
Negativní jevy na pracovišti – mobbing 
Abstrakt

Bakalářská práce se zaměřuje na negativní jevy na pracovišti,

především na mobbing, tedy šikanu mezi zaměstnanci. Cílem práce je

určit a analyzovat negativní jevy na pracovišti v prostředí mateřských

škol. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická

část definuje nejdříve pracovní vztahy, dále pak konflikt, který se na

pracovišti může objevit, následně popisuje mobbing a na konec se

věnuje prostředí mateřských škol. Praktická část zkoumá výskyt

konfliktu a mobbingu, a také povědomí zaměstnanců o dané

problematice v prostředí mateřských škol. Výsledky výzkumu slouží

jako podklad pro návrhy opatření, které jsou shrnuta na konci práce.

Abstract
The bachelor's thesis focuses on negative features in the workplace,

especially mobbing, that´s bullying among employees. The aim of the work

is to identify and analyse negative features in the workplace in the

kindergarten environment. The work is divided into theoretical and

practical parts. The theoretical part firstly defines the working relationships,

then the conflict that can occur in the workplace, then describes mobbing

and lastly deals with the kindergarten environment. The practical part

examines the occurrence of conflict and mobbing, as well as employees'

awareness of the issue in the kindergarten environment. The results of the

research serve as a basis for the draft measures, which are summarised at

the end of the work.
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Závěr
Negativní jevy, které se objevují na pracovišti jsou čím dál tím více

diskutované téma. Mezi nejzávažnější negativní jevy patří šikana. I

přes to, že většina lidí dokáže šikanu nějak popsat, nemusí jí však

pokaždé ve skutečnosti poznat. Z toho důvodu je důležité mít určité

povědomí o této problematice. Konkrétně na mobbing, tedy šikanu

mezi zaměstnanci by se měl klást větší důraz. Každá organizace nebo

firma by měla mít svoje preventivní opatření.

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat výskyt mobbingu

v mateřských školách a následně navrhnout opatření pro eliminaci

těchto negativních jevů.
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