
11. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA 

 

416 

MOBBING A JEHO ETICKÉ ASPEKTY 

 

ANNA JAŠKOVÁ 

 

 

 

Stupeň, forma, ročník štúdia: PhD., denná, 3. 

Študijný program: sociálna práca 

Konzultant: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. 

 

Kľúčové slová: mobbing. etické aspekty mobbingu, konzekvencie mobbingu, etika so-

ciálnej práce, etické kódexy 

 

 

 

Úvod 

Mobbing – psychické násilie na pracovisku v sebe zahŕňa neetickú komunikáciu, diskrimináciu, 

obťažovanie a ďalšie iné formy konania, ktorých výsledkom je najmä psychické sužovanie a trápenie 

obete. Mobbing zraňuje psychiku človeka, spôsobuje bolesť duše a jeho obeť aj dlhodobo po preko-

naní tejto náročnej životnej epizódy znáša nepriaznivé dôsledky.  

V príspevku sa fokusujeme na analýzu etických aspektov mobbingu. Cieľom príspevku je analýza 

dôsledkov mobbingu skrz optiku etiky sociálnej práce. V rámci ponúkanej analýzy vnímame mobbing 

ako problém vo vzťahu človeka k človeku, ktorý sa prejavuje neakceptovaním základných etických 

princípov a úpadkom etických hodnôt. Človek aj napriek tomu, že je tvor spoločenský sa dokáže 

zmeniť na agresora a následne systematicky a cielene ubližovať inému. Takýmto správaním agresor 

deklaruje, že si neváži iný ľudský život, ktorý predstavuje najväčšiu hodnotu. Výstižne to vyjadril 

Kratz (2005, s. 27), ktorý píše, že ľudia sa niekedy v boji o hodnoty, postavenie správajú ako 

,,sociálni neandertálci“. 

 

1. Mobbing a jeho konzekvencie 

V snahe analyzovať problematiku mobbingu skrz prizmu sociálnej práce je pre nás kľúčová socio-

logická definícia Leymanna (1996), ktorý mobbing analyzuje ako systematickú, dlhodobú, hostilnú a 

neetickú komunikáciu vedúcu k značnému duševnému, psychosomatickému a sociálnemu utrpeniu 

obete. Sociálna práca má pri riešení problematiky mobbingu významné miesto. Práca predstavuje pre 

človeka akúsi vstupnú bránu do spoločnosti a vylúčenie z pracovného kolektívu, či strata zamestna-

neckého miesta je úzko spojená s vylúčením zo spoločenského života. A práve jednou z úloh sociálnej 

práce je integrácia ohrozených jednotlivcov a snaha, aby bolo marginalizovaných skupín 

v spoločnosti čo najmenej. Preto je dôležité chápať problematiku mobbingu nie ako problém jednot-

livcov, ale ako zatiaľ latentný problém spoločnosti, pri riešení, ktorého má okrem spomínaných od-

borníkov miesto aj sociálna práca. Tieto úvahy potvrdzujú Sheafor, Horejsi a Horejsi (2000, in: Na-

vrátil 2007, s. 184) píšuc, že ,,cieľom sociálnej práce je pomáhať jednotlivcom a sociálnym systémom 

zlepšovať ich sociálne fungovanie a meniť sociálne podmienky tak, aby chránili týchto jednotlivcov 

a systémy pred problémami vo fungovaní“. Túto definíciu dopĺňa International Federation of Social 

Workers (2010) uvádzajúc, že sociálna práca je profesia podporujúca sociálnu zmenu, riešenie prob-

lémov v medziľudských vzťahoch, posilnenie a slobodu pre zvýšenie osobnej pohody. Využíva teórie 

ľudského správania a sociálnych systémov a akceptuje princípy ľudských práv a sociálnej spravodli-

vosti, intervenuje na miestach interakcie človeka s prostredím. 

Skôr ako sa dostaneme do širších kontextov, predstavíme si stručný prehľad dôsledkov mobbingu 

pre obeť, pracovisko (organizáciu) a spoločnosť. Huberová (1995) poukazuje na závažné dôsledky 
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mobbingu pre obeť, ktoré rozdeľuje do dvoch skupín - na psychické a psychosomatické
1
. Ochorenia 

vyvolané alebo podporené mobbingom sa vyvíjajú najskôr pomaly, ale ich príznaky sú stále závažnej-

šie. Píše o tom Kratz (2005), ktorý dopĺňa, že tu patria: poruchy duševnej rovnováhy, celková nevoľ-

nosť, všeobecné stavy úzkosti, prejavy závislosti a ďalšie iné problémy prejavujúce sa v klinických 

obrazoch. O dôsledkoch mobbingu pre obeť píše tiež Šípošová (2007, s. 14), ktorá uvádza, že 

,,šikanovanie prináša poškodenému jedincovi depresie, poruchy koncentrácie, psychiatrické syndrómy 

a psychosomatické problémy rôzneho druhu.“ Túto úvahu dopĺňajú slová Horvátha (2001), ktorý 

poukazuje na skutočnosť, že stresová atmosféra na pracovisku môže pri dlhodobom pôsobení spôso-

biť ďalšie komplikácie tým, že sa ešte pridružujú rôzne psychické a psychosomatické problémy (de-

presia, stavy úzkosti, hypertenzia, bolesti hlavy), ktoré môžu vyústiť do dlhodobej práceneschopnosti. 

