
5

VARIANCIA SEBAÚCTY AKO DÔSLEDOK 
MOBBINGU V KONTEXTE TEÓRIE 
ŠTRUKTURÁLNEJ SOCIÁLNEJ IDENTITY 
S. STRYKERA

VARIANCE OF RELF-ESTEEM AS AN EFFECT 
OF MOBBING IN THE CONTEXT 
OF STRYKER S. IDENTITY THEORY

Taťjana Búgelová
Inštitút psychológie Filozofickej fakulty 
Prešovskej univerzity v Prešove
e-mail: bugelova@unipo.sk 

Jarmila Tomková
Výskumný ústav psychológie a patopsychológie, Bratislava
e-mail: jarocka11@yahoo.co.uk 

Abstrakt: Predkladaná práca sa zaoberá mobbingom a jeho vplyvom na varian-
ciu sebaúcty mužov a žien. Cieľom bolo vysvetliť úbytok sebaúcty pod vplyvom 
psychického teroru a objasniť prečo sebaúcta vytvára varianciu v odlišnej miere 
u mužov a u žien. Vychádzame z teoretického rámca symbolického interakcioniz-
mu, hlavne z teórie štrukturálnej sociálnej identity Sheldona Strykera. Vzorku tvo-
rilo 172 respondentov, ktorí boli v aktuálnom pracovnom pomere a žili s partne-
rom, partnerkou v spoločnej domácnosti. Vo vzorke sa vyskytlo 33 respondentov 
mobovaných na pracovisku a 46 respondentov referujúcich o mobbingu v rodine. 
Na zber údajov bol použitý sociodemografický dotazník, Rosenbergova škála se-
bahodnotenia (RSES), Dotazník negatívnych činov (NAQ-R), Dotazník zameraný 
na zisťovanie mobbingu na pracovisku a v rodine a autorský dotazník na vnímanie 
pozície v práci a v rodine. Výsledky svedčia o tom, že varianciu sebaúcty mužov 
a žien ovplyvňujú odlišné prediktory. Zistili sme rodové rozdiely aj v ostatných 
skúmaných premenných.

Kľúčové slová: mobbing, sebaúcta, rola, teória štrukturálnej sociálnej identity Sh. 
Strykera.

Abstract: In this thesis we discuss mobbing and its impact on one s self-esteem. 
The goal of the study was to explain how the mobbing at workplace and mobbing 
in family relates to the decrease of the self – esteem of men and women. The topic 
is viewed in the context of Stryker’s Identity Theory and in the gender context. 
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The research sample consists of 172 participants, who were currently employed 
and who lived with partner in their household. The sample included 33targets of 
the workplace mobbing and 46 respondents, who perceived these negative acts in 
the family. Research data were gathered by Socio-demographical questionnaire, 
Rosenberg Self-Esteem Scale, The Negative Acts Questionnaire, The questionnaire 
measuring the negative acts at workplace and in family. For measuring the extent of 
one s satisfaction with his/her position in work and in family, we constructed a new 
questionnaire. The research results show that the variance of self – esteem of men 
and women are influenced by different predictors. We found gender differences 
also in the other examined variables.

Key words: mobbing, self-esteem, role, Stryker’s Identity Theory

ÚVOD

Najmä vďaka škandinávskym vedcom (Leymann, Einarsen, Nielsen, 
Matthiesen, Skogstad a iným) je v súčasnosti mobbing už popísaným a za-
definovaným javom, ktorého podstata, priebeh, typické prostriedky a tak-
tiky sú známe nielen odborníkom, ale vo veľkej miere aj laickej verejnosti. 
Keďže s mobbingom a jeho neraz veľmi zhubnými praktikami sa stretá-
vame pomerne často aj v našom pracovnom i rodinnom prostredí, je táto 
téma stále pre výskum zaujímavá a svojím spôsobom atraktívna. 

V našej štúdii, ktorá je súčasťou grantovej úlohy VEGA: Diskriminá-
cia, mobbing, bullying v pracovnom procese (1/3638/06), sme sa pokúsili 
prepojiť problematiku mobbingu s osobnou sebaúctou. Sebaúcta je za nor-
málnych okolností v dospelosti relatívne konštantná, avšak človek ju môže 
prežívať aj inak. Pod vplyvom intenzívnych podnetov a zážitkov zo strany 
okolia a vlastných skutkov a reakcií na ne – môže seba vnímať ako úcty-
hodnejšieho alebo ako menej hodného úcty. K zníženiu sebaúcty obvykle 
dochádza pod vplyvom dlhodobo pretrvávajúceho stresu. Hirigoyenová 
(2001) poznamenáva, že aj v prípade, keď obeť pred prepuknutím mobbin-
gu disponovala vysokou psychickou integritou a sebaúctou, v dôsledku ne-
primeraného správania sa okolia svoju dôstojnosť stráca.

Problematiku variancie sebaúcty ako dôsledku mobbingu ponímame 
v rámci sociálno-psychologického prostredia, opierajúc sa o teóriu štruk-
turálnej sociálnej identity S. Strykera (1968) spolu s ďalším rozmerom 
– genderovým rámcom. Vychádzame pritom z teoretického rámca štruk-
turálneho interakcionizmu, ktorého základnou tézou je, že identita člove-
ka sa skladá z mnohých rozličných rol zaradených podľa významnosti do 
statusového rebríčka. Miera významnosti jednotlivých rol potom určuje aj 
mieru, do akej tá-ktorá rola ovplyvňuje sebaúctu človeka, ak sa v nej cítime 
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byť úspešní, resp. neúspešní. Jedným z našich hlavných predpokladov je, 
že v živote mužov a žien dominujú odlišné významné roly, a teda aj osob-
nosť je odlišne ohroziteľná pri relatívne rovnakých okolnostiach.

TEÓRIA ŠTRUKTURÁLNEJ SOCIÁLNEJ IDENTITY 
S. STRYKERA

Sheldon Stryker býva zaraďovaný do tzv. Iowskej školy štrukturálnych 
interakcionistov, ktorí kladú dôraz na jednotlivé roly človeka. V šesťde-
siatych rokoch minulého storočia predložil Sh. Stryker (1968) mikroso-
ciologickú teóriu identity (Idhentity theory), ktorej základom je analýza 
vzťahov medzi self, rolou, rolovým správaním sa a spoločnosťou.Do tejto 
skupiny sú zaraďovaní aj Burke (1980), ktorý neskôr vyvinul svoju vlastnú 
teóriu, McCall a Simmons (1966) a Turner (1978), (podľa: Výrost, Lováš, 
Bačová, 1993). Stryker (1968) predpokladá relatívne odlišné „self“ pre 
každú rolu, ktorú človek v spoločnosti zastáva a tieto „čiastkové self“ od-
vodené od rol nazýva identity. (V tomto význame budeme tento pojem po-
užívať aj v celom texte.) Self je teda sústavou internalizovaných rol, ktoré 
sú usporiadané podľa svojej významnosti do hierarchie. Identity, ktoré sú 
navrchu hierarchie, sú charakterizované vysokou nápadnosťou (salience) 
– pravdepodobnosťou vyvolania identity a s ňou spojeného rolového sprá-
vania sa v rozličných situáciách a významnosťou (prominence), vyjadrujú-
cou rozsah, v akom je identita spojená s afektívnou reakciou.

Z toho vyplýva, že aj sebaúcta človeka ako výsledok sebahodnotenia 
do veľkej miery fluktuuje (prípadne môže aj absentovať) v prípade, ak člo-
vek pociťuje zlyhanie v niektorých identitách a tento úbytok sebaúcty bude 
tým väčší, čím pôjde o významnejšiu rolu. Výskumy, napr. Thoitsa (1992), 
Čermákovej (1997) poukázali na to, že v hierarchii rolových identít dospe-
lého človeka sú najvýznamnejšie identity odvodené od práce (nadriadený, 
podriadený, kolega) a rodiny partner, partnerka, manžel, manželka, otec, 
matka), atď.

