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Abstrakt: V prvej časti štúdie autorky prezentujú vznik mobbingu na pracoviskách, 
jeho príčiny a dôsledky pre zamestnancov zo sociálnopsychologického hľadiska 
a prezentujú výsledky podľa rodu, úrovne vzdelania respondentov, sektora a typu 
pracoviska. V druhej časti štúdie autorky prezentujú najčastejšie používané mobbin-
gové stratégie u mužov a žien, porovnávajú ich so stratégiami v zahraničí a uvažujú 
o príčinách týchto rozdielov. Výskumná štúdia je súčasťou výskumného projektu 
VEGA, č. 1/3638/06: Diskriminácia, mobbing, bullying v pracovnom procese.

Kľúčové slová: mobbing, sociálna atmosféra, mobbingové stratégie.

Abstract: The first part of the thesis presents being of mobbing at working-places, 
its reasons and consequences for the employees from social and psychological 
viewpoint, its results according to gender, level of education and type of working-
place. The second part presents using of the most frequent mobbing strategies of 
men and women, compares them with foreign strategies, reasons and distinctions. 
This research is a part of Project VEGA, No 1/3638/06: Discrimination, mobbing, 
bullying in working process.

Key words: mobbing, social atmosphere, mobbing strategies.

ÚVOD

Systematický boj a psychické týranie na pracoviskách sa v posledných 
rokoch vyostruje a naberá na obrátkach. Tomuto javu do istej miery napo-
máha aj súčasná ekonomická situácia, ktorú už dnes v niektorých kraji-
nách označujú ako krízu a ktorá spôsobuje zamestnaneckú neistotu. Táto 
neistota vyvoláva v ľuďoch pocit ohrozenia a vyúsťuje do neraz nečestné-
ho boja o udržanie sa v práci.

Od čias, keď Konrad Lorenz (1974) označil slovom „mobbing“ sprá-
vanie sa zvierat žijúcich v sociálnych spoločenstvách, ktoré vyštvávali ne-
žiaducich cudzích príšelcov rovnakého druhu zo svojej svorky, uplynulo už 
niekoľko desaťročí. Cieľ takého správania bol jasný – zvieratá tak kona-
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jú preto, lebo si bránia svoje územie, možnosť obživy, svoje mláďatá. Ide 
o funkčnú ochranu svojho druhu, zaistenie si bezpečného prežitia, uspoko-
jenie bazálnych potrieb a dodržanie poriadku v ríši zvierat. „Človečenský“ 
mobbing (aj keď tiež vzniká z dôvodov ohrozenia – či už reálneho alebo po-
myselného), sa odvtedy výrazne rozvinul – rozvracia poriadok, pôsobí deš-
truktívne na celé spoločenstvo, zraňuje obete a ak je z neho vôbec nejaký 
profit, tak nanajvýš pre iniciátora mobbingu, ktorý zneužíva nielen svojich 
pomocníkov (prisluhovačov)1, ktorých nabáda k nekorektnému správaniu 
sa a tým znižuje aj ich ľudskú hodnotu a psychicky deptá obeť, ale zasahuje 
aj hlboko do štruktúry skupiny, pracovnej atmosféry a kultúry vzájomných 
vzťahov. Keďže pôsobí takpovediac širokospektrálne, devastujúco a priná-
ša nanajvýš pochybný profit iniciátorovi, môžeme ho nazvať (s istou dávkou 
autorskej licencie) aj ako psychologický a sociálny vandalizmus.

Predkladaná štúdia je jednou zo série výskumov, ktoré boli realizova-
né v rámci grantovej úlohy VEGA, č. 1/3638/06: Diskriminácia, mobbing, 
bullying v pracovnom procese.

CIELE VÝSKUMU

Aj keď v súčasnosti existuje už pomerne veľké množstvo výskumných 
štúdií zaoberajúcich sa touto témou, ide o výskumy najmä zahraničné a na 
Slovensku sa stretávame skôr s parciálnymi štúdiami. Cieľom nášho vý-
skumu bolo hlbšie rozpracovanie mobbingového fenoménu na rozličných 
pracoviskách a sústrediť sa na tento problém vo vzťahu k sociálnej atmo-
sfére na pracovisku.

