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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o šikaně na pracovišti. Práce je rozdělena na teore-

tickou a praktickou část. Teoretická část popisuje formy, techniky, důsledky, řešení, 

profil oběti a agresora mobbingu a bossingu. Praktická část se zabývá kvantitativním 

výzkumem ve vybrané společnosti na výskyt těchto negativních jevů. Průzkum je pro-

váděn formou anonymních dotazníků. Výsledky průzkumu jsou shrnuty v tabulkách, 

grafech a následně okomentovány. Na závěr jsou navrhnuta možná opatření a dopo-

ručení pro danou firmu za účelem minimalizace šikany na pracovišti. 
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Abstract 

This bachelor thesis deals with bullying in the workplace. The thesis is divided into a 

theoretical and practical part. The theoretical part describes the forms, techniques, 

consequences, solutions, victim and aggressor profile of mobbing and bossing. The 

practical part deals with quantitative research in the selected company, focusing on 

the occurrence of these negative aspects. The survey is conducted in the form of anon-

ymous questionnaires. The survey results are summarized in tables, charts and subse-

quently commented on. Finally, possible measures and recommendations for the 

company are suggested in order to minimize bullying in the workplace. 
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Úvod 

Tato práce pojednává o šikaně na pracovišti. Autorka si téma vybrala nejen ze zajíma-

vosti, ale také především z důvodu aktuálnosti. V současné době trávíme mnoho času 

v zaměstnání, proto je velice důležité, abychom se v pracovním kolektivu cítili bez-

pečně a také aby mezilidské vztahy s kolegy a nadřízenými byly co nejméně konfliktní. 

 

Bohužel ne vždy je situace na pracovišti příznivá. Konflikty, agrese, násilí a různé ne-

shody se v pracovním prostředí vyskytovaly vždy a nejspíše se i nadále vyskytovat bu-

dou. Ovšem znepokojující je, že se s těmito konflikty na pracovišti setkáváme stále 

častěji, a dokonce mají brutálnější ráz. Dost zaměstnanců se ve svém pracovním ko-

lektivu potká s kolegy, kteří se nechovají slušně a tímto chováním mohou ostatním 

pracovníkům velice znepříjemnit práci. Může s tím souviset nárůst ambiciózních a prů-

bojných lidí na hlavních pozicích nebo také rostoucí závist, stres, soutěživost, špatná 

organizace ze strany vedoucích a špatné pracovní prostředí. 

  

Ve spojitosti s pracovními vztahy se často setkáváme se slovy jako mobbing a bossing, 

o nichž pojednává teoretická část práce. Pojem mobbing používáme pro označení psy-

chického týrání zaměstnance kolegou. Mobbing může mít různou intenzitu a celou pa-

letu podob – může jít o ponižování, ironizování, podceňování a jiné nepříjemné jed-

nání. O bossingu mluvíme tehdy, když nadřízený zneužívá svého vyššího postavení ve 

firmě. Bossing se může projevovat tím, že vedoucí nerovně zachází s některými za-

městnanci, zadává pracovní úkoly, které jsou pro zaměstnance nesplnitelné, ponižuje 

zaměstnance před ostatními, přiděluje nevhodné pracovní úkoly, ale může jít také o 

sexuální obtěžování. 

 

Jestliže se ve firmě projeví tyto patologické jevy, není tím postižena pouze oběť, za-

sáhne to v důsledku i podnik jako celek. Tato situace může mít vliv na celý kolektiv 

zaměstnanců a na jejich pracovní výkony. Snížené pracovní výkony jsou spojeny s nižší 

výnosností firmy. V některých situacích končí mobbing odchodem pracovníka z pod-

niku. Tento odchod pracovníka z podniku postihne také rozpočet firmy, zejména kvůli 

výběru a adaptaci nového zaměstnance.  
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Existence mobbingu a bossingu zasahuje až do státní „peněženky“, neboť stát musí 

uhradit finanční prostředky na léčbu poškozených obětí a poskytnout jim podporu v 

nezaměstnanosti. Stát rovněž platí sociální a zdravotní pojištění zaměstnanci, který 

odešel ze zaměstnání.  

 

Cílem této práce je kvantitativní výzkum ve společnosti na výskyt mobbingu a bos-

singu. V teoretické části se autorka zaměří na příčiny vzniku, důsledky, techniky, fáze, 

profil oběti a agresora a také autorka uvede, jak se bránit proti negativním jevům jako 

jsou mobbing a bossing. V praktické části autorka ke svému šetření využije anonymní 

dotazníky. Na základě výsledků z výzkumu autorka navrhne společnosti několik opat-

ření či doporučení, která by mohla přispět k minimalizaci negativních jevů na praco-

višti. V poslední části této práce autorka provede rozhovor s odbornicí, která se zabývá 

touto problematikou.   
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1 Šikana 

 

Slovo šikana má původ z francouzského slova „chikane“ což znamená fyzické i psy-

chické omezování, týrání, pronásledování a zlomyslné obtěžování slabšího jednotlivce 

v kolektivu. (Kolář, 2001, s. 17) Se šikanou se můžeme setkat ve všech věkových skupi-

nách. Doprovází nás od samého začátku našeho života. Na šikanu můžeme narazit už 

v rodině mezi sourozenci, ve školce a škole, v zájmových skupinách, na vojně, v za-

městnání, v partnerských vztazích, v nemocnicích. Dnešní doba se rovněž potýká s tý-

ráním seniorů v rodině anebo také v domově důchodců. (Kolář, 2011, s. 17 - 18) 

 

Luby vymezil pojem šikany jako druh zneužití práva, které je na rozdíl od konání v roz-

poru s dobrými mravy úmyslné a v případě šikany k tomu přistupuje ještě osobitý znak 

úmyslu. Záměrem je způsobit šikanované osobě hmotnou či nehmotnou škodu. (in Ba-

rancová, 2014, s. 37) 

 

Podle Lovasové (2006, s. 6) je šikanování nebezpečný sociálně patologický jev, při kte-

rém je omezována zejména osobní svoboda a svoboda rozhodování, je ponižována 

lidská důstojnost a čest, mnohdy je obětem způsobena újma na zdraví či na majetku.  

 

Vesměs bychom ale mohli říci, že za šikanu považujeme ubližování jednou nebo více 

osobami někomu, kdo se nedovede bránit. Je to cílené a opakované jednání, avšak v 

některých závažných případech můžeme označit za šikanu i jednání jednorázové.  Nej-

častěji dělá agresor oběti to, co je pro ni nepříjemné, nadává jí, schovává jí věci, nutí ji 

do něčeho, ale mimo to se může jednat například i o loupeže. 

 

Podle ustanovení § 16 odst. 1 zákoníku práce musí zaměstnavatel zajistit rovné zachá-

zení se všemi zaměstnanci. (Zákon č. 262/2006 Sb.) 

 

Podle Říčana a Janášové (2010, s. 21- 22) rozlišujeme šikanu přímou a nepřímou. 

 

Mezi přímou šikanu řadíme: násilí jakéhokoliv druhu, např.: působení bolesti bitím, pá-

lením, kopáním, braní a poškozování osobních věcí, slovní napadání, např.:  posměch, 

urážky, nadávky, zotročování, oběť je donucena konat něco trapného nebo zakáza-

ného. 
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Nepřímá šikana spočívá zejména v sociální izolaci oběti. Druzí tuto osobu neberou na 

vědomí, nemluví s ní a vylučují ji ze skupiny.  

