
133

MOBBING NA SLOVENSKU – ZÁVER

Taťjana Búgelová
Inštitút psychológie FF PU v Prešove

Výstupy z výskumnej úlohy VEGA č. 1/3638/06: Diskriminácia, 
mobbing, bullying v pracovnom procese tvoria dve monotematické čísla 
Psychologickej revue – č. II. a č. III.

V jednotlivých štúdiách publikovaných v Psychologickej revue III je 
venovaná pozornosť riziku mobbingu vzhľadom k ženám, mužom, výške 
vzdelania, sektoru – súkromnému alebo štátnemu v rámci jednotlivých re-
giónov na Slovensku.

Napriek tomu, že členovia pracovného tímu sa usilovali zmapovať 
skúmané javy vo viacerých oblastiach Slovenska a na dostatočne repre-
zentatívnych vzorkách, vytvoriť ucelené, akési zovšeobecňujúce závery je 
prakticky nemožné. 

Okrem množstva uvedených definícií a interpretácií mobbingu ako 
špecifického sociálneho fenoménu na pracovisku je potrebné dodať, že 
mobbing so svojimi prejavmi sa viaže vždy na konkrétne pracovisko, pra-
covné prostredie, atmosféru a najmä – na konkrétnych ľudí. A aj keď tieto 
prejavy správania sa a konania vykazujú neraz viacero spoločných znakov 
a foriem, ostávajú svojim spôsobom zakaždým jedinečné, neopakovateľné 
a typické pre tú ktorú pracovnú a sociálnu skupinu. Hlavným spoločným 
znakom týchto nekalých praktík mobbera a jeho pomocníkov však je, že 
obeť zraňujú, devalvujú a psychicky poškodzujú.

Autorom sa podarilo overiť všetky metodiky použité pri zisťovaní 
mobbingu – Einarsenova metodika, dotazník Capponi a Nováka a dotaz-
ník Búgelovej a Tobiášovej. Taktiež sme overovali reliabilitu všetkých ďal-
ších použitých psychologických nástrojov. Vzhľadom k tomu, že reliabilita 
všetkých použitých nástrojov v našom výskume vykazovala dostatočnú 
hodnotu, môžeme zodpovedne konštatovať, že je možné ich použiť aj pri 
ďalších výskumoch podobného zamerania.

Pri porovnaní inventárov jednotlivých mobbingových praktík a preja-
vov v našich firmách s inventármi v zahraničí, (Švédsko, Nemecko), sme 
dospeli k poznatku, že zatiaľ čo v zahraničí je pozornosť mobbera a jeho 
pomocníkov zameraná predovšetkým na postupnú sociálnu izoláciu a až 
následne na pracovnú oblasť, slovenské inventáre prezentujú skôr opak. 
Z hľadiska frekvencie výskytu prevládajú najčastejšie praktiky zamerané 
na pracovnú oblasť obete, útočia na jej profesionálnu a pracovnú existenciu 
a sociálna izolácia je už „len“ dôsledkom „pracovnej neschopnosti“. 
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Na základe tohto zistenia môžeme oprávnene predpokladať, že mobbing 
na slovenský spôsob je tvrdší a pravdepodobne aj v mnohom bezohľadnej-
ší. A zároveň aj obete sú v odolávaní týmto atakom bezbrannejšie a bez-
radnejšie. K tomuto konštatovaniu nás vedie aj poznatok o doteraz nie do-
statočnom riešení tohto javu z hľadiska práva. Ak sme dobehli okolitý svet 
v mobbingu, určite sme ho ešte nedobehli v právnej ochrane obete. Aby 
sme však docielili tak sociálnu ako aj právnu ochranu obetí, je potrebné 
týmto javom venovať pozornosť, hovoriť o nich, upozorňovať na ne, naučiť 
sa im brániť a preventívne pôsobiť proti ich vzniku.

Veríme, že výskumné zistenia a závery z tejto grantovej úlohy tomuto 
cieľu napomohli.
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