V našom výskume sme sa usilovali nájsť odpovede na nasledujúce 
otázky:

1. Ako sa podieľa mobbing na skupinovej atmosfére a ako súvisí s typom 
sektora?

2. Existujú rozdiely v miere mobbingu v závislosti od sektora, rodu, vzde-
lania a pracovnej oblasti?

3. Odlišujú sa mobbingové praktiky na Slovensku od praktík v zahraničí?

1  Pozn. Mobbing ponímajú autorky ako triádu: mobber – jeho pomocníci (prisluhovači) 
– obeť, pričom cieľom mobbera je eliminovať obeť (primárne pre neho nežiaducu oso-
bu) s prispením nie vždy tušiacich pomocníkov definitívne von zo skupiny. Šikanova-
nie na rozdiel od mobbingu je charakterizované ako dyáda, „pán a sluha“, kde cieľom 
„pána“ nie je vyhnať „sluhu“ von zo skupiny, ale parazitovať na ňom dovtedy, pokiaľ 
daná skupina jestvuje. (Viď bližšie: Búgelová, T., 2002. Komunikácia v škole a rodine. 
AFPhUP, Prešov, s. 75-90.)
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4. Aké najčastejšie mobbingové stratégie bývajú použité na našich praco-
viskách?

5. Existujú tzv. typické ženské a mužské stratégie mobbingu?

POPIS VÝSKUMNEJ VZORKY A POUŽITÝCH METODÍK

Výskumnú vzorku reprezentoval súbor 122 respondentov vo veku od 
22 do 59 rokov, z toho 63 mužov a 59 žien. Výber vzorky bol nenáhodný, 
účelový, vopred boli stanovené kritériá pre výber respondentov a to: sektor 
(museli pochádzať zo štátneho alebo súkromného sektora), oblasť práce 
(museli pracovať v oblasti zdravotníctva, vzdelávania – školstva, úradu 
– administratívy, priemyslu – výroby a robotníckych profesií – remesiel) 
a vzdelanie (museli mať dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie). 
Detailnejšie rozdelenie respondentov podľa jednotlivých požiadaviek zná-
zorňujú tabuľky 1 až 3.

Tabuľka 1 Zastúpenie respondentov v pracovnej oblasti

Oblasť práce Spolu
Zdravotníctvo 23
Vzdelávanie 20
Úrad, administratíva 31
Priemysel, výroba 25
Robotnícke profesie, remeslá 23
Spolu 122

Tabuľka 2 Zastúpenie respondentov z hľadiska sektoru a rodu

Štátny sektor Súkromný sektor Spolu
Muži 34 29 63
Ženy 25 34 59
Spolu 59 63 122

Tabulka 3 Zastúpenie respondentov z hľadiska vzdelania a rodu

Stredné vzdelanie Vysokoškolské 
vzdelanie Spolu

Muži 34 29 63
Ženy 40 19 59
Spolu 74 48 122
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Pre potreby výskumu boli použité tieto metodiky:

1. Škála skupinovej atmosféry, autor T. Kollárik. Pozostáva z 10 bipolár-
nych adjektív, úlohou respondenta je vyznačiť na 8 bodovej stupnici 
mieru pociťovania daného adjektíva vo vzťahu k prežívaniu skupinovej 
atmosféry od „veľmi pozitívna“ (hodnota 8) po „veľmi negatívna“ (hod-
nota 1). Hodnota Cronbachovej alfy v našom výskume bola 0,72.

2. Dotazník negatívnych činov NAQ, autorom je S. Einarsen, Nórsko, 
Univerzita Bergen. V súčasnosti je to najpoužívanejšia metodika pre 
výskum mobbingu v Európe. Doteraz bola použitá v Nemecku, Anglic-
ku, Poľsku a Taliansku. Dotazník pozostáva z 29 výrokov a respondent 
uvádza mieru svojho súhlasu na 5 bodovej stupnici 1- nikdy, 2–z času 
na čas, 3–razy za mesiac, 4–razy za týždeň, 5–denne. Cronbachova alfa 
metodiky dosahovala hodnotu 0,78.