 

1.1 Druhy šikany na pracovišti  

V zaměstnání se můžeme setkat s nejrůznějšími druhy šikany. Zde je výčet těch nej-

častějších: 

 

Stalking (z anglického „stalk“ – lov) znamená dlouhodobé a opětovné obtěžování pro-

střednictvím telefonu. Obsah těchto zpráv může být příjemný, ale také zastrašující. 

(Barancová, 2014, s. 21) 

Chairing (z anglického „chair“ – židle) je forma neférových útoků, které využívají nej-

vyšší vedoucí, jedná se o jakýsi boj „o křeslo“. (Beňo, 2003, s. 42) 

Staffing (z anglického „staff“ – vedení) představuje neférové útoky na vedoucí pracov-

níky. Cílem je „zruinování“ nadřízeného či vedení. (Beňo, 2003, s. 42) 

Bullying (z anglického „bully“ – rváč, násilník) - Leymann (1996, s. 167) uvádí, že pojem 

bullying se používá především pro šikanu ve školách mezi školáky. Bullying doprovází 

fyzická agrese, na rozdíl od mobbingu, u kterého se setkáváme s psychickým terorem.  

Je tedy velmi důležité rozlišovat pojem bullying a mobbing.  

Defaming je neférový a otevřený útok na pověst a dobré jméno člověka nebo skupiny 

osob, který se uskutečňuje zesměšňováním, znevažováním a zahanbením. (Beňo, 

2003, s. 42) 

Mobbing (z anglického „to mob“ – napadat, útočit) podle Svobodové (2008, s. 18) 

představuje mobbing systematické a opakované útoky na určitou osobu ve skupině. 

Od běžné šikany se liší tím, že šikana je často doprovázená fyzickým násilím, zatímco 

u mobbingu se s fyzickým násilím nesetkáváme.   

Bossing – jde o formu mobbingu nadřízeného zaměstnance vůči podřízenému za-

městnanci. Nadřízený zaměstnanec především zneužívá své práva a vydává nesmy-

slné pokyny, zastrašuje a snižuje důstojnost podřízeného zaměstnance. (Barancová, 

2014, s. 20) 

Kyberšikana – kyberšikanu můžeme definovat jako zneužívání informačních komuni-

kačních technologií. Šikanující osoba využívá elektronické prostředky (Internet, mo-

bilní telefon, e – mail apod.). Nejčastěji vzniká obtěžování posíláním urážejících či za-

strašujících zpráv formou SMS nebo mailů. Dále se kyberšikana může projevovat zve-

řejňováním intimních obrázků na webových stránkách nebo jejich zasíláním pomocí 
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telefonu. Za kyberšikanu můžeme považovat i rozesílání virů nebo hackování. 

(stopbullying.gov, online, 2018) 

Shaming (z anglického „shame“ – stydět se) se, na rozdíl od defamingu, uskutečňuje 

„pouhým“ šířením pomluv o šikanovaném jedinci. Šíření pomluv můžou být nápo-

mocná i média. (Beňo, 2003, s. 43) 

Sexuální obtěžování (z anglického „sexual harassment“ – harašení) je druhem šikany, 

se kterým se setkávají převážně ženy, ale oběťmi se mohou stát i muži, zejména ho-

mosexuálové. Nejčastěji se sexuálního obtěžování dopouštějí výše postavení muži na 

podřízených ženách, kdy ženu obtěžují pohledem, dotekem, žertováním apod. Důle-

žité je zdůraznit, že se o sexuální harašení jedná pouze v případě, kdy si ženy takové 

chování nepřejí. Přestože jsou často ženy z takovéhoto chování v šoku a cítí se bez-

mocné a bezradné, mohou se sexuálnímu obtěžování bránit. (Huberová, 1995, s. 82) 

Mohou jednoznačně vyjádřit, že nemají zájem, použít tělesnou obranu, jako je odstr-

čení útočníka, vyhrožovat, že jeho chování někomu oznámí nebo podat oficiální stíž-

nost. (Huberová, 1995, s. 85–87) 

 

1.2 Stádia šikanování  

I šikana má svůj vývoj. S každou fází agresivita narůstá a následky se zhoršují. Dle Ko-

láře (2001, s. 36 – 40) rozdělujeme pět stádií šikanování. 

 

První stádium: zrod ostrakismu 

Tento stav je již počáteční podobou šikanování a nese riziko dalšího negativního vý-

voje. Se šikanováním se můžeme setkat kdekoliv. Podmínky vzniku šikanování jsou ob-

vykle skryté a chování v takovém kolektivu bývá dobré. Nejčastěji se obětí stává osoba, 

která je v kolektivu nejméně oblíbené. Stává se terčem nadávek, „legrácek“ a pomluv. 

Tato oběť se neumí dostatečně bránit a spadá do role ostrakizovaného. Agresor v této 

fázi zjišťuje, kam až může zajít.  

 

Druhé stádium: fyzická agrese a přitvrzování manipulace 

V zátěžových a náročných situací, kdy se ve skupině zvyšuje napětí, začne oběť sloužit 

agresorům jako ventil či hromosvod. Agresoři si na oběti vybíjejí vztek nebo se na ní 

zbavují psychické zátěže. V této fázi manipulace přitvrzuje, nejprve se objevuje formou 

lehké fyzické agrese. 
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Třetí stádium: klíčový moment – vytvoření jádra  

Třetí stádium je rozhodující. Jestliže se do této doby nepostavila pevná hráz, často si 

skupina agresorů tvoří úderné jádro. Tito agresoři začnou spolupracovat a šikanovat 

okrajového člena v kolektivu. Tento okamžik rozhoduje o tom, zda první stádium pře-

jde do stádia pokročilého. Stává se, že vznikne rovnováha mezi dvěma skupinami a 

teror se dočasně ukončí.  

 

Čtvrté stádium: většina přijímá normy agresorů 

Pokud není v kolektivu pozitivní skupina, teror může bez odporu pokračovat. Chování 

agresorů je přijaté a málokdo se mu dokáže postavit. Dle Martínka (2015, s.124) oběť 

začíná být závislá na chování agresora a ztrácí jakoukoliv snahu se bránit. Často se 

stává, že oběť začíná v kolektivu naschvál vyrušovat a to proto, aby se zavděčila agre-

sorovi.  

 

Páté stádium: totalita neboli dokonalá šikana 

Celý kolektiv, popřípadě téměř všichni členové, normy agresorů přijali, respektují je a 

dochází k tzv. vykořisťování. Skupina je rozdělena na otrokáře a otroky. Otrokáři využí-

vají na otrocích to, co je pro ně využitelné: peníze, osobní věci, city, rozumové schop-

nosti atd. Nesouhlasící členové skupiny se stále více zapojují do týrání. Kolář dokonce 

označil, že se brutální násilí začíná považovat za normální i za výbornou legraci. Otroci 

jsou závislejší a ochotnější dělat cokoliv. Utrpení řeší odchodem, pokusem o sebe-

vraždu, případně se zhroutí. Často se, díky fyzickému násilí, na šikanu přijde.  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

2 Mobbing 

V rámci této kapitoly bude pozornost věnována problematice mobbingu, což je jeden 

z typů negativního a vysoce patologického chování, které se prezentuje mezi spolu-

pracovníky navzájem.  

 

Čech (2011, s. 21) uvádí, že problematiku jménem: „mobbing a bossing můžeme vní-

mat jako jeden ze specifických projevů násilí na pracovišti.“ 

 

Pojem mobbing pochází z anglického termínu, kterým je „to mob“ což se překládá jako 

„vrhnout se“ nebo „obtěžovat“ apod. (Wagnerová a kolektiv, 2011, s. 129) Mobbing lze 

definovat jako hostilní, systematické, neetické, a především manipulativní jednání a 

chování. Takovéto jednání je zaměřeno výhradně na způsobení poškození vybrané 

osoby. Mobbing je typický pro oblast pracovního prostředí a pracovních vztahů mezi 

kolegy a spolupracovníky navzájem.  