SEBAÚCTA AKO JEDEN ZO ZÁKLADNÝCH OSOBNOSTNÝCH 
KOMPONENTOV

Rosenberg (1981, in: Marcussen, 2006) vo svojej koncepcii Self hovo-
rí o členení sebakonceptu (self-concept) na viacero vzájomne prepojených 
a ovplyvňujúcich sa konštruktov. Sebaúctu ako jeden z nich definuje ako 
súhrn jedincových myšlienok a pocitov viažucich sa k vlastnej osobe. Ger-
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rig a Zimbardo (2002) považujú sebaúctu človeka za celkovú hodnotu jeho 
self pričom tento postoj k sebe môže silno ovplyvňovať nálady, myšlienky 
a správanie a má silný efekt na osobné a sociálne vzťahy jedinca.

Coopersmith (1967, s. 4-5) definuje sebaúctu ako „ hodnotenie, ktoré 
jedinec o sebe robí a obyčajne si zachováva ako posúdenie vlastnej hod-
noty“.

Práve pre tento hodnotiaci charakter konštruktu je pojem sebaúcta po-
važovaný často za synonymum termínu sebahodnotenie a používa sa v od-
bornej psychologickej literatúre zameniteľne. Pod pojmom sebaúcta chá-
peme termín označovaný v anglosaskej literatúre ako „self-esteem“. Do 
slovenského, resp. českého jazyka sa tento pojem alternatívne prekladá ako 
sebaúcta, napr. Hayes, 1998, Katreniaková, Sarková, 2004 alebo ako se-
bahodnotenie, napr. Výrost, Lováš, Bačová, 1993, Blatný, Osecká, 1997a, 
1997b, 1998, prípadne sebaocenenie, napr. Hartl, 2000, in: Výrost, Slamě-
ník, 1997. Tiež sa môžeme v literatúre stretnúť so slovenským prekladom 
tohto pojmu: sebaúcta, vlastné ocenenie, sebaláska, hrdosť (na seba).

Vedomie vlastnej ceny ovplyvňuje spätne obsah sebaponímania. Gre-
enwald, Belleza a Banaji (1988, in: Blatný, Osecká, 1997) uvádzajú, že vy-
soká miera sebaúcty kladne koreluje s počtom emočne pozitívnych výpo-
vedí o sebe v rôznych oblastiach sebapoznania, zatiaľ čo sociálna úzkosť je 
spojená s nízkou produkciou poznatkov o vlastnom Ja. Podobne Campbet-
tová (in: Blatný, Osecká, 1997) zistila, že ľudia s vysokým sebahodnote-
ním majú jasne definovaný obraz Ja opierajúci sa o väčšiu extremitu a isto-
tu v sebaposudzovaní. Vysoká sebaúcta je spojená s preferenciou stratégie 
zameranej na riešenie problému, na druhej strane nízka sebaúcta je spojená 
s vyhýbavou stratégiou.

Podľa Mrukovej fenomenologickej definície sebaúcty, (in: Wang, Ol-
lendick, 2001) sebaúcta pozostáva z dvoch komponentov: kompetencie 
a dôstojnosti. Kompetencia považovaná za behaviorálnu zložku sebaúcty 
je spojená s ašpiráciami a zážitkom úspechu. Dôstojnosť je založená na 
hodnotách a presvedčeniach. Tieto dve osi sebaúcty sú vo vzájomnom dy-
namickom vzťahu. Podobne Buss (1986) hovorí o „dvojelementárnej“ seba-
úcte. Jadro alebo základ sebaúcty prebieha súvisle celým životom a utvára 
sa v priebehu detstva. Druhý, periférny element je situačne podmienený 
udalosťami v priebehu života a najmä v dospelosti a je menej stabilný. 

V našom výskume sa opierame o obidvoch autorov, ktorých koncepcie 
sú v podstate analogické.
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MOBBING

Napriek tomu, že mobbing vo svojich prejavoch existuje od nepamäti, 
pomenovanie použil pravdepodobne prvýkrát rakúsky etológ Konrad Lo-
renz, ktorý ním označil inštinktívne spolčovanie sa zvierat domovskej črie-
dy (stáda) v útoku proti votrelcovi. Zvieratá akoby cítili, že je daný tvor pre 
nich príliš ohrozujúci tým, že narúša ich pokoj a zároveň príliš silný nato, 
aby ho porazili jednotlivo. Preto sa inštinktívne spolčia, aby ho zničili, či 
zahnali. Prvý raz pomenoval tento jav nemeckým výrazom hassen auf, čo 
môžeme veľmi voľne preložiť – nenávideného von, znenávidieť. (Lorenz, 
1974). Tento termín ale napriek tomu, že vyjadroval hĺbku nenávisti, s kto-
rou je čin uskutočňovaný, neobsahuje v sebe konotáciu skupinového efektu, 
preto sa Lorenz rozhodol pre pojem mobbing. Neskôr tento termín prebral 
nemecko-švédsky lekár Heinz Leymann (1996, podľa Lednickej, 2002) na 
popis analogického fenoménu v pracovnom prostredí. Genézu tohto pojmu, 
jeho význam a interpretáciu vrátane odlišností medzi mobbingom a šikanou 
pomerne podrobne u nás popisujú napr. Lovaš 1997, Bednář, 2000, Búgelo-
vá, Tobiášová, 1999 a iní, preto nepovažujeme za potrebné sa ním a ďalšou 
terminológiou s mobbingom spojenou zaoberať na tomto mieste.

Nasledujúca súhrnná tabuľka ponúka základné rozdiely medzi šikanou 
(bullyingom) a mobbingom (psychickým terorizovaním). Ide o syntetizu-
júci prehľad charakteristických znakov typických pre obidva spôsoby sprá-
vania sa tak, ako ich interpretujú Búgelová, 2002, 2002a, Huberová, 1995, 
Berkowitz, 1993.

Charakteristické prejavy pri šikane a mobbingu

Šikana (bullying) Mobbing 
Agresia Áno-proaktívne agresívne 

správanie zamerané na 
spôsobenie ujmy,
diskomfortu obete.

Áno-proaktívne agresívne 
správanie zamerané na 
spôsobenie ujmy, diskomfortu 
obete.

Výskyt Tam, kde: je 
nerovnomerné mocenské 
postavenie, časovo 
limitované trvanie 
skupiny, napr. škola, 
armáda, internát, väzenie.

Tam, kde: je vysoká konkurencia, 
boj o miesto, moc, postavenie, 
časovo nelimitované 
trvanie skupiny, pracovný 
kolektív (vrátane športových 
a umeleckých), v rodine (obvykle 
pri viacgeneračnom súžití).

Prejav Obeti zjavný navonok, 
neskrývaný.

Obeti nezrozumiteľný, skryté 
manipulácie, sofistikované, 
v tichosti.
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Aktér Bully nemusí byť 
osamotený, ale môže byť 
aj sám, aktér je obeti 
jasný, roly „pán a sluha“ 
sú jednoznačné.

Mobber je iniciátor, ale na 
mobbing nestačí sám, nutnosť 
prisluhovačov (pomocníkov), 
aktér je obeti nejasný, rola 
je nejednoznačná, ťažko 
identifikovateľná, skrytá.

Motív Korekcia vlastnej sebaúcty 
dokazovaním svojej 
nadradenosti a moci nad 
obeťou.