3. Mobbingové stratégie – autorský dotazník D. Fleškovej. Pozostáva 
z 11 mobbingových stratégií a úlohou respondenta bolo označiť tú stra-
tégiu, ktorej bol za posledných 6 mesiacov vystavený, pričom mohol 
súčasne označiť toľko stratégií, koľkým bol vystavený.

Oslovených bolo 180 respondentov, vrátených dotazníkov bolo 140, 
18 respondentov bolo treba vylúčiť zo vzorky kvôli nesplneným kritériám.

Získané údaje sme spracovali pomocou štatistického programu SPSS 8. 
0. Bola použitá deskriptívna štatistika, analýza variancie, Scheffeho post 
hoc test a korelačná analýza - Pearson.

VÝSLEDKY

Výsledky korelačnej analýzy

Pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu sme overovali vzťah 
medzi mierou mobbingu a reálne prežívanou skupinovou atmosférou na 
pracovisku. Predpokladali sme, že mobbing negatívne koreluje s reálne 
prežívanou skupinovou atmosférou. 

Výsledky korelačnej analýzy v tabuľke 4 potvrdili, že reálna atmosféra 
na pracovisku negatívne koreluje s mierou mobbingu. Priemerné hodnoty 
pre mobbing a reálnu atmosféru na pracovisku sú uvedené v tabuľke 5.
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Tabuľka 4 Korelácia mobbingu a reálne prežívanej atmosféry na praco-
visku 

 Reálna atmosféra Mobbing

Reálna atmosféra
Korelácia 1.000  -.543**
Sig.  . .000
N 122 122

Mobbing 
Korelácia  -.543** 1.000
Sig. .000  .
N 122 122

Poznámka: ** znamená p<.01

Tabuľka 5 Priemerné hodnoty mobbingu a reálne prežívanej skupinovej 
atmosféry

 Priemer Št. odchýlka N
Reálna atmosféra 45.66 12.88 122
Mobbing 42.35 8.13 122

Výsledky analýzy variancie

Prostredníctvom jednovchodovej ANOVY sme overovali významnosť 
rozdielov v miere mobbingu v závislosti od sektora. Pomocou jednovcho-
dovej ANOVY a POST HOC testu sme overovali významnosť rozdielov 
v miere mobbingu v závislosti od počtu zamestnancov a taktiež v závis-
losti od pracovnej oblasti. Pomocou dvojfaktorovej ANOVY sme overo-
vali významnosť rozdielov v miere mobbingu v závislosti od sektora a ro-
du a taktiež v závislosti od vzdelania a rodu. Ďalej sme taktiež pomocou 
dvojfaktorovej ANOVY overovali významnosť rozdielov v miere reálne 
prežívanej skupinovej atmosféry v závislosti od sektora a rodu a taktiež 
v miere želateľnej skupinovej atmosféry v závislosti od sektora a rodu. 

Predpokladali sme, že existuje významný rozdiel v miere mobbingu 
v závislosti od sektora, pričom sme očakávali, že zamestnanci štátneho 
sektora budú dosahovať významne vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní 
so zamestnancami súkromného sektora. 

Výsledky jednovchodovej ANOVY v tabuľke 6 potvrdili štatisticky 
významný rozdiel v miere mobbingu v závislosti od pracovného sektora 
(F=42.147, p=0.000). Priemerné hodnoty v tabuľke 7 ukazujú, že zamest-
nanci štátneho sektora dosahujú vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní so 
zamestnancami súkromného sektora, čím sme potvrdili náš predpoklad.
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Tabuľka 6 Výsledky jednovchodovej ANOVY pre mobbing v závislosti 
od sektora

Zdroj variancie df F Sig
Sektor (štátny-súkromný) 1 42.147 .000***

 
Tabuľka 7 Priemerné hodnoty mobbingu v závislosti od sektora

Sektor N Priemer  Št. odchýlka
štátny 63 46.35 7.81
súkromný 59 38.08 6.08

Predpokladali sme, že existuje významný rozdiel v miere mobbingu 
v závislosti od sektora a rodu, pričom sme očakávali, že ženy v štátnom 
sektore budú dosahovať významne vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní 
s mužmi v štátnom sektore. 