 

Wagnerová (2011, s. 129) uvádí, že: „mobbing spočívá v systematickém psychickém 

pronásledování či šikanování zaměstnance, které zpravidla směřuje k tomu, aby posti-

žený zaměstnanec – oběť mobbingu – ukončil pracovněprávní vztah.“ 

 

Za mobbing jsou považovány takové činnosti, které jsou výhradně prováděny v pra-

covním prostředí a u oběti způsobují a vyvolávají její výrazné znevážení, znehodnoco-

vání a ponižování. Může být také zasažena dobrá pověst oběti, což snižuje její sebevě-

domí a sebeúctu. Ve vyhraněných případech může vést mobbing až k závažnému po-

škození zdraví oběti. (Huberová, 1995, s. 12) 

 

Kratz (2005, s. 15) uvádí, že: „všude, kde spolu lidé pracují delší dobu, rozhodně ne-

vládne idylická atmosféra, nýbrž stále znovu dochází k neshodám, které nás vytrhávají 

z každodenní jednotvárnosti, zvedají bouřlivé vlny a je třeba je urovnávat.“ 
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2.1 Fáze mobbingu  

Mnoho autorů (například Leymann, Wagnerová aj.) uvádějí, že na počátku každého mo-

bbingu je vždy nějaký izolovaný interpersonální konflikt. V případě, že tento konflikt 

není adekvátně, dostatečně a zavčas řešen, tak následně vzniká riziko pro rozvoj mo-

bbingu a mobbingového procesu, který je vymezován čtyřmi fázemi.  

 

V 1. fázi mobbingu dochází k opakovaným situacím konfliktů mezi strůjcem mobbingu 

(agresorem) a obětí. Tyto konflikty nebývají vhodně, a především konstruktivně řešeny, 

a proto přecházejí do chronického a znovu se vracejícího charakteru. (Svobodová, 

2008, s.40) 

 

2. fáze již představuje poměrně systematický a opakovaně se objevující (především 

psychický) teror. (Svobodová, 2008, s. 41) Oběť se pod tlakem mobbingu a negativních 

mobbingových aktivit cítí být velmi frustrovaná, často se u ní objevují pocity tenze, ne-

jistoty, strachu a nízkého sebevědomí. V této fázi nástupu a prezentace výrazného psy-

chického teroru se také zhoršuje celkové psychosomatické zdraví oběti. V této fázi již 

dochází ke konkrétnímu napadání, ubližování nebo útokům, nespravedlivým obvině-

ním, cílenému přetěžování jedince. Postupně se o jednání a chování dozvídají i ostatní 

pracovníci, včetně nadřízených pracovníků. Případ má tedy již oficiální charakter. 

(Kratz, 2005, s. 28) 

 

Ve 3. fázi mobbingového procesu se již velmi zřetelně pro ostatní prezentují negativní 

a opakované činnosti, které jsou zaměřené výhradně proti vybranému jedinci. Pokud 

v této fázi nadřízený pracovník nezačne problém adekvátně a urychleně řešit, tak situ-

ace přechází do čtvrtého, konečného stádia. Realitou ale je, že mnoho nadřízených 

pracovníků uvedené problémy mezi podřízenými záměrně neřeší a doufá v to, že se 

vše „nějak“ vyřeší „samo“. (Kratz, 2005. s. 32) 

 

4. fáze je stádiem jakéhosi vyloučení oběti z pracovního kolektivu. Wagnerová k uve-

denému prezentuje, že: „v poslední fázi již oběť prakticky ztrácí možnost se bránit a 

dostává se zcela do pasivní pozice.“ (Wagnerová a kolektiv, 2011, s. 133) V terminální 

fázi dochází k tomu, že oběť mobbingu je zcela zlomena, a to v celé podstatě své 

osobnosti. Často se stává, že oběť vykazuje takové chování a jednání, které ji agresor 

(strůjce mobbingu) od počátku celého procesu přisuzuje a za co ji kritizuje. 
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(Svobodová, 2008, s. 42) Jde o to, že oběť je zoufalá, reálně začne dělat chyby a tím se 

její „nedostatky“ stávají skutečnými a ostatní jim také uvěří, tj. uvěří agresorovi. Ře-

šení v tomto stádiu mohou být různá, buď dá zaměstnavatel oběti nebo agresorovi 

výpověď či výstrahu, nebo přeřadí jednoho z nich na jiné pracovní místo v rámci pod-

niku. Není výjimkou, že sama oběť již další psychický a emocionální nátlak a teror ne-

unese, a proto raději sama ukončí pracovní poměr. (Wagnerová a kolektiv, 2011, s. 

133) Oběť také může využít k řešení situace mobbingu například dlouhodobé pra-

covní neschopnosti, podání výpovědi z pracovního poměru nebo odchodu do před-

časného starobního důchodu nebo do důchodu invalidního. Za vyhraněný způsob ře-

šení problému mobbingu je považováno suicidální jednání oběti, které bohužel ne-

musí být činem výjimečným. (Kratz, 2005, s. 33) 

 

2.2 Techniky mobbingu 

Technik mobbingu je široká škála a každý mobber má jinou techniku, jakou ničí svou 

oběť. Hlavní zbraní mobbera není fyzická síla, ale útoky, kterými chce oběť vyvést z rov-

nováhy, snížit její sebejistotu, a především vyštvat ji ze zaměstnání.  

 

Níže je uveden výčet technik, které mobbeři nejčastěji využívají, avšak seznam samo-

zřejmě nemůže být úplný, jelikož vynalézavost agresorů nemá hranice a repertoár je-

jich technik je téměř bezedný. Navíc jak se mobbing vyvíjí, tak se mění i mobberovy 

metody a taktiky.  

 

Svobodová (2008, s. 64 – 70) rozděluje techniky mobbingu do tří následujících skupin. 

 

1) Slovní útoky – verbálních technik, kterých agresoři využívají, je široká škála, 

nicméně smysluplná komunikace probíhá výjimečně. Mobberova komunikace je dopl-

ňována sarkastickými poznámkami, zlomyslným osočováním či tajuplnými narážkami.  

2) Mimoslovní útoky – mobbing se neděje jen verbálními útoky. Velmi často se obje-

vují útoky beze slov. Agresor svoji oběť přehlíží, nezdraví, dělá, jako by v místnosti ne-

byla. Jestliže oběť hovoří, mobber její řeč doprovází ironizujícími gesty.  

3) Další techniky – mezi časté techniky mobbingu také patří pomlouvání a izolace 

oběti.  
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2.3  Pachatel a oběť mobingu 

V této podkapitole bude věnována pozornost jak popisu a základní charakteristice 

oběti mobbingu, tak i mobberovi, tj. strůjci mobbingu. Úvodem této části je vhodné 

uvést, že téma a problematika mobbingu se může týkat každého z nás, ať už jako oběti, 

nebo jako svědka. Důležitým hlediskem je fakt, že každý z účastníků mobbingového 

procesu má v jeho vzniku a rozvoji velmi specifickou úlohu. Z hlediska vymezení a de-

finování jednotlivých rolí v celém mobbingovém procesu lze hovořit o roli agresora 

(mobbera), o roli oběti nebo roli svědka. (Huberová, 1995, s.20) 

2.3.1 Agresor (mobber) 

Jestliže bychom chtěli vymezit a definovat zcela typický profil agresora (mobbera), ne-

bylo by to jednoznačně možné. Nejčastěji bývá původcem tzv. kontraproduktivního 

pracovního chování, tj. mobbingu a bossingu, osoba, která již jako dítě vykazovala 

sklony k tyranizování ostatních dětí, neadekvátně se chovala a nerespektovala hod-

noty a normy dané společnosti, nebo byla sama obětí šikany. Často se stává, že tato 

osoba ve svém negativním chování, jednání a reagování pokračuje i v dospělosti, čímž 

si kompenzuje a vynahrazuje své případné nedostatky a komplexy. Mobberem může 

být také osoba, která byla sama obětí šikany v dětství. (Wagnerová a kolektiv, 2011, s. 

