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ÚVOD

Psychologická revue III je druhým, záverečným výstupom z grantovej 
úlohy VEGA č. 1/3638/06: Diskriminácia, mobbing, bullying v pracovnom 
procese. Autori v nej prezentujú aktuálne výskumy, ktoré boli realizované 
v posledných troch rokoch v slovenských firmách a organizáciách rôzne-
ho typu a sektoru. Výsledky sú prezentované vo forme parciálnych štúdií 
a zameriavajú sa nielen na mapovanie aktuálneho stavu a výskytu týchto 
nezdravých sociálnych javov, ale zameriavajú sa aj na dôsledky na jednot-
livca, na jeho osobnosť, prežívanie a sociálnu a rolovú identitu v pracov-
nom a rodinnom prostredí.

Keďže Psychologická revue III je kontinuálnym pokračovaním pred-
chádzajúceho čísla, autori v nej venujú menej pozornosti teoretickým vý-
chodiskám a zameriavajú sa viac na konkrétny stav mobbingu a mobbingo-
vých stratégií. V priebehu realizácie výskumu sa autorom podarilo osloviť 
vyše 1300 respondentov z rôznych podnikov a rôznych profesií. Kontakt 
s respondentmi bol neraz veľmi problematický, čo svedčí na jednej strane 
o pálčivosti témy a na druhej strane signalizuje, že tento problém zamest-
nanci vnímajú ako veľmi osobný a zraňujúci. 

Zber údajov prebiehal v čase, keď sa na Slovensku ešte nehovorilo 
o hospodárskej kríze, utlmovaní výroby a hrozbe z prepúšťania zamest-
nancov. Na pracoviskách vládol relatívny pokoj a percento nezamestnanos-
ti mierne klesalo aj v problematických regiónoch. Informácie ostatných dní 
a týždňov hovoriace o ekonomickej recesii nielen v Amerike, ale aj v Eu-
rópe (a teda aj na Slovensku) zreteľne naznačujú, že istota v zamestnaní je 
opäť ohrozená a cesta k používaniu nekalých praktík v boji o udržanie si 
pracovnej pozície sa znovu otvára.

Ohrozenie osobnej a existenčnej stability vyvoláva takmer zákonite 
zvýšenú mieru animozity, agresie, či strachu a obáv. To všetko vytvára 
„priaznivú“ pôdu pre vznik mobbingu a ich obetí.

Domnievame sa, že prezentované poznatky napomôžu rozšíriť infor-
mácie nielen odborným pracovníkom, ale zaujmú aj širšiu čitateľskú obec.

Autori budú vďační čitateľom za poskytnutie spätnej väzby, ktorú budú 
považovať za dôležitý podnet a inšpiráciu pre ich ďalšiu prácu.
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