Výsledky dvojfaktorovej ANOVY v tabuľke 8 potvrdili významnosť 
obidvoch hlavných efektov – sektor a rod a taktiež aj významnosť interak-
cie (sektor * rod). Výsledky jednovchodovej ANOVY tiež potvrdili štatis-
ticky významné rozdiely u žien a u mužov v štátnom sektore (F=13.515, 
p=0.001). Priemerné hodnoty v tabuľke 9 ukazujú, že ženy v štátnom sek-
tore dosahujú významne vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní s mužmi 
v štátnom sektore. 

Tabuľka 8 Výsledky dvojfaktorovej ANOVY pre mobbing v závislosti 
od sektora

Zdroj variancie df F Sig.
Hlavné efekty    
Sektor 1 39.746 .000
Rod 1 4.158 .044
Interakcia: Odbor * Rod 1 5.006 .027
Spolu 122   

Predpokladali sme, že existuje významný rozdiel v miere mobbingu 
v závislosti od vzdelania a rodu, pričom sme očakávali, že zamestnanci 
so stredoškolským vzdelaním budú dosahovať významne vyššie hodnoty 
mobbingu v porovnaní so zamestnancami s vysokoškolským vzdelaním. 
Zároveň sme očakávali, že ženy so stredoškolským vzdelaním budú dosa-
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hovať významne vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní so ženami s vy-
sokoškolským vzdelaním. V druhej vedľajšej hypotéze sme očakávali, že 
muži so stredoškolským vzdelaním budú dosahovať významne vyššie hod-
noty mobbingu v porovnaní s mužmi s vysokoškolským vzdelaním

Výsledky dvojfaktorovej ANOVY v tabuľke 10 potvrdili významnosť 
obidvoch hlavných efektov – vzdelanie a rod a taktiež významnosť in-
terakcie (vzdelanie * rod). Avšak výsledky jednovchodovej ANOVY nepo-
tvrdili štatisticky významné rozdiely u žien so stredoškolským vzdelaním 
a s vysokoškolským vzdelaním (F=0.474, p=0.494). Výsledky jednovcho-
dovej ANOVY potvrdili štatisticky významné rozdiely u mužov so stredo-
školským vzdelaním a s vysokoškolským vzdelaním (F=18.760, p=0.000). 
Priemerné hodnoty v tabuľke 11 ukazujú, že muži so stredoškolským vzde-
laním dosahujú významne vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní s mužmi 
s vysokoškolským vzdelaním. 

Tabuľka 10 Výsledky dvojfaktorovej ANOVY pre mobbing v závislosti 
od vzdelania a rodu

Zdroj variancie df F Sig.
Hlavné efekty    
Vzdelanie 1 5.578 .020
Rod 1 10.030 .002
Interakcia: Sektor * Rod 1 4.177 .043
Spolu 122   

Tabuľka 9  Priemerné hodnoty mobbingu v závislosti od sektora a rodu

Sektor Rod Priemer Št. odchýlka N

štátny 
ženy 41.16 6.41 25
muži 35.82 4.75 34
Spolu 38.08 6.08 59

súkromný
ženy 46.24 8.94 34
muži 46.48 6.39 29
Spolu 46.35 7.81 63
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Tabuľka 11 Priemerné hodnoty mobbingu v závislosti od vzdelania 
a rodu

Rod Vzdelanie Priemer Št. odchýlka N

ženy
stredoškolské 44.60 8.59 40
vysokoškolské 43.00 7.77 19

Spolu 44.08 8.30 59

muži
stredoškolské 44.15 7.30 34
vysokoškolské 36.72 6.12 29

Spolu 40,73 7,69 63

Predpokladali sme, že existuje významný rozdiel v miere mobbingu 
v závislosti od pracovnej oblasti. V prvej vedľajšej hypotéze sme očaká-
vali, že zamestnanci pracujúci v oblasti zdravotníctva budú dosahovať vý-
znamne vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní so zamestnancami priemy-
selnej výroby. V druhej vedľajšej hypotéze sme očakávali, že zamestnanci 
v oblasti vzdelania budú dosahovať významne vyššie hodnoty mobbingu 
v porovnaní so zamestnancami priemyselnej výroby. V tretej vedľajšej 
hypotéze sme očakávali, že zamestnanci pracujúci v oblasti administra-
tívy a služieb budú dosahovať vyššie hodnoty mobbingu v porovnaní so 
zamestnancami robotníckych profesií. 

Výsledky jednovchodovej ANOVY potvrdili štatisticky význam-
ný rozdiel v miere mobbingu v závislosti od pracovnej oblasti (F=7.700, 
p=0.000). Priemerné hodnoty v tabuľke 12 ukazujú rozdiely medzi jed-
notlivými pracovnými oblasťami v miere mobbingu. Hlavná hypotéza sa 
potvrdila. Výsledky Scheffeho POST HOC testu pre mobbing v závislosti 
od pracovných oblastí sú znázornené v tabuľke 13. Scheffeho POST HOC 
test (tab.13) ukázal významné rozdiely v miere mobbingu v oblasti zdra-
votníctva v závislosti od priemyselnej výroby. Prvá vedľajšia hypotéza sa 
potvrdila. Scheffeho POST HOC test (tab. 13) však neukázal významné 
rozdiely v miere mobbingu v oblasti vzdelávania a v závislosti od priemy-
selnej výroby. Druhá vedľajšia hypotéza sa nepotvrdila. A nakoniec Schef-
feho POST HOC test (tab. 10) taktiež neukázal významné rozdiely v miere 
mobbingu v oblasti administratívy a služieb v závislosti od priemyselnej 
výroby. Tretia vedľajšia hypotéza sa nepotvrdila.
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Tabulka 12 Priemerné hodnoty mobbingu v závislosti od pracovnej 
oblasti

Oblasť práce N Priemer  Št. odchýlka
Zdravotníctvo 23 48.22 6.91
Vzdelávanie 20 44.90 7.20
Úrad, administratíva 31 38.61 7.06
Priemysel, výroba 25 38.88 8.07
Remeselnícke profesie 23 43.09 7.51

Tabuľka 13 Výsledky POST HOC testu pre mobbing v závislosti od pra-
covnej oblasti

Oblasť práce - I Oblasť práce - J Rozdiel 
priemerov I-J Sig.

zdravotníctvo

vzdelávanie 3.32 .704
administratíva, úrad  9.60* .000
priemysel, výroba  9.34* .001
robot. profesie, remeslá 5.13 .239

vzdelávanie

zdravotníctvo -3.32 .704
administratíva, úrad 6.29 .071
priemysel, výroba 6.02 .122
robot. profesie, remeslá 1.81 .957

administratíva, úrad

zdravotníctvo  -9.60* .000
vzdelávanie -.,29 .071
priemysel, výroba -.,27 .000
robot. profesie, remeslá -4.47 .306

priemysel, výroba

zdravotníctvo  -9.34* .001
vzdelávanie -6.02 .122
administratíva, úrad 0.27 .000
robot. profesie, remeslá -4.21 .422

robotnícke profesie, 
remeslá

zdravotníctvo -5.13 .239
vzdelávanie -1.81 .957
administratíva, úrad  4.47 .306
priemysel, výroba  4.21 .422
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Predpokladali sme, že existuje významný rozdiel v miere reálne pre-
žívanej skupinovej atmosféry v závislosti od sektora, pričom sme očaká-
vali, že zamestnanci štátneho sektora budú dosahovať významne nižšie 
hodnoty reálne prežívanej skupinovej atmosféry v porovnaní so zamest-
nancami súkromného sektora. (Nižšie hodnoty interpretujeme ako nižšiu 
mieru spokojnosti v práci, menej prívetivé a priateľské kolegiálne vzťahy). 
Tiež sme predpokladali, že existuje významný rozdiel v miere želateľnej 
skupinovej atmosféry v závislosti od sektora a zároveň sme očakávali, že 
zamestnanci štátneho sektora budú dosahovať vyššie hodnoty želateľnej 
atmosféry v porovnaní so zamestnancami súkromného sektora . 