130 - 131) 
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Tabulka č. 1 prezentuje případné role mezi pracovníky, které se mohou objevovat 

v pracovním prostředí a být příčinou rozvoje mobbingu.  

Tabulka 1 -  Dysfunkční role mezi pracovníky v pracovním prostředí  

Dysfunkční role Typické projevy v chování 

Blokátor Interferuje se s pokrokem odmítnutím 

myšlenky nebo má negativní postoj ke 

všem problémům, odmítá spolupraco-

vat. 

Agresor Bojuje o status na úkor statusu ostatních, 

vychloubá se, kritizuje. 

Dezertér Stahuje se, zůstává lhostejný, rezervo-

vaný, někdy formální, stále zasněný, od-

bíhající od podstaty, stojí stranou pod-

staty konverzace. 

Dominátor Skáče do řeči, vede dlouhé monology, je 

autoritativní, snaží se ovlivňovat čas sku-

piny. 

Hledač uznání 

 

Pokouší se získat pozornost neadekvát-

ním způsobem, obvykle se chlubí úspě-

chy v minulosti, poukazuje na neprav-

divé osobní zkušenosti, obvykle ve snaze 

získat sympatie. 

Šašek Typické je nedostatečné zapojení do 

skupiny díky nevhodnému humoru. 

Cynik Snižuje šance skupiny na úspěch. 

Zdroj: (Čech, 2011, s. 17) 

 

Na základě toho, jak se mobber na realizaci mobbingu podílí, je možné rozlišovat tyto 

role: strůjce mobbingu, náhodného pachatele mobbingu a spoluúčastníky mobbingu.  

 

Za strůjce mobbingu je považována ta osoba, která mobbing vyvolává a jednoznačně 

způsobuje a udržuje jej aktivním. Mobbeři vysoce aktivním způsobem vymýšlejí akti-

vity a činnosti, prostřednictvím kterých druhému ublíží a kterými je budou terorizovat. 
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Jejich hlavní strategií je, aby oběť nenechali „vydechnout“ a odpočinout, aby ji neustále 

drželi „v pohotovosti“ a napětí. 

 

Skupina náhodných pachatelů jsou takové osoby, které ze zcela bezvýznamného kon-

fliktu vyvolají dlouhodobý konflikt, který „ničí“ jednoho aktéra konfliktu, ale druhá 

strana nechce nebo nedokáže ustoupit. 

 

Spoluúčastníci mobbingu mohou být aktivními osobami, které se chtěně a úmyslně 

podílejí na mobbingových aktivitách mobbera, naproti tomu další skupinou jsou ti, 

kteří problém přehlížejí, nevidí jej a nezajímají se o něj. (Huberová, 1995, s. 22) 

2.3.2 Oběť mobbingu 

Mnoho autorů (např. Wagnerová, Kratz nebo Huberová) uvádí, že nelze jednoznačně 

popsat a charakterizovat typickou oběť mobbingového procesu. Mobbing může za-

sáhnout kohokoliv, bez ohledu na pohlaví, věk nebo vzdělání. Předpokládají se určité 

vybrané kategorie jedinců, u nichž se riziko stát se obětí zvyšuje. Často se jedná o 

osoby, které se nějak odlišují od majoritní populace, ať už se jedná o národnost, etni-

kum, náboženské vyznání, nebo i o styl oblékání, přítomnost handicapu apod. (Svobo-

dová, 2008, s. 56) 

 

Další rizikovou skupinou pro rozvoj mobbingu jsou lidé, kteří jsou z existenčních dů-

vodu na daném pracovním místě závislí, neboť je pro ně a jejich rodiny důležitým zdro-

jem obživy. Za výrazně rizikovou skupinu jsou považováni nově příchozí pracovníci, 

kteří mohou být ostatními chápáni jako vetřelci nebo osoby, které druhým „vezmou“ 

jejich současné pracovní místo. Za značně rizikové hledisko u oběti je pojímána její 

osamělost a také sociální izolace v zaměstnání, kdy se pak snadno stává obětí mob-

bera a jeho nebezpečných intrik a chování. (Huberová, 1995, s. 20) 

 

 Svobodová (2008, s. 60) například k tématu oběti mobbingu prezentuje, že: „někdy je 

situace na pracovišti velmi napjatá, pracuje se pod velkým tlakem a napětí je již tak 

neúnosné, že se hledají způsoby, jak ho zredukovat. Jedním z možných a bohužel i 

častých řešení je role obětního beránka.“ 
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2.4 Důsledky mobbingu 

Důsledky mobbingu lze vypozorovat a identifikovat jak u oběti, tak i u organizace, ne-

boť tyto patologické a nežádoucí aktivity ovlivňují celkovou pracovní atmosféru, mají 

vliv na pracovní výkon a jeho kvalitu a efektivitu.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o hostilní, neetické, systematické a opakující 

chování, které je zaměřeno vůči konkrétnímu jedinci, dochází u tohoto jedince k rozvoji 

jeho zcela beznadějné a nezábranné role a pozice v dané pracovní skupině. (Wagne-

rová a kolektiv, 2011, s. 129 - 130) 

 

Wagnerová dále uvádí, že: „vzhledem k tomu, že se toto nepřátelské chování objevuje 

tak často a po tak dlouhou dobu, vede ke značnému duševnímu, psychosomatickému 

a sociálnímu utrpení oběti.“ 

 

Ukazuje se, že jakékoliv negativní chování způsobuje u oběti značné výkyvy v pracov-

ním chování a kvalitě práce, ale má dopad i na zdraví oběti a na její osobní život a 

vztahy mimo pracoviště. (Huberová, 1995, s. 12 - 13) Dochází k výraznému narušování 

psychické rovnováhy a harmonie oběti, která se stává úzkostnou, podezřívavou, nejis-

tou, a dokonce sama může být iniciátorem konfliktů, což je záměrem mobbera. Sou-

časně se prezentují problémy v oblasti pracovního výkonu a v kvalitě odváděné práce. 

 

Mobbingový proces tedy zasahuje všechny roviny života oběti. V rovině psychické do-

chází k rozvoji depresí, poruchám koncentrace a pochybování o sobě samém a o svém 

výkonu. Objevují se výrazné a opakované stavy úzkosti se současnou přítomností mno-

hých psychiatrických příznaků (bludy, paranoidita) až myšlenky, které se týkají sebe-

vražedného jednání. V rovině tělesné se jedná o poruchy akce srdeční, kardiovasku-

lární problémy (pocity tlaku a bolesti na hrudi), nemožnost dostatečného dýchání, bo-

lesti hlavy, zad a žaludku aj. Velmi často se objevují dopady v oblasti sociální, kde do-

minuje neschopnost jedince při navazování sociálních vztahů a interakcí, objevují se 

poruchy v mezilidské komunikaci. Typický je vznik sociální izolace, nedůvěry k druhým 

lidem, až dojde k narušení osobního života, včetně zasažení rodinných vztahů. Ná-

sledky mobbingu se mohou objevovat také v rovině ekonomické, kdy se v důsledku 

sníženého pracovního výkonu, zvýšené nemocnosti atd. snižuje jeho plat. (Svobo-

dová,2008, s. 82) 
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Čech (2011, s. 37) prezentuje, že: „důsledky mobbingu jsou ničivé jak pro oběti mob-

bingu, tak pro celou společnost, především po ekonomické stránce.“ 

 

Následky mobbingu pro firmu se prezentují v tom, že se snižuje pracovní výkonnost, 

a to jak u oběti, tak i u mobbera, který se nevěnuje výhradně pracovním aktivitám, ný-

brž je zcela „zaměstnán“ tím, aby vymýšlel strategie ponižování a ubližování oběti. 

