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Abstrakt: V príspevku sú analyzované pojmy mobbing, bullying a diskriminácia 
na pracovisku. Autor prieskumom sledoval výskyt mobbingu v súkromnej spoloč-
nosti a vnímanie skupinovej atmosféry mobbovanými pracovníkmi. V druhej časti 
sú uvedené výsledky z viacerých organizácií. Výsledky ukazujú, že z 261 respon-
dentov (112 mužov a 149 žien): boli dvaja obeťou mobbingu niekoľkokrát za týž-
deň, piati niekoľkokrát mesačne, dvadsať občas, dvadsiati výnimočne, 205 res-
pondentov sa s mobbingom nestretlo. Respondenti, ktorí boli mobbovaní niekoľ-
kokrát za týždeň, resp. niekoľkokrát za mesiac uvádzajú oproti priemeru vyšší 
výskyt týchto negatívnych prejavov: šírenie rečí a klebiet o vlastnej osobe, útočné 
a urážlivé poznámky na vlastnú adresu, zvyky, postoje, súkromný život, opakova-
né pripomínanie chýb a omylov, ignorovanie ich názorov a stanovísk, uťahovanie 
si z nich /kanadské žartíky/, vyhrážanie sa nadčasovou prácou, nočnou prácou, 
nepopulárnymi úlohami, hľadaním chýb v ich práci.

Kľúčové slová: mobbing, bullying, diskriminácia.

Abstract: This contribution analyses notions of mobbing, bullying and 
discrimination at working place, existence atmosphere in a private organisation. 
The second part presents results of our research in some organisations. Respondents 
– 261 men, 149 women – victims of mobbing: 2 respondents several times for 
a week, 5 respondents several times form a month, 20 respondents sometimes 
20 respondents very rarely, 205 respondents never. Respondents – mobbed several 
times for week (a month) – present these negative exhibitions: spred of gossips 
about them, insulting words on their honour, habits, attitudes, private life, frequent 
mention of their faults, ignorance of their opinions, attitudes, plaing a hoax on 
them, threat of overtime working, unpopular duties.

Key words: mobbing, bullying social, discrimination.
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ÚVOD

Potreba prispôsobiť štruktúry firiem, aby tieto boli schopné plniť po-
žiadavky čoraz viac globalizovaného sveta, a to nielen vo verejnom sekto-
re, ale aj v súkromnom, prináša so sebou to, že pracovníci sú nútení udr-
žiavať stále komplexnejšie medziľudské vzťahy. Tento interaktívny proces 
sa nerealizuje iba vo vnútri samotného organizačného systému, ale tiež 
v komunikácii s jednotlivcami z iných firiem a užívateľmi produktov, kto-
ré oni vytvorili. A práve tu sa utvára priestor pre mobbing alebo psychické 
prenasledovanie zo strany jedného alebo viacerých členov voči iným jed-
notlivcom.

Pojem mobbing je odvodený od anglického slovesa „ to mobb“, čo zna-
mená utláčať, ponižovať, útočiť, urážať, napadať, vrhať sa na niekoho. Vý-
raz mobbing pôvodne presadzoval rakúsky etológ a nositeľ Nobelovej ceny 
Konrad Lorenz , ktorým označoval útok zvieracej tlupy na votrelca. Do 
oblasti štúdia ľudského správania preniesol tento výraz v 60. rokoch dvad-
siateho storočia švédsky chirurg Heinemann. Začiatkom 70. rokov dvad-
siateho storočia zverejnil v tlači niekoľko prípadov samovrážd školákov, 
ktorých spolužiaci šikanovali. Verejnosť bola otrasená a tak nasledovali 
rozsiahle výskumy v nórskych, škótskych, anglických, austrálskych a ka-
nadských školách. V roku 1993 zaviedol v Nemecku tento pojem švédsky 
psychológ práce H. Leymann. Vo Veľkej Británii sa nezávisle na pôvodne 
anglickom význame presadil termín „bullying“. V USA sa používa pojem 
„employee abuse“. Na Slovensku sa používajú obidva pojmy – mobbing aj 
bullying, majú však rozdielny obsahový význam.

H. Leymann (1996, str. 168) definuje mobbing ako „psychologický teror 
v pracovnom živote, ktorý zahŕňa hostilnú a neetickú komunikáciu, ktorý 
je zameraný zo strany jednej alebo viacerých osôb voči inej osobe“. Aj 
P. Hartl a H. Hartlová (2004) uvádzajú mobbing ako formu psychického 
terorizmu uplatňovanú v podnikovej praxi, pričom uvádzajú, že jeho pod-
statou je správanie skupiny, ktorá vnucuje svoje názory osobe s názorom, 
ktorý nezapadá do skupiny. Pracovné lekárstvo hovorí o mobbingu až 
vtedy, keď sa na niektorú osobu útočí systematicky a dlhý čas (Hubero-
vá,B.,1995). Mobbing nie je krátka epizóda, ale zdĺhavý vysiľujúci proces 
vyznačujúci sa nesmiernou dynamikou. Podľa jedného rakúskeho štatistic-
kého prieskumu trvá mobbing dlhšie ako 40,1 mesiaca (Kratz, J.H., 2005). 
Podľa odhadov sa obeťami mobbingu stáva 10 – 15% pracujúcej populácie. 
Podľa prieskumu agentúry MVK sa s mobbingom na pracovisku stretla 
približne 1/3 obyvateľov Slovenska (Fuchsová, 2007).

Tento aspekt zohľadňuje vo svojej definícii mobbingu aj H. J. Kratz 
(2005, str .16), keď konštatuje, že „mobbing je rad negatívnych komunika-
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tívnych konaní, ktorých sa dopúšťa jednotlivec alebo niekoľko osôb voči 
určitému človeku počas dlhšej doby (najmenej pol roka a aspoň raz týž-
denne)“. H. Leymann v roku 2004 už uvádza širšie vymedzenú definíciu, 
do ktorej zahrnul frekvenciu výskytu aj dĺžku trvania mobbingových ak-
tivít. Berie do úvahy aj definíciu zdravia podľa WHO, keď konštatuje, že 
mobbing zahrňuje hostilnú a neetickú komunikáciu, ktorá je realizovaná 
systematicky, jednou alebo viacerými osobami hlavne voči jednej osobe, 
ktorá je vďaka mobbingu tlačená do beznádejnej a bezbrannej pozície a je 
v nej udržiavaná prostredníctvom pokračujúcich mobbingových aktivít. 
Tieto aktivity sa objavujú veľmi často ( najmenej raz týždenne) a dlhodo-
bo (najmenej pol roka). Vzhľadom na to, že sa toto nepriateľské správanie 
objavuje tak často a počas takej dlhej doby, vedie k značnému duševnému, 
psychosomatickému a sociálnemu utrpeniu obete.

Súčasne upozorňuje (Leymann, 2006), že je potrebné vidieť rozdiel 
medzi mobbingom a obyčajným konfliktom. Rozdiel spočíva v tom, že 
konflikt sa šíri medzi rovnako silnými spolupracovníkmi. Pri mobbingu 
je obeť jasne slabšia. Slabosť obete sa pri mobbingu viac vykryštalizu-
je, lebo psychický tlak môže časom narastať zvlášť preto, že mobbovanie 
pôsobí nepretržite a trvá dlhý čas. Vo väčšine prípadov samotný čin nie je 
mobbingom, skutok často pozostáva zo správania, ktoré sa uskutočňuje 
každý deň a bez škôd. Tieto činy sa stávajú mobbingovými aktivitami až 
svojou frekvenciou a neprestajným výskytom. Týmito činmi sa má poško-
diť vážnosť (úcta) obete, alebo sa má narušiť komunikácia s obeťou, alebo 
sa má sabotovať realizácia jej pracovných úloh, resp. aspoň ich sťaženie. 
Mobbing teda nezahŕňa občasné konflikty, ale týka sa situácií, v ktorých 
psychoteror zapríčiňuje psychické problémy. Rozdiel medzi konfliktom 
a psychoterorom nie je v tom, čo sa robí, alebo ako sa robí, ale v tom, ako 
dlho sa to deje A. RIQUELME (2006).

Mobbing je agresívne správanie, i keď sa pri ňom iba zriedka vyskytuje 
agresívne správanie. Častejšie sa jedná o psychický útok, ako sú slovné 
napadnutie obete, slovné potýčky, urážky. Aktérom mobbingu je človek 
uplatňujúci agresiu, ak chce vedome uspokojiť svoje potreby a dosiahnuť 
ciele (Kmoníčková, J., Wagnerová, I., 2005). Napríklad získať moc, pre-
vahu, postavenie a pod. I. Čermák (1999) hovorí o tzv. inštrumentálnom 
type násilníka. 

Psychický teror na pracovisku zahŕňa podľa M. F. Hirigoyenovej dva 
základné fenomény: a/ zneužívanie právomoci , b/ perverznú manipuláciu. 
Zneužívanie právomoci sa týka hlavne vedúcich pracovníkov s možnos-
ťou riadenia objektov, čo však zamestnanci veľmi rýchlo odhalia, a dosť 
ťažko znášajú. Perverzná manipulácii je podľa autorky vo svojej podsta-
te zákernejšou formou psychického teroru, pretože zanecháva po sebe až 
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nenapraviteľné škody. Niektorí odborníci (napr. Sýkorová, 2004) hovoria 
o mobingu ako o psychoterore, ktorého charakteristickými vlastnosťami 
sú bezcitnosť, neľudskosť, neľútosť.

O mobbingu ako jednom type násilia na pracovisku hovorí aj A.RIQU-
ELME, (2006), keď konštatuje, že ho realizujú osoby bez rozdielu rodu, 
systematicky a v dlhšom časovom rozpätí s jasným cieľom spôsobiť ujmu, 
ktorej dôsledky môžu byť pre obeť zdrvujúce a ktoré môžu neskoršie spô-
sobiť psychologické problémy. Tento jav prekračuje hranice jednoduchej 
fyzickej agresivity a zahŕňa spôsoby správania, ktoré sú pre obete veľmi 
chúlostivé. Takže môžeme povedať, že násilie na pracovisku zahŕňa fyzické 
a verbálne útoky, sexuálne obťažovanie, ponižovanie a prenasledovanie.

Keďže násilie na pracovisku môže pochádzať z rôznych zdrojov, špa-
nielsky Národný inštitút bezpečnosti a hygieny práce prostredníctvom 
technickej nóty 489 (INSHT./NTP 489, 1999) týkajúcej sa prevencie, 
uvádza jednu z najpresnejších klasifikácii typov násilia na pracovisku. 
Bola vypracovaná kalifornskou Division of Ocupation Health and Safety 
(OSHA), ktorá rozdeľuje násilné situácie do troch skupín, berúc pri tom do 
úvahy prítomné osoby a typ interakcie, ktorý bol medzi nimi:

Prvý typ násilia – v tejto skupine sú tí prenasledovatelia, ktorí nemajú 
žiadny legitímny vzťah s obeťou, to znamená že medzi útočníkom a obeťou 
neexistuje žiadny oficiálny (komerčný, pracovný atd.) vzťah. Najčastejšie 
prípady majú za cieľ krádež a miesta, ako sú obchody, banky a najbežnej-
šími obeťami sú taxikári a bežní občania.

Druhý typ násilia - pri tomto type násilia existuje medzi útočníkom 
a obeťou nejaký komerčný vzťah. Obeťou je ten, komu je poskytovaná ne-
jaká služba (klient, pacient, konzument). Násilné konanie pri tomto type sa 
odohráva pri poskytovaní služieb (vodiči autobusov, nemocničný personál, 
učitelia, predavači, alebo zamestnanci verejného či súkromného sektora, 
ktorí ponúkajú verejné alebo súkromné profesionálne služby.

Tretí typ násilia - v tejto kategórii má prenasledovateľ priamy pracovný 
vzťah k zamestnancovi alebo skupine zamestnancov firmy. Pri tomto type 
násilia existuje jeden rozpor. Prenasledovateľ si vyberie nejaké miesto, 
ktoré v ňom vzbudzuje hnev, má voči nemu odpor, či už pre to, že niečo 
pre neho reprezentuje, alebo má nejaký symbolický význam. Najbežnejšie 
je to, že prenasledovateľ sa zameria na nejakého kolegu alebo na nadria-
deného. Jeho počínanie môže byť motivované ťažkosťami, ktoré má pri 
komunikácii s obeťou a to, čo hľadá je odplata, vyrovnávanie účtov alebo 
v niektorých prípadoch vzatie spravodlivosti do vlastných rúk. Do tejto ka-
tegórie spadajú pohnútky, ktoré patria do skupiny, ktorú označujeme ako 
mobbing alebo psychické prenasledovanie.
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MOBBING A BULLYING

Pojmom bullying sa v slovenskej literatúre označuje šikanovanie detí 
navzájom v školách (Džuka, J, Jenčová, A., 2005). Najčastejšie používaná 
definícia bullyingu pochádza od Nóra D. Olweusa (1993). Podľa uvedeného 
autora o bullyingu možno hovoriť vtedy, ak sú jeden alebo viacerí žiaci vy-
stavení negatívnym aktom zo strany iných žiakov opakovane po určitú dobu. 
Tieto negatívne prejavy predstavujú úmyselné pokusy poškodiť inú osobu.

Na tento jav upozornil D. Olweus v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho 
storočia, keď konštatoval, že šikanovanie je asi najrozšírenejší z problé-
mov, ktoré ohrozujú duševný a mravný vývin školopovinných detí. Škol-
ské úrady v Nórsku jeho výsledky až do jesene 1982 ignorovali. Vtedy sa 
v novinách objavili tri prípady brutálne šikanovaných chlapcov vo veku 10 
až 14 rokov.

Napokon v Nórsku vypracovali program proti násili v školách, ktorý 
bol prekvapujúco účinný. Až do konca osemdesiatych rokov sa výskum 
šikanovania obmedzoval na Škndináviu.

U nás sa ako prvý tejto problematike venovali v 7O. rokoch M. Zelina 
a M. Pavlovkin.

M. Vágnerová (1999, str. 283) definuje šikanovanie ako „ násilné, po-
nižujúce správanie jednotlivca alebo skupiny voči slabšiemu jednotlivcovi, 
ktorý nemôže zo situácie uniknúť a nie je schopný sa účinne brániť“. Kon-
štatuje, že je to závažná porucha správanie nielen v detstve. Ak šikanujúce-
ho jednotlivca v detstve okolie nezastaví, pokračuje s takýmto správaním 
aj v dospelosti. Prikláňame sa k tomuto názoru, že aj v pracovnom procese 
môže byť zamestnanec mobbovaný aj šikanovaný. Šikanovanie sa stalo sú-
časťou skupinových sociálnych noriem, a to napr. v armáde. Tu nadobúda 
formu rituálu, ktorý je prehliadaný alebo akceptovaný. Stáva sa reťazovou 
reakciou, pretože starší vojak, ktorý bol šikanovaný, si svoju negatívnu 
skúsenosť odreaguje na mladšom vojakovi. Šikanovanie je prejavom zne-
užívania moci, ktorú jedinec dosiahol. Zvýšené riziko predstavuje to, že 
agresor sa nebojí trestu, pretože s ním vôbec nepočíta. Väčšinou sa o tom 
nadriadení ani nedozvedia, pretože týraná obeť ani nepožiada o pomoc. 
Snaží sa vlastne len prežiť. 