„Nie je dosť miesta pre všetkých.“ 
Odstránenie toho, kto ohrozuje 
moju pozíciu, strach zo straty 
statusu.

Hlavný cieľ Udržať obeť v skupine, 
aby aktér mohol 
parazitovať na obeti.

Vyhnať, vypudiť obeť zo 
skupiny s cieľom zbaviť sa 
potencionálneho ohrozenia 
a udržať si vlastnú pozíciu.

Taktika Neskryté, viditeľné 
aj iným, akékoľvek 
spôsobovanie utrpenia 
a diskomfortu, (fyzické, 
psychické, materiálne), 
adresné parazitovanie 
a ponižovanie. 

Zneschopňovanie pracovnej 
spôsobilosti obete, zneisťovanie 
pracovnej výkonnosti, 
kompetentnosti, úsilie 
o dokázanie pracovneju 
neprofesionality.

Prostriedky Fyzické a psychické ataky, 
materiálna ujma.

Primárne psychické ataky 
prekvapivé a neočakávané, 
sekundárne aj ekonomické.

Sprievodný jav Znížená sebaúcta obete. Znížená sebaúcta obete.

VÝSKUMNÝ PROBLÉM

Viaceré práce už sprostredkovali a sprehľadnili informácie o tom, 
čo mobbing je, aké sú jeho prejavy, priebeh a typické obete či páchatelia 
a škody, ktoré spôsobuje jednotlivcom i spoločnosti. My sme si stanovili 
výskumný problém inak. Nechceli sme len popisovať mobbing ako jav, za-
ujímalo nás, ako konkrétne ohrozuje psychiku obetí, na ktoré zložky osob-
nosti vplýva najviac a za akých okolností majú muži a ženy lepšie copingo-
vé predpoklady. Zasadili sme mobbing do oblasti inter- a intrapersonálnej 
sociálnej psychológie. Zamerali sme sa na to, ako súvisí so sebaúctou a iný-
mi konštruktmi osobnosti jedinca a za akých okolností má človek väčšiu 
šancu ubrániť sa psychickým ujmám, ktoré mobbing spôsobuje. Súčasťou 
výskumného problému bol genderový rámec s predpokladom, že sebaúcta 
mužov a žien je ohroziteľná iným spôsobom a iné stratégie používajú aj 
ako coping v záťažových situáciách .
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Základnou tézou, ktorá bola v pozadí všetkých našich predpokla-
dov a z nich stanovených výskumných cieľov bolo, že sebaúcta u mužov 
a u žien sa odvíja odlišne. Sebaúcta v dospelom veku je relatívne konštant-
ná, ale mení sa (znižuje) pod vplyvom výrazne stresujúcich zážitkov ale-
bo dlhodobého pretrvávajúceho stresu, za ktorý považujeme aj mobbing. 
Zaujímalo nás, aké situácie ohrozujú sebaúctu najviac a predpokladali sme 
opäť, že budú rozdielne u mužov a u žien. Vychádzali sme pri tom z teore-
tických zdrojov o rodových rozdieloch v súvislosti so základnou rolou ženy 
a muža a spôsobilosťou tieto roly úspešne zvládnuť (napr. Stryker, 1968, 
Auerswaldová, 2006, Čermáková, 1997, Thoits, 1986, 1992, Simon, 1995). 

Východiskom pre náš výskumný cieľ bol predpoklad, že pre stabilitu 
identity mužov je primárne dôležité vnímanie vlastnej úspešnosti vo svo-
jej pracovnej role a v role živiteľa rodiny. Preto zlyhanie (objektívne alebo 
subjektívne) bude v tomto ohľade významne ohrozovať ich sebaúctu. Do-
mnievame sa, že aj keď je pre ženy pracovná sféra a kariéra dôležitá, nie je 
najdôležitejšou a ani jedinou oblasťou, od ktorej odvodzujú svoju identitu. 
Významnú časť identity ženy (viac ako u mužov) tvorí rodina, domácnosť, 
deti a starostlivosť o ne. Táto téza indukuje predpoklad, že ženy majú viac 
oblastí a možností odkiaľ čerpať profity pre udržanie konštantnej, optimál-
nej sebaúcty. Ak zlyhá v práci muž, má pocit, že ako muž sklamal (seba 
alebo okolie), ale ak sa cíti v práci neúspešne žena, obvykle jej ešte ostáva 
oblasť domácnosti a rodiny, starostlivosť o ktorú je pre ženu nevyhnutná 
(pre mužov viac-menej dobrovoľná) a ktorá jej dáva pocit dôležitosti a uži-
točnosti, a teda aj možnosť ako si udržať svoju sebúctu. (Predpokladáme, 
že túto oblasť si žena má tendenciu vytvárať aj v prípade, že nemá vlastné 
deti, resp. nie je vydatá, aj keď musíme zdôrazniť, že táto téma nebola bez-
prostredným predmetom nášho skúmania.)

CIELE VÝSKUMU

Na základe teoretických zdrojov, už existujúcich výskumných zistení 
a na ne nadväzujúci náš výskumný problém sme si stanovili nasledovné 
výskumné ciele:

1.  Zistiť, ktoré zo skúmaných premenných najviac ovplyvňujú varianciu 
sebaúcty mužov a žien a potvrdiť, že sú to rozdielne prediktory pre 
mužov a pre ženy. Predpokladom vychádzajúcim z teórie bolo, že na 
sebaúctu mužov bude viac vplývať práca, na sebaúctu žien rodina.

2.  Zistiť, či je zážitok mobbingu na pracovisku u mužov sprevádzaný zní-
žením sebaúcty vo väčšej miere, ako je tomu u žien.
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3.  Zistiť, či je zážitok mobbingu v rodine u žien sprevádzaný znížením 
sebaúcty vo väčšej miere, ako je tomu u mužov.

4.  Overiť predpoklad, že mobbing v rodine významne vplýva na vníma-
nie pozície v práci, pričom očakávame, že doma mobované ženy budú 
vnímať svoju pozíciu v práci podstatne horšie ako ženy nemobované 
a že u mužov tento rozdiel bude menší, a teda vnímanie ich vlastnej 
pozície v práci bude menej ovplyvniteľné negatívnymi javmi v domác-
nosti.

5.  Overiť, či mobbing na pracovisku zasahuje aj do rodinnej oblasti zní-
žením vnímania svojej pozície v rodine s predpokladom, že tomu tak je 
vo väčšej miere u mužov a ženy si udržia relatívne stabilné vnímanie 
svojej pozície v rodine aj napriek negatívnym zážitkom v pracovnej ob-
lasti.

Z dôvodu rozsiahlosti textu sme sa rozhodli formuláciu jednotlivých 
hypotéz vyplývajúcich z uvedených cieľov uviesť menej tradičným spôso-
bom v časti „Výsledky“.

VÝSKUMNÁ VZORKA

Výskumnú vzorku reprezentoval súbor 172 respondentov, z toho bolo 
115 žien a 57 mužov. Výber respondentov a respondentiek bol nenáhodný, 
účelový, na základe vopred stanovených kritérií. Podmienkou pre výber do 
výskumnej vzorky bola zamestnanosť a spolužitie v spoločnej domácnosti 
s partnerom/ partnerkou, pričom manželský zväzok ani deti neboli krité-
riom. Šlo teda o ľudí žijúcich v páre, s deťmi alebo bezdetných, ktorí sú 
v aktuálnom pracovnom pomere. Konkrétny vek respondentov/tiek nebol 
udávaný, len vekové intervaly. Podstatné bolo, aby respondenti boli v pro-
duktívnom veku.

V súbore sa nachádza 119 respondentov/tiek žijúcich v manželstve a 53 
žijúcich v partnerstve bez manželského zväzku (slobodní/é, rozvedení/é, 
ovdovení/é, žijúci s partnerkou/ partnerom). Počet respondentov/tiek ma-
júcich deti bol 126, bezdetných bolo 46. Vzdelanie ani pracovný sektor 
neboli sledovanými kritériami, ale snažili sme sa zabezpečiť variabilitu 
kvôli reprezentatívnosti výskumu. V súbore sa vyskytlo 56 vysokoškolsky 
vzdelaných respondentov/tiek, 82 s ukončenou strednou školou s maturi-
tou, 33 so stredoškolským vzdelaním bez maturity alebo základným vzde-
laním. Vo vzorke bolo 114 pracujúcich v súkromnej sfére, 38 v štátnej a 15 
vo verejnej sfére.
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POUŽITÉ METODIKY

Na získanie údajov potrebných pre náš výskum, sme použili následné 
výskumné nástroje (uvedené v poradí, v akom boli administrované, v rov-
nakom poradí uvádzané v prílohách):

1.  Sociodemografický dotazník.
2.  Rosenbergova škála sebahodnotenia (RSES).
3.  Dotazník merajúci subjektívne vnímanú pozíciu v domácnosti a na 

pracovisku. 
4.  Dotazník negatívnych činov (NAQ).
5.  Dotazník zameraný na zisťovanie mobbingu na pracovisku a v rodine.

1.  Sociodemografický dotazník

Dotazník bol navrhnutý cielene na zber demografických údajov potreb-
ných pre výskum. Pozostáva z otázok zameraných na vek, rod, stav, spolu-
žitie s partnerom v domácnosti, deti, dosiahnuté vzdelanie, typ zamestna-
neckej organizácie, pracovnú pozíciu, dobu trvania na danom pracovisku 
a veľkosť pracovnej skupiny. 

2.  Rosenbergova škála sebahodnotenia - RSES (Rosenberg, 1989)

Dotazník meria celkovú mieru globálneho vzťahu k sebe. Ide o se-
baposudzovaciu škálu obsahujúcu 10 položiek- tvrdení vzťahujúcich sa 
k pocitom sebaúcty a sebaakceptácie. Napríklad: „Cítim, že mám mnoho 
dobrých vlastností“, „Niekedy si myslím, že som úplne neschopný/á“. Res-
pondenti odpovedajú v rozsahu štvorbodovej škály od 1 (úplne nesúhlasím) 
po 4 (úplne súhlasím). Pri vyhodnocovaní boli položky číslo 2, 5, 6, 8, 
9 prepólované. Túto škálu sme prevzali z anglického originálu Rosenberg 
Scale of Self-Esteem a porovnávali sme ho s českým prekladom Blatné-
ho a Oseckej (1994, 1997b). Nástroj je v literatúre popisovaný ako validný 
a reliabilný. Škála bola validizovaná pre použitie na mužskej aj ženskej 
populácií u adolescentov, dospelých aj seniorov. Hodnoty reliability pre 
rôzne vzorky sa pohybujú od 0,77 do 0,88. Reliabilita testu pre našu vzorku 
dosiahla hodnotu Crombachovej α= 0,79. 

3.  Dotazník merajúci subjektívne vnímanú pozíciu v práci a rodine au-
torský dotazník,  2008

Navrhnutý dotazník (autorkou je J. Tomková) pre meranie premenných, 
potrebných v našom výskume, pozostáva z dvoch subtestov: 1. subtest - 
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subjektívne vnímaná pozícia v rodine, 2. subtest - subjektívne vnímaná 
pozícia v práci. 

 Reliabilita metodiky bola overovaná položkovou analýzou na vzorke 
85 respondentov a následne boli vylúčené položky výrazne znižujúce re-
liabilitu subtestov. 

Subtest Subjektívne vnímaná pozícia v rodine vykazoval vysokú relia-
bilitu a položky medzi sebou vykazovali vysoké signifikantné korelácie, 
preto nebolo nutné vylúčiť žiadnu z nich. Položiek v subteste je 13, prie-
merná Crombachova alfa vykonaná na celej výskumnej vzorke je α= .874, 
pričom u položiek variovala v rozpätí .856 až .879. Položky subtestu sú 
formulované tak, aby zisťovali mieru spokojnosti respondenta s jednotli-
vými aspektami rodinného života (vzájomné vzťahy, komunikácia, oce-
nenie a podpora od ostatných členov, pocit užitočnosti, záujem o domáce 
práce a chod domácnosti, „hlavné slovo“ v rodine a pod.). Pri formulovaní 
položiek sme sa inšpirovali poznatkami o funkciách rodiny ako ich popisu-
je Matoušek (1993, 2003), Oravcová (1996) a ktoré nepriamo pojednávajú 
o potrebách človeka, ktoré by mali byť saturované v rodine.

Subtest Subjektívne vnímaná pozícia v práci obsahoval pôvodne 12 ite-
mov a vykazoval dostatočnú reliabilitu α= .640. Jedna položka však výraz-
ne znižovala celkovú reliabilitu subtestu a najmenej korelovala s ostatnými 
položkami, preto bola vylúčená. Ide o položku „Teší ma miera a spôsob, 
akým so mnou v práci ostatní komunikujú“. Po revízií v subteste zostalo 
11 položiek, ktoré medzi sebou významne korelovali a celková reliabilita 
testu vykonaná na celej výskumnej vzorke, dosahovala α= .739, pričom 
u položiek variovala v rozpätí od .692 až .767. 

Položky vo forme výrokov boli cielene volené tak, aby umožňovali 
respondentovi zhodnotiť jednotlivé aspekty pracovného života – sociálne 
vzťahy na pracovisku, náplň práce, vlastný výkon a ocenenie svojho výko-
nu, miera vlastnej profesionality. Vychádzali sme pritom z poznatkov Ku-
bániho (1998), ktorý pomenuváva potreby človeka na pracovisku a Sojku 
(2007), ktorý vysvetľuje, čo definuje kvalitu pracovného života. 

Jednotlivé položky neboli oddelené podľa subtestov, ale nasledovali 
striedavo za sebou, aby respondent nemal tendenciu odhadovať sledova-
né(merané) premenné. 
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Tabuľka 1. Položková analýza Dotazníka pre subjektívne vnímanú pozí-
ciu v práci a rodine.

α Položiek Min.
skóre

Max.
skóre Priemer  SD

Pozícia v práci .739 11 18 44 31.01  4.61
Domáca pozícia .874 13 23 52 42.62  6.06

Pozn.: Minimum, maximum, priemer, SD (št.odchýlka) = údaje zo získaného skóre 
respondentov (N=172)

4.  Dotazník negatívnych činov (NAQ)- The Negative Acts Questionnaire 
(NAQ; ©  Einarsen, Raknes, Matthiesen & Hellesøy, 1994)

Dotazník NAQ bol zostavený na detekciu miery, do akej ľudia pociťu-
jú, že sú vystavení mobbingu na pracovisku. Jeho pôvodná nórska verzia 
NAQ pozostávala z 21 položiek zostavených na základe štúdia literatúry 
a interview s obeťami mobbingu. Pôvodná škandinávska verzia bola pre-
ložená do angličtiny a revidovaná za pomoci dodatočných interview so 61 
zamestnancami vo Veľkej Británií a následne administrovaná takmer mi-
liónu zamestnancov britských organizácií. Táto revidovaná škála (NAQ-R) 
má dostaočnú reliabilitu a validitu. Doterajšie štúdie ukazujú že škála má 
aj vysokú vnútornú konzistenciu. Reliabilita testu pre našu vzorku dosiahla 
hodnotu Crombachovej α= .834. V súčasnosti je táto metodika asi najčas-
tejšie používanou metodikou merajúcou mobbing na pracovisku (Einarsen, 
Hoel, 2001).

Dotazník pozostáva z 37 otázok, pričom prvých 29 položiek sú tvrde-
nia zamerané na popis negatívneho správania sa kolegov, nadriadených či 
zákazníkov a klientov – pracovného prostredia voči dotazovanej osobe. Ide 
o položky vyjadrené behaviorálnou popisnou terminológiou bez toho, aby 
sa niekde spomenul výraz mobbing alebo bullying. Respondenti teda nie 
sú nútení seba označiť ako mobbovaných. Nakoniec po 29. otázke sa obja-
vuje definícia mobbingu (bullyingu) a respondenti sú v 30. otázke vyzvaní, 
aby uviedli, či sa považujú, alebo nepovažujú za obete mobbingu podľa 
uvedenej definície. Podľa toho ďalej odpovedajú na ďalšie otázky (Kedy to 
bolo, kto sa na mobbingu podieľal, či boli svedkami mobbingu na pracovis-
ku...) Skórovanie dotazníku spočíva v odpovediach respondentov v škále 
od 1 po 5 vyjadrujúcej frekvenciu výskytu uvádzaných negatívnych javov 
od nikdy(1) po denne(5). 
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5.  Dotazník zameraný na zisťovanie mobbingu na pracovisku a v rodi-
ne (Novák, Capponi, 1996)

Dotazník pozostáva z dvoch subtestov: prvá časť obsahuje 11 položiek 
zisťujúcich mieru mobbingu na pracovisku, druhá časť má 12 položiek 
skúmajúcich mobbing v rodine. Všetky itemy sú formulované ako výroky, 
o ktorých respondent/tka rozhodne, do akej miery sú pre neho/ňu pravdivé 
priradením čísla zo 4- bodovej škály vyjadrujúcej frekvenciu javu, pričom 
1 znamená „skoro nikdy“ a 4 znamená „skoro vždy“.

Korelácia subtestu Mobbing na pracovisku s testom NAQ je silne 
významná, R=0,689 na hladine významnosti p= 0,01. Cronbachova alfa 
pre subtest Mobbing na pracovisku je 0,76, pre subtest Mobbing v rodine 
0,82.

Kvôli jednoduchšej orientácii vo výsledkoch popisujeme na tomto 
mieste jednotlivé premenné, ktorých názvy figurujú v celej výskumnej 
časti, ako aj v tabuľkách a grafoch.

Sebaúcta (hrubé skóre, /ďalej len HS/ dotazníka RSES je od 10 do 40) 
- čím vyššie skóre, tým je vyššia miera celkovej sebaúcty, premenná je 
intervalovej povahy.

Pozícia v práci (HS 1. subtestu – práca je od 11 do 44) - vyjadruje sub-
jektívne zhodnotenie pracovného života jedinca. V kontexte Strykerovej 
teórie identity (1968) súvisí s „pracovnou identitou“, ktorá je výsledkom 
vnímania jedincovho úspechu vo výkone roly.

Pozícia v rodine (HS 2. subtestu – rodina je od 13 do 52) - získané 
skóre vyjadruje mieru spokojnosti a subjektívne zhodnotenie (osobnú se-
bareflexiu) respondenta s jednotlivými aspektmi vlastnej roly vo svojej ro-
dine.

Všetky doteraz uvedené premenné sú v intervalovej podobe.
Mobbing na pracovisku. Táto premenná vystupuje v závislosti od po-

užitia štatistickej metódy: ako intervalová premenná, ktorá predstavuje HS 
dotazníka NAQ. Vyššie skóre znamená viac negatívnych činov na praco-
visku. Pri použití štatistickej metódy Anova bolo nevyhnutné premennú 
dichotomizovať na 2 kategórie. Kritériom bolo získané skóre 50 a viac 
svedčiace o prítomnosti mobbingu. Respondenti, ktorí získali HS nižšie 
ako 50, boli považovaní za nemobovaných.

Mobbing v rodine. Táto premenná vystupuje tiež ako intervalová aj 
ako nominálna. Pri požití intervalovej podoby išlo o HS (v rozmedzí od 
11 do 44)subtestu Mobbing v rodine dotazníka Novák, Capponi (1996), 
kde výška skóre vypovedá o negatívnych javoch v rodine. Ako nominálna 
premenná bola dichotomizovaná kritériom HS tak, že respondenti s HS 
menším ako 20 boli považovaní za nemobovaných a s vyšším ako 20 za 
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mobovaných v rodine. Toto kritérium korešponduje s s interpretáciou skó-
re autorov.

PRIEBEH VÝSKUMU A SPÔSOB ŠTATISTICKÉHO 
VYHODNOTENIA

Výskum bol realizovaný od novembra 2007 do februára 2008. Účast-
níci výskumu pochádzali zo Žilinského, Prešovského, Košického, Brati-
slavského a Trenčianskeho kraja. Administrácia bola realizovaná osobným 
oslovením vedúcich pracovníkov v jednotlivých organizáciách. E-mailom 
sme rozposlali 45 dotazníkov, z nich sa však vyplnených vrátilo iba 9. 

Distribúcia a administrácia dotazníkov bola sťažená neochotou vede-
nia mnohých organizácií, ktoré sme o spoluprácu požiadali a často sme sa 
stretli s nepresvedčivým argumentovaním dôvodu odmietnutia. 

Z celkového počtu 275 rozdaných dotazníkov sa nám vrátilo 261, z toho 
57 dotazníkov prázdnych, 5 vyplnených nekompletne a 38 nespĺňalo všet-
ky požadované kritériá. Do výskumnej vzorky bolo nakoniec zaradených 
172 respondentov/tiek. 

Získané údaje sme spracovali pomocou štatistického softvéru SPSS 15.0 
for Windows. Štatistické dáta sme vyhodnocovali deskriptívnou analýzou 
dát, regresnou analýzou (Lineárna regresia), analýzou variancie (One Way 
– Anova, Mann Whitneyho U- test) a korelačnou analýzou (Neparametric-
ké korelácie).

Reliabilitu výskumných nástrojov sme overovali položkovou analýzou 
dotazníkov, vypočítaním koeficientov konzistencie (Krombachova alpha α).

VÝSLEDKY

Výsledky deskriptívnej analýzy

V tabuľke 2 je uvedený priemer a štandardná odchýlka (sd) vybraných 
premenných. Pre porovnanie priemerného skóre premenných v skúmaných 
kategóriách (muži, ženy) uvádzame hodnoty pre celú vzorku (N=172), 
hodnoty pre mužov (N=57) a ženy( N=115). Deskriptívna analýza bola re-
alizovaná na vzorke zahrňujúcej všetkých respondentov (mobovaných aj 
nemobovaných).
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Tabuľka 2. Deskriptívna analýza. Priemerné hodnoty vybraných 
premenných.

muži a ženy    sd
 (N=172) 

Muži         sd 
(N=57) 

 Ženy        sd
(N=115) 

Sebaúcta  29.03      4.13  29.21      4.24  28.95      4.09
Pozícia v práci  31.01      4.61  31.70      5.16  30.67      4.29
Pozícia v rodine  42.62      6.06  41.58      6.14  43.13      5.73
Mobbing na pracovisku  42.13      8.92  42.47      9.00  41.96      8.92
Mobbing v rodine  16.66      3.77  16.12      4.03  16.95      3.65

Ako vidno v tabuľke 2, muži dosahovali vyššie priemerné skóre seba-
úcty (29,21) ako ženy (28,95). V premennej pozícia v práci tiež skórovali 
muži (priemer 31,70) viac ako ženy (priemer 30,67), ktoré zas dosiahli vyš-
šie priemerné skóre v pozícií v rodine (43,13) oproti mužom (41,58).V tes-
te NAQ, zisťujúcom mobbing na pracovisku, bolo priemerné hrubé skóre 
mužov 42,47 a priemerné hrubé skóre žien 41,96. Priemerné hrubé skóre 
mobbingu v rodine bolo vyššie u žien (16,95) ako u mužov (16,12).

V nižšie uvedenej tabuľke 3 je prehľad frekvencií mobbingu na praco-
visku a mobbingu v rodine u mužov, u žien a v celej našej vzorke.

Tabuľka 3. Deskriptívna analýza. Frekvencie mobbingu.

Muži a ženy 
(N=172)

Muži 
(N=57)

Ženy 
(N=115)

 n           %  n           %  n           %
Mobovaní/é na pracovisku  33        19.2 13        22.8  20        17.4
Mobovaní/é v rodine  46        26.7 17        29.8  29        25.2 

Vo vzorke sa nachádzalo 33 respondentov, ktorí zažívali mobbing na 
pracovisku, z toho bolo 13 mužov a 20 žien. Mobbing v rodine zažívalo 
46 respondentov, 17 z nich bolo mužov a 29 žien. Jedinci boli priraďovaní 
do kategórií mobovaní/nemobovaní na základe vyššie popísaného kritéria. 
Údaje vypovedajúce o výskyte mobbingu v našej vzorke podávajú infor-
máciu len o povahe konkrétnej výskumnej vzorky, nie sú však zovšeobec-
niteľné na širšiu populáciu. 
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Overenie a výsledky hypotézy H1 

Hypotézou H1 sme chceli dokázať, že varianciu sebaúcty mužov a žien 
spôsobujú odlišné premenné. Predpokladali sme pozíciu v práci ako naj-
významnejší prediktor variancie sebaúcty mužov a pozíciu v rodine ako 
dominantný prediktor u žien. 

Pre regresnú analýzu sme použili viacnásobnú hierarchickú lineárnu 
regresiu pomocou metódy stepwise. Počítali sme ju dvakrát (osobitne pre 
ženy a pre mužov) a porovnali významné prediktory oboch skupín.

V skupine mužov sa spomedzi uvedených nezávislých premenných vy-
členili len 2 štatisticky významné prediktory: pozícia v práci a mobbing 
v rodine. Následne sme pokračovali vo výpočte len s významnými predik-
tormi. Konečné výsledky sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4. Výsledky lineárnej regresie- muži. Kritérium: sebaúcta.

Prediktor  R R²-change  b  t  p
Pozícia v práci 
(Ftotal = 40.101; p <.000) .649 .422***  .63  6.421 .000

Mobbing v rodine 
(Ftotal =25.543; p<.000) .697 .06**  -.26  -2.603 .012

(Constant)  .65

Poznámka. Regresné modely pre vedúcu pozíciu, vzdelanie, rolu živiteľa, pozíciu 
v rodine, pozíciu v práci, mobbing na pracovisku a mobbing v rodine ako predik-
torov pre sebaúctu (akceptované modely; p < .05).
* znamená p < .05 ;   ** znamená p < .01;   *** znamená p < .001

Ako vidíme v tabuľke, korelácia pozície v práci a sebaúcty (čiže pre-
diktora s kritériom) je vysoká, R = 0,649. Prírastok prediktora R²- change 
je 0,422 pri koeficiente významnosti p= 0,000. Na základe toho môžeme 
usúdiť, že to, ako vníma muž svoju pozíciu v práci, sa podieľa na variabilite 
jeho sebaúcty 42,2%. Mobbing v rodine tiež koreloval s kritériom význam-
ne (R=0,697), prírastok prediktora je však výrazne nižší ako ako pri pozí-
cií v práci (R²- change= 0,06). Mobbing v rodine teda vysvetľuje varianciu 
sebaúcty mužov 6 percentami a to v konverznom vzťahu, čo znamená, že 
vysoké hodnoty mobbingu v rodine prispievajú k nízkej sebaúcte a na-
opak. Na základe výsledného regresného modelu potvrdzujeme hypotézu 
H1, že vnímaná pozícia v práci je najvýznamnejším prediktorom sebaúcty 
mužov, a to dokonca s veľkým náskokom pred ostatnými premennými. Po-
mer prediktorov aj s ich percentuálnym vplyvom na kritérium zvlášť pre 
mužov a zvlášť pre ženy je znázornený grafom 1 a 2.
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Vo vzorke žien sa spomedzi rovnakých východiskových nezávislých 
premenných vyčlenili tiež 2 štatisticky významné prediktory: pozícia 
v práci a pozícia v rodine. Po zopakovaní výpočtu (len s významnými pre-
diktormi) sme došli k výsledkom uvedeným v tabuľke 5.

Na základe údajov v tabuľke môžeme tvrdiť, že korelácia pozície v ro-
dine a sebaúcty (čiže prediktora s kritériom) je významná (R = 0,478). Prí-
rastok prediktora R²- change je 0,121 pri koeficiente významnosti p= 0,000. 
Na základe toho môžeme usúdiť, že pozícia v rodine sa podieľa na varia-
bilite sebaúcty žien 12,1%. Pozícia v práci tiež vplýva na sebaúctu ženy, aj 
keď oveľa menej ako u mužov- prediktor koreloval s kritériom významne 
(R=0,328), prírastok prediktora je nižší (R²- change= 0,108) na hladine 
významnosti p = 0,019. To, ako vnímajú ženy svoju pozíciu v práci, teda 
vysvetľuje varianciu ich sebaúcty 10,8%. Na základe výsledného regresné-
ho modelu potvrdzujeme hypotézu, že pozícia v rodine je najvýznamnej-
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ším prediktorom variancie sebaúcty žien, aj keď sme predpokladali vyššie 
zastúpenie.

Za zmienku stojí aj porovnanie významnosti prediktora pozícia v práci 
u mužov a žien. Kým u mužov vysvetľuje varianciu sebaúcty až 42,2%, 
u žien len 10,8%. To, ako sa človek cíti v práci, je teda pre sebaúctu mužov 
približne 4-krát dôležitejšie, ako je tomu u žien. 

Overenie a výsledky hypotézy č.2 

V druhej hypotéze nás zaujímalo, či je rozdiel v tom, ako vplýva 
mobbing na pracovisku na sebaúctu mužov a žien. Predpokladali sme, 
že sa významne podieľa na variancii sebaúcty v obidvoch skupinách, ale 
u mužov podstatne viac. Pre výpočet sme použili Anovu (pomocou skew-
nes sme overili normálne rozloženie skóre sebaúcty), osobitne pre mužov 
a pre ženy, s cieľom zistiť mieru významnosti, akou mobbing vplýva na 
ich sebaúctu a následne porovnať mieru tejto významnosti, oboch skupín. 
Dokumentuje to tab. 6.

Tabuľka 6. Analýza variancie sebaúcty- muži, ženy 
(nezávislá premenná- mobbing na pracovisku).

Zdroj variancie df  F  p
Muži Mobbing na pracovisku 1 13.575  .001
Ženy Mobbing na pracovisku 1 1.041  .31

Poznámka: df = stupne voľnosti, F = kritická hodnota testu, p = hladina význam-
nosti 

Tabuľka 5. Výsledky lineárnej regresie- ženy. Kritérium: sebaúcta.

Prediktor  R R²-change  b  t  p
Pozícia v rodine 
(Ftotal = 16.618; p<.000) .478 .121***  .33 4.193 .000

Pozícia v práci 
(Ftotal = 13.652; p<.000) .328 .108*  .37 2.385 .019

(Constant)  .21

Poznámka. Regresné modely pre vedúcu pozíciu, vzdelanie, rolu živiteľa, pozíciu 
v rodine, pozíciu v práci, mobbing na pracovisku a mobbing v rodine ako predik-
torov pre sebaúctu (akceptované modely; p < .05).
* znamená p < .05 ; ** znamená p < .01; *** znamená p < .001.
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Výsledky dokumentujú, že zdroj variancie - mobbing na pracovisku - 
bol významným faktorom len u mužov. Na hladine významnosti p=0,001 
bola kritická hodnota testu F= 13,575. Môžeme konštatovať, že mobbing 
na pracovisku nie je štatisticky významným faktorom variancie sebaúcty 
žien (p=0,31), ale významne vplýva na sebaúctu mužov a to konverzne- 
neprítomnosť mobbingu predikuje vyššiu sebaúctu a prítomnosť mobbin-
gu nižšiu sebaúctu (viď tabuľka 6, graf 3). Z uvedeného vyplýva, že náš 
predpoklad v hypotéze H2 sa potvrdil. 

Pre prehľadnosť uvádzame priemerné hodnoty sebaúcty mobovaných 
a nemobovaných jedincov odlíšené podľa rodu v tabuľke 7 a grafe 3.

Tabuľka 7. Priemerné hodnoty sebaúcty 
(v závislosti od mobbingu na pracovisku).

 muži  ženy
N     priemer     sd  N     priemer     sd

Mobovaní/é na pracoviku 13      25.77       3.72  20      28.10      4.26
Nemobbovaní/é na 
pracovisku 44      30.23      4.21  95      29.13      4.05

Total 57      29.21      4.24  115      28.95      4.09 

Poznámka. N= celkový počet, sd= smerodajná odchýlka
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Overenie a výsledky hypotézy č.3

V 3. hypotéze nás zaujímalo, či mobbing v rodine vplýva významne 
na varianciu sebaúcty žien a mužov a predpokladali sme väčší dosah na 
sebaúctu žien. 

Tabuľka 8. Analýza variancie sebaúcty - muži, ženy 
(nezávislá premenná- mobbing v rodine). 

Zdroj variancie df F p
Muži Mobbing v rodine 1   5.694 .020
Ženy Mobbing v rodine 1 14.466 .000

Poznámka. 
df = stupne voľnosti, F = kritická hodnota testu, p = hladina významnosti

 
V tabuľke 8 môžeme vidieť, že mobbing v rodine je štatisticky vý-

znamným zdrojom variancie sebaúcty mužov aj žien. Ako je čitateľné aj 
z grafu 4, prítomnosť mobbingu bola sprevádzaná úbytkom v hodnotách 
sebaúcty. 

Vzhľadom na vyššiu signifikanciu a kritickú hodnotu testu v skupine 
žien potvrdzujeme aj celkovú hypotézu H3, že mobbing v rodine je vý-
znamnejším zdrojom variancie sebaúcty u žien ako u mužov, čo dokumen-
tujeme aj tab. 9 a príslušným grafom (graf 4). 

Tabuľka 9. Priemerné hodnoty sebaúcty 
(v závislosti od mobbingu v rodine).

muži ženy
 N       priemer       sd  N       priemer       sd

Mobovaní/é v rodine  17         27.24         4.98  29        26.59        3.32
Nemobovaní/é v rodine  40         30.05         3.64  86        29.74        4.03
Total  57         29.21         4.24  115       28.95        4.09
Úbytok sebaúcty  2.81  3.15 

Poznámka. N= celkový počet, sd= smerodajná odchýlka, úbytok sebaúcty= prie-
merné skóre sebaúcty mobovaných odpočítané od priemerného skóre nemobova-
ných 
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Overenie a výsledky hypotézy č.4

Hypotézou 4 sme chceli dokázať transfer negatívnych pocitov a vníma-
nia vlastnej pozície z rodinnej do pracovnej oblasti. Indukovali sme teda 
tézu, že prítomnosť mobbingu v rodine bude významným zdrojom varian-
cie vnímania vlastnej pozície v práci. Predpokladali sme, že tomu tak bude 
u mužov aj u žien, avšak čakali sme, že mobbing v rodine bude spôsobovať 
väčšiu varianciu u žien. 

Z dôvodu nie normálneho rozloženia odpovedí pre premennú „pozícia 
v práci“ (overené pomocou skewness) sme volili neparametrickú štatis-
tickú metódu Mann Whitneyho U- test , ktorým sme overovali význam-
nosť variancie najprv u mužov, následne u žien. Výsledky uvádzame opäť 
v spoločnej tabuľke (Tabuľka 10).

Tabuľka 10. Analýza variancie pre pozíciu v práci- muži, ženy 
(nezávislá premenná- mobbing v rodine).

Zdroj variancie U Z p
Muži Mobbing v rodine 313.000 -.472 .637
Ženy Mobbing v rodine 905.500 -2.206 .027

Poznámka. U= kritická hodnota testu, Z = kritická hodnota testu, p = hladina vý-
znamnosti Asymp.Sig.(2-tailed)
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Mobbing v rodine sa ukázal byť štatisticky významným zdrojom va-
riancie pozície v práci len pre ženy. Na hladine významnosti p= 0,027 bola 
kritická hodnota testu Z= -2.206; svojou zápornou hodnotou svedčí o kon-
verznom vzťahu spomínaných premenných. Tým potvrdzujeme čiastočne 
hypotézu H4. Zjednodušene môžeme konštatovať, že mobbing v rodine 
ovplyvňuje vnímanie vlastnej pozície v práci len ženy. 

V nasledujúcej tabuľke a grafe prezentujeme priemerné hodnoty pre-
mennej - pozícia v práci pre mobovaných a nemobovaných respondentov. 
Z uvedených hodnôt vyplýva, že v prípade absencie negatívnych javov 
doma skórovali muži aj ženy podobne. Výraznejší rozdiel sme zazname-
nali pri okolnosti, ak zažívajú prejavy mobbingu doma. Kým spokojnosť 
mobovaných žien s ich pracovnou rolou podstatne poklesla, u mužov ostala 
takmer nezmenená.

Tabuľka 11. Priemerné hodnoty pozície v práci 
(v závislosti od mobbingu v rodine).

 muži ženy
 N      priemer      sd  N priemer sd

Rodinne mobbovaní/é  17      31.06      7.00  29      29.07      3.61 
Rodinne nemobbovaní/é  40      31.98      4.28  86      31.21      4.40
Total  57      31.70      5.16  115     30.67     4.29
Rozdiel  0.92  2.14 

Poznámka. N= celkový počet, sd= smerodajná odchýlka
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Overenie a výsledky hypotézy č. 5

V piatej hypotéze sme predpokladali, že mobbing na pracovisku vý-
znamne vplýva na mieru spokojnosti s pozíciou doma u mužov, ale u žien 
zostane vnímanie svojej pozície v rodine relatívne konštantné napriek 
tomu, že v práci zažívajú mobbing, viď tab. 12.

Tabuľka12. Analýza variancie pozície v rodine- muži, ženy 
(nezávislá premenná- mobbing na pracovisku).

Zdroj variancie Mann 
Whitney U  Z  p

Muži Mobbing na pracovisku 201.000  -1.620  .105
Ženy Pracovný mobbing  885.000  -.481  .631

Poznámka:U= kritická hodnota testu, F = kritická hodnota testu, p = hladina vý-
znamnosti Asymp.Sig.(2-tailed)

Zistili sme, že mobbing na pracovisku nie je štatisticky významným 
zdrojom variancie skúmanej premennej. To, ako sú muži i ženy spokojní/
é so svojou pozíciou v rodine sa príliš nemení pod vplyvom negatívnych 
javov na pracovisku. Napriek tomu, že signifikancia variancie nie je do-
statočná, aj tak je zjavné, že u mužov (p=0,105) je hladina významnosti 
vyššia ako u žien (p=0,631). Mobbing na pracovisku teda ovplyvňuje mu-
žov viac ako ženy, ale keďže významnosť tohto vplyvu nebola štatisticky 
potvrdená, musíme túto hypotézu zamietnuť. 

V tabuľke 13 a grafe 6 môžeme vidieť podrobnosti o priemernom skóre 
v premennej „pozícia v rodine“ v skupine pracovne mobovaných mužov 
(priemer 39,77), mužov nemobovaných (42,11); rozdiel medzi priemermi 
v týchto skupinách je 2,34. U žien nadobúda tento rozdiel len hodnotu 
0,94. Za zmienku stojí aj porovnanie toho, ako muži a ženy vnímajú svoju 
rodinnú rolu bez toho, aby zažívali mobbing v práci. Nemobovaní muži 
skórovali menej (42,11) ako ženy (43,29), dokonca menej ako mobované 
ženy.
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Tabuľka 13. Priemerné hodnoty pozície v rodine 
(v závislosti od mobbingu na pracovisku).

 muži  ženy
 N      priemer      sd  N      priemer      sd

Mobovaní/é na pracovisku  13      39.77      5.50  20      42.35      6.87 
Nemobovaní/é na pracovisku  44      42.11      6.88  95      43.29      5.50
Rozdiel  2.34  0.94

Poznámka. N= celkový počet, sd= smerodajná odchýlka
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Súčasne sme sa pokúsili dokázať súvislosť výskytu mobbingu na pra-
covisku s mobbingom v rodine u obidvoch pohlaví. Predpoklad sme overo-
vali koreláciami a použili sme neparametrickú štatistiku z dôvodu nenor-
málneho rozloženia odpovedí spomínaných premenných.

Tabuľka 14. Korelačné koeficienty pre premenné mobbing na pracovisku, 
mobbing v rodine.

Muži (N=57) Ženy (N=115)
Spearman‘s rho  .286*  .378**
Sig. (2-tailed)  .031  .000

Poznámka. ** Korelácia je signifikantná na hladine významnosti .01
 * Korelácia je signifikantná na hladine významnosti .05
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Dosiahli sme štatisticky významné hodnoty svedčiace o vzťahu preja-
vov mobbingu na pracovisku a v rodine tak pre skupinu mužov (R=0,286), 
ako aj pre skupinu žien (R=378). U žien môžeme konštatovať silnejší 
vzťah medzi skúmanými premennými manifestovaný vyšším koeficien-
tom a prísnejšou hladinou významnosti p < 0,01. Môžeme týmto potvrdiť, 
že existuje štatisticky významný vzťah medzi mobbingom na pracovisku 
a mobbingom v rodine u oboch rodov.

VÝSKUMNÉ ZISTENIA

Predpoklad, že je rozdiel medzi mužmi a ženami v zastúpení premenných, 
ktoré sa podieľajú na variancii sebaúcty.
•  U mužov boli zistené 2 významné prediktory variancie sebaúcty, a to 

pozícia v práci(42,2%) a pozícia v rodine (6%).
•  Pre mužov je pozícia v práci výrazne najvýznamnejším faktorom va-

riancie ich sebaúcty. 
•  U žien boli zistené 2 významné prediktory variancie sebaúcty, ale 

v opačnom poradí – pozícia v rodine 12, 1% a pozícia v práci 10,8%.
•  Extrémny nepomer prediktorov u mužov svedčí o tom, že variabilita 

ich sebaúcty je takmer úplne závislá na tom, ako reflektujú (a ako je re-
flektovaná) svoju pozíciu a rolu v práci. V prípade, že muž zlyhá v pra-
covnej oblasti, miera sebaúcty rapídne klesá.

• U žien sú obidva prediktory rovnomerne rozložené s prevahou prefe-
rencie pozície. 

• V rodine zdroje sebaúcty sú vo viacerých oblastiach, preto žiaden z nich 
nemôže tak markantne znížiť ich sebaúctu.

Predpoklad, že mobbing na pracovisku vysvetľuje varianciu sebaúcty vo 
väčšej miere u mužov ako u žien.
• Je signifikantný rozdiel v pociťovanej sebaúcte v neprospech mobova-

ných mužov.
• U mužov aj u žien bol mobbing na pracovisku významným zdrojom 

variancie sebaúcty, avšak u mužov výrazne väčší ako u žien.

Predpoklad, že mobbing v rodine vysvetľuje varianciu sebaúcty vo väčšej 
miere u žien ako u mužov.
• Mobbing v rodine je štatisticky významným zdrojom variancie sebaúc-

ty u mužov aj u žien a zažívanie negatívnych činov v domácnosti bolo 
sprevádzané úbytkom v hodnotách sebaúcty.

• U žien bol mobbing v rodine faktorom, ktorý spôsoboval túto varianciu 
vo vyššej štatistickej významnosti (p=0,000) ako u mužov (p=0.02).
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• Aj pri porovnaní mobovaných jedincov s nemobovanými bol pokles se-
baúcty väčší u žien.

Predpoklad, že mobbing v rodine vysvetľuje varianciu vnímania pozície 
v práci vo väčšej miere u žien ako u mužov.

• Negatívne činy v rodine štatisticky významne ovplyvňujú vnímanie 
svojej pracovnej roly iba ženy.

• To, do akej miery je muž spokojný so svojou pozíciou v práci, negatívne 
prejavy v rodine významne neovplyvňujú. Toto zistenie podporuje aj 
výsledok, ktorý dokumentuje, že vnímanie pracovnej pozície zostáva 
takmer rovnaké u mužov v rodine mobovaných aj u mužov v rodine ne-
mobovaných.

• U žien roly súvisiace s rodinou (napr. matka, manželka, partnerka 
a pod.) viac vysvetľujú varianciu ich sebaúcty. Predpokladáme, že vý-
razný transfer do druhej roly (pracovnej) môže mať za následok pokles 
sebaúcty sprevádzaný depresívnym ladením, zníženým sebavedomím 
a nespokojnosťou v pracovnej oblasti.

• Keďže u mužov je hlavným zdrojom sebaúcty práca, domnievame sa, 
že zažívanie mobbingu doma môže ešte viac posilniť ich orientáciu na 
pracovné pole a zvýšiť významnosť pracovných identít.

Predpoklad, že mobbing na pracovisku vysvetľuje varianciu vnímania po-
zície v rodine vo väčšej miere u mužov ako u žien.

• Predpoklad sa nepotvrdil, zistená variancia nebola štatisticky význam-
ná ani u mužov, ani u žien. Z porovnania koeficientov významnosti ale 
vyplýva (muži p=0,105; ženy p=0,631), že pre mužov bol mobbing na 
pracovisku významnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje vnímanie ich 
vlastnej pozície v domácom prostredí. 

ZÁVER

Naším výskumom sme chceli prispieť k pochopeniu mobbingu a jeho 
širších dôsledkov pre obeť. Usilovali sme sa prepojiť viaceré oblasti, ktoré 
pri zvládaní tak záťažových situácií intervenujú a obeti zvládanie uľahču-
jú, alebo sťažujú. Taktiež, aj keď nepriamo, pretože to nebolo predmetom 
nášho skúmania, sme si overili stále fungujúcu platnosť rodových stereo-
typov. Musíme však podotknúť, že napriek tomu, že sa o mobbingu v práci 
na verejnosti veľa nerozpráva, on existuje, je prítomný na našich pracovis-
kách aj v rodinách a spôsobuje neraz oveľa väčšie psychické traumy, než je 
možné ukázať pomocou štatistických výpočtov.
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