Mnohdy se stává, že do mobbingového procesu je zatažena celá pracovní skupina, 

která se kvůli tomu plně nevěnuje pracovním aktivitám. Značné dopady mobbingu na 

zaměstnavatele se prezentují v tom, že mobber ničí odvedenou práci oběti, ničí její 

pracovní pomůcky apod., což vše zvyšuje náklady zaměstnavatele. (Wagnerová a ko-

lektiv, 2011, s. 137) 
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3 Bossing 

Bossing je tématem, které po dlouhou dobu bylo mnohem výrazněji skryto nežli mo-

bbing. Důvodem je skutečnost, že bossing je typický nežádoucím vztahem mezi obětí 

bossingu a nadřízeným pracovníkem oběti. Bylo tedy obtížnější bossing rozpoznat od 

běžné pracovní nespokojenosti nadřízeného pracovníka s podřízeným zaměstnan-

cem. 

 

Bossing značí výhradně specifickou, ale dosti rozšířenou techniku mobbingu. Jedná se 

o opakované, systematické, hostilní a neetické chování, které hraničí až se šikanová-

ním, a to ze strany nadřízeného pracovníka vůči podřízenému. Bossing podobně jako 

mobbing zásadním způsobem ztěžuje a ztrpčuje výkon práce oběti, ale i její osobní 

život Hlavním důvodem rozvoje bossingu je konflikt, který je dlouhodobě neřešený 

nebo není vyřešen adekvátně situaci. (Wagnerová a kolektiv, 2011, s.130)   

 

Důvody vzniku bossingu, ze strany nadřízeného pracovníka, mohou být ty, že v případě, 

že dojde na oddělení k jakýmkoliv problémům, tak nadřízený má potřebu hledat viníky 

a za danou situaci někoho potrestat. (Huberová, 1995, s. 98) 

 

3.1 Fáze bossingu 

Bossing se ve svém průběhu velmi podobá mobbingu. U obojího platí, že se jedná o 

dlouhodobý, předem plánovaný a systematický proces, jehož cílem je ponížení a li-

kvidace oběti. Bossing i mobbing má určitý vývoj, který postupně směřuje k vytyče-

nému cíli a záměru.  

 

Beňo (2003) u bossingového procesu hovoří o jeho průběhu ve čtyřech fázích: v 1. fázi 

se jedná o rozvoj konfliktu nebo jakéhosi nesouladu mezi nadřízeným pracovníkem a 

zaměstnancem. V této fázi může dojít k jednoznačnému, ale i zcela banálnímu kon-

fliktu či vzájemnému nepochopení jednání zaměstnance vůči nadřízenému, který si 

danou situaci nevhodně vysvětlí a na pracovníka si „zasedne“.  

  

Ve 2. fázi se konflikty a nespokojenost nadřízeného pracovníka se zaměstnancem 

zvyšují a prohlubují. Nadřízený záměrně přiděluje zaměstnanci práci, na kterou buď 

nestačí (nemá k ní kompetence), nebo je to například práce podřadná.  
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Cílem je podřízeného pracovníka co nejvíce ponížit a zesměšnit. Typický pro bossing 

je velmi skrytý psychický teror a izolace pracovníka, neboť mnohdy ostatní podřízení 

pracovníci s nadřízeným souhlasí, protože se obávají toho, že by si na ně mohl nadří-

zený také „zasednout“.  

 

Ve 3. fázi se situace ještě více prohlubuje, pracovníkovi je záměrně přidělována taková 

práce, při které dokonce může dojít až k poškození jeho zdraví. V této fázi si již ostatní 

všímají toho, co se děje, ale pouze málokdo je schopen se ozvat a oběti pomoci.  

 

4. stádium mívá stejný průběh jako mobbing – oběť odchází do opakované pracovní 

neschopnosti, podá žádost o ukončení pracovního poměru nebo jde do předčasného 

starobního důchodu nebo do invalidního důchodu. V krajním případě se oběť může 

dopustit suicidálního jednání.  

 

3.2 Techniky bossingu 

Základními technikami bossingu jsou ponižování a zesměšňování podřízeného pra-

covníka, zadávání velmi obtížných nebo naopak příliš jednoduchých úkolů, záměrné 

podceňování jeho schopností a kompetencí. Z důvodu toho, že bossing je realizován 

v rovině nadřízený – podřízený, bývá velmi výrazně skrytý, rafinovaný a jen obtížně se 

daří tento problém odhalit a poté s ním adekvátně pracovat. (Wagnerová a kolektiv, 

2011, s. 93) 

 

Bossing může také vykazovat takový druh terorizování, kdy pracovník nemá jakoukoliv 

možnost prezentovat svůj postoj nebo názor. Také je mu opakovaně znemožňováno, 

aby se začleňoval do sociálních vztahů, interakcí a interpersonální komunikace na pra-

covišti. (Huberová, 1995, s. 93) Velmi často dochází k situacím, kdy je zpochybňována 

jeho dobrá pověst, a to jak osobní, tak i pracovní, je zesměšňován a podrobován neu-

stálé a opakované kontrole a kritice. Ve vyhraněných případech může dokonce dojít až 

k ohrožení jeho zdraví při výkonu pracovní činnosti, kdy jej zaměstnavatel (nadřízený 

pracovník) nutí k výkonu a realizaci nepříznivých až nebezpečných pracovních činností. 

(Fehlau, 2003, s. 24) 
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Stejně jako v případě mobbingu, tak i bossingu je nutné si uvědomit, že se jedná  

o dlouhodobé, permanentní, negativní projevy a ataky ze strany agresora, kterým se 

oběť pouze obtížně brání a reaguje na ně. (Čech, 2011, s. 36) 

 

 Čech dále k uvedenému uvádí, že: „vše se umocňuje ještě v případě bossingu, kdy ve-

doucí pracovník zneužívá svého postavení a oběť ze své pozice nedokáže a nemůže 

situaci změnit, bossing ukončit nebo mu uniknout. Výsledkem je potom stav frustrace 

a s ní spojený stres destruktivní povahy, tzv. distres.“ (Čech, 2011, s. 36) 

 

3.3 Pachatel a oběť bossingu 

Také pachatele a oběť bossingu nelze zcela jednoduše definovat a charakterizovat, 

jako tomu je i v případě mobbingu.  

 

Problematika bossingu na pracovišti je důležitým signálem, že se například nadřízený 

pracovník svého podřízeného bojí, že se jím cítí být ohrožen. (Fehlau, 2003, s. 24) Nad-

řízený, který si je dostatečně jistý sám sebou a svými schopnostmi a kompetencemi, 

nemá důvod ponižovat své podřízené a terorizovat je. 