Treba doplniť tiež to, že mobbing môže mať aj fatálne dôsledky
2
.  

Tento alarmujúci fakt potvrdzuje Svobodová (2007, s. 20 – 21) uvádzajúc, že obeť mobbingu má 

tendenciu k úniku, preto mobbing častokrát vedie k zvýšenej konzumácií psychotropných látok (naj-

častejšie alkoholu). V dôsledku zníženej sebadôvery klesá výkonnosť a spolu s trvalým psychickým 

vypätím sa z týraného jedinca stáva problémová osobnosť. U obete sa prejavuje skľúčenosť, smútok, 

pesimizmus, či strata chuti do života. K psychickým následkom sa pridružujú psychosomatické ná-

sledky (zvieravé pocity pri dýchaní, bolesti hlavy, chrbtice, chronické tráviace problémy, zvýšený 

krvný tlak, kardiovaskulárne problémy a pod.). Dlhodobé problémy môžu vyústiť do diagnózy depre-

sie a bezvýchodisková situácia môže viesť i k myšlienkam na samovraždu.  

Ako sme už spomínali mobbing sa nepriaznivo dotýka nielen obete. Pracovisko, na ktorom sa psy-

chické násilie odohráva, tiež zaznamenáva značné straty, ktoré sa negatívne prejavujú v konkurencií 

s inými firmami. Na negatívne dôsledky mobbingu pre pracovisko (organizáciu) upozorňuje viacerí 

autori (Huberová 1995; Beňo 2003; Šípošová 2006, Svobodová 2007; Demeter 2008; Olšovská 2013 

a iní), ktorí sa stotožňujú s úvahou Kratza (2005), že v dôsledku mobbingu: 

 klesá produktivita práce, 

 znižuje sa kvalita produktu, 

 ochabuje ochota inovovať, 

 oddelenie musí podávať vyšší výkon, aby vyrovnalo zníženú výkonnosť mobbovaného zamest-

nanca, 

 kvôli zadržiavaným, alebo zmanipulovaným informáciám sa spomaľujú a komplikujú pracovné 

procesy, 

 kvôli permanentným nepriateľským útokom sa rýchlo zhoršuje pracovná klíma, 

 kvôli demotivácii alebo rezignácii (,,vnútorná výpoveď“) ochabuje výkonnosť mobbovanej 

osoby, 

 keď preniknú na verejnosť správy o ,,mobbingovej klíme“, trpí image podniku, 

 pretože obete mobbingu sú častejšie práceneschopné, je potrebné tieto výpadky nahrádzať 

a zvyšujú sa náklady na pokračujúce výplaty miezd pri práceneschopnosti z dôvodu choroby, 

 keď obeť mobbingu podá výpoveď je potrebné vynaložiť finančné prostriedky na získanie a za-

školenie nového zamestnanca, 

 zamestnanie nového človeka vyvolá nepokoj, preruší kontinuitu a vyžaduje nové usporiadanie 

medziľudských vzťahov v pracovnom tíme. 

V konečnom dôsledku na mobbing dopláca tiež spoločnosť. Píše o tom Huberová (1995, s. 15), 

poukazujúc na fakt, že ,,náklady na lekárske ošetrenie a dávky v chorobe sa musia financovať, rovna-

ko aj prípady predčasného odchodu do dôchodku, ktoré spôsobuje psychický teror na pracovisku.“ 

                                                      
1
 Psychické následky zahŕňajú: depresie, poruchy koncentrácie, pochybnosti o sebe, stavy úzkosti až psychiatrické 

syndrómy a myšlienky na samovraždu. Medzi psychosomatické následky zaraďuje poruchy srdca a krvného obehu, 

zvieravé dýchanie, bolesti hlavy, šije a chrbta, kožné choroby, poruchy spánku, ochorenia žalúdka a čriev atď.  
2
 Huberová (1995) vyzdvihuje, že psychický teror na pracovisku často vedie k úplnému telesnému a duševnému 

vyčerpaniu a preto ľudia často vidia len jediné východisko a vezmú si život. Autorka, opierajúc sa o výsledky švéd-

skych výskumov poukazuje, že 10 až 20% samovrážd treba odvodiť práve od mobbingu. Beňo (2003) uvádza, že 

v podmienkach Českej republiky je každý piaty pokus o samovraždu v dospelej populácii spojený s problémami v 

zamestnaní. 
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Ako vidieť negatívne konzekvencie mobbingu sa týkajú nielen fyzického a psychického zdravia 

a pracovného a súkromného života obete. Mobbing produkuje neblahé dôsledky taktiež pre konkrétne 

pracovisko a spoločnosť. Túto skutočnosť potvrdzuje teória sociálneho fungovania, vychádzajúc 

z ktorej jednotlivec existuje v prostredí, ktoré vytvára a ktorého jednotlivé systémy sú navzájom pre-

viazané a citlivo reagujú na zmeny. Dôsledky mobbingu sa preto nedotýkajú len samotnej obete, ale 

tiež jej mikro, mezo a makro prostredia.  

  

2. Analýza konzekvencií mobbingu z aspektu etiky sociálnej práce 

Keďže v príspevku zameriavame na etické aspekty mobbingu, v nasledujúcej časti ponúkame ana-

lýzu dôsledkov mobbingu z pohľadu etiky sociálnej práce.  

Na význam etiky pre sociálnu prácu nazerá Nečasová (2003) v širšom a užšom zmysle. V širšom 

zmysle sociálna práca preberá poznatky z etiky o dobre a zle vo vzťahu k spoločnosti. Sem patria 

etické kódexy, etické postoje a nové etické problémy vznikajúce novými technológiami, novými tren-

dmi v kultúre a vzťahoch, ktorými je človek atakovaný. V užšom zmysle sa venuje vzťahu človeka 

s iným človekom a rozlišovaním dobra a zla. Pretože nazeranie na človeka zo stránky sociálnej práce 

je komplexné, je potrebné sa zaoberať aj etickými problémami a uplatňovať ich v teoretických úva-

hách, či práci s klientom. Sociálna práca sa vo svojej teórií aj praxi snaží minimalizovať dopad nee-

tických postojov (nemorálne, či patologické javy sa stávajú normou - rozvod, násilie, devastácia 

osobnosti, životného prostredia, alkoholizmus mládeže a pod.) v rámci prevencie a intervencie. Suma-

rizujúc dôsledky mobbingu pre obeť, pracovisko a spoločnosť je evidentné, že v prípade mobbingu 

agresor koná v rozpore s Etickým kódexom sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky
3
. V rámci 

etického kódexu akcentujeme najmä absenciu zodpovednosti agresora voči kolegom, voči zamestná-

vateľovi a zamestnávateľskej organizácií a voči spoločnosti. Nad významom morálnej orientácie so-

ciálneho pracovníka sa zamýšľa Matulayová (2013, s. 64), ktorá akcentuje, že od sociálneho pracov-

níka sa očakáva ,,altruistická morálna orientácia spojená s rešpektom ku všetkým ľudským bytostiam 

a neustálym individuálnym presadzovaním a ochranu ich práv a záujmov.“ 

Poukazujúc na etickú dimenziu konzekvencií mobbingu, chceme vyzdvihnúť najmä etiku sociálnu, 

keďže mobbing úzko súvisí s etikou medziľudských vzťahov, presnejšie s etikou človeka začleneného 

v profesionálnych štruktúrach. V rámci všeobecnej etiky sa formuje etika individuálna, ako aj sociálna 

etika. Samozrejme, individuálnu etiku môžeme chápať ako konkrétny prípad sociálnej etiky, pretože 

indivíduum je vždy spoločenské. Uvažuje o tom Vajda (2004) dopĺňajúc, že sociálna etika sleduje 

osudy kategória dobra a spravodlivosti a to, ako sa ony realizujú v jednotlivých sférach spoločenského 

života. V morálke platia určité pravidlá, či princípy. Základný princíp humanizmu, ktorý sa v morálke 

uplatňuje, dostáva v dimenziách spoločnosti podobu spravodlivosti. V tomto kontexte spravodlivosť 

spočíva v uznaní druhého človeka ako osobnosti s ľudskou dôstojnosťou a rešpektovaním písaných 

i nepísaných zákonov platných vo vzťahu medzi ľuďmi. Strieženec (1996, s. 57) na tieto úvahy nad-

väzuje a uvádza, že „sociálna etika je časťou etiky, ktorá zaujíma hodnotové stanovisko k celej so-

ciálnej činnosti. Odmieta nehumánne sociálne podmienky a hľadá vlastný ľudský obsah. Sociálna 

etika sa podieľa i na teoretickom riešení sociálnych problémov z pozície dobra a zla a z pozície so-

ciálnych princípov a noriem“.  

V rámci prezentovaných úvah vyzdvihujeme najmä princíp spravodlivosti v medziľudských vzťa-

hoch, ktorý sa premieta do uznania človeka človekom a tolerancie ľudskej dôstojnosti. Princípy hu-

manizmu a spravodlivosti sú taktiež nosnými princípmi sociálnej práce. Naše slová potvrdzuje Če-

chová, Halečka, Tvrdoň (2003) uvádzajúc Závery z valného zhromaždenia Medzinárodnej federácie 

sociálnych pracovníkov v Montreali z júla 2000, z ktorých vyplýva, že profesia sociálnej práce pod-

poruje sociálne zmeny a riešenie problémov v medziľudských vzťahoch. Prostredníctvom teórií 

                                                      
3
 Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky bol prijatý Asociáciou sociálnych pracovníkov na Slo-

vensku (ASPS) v Žiline v máji 1997. Tento dokument obsahuje Preambulu a Základné etické princípy v sociálnej 

práci, ktoré sú rozdelené do 6 kategórií: 1. Normy pre vystupovanie a správanie sociálneho pracovníka. 2. Etická 

zodpovednosť sociálneho pracovníka voči klientom. 3. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči kolegom. 4. 

Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči zamestnávateľom a zamestnávateľským organizáciám. 5. Etická 

zodpovednosť sociálneho pracovníka voči svojej profesii. 6. Etická zodpovednosť sociálneho pracovníka voči spoloč-

nosti. 
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o sociálnom správaní a sociálnych systémoch zasahujem tam, kde sa ľudia dostávajú do interakcie so 

svojim prostredím. Základom sociálnej práce sú princípy ľudských práv a spravodlivosti. Práve na 

tomto mieste poukazujeme na paralelu medzi princípmi etiky a princípmi sociálnej práce. Ako vidieť 

etika nachádza v sociálnej práci bohaté zastúpenie a obe stoja na rovnakých pilieroch, pretože vyzdvi-

hujú humanizmus a sociálnu spravodlivosť v živote spoločnosti.  

Na rozhodovanie a konanie človeka majú veľký vplyv jeho hodnoty a hodnotová orientácia. 

V súvislosti s analýzou etických konzekvencií mobbingu je namieste formulovať otázky: ,,Aké hodno-

ty má človek, ktorý zámerne, systematicky a cieľavedome ubližuje druhému človeku? Možno osprave-

dlniť správanie človeka, ktorý iniciuje takúto nebezpečnú psychologickú hru, zahráva sa so svojim 

kolegom ako bábkou a často sa s roly ,,neviniatka“ prizerá ničivým výsledkom svojich snáh?“ Na 

tieto otázky je náročné odpovedať človeku, ktorý sa s mobbingom priamo nestretol. V snahe získať 

čiastočné odpovede sa v nasledujúcej časti práce venujeme hodnotám a hodnotovej orientácií človeka, 

nakoľko práve ony sú rozhodujúce pre mobbérovo myslenie a konanie.  

Opierajúc sa o úvahy Nečasovej (2003, s. 23) tvrdíme, že ,,hodnoty vychádzajú z morálky a možno 

ich definovať ako všetko, čo považujeme za významné a dôležité. Sú to normatívne štandardy, ktoré 

majú vplyv na naše rozhodovanie pre jednu z mnohým alternatív konania“. Potvrdzuje to tiež Vajda 

(2004), uvádzajúc, že hodnotová orientácia
4
 je akýmsi východiskom mravného správania 

sa osobnosti, prejavujúcim sa v jednotlivých činoch osobnosti, línií správania sa osobnosti 

a v motívoch činnosti. Hodnotová orientácia preniká všetkými vrstvami osobnosti človeka – citmi, 

motívmi aj myslením. V súvislosti s hodnotami a hodnotovou orientáciou človeka prináša zaujímavú 

úvahu Aadland (2013, s. 30 – 35), ktorý rozlišuje hodnoty na viditeľné a skryté a následne 

ich analogicky prirovnáva k ľadovcu na mori
5
. To čo vystupuje vo vedomí človeka vidieť zreteľne 

(viditeľné hodnoty), zatiaľ čo väčšina leží pod povrchom ako nevyužité, neuvedomené a skryté hod-

noty
6
. Autor uvádza, že práve skryté hodnoty, ktoré predstavujú tienistú stránku pyramídy hodnôt, sú 

rozhodujúce pre myslenie a konanie človeka. Samozrejmé a univerzálne hodnoty (ako napr. rovnosť) 

nie sú dostačujúce na kompletné chápanie ľudského správania. Pod povrchom sa totiž nachádzajú 

princípy a hodnoty, ktoré môžu riadiť správanie a myslenie človeka rovnakou silou. Pomstychtivosť, 

sebeckosť a panovačnosť a ďalšie impulzy, vplývajúce na konanie človeka spolu s ,,krásnymi“ ideál-

mi a hodnotami. 

Naše hodnoty a hodnotové orientácie sa odrážajú tiež v medziľudských vzťahoch. Pri vzájomnej 

interakcií sa riešia nielen vecné problémy, ale dochádza tiež k vzájomnej výmene hodnôt, ktoré nema-

jú materiálnu, či finančnú hodnotu, ale predstavujú vyjadrenie postojov jedného človeka k druhému. 

Tieto úvahy prináša Kredátus (1992) a dopĺňa, že ak hovoríme o hodnotách a hodnotovej komuniká-

cií, máme na mysli predovšetkým tie deje a skutočnosti, ktoré sa odohrávajú v sebahodnotení 

a tebahodnotení pri styku človek s človekom. Ide o otázky nášho Ja, nášho sebavedomia, pocitov na-

šej vlastnej hodnoty a ceny. Predstava o tom, kto človek je sa vytvára na základe sociálneho porovná-

vania, ktoré sa odohráva súbežne s procesom sebauvedomovania a sebahodnotenia, v ktorom výz-

namnú úlohu zohrávajú druhí ľudia. Je dôležité, čo sa človek o sebe dozvedá prostredníctvom ich 

komunikovania, hodnotenia jednotlivca.  

Prezentované úvahy vyúsťujú k záveru, že človek vyjadruje svoje hodnoty tiež v komunikácií 

s inými ľuďmi. Prostredníctvom komunikácie s inými ľuďmi si buduje svoje sebavedomie, pocit 

vlastnej hodnoty a ceny. V súvislosti s mobbingom môžeme konštatovať, že obeť je opakovane a 

                                                      
4
 Hodnotový systém človeka predstavuje obsahovú stránku jeho zameranosti a je vyjadrením jeho vnútorných 

vzťahov ku skutočnosti. Pod sociálnou hodnotou rozumie jednu zo základných foriem prejavu vzťahov človeka k sebe 

samému a k ostatným ľuďom, chápe ju ako prejav spoločenských vzťahov (Strieženec 1996). 
5
 Analógiu ľadovca na mori Aadland (2013, s. 32) rozširuje ďalej: Smer ľadovca určujú prúdy oceánu a nie vietor, 

ktorý fúka na viditeľnú stranu. Podobným spôsobom je aj konanie človeka silne ovplyvnené napoly skrytými 

a nepovšimnutými hodnotami a pravdepodobne v menšej miere viditeľnými cieľmi a ideálmi. 
6
 Skryté hodnoty (Aadland 2013, s. 34) sú podvedomé a nezobrazované faktory, ktoré môžu byť z modelov sprá-

vania iba odvodené. Možno o nich diskutovať iba pomocou hypotéz, otázok a úvah. V procese komunikácie sú 

zahrnuté ako jazykové vyjadrenia. To poukazuje na to, ako sú ostatní ľudia dôležití v procese odhaľovania skrytých 

hodnôt. Potrebujeme spolupracovníkov, ktorí dokážu dobre klásť otázky a poukazovať na modely konania, objaviť, 

kto je dobrý v kreatívnych formuláciách vlastných osobných vlastností. To znamená, že skryté hodnoty závisia na: 

pozorovaní, interpretácií a diskusiách s ostatnými. 
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pravidelne ponižovaná, urážaná a atakovaná. Výsledkom takéhoto správania a nemorálnej komuniká-

cie na pracovisku je zníženie sebavedomia a pocitu vlastnej hodnoty obete, ktorá sa začne uzatvárať 

do seba a vzďaľovať sa pred spoločnosťou. Výsledná situácia predstavuje naplnenie zámerov a teda 

víťazstvo mobbéra.  

Opakom takejto nemorálnej komunikácie, ktorej cieľom je znižovať hodnotu druhého človeka je 

komunikácia morálna. Vychádzajúc z Klimekovej (1999, s. 110) tvrdíme, že morálna komunikácia je 

,,vyjadrením spôsobu nadväzovania morálnych kontaktov, väzieb človeka k sebe (tzv. sebakomuniká-

cia - angl. selfcomunication), založených na sebaúcte k vlastným morálnym hodnotám, k iným ľudom, 

sociálnemu i prírodnému prostrediu. Je to prostriedok, ktorý umožňuje stabilizovať hodnoty, ktoré sú 

utvárané a uznávané v rodine, kolektíve, spoločnosti“. Nadväzujúc na tieto úvahy prináša zaujímavý 

koncept Kredátus (1992), ktorý v rámci hodnotovej komunikácie analyzuje proces devalvácie 

a evalvácie. Človek svojimi slovami, gestami, či činmi môžeme druhému človeku jeho hodnoty po-

tvrdzovať, alebo naopak znižovať. Tieto dva protichodné postoje označuje ako evalváciu 

a devalváciu. Evalvačné postoje neznižujú hodnoty iných ľudí, ale podporujú a posilňujú ich seba-

hodnotenie a sebavedomie. Príkladmi takýchto postojov sú: prejavy úcty, prejavenie uznania, obráte-

nie sa na niekoho s dôverou, kladné ohodnotenie činu, záujem o druhých, či veľkorysé prehliadnutie 

drobných nedostatkov. Opakom takého to postoja je devalvácia, stav kedy druhému človeku znižuje-

me jeho hodnoty. Takýmito prejavmi sú: nepočúvanie druhého, ignorovanie, ironizovanie, zneužíva-

nie dôvery, ohováranie, podozrievanie, prejavenie dešpektu k názorom druhého, šikanovanie, opovr-

hovanie, falošné informovanie.  

Tento podrobný popis devalvačných postojov uvádzame najmä preto, aby sme poukázali na súvis-

losť s mobbingom. Prejavy devalvačných postojov sú totožné s mobbingovými prejavmi, taktikami, či 

praktikami mobbéra. Na základe tejto skutočnosti, niet pochýb o tom, že mobbing predstavuje nemo-

rálnu komunikáciu a cieľom mobbéra je devalvovať hodnoty obete. 

 

3. Analýza konkrétneho prípadu mobbingu z praxe 

Po prezentácií analýzy dôsledkov mobbingu v kontexte etiky sociálnej práce, ponúkame deskripciu 

a následnú analýzu konkrétneho prípadu mobbingu, s ktorým sme sa stretli počas dobrovoľníckej 

praxe v Sociálnom Centre Gréckokatolíckej diecéznej charity v Humennom. 

Prípad pani Jany (42 rokov): „Pani Jana pracuje na ÚPSVaR vyše 10 rokov. Jej práca ju napĺňa a 

doteraz sa vo svojom pracovnom (čisto ženskom) kolektíve cítila dobre. Zmena nastala pred približne 

piatimi mesiacmi, vtedy sa pani Jana stala vedúcou oddelenia a dostala vlastnú kanceláriu. Kolegyne 

sa jej začali vyhýbať. Keď vošla do miestnosti družná debata skončila. Čoraz častejšie zaznamenávala 

dvojzmyselné poznámky a narážky na svoju osobu. Nevedela ako si to má vysvetliť. Kolegyne ju začali 

vyčleňovať z kolektívu – predtým chodili spolu na obedy, sem tam zašli popoludní na kávu, alebo ju 

pozvali na narodeninovú oslavu. Teraz akoby neexistovala. Kolegyne začali útoky stupňovať – počas 

porady jej spochybňovali rozhodnutia (ale ,,vraj keď má najviac titulov, snáď vie, čo robí“) 

a neverbálnou komunikáciou jej dávali najavo, že ju nerešpektujú (prevracali očami, alebo jej neve-

novali očný kontakt). Na sociálnej sieti kolegyne viedli verejne konverzácie o akejsi ,,kráľovnej“, 

ktorá nevie vládnuť. Po pár mesiacoch začala Jana o sebe pochybovať. Premýšľala čoraz častejšie, či 

úlohu nariadenej dokáže zvládnuť. Nedokázala sa sústrediť na prácu a robila čoraz viac chýb. Situá-

cia sa zhoršila, keď sa od svojej známej na úrade dozvedela, že sa od nej šíria klebety – vraj sa na 

svoju pozíciu dostala ,,cez posteľ“. Jana sa prestala tešiť do práce, v noci nemohla spávať a ráno 

a budila s bolesťami žalúdka a zvláštnym tlakom v hrudníku. Situácia vyvrcholila, keď Janu niekto 

pred poradou zamkol na toalete a nechal kľúč z vonkajšej strany. Vtedy v práci prvýkrát plakala. Jane 

potom prišlo náhle nevoľno, nemohla sa nadýchnuť a búšilo jej srdce - odviezla ju záchranná služba. 

Po návrate z PN sa o nej začalo šíriť, že sa ,,to nemá v hlave v poriadku“ a bola na psychiatrii. Jana 

sa rozhodla vyhľadať pomoc a navštívila Sociálne centrum GDCH.“ 

Po deskripcií konkrétneho prípadu mobbingu z praxe prinášame v nasledujúcej časti jeho analýzu 

zo zameraním na etické aspekty. 

Analýza prípadu pani Jany (42 rokov) zo zameraním na etické aspekty: Prípad popisuje situáciu 

pani Jany, ktorá sa po zmene pracovnej pozície stala obeťou pravidelných, systematických a cielených 

útokov svojich kolegýň na pracovisku. Reflektujúc časové obdobie (cca 5 mesiacov) a frekvenciu 
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útokov možno pani Janu označiť za obeť mobbingu. Pri našom tvrdení sa opierame o tzv. Leymannov 

limit, podľa ktorého o mobbingu hovoríme až vtedy, ak sa útoky objavujú minimálne raz týždenne 

počas doby šiestich mesiacov (Jančurová, Ondrejková, Rajzinger 2014, s. 22). Aj keď v prípade pani 

Jany mobbingové ataky nedosiahli deklarovanú dobu šiestich mesiacov, v rámci našej analýzy zdô-

razňujeme individuálny prístup, prejavujúci sa v jedinečnosti každého jedinca. V konkrétnom prípade 

to pre nás znamená, že uvedené doba trvania predstavuje len orientačné číslo, nakoľko prejavy dô-

sledkov mobbingu sú závislé od viacerých faktorov (osobnosť obete a agresora, zvolené mobbingové 

stratégie, sociálna podpora na pracovisku a doma a pod). Za agresorky mobbingu na pracovisku mož-

no považovať kolegyne pani Jany, ktoré vychádzajúc z toho, či mobbingové stratégie aktívne prakti-

zujú, alebo sa len pasívne ,,prizerajú“, ich možno ďalej klasifikovať na agresorky priame a nepriame. 

Tento prípad mobbingu, keď podriadené pracovníčky atakujú svoju nariadenú pracovníčku sa označu-

je ako staffing, ktorý predstavuje formu mobbingu „zdola nahor“. Analyzujúc konkrétny prípad kon-

štatujeme, že agresorky využili viacero mobbingových stratégií. Vychádzajúc z Leymannovej (1996) 

klasifikácie mobbingových stratégií v prípade pani Jany identifikujeme – ovplyvňovanie možnosti 

obete udržiavať sociálny kontakt, ovplyvňovanie osobnej reputácie, ovplyvňovanie pracovnej pozície 

obete. Za jednu z hlavných príčin mobbingu v tomto prípade považujeme nízku úroveň morálky, pre-

javujúcu sa v neakceptovaní etických princípov (humanizmu, spravodlivosti, rovnosti, čestnosti a i.). 

Na pracovisku absentujú morálne hodnoty: svedomie, povinnosť, česť a dôstojnosť, zodpovednosť, 

spravodlivosť, úcta, šľachetnosť, sebaobetavosť, súcit, úprimnosť, ohľaduplnosť, solidárnosť, zdvori-

losť, pokora, vzájomná pomoc, pravdivosť, slušnosť zodpovednosť, žičlivosť, či korektnosť. 

V dôsledku mobbingu sa pani Jane znížila pracovná výkonnosť, zhoršilo sa jej psychické zdravie (de-

presia, úzkosť a pod.), začali sa objavovať psychosomatické ochorenia (tlak na hrudníku, búšenie 

srdca, dýchacie ťažkosti a i.) a narušilo sa jej celkové sociálne fungovanie (narušené rodinné vzťahy, 

vzťahy s priateľmi a známymi). 

Uzatvárajúc našu analýzu tvrdíme, že situácia pani Jany vyeskalovala do poslednej fázy mobbingu 

– t. j. vylúčenia obete. V tejto fáze sa obeti mobbingu odporúča zvážiť zotrvanie na pracovisku, prí-

padne využiť právne kroky a pomoc odborníkov z medicínskej a sociálnej oblasti. Pani Jana bude pri 

obnove svojho sociálneho fungovania potrebovať pomoc odborníkov z oblasti práva, psychológie, 

psychiatrie a sociálnej práce. 

 

4. Odporúčania pre prax sociálnej práce 

Po analýze konkrétneho prípadu mobbingu z praxe ponúkame v nasledujúcej časti návrh možnosti 

riešenia. Nakoľko sa v príspevku fokusujeme na etické aspekty mobbingu, ponúkame možnosti rieše-

nia v kontexte etiky sociálnej práce.  

Pri riešení mobbingu je kľúčová prevencia. Jednou z foriem prevencie je vypracovávanie 

a zavádzanie etických kódexov na pracoviskách. Etické kódexy sú akýmsi vodidlom pre nadriadených 

pri riešení tejto problematiky. Ak problém mobbingu riešia nadriadení pracovníci priamo na pracovi-

sku mali by sa opierať o interné normy firiem, či vnútropodnikové normy. Takéto etické kódexy za-

mestnancov majú hlavne veľké firmy a slúžia tiež na úpravu interpersonálnych vzťahov na pracovi-

sku. Poukazuje na to Gossányi (2007, s. 23) a dodáva, že ,,vnútropodnikové normy, teda etický kódex, 

by mohol určovať, kedy zamestnanec svojím konaním porušuje pracovnú disciplínu a tiež by mohol 

stanovovať za toto porušenie určité sankcie“. Vychádzajúc z Holubovej (in: Funrindová 2008) tvrdí-

me, že mnohé firmy a podniky informujú svojich zamestnancov o prejavoch mobbingu, vytvárajú 

pravidlá, ktoré majú zakotvené vo svojich etických kódexoch pravidelne školia svojich zamestnancov 

a manažérov o tom, čo je zakázané. Sme presvedčení, že etické kódexy na pracoviskách by podporili 

znížiť výskyt mobbingových prejavov. 

Agafónová (2006) prináša ďalšie formy inštitucionalizácie etiky na pracovisku, ktoré sa podľa 

nášho názoru javia ako veľmi inšpiratívne tiež pre oblasť podnikovej sociálnej práce. Autorka tu ok-

rem etického kódexu zaraďuje: 

 etický leitmotív, 

 pracovník zodpovedný za etiku, 

 ombudsman (dôverník) kolektívu pre etiku, 

 komisia pre etiku, 
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 etické okrúhle stoly, 

 etické workshopy, 

 horúce linky. 

V tejto súvislosti si dovolíme vyzdvihnúť etický leitmotív, ktorý by sa pri riešení problematiky 

mobbingu pretavil do vypracovania komplexu prípadových štúdií. Sociálny pracovník by tak reflektu-

júc konkrétne pracovné prostredie, mohol vypracovať jednotlivé prípady zachytávajúce priebeh mob-

bingu a následné možnosti riešenia. Tato praktická príručka, by bola teda pracovníkom konkrétneho 

pracoviska ,,šitá na mieru“ a predstavovala by pre nich akési praktické návody na riešenie situácie. 

 

Záver 

Príspevok bol venovaný problematike mobbingu s dôrazom na etické aspekty. Predstavili sme ana-

lýzu etických dôsledkov mobbingu z aspektu etiky sociálnej práce. Naše teoretické úvahy sme doplni-

li analýzou konkrétneho prípadu mobbingu z vlastnej praxe a následnými odporúčaniami pre prax 

sociálnej práce. Vychádzajúc z vypovedaného si dovoľujeme konštatovať, že sme náš cieľ naplnili. 

Uzatvárajúc naše úvahy tvrdíme, že sociálna práca má pri riešení problematiky mobbingu výz-

namné miesto. V kontexte etiky sociálnej práce považujeme za kľúčovú formu prevencie mobbingu 

vypracovávanie a zavádzanie etických kódexov na pracoviskách, ktoré by aktívne podporovali zníže-

nie mobbingových prejavov. Ako ďalšia zaujímavá forma inštitucionalizácie etiky na pracovisku sa 

javí tiež etický leitmotív, t. j. vypracovanie prípadových štúdií slúžiacich ako návody na riešenie kon-

krétnej situácie na pracovisku. 

 

 

Literatúra: 
AADLAND, E.: Visible and hidden values. In: Ethical Reflection in The Helping Professions. Eds. E. Aad-

land & T. Matulayová. Presov: University of Presov 2011. 192 s. 

AGAFÓNOVÁ, M.: Etika. Košice: Technická univerzita v Košiciach 2006. [cit. 2014-03-12] Dostupné na 

internete: <http://web.tuke.sk/ksv/skripta_etika.pdf> 

BEŇO, P.: Můj šéf, můj nepřítel?. Brno: ERA 2003. 71 s. 

ČECHOVÁ, J., HALEČKA, T., TVRDOŇ M.: Profesionálni sociálni pracovníci a povaha ich práce. In: So-

ciálna práca: Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Eds. A. TOKÁROVÁ et al. Prešov: Akcent 

Print 2007. s. 275 – 336.  

DEMETER, B.: Kolega je tyran. In: www.ipsychologia.sk. 2008. [cit. 2014-03-12] Dostupné na internete: 

<http://www.i-psychologia.sk/view-738.php> 

Etický kódex sociálnych pracovníkov Slovenskej republiky. 1997. [cit. 2015 03-13] Dostupné na internete: 

<http://www.tsk.sk/buxus/docs/Eticky_kodex_socialnych_pracovnikov.pdf> 

FURINDOVÁ, N.: Mobbing na pracovisku. In: www.instore.sk. 2008. [cit. 2011-03-13] Dostupné na 

internete: <http://www.instore.sk/news/mobbing-na-pracovisku> 

GOSSÁNYI, V.: Problémy schované pod strachom. In: Hospodárske noviny, 2007, č. 43, s. 23. 

HIRIGOYEN, M.-F.: Psychické násilie v rodine a zamestnaní. 1., vyd. Praha: Academia 2002.  

HORVÁTH, G.: Mobbing - šikanovanie na pracovisku. In: Rodina a škola, 2001, roč. 49, č. 8, s. 12.  

HUBEROVÁ, B.: Psychický teror na pracovisku. Martin: Neografia 1995. 143 s. 

International Federation of Social Workers. 2010. [cit. 2014-03-12] Dostupné na internete: 

<http://ifsw.org/publications/standards-in-social-work-practice-meeting-human-rights/> 

JANČUROVÁ, L., ONDREJKOVÁ, Ľ., RAJZINGER, J.: Analýza problematiky pracovnoprávnych vzťa-

hov, sociálnej oblasti a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike, podľa odvetvových a 

regionálnych rozdielov. Národný projekt CSD SR – Aktivita č.3 Monitorovacia a analyticko – výskumná čin-

nosť CSD SR. 2014. 

KREDÁTUS, J.: Komunikácia v personálnej s sociálnej praxi. Bratislava: Slovart 1992. 207 s. 

KLIMEKOVÁ, A.: Etika a mravná výchova. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných 

a prírodných vied 1999. 134 s. 

KRATZ, H.-J.: Mobbing. Jak ho rozpoznat a jak mu čelit. Praha: Management Press 2005. 131 s. 

LEYMANN, H.: The definition of mobbing at workplace. In: The Mobbing Encyclopaedia. Bullying, Whis-

tleblowing. 1996. [cit. 2014-03-12] Dostupné na internete: <http://www.leymann.se/English/frame.html> 

LEYMANN, H.: The Content and Development Of Mobbing at Work. In: European Journal of Work and 

Organizational Psychology. 1996. [cit. 2014-03-13] Dostupné na internete: <http://wpb-

res.com/res/1996_Leymann.pdf>. 

http://www.ipsychologia.sk/
http://www.i-psychologia.sk/view-738.php
http://www.tsk.sk/buxus/docs/Eticky_kodex_socialnych_pracovnikov.pdf
http://www.instore.sk/
http://www.instore.sk/news/mobbing-na-pracovisku
http://ifsw.org/publications/standards-in-social-work-practice-meeting-human-rights/
http://www.leymann.se/English/frame.html
http://wpb-res.com/res/1996_Leymann.pdf
http://wpb-res.com/res/1996_Leymann.pdf


SEKCIA PSYCHOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

423 

MATULAYOVÁ, T.: Ethical values and dilemmas of social work. In: Ethical Reflection in The Helping 

Professions. Eds. E. Aadland & T. Matulayová. Presov: University of Presov 2011. 192 s. 

NAVRÁTIL, P.: Vybrané teórie sociální práce. In: Základy sociální práce. Eds. O. Matoušek et al. Praha: 

Portál 2007. s. 183 – 265.  

NEČASOVÁ, M.: Profesní etika. In: Metódy a řízení sociální práce. O. MATOUŠEK et al. Praha: Portál 

2003. s. 21 – 48. 

OLŠOVSKÁ, A.: Mobbing a bossing na pracovisku: správa z riešenia výskumnej úlohy č. 2162. Bratislava: 

IVPaR 2013. [cit. 2014-10-12] Dostupné na internete: <https://mail. google.com/m ail/u/0/#se nt/14950e089fa9 

ab2f?pr ojector=1> 

STRIEŽENEC, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava: AD 1996. 

ŠÍPOŠOVÁ, I.: Šikanovanie na pracovisku je čoraz častejšie. In: Vychovávateľ 2007, roč. LIV, č. 5, s. 8 – 10.  

SVOBODOVÁ, L.: Mobbing - nebezpečný fenomén naší doby. Bezpečný podnik. 1. vyd. Praha: VÚBP 

2007. 28 s. 

VAJDA, J.: Úvod do etiky. Nitra: Enigma 2004. 251 s. 