Zaujímavý pohľad na problematiku bullyingu priniesla práca Ch. Sal-
mivalliovej a kol. (Lováš, 1999), ktorá ide identifikovala tri typy reakcií 
obetí na agresiu (respondenti boli deti):

 Kontraagresiu: obeť sa stavia na odpor, začne ubližovať niekomu iné-
mu, snaží sa získať niekoho na svoju stranu, robí grimasy, nadáva, prezýva 
tyranizátora, snaží sa docieliť, aby ho ostatní nenávideli, provokuje tyra-
nizátora a pod.
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Bezmocnosť: obeť má slzy na krajíčku, nie je schopná nič povedať ani 
urobiť, rozplače sa, nepríde na druhý deň do školy, odíde uprostred vyučo-
vania zo školy, vyhráža sa, že to povie rodičom, učiteľom.

Nonšalantnosť: obeť ostáva chladná, kľudná, snaží sa byť nad vecou, 
správa sa nevšímavo, neberie tyranizátora vážne.

Nezávisle na pôvodnom anglickom výraze sa vo Veľkej Británii presa-
dil pre mobbing skôr používanejší termín bullying. V USA sa presadil ter-
mín „employee abuse“. Niektorí autori, napr. H.J. Kratz (2005), používajú 
pojmy mobbing a šikanovanie synonymicky. Obidva pojmy diferencuje M. 
Vargová (2003). Najprv konštatuje, že ich možno chápať ako formy ne-
žiaducej agresivity v medziľudských vzťahoch, najzávažnejšie deformácie 
sociálnych vzťahov, rolí a noriem života. Rozdiel vidí v tom, že kým ši-
kanovanie (bullying) je zjavný, priehľadný a situačne podmienený priamy 
prejav agresie šikanujúceho, mobbing je opakované správanie sa, často 
nepriehľadné, nepriame, zastierané, na prvý pohľad je nezjavné. Rozdiel 
medzi mobingom a bullyingom je v tom, že bullying sa odohráva medzi 
dvoma ľuďmi, a preto nie je až taký deštruktívny ako mobing. Pri mobbin-
gu je dôležitá prítomnosť skupiny ľudí, ktorá sa rozhodne zničiť človeka. 
Aj Chalupová (2005, s.21) sa prikláňa k názoru, „že týranie na pracovisku 
nie je nič iné ako tichá epidémia, ktorá napadne jedného zo šiestich ľudí. 
Svedkom ponižovania sa stáva až 80% pracovníkov, ktorí ani nepohnú prs-
tom, aby nejakým spôsobom zakročili“.

 E. Bedrnová a I. Nový (Kratz, 2005) konštatujú, že mobbing nadväzu-
je na šikanovanie ( bullying) opakovane sa vyskytujúce a často popierané 
v určitých prostrediach (školy, vojenské útvary).

Z uvedeného je zrejmé, že pracovník môže byť na pracovisku šikano-
vaný (bullying) aj psychicky terorizovaný (mobbing).

Stretávame sa aj s názorom (Gossányi, 2007), že slovenský výraz ši-
kanovanie je spoločným pre mobbing a bullying. Pri šikanovaní ide o za-
strašovanie a znižovanie dôstojnosti, ktoré môže mať za následok fyzické, 
duševné, morálne alebo sociálne ublíženie.

Špecifické formy mobbingu sú (Huberová,B .,1995, Beňo, P. 2003, 
Kmoníčková, J., Wagnerová, I., 2005, Kratz, J. H. 2005, a iní):

• „ bossing“ ( mobbing zhora) - autorom tohto termínu je Nór S. Kile. Ide 
o zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti pracovníka alebo pracovníkov 
zo strany nadriadeného, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, 
morálne alebo sociálne ublíženie, A. RIQUELME (2006) hovorí v tom-
to prípade o klesajúcej forme mobbingu. Agresor sa snaží o udržanie 
moci, jeho cieľom je narušiť pracovnú atmosféru a chuť pracovníka, 
a to buď preto, aby zdôraznil svoje hierarchické postavenie alebo preto, 
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aby zamestnanec odišiel dobrovoľne bez toho, aby mu bola vyplatená 
finančná kompenzácia,

• „ stalking“- ide o spôsob prenasledovania, ktorý predstavuje obťažova-
nie prostredníctvom telefonického teroru, vyhrážanie násilím, verejné 
slovné napádanie,

• „ chairing“ ( z anglického chair stolička) - pojem pre označenie ne-
korektných metód používaných vedúcimi pracovníkmi v boji o vedúce 
pozície,

• „staffing“ ( z anglického staff – personál) - označuje správanie podria-
dených voči nadriadenému, ktoré má viesť k jeho zosadeniu. A. Riqu-
elme (2006) konštatuje, že vo všeobecnosti sa to stáva vtedy, ak do 
organizácie nastúpi niekto zvonku a jeho metódy nie sú podriadenými 
prijaté, alebo vtedy, ak po jeho mieste túži niektorý z podriadených. 
Ďalšou možnosťou môže byť tá, kedy je zamestnanec vymenovaný 
na nejaký riadiaci post a musí riadiť svojich bývalých kolegov, ktorí 
nie sú s jeho vymenovaním spokojní. Používa pojem vzostupná forma 
mobbingu.

SEXUÁLNE OBŤAŽOVANIE

V dnešnom svete biznisu sú to nielen výrobky a výkony, ktoré vytvára-
jú imidž podniku, ale čoraz viac aj pracovníci. Ich správanie sa navzájom, 
ale aj v styku so zákazníkmi, musí vykazovať vysoké znaky profesionality, 
čo znamená dodržiavať všeobecné normy zdvorilosti, dobré maniere, jed-
ným slovom riadiť sa pravidlami modernej etiky. Štatisticky má ľúbostný 
vzťah na pracovisku krátke trvanie. Dobré správanie vyžaduje minimálne 
náklady, porušovanie dobrých spôsobov stojí peniaze.

Medzi neduhy na pracovisku, ktoré sú okrem iného aj vážnym pre-
vinením voči etike, patrí aj sexuálne obťažovanie („sexual harassment“). 
Pôvodne ide o výsledok feminizmu v USA, kde je za sexuálne obťažovanie 
považovaná akákoľvek forma sexuálno – erotického obťažovania žartova-
ním, pohľadom, dotykom a pod., najmä na pracovisku. Pojem sa objavil 
v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

Európska komisia definuje pojem sexuálneho obťažovania ako neželané 
správanie sa so sexuálnym pozadím, alebo sexuálne konanie, ktoré znižu-
je dôstojnosť žien a mužov na pracovisku. Takéto vymedzenie obsahu je 
pomerne všeobecné, ale správne rozoznáva, že problém harašmentu nie je 
spätý s rodom, lebo jeho obeťami môžu byť rovnako ženy ako muži. Jurgen 
Ebeling (Huberová, B.,1995) odhaduje, že prinajmenšom 3 až 5 % všetkých 
prípadov mobbingu v Nemecku spadá do oblasti sexuálneho obťažovania.
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 Sexuálnym obťažovaním sa rozumie stav, keď dochádza k akejkoľvek 
forme verbálneho, neverbálneho alebo fyzického konania sexuálnej povahy 
a to pri prístupe k zamestnaniu, výkonu povolania alebo odbornej príprave, 
ku ktorému dochádza v mieste vykonávanej práce a ktorého zámer alebo 
dôsledok vedie k porušeniu dôstojnosti osoby, alebo vytvára zastrašujú-
ce, nepriateľské, zahanbujúce, ponižujúce, urážajúce alebo znepokojujúce 
prostredie. Aktér sexuálneho obťažovania prekračuje hranicu stanovenú 
obeťou a obeť je vo chvíli, keď sa k určitému návrhu či činu kriticky vyjad-
rí, alebo ho odmietne, vystavená negatívnym následkom (Aaron, Isaksen, 
1993).

Podľa B. Meschutatovej, M. Holzbecherovej, G. Richterovej (1993) pri 
sexuálnom obťažovaní ide o spôsoby správania:

• ktoré si ženy neželajú, 
• ktoré ženy, znevažujú a ponižujú,
• ktoré prekračujú hranice dané ženami,
• pri ktorých musia ženy po odmietnutí alebo kritike rátať s negatívnymi 

následkami ( uvádza sa, že 47% postihnutých žien okúsilo potom ne-
výhody v zamestnaní, 3% boli preložené, 2% dostali horšie osvedčenia 
a 6% nachádzalo východisko už len vo výpovedi).

Hranica medzi flirtom, ktorý je na obidvoch stranách vítaný, a sexuál-
nymi útokmi je teda úplne zreteľná. Avšak jeden jediný sexuálny útok, čo 
ako opovrhnutia hodný, nemožno označiť za mobbing . O ňom sa dá hovo-
riť až vtedy, ak je žena pokorovaná často a dlho obscénnymi poznámkami 
a činmi. Ak sa však muži v prítomnosti ženy stále dopúšťajú neprístojnosti 
s cieľom ju nahnevať, uraziť, diskriminovať, potom je to mobbing ( Hube-
rová, B.,1995).

Sexuálne obťažovanie, počnúc nepríjemnými pohľadmi kolegu až po 
priamy sexuálny návrh prijíma každý inak V každom prípade proti aké-
mukoľvek správaniu kolegu či kolegyne, ktorý naznačuje sexuálny styk, 
treba zakročiť. Harašment môže mať formu verbálnu alebo rovinu doty-
kovú, počnúc letmými akoby náhodnými dotykmi až po skutočne ciele-
ne dotyky na intímne časti tela. Podľa jednej holandskej štúdie sa takmer 
50% ženských a 10% mužských zamestnancov v Európe už raz stalo obe-
ťou sexuálneho obťažovania na pracovisku. Tento nepomer vyplýva z pre-
trvávajúcej dominancie mužov na pracoviskách, ktorý protirečí zásade 
rovnakého zaobchádzania vrátane karierového postupu a postavenia na 
hierarchickom rebríčku. Nie je však pravda, že obťažované sú len ženy. 
Aj muži sú obťažovaní, aj keď je pravda, že viac sú obťažované ženy. Je to 
dôsledkom toho, že muži sa dokážu jednoznačnejšie brániť, vedia dať skôr 
najavo, čo im prekáža, čo ich vzrušuje. Obťažovanie na pracovisku môže 
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mať vážne dôsledky. Je to totiž forma násilia a akékoľvek násilie človeka 
zasiahne. Takýto zamestnanec je neustále v strese, chaose, čo jednoznačne 
v negatívnom smere ovplyvňuje nielen jeho pracovný výkon, ale aj celý 
jeho život. Harašment sa vyskytuje na pracoviskách aj mimo nich. Je to 
akoby folklór, ktorí mnohí znášajú a prehliadajú. Ženy, ktorým to prekáža, 
sú terčom posmechu, sú označované za frigidné, nedotklivé a rozmaznané. 
Napriek tomu, že im to prekáža, boja sa vyjsť s tým na verejnosť, boja sa 
negatívnych reakcií okolia, posmechu aj zverejnenia problému, s ktorým 
sa stretli.

 Terčom sexuálneho obťažovania, ktoré môže viesť až k znásilneniu sú 
najmä ženy v podriadenom postavení, ako sú sekretárky, zdravotné sestry, 
študentky, pacientky, klientky a pod. V zásade si však nijaká žena nemôže 
byť istá pred sexuálnym obťažovaním. Ako uvádza B. Huberová (1995), 
nadpriemerne často sú však postihované:

•  mladšie ženy medzi 20. a 30. rokom s ešte nepevným miestom, pritom 
slobodné ženy sú častejšie obeťami obťažovania ako vydaté ženy, preto-
že majú vyššiu reprodukčnú hodnotu a chýba im prirodzený ochranca,

• ženy na stredných stupňoch hierarchie, ak sa napríklad pokúsia presa-
diť proti mužským súperom, 

• ženy pracujúce v mužských kolektívoch.

V polovici 90-tych rokov 20. storočia však boli v USA zaznamenané 
i súdne riešené prípady sexuálneho obťažovania muža ženou (Hartl, P., 
Hartlová, H. 2004).

Sexuálneho obťažovania sa najčastejšie dopúšťajú:

a/  slobodní muži, ktorí môžu viac získať ako stratiť,
b/  vyššie postavení muži, ktorí využívajú závislé postavenie (ženy tvoria 

21% prípadov),
c/  typický obťažovateľ je 40 až 50 ročný, ženatý, s deťmi,
d/  kolegovia (25%) - najčastejšie na tej istej úrovni.
e/  zbytok (14%) tvoria napr. zákazníci, klienti, pacienti, výchovní pracov-

níci alebo členovia závodných rád.

Medzi formy harašmentu môžeme okrem verbálneho obťažovania, či 
obchytávania zaradiť aj vyvesovanie erotických vyobrazení na steny, ich 
vykladanie na pracovný stôl, na počítač, šetrič obrazovky s touto temati-
kou, ukazovanie pornografických časopisov, uprené pohľady, hvízdanie za 
chrbtom, komentovanie vzhľadu, postavy rozprávanie obscénnych a dvoj-
zmyselných vtipov, používanie oplzlých výrazov a slovných sexuálnych 
vyjadrení.
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Ďalej tu patria aj telefonáty, listy, sms správy, emaily so sexuálnymi 
narážkami, potľapkávanie, obchytávanie, vynucovanie telesného kontaktu, 
dotieravé správanie, pokusy o zbliženie s jednoznačným sexuálnym úmys-
lom, prísľub výhod v zamestnaní v prípade sexuálnej priazne a vyhrážky 
pri odmietaní, priame výzvy na sexuálne konanie, exhibicionizmus.

Harašment má dopad aj na zdravie obete. Väčšina obetí je dotknutá, 
mnohé pociťujú odpor a agresiu, iné sa cítia zastrašené a ohromené. Prvý 
šok často ustúpi pred pocitom bezmocnosti a bezradnosti. K tomu pristu-
puje aj strach, že obeť sa bránila zle alebo príliš málo, čím sa dodatočne 
znižuje jej sebavedomie. Účinky sú však ďalekosiahlejšie. Najmä ženy ho-
voria o psychosomatických ťažkostiach, o poruchách spánku, úzkostných 
stavoch, ťažkých snoch, poruchách zažívania a koncentrácie alebo alergic-
kých reakciách. Čiastočne pre sexuálne konanie páchateľov trpia aj partne-
ri obete. Približne každá tretia žena ochorela tak, že bola práceneschopná 
viacero týždňov až rok. 