 

Beňo (2003, s. 76) se snaží o vytvoření jakéhosi obrazu typického bossera, který tyrani-

zuje a šikanuje podřízeného pracovníka proto, že má nad ním moc, sílu a má potřebu 

se v tomto utvrzovat. Takovýto nadřízený pracovník si je bohužel vědom své síly a moci 

vůči podřízenému a také ví, že si toto své jednání a chování může dovolit, neboť má 

velmi dobré vztahy s vedením podniku. 

 

3.3.1 Strategie bossingu  

• Sisyfovská taktika je taková strategie, kdy oběť dostává nesmyslné úkoly,  

ale nadřízený pracovník lpí na jejich přesném a úplném plnění.   

• Malé požadavky na zaměstnance, kdy se jedná o takové úkoly nebo pracovní 

aktivity, které již dopředu zaměstnance zesměšňují a ponižují, neboť snižují 

jeho odbornost, kvalifikaci a kompetentnost.  

• Přehnané požadavky jsou opakem předešlého – na oběť jsou kladeny takové 

požadavky a nároky, které nemůže, z jakéhokoliv důvodu, zvládnout (např. ne-

disponuje dostatečnými znalostmi aj.).   
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• Strategie tzv. Achillovy paty, kdy je šikanovaná osoba je pověřována takovými 

úkoly, o kterých se všeobecně ví, že jsou vysoce nepříjemné až negativní a nad-

řízený pracovník trvá na tom, aby tyto úkoly realizovala a plnila výhradně oběť. 

• Strategie trvalé kontroly je takový způsob teroru, kdy nadřízený pracovník za-

městnance při práci neustále kontroluje, požaduje, aby mu zaměstnanec vy-

světloval či si obhajoval každý svůj pracovní „krok“. Jedná se kontrolu jakýchkoli 

dílčích částí pracovního úkolu.  

• Nečekané a překvapující útoky – často se jedná o situace, kdy je oběť kontro-

lována kdykoliv během dne, a to zcela bezdůvodně. 

• Snižování a odebírání kompetencí oběti, kdy dochází k postupnému ubírání 

pravomocí a kompetencí oběti. 

• Izolace je situací, kdy oběť není záměrně zvaná na porady, schůze, ale ani spo-

lečné akce. Je tedy nadřízeným pracovníkem izolována od pracovního kolek-

tivu.   

• Útoky na zdraví, kdy je pracovníkovi předělována taková práce, která ohrožuje 

jeho zdraví nebo i život.  

• Opakované narážky a ataky na psychický stav oběti, kdy jsou jí záměrně při-

suzovány rozmanité psychické problémy a poruchy, které nemají reálný pod-

klad. (Huberová, 1995, s. 100) 

3.3.2 Oběť bossingu 

Bossingu se oběť může pouze obtížně bránit nebo jej sama ukončit. Oproti mobbingu 

zde nemůže najít podporu a pomoc u svého nadřízeného pracovníka, jelikož právě on 

je jeho strůjcem. (Beňo, 2003, s. 81) 

 

U bossingu se podřízení pracovníci cítí být výrazně osamoceni, protože nemají nikde 

zastání. Jestliže se oběť zmíní o svém „problému“ spolupracovníkům, ti často uvedené 

nařčení odmítají, neboť se bojí do vzniklé situace nějakým způsobem zasáhnout. Obá-

vají se, že by mohli být také potrestáni nadřízeným pracovníkem. (Beňo, 2003, s. 54) 

V tomto případě je často jediným řešením, že oběť sama podá žádost o ukončení pra-

covního poměru a dobrovolně odejde. (Beňo, 2003, s. 83)  
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3.4 Důsledky bossingu 

Důsledky bossingu jsou stejné jako u mobbingu, s tím rozdílem, že problém bossingu 

je o to náročnější a svízelnější, že oběť nemá dovolání, málokdo se jí snaží pomoci a 

„jít“ proti nadřízenému. (Čech, 2011, s. 64) 

 

Jestliže je podřízený pracovník dlouhodobě a opakovaně vystavován nepříjemnému 

psychickému teroru ze strany nadřízeného, může dojít k zásadním změnám v oblasti 

jeho psychiky, emocionality a sociálních vztahů. Velmi často se objevují problémy 

s koncentrací, pamětí, schopnost adaptability se také snižuje. Současně se objevuje 

panický strach z osobního selhání, osobní nejistoty a pocity vlastní neschopnosti. (Hu-

berová, 1995, s. 101) 

 

V rovině psychosomatické se může objevovat bolest hlavy, zad, žaludku, gastrointes-

tinální problémy, nauzea a zvracení. Typickými známkami je i narušení kvality  

a doby spánku, kdy se objevuje výrazná chronická únava, depresivní ladění a další pro-

blémy. Jakýkoliv typ šikany na pracovišti může vést k rozvoji chronické deprese, suici-

dálního jednání a také rozvoji syndromu vyhoření. (Wagnerová a kolektiv, 2011, s. 78) 

 

Důsledky bossingu pro firmu se odrážejí především v tom, že může být poměrně vy-

soká fluktuace pracovníků, že mezi sebou pracovníci soutěží, a může zde být i po-

měrně vysoká intenzita mobbingu mezi spolupracovníky navzájem. (Beňo, 2003, s. 75) 

 

3.5 Příčiny vzniku mobbingu a bossingu 

K realizaci mobbingu a bossingu mohou agresora vést velmi rozmanité tendence  

a potřeby, jako je například potřeba moci, síly nad druhým, potřeba druhého ovládat  

a nějakým způsobem s ním manipulovat. Dále mohou být důvodem peníze, obavy z 

konkurence, nenávist nebo nesympatie k určitému typu lidí. Atakám a útokům také vy-

soce nahrává pracovní prostředí, kde se aktuálně nachází nevhodné nebo dokonce 

špatné řízení, kde panují pomluvy, intriky a donášení. Ke vzniku a rozvoji mobbingu i 

bossingu samozřejmě nutně přispívá i nevhodná firemní kultura, která na pracovišti 

může vyvolávat značně negativní atmosféru, nepřátelské prostředí aj. (Beňo, 2003, s. 

74) 

 



 25 

 

Příčiny vzniku bossingu mohou mít základy v mnoha rozmanitých oblastech, jako je 

například hněv a nezájem o organizaci, tlak na nadřízeného vedený jeho přímým nad-

řízeným pracovníkem nebo strach o to, aby někdo nebyl lepší a výkonnější nežli onen 

nadřízený pracovník apod. (Beňo, 2003, s.74 - 75) 

 

Za nejčastější příčiny mobbingu a bossingu lze považovat nedostatečnou kvalifikaci 

nadřízeného pro vedení podřízených pracovníků, neschopnost adekvátně řešit kon-

fliktní situace, tlak na zvyšování výkonnosti pracovníků se současným snižováním ná-

kladů, firemní kultura, která disponuje malou úrovní morálky a etiky, strach ze ztráty 

zaměstnání, závist a netolerance druhých. (Wagnerová a kolektiv, 2011, s. 131) 
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4 Obrana proti mobbingu a bossingu  

Obrana proti mobbingu a bossingu je důležitým hlediskem, protože snižuje riziko jeho 

výskytu a progresi. Jak mobbing, tak i bossing jsou velmi závažnými proviněními proti 

Zákoníku práce, antidiskriminačnímu zákonu a také všem zásadám pracovněprávních 

vztahů, ale i lidské existence a důstojnosti. Nejjednodušší cesta k tomu, jak se mob-

bingu vyhnout je prevence.  

 

4.1 Prevence a řešení mobbingu 

Prevence mobbingu 

Z hlediska prevence je zcela nejzásadnějším aspektem fakt, jak společnost pohlíží na 

mezilidské vztahy na pracovišti a jak se snaží řešit případné konflikty. Jistě platí, že 

efektivní a dobré vztahy na pracovišti mohou významně přispívat k celkové spokoje-

nosti a pohodě zaměstnanců, což se následně odráží v jejich pracovním výkonu. (Svo-

bodová, 2008, s. 88) 

 

Prevence mobbingu by měla být započata již ve fázi výběru zaměstnanců do podniku, 

což má na starosti náborář nebo personalista, který by měl z kontaktu s uchazečem o 

zaměstnání rozpoznat, jak se uchazeč staví ke konfliktům, jak je řeší, zda je tolerantní, 

soutěživý a jestli má potřebu moci. Zásadním úkolem podniku je také sledování a ana-

lyzování fluktuace a ozřejmování důvodů této fluktuace. Právě prvotní známkou mob-

bingu může být nutnost opakovaného obsazování konkrétního pracovního místa. 

(Kratz, 2005, s. 39) 

 

V oblasti prevence mobbingu je zásadním hlediskem i styl vedení podřízených pra-

covníků nadřízeným pracovníkem. Vedoucí pracovník by měl dokázat vycítit, který styl 

vedení je pro danou pracovní skupinu nejefektivnější. Nezáleží až tolik na skutečnosti, 

který styl vedení vedoucí pracovník preferuje, nýbrž co nutně potřebují jeho podřízení 

pracovníci, aby mohli podávat co nejlepší výkon. (Bedrnová, Nový, 2004, s. 135) 

 

Každý zaměstnanec by měl být znalý problematiky mobbingu a současně by měl vě-

dět, kam se v případě potřeby obrátit. Jestliže se mobbing v podniku objeví, tak je 

nutné jej ihned a co nejefektivněji řešit, nikoliv před ním zavírat oči a doufat, že se si-

tuace vyřeší sama. Příkladem by měli být zaměstnancům jejich nadřízení, kteří by měli 
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vystupovat a chovat se dle norem, hodnot a pravidel jak podniku, tak i běžných mezi-

lidských vztahů. (Wagnerová a kolektiv, 2011, s.139) 

 

Řešení mobbingu 

Podmínky v podniku by měly být nastaveny s cílem minimalizovat jakékoliv náznaky 

mobbingu, a to ještě v jeho zárodku. Důležitým krokem je zjištění, že skutečně k da-

nému negativnímu chování mezi zaměstnanci dochází a následuje jeho řešení. V prv-

ních fázích je možné realizovat pohovor s obětí i mobberem a snažit se o to, aby situ-

ace mobbingu ustala. Pokud se nepodaří, je potřebné oběť mobbingu ochránit, tj. pře-

řadit mobbera na jiný typ vykonávané práce nebo s ním ukončit pracovní poměr. Firma 

by tedy vždy měla brát téma mobbingu vážně, danou situaci prověřit a řešit. Důležitou 

součástí podnikové kultury by mělo být nastavení jasných pravidel a norem pro cho-

vání mezi zaměstnanci navzájem, tzn. jaké chování je přípustné a které je naopak ne-

žádoucí. (Svobodová, 2008, s. 91 - 93) 

 

V zákoníku práce (§ 16 a následující) je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit 

rovné zacházení pro všechny zaměstnance, a to bez výjimky. V oblasti pracovněpráv-

ních vztahů je tedy zakázána diskriminace z jakéhokoliv důvodu. Současně je za-

městnavatel povinen vyhledávat a detekovat náznaky mobbingu a pracovat s ním co 

nejefektivněji, aby došlo k jeho eliminaci. V žádném případě nemůže zaměstnavatel 

celou situaci přehlížet, čekat, že dojde k samovolnému vyřešení nebo mobbera do-

konce podporovat a iniciovat jeho chování a jednání vůči oběti. Proti šikaně na praco-

višti chrání zaměstnance tzv. antidiskriminační zákon. Antidiskriminační zákon ochra-

ňuje pracovníka spíše v případě jeho diskriminace z důvodu věku, pohlaví, etnika, ná-

boženského vyznání nebo sexuální orientace, zdravotního handicapu aj. (pravni-

linka.cz, online) 

 

4.2 Prevence a řešení bossingu 

Prevence bossingu 

Prevence proti bossingu je velice obtížná. Důvodem je skutečnost, že vedoucí pra-

covník je tím, kdo by měl dokázat naslouchat podřízeným, snažit se jim pomáhat. Je 

tedy tou osobou, na kterou se mohou obrátit, což nefunguje v případě, že se jedná o 

bossing. Často je bossing započat tím, že vedoucí pracovník si vztahuje jakoukoli 
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kritiku jako útok na sebe sama, což je vůbec nejčetnější důvod rozvoje bossingu. 

(Svobodová, 2008, s. 90) 

 

Důležitými hledisky prevence nežádoucího kontraproduktivního pracovního jednání a 

chování (tj. mobbingu a bossingu) jsou následující doporučení: provádět detailní in-

formování pracovníků o problematice a nabízet jim možná řešení (např. seznámit je s 

osobou, kterou mohou v případě výskytu tohoto problému zkontaktovat). Do podniko-

vých norem a předpisů jistě zahrnout i antimobbingová a antibossingová opatření a 

strategie. Vytyčit osobu, která se bude zaměřovat na realizaci preventivních aktivit ne-

žádoucího kontraproduktivního pracovního jednání. (Huberová, 1995, s. 130 – 131) 

 

Řešení bossingu 

V případě, že je podřízený pracovník obětí bossingu ze strany svého nadřízeného pra-

covníka, může tuto skutečnost nahlásit na příslušný inspektorát práce. Inspektorát 

práce je následně povinen se nahlášeným podnětem zabývat, provést kontrolu a ana-

lýzu stavu věci na daném pracovišti. Jestliže inspektorát práce zjistí, že nadřízený pra-

covník opravdu vykazuje známky nežádoucího pracovního jednání, uloží zaměstnava-

teli pokutu. Pokud se zaměstnanec brání takovýmto způsobem proti zaměstnavateli, 

má právo na ochranu a nemůže být za svůj úkon nijak postihován či znevýhodňován. 

(pravnilinka.cz, online) 

 

Další způsob řešení bossingu je podání žaloby na ochranu osobnosti dle občanského 

zákoníku. Tuto žalobu podává zejména osoba, která má pocit, že byla bossingem po-

stižena z důvodu diskriminačních kritérií. Nejenže díky podání žaloby jsou odstraněny 

následky postižené osoby, ale oběť může požádat i o kompenzaci majetkové či nema-

jetkové újmy. (ochrance.cz, online, 2012) 
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5 Průzkum 

5.1 Cíle praktické části 

Cílem praktické části je kvantitativní výzkum ve společnosti na výskyt mobbingu a bos-

singu. Autorka pomocí dotazníkového šetření zjišťuje, zda se mobbing nebo bossing 

ve vybrané společnosti vyskytuje. Pokud ano, tak v jakém rozsahu a jakou formou. Dále 

se autorka zajímá o demografickou charakteristiku napadených osob. 

 

5.2 Výzkumné předpoklady 

Na základě průzkumu a odborných poznatků si autorka stanovila tři následující vý-

zkumné předpoklady. 

 

1) Mobbing a bossing se v této společnosti vyskytuje.  

Tento první výzkumný předpoklad vychází z poznatků autora Kratze. Kratz (2005) tvrdí, 

že mobbing lze pozorovat v každém oboru.  

2) Ženy budou více ohroženy šikanou na pracovišti nežli muži. 