Výsledky jednovchodovej ANOVY v tabuľke 14 potvrdili štatisticky 
významný rozdiel v miere reálne prežívanej skupinovej atmosféry v zá-
vislosti od sektora, (F=55.207 p=0.000). Zároveň výsledky variancie v tej 
istej tabuľke nepotvrdili štatisticky významný rozdiel v miere želateľnej 
atmosféry na pracovisku v porovnaní s pracovným sektorom (F=0.964, 
p=0.328). Tento predpoklad sa nepotvrdil. Priemerné hodnoty v tabuľke 
15 dokumentujú, že zamestnanci štátneho sektora dosahujú významne 
vyššie hodnoty reálne prežívanej skupinovej atmosféry v porovnaní so 
zamestnancami súkromného sektora. Zároveň priemerné hodnoty v tej is-
tej tabuľke ukazujú, že zamestnanci štátneho sektora nedosahujú význam-
ne vyššie hodnoty želateľnej atmosféry v porovnaní so zamestnancami 
súkromného sektora.

Tabuľka 14 Výsledky jednovchodovej ANOVY pre reálnu a želateľnú 
skupinovú atmosféru v závislosti od sektora 

Zdroj variancie df F Sig
Sektor (reálna atmosféra) 1 55.207 .000
Sektor (želateľná atmosféra) 1 0.964 0.328

Tabuľka 15 Priemerné hodnoty reálnej a želateľnej skupinovej atmosféry 
v závislosti od sektora

Skupinová atmosféra Sektor N Priemer  Št. odchýlka

reálna
štátny 59 53.10 11,68

súkromný 63 38.70 9,69

želateľná
štátny 59 73.37 4,55

súkromný 63 72.41 6,09
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Poznámka: 
a) Čím nižšia hodnota reálnej skupinovej atmosféry, tým horšie pociťova-

ná atmosféra na pracovisku (neprajnícka, hostilná).
b) Čím vyššia hodnota želateľnej skupinovej atmosféry, tým lepšie poci-

ťovaná atmosféra na pracovisku (priateľská, prijímajúca). 

V druhej časti výskumnej štúdie nás zaujímalo, aké mobbingové straté-
gie sa vyskytujú na našich pracoviskách najčastejšie, či existujú tzv. muž-
ské a ženské stratégie a napokon – odlišujú sa „naše“ spôsoby mobbingu 
od spôsobov v zahraničí?

Prostredníctvom nami vytvoreného zoznamu mobbingových stratégií, 
ktorý bol respondentom predložený v rámci testovej batérie sme pomocou 
deskriptívnej štatistiky zoradili tieto stratégie podľa frekvencie výskytu 
u zamestnancov všeobecne a následne podľa frekvencie výskytu u mužov 
a u žien osobitne, pričom sme k zisteným dátam frekvencie výskytu záro-
veň priradili aj percentuálny výskyt. Vytvorili sme tak zoznam najčastejšie 
u nás používaných mobbingových stratégií. 

Jednotliví respondenti mohli v zozname uviesť aj viacero spôsobov, 
preto celkový počet výskytu mobbingových stratégií nie je zhodný s cel-
kovým počtom respondentov. 

Prehľad uvádzaných mobbingových stratégií podľa frekvencie výskytu 
je uvedený v nasledujúcich prehľadových tabuľkách.

Tabuľka 16 Zoznam mobbingových stratégií zoradených podľa frekven-
cie výskytu u všetkých respondentov

Poradie Mobbingové stratégie Počet

1 Zámerné zadržiavanie informácií 66

2 Neustála kritika a nadmerná kontrola práce 62

3 Zadávanie nezmyselných a nesplniteľných úloh 58

4 Verbálna agresia 54

5 Zadávanie nekvalifikovaných úloh 51

6 Ohováranie, šírenie klebiet 47

7 Nemožnosť prejaviť vlastný názor 43

8 Sociálna izolácia 26

9 Nedoceňovanie už uskutočnenej práce 23

10 Zosmiešňovanie 22

11 Hrozba fyzického násilia 4
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Tabuľka 17 Zoznam mobbingových stratégií zoradených poľa frekvencie 
výskytu u žien 

Poradie Mobbingové stratégie u žien Počet

1 Zámerné zadržiavanie informácií 38

2 Verbálna agresia 34

Neustála kontrola a kritika práce 34

4 Ohováranie a šírenie klebiet 33

5 Zadávanie nezmyselných a nesplniteľných úloh 29

6 Zadávanie nekvalifikovaných úloh 25

Nemožnosť prejaviť vlastný názor 25

8 Sociálna izolácia 18

9 Nedoceňovanie už uskutočnenej práce 15

10 Zosmiešňovanie 14

11 Hrozba fyzického násilia 2

Tabuľka 18 Zoznam mobbingových stratégií zoradených poľa frekvencie 
výskytu u mužov

Poradie Mobbingové stratégie u mužov Počet

1 Zadávanie nezmyselných a nesplniteľných úloh 38

2 Zámerné zadržiavanie informácií 28

Neustála kontrola a kritika práce 28

4 Zadávanie nekvalifikovaných úloh 26

5 Verbálna agresia 20

6 Nemožnosť prejaviť vlastný názor 18

7 Ohováranie a šírenie klebiet 14

8 Sociálna izolácia 8

9 Nedoceňovanie už uskutočnenej práce 8

10 Zosmiešňovanie 8

11 Hrozba fyzického násilia 2
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SÚHRNNÉ ZISTENIA

1.  Mobbing a skupinová atmosféra
 Výsledky korelačnej analýzy podľa očakávania potvrdili, že mobbing 

negatívne koreluje so skupinovou atmosférou, t. j. čím je miera mobbin-
gu vyššia, tým je atmosféra v skupine vnímaná ako nepriaznivejšia.

2.  Skupinová atmosféra verzus sektor
 Zistili sme signifikantný rozdiel vo vnímaní skupinovej atmosféry v ne-

prospech štátneho sektora. Respondenti pracujúci v štátnom sektore 
hodnotili atmosféru na svojich pracoviskách významne nepriaznivejšie 
ako zamestnanci súkromného sektora.

3.  Mobbing a sektor; mobbing vs. sektor + rod
 Výsledky jednovchodovej Anovy potvrdili signifikantnú súvislosť me-

dzi mierou mobbingu a pracovným sektorom. V štátnom sektore boli 
dosiahnuté štatisticky významné vyššie hodnoty mobbingu ako v súk-
romnom sektore.

 Sektor + rod verzus mobbing potvrdili naše očakávanie v neprospech 
žien, t. j. ženy v štátnom sektore sú mobované signifikantne viac ako 
muži v štátnom aj súkromnom sektore.

4.  Mobbing a vzdelanie; mobbing verzus vzdelanie + rod
 V celkovom súbore bol zistený štatisticky významný vzťah v nepro-

spech nižšie vzdelaných respondentov. Vo všeobecnosti ľudia s nižším 
vzdelaním, bez ohľadu na rod boli častejšie vystavovaní mobbingu.

 U žien sa nepotvrdili štatisticky významné rozdiely v miere mobbin-
gu v závislosti od výšky vzdelania, avšak u mužov bol výsledok opač-
ný. Muži s nižším vzdelaním signifikantne viac a častejšie zažívali 
mobbingové ataky oproti mužom s vysokoškolským vzdelaním.

5.  Mobbing verzus pracovná oblasť 
 Potvrdil sa štatisticky významný rozdiel v miere mobbingu vzhľadom 

k rôznosti pracovných oblastí. Priemerné hodnoty v nasledujúcej ta-
buľke poukazujú na rozdiely medzi jednotlivými pracovnými oblasťa-
mi a mierou mobbingu.
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Tabuľka 19 Priemerné hodnoty mobbingu v závislosti od pracovnej ob-
lasti

Oblasť práce N Priemer  Št. odchýlka
Zdravotníctvo 23 48,22 6,91
Vzdelávanie 20 44,90 7,20
Úrad, administratíva 31 38,61 7,06
Priemysel, výroba 25 38,88 8,07
Remeselnícke profesie 23 43,09 7,51

6.  Mobbingové stratégie; mobbingové stratégie a rod; mobbingové straté-
gie v zahraničí

 Pre porovnanie našich stratégií so zahraničnými sme si vybrali poradie 
(prvých 11) mobbingových stratégií podľa zistení Leymannovho inven-
tára psychického teroru, Leymann, (1990), Búgelová, (2002). Celý in-
ventár pozostáva z približne 60 stratégií. Veľmi podobný prehľad uvá-
dza tiež Neuberger (1994).
1. O obeti sa za jej chrbtom škaredo a osočujúco rozpráva – 96%
2. Devalvujúce pohľady a gestá – 86%
3. Odopretie sociálnych kontaktov nepriamymi narážkami – 84%
4 Zaobchádzanie s niekým ako by bol vzduch – 80%
5. Zámerne falošné, nesprávne posudzovanie prístupu k práci – 80%
6. Rozširovanie fám o obeti – 76%
7. Neustále kritizovanie a nachádzanie chýb v práci – 76%
8. Prideľovanie pracovných úloh hlboko pod úrovňou schopností 

– 70%
9. Prejavovanie posmechu a bezvýznamnosti – 66%
10. Odrazu sa s obeťou prestane niekto rozprávať – 66%
11. Neustále vyrušovanie, zámerné prekážanie – 64%

Pri porovnávaní uvedených prehľadov si dovolíme podotknúť, že zatiaľ 
čo v Leymannovom prehľade prevládali praktiky v prvom rade zamerané 
na sociálne zneschopňovanie obete a ohrozovanie pracovných kompetencií 
nasleduje až po ňom, na Slovensku mobbing tvrdo útočí hneď od začiat-
ku na pracovné kompetencie obete. Neskôr, pravdepodobne v dôsledku 
„pracovnej neschopnosti“, dochádza aj k sociálnym atakom. Môžeme sa 
domnievať, že tento rozdiel v poradí stratégií (aj keď každá z nich je ne-
príjemná a zraňujúca) je zapríčinený väčšou obavou zo straty a následné-
ho nachádzania adekvátneho pracovného miesta ľudí na Slovensku oproti 
obyvateľom krajín západnejšie od nás.
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ZÁVER

Našimi zisteniami sme poukázali na rozdiely vo výskyte mobbingu 
podľa nami stanovených kritérií a aj keď sme dosiahli miestami len jemné 
odlišnosti, musíme konštatovať, že mobbing sa na Slovensku – tak v štát-
nych ako aj v súkromných firmách neželateľne rozmáha. Odpovedať si na 
prípadnú otázku, kde sa s obeťou zaobchádza tvrdšie, či u nás alebo v za-
hraničí, je problematické. Môžeme sa domnievať, že sa tak deje na Sloven-
sku, pretože útoky sú cielene namierené na pracovné kompetencie, a teda 
útočia priamo na existenčné podmienky človeka.

Podarilo sa nám poukázať na preferované praktiky mobbingu na našich 
pracoviskách, čo považujeme za dôležité zistenie predovšetkým preto, že 
poznanie „zbraní útočníka“ môže postihnutému pomôcť účinnejšie sa brá-
niť a aj orientovať správanie sa potencionálnej obete takým smerom, aby 
mohla týmto útokom včas predchádzať a v zárodku ich eliminovať.

Čo sa týka rozmanitosti mobbingových stratégií, žiaľ, rozhodne neza-
ostávame za ostatnými krajinami. Zaostávame však, a to veľmi podstatne, 
za odkrývaním týchto prejavov, vyvodzovaním dôsledkov a legislatívnou 
ochranou obetí. 
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