CHARAKTERISTIKY MOBBUJÚCEHO JEDNOTLIVCA

Autori sa zhodujú v tom, že každá osoba môže byť tak obeťou mobbin-
gu, ako aj potencionálnym prenasledovateľom. Tento fakt je významný 
vtedy, ak nie je človek schopný splniť nejakú úlohu a moc sa stáva zastra-
šujúcim prostriedkom, pomocou ktorého sa ovláda človek alebo skupina 
ľudí. Strach je spojený s vnímaním samého seba, súvisí s možnou stratou 
svojej roly a statusu alebo s obavou, že mienka, ktorú majú o mne iní, nie je 
taká, akú by som si želal. Súvisí to tiež s predstavou úspechu, ktorá existuje 
v spoločnosti. Avšak fakt, že ten, kto sa v určitom momente nesprával fé-
rovo, ešte neznamená, že zodpovedá profilu prenasledovateľa. Pre mobbera 
fakt, že obeť je profesionálne schopnejšia ako on sám, znamená súťaž. Táto 
vedie k intenzívnemu želaniu pracovne znemožniť obeť, aby nebola sú-
časťou firmy. Avšak netreba zanedbať, že mobberi sa nájdu v každej sfére 
života a majú jasný a veľmi konkrétny profil (Riquelme 2006). Majú sil-
né sklony k narcizmu, sú impulzívni, profesionálne priemerní, neschopní 
a neistí, nemajú schopnosť trpieť výčitkami svedomia. Toto všetko má za 
následok závisť, a predovšetkým komplexy menejcennosti.

Autori zaoberajúci sa problematikou mobbingu konštatujú, že neexis-
tuje typický páchateľ mobbingu. Vieme však, že priemerný vek mobbera 
je 40 rokov (Kratz, J.H.2005). Tiež vieme, že mobber nedokáže adekvát-
nym spôsobom riešiť konflikt. Vychádzajúc z uvedeného J. Spurný (1996) 
uvádza tieto osobnostné charakteristiky, ktoré je možné predpokladať 
u mobbera: obmedzená alebo znížená schopnosť reálne vnímať realitu, 
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myšlienková rigidita, emocionálna labilita, popudlivosť, zvýšená sugesti-
bilita, nedostatok sebavedomia, zvýšená agresivita, maladaptabilita, im-
pulzívnosť, anxieta, extrapunitivita, nedostatok vôle a iné. A. Riquelme 
(2006) uvádza, že existuje mnoho štúdií, ktorých snahou bolo určiť osob-
nostné a profesionálne profily, metódy účastníkov psychologického prena-
sledovania na pracovisku (prenasledovateľa aj prenasledovaného). Medzi 
oboma existuje jasná asymetria, ktorá ich odlíši, nakoľko na jednej strane 
máme prenasledovateľov, ktorí realizujú sériu agresívnych, dominantných 
a aktívnych postupov a na druhej strane máme obeť, ktorá reprezentuje 
inhibitora a reaktívnu osobu. Citovaný autor tiež uvádza opis osobnostných 
čŕt mobbera podľa Fielda, ktorý prenasledovateľa označuje pojmom „séri-
ový zastrašovateľ“.

Výsledky zo Slovenska ukazujú, kto boli mobberi a kto obete.

Mobberi    Muži  Ženy  Spolu
Kolega z kolektívu     91    47   138
Kolegyňa z kolektívu     57  124   181
Viacerí kolegovia – muži    86    20   106
Viaceré kolegyne- ženy    23    57     80
Bezprostredný nadriadený  279  231   510

MOBBINGOVÁ TRIÁDA

Isté podnikové prostredie môže podporovať výskyt mobbingu. Pod-
nik sa správa podľa istých hodnôt a tieto hodnoty môžu podporovať vznik 
mobbingu, alebo ho môžu potláčať. Časté prostredia, kde sa mobbing ob-
javuje, sú typicky hierarchické organizácie: armáda, polícia, štátny aparát, 
ale aj školy ( v tomto prípade je totiž súčasťou hierarchie aj neoficiálna hie-
rarchia, ktorá sa vytvára v triedach). Veľmi častý je mobbing v zdravotníc-
tve. Združenie zdravotných sestier venovalo tomuto problému aj zvláštnu 
internetovú stránku (Reháková, Z., 2007). 

Základnými činiteľmi mobbingovej situácie je mobbingová triáda vy-
tváraná mobberom, pomocníkmi ( prisluhovačmi) mobbera a obeťou (Bú-
gelová, T. 2002). Jednou z hlavných príčin rozvoja mobbingového správania 
sa a z neho vyplývajúceho typického spôsobu komunikovania je prežívanie 
neistoty, prerastajúcej až do pocitu ohrozenia zo straty pôvodnej zamest-
naneckej, pracovnej a spoločenskej pozície. Podľa H. Rehákovej (2007) 
muži aj ženy sa rovnakou mierou stávajú obeťami mobbingu. Mužov však 
mobbujú prevažne muži, kým ženy častejšie muži ako ženy. Každý rod 
však mobbuje inak. 
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Muži pri mobbovaní používajú:

• urážky, vulgárne vtipy a nadávky,
• fyzické ohrozovanie,
• prideľovanie nezmyselných úloh,
• zadávanie nesplniteľných termínov,
• zadržiavaním informácií nechajú obeť, aby sa dostala do ťažkosti a po-

tom ju deklarujú za neschopnú.

Ženy častejšie používajú:

• ohováranie nepravdivé chýry,
• izolujú obeť od druhých,
• použijú tretiu obeť ako mobbéra,
• poškodzujú predmety, na ktorých obetí záleží,
• sústavne kritizujú prácu obete.

Mobbingové „ťaženie“ spravidla začína ten, kto subjektívne najsilnej-
šie pociťuje ohrozenie pozície iným, nezriedka novým pracovníkom. Po-
stupne ovplyvňuje spolupracovníkov, aby vzbudil aj u nich rovnaký pocit 
neistoty a ohrozenia z prítomnosti vyhliadnutého kolegu a potom spoločne 
zamerajú nepriateľské, odmietavé správanie sa voči nemu s cieľom pra-
covne a sociálne ho eliminovať. Rozmanitosť mobbingových prejavov je 
neobyčajne široká a majú zreteľný devalvačný charakter. 

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY MOBBINGU

H. Leymann (2006) uvádza, že doterajším bádaním sa zistili závažné 
organizačne slabé miesta v podnikoch a organizáciách. Toto a chyby ma-
nažmentu spôsobujú stres a handicap, čo vedie ku frustrácii a konfliktom. 
Ak sa tieto problémy rozumne neriešia (čo je úloha manažmentu), potom 
môže konflikt vyústiť do mobbingu. Autor zdôrazňuje, že príčiny mobbin-
gu sú v pevných sociálnych štruktúrach, ktoré vládnu na pracoviskách, ako 
aj v mocenských pomeroch v podnikoch a organizáciách.

Experti sú zajedno v tom, že spúšťacím podnetom mobbingu je vždy 
konflikt. väčšinou celkom banálny ( Vargová, M., 2003, Huberová,B,1995). 
Každý konflikt však ani zďaleka nevedie k mobbingu. Či však spolupra-
covníci dokážu nájsť rozumné riešenie konfliktu, to nezávisí od náhody. 
Pritom hrajú dôležitú úlohu niektoré už známe faktory:

• nedostatočná kvalifikácia na vedenie ľudí, autoritatívny štýl riadenia,
• nízka schopnosť vyrovnať sa s konfliktom,
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• permanentný tlak na zvyšovanie výkonov a znižovanie nákladov,
• podniková kultúra s nízkou úrovňou etiky (Podnikovou kultúrou rozu-

mieme súbor hodnôt, noriem a postojov, ktoré pracovníci istej organi-
zácie akceptujú a vytvárajú tak nepísané pravidlá správania sa zamest-
nancov firmy.),

• nedostatky vo vnútropodnikových štruktúrach, 
• strach pred stratou zamestnania,
• podstatné rozdiely v prístupe (odlišný meter), resp. nedostatok toleran-

cie,
• závisť a „ konkurenčné vzťahy“,
• deštruktívne zaobchádzanie s chybami či omylmi,
• túžba získať moc,
• závisť alebo nenávisť voči inej rase alebo národnosti.

Príčiny, prečo sú spolupracovníci náchylní pomáhať mobberovi aj 
v prípade, že ohrozenie je

len fiktívne, bývajú často vedené utilitárnymi pohnútkami, ale prekva-
pujúco často sú aj neuvedomené, vedené subjektívnym, neracionálnym úsi-
lím o komformné správanie.

Otázkou je, či mobbing je osobný problém medzi zamestnancami alebo 
problém manažmentu. H. Leymann (2006) je toho názoru, že mobbing je 
osobným problémom, ale na pracovisku sa nemôže stať nikdy „osobným“ 
problémom, pretože k nerušenému fungovaniu organizácie je potrebná 
spolupráca pracovníkov. Príčiny aj následky mobbingu sú jednoznačne 
problémom vedenia.

FORMY SPRÁVANIA, POSTUPY, KTORÉ MÔŽEME 
POVAŽOVAŤ ZA MOBBING

Uvedieme kategórie foriem správanie podľa H. Leymana, ktoré môže-
me považovať za mobbing. A tiež Einersenov dotazník negatívnych činov 
diagnostikujúci mobbingové prejavy na pracovisku.

Formy správania a postupy, ktoré je možné považovať za mobbing 
(podľa H. Leymanna – min 1x týždenne po dobu pol roka)

Kategória I. - útoky na možnosť vyjadriť sa, prípadne zveriť sa

- nadriadený obmedzuje vaše možnosti vyjadriť sa ( niečo povedať),
- neustále ste prerušovaný/á,
- kolegovia obmedzujú vaše možnosti vyjadriť sa,
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- ste terčom nadávok a kriku,
- vaša práca je neustále kritizovaná,
- neustále je kritizovaný váš súkromný život, ste vystavený/á „teroru po 

telefóne“,
- ústne sa vám vyhrážajú,
- vyhrážajú sa vám písomne,
- upierajú vám kontakt prostredníctvom znevažujúcich pohľadov a gest,
- upierajú vám kontakt prostredníctvom rôznych náznakov, bez toho, aby 

vám to priamo povedali.

Kategória II – útoky na sociálne vzťahy

- „ nehovorí sa s vami“,
- nemáte možnosť dotyčného/ú osloviť,
- sedíte v miestnosti, ktorá je ďaleko od vašich kolegov,
- zaobchádzajú s vami ako keby ste boli/a vzduch.

Kategória III – útoky na vašu povesť, úctu, vážnosť

- za vašim chrbtom o vás šíria „zlé reči“,
- ohovárajú vás,
- zosmiešňujú vás,
- podozrievajú vás, že nie ste duševne celkom v poriadku,
- máte sa nechať vyšetriť psychiatrom,
- robia si vtipy a žartujú na adresu vášho postihnutia,
- napodobňujú vašu chôdzu, hlas alebo gestá s cieľom zosmiešniť vás, 

alebo si robia žarty na váš účet,
- napadajú vaše politické alebo náboženské presvedčenie,
- zosmiešňujú váš súkromný život,
- zosmiešňujú alebo znevažujú vašu národnosť,
- nútia vás vykonávať práce, ktoré zraňujú vaše sebavedomie,
- vaše pracovné miesto je znevažované a hodnotené nevhodným ( zauja-

tým, predpojatým spôsobom),
- vaše rozhodnutia sú spochybňované, prípadne ich neberú vôbec do úva-

hy,
- častujú vás obscénnymi nadávkami alebo znevažujúcimi výrazmi.

Kategória IV – útoky na kvalitu pracovného a pracovného života

- nedostávate žiadne pracovné úlohy,
- upierajú vám činnosť na pracovisku takým spôsobom, že si svoje pra-

covné úlohy nemôžete ani sám vymýšľať,
- dostávate nezmyselné pracovné úlohy,
- dostávate úlohy, ktoré sú hlboko pod úrovňou vašich zručnosti a mož-
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nosti,
- dostávate stále nové úlohy,
- dostávate ťažko splniteľné úlohy,
- dostávate úlohy prevyšujúce Vašu kvalifikáciu s úmyslom, aby bola 

preukázaná vaša neschopnosť, alebo aby ste sa blamovali.

Kategória V – útoky na zdravie

- nútia vás do práca, ktorá poškodzuje zdravie,
- vyhrážajú sa vám fyzickým násilím,
- používajú voči Vám ľahšie násilie, aby ste si to „lepšie pamätali“,
- telesne vás zneužívajú,
- spôsobujú vám fyzické škody doma alebo na pracovisku,
- sexuálne vás obťažujú.

 Dotazník negatívnych činov - NAQ bol navrhnutý na meranie šikano-
vania na pracoviskách. V jeho originálnej nórskej verzii pozostával z 21 
položiek odvodených z literárnych štúdií a rozhovorov s obeťami šikano-
vania na pracoviskách. Anglická verzia pozostáva z 29 položiek opisujú-
cich rôzne typy správania, ktoré môžu byť vnímané ako šikanovanie. Veľ-
kou výhodou je, že všetky položky sú písané bez použitia pojmu mobbing. 
Dotazník tak ponecháva respondentovi možnosť odpovedať na položku 
bez toho, aby sa označoval za obeť šikanovania. Po zodpovedaní položiek 
si respondent prečíta vymedzenie pojmu bullying ako „situáciu keď jeden 
alebo viacerí jednotlivci nepretržite počas určitého obdobia pociťujú, 
že sú terčom negatívnych činov od jednej alebo viacerých osôb, pričom 
je pre nich obtiažne brániť sa voči takémuto správaniu. Za bullying 
nepovažujeme, ak sa takéto správanie (incident) vyskytne iba raz.“

Nasledujúce spôsoby správania sú príkladmi negatívneho správania vy-
skytujúceho sa na pracovisku.

Zakrúžkujte to číslo, ktoré najlepšie korešponduje s Vašou skúsenosťou 
počas posledných 6 mesiacov:

1 – nikdy     
2 – z času na čas, občas     
3 – raz za mesiac
4 – raz za týždeň 
5 – denne

Ako často ste za posledných 6 mesiacov zažili nasledujúce negatív-
ne podoby správania na pracovisku (boli ste vystavený nasledujúcim 
negatívnym činom v práci)?
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1. Zadržiavanie informácií, ktoré sú potrebné 
na plnenie vašich úloh a ovplyvňujú váš výkon .......... 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

2. Neželaná sexuálna pozornosť ...................................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
3. Ponižovanie a zosmiešňovanie v súvislosti 

s vašou prácou  ............................................................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
4. Prideľovanie úloh, ktoré sú pod úrovňou vašich 

kompetencií (schopností, možností)  ........................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5
5. Presunutie kľúčových oblastí vašej zodpovednosti 

na bezvýznamné  a nepríjemné úlohy  ........................ 1 – 2 – 3 – 4 – 5
6. Šírenie klebiet a rečí o vašej osobe   ............................ 1 – 2 – 3 – 4 – 5
7. Ignorovanie, vylúčenie, prerušenie kontaktov 

s vami zo strany kolegov  ............................................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
8. Útočné a urážlivé poznámky na vašu adresu, 

vaše zvyky, postoje,  váš súkromný život   ................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
9. Pokrikovanie, nadávky a prejavy spontánneho 

hnevu (zlosti) voči vám  ............................................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5
10. Zastrašovanie rôznymi gestami ako napr. 

ukazovaním prstom, vstupovaním do osobného 
priestoru, strkaním (sácaním), zablokovaním cesty 
(zabránením v ceste) .................................................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5

11. Narážky a signály od iných kolegov, 
že by ste mali opustiť svoju prácu   ............................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

12. Hrozba fyzického násilia alebo zneužívania ............... 1 – 2 – 3 – 4 – 5
13. Opakované pripomínanie vašich chýb alebo omylov .. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
14. Ignorovanie alebo agresívne, nepriateľské reakcie, 

keď sa pokúšate priblížiť k niektorým kolegom  ........ 1 – 2 – 3 – 4 – 5
15. Neustála kritika vašej práce a úsilia ............................ 1 – 2 – 3 – 4 – 5
16. Ignorovanie vašich názorov a stanovísk  ..................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5
17.  Útoky prostredníctvom výhražných správ, 

telefonátov, e-mailov .................................................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5
18. Ľudia, s ktorými nevychádzate, si robia vtipy 

(kanadské žartíky) na vašu adresu 
(uťahujú si z vás)   ........................................................ 1 – 2 – 3 – 4 – 5

19.  Systematické vyžadovanie plnenia úloh, 
ktoré evidentne nespadajú do vašej pracovnej 
náplne (napr. súkromný poslíček) ................................ 1 – 2 – 3 – 4 – 5

20. Poverovanie úlohami, ktoré majú nesplniteľné 
ciele alebo nereálne termíny  ....................................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5

21.  Šírenie nepodložených tvrdení, ktoré sú 
zamerané proti vám  ..................................................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5

22. Prehnané kontrolovanie vašej práce  ........................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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23. Útočné poznámky alebo správanie, týkajúce sa 
vašej rasy, etnického pôvodu  ...................................... 1 – 2 – 3 – 4 – 5

24. Vyvíjanie nátlaku, aby ste nepožadovali veci, 
na ktoré máte nárok (práceneschopnosť, nárok 
na dovolenku, hradenie cestovných nákladov)  ........... 1 – 2 – 3 – 4 – 5

25. Ste objektom prehnaného vtipkovania, 
uťahovania si, sarkazmu  ............................................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

26. Vyhrážanie sa sťažením vášho života 
napr. nadčasovou prácou, nočnou prácou, 
nepopulárnymi úlohami  .............................................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5

27. Pokusy (snaha) nájsť chyby na vašej práci  ................. 1 – 2 – 3 – 4 – 5
28. Vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži  ........ 1 – 2 – 3 – 4 – 5
29. Presúvanie a premiestňovanie proti vašej vôli ............ 1 – 2 – 3 – 4 – 5

„Bullying“ definujeme ako: situáciu keď jeden alebo viacerí jed-
notlivci nepretržite počas určitého obdobia pociťujú, že sú terčom ne-
gatívnych činov od jednej alebo viacerých osôb, pričom je pre nich ob-
tiažne brániť sa voči takémuto správaniu. Za bullying nepovažujeme, 
ak sa takéto správanie (incident) vyskytne iba raz.

30. Využijúc predchádzajúcu definíciu, vyjadrite sa , prosím, či ste sa za 
posledných 6 mesiacov stali obeťou takéhoto správania na pracovisku?
a)  Nie (pokračujte otázkou č.36)
b)  Áno, veľmi zriedka, výnimočne
c)  Áno, občas, z času na čas
d)  Áno, niekoľkokrát za mesiac
e)  Áno, niekoľkokrát za týždeň
f)  Áno, denne

31. Kedy bullying začal?
a)  počas posledných 6 mesiacov
b) pred 6-12 mesiacmi
c)  pred 1-2 rokmi
d)  pred viac ako 2 rokmi

32. Koľko osôb páchalo bullying voči Vám? .......... 
 Počet mužov........  Počet žien.........

33. Kto bol páchateľom bullyingu (môžete uviesť viac možností)?
a)  priamy nadriadený
b)  kolega
c)  podriadený
d)  klient, zákazník, študent....
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34. Kto bol obeťou bullyingu?
a)  Iba ja sám 
b)  Ja a niekoľkí ďalší kolegovia 
c)  Každý v našej pracovnej skupine

35. Pozorovali ste prejavy bullyingu vo svojom okolí, resp. boli ste sved-
kom bullyingu na vašom pracovisku za posledných 6 mesiacov?
a)  Nie, nikdy
b)  Áno, výnimočne
c)  Áno, občas, z času na čas
d)  Áno, často

36. Boli ste niekedy obeťou bullyingu na pracovisku počas posledných 5 
rokov? 

 a) Áno  b) Nie

37. Boli ste niekedy svedkom bullyingu na pracovisku počas posledných 
5 rokov?

 a) Áno  b) Nie

NAQ – demografické údaje

Prosím zakrúžkujte tú odpoveď, ktorá najviac zodpovedá vášmu popisu.

1.  Aký je váš vek? ____________

2.  Ste  1  Muž
   2  Žena

3.  Váš stav  1  Vydatá/Ženatý
    2  Rozvedená/-ý
    3  Vdova/Vdovec
    4  Slobodná/Slobodný 

4.  Aké najvyššie vzdelanie ste dosiahli?  1  Základné
      2  Stredoškolské bez maturity
      3  Stredoškolské s maturitou
      4  Vysokoškolské 

5.  V akej oblasti pracujete?
 1  Zdravotníctvo 
  2  Vzdelávanie (uveďte typ školy ....................................) 
  3  Vládna inštitúcia 
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  4  Úrad, administratíva 
  5  Priemysel/výroba (uveďte oblasť..................................)
  6  Dobrovoľnícke organizácie 
  7  Robotnícke profesie/remeslá
  8  Nezamestnaný/-á
  9  Iná oblasť (uveďte.........................................................)

6.  Aký je váš súčasný pracovný úväzok? 
 1  Plný úväzok
  2  Polovičný/čiastočný úväzok
  3  Práca doma na plný úväzok
  4  Študent
  5  Živnostník
  6  Dôchodca
  7  Nezamestnaný 
  8  Iné .............................................................

7.  Druh organizácie, v ktorej pracujete? 
 1  Súkromná
  2  Štátna
  3 Žiadna

8. Počet zamestnancov vašej organizácie? 
 1  Menej ako 25  
  2  26 – 100 
 3  101 - 500
 4  501 - 1000
 5  viac ako 1000 
9.  Aké je vaše postavenie v organizácii? 
 1 Zamestnanec 
  2 Stredný manažment 
 3 Vyšší manažment
 4 Iné ............................................................

10. Ste na vašom pracovisku vedúcim pracovníkom? 1 Áno 2 Nie 

Mobbing a choroba

Ako uvádza H. J. Kratz (2005) ochorenia vyvolané alebo podporené 
mobbingom sa vyvíjajú najprv pomaly, ale ich príznaky sú čím ďalej zá-
važnejšie a zjavnejšie. Spravidla ide o:
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•  celkovú nevoľnosť (napr. poruchy spánku, bolesti hlavy, záchvaty mig-
rény, búšenie srdca, žalúdočné problémy, bolesti krčnej chrbtice a v ob-
lasti ramien),

• poruchy duševnej rovnováhy ( napr. pocity neistoty vedúce až k strate 
sebahodnotenia, poruchy koncentrácie a pamäti, depresívne nálady),

• všeobecné stavy úzkosti ( napr. rezignácia vedúca až k zúfalstvu, obava 
zo straty postavenia, myšlienky na samovraždu a nakoniec dokonaná 
samovražda),

•  prejavy závislosti ( napr. zvýšené pitie kávy, gamblerstvo, zneužívanie 
liekov a alkoholu, anorexie alebo bulímie),

• ťažkosti trvale sa prejavujúce v klinických obrazoch (napr. žalúdočné 
a črevné ochorenia, kardiovaskulárne poruchy a poruchy krvného obe-
hu, nádorové ochorenia).

H. Leymann (2006) upozorňuje, že obeť mobbingu môže byť postih-
nutá veľmi ťažko, môžu sa vyskytnúť až ťažké patologické stavy strachu, 
ktoré sa musia liečiť. Mení sa tak nielen pracovný život postihnutého, ale 
aj jeho súkromný život. Obeť mobbingu potrebuje komplexnú nlekársku, 
psychologickú, právnu a sociálnu starostlivosť. Zdá sa, že 1/5 postihnutých 
obetí mobbingu dostane ťažké choroby. U Švédov môžeme predpokladať, 
že 10 – 20% všetkých samovrážd môže mať pozadie v mobbingu. 

Výskum realizovaný na Slovensku v roku 2006 ukázal (Holubo-
vá,B.2007), že ženy znášajú prejavy šikanovania o niečo horšie než muži. 
Za dôsledok šikanovania väčšina respondentov označila stres a podráž-
denie, problémy so sústredením na prácu, bolesti hlavy či pocity úzkosti 
a strachu. V niektorých prípadoch sa objavili aj depresie žalúdočné a trá-
viace ťažkosti či problémy so spánkom. Niektorí, najmä ženy, v dôsledku 
skúsenosti so šikanovaním užívali aj lieky, či vyhľadali pomoc lekára.

Obranné stratégie proti mobbingu

Slovenský Inštitút pre výskum práce a rodiny ( Holubová,B.,2007) zis-
til v roku 2006 zistil, že najčastejšie sa pracovníci bránia použitím týchto 
stratégií:

a) dotyčným osobám sa vyhýbam - 32,0%
b) ohradil som sa, s dotyčným som si to vybavil – 31,6%,
c) dotyčné osoby ignorujem – 27,7%,
d) sťažoval som sa nadriadenému, kompetentnému pracovníkovi – 7,1%.

Napriek všetkým psychickým či fyzickým dôsledkom dve tretiny res-
pondentov nepodniklo žiadne kroky na svoju obranu. Na príslušnú otázku 
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odpovedalo 253 respondentov. Zo všetkých 700 respondentov s osobnou 
skúsenosťou so šikanovaním, ktorí vôbec nejaké kroky podnikli, teda sa 
proti šikanovaniu nejako bránili. Najčastejšie uvádzaným dôvodom bolo 
presvedčenie, že by to iba zhoršilo ich situáciu, nič by to nevyriešilo. Iní 
sa obávali pomsty, odmietnutia odmien či straty zamestnania. Z tých pra-
covníkov, ktorí nejaké kroky podnikli, však vyše polovice zvolilo pasívnu 
obranu. Tomu zodpovedá aj skutočnosť, že často sa prípad šikanovania ne-
vyrieši a šikanovanie pokračuje aj naďalej. Tí, čo sa ohradili, tak zväčša 
dosiahli nápravu. Nemusí to však byť vždy tak. Asi v štvrtine prípadov, 
keď sa pracovník ohradil proti šikanovaniu, k náprave nedošlo. Výnimkou 
nie je ani fakt, že šikanovaní ľudia dostanú výpoveď, alebo sú preradení 
na iné pracovisko, či sami dajú výpoveď. Najviac respondentov si myslí, 
že prípady šikanovania by sa mali riešiť cez pracovný poriadok, ktorý by 
stanovoval presný postup pre podávanie sťažností.

Diskrimincia na pracovisku

Vo všeobecnosti diskrimináciou rozumieme upieranie práv určitým 
skupinám obyvateľstva z etnických, náboženských, jazykových, sexuál-
nych a iných dôvodov. Diskriminácia v personalistike (discrimination in 
personnel management) je sklon vylučovať na základe zjednodušených 
charakteristík (vedome, alebo podvedome) z prijatia do práce, podnikové-
ho vzdelávania, zvyšovania kvalifikácie a podpory kariéry určité skupiny 
ľudí, ku ktorým najčastejšie patria: ženy, staršie osoby a príslušníci etnic-
kých menšín (Hartl, P., Hartlová, H.,2004). 

 Formou diskriminácie je napr. sociálna exkluzivita, spoločenské vy-
lúčenie - väčšinou na základe predsudkov a týka sa spoločenských menšín. 
Spoločenské predsudky voči niekomu, komu sú potom prisudzované zá-
porné vlastnosti, vopred dané záporné hodnotenie, ktoré je okolím prisúde-
né jednotlivcovi, skupine alebo organizácii, označujeme pojmom stigma-
tizácia V západoeurópskych krajinách pôsobí proti sociálnej exkluzivite 
právna ochrana rovnosti pracovných šancí pre uchádzača o zamestnanie 
i zamestnancov rôznej farby pleti, rôzneho veku i náboženstva

Legislatívne a iné opatrenia vedúce k zníženiu diskriminácie, 
mobbingu a bullyingu na pracovisku

 
Právna úprava problematiky násilia na pracovisku je v krajinách EÚ 

rozdielna. V roku 2002 Európska komisia zdôraznila nutnosť nového práv-
neho dokumentu, ktorý by riešil psycho-sociálne riziká vo vzťahu k násiliu 
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na pracovisku. Dokument sa týkal predovšetkým sexuálneho obťažovania 
(harašmentu ako jednej formy mobbingu). Z tohto dôvodu Európska ko-
misia a Európsky parlament následne kládli dôraz na to, aby členské štáty 
prijali do roku 2005 inovatívne opatrenia týkajúce sa problému sexuálneho 
obťažovania.

Významným krokom k odstraňovaniu problému mobbingu je úprava 
právneho stavu. Zákony by mali ochraňovať aj duševné zdravie pracovní-
kov. Podľa názoru odborníkov na základe skúsenosti zo Švédska, Nórska 
a Fínska dôsledkom mobbingu je psychosociálny pracovný úraz, ktorý 
treba hodnotiť rovnako vážne ako iné poškodenie zdravia na pracovisku.

 V Českej republike je považované za diskrimináciu na základe rodu. 
V poslednej novele zákonníka práce (zákon 46/2004 Zb.) boli mobbing 
a sexuálne obťažovanie legislatívne definované. Taktiež boli stanovené 
sankcie pre organizácie, kde sa podobné javy vyskytnú.

V slovenskej legislatíve nenachádzame konkrétne odkazy na riešenie 
problému mobbingu a sexuálneho obťažovania na pracovisku. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov ustanovuje vo svojich základných zá-
sadách ako aj v paragrafe 13 zákaz diskriminácie, t.j. právo na prácu bez 
obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie. Deklaruje aj sku-
točnosť, že výkon práv a povinností, vyplývajúcich z pracovnoprávnych 
vzťahov, musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva 
a povinnosti zneužívať na škodu druhého. Nesmie sa znižovať dôstojnosť 
zamestnancov na pracovisku. Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením 
povinnosti vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva 
uplatniť na súde (Vargová, M., 2003). Parlament SR schválil 14. febru-
ára 2008 antidiskriminačný zákon, ktorý pozná aj sexuálne obťažovanie 
– čiže harassemnt. Obete sa budú môcť domáhať svojho práva na súde, 
v Slovenskom stredisku pre ľudské práva alebo u ombudsmana. (www.em-
ployment.gov.sk).

V Zásadach koncepcie štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci sa však uvádza, že BOZP nie je chápaná len ako protiúrazová 
prevencia, vytváranie bezpečnosti a ochrany zdravia, ale zahŕňa aj pod-
mienky pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamest-
nancov a právnu ochranu osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľov zdr-
žujú na pracoviskách. Je chápaná ako ochrana zamestnancov s ohľadom na 
všetky aspekty súvisiace s prácou vrátane takých faktorov ako je stres, 
mobbing, harassment a rovnosť príležitostí pre mužov a ženy na pra-
covisku. Túto filozofiu dotvára definícia Svetovej zdravotníckej organizá-
cie (WHO), podľa ktorej je zdravie nielen neprítomnosť choroby, ale aj 
stav fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. 
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Predchádzanie mobbingu a pomoc obetiam mobbingu

Pri riešení mobbingovej situácie sa zúčastňujú štyria aktéry: je tu 
mobber - jednotlivec alebo skupina zapríčiňujúca psychické násilie na pra-
covisku, ďalej je to obeť teroru, sú tu pozorovatelia, ktorí mobbing vidia, 
ale doňho nezasahujú a tým ho vlastne podporujú a manažér, ktorý by mal 
situáciu zvládnuť a dostať pod kontrolu. Manažér je v ťažkej situácii, pre-
tože na mobbingu sa podieľajú pracovné vzťahy, podniková kultúra i osob-
nostné vlastnosti zúčastnených.

Podľa H. Rehákovej (2007) proti mobbingu treba bojovať na úrovni 
hodnôt a na úrovni príležitostí. Na úrovni hodnôt musí bojovať predo-
všetkým podnik a manažér ako reprezentant podniku v pracovnom tíme. 
Predovšetkým musí stanoviť, čo všetko sa za mobbing považuje a aký po-
stup má zachovať obeť pri jej mobbovaní. Manažér musí reprezentovať 
tieto hodnoty svojim riadiacim štýlom. To znamená prijímať opatrenia 
proti príležitosti k mobbovaniu:: rozhodovacie procesy musia byť transpa-
rentné, informácie musia byť dostupné všetkým pracovníkom, nenechať 
eskalovať konflikty do vyšších štádií, keď už treba externého mediátora 
a neslobodno uprednostňovať niektorých ľudí pred inými.

Experti zaoberajúci sa nami sledovanou problematikou sa zhodujú 
v názore, že násilie v spoločnosti a na pracoviskách je vážnym a rozširujú-
cim sa problémom a vnímajú ho ako celosvetový problém. Pri odstraňova-
ní násilia doporučujú:

a) zmapovať aktuálnu situáciu, získať spoľahlivé a validné výsledky, 
b) publikovaním výsledkov poukázať na problém a zverejňovať pozitívne 

príklady riešenia prípadov násilia z praxe,
c) prevencia násilia by mala byť súčasťou podnikovej politiky ( jednou 

formou je dodržiavanie BOZP a medzi iné možno zaradiť informova-
nosť zamestnancov, nácviky postupov pri zvládaní agresívneho sprá-
vania, či spoluprácu so psychológom).

Mobbingová linka – ide o telefonickú pomoc obetiam mobbingu. Pra-
cuje rovnako ako ktorákoľvek iná telefonická linka pomoci. Rozdiel je 
však v tom, že je zriaďovaná buď podnikom, odborovým zväzom, alebo 
inou zamestnávateľskou organizáciou (Háva, P. a kol.,2004).
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VÝSLEDKY VÝSKUMOV

Jedným zo základných problémov je identifikácia mobbingu na praco-
visku. Mobbing sa vyskytuje v rôznych civilizáciách a kultúrach a nie je to 
ani nový problém. Najmä zásluhou H. Leymanna a jeho spolupracovníkov 
a nasledovníkov sa toto správanie, pokiaľ sa na pracovisku vyskytuje, zvi-
diteľňuje a vysvetľuje. Frekvencia výskytu mobbingu v organizáciách, kde 
bol sledovaný, bola rôzna.

Za reprezentatívny možno pokladať výskum H. Leynanna (2006) o vý-
skyte mobbingu vo Švédsku z roku 1990. Z výskumu vyplynulo, že 3,5% 
pracovníkov bolo mobovaných. Pre Švedov platí, že každý štvrtý pracujúci 
počas svojej pracovnej kariéry bol najmenej raz počas najmenej šiestich 
mesiacov mobbovaný. V krajinách, kde prevláda agresívnejší tón, ukazujú 
prvé príznaky na vyšší výskyt, zhruba 5% až 6%.

Na metodologické problémy pri sledovaní násilia na pracoviskách 
upozorňujú L. Nesvadbová a P. Háva (Háva,P., a kol,2004). Poukazujú na 
skutočnosť, aké ťažké je objektívne posúdenie skutočného výskytu násilia 
na pracoviskách vzhľadom na rôznorodosť definícií. Zaujímavé je pozna-
nie, že narastaním rôznych foriem násilia v spoločnosti sa tieto stávajú 
brutálnejšími a tento fenomén sa odráža aj v pracovnom prostredí. Kon-
štatujú, že aj keď násilie ako jav je vo všeobecnosti alarmujúce, niektoré 
profesie sú rizikovejšie a to najmä tie, v ktorých pracovníci prichádzajú do 
styku s inými ľuďmi.

K. Labanc (2006) realizoval prieskum mobbingových aktivít na Sloven-
sku vo výrobných podnikoch, podnikoch zabezpečujúcich služby, adminis-
tratíve, súkromných spoločnostiach vo verejnej a štátnej službe, samosprá-
ve, zdravotníctve , školstve a kultúre. Prieskumu sa zúčastnilo 1112 respon-
dentov vo vekovom rozpätí 18 až 60 rokov. Z jeho zistení vyberáme:

• až 80% respondentov uviedlo, že prišli do styku s nejakou formou ob-
ťažovania,

• v kategórii mužov mobbingové aktivity registrovalo na sebe 43,34%,
• v kategórii žien registrovalo na sebe mobbingové aktivity 37,05%,
•  vo výrobnom podniku (kde pracovali muži aj ženy so základným vzde-

laním a stredoškolským vzdelaním bez maturity) najčastejším obťažova-
ním bolo ohováranie v kolektíve a nátlak zo strany vedúceho, majstra,

• v skupine administratívnych zamestnancov, zamestnancov verejnej 
a štátnej služby a zamestnancov samosprávy sa najčastejšie vyskyto-
vali: bránenie v rozhovore, izolácia, sexuálne obťažovanie, v tomto 
prostredí zo 482 mužov zažilo 25 sexuálne obťažovanie, zo 412 žien 
harašment uviedlo 11 žien,
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•  že s úrovňou dosiahnutého vzdelania sa zvyšuje aj informovanosť 
o problematike mobbingu a právne vedomie respondentov,

• ak bolo páchané násilie, obťažovanie či harašment na zamestnancoch 
v 90% prípadoch ho nezverejnili, 

• až 70% respondentov uviedlo, že pre obťažovanie by zamestnanie ne-
zmenili, 10% uviedlo, že ak by takúto možnosť malo, zamestnanie by 
zmenili.

T. Búgelová, M. Tobiášová (1997) skúmali výskyt a prežívanie mobbin-
gu v 10 pracovných kolektívoch na jednom univerzitnom pracovisku. Zá-
kladným cieľom bolo zistiť súvislosť mobbingu so sociálnou atmosférou 
na pracovisku a v rodine.

 Ukázalo sa, že ženy – obete a muži – obete boli v pomere 6:1, avšak 
subjektívne muži prežívali svoju nezávideniahodnú pozíciu nepomerne 
ťažšie.

Všetci respondenti bez výnimky prejavovali nespokojnosť s reálnou at-
mosférou na pracovisku, pričom ženy so stredoškolským vzdelaním ju po-
važovali za horšiu ako ženy s vysokoškolským vzdelaním a želali si zmenu 
v oveľa väčšej miere ako ženy s vysokoškolským vzdelaním.

Intenzitu mobbingu popisovali výraznejšie muži ako ženy, rozdiely 
podľa výšky vzdelania neboli štatisticky významné, avšak stredoškolsky 
vzdelané ženy prežívali tieto prejavy podstatne bolestnejšie ako ženy s vy-
sokoškolským vzdelaním. Podľa T. Búgelovej (2002) vyššie vzdelanie, 
najmä na univerzitnom pracovisku, zabezpečuje ženám vyššiu autonómiu 
a väčší rozsah kompetencií, čo zrejme vedie aj k väčšej psychickej odol-
nosti.

Analýza prenosu mobbingových aktivít z pracoviska domov bola až 
prekvapujúco odlišná. Mobbované ženy, označujúce atmosféru na pra-
covisku ako ťažko zvládnuteľnú, atmosféru doma prežívali pozitívne a ž 
nadpriemerne pozitívne. Muži prežívali atmosféru na pracovisku ako neú-
nosnú a želali si ju zlepšiť. Domácu atmosféru však popisovali taktiež ako 
nepríjemnú a pre nich neuspokojujúcu a dokonca pripúšťali, že ich ostatní 
členovia rodiny nedostatočne akceptujú, dehonestujú a vo všeobecnosti si 
ich nevážia, tak ako by si želali, t.j. cítili sa obeťami mobbingu aj doma.

B. Čabanová, K. Dobiášová, H. Hnilicová, J. Uzel (Háva, P. a kol.2004) 
popisujú výsledky výskytu násilia na pracoviskách v sledovaných profe-
siách v ČR. Použili dotazníky vypracované odborníkmi medzinárodných 
organizácií ako nástroj slúžiaci ku komparácii problematiky násilia v nie-
koľkých krajinách sveta s otvorenou možnosťou pre ďalšie krajiny na po-
rovnanie vlastnej situácie so zistenými výsledkami. Výber respondentov 
prebiehal podľa pokynov medzinárodných organizácií a zahŕňal sektor ve-
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rejný aj súkromný, všetky kraje ČR a takmer všetky typy zdravotníckych 
a sociálnych zariadení. Výsledky poukázali na fakt, že násilie na pracovis-
ku v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb je vnímané ako problém. 
V priebehu posledných 12 mesiacov bolo z celkového počtu respondentov 
fyzicky napadnutých takmer 12%, slovne bolo napadnutých 38% a skúse-
nosť so sexuálnym obťažovaním malo 3,2% respondentov, 1% responden-
tov zažilo rasové ponižovanie.

Inštitút pre výskum práce a rodiny pri Ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR v roku 2006 uskutočnil reprezentatívny dotazníkový vý-
skum šikanovania na pracovisku.. Na výberovej vzorke 1041 respondentov 
sa zisťovalo, či v ostatných piatich rokoch zažili na pracovisku prejavy ši-
kanovania. Osobnú skúsenosť so šikanovaním mali dve tretiny responden-
tov. U svojich kolegov/kolegýň to zaregistrovala, teda nepriamu skúsenosť 
mala viac než polovica respondentov (Holubová, B,2007). Na slovenských 
pracoviskách sa šikanujú navzájom kolegovia a kolegyne rovnako ako nad-
riadení podriadených. Zaujímavé je, že osobnú skúsenosť so šikanovaním 
majú viac muži zo strany mužských kolegov a ženy zo strany ženských 
kolegýň ako so šikanovaním žien mužmi či mužov ženami. Najrizikovejšie 
sú pracovné kolektívy s veľmi nízkym počtom žien a s celkovým počtom 
zamestnancov od 25 do 99 ľudí. Najviac šikanovaných pracovalo v prie-
myselnej výrobe. Ľudia vidia príčiny šikanovania predovšetkým v ľudskej 
závisti a neznášanlivosti aj v nedostatku dobre platenej práce a následnej 
vydierateľnosti.

Ciele realizovaných prieskumov

Cieľom nami realizovaných prieskumov bolo zistiť frekvenciu výsky-
tu negatívnych činov a mobbingu na pracoviskách. Druhým cieľom bolo 
analyzovať, ako vnímajú skupinovú atmosféru mobbovaní a nemobbova-
ní pracovníci. Tretím cieľom bolo získať základné štatistické parametre 
o mobbovaných a nemobbovaných pracovníkoch v našich podmienkach

Výsledky prieskumov

Výskyt negatívnych činov a mobbingu na pracoviskách sme sledovali 
dvojakým spôsobom.V prvom prípade sme sledoval výskyt negatívnych 
činov a mobbingu v súkromnej akciovej spoločnosti.V druhom prípade 
sme získali údaje od respondentov pracujúcich v rôznych organizáciách. 
V tomto prípade sú zahrnuté aj údaje získané od pracovníkov súkromnej 
akciovej spoločnosti. Išlo nám o to, aby sme mali čo najväčšiu prieskumnú 
vzorku.
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Prieskumné vzorky 

V prvom prípade sme výskyt negatívnych činov a mobbingu sledovali 
u 113 respondentov v súkromnej akciovej spoločnosti. Z celkového počtu 
bolo 75 mužov a 38 žien vo vekovom rozpätí 25 – 60 rokov. Priemerný vek 
bol 42.4 roka.

V druhom prípade prieskumnú vzorku tvorilo 286 respondentov, z toho 
125 mužov a 161 žien vo vekovom rozpätí od 19 do 60 rokov, priemerný vek 
bol 37,1 roka. Základné vzdelanie mali 3 respondenti, stredoškolské bez 
maturity 25 respondenti, stredoškolské s maturitou 238 respondenti, vyso-
koškolské vzdelanie mali 18 respondenti. Najviac respondentov pracovalo 
v priemysle – 113,v administratíve 62, v inej oblasti 41. Na plný pracovný 
úväzok pracovala 255 respondentov, na polovičný pracovný úväzok praco-
valo 6 respondentov, 7 bolo živnostníkov. V súkromnej sfére pracovalo 178 
respondentov , v štátnej sfére 94 respondentov. Ako zamestnanci pracovali 
222 respondenti, na strednej úrovni riadenia 37 a vo vyššom manažmente 
6 respondenti. Ako vedúci pracovníci pracovali 52 respondenti.

Metóda

So súhlasom autora S. Einarsena sme použili dotazník negatívnych či-
nov (NAQ – Negative Acts Questionnaire). 

V prvej časti dotazník zisťuje osobné skúsenosti respondentov s nega-
tívnymi činmi a frekvenciu výskytu negatívnych činov na pracovisku. Cel-
kovo ide o 29 tvrdení. Pri odpovediach na jednotlivé tvrdenia si respondent 
môže vybrať jednu z piatich alternatív ( 1 – nikdy, 2 – z času na čas, 3 – raz 
za mesiac, 4 – raz za týždeň, 5 – denne), ktorá vyjadruje frekvenciu výsky-
tu negatívnych spôsobov správania zo strany spolupracovníkov.

V druhej časti dotazníka je 8 položiek zisťujúcich, či sa respondent za 
posledných 6 mesiacov stal obeťou takéhoto správania, kedy mobbing za-
čal, koľko osôb a akého rodu ho páchalo, kto bol obeťou, či bol respondent 
svedkom mobbingu za posledných 6 mesiacov, či bol respondent obeťou 
a či bol svedkom mobbingu počas posledných 5 rokov.

Výsledky výskytu negatívnych činov a mobbingu 
v súkromnej akciovej spoločnosti

Vyhodnotením odpovedí sme zistili, že len 4% respondentov sa nikdy 
nestretlo a ani nikdy nebolo svedkom negatívnych činov, čo svedčí o tom, 
že mobbingové aktivity nie sú v tejto spoločnosti neznámym pojmom. 
96% respondentov uviedlo, že aspoň z času na čas sa stretlo s niektorým 
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z negatívnych činov, ako sú ohováranie, sledovanie, verbálne napádanie, 
kritizovanie, zámerné zadržiavanie informácií. Z celkového počtu 29 ne-
gatívnych činov, ktoré dotazník NAQ S. Einarsena diagnostikuje, 68,4% 
respondentov uviedlo, že sa nikdy nestretlo s negatívnymi činmi, 25,9% 
sa stretlo občas, 3,4% raz za mesiac,1,5% raz za týždeň a 0,8% sa denne 
stretáva s niektorým z uvedených negatívnych činov. 

Je potrebné upozorniť, že nie každý negatívny čin možno hodnotiť ako 
mobbing. Mobbing nie je krátka epizóda, ale zdĺhavý a vysiľujúci proces 
vyznačujúci sa nesmiernou dynamikou. Podľa jedného rakúskeho štatis-
tického prieskumu mobbing trvá dlhšie ako 40,1 mesiaca (Kratz, J. H., 
2005).

A. Riguelme (2006) na základe prieskumu realizovaného agentúrou 
Laborum v Čile v roku 2004 na vzorke 5000 pracujúcich uvádza, že viac 
ako 2/3 opýtaných boli obete mobbingu, 34% respondentov konštatovalo, 
že je v súčasnosti obeťou mobbingu a 33% sa cítilo ohrozených v predchá-
dzajúcom zamestnaní. Podľa prieskumu MVK sa s mobbingom na praco-
visku stretla približne 1/3 obyvateľov Slovenska ( Fuchsová, K., 2007).

Najčastejšie označované osobne zažité negatívne činy za posledných 
6 mesiacov z hľadiska rodu boli v našom prieskume tieto:

Muži:
1. Ignorovanie názorov a stanovísk - 56%.
2. Šírenie klebiet a reči o ašej osobe - 53%.
3. Priraďovanie úloh pod úroveňou kompetencií - 47%.
4. Presunutie kľúčových oblastí zodpovednosti na bezvýznamné - 44%.
5. Zadržiavanie informácií - 43%.
6. Opakované pripomínanie vašich chýb a omylov - 43%.

Ženy:
1. Zadržiavanie informácií – 61%.
2. Šírenie klebiet a reči o vašej osobe - 58%.
3. Ignorovanie názorov a stanovísk – 53%.
4. Šírenie nepodložených tvrdení, ktoré sú zamerané proti vám – 42%.
5. Presunutie kľúčových oblastí zodpovednosti na bezvýznamné – 39%.
6. Opakované pripomínanie vašich chýb a omylov – 39%.
7. Vystavovanie nezvládnuteľnej pracovnej záťaži – 39%.

Podľa H. Leymanna (2006) je potrebné vidieť rozdiel medzi mobbin-
gom a obyčajným konfliktom. Rozdiel spočíva v tom, že konflikt sa šíri 
medzi rovnako silnými spolupracovníkmi, pri mobbingu je obeť jasne 
slabšia. Slabosť obete sa pri mobbingu viac vykryštalizuje, lebo psychický 
tlak môže časom narastať zvlášť preto, že mobbovanie pôsobí nepretržite 
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a trvá dlhý čas. Vo väčšine prípadov samotný čin nie je mobbingom, sku-
tok často pozostáva zo správania, ktoré sa uskutočňuje každý deň a bez 
škôd. Tieto negatívne činy sa stávajú mobbingovými aktivitami až svojou 
frekvenciou a neprestajným výskytom. Týmito činmi sa má poškodiť váž-
nosť (úcta) obete, alebo narušiť komunikácia s obeťou, alebo sabotovať 
realizácia jej pracovných úloh, resp. aspoň ich sťaženie.

V druhej časti sme zisťovali, či tieto negatívne činy respondenti poci-
ťovali, resp. pociťujú ako mobbing, ich aktuálnosť, kto sa týchto činov do-
púšťal a koľkí zamestnanci sa za posledných 5 rokov, resp. 6 mesiacov stali 
obeťami mobbingu vo svojom okolí. Zo 113 respondentov 18 (16%) pociťo-
vali negatívne činy ako mobbing - z toho 10 mužov (13%) a 8 žien (21%). 
9% respondentov sa vyjadrilo, že boli mobbovaní výnimočne, 5% občas 
a 2% raz za týždeň. Kategórie frekvencie výskytu sme spojili a vytvori-
li sme tak tri kumulované kategórie: nemobovaní, mobovaní príležitostne 
a mobbovaní pravidelne. V percentuálnom vyjadrení to znamená, že spolu 
bolo mobbovaných 15,9% respondentov, z toho14,2 % príležitostne a 1,8% 
pravidelne. Negatívne činy ako mobbing nepociťovalo 84,1% respon-
dentov. Respondenti boli upozornení, že za mobbing sa nepovažuje také 
správanie (incident), ktoré sa vyskytne iba raz. Ako uvádza H. Leymann ( 
2006) mobbingové aktivity sa musia objavovať veľmi často (najmenej raz 
týždenne) a dlhodobo (najmenej pol roka) a vedú k značnému duševnému, 
psychosomatickému a sociálnemu utrpeniu obete. Aj pracovné lekárstvo 
hovorí o mobbingu až vtedy, keď sa na niektorú osobu útočí systematicky 
a dlhý čas (Huberová, B., 1995).

Vyhodnocovali sme aj to, v akom postavení v organizácii pracovali 
mobbovaní jednotlivci. Z celkového počtu 18 obetí za posledných 6 mesia-
cov bolo najviac 13 radových zamestnancov, 4 patrili do skupiny stredného 
manažmentu a 1 do skupiny vyššieho manažmentu. Počet obetí mobbingu 
na pracovisku sa zvýšil na 24, ak sme vyhodnocovali obdobie mobbovania 
za posledných 5 rokov. Z tohto počtu 17 bolo radových zamestnancov, 6 
patrili k strednému manažmentu a 1 do skupiny vyššieho manažmentu.

Zaujímalo nás aj to, koľko osôb páchalo mobbing a kto bol páchateľom 
mobbingu. Výsledky boli rozdielne u mužov a žien. Muži boli väčšinou 
(82%) mobbovaní nadriadenými (bossing), v 36% prípadov mobbing pá-
chala skupina osôb voči jednotlivcovi a v 9% prípadov bola páchateľom 
jedna osoba voči jednotlivcovi. V skupine žien mobbing páchala skupina 
osôb voči žene, v 43% prípadov to boli samotné kolegyne a v 14% prípa-
dov priamy nadriadený. Ženská časť kolektívu je teda prevažne mobbova-
ná ženami a muži sú zase viac mobbovaní kolegami alebo priamym nadria-
deným. V troch prípadoch sa stali obeťami mobbingu aj vedúci pracovníci, 
ktorí boli mobbovaní priamym alebo nepriamym nadriadeným.
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Za posledných 5 rokov boli svedkami mobbingu 33 respondenti, z toho 
23 mužov a 10 žien. Tých, ktorí sa stali svedkami aj obeťami mobbingu, 
bolo 19, z toho 12 mužov a 7 žien. Vidíme, že počet svedkov, ktorí sa stali 
obeťami mobbingu, je vyšší v porovnaní s tými, ktorí sa nestali obeťou 
mobbingu. Môžeme predpokladať, že títo respondenti vnímajú atmosféru 
na pracovisku intenzívnejšie a viac si všímajú svoje okolie.

Výskyt negatívnych činov a mobbingu 
v rámci celej prieskumnej vzorky

Tabuľka 1  Priemerné hodnoty, SD a mediany pracovníkov mobbovaných 
za posledných 6 mesiacov

Boli ste za posl. 
6 mesiacov obeťou 
mobbingu?

N AM S

M
in

im
um

M
ax

im
um

M
ed

ia
n

nie 130 60,4231 11,48971 25,00 80,00 62,0000
výnimočne 20 53,4500 12,14160 20,00 73,00 52,5000
občas 13 59,8462 12,08888 40,00 80,00 59,0000
niekoľkokrát za mesiac 2 34,5000 7,77817 29,00 40,00 34,5000
niekoľkorát za týždeň 2 35,0000 18,38478 22,00 48,00 35,0000
spolu 167 58,9281 12,32666 20,00 80,00 60,0000

Z údajov v tabuľke vidíme, že za posledných 6 mesiacov výskyt nega-
tívnych činov na pracovisku udáva 65 respondentov z celkového počtu 261. 
Ak by sme prijali striktné Leymannovo kritérium počet mobbovaných je 
nízky. Týždenne boli mobbovaní len dvaja respondenti, niekoľkokrát za 
mesiac piati, občas za pol roka 20 a výnimočne 29 respondentov. Nazdáva-
me sa preto, že je lepšie hovoriť o výskyte negatívnych činov, resp. aktov 
na pracovisku ako o čistej forme mobbingu.



62

Viliam Kubáni

Tabuľka 2  Priemerne hodnoty v jednotlivých položkách NAQ obetí 
mobbingu za posledných 6 mesiacov

 

Boli ste za posledných 6 mesiacov obeťou mobbingu?

 nie výnimočne občas
niekoľko-

krát za 
mesiac

niekoľko-
krát za 
týždeň

celkom

 N AM N AM N AM N AM N AM N AM

o1 205 1,86 29 2,48 20 2,40 5 2,60 2 1,00 261 1,98
o2 205 1,32 29 1,41 20 1,70 5 2,00 2 2,00 261 1,38
o3 205 1,35 29 1,79 20 2,20 5 2,20 2 1,00 261 1,48
o4 205 1,79 29 2,00 20 2,55 5 2,40 2 1,00 261 1,88
o5 205 1,74 29 1,83 20 2,35 5 2,60 2 1,00 261 1,81
o6 205 1,92 29 2,38 20 2,60 5 3,40 2 3,50 261 2,07
o7 205 1,37 29 1,66 20 1,50 5 2,60 2 2,00 261 1,44
o8 205 1,54 29 1,86 20 1,85 5 3,00 2 2,00 261 1,63
o9 205 1,42 29 1,90 20 1,30 5 2,00 2 2,00 261 1,48
o10 205 1,19 29 1,69 20 1,45 5 1,60 2 1,50 261 1,28
o11 205 1,13 29 1,52 20 1,35 5 1,80 2 1,00 261 1,20
o12 205 1,08 29 1,21 20 1,25 5 1,00 2 1,00 261 1,11
o13 205 1,64 29 1,79 20 1,90 5 2,60 2 1,00 261 1,69
o14 204 1,24 29 1,34 20 1,50 5 1,40 2 2,00 260 1,28
o15 205 1,50 29 1,83 20 2,00 5 2,40 2 1,00 261 1,59
o16 205 1,70 29 2,07 20 2,10 5 2,60 2 2,00 261 1,79
o17 205 1,05 29 1,31 20 1,35 5 1,40 2 1,00 261 1,11
o18 205 1,40 29 1,59 20 1,80 5 2,40 2 2,00 261 1,48
o19 205 1,50 29 1,62 20 1,75 5 2,40 2 2,00 261 1,55
o20 204 1,50 29 1,83 20 1,80 5 1,60 2 2,00 260 1,57
o21 205 1,49 29 1,76 20 1,95 5 2,00 2 1,00 261 1,56
o22 204 1,56 29 1,86 20 2,10 5 2,00 2 1,00 260 1,64
o23 205 1,07 29 1,17 20 1,05 5 1,60 2 1,00 261 1,09
o24 205 1,35 29 1,48 20 1,85 5 1,60 2 1,00 261 1,40
o25 205 1,24 29 1,62 20 1,70 5 1,80 2 1,00 261 1,33
o26 205 1,24 29 1,62 20 1,75 5 2,20 2 1,00 261 1,34
o27 205 1,60 29 2,07 20 2,20 5 3,40 2 1,00 261 1,73
o28 205 1,47 29 1,93 20 1,80 5 1,40 2 5,00 261 1,57
o29 205 1,44 29 2,00 20 1,75 5 1,60 2 2,00 261 1,53



63

Analýza výskytu negatívnych prejavov správania na pracovisku

Tabuľka 3  Priemerné hodnoty , SD a percentá mužov a žien v jednotli-
vých položkách NAQ

 

N AM SD % z celkového 
počtu

m
už

že
na

ce
lk

om

m
už

že
na

ce
lk

om

m
už

že
na

ce
lk

om

m
už

že
na

ce
lk

om

o1 112 149 261 1,88 2,05 1,98 1,020 ,996 1,007 42,9 57,1 100
o2 112 149 261 1,22 1,49 1,38 ,707 ,956 ,866 42,9 57,1 100
o3 112 149 261 1,54 1,43 1,48 ,804 ,650 ,721 42,9 57,1 100
o4 112 149 261 1,72 1,99 1,88 ,796 ,997 ,924 42,9 57,1 100
o5 112 149 261 1,71 1,88 1,81 ,821 ,788 ,805 42,9 57,1 100
o6 112 149 261 1,86 2,22 2,07 ,826 ,972 ,928 42,9 57,1 100
o7 112 149 261 1,35 1,50 1,44 ,515 ,722 ,645 42,9 57,1 100
o8 112 149 261 1,52 1,71 1,63 ,697 ,849 ,792 42,9 57,1 100
o9 112 149 261 1,53 1,44 1,48 ,735 ,748 ,742 42,9 57,1 100
o10 112 149 261 1,25 1,30 1,28 ,678 ,702 ,691 42,9 57,1 100
o11 112 149 261 1,20 1,20 1,20 ,481 ,479 ,479 42,9 57,1 100
o12 112 149 261 1,17 1,06 1,11 ,613 ,239 ,443 42,9 57,1 100
o13 112 149 261 1,67 1,71 1,69 ,715 ,710 ,711 42,9 57,1 100
o14 112 148 260 1,24 1,30 1,28 ,489 ,579 ,542 43,1 56,9 100
o15 112 149 261 1,55 1,62 1,59 ,641 ,768 ,716 42,9 57,1 100
o16 112 149 261 1,72 1,85 1,79 ,738 ,704 ,720 42,9 57,1 100
o17 112 149 261 1,14 1,09 1,11 ,462 ,506 ,487 42,9 57,1 100
o18 112 149 261 1,42 1,52 1,48 ,580 ,703 ,654 42,9 57,1 100
o19 112 149 261 1,43 1,64 1,55 ,732 ,798 ,776 42,9 57,1 100
o20 112 148 260 1,54 1,58 1,57 ,670 ,690 ,680 43,1 56,9 100
o21 112 149 261 1,44 1,66 1,56 ,612 ,751 ,702 42,9 57,1 100
o22 112 148 260 1,60 1,68 1,64 ,788 ,818 ,805 43,1 56,9 100
o23 112 149 261 1,10 1,09 1,09 ,354 ,402 ,381 42,9 57,1 100
o24 112 149 261 1,27 1,50 1,40 ,520 ,835 ,725 42,9 57,1 100
o25 112 149 261 1,29 1,36 1,33 ,576 ,594 ,586 42,9 57,1 100
o26 112 149 261 1,36 1,32 1,34 ,733 ,629 ,675 42,9 57,1 100
o27 112 149 261 1,63 1,81 1,73 ,827 ,942 ,897 42,9 57,1 100
o28 112 149 261 1,46 1,66 1,57 ,869 ,802 ,836 42,9 57,1 100
o29 112 149 261 1,38 1,64 1,53 ,619 ,839 ,762 42,9 57,1 100
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Tabuľka 4  Mediány mužov a žien v jednotlivých položkách NAQ

 
N Medián

 muž žena spolu muž žena spolu
o1 112 149 261 2,00 2,00 2,00
o2 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o3 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o4 112 149 261 2,00 2,00 2,00
o5 112 149 261 2,00 2,00 2,00
o6 112 149 261 2,00 2,00 2,00
o7 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o8 112 149 261 1,00 2,00 1,00
o9 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o10 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o11 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o12 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o13 112 149 261 2,00 2,00 2,00
o14 112 148 260 1,00 1,00 1,00
o15 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o16 112 149 261 2,00 2,00 2,00
o17 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o18 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o19 112 149 261 1,00 2,00 1,00
o20 112 148 260 1,00 1,00 1,00
o21 112 149 261 1,00 2,00 1,00
o22 112 148 260 1,00 2,00 1,50
o23 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o24 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o25 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o26 112 149 261 1,00 1,00 1,00
o27 112 149 261 1,00 2,00 2,00
o28 112 149 261 1,00 2,00 1,00
o29 112 149 261 1,00 1,00 1,00
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Tabuľka 5  Interakcia odpovedí obetí mobbingu za posledných 6 mesia-
cov s jednotlivými položkami NAQ 
(utriedené podľa významnosti)

Boli ste za posledných 6 
mesiacov aspoň raz obeťou 

bullingu? 
interakcia s:

N Likelihood 
Ratio df Asymp. Sig. 

(2-sided)

o3 261 31,628 4 0,000
o1 261 22,661 4 0,000
o6 261 22,459 4 0,000
o16 261 21,707 4 0,000
o11 261 21,393 3 0,000
o26 261 19,986 4 0,001
o29 261 19,345 4 0,001
o25 261 18,646 3 0,000
o27 261 17,824 4 0,001
o7 261 15,701 4 0,003

o28 261 15,147 4 0,004
o10 261 14,522 4 0,006
o15 261 14,376 4 0,006
o8 261 13,758 4 0,008
o17 261 12,593 4 0,013
o18 261 12,217 4 0,016
o9 261 11,299 4 0,023
o4 261 10,050 4 0,040
o20 260 9,663 4 0,047
o21 261 9,326 4 0,053
o22 260 8,772 4 0,067
o19 261 8,401 4 0,078
o14 260 8,238 4 0,083
o12 261 7,820 4 0,098
o2 261 7,363 4 0,118
o5 261 6,786 4 0,148
o24 261 6,417 4 0,170
o13 261 4,584 4 0,333
o23 261 2,082 3 0,556
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V tabuľke 5 uvádzame položky utriedené podľa významnosti odpovede. 
Na 1% hladine významnosti išlo pri mobbingových aktivitách: o ponižo-

vanie a zosmiešňovanie, zadržiavanie informácií, šírenie klebiet, ignorova-
nie názorov, náražky na opustenie práce, vyhráženie sa nadčasovou prácou, 
premiestňovanie bez súhlasu pracovníka, vtipkovanie na účet pracovníka, 
snaha nachádzať chyby u pracovníka, ignorovanie, vystavovanie nezvlád-
nuteľnej pracovnej záťaži, zastrašovanie gestami, neustála kritika práce, 
urážlivé poznámky na zvyky , postoje a súkromný život pracovníka. 

Na 5% hladine významnosti išlo o útoky prostredníctvom výhražných 
správ, robenie kanadských žartov, pokrikovanie, nadávky a prejavy spon-
tánneho hnevu, prideľovanie úloh pod úrovňou kompetencií, poverovanie 
úlohami, ktoré majú nesplniteľné ciele.

Ostatné položky nevykazovali štatistickú významnosť.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE O VŠETKÝCH MOBBOVANÝCH 
RESPONDENTOCH

Zaujímalo nás ,aké sú demografické údaje o mobbovaných jednotliv-
coch. Tieto údaje uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. Celkové zhrnutie 
uvádzame v závere tejto časti práce.

Tabuľka 6  Rozdelenie respondentov podľa rodu 

počet percentá
muž 23 35,4
žena 42 64,6
spolu 65 100,0

Tabuľka 7  Rodinný stav respondentov

počet percentá
vydatá/ženatý 36 55,4
rozvedená/ý 7 10,8
slobodná/slobodný 22 33,8
spolu 65 100,0
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Tabuľka 8  Vzdelanie respondentov

počet percentá
SŠ bez maturity 8 12,3
SŠ s maturitou 56 86,2
VŠ 1 1,5
spolu 65 100,0

Tabuľka 9  Pracovné zaradenie respondentov

počet percentá
zdravotníctvo 2 3,1
vzdelávanie 6 9,2
vládna inštitúcia 1 1,5
úrad, administratíva 13 20,0
priemysel/výroba 25 38,5
dobrovoľnícke organizácie 1 1,5
robotnícke profesie/remeslá 2 3,1
nezamestnaná/ý 3 4,6
iná oblasť 10 15,4
obchod 2 3,1
spolu 65 100,0

Tabuľka 10  Pracovný úväzok respondentov

počet percentá
plný úväzok 59 90,8
polovičný úväzok 1 1,5
študent 1 1,5
živnostník 1 1,5
nezamestnaný 1 1,5
iné 1 1,5
spolu 64 98,5
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Tabuľka 11  Druh organizácie 

počet percentá
súkromná 39 60,0
štátna 22 33,8
žiadna 2 3,1
spolu 63 96,9

Tabuľka 12 Počet zamestnancov organizácie

počet percentá
menej ako 25 13 20,0
26-100 21 32,3
101-500 11 16,9
501-1000 5 7,7
viac ako 1000 12 18,5
spolu 62 95,4

Tabuľka 13 Postavenie respondenta v organizácii

počet percentá
zamestnanec 47 72,3
stredný manažment 10 15,4
vyšší manažment 2 3,1
iné 3 4,6
spolu 62 95,4

Tabuľka 14  Funkčné zaradenie respondenta

počet percentá
áno 11 16,9
nie 51 78,5
spolu 62 95,4

Z údajov uvedených v predchádzajúcich tabuľkách konštatujeme, že 
mobbovaní respondenti vykazujú tieto charakteristiky:

• sú vo vekovom rozpätí od 20 do 56 rokov, 
• majú priemerný vek 35 rokov,
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• z celkového počtu 65 mobbovaných bolo viac mobbovaných žien 42 
(64,6%) ako mužov 23 (35,4 %),

• najfrekventovanejšie boli mobbované vydaté ženy a ženatí muži 36 
(55,4%), za nimi nasledujú slobodní a slobodné respondentky 22 
(33,8%) a nakoniec rozvedení a rozvedené 7 (10,8%),

• najfrekventovanejšie boli mobbovaní absolventi stredných škôl s matu-
ritou 56 (86,2%), nasledujú stredoškoláci bez maturity 8 (12,3%), vyso-
koškolák bol mobbovaný iba jeden,

• najčastejšie k mobbingu dochádzalo v priemysle 25 prípadov (38,5%), 
nasleduje administratíva – 13 prípadov (20,0%), iná oblasť –10 prípa-
dov (15,4%),

• najmenej sa mobbing vyskytoval vo vládnych inštitúciách a dobrovoľ-
ných organizáciách – po jednom prípade,

• vo vzdelávacích inštitúciách sa mobbing vyskytol 6 krát (9,2%) a zdra-
votníctve 2 krát (3,1%),

• aj aktuálne nezamestnaní uvádzajú, že sa stretli s mobbingom- regis-
trujeme 3 prípady (4,6%),

• mobbing sa najčastejšie vyskytoval u zamestnancov pracujúcich na 
plný pracovný úväzok,

• z hľadiska druhu organizácie sa najčastejšie vyskytoval mobbing v súk-
romných firmách - 39 prípadov (60,0%) a štátnych organizáciách – 22 
prípadov (33,8%),

• najčastejšie dochádzalo k mobbingu vo firmách od 26 – 100 zamest-
nancov – 21 prípadov (32,3%) a vo firmách majúcich menej ako 25 za-
mestnancov v 13 prípadoch (20,0%),

• najčastejšie boli mobbovaní zamestnanci - 47 prípadov (72,3%) a stred-
ný manažment - 10 prípadov 15,4%), z členov vyššieho manažmentu 
sme zaznamenali len dva prípady,

• vedúci pracovníci boli mobbovaní 11 - krát, čo je 17,7%.

ZÍSKANÉ CHARAKTERISTIKY 
O MOBBOVANÝCH MUŽOCH

Zaujímalo nás, aké sú demografické údaje o mobbovaných mužoch. 
Tieto údaje uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. Celkové zhrnutie uvá-
dzame v závere tejto časti práce.
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Tabuľka 15 Rodinný stav mobbovaných mužov

počet percentá
vydatá/ženatý 17 73,9
rozvedená/ý 2 8,7
slobodná/slobodný 4 17,4
spolu 23 100,0

Tabuľka 16 Vzdelanie mobbovaných mužov

počet percentá
SŠ bez maturity 3 13,0
SŠ s maturitou 19 82,6
VŠ 1 4,3
spolu 23 100,0

Tabuľka 17 Pracovná zaradenie mobbovaných mužov

počet percentá
vzdelávanie 3 13,0
vládna inštitúcia 1 4,3
úrad, administratíva 3 13,0
priemysel/výroba 15 65,2
iná oblasť 1 4,3
spolu 23 100,0

Tabuľka 18 Pracovný úväzok mobbovaných mužov

počet percentá
plný úväzok 23 100,0

Tabuľka 19 Druh organizácie 

počet percentá
súkromná 15 65,2
štátna 8 34,8
spolu 23 100,0
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Tabuľka 20 Počet zamestnancov organizácie

počet percentá
26-100 5 21,7
101-500 5 21,7
501-1000 3 13,0
viac ako 1000 10 43,5
spolu 23 100,0

Tabuľka 21 Postavenie v organizácii

počet percentá
zamestnanec 15 65,2
stredný manažment 5 21,7
vyšší manažment 2 8,7
iné 1 4,3
spolu 23 100,0

Tabuľka 22 Vedúci pracovníci

počet percentá
áno 4 17,4
nie 19 82,6
spolu 23 100,0

Zhrnutie údajov o mobbovaných mužoch

Z údajov uvedených v predchádzajúcich tabuľkách konštatujeme, že 
mobbovaní muži vykazujú tieto charakteristiky:

• sú vo vekovom rozpätí od 20 do 56 rokov, 
• majú priemerný vek 37,6 rokov,
• z celkového počtu 65 bolo mobbovaných 23 mužov (35,4 %),
• podľa rodinného stavu boli častejšie mobbovaní ženatí muži – 17 prí-

padov (73,9%), nasledujú slobodní muži – 4 prípady (17,4%) a nakoniec 
rozvedení – 2 prípady (8,7%),

• najfrekventovanejšie boli mobbovaní absolventi stredných škôl s matu-
ritou 19 prípadov (82,6%), nasledujú stredoškoláci bez maturity 3 prí-
pady (13%), vysokoškolák bol mobbovaný iba jeden,
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• najčastejšie k mobbingu dochádzalo v priemysle 15 prípadov (65,2%), 
nasleduje administratíva – 3 prípady 13,0%), 

• najmenej sa mobbing vyskytoval vo vládnych inštitúciách 1 prípad 
a v inej oblasti tiež jeden prípad 

• vo vzdelávacích inštitúciách sa mobbing vyskytol 3 - krát (13%) ,
• všetci mobbovaní muži pracovali na plný pracovný úväzok,
• z hľadiska druhu organizácie sa najčastejšie vyskytoval mobbing 

v súkromných firmách - 15 prípadov (65,2%) a štátnych organizáciách 
– 28prípadov (34,8%),

• najčastejšie dochádzalo k mobbingu vo firmách nad 1000 zamestnan-
cov –10prípadov (43,5%) , vo firmách od 26 – 500 zamestnancov bolo 
mobbovaných tiež 43,5 % mužov,

• najčastejšie boli mobbovaní zamestnanci - 15 prípadov (65,2%) a stred-
ný manažment - 5 prípadov (21,7%), z členov vyššieho manažmentu 
sme zaznamenali len dva prípady (8,7%),

•  vedúci pracovníci boli mobbovaní v 4 prípadoch, čo je 17,4%.

ZÍSKANÉ CHARAKTERISTIKY 
O MOBBOVANÝCH ŽENÁCH

Zaujímalo nás, aké sú typické charakteristiky mobbovaných žien. Tieto 
údaje uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. Celkové zhrnutie uvádzame 
v závere tejto časti práce.

Tabuľka 23 Rodinný stav

počet percentá
vydatá/ženatý 19 45,2
rozvedená/ý 5 11,9
slobodná/slobodný 18 42,9
spolu 42 100,0

Tabuľka 24 Vzdelanie

počet percentá
SŠ bez maturity 5 11,9
SŠ s maturitou 37 88,1
spolu 42 100,0
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Tabuľka 25 Pracovná oblasť

počet percentá
zdravotníctvo 2 4,8
vzdelávanie 3 7,1
úrad, administratíva 10 23,8
priemysel/výroba 10 23,8
dobrovoľnícke organizácie 1 2,4
robotnícke profesie/remeslá 2 4,8
nezamestnaná/ý 3 7,1
iná oblasť 9 21,4
obchod 2 4,8
spolu 42 100,0

Tabuľka 26 Pracovný úväzok

počet percentá
plný úväzok 36 85,7
polovičný úväzok 1 2,4
študent 1 2,4
živnostník 1 2,4
nezamestnaný 1 2,4
iné 1 2,4
spolu 41 97,6

Tabuľka 27 Druh organizácie 

počet percentá
súkromná 24 57,1
štátna 14 33,3
žiadna 2 4,8
spolu 40 95,2
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Tabuľka 28 Počet zamestnancov organizácie

počet percentá
menej ako 25 13 31,0
26-100 16 38,1
101-500 6 14,3
501-1000 2 4,8
viac ako 1000 2 4,8
spolu 39 92,9

Tabuľka 29 Postavenie v organizácii

počet percentá
zamestnanec 32 76,2
stredný manažment 5 11,9
iné 2 4,8
spolu 39 92,9

Tabuľka 30  Vedúci pracovníci

počet percentá
áno 7 16,7
nie 32 76,2
spolu 39 92,9

Zhrnutie údajov o mobbovaných ženách

Z údajov uvedených v predchádzajúcich tabuľkách konštatujeme, že 
mobbované ženy vykazujú tieto charakteristiky:

• sú vo vekovom rozpätí od 20 do 55 rokov, 
• majú priemerný vek 33,4 roka,
• z celkového počtu 65 bolo mobbovaných 42 žien, 
• podľa rodinného stavu boli takmer rovnako často mobbované vydaté 

ženy – 19 prípadov (45,2%) ako slobodné ženy – 18 prípadov (42,9%), 
rozvedené ženy boli mobbované v 5 prípadoch (11,9%),

• najfrekventovanejšie boli mobbované absolventky stredných škôl s ma-
turitou - 37 prípadov (88,1%), nasledujú stredoškoláčky bez maturity 
5 prípadov (11,9%), 
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• najčastejšie k mobbingu dochádzalo v priemysle a administratíve – po 
10 prípadov 23,8%), nasledovala iná oblasť – 9 prípadov (21%),

• vo vzdelávacích inštitúciách sa mobbing vyskytol 3 - krát (7,1%) ,
• v obchode a zdravotníctve sa vyskytli zhodne po dva prípady (4,8%)
•  85,7% žien pracovalo na plný pracovný úväzok,
• z hľadiska druhu organizácie sa najčastejšie vyskytoval mobbing v súk-

romných firmách - 24 prípadov (57,1%) a štátnych organizáciách – 14 
prípadov (33,3%),

•  najčastejšie dochádzalo k mobbingu vo firmách od 26 do 100 zamest-
nancov – 16 prípadov (38,1%) , vo firmách s menším počtom zamest-
nancov ako 25 bolo13 prípadov (31,%),

• najčastejšie boli mobbované zamestnankyne 32 prípadov (76,2%), na 
úrovni stredného manažmentu bolo 5 prípadov (11,9%).

• vedúce pracovníčky boli mobbované v 7 prípadoch (16,7%).

CELKOVÉ ZHRNUTIE VÝSLEDKOV

Výsledky ukazujú, že z 261 respondentov (112 mužov a 149 žien):

• boli dvaja obeťou mobbingu niekoľkokrát za týždeň,
• piati niekoľkokrát mesačne, 
• dvadsať občas,
• dvadsiati výnimočne,
• 205 respondentov sa s mobbingom nestretlo.

Respondenti, ktorí boli mobbovaní niekoľkokrát za týždeň, resp. nie-
koľkokrát za mesiac uvádzajú oproti priemeru vyšší výskyt týchto nega-
tívnych prejavov:

• šírenie rečí a klebiet o vlastnej osobe,
• útočné a urážlivé poznámky na vlastnú adresu, zvyky, postoje, súk-

romný život,
• opakované pripomínanie chýb a omylov,
• ignorovanie ich názorov a stanovísk,
• uťahovanie si z nich /kanadské žartíky/,
• vyhrážanie sa nadčasovou prácou, nočnou prácou, nepopulárnymi úlo-

hami,
• hľadaním chýb v ich práci.

V položkách ponižovanie a zosmiešňovanie v súvislosti s prácou, zadr-
žiavanie informácií, šírenie klebiet, ignorovanie názorov, narážky a signály 
od kolegov na opustenie práce, vyhrážanie sa sťažením života, presúvanie 
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proti vlastnej vôli, prehnané vtipkovanie, nachádzanie chýb, prerušovanie 
kontaktov, vystavovanie nezvládnuteľnej záťaži, zastrašovanie, neustála 
kritika a urážlivé poznámky bola zistená závislosť postoja od skutočnosti, 
či bol alebo nebol respondent za posledných 6 mesiacov aspoň raz obeťou 
mobbingu, na hladine významnosti 0,01.

Položky typu výhražné správy, neadekvátne vtipkovanie, pokrikovanie 
a nadávky, prideľovanie úloh pod úrovňou kompetencie, poverovanie nere-
álnymi cieľmi vykazujú štatistickú významnosť na hladine 0,05.

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

BEŇO, I., 2003. Můj šéf, můj nepřítel. ERA, marec.
BÚGELOVÁ, T., 2002. Komunikácia v škole a rodine. FF PU v Prešove, 

Prešov. ISBN 80- 80-68-133-3.
BÚGELOVÁ, T., TOBIÁŠOVÁ, M., 1999. Mobbing, známy – neznámy. 

In: Sociální procesy a osobnost, Masarykova univerzita, Brno. ISBN 
80-8045-191-5.

BÚGELOVÁ, T., 2002. Mobber a tí ostatní. In: Manažment v podmien-
kach reštrukturalizácie organizácií a riadenia ľudských zdrojov; FFPU 
Prešov, s. 17-21. ISBN 80-88885-77-9.

ČERMÁK, I., 1999. Lidská agrese a její souvislosti. Havlíčkův Brod, Fakta.
ČERVENÝ, K. – KUBEŠOVÁ, D., 1996. Šikanování jako projev nežádoucí 

agresivity. In: Československá psychologie, 1996, roč. 40, č. 2., s.146-
160.

EINARSEN, S., SKOGSTAD, A., 1996. Bullying at Work Epidemiological 
Findings in Public and Private Organisations. In: European Journal of 
Work and Organizational Psychology. s.185-201.

FEHLAU, G. E., 2003. Konflikty v práci. Praha : Grada, 2003.
GROEBLINHOFF, D., BECKER, M., 1996. A Case Study of Mobbing and 

the Clinical Treatment of Mobbing Victims. In: Journal of Work and 
Organizational Psychology. s.277-294.

HORVÁTH, G., 2001. Mobbing – šikanovanie na pracovisku. In: Rodina 
a škola, 2001, roč. 49, č.8, s.12; Rodina a škola, 2001, roč. 49, č.9, s.12. 
Martin : Neografia, 2001.

DRGOŇOVÁ, Z., 2006. Násilie na pracovisku v oblasti zdravotníckych 
a sociálnych služieb v ČR. Bratislava, Psychofórum, 2/2006 str. 51-53 
(recenzia).

FUCHSOVÁ, K., 2007. Prípadová štúdia ako alternatívna metóda výsku-
mu mobbingu na pracovisku. Psychologická revue II. FHPV PU v Pre-
šove. 



77

Analýza výskytu negatívnych prejavov správania na pracovisku

GOSSÁNYI, V., 2007. Problémy schované pod strachom. Hospodárske no-
viny. 1. marca, Príloha : Kariéra, str. 21.

GOSSÁNYI, V., 2007. Ako sa môžete brániť. Hospodárske noviny. 1. mar-
ca, Príloha : Kariéra, str. 23.

GOSSÁNYI, V., 2007. Problém mobingu je v človeku. Hospodárske novi-
ny. 1. marca, Príloha : Kariéra, str. 22.

HARTL, P. – HARTLOVÁ, H., 2004. Psychologický slovník. Praha, Por-
tál. ISBN 80 – 71 – 78 – 303 – X.

HÁVA, P. a kol.: Násilie na pracovisku v oblasti zdravotníckych a sociál-
nych služieb. Kostelec nad Černými lesy, Inštitút zdravotnej politiky 
a ekonomiky, 2004, s.136.

HÁJEK, K., 2006. Práce s emocemi pro pomáhajíci profese. Praha : Portál, 
2006.

HIRIGOYENOVÁ, F. M.: Psychické týranie. ISBN 80-89033-02-4.
HOLUBOVÁ, B., 2007. Šikanovanie? Zažili ho dve tretiny ľudí. Hospodár-

ske noviny. 1.marca, Príloha : Kariéra, str. 22.
HORVÁTH, G., 2001. Mobbing – šikanovanie na pracovisku. In: Rodina 

a škola, 2001, roč. 49, č.8, s.12; Rodina a škola, 2001, roč. 49, č.9, s.12. 
Martin : Neografia, 2001.

HUBEROVÁ, B., 1995. Psychický teror na pracovisku. Mobbing. Martin, 
Neografie, s.. 143. ISBN 80- 85186-61-6.

KAŠPAR, I., 2005. Něco o mobbingu (online), posl. Aktualizácia 
14.09.2004 (cit. 2005-12-10). Dostupné na www: http://www.novi-
nympsv.cz/clanek.php?id=319

KOLÁŘ, M., 2001. Bolest šikanování. Praha: Portál.
KUBÁNI, V., 2007. Mobbing, bullying a diskriminácia na pracovisku. 

Psychologická revue II. ACTA FACULTATIS HUMANITATIS ET 
NATURAE UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS. Prešov, s. 4 – 23. 
ISBN 978-80-8068-674-1.

KUBÁNI, V., 2008. Mobbing, bullying a diskriminácia na pracovisku. 
Medzi modernou a postmodernou. Zborník príspevkov z medzinárod-
nej vedeckej konferencie usporiadanej v dňoch 7. – 8. februára 2007 
katedrou spoločenských vied VŠB – TU Ostrava. s.420-426. ISBN 978-
80-248-1730-9.

KUBÁNI, V. – ONDRUŠKOVÁ, B., 2007. Výskyt negatívnych činov 
a mobbingu na pracovisku. Metanoia – harmónia človeka. Bratislava, 
Stimul, s.415 – 418. ISBN 978-8089236-39-8.

KUBÁNI, V., 2008. Analýza výskytu negatívnych foriem správania na 
pracovisku. Konferencia : Psychológia práce a organizácie 2008. Koši-
ce – Bukovec 28.5. – 30.5.2008 (poster).



78

Viliam Kubáni

KUBÁNI, V.- LABANC, K., 2006. Mobbing na pracovisku. In: Pora-
denská psychológia a celoživotná cesta človeka na prahu XXI. storo-
čia. Zborník príspevkov z konferencie z príležitostí životného jubilea 
doc. PhDr. Jozefa Košča, CSc. Prešovská univerzita, Prešov, 2006. 
ISBN 978-80-89236-16-9. - s.201-203.

LABANC, K., 2006. Psychologické aspekty mobbingu na pracovisku. VŠ 
JAK, Praha, bakalárska práca. S. 49.

KRATZ, H. J., 2005. Mobbing. Praha, Management Press, s.131.ISBN 80-
7261-127-5.143.

KMONÍKOVÁ, J. - WÁGNEROVÁ, I., 2005. Mobbing a další násilí na 
pracovišti. Psychologie v ekonomické praxi č. 3 – 4,roč. XL, str. 135 
– 144.

KNORZ, C., ZAPF, D., 1996. Mobbing – eine extreme Form sozialer Stres-
soren am Arbetplatz. In: Zeitschrift fuer Arbeits- und Organisation-
spsychologie, 1996, 40Jg. (N. f. 14), s. 12-21.

LABANC, K., 2006. Psychologické aspekty mobbingu na pracovisku. Pra-
ha : VŠ JAK, bakalárska práca. S. 49.

LAUPER, E., 2002. Manažéři proti mobbingu. Moderní řízení, 2002, 
roč.37, č.11, s.61-63.

LEYMANN, H., 1996. The content and development of mobbing at work. 
European Journal of Work and Organisational Psychology. 5, 165 
– 184.

LEYMANN, H.: www.leymann.se/Englissh/frame.html, 2003 – 2004.
LEYMANN, H., 2006. Mobbing – encyklopedia, bullying, whistleblowing 

http://www.leymann.se/deutsch/00002d.html.(10.3.2006).
LEYMANN, H., 2006. http://www.leymann.se/deutsch/00005d.html 

(10.3.2006).
LEYMANN, H., GUSTAFSON, A., 1996. Mobbing at Work and the De-

velopment of Posttraumatic Stres Disorders. In: Journal of Work and 
Organizational Psychology. s.251-275.

LOVÁŠ, L., 1999. Stratégie zvládania agresie. Zvládanie psychickej záťaže 
a stresu.. Zborník príspevkov z Trenčianskych psychologických dní 1- 
2.7. 1999. Ministerstvo obrany, štáb personálneho manažmentu. str. 169 
– 171. ISBN 80 – 88842 –31- X.

Mobbing stále častejšie. Moderní řízení 11/2002.
MESUTOVÁ, B. - HOLZBECHEROVÁ, M. - RICHTEROVÁ, G., 1993. 

Stratégie proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku. Kolín.
NAKONEČNÝ, M., 2005. Sociální psychologie organizace. Praha : Grada, 

2005.
NOVÁK, T., CAPPONI, V., 1996. Sám proti agresi. Praha : Grada publis-

hing, 1996.



79

Analýza výskytu negatívnych prejavov správania na pracovisku

PROVAZNÍK, V.,2002. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha : 
Grada, 2002.

REHÁKOVÁ, H., 2007. Mobbing: Psychoteror na pracovisku. Ibis partner 
s.r.o – Mobbing: Psychoteror na pracovisku.

RESCH, M., SCHUBINSKI, M., 1996. Mobbing – Prevention and Mana-
gement in Organizations. In: Journal of Work and Organizational Psy-
chology. s.295-307.

RIQUELME, A.: Mobbing, Un Tipo de Violencia en el Lugar de Trabajo. 
Ciencias Sociales Online, jullio 2006, Vol. III, No. 2 ( 39 – 57). Univer-
sidad de Viňa del Mar – Chile.

ROHÁČ, J: Čo hovorí zákon. Hospodárske noviny. 1.marca, 2007. Príloha : 
Kariéra, str. 2.

SCHUSTER, B., 1997. Outsiders in schools: Prevalence of victimisation 
and relationship whit Social status. In: Zeitschrift fuer Sozialpsycholo-
gie, 1997, Vol. 28, Iss.4, s.251-264.

SZELIGA, A., 2005. Mobbing – nowo uznane zagroźenie wspólczesne-
go miejsca pracy. Ewolucja pojecia na przelomie kilkudziesieciu lat. 
In: Rezník, P.: Medzi modernou a postmodernou. Košice : UPJŠ, s.483 
– 486. ISBN 80 – 7097 612 8.

ŠOLCOVÁ, I., 1995. Šikanování v zaměstnání. Úvod do problému. In: Čes-
koslovenská psychologie, 1995, roč.39, č.5, s.440-443.

VAGNEROVA, M.: Psychoptatologie pro pomáhajíci profese. Variabilita 
a patologie lidské psychiky. Portál: Praha 1999 str. 283.

VARGOVÁ, M., 2003. Mobbing. In.: Bezpečná práca. Roč. 31, č. 2, s. 9 
– 14.

VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I., 2001. Aplikovaná sociální psychologie II. 
Praha : Grada Publishing, 2001.

WILMOT, W. W. – HOCKEROVÁ, J. L., 2004: Interpersonálny konflikt. 
Bratislava : Pegas, 2004.

Zásady koncepcie štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
www.employment.gov.sk/zamestnanost/zasady-koncepcie-statnej-po-
litiky.

Informačné centrum mladých
Hospodárske noviny 19.08.2004
Internet – firemná kultúra, kriminalita, súdy
www.bullying.no
www.leymann.se
www.vztahy.org