Druhý výzkumný předpoklad vychází z literatury od Leymanna (1996) a také z výzkumu 

organizace STEM/MARK. Z jejich šetření bylo zjištěno, že ženy jsou více vystavovány ši-

kaně na pracovišti nežli muži.  

3) Šikana ze strany osob stejného postavení bude v tomto pracovním kolektivu roz-

šířenější nežli šikana ze strany nadřízeného. 

Poslední výzkumný předpoklad si autorka zvolila na základě prostudované literatury 

od Kratze (2005), Huberové (1995) a také od Beňa (2003). Tito autoři tvrdí, že mobbing 

(šikana ze strany osob stejného postavení) je rozšířenější nežli bossing (šikana ze 

strany nadřízeného).  

 

5.3 Představení společnosti 

Autorka se rozhodla svůj průzkum provést ve firmě, která se zabývá nožířskou výro-

bou. Společnost vznikla v polovině 19. století. Z důvodu poklesů vzdělaných nožířů 

vybudovala společnost v roce 1958 odborné učiliště. Tato nožířská firma se zabývá 

výrobou kuchyňských či řeznických nožů, náčiní a kuchyňských robotů. Společnost 
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nyní reprezentuje svou značkou Českou republiku. Předmětem podnikání společnosti 

je kovářství, nástrojařství, obráběčství, smaltéřství, galvanizérství. Avšak z důvodu cit-

livosti tohoto tématu si společnost přála být anonymní.  

5.4 Metodologie průzkumu 

Průzkum byl proveden pomocí kvantitativního dotazníkového šetření mezi zaměst-

nanci této společnosti. Autorka využila ke svému průzkumu standardizovaný, ano-

nymní dotazník. Dotazník byl vytvořen v papírové podobě. Dotazníky, které autorka 

osobně do firmy donesla, byly vyplněny respondenty a následně vhozeny do označené 

schránky. Sběr dat trval 7 dní a probíhal na přelomu března a dubna roku 2018. Z cel-

kově rozdaných 85 dotazníku se navrátilo 63, návratnost je tedy 74 %.  

  

Vzhledem k citlivosti tohoto tématu musel být průzkum proveden velice anonymní 

metodou, neboť špatný způsob dotazování, který by nebyl naprosto anonymní, by 

mohl snížit validitu průzkumu. Dotazník je složen z 20 uzavřených otázek. Z toho 15 

otázek se týká tématu, na které je zaměřena bakalářská práce, a 5 otázek se zaměřuje 

na demografické údaje respondentů. Pomocí první otázky autorka zjišťuje celkovou 

atmosféru na pracovišti, zda na pracovišti vznikají konflikty. Dále je dotazník zaměřen 

na konkrétní druhy šikany ze strany spolupracovníků a na řešení šikany v případě jejího 

vzniku. Další otázka je zaměřena na to, komu by se respondenti svěřili v případě šika-

nování. Následující otázky se týkají šikanování ze strany vedoucího. Poslední část do-

tazníku tvoří demografické otázky, pomocí kterých autorka zjišťuje pohlaví, věk, dosa-

žené vzdělání, pozici a dobu působení v podniku.  
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5.5 Vyhodnocení průzkumu 

 

Tabulka č. 2 zobrazuje rozdělení respondentů podle jejich pohlaví, věku, vzdělání, 

délky působení ve firmě a pracovní pozice. 

 

Dotazník vyplnilo 34 mužů (54 %) a 29 žen (46 %). Podle rozdělení věkové struktury 

bylo 5 osob (8 %) v kategorii 15 – 30 let, 14 osob (22 %) v kategorii 31- 45 let, 25 osob 

(40%) v kategorii 46 – 55 let a 19 osob (30 %) bylo v kategorii 56 let a více. Dle vzděla-

nosti měl 1 respondent (1,6 %) základní vzdělání, 29 respondentů (46 %) bylo vyučeno, 

8 respondentů (13 %) bylo vyučeno s maturitou, 20 respondentů (32 %) mělo středo-

školské vzdělání, 2 respondenti (3 %) měli vyšší odborné vzdělání a 3 respondenti (5 

%) měli vysokoškolské vzdělání. Dle počtu let působení ve firmě 7 respondentů (11 %) 

uvedlo, že jsou ve firmě do 2 let, 18 osob (29 %) uvedlo, že působí ve firmě 2 - 5 let, 4 

osoby (6 %) vyznačily působení ve firmě 6 – 10 let, 5 osob (8 %) působí ve firmě 11 – 

15 let a největší četnost se nachází působení ve firmě 16 a více let tuto odpověď uvedlo 

29 osob (46 %). Autorka se také zajímala o pozici ve firmě -  26 respondentů (41 %) 

uvedlo, že vykonává administrativní činnost v podniku a 37 respondentů (59 %) vyko-

nává manuální činnost. 
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Tabulka 2 – Vzorek respondentů 

 

 

 

Absolutní čet-

nost 

 

Relativní čet-

nost 

Pohlaví muži 34 54 % 

ženy 29 46 % 

Věk 15–30 5 8 % 

31–45 14 22 % 

46–55 25 40 % 

56 a více 19 30 % 

Vzdělání základní 1 1,6 % 

vyučen/a 29 46 % 

vyučen/a s maturitou 8 13 % 

středoškolské 20 32 % 

vyšší odborné 2 3 % 

vysokoškolské 3 5 % 

Působení ve 

firmě 

do 2 let 7 11 % 

2–5 let 18 29 % 

6–10 let 4 6 % 

11–15 let 5 8 % 

16 a více let 29 46 % 

Pracovní zařazení administrativní 26 41 % 

manuální 37 59 % 

Zdroj: vlastní šetření 
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Autorka nejdříve věnovala pozornost celkovému výskytu konfliktů na pracovišti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 1 Graf: Četnost výskytu konfliktů na pracovišti (Zdroj: vlastní šetření) 

 

Fehlau (2003, s. 19) uvádí, že konflikty na pracovišti jsou součástí běžného pracovního 

dne. Příčinou vzniku konfliktů mohou být rozdílné postoje, názory, přesvědčení, nálady 

nebo povahy. Jestliže se konflikty včas nevyřeší, může se stát, že se v ocitneme kom-

plikované situaci. Nevyřešitelné konflikty můžou přerůst v mobbing.  

 

Do průzkumu byla zařazena otázka č.1, pomocí které zjišťujeme, jak často v tomto pra-

covním kolektivu vznikají konflikty. 59 % respondentů odpovědělo, že se s konflikty vů-

bec nesetkávají, 30 % respondentů uvedlo, že se s konflikty na pracovišti setkávají má-

lokdy. Pouze 8 % respondentů označilo odpověď docela často a 3 % dotazovaných se 

s konflikty setkávají velmi často. Z průzkumu je tedy zřejmé, že výskyt konfliktů v tomto 

pracovním kolektivu je minimální.  

 

V následující části bude věnována pozornost výskytu mobbingu na pracovišti. S tímto 

druhem šikany se střetlo 12 osob.  
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Autorka se zajímala, kolik dotazovaných se na pracovišti střetlo s nějakými druhy mo-

bbingu a jaké projevy to byly. 

 

Tabulka 3 - Výskyt mobbbingu u dotazovaných respondentů 

 Absolutní četnost Relativní četnost 

Nejsem vystaven/a žádným tako-

vým útokům 

51 81 % 

Pomluvy 7 11 % 

Kanadské žertíky 3 5 % 

Neverbální útoky 3 5 % 

Zatajování podstatných informací 

od spolupracovníku 

3 5 % 

Písemné útoky 2 3 % 

Ignorace či vyloučení z kolektivu 1 2 % 

Slovní útoky 1 2 % 

Sexuální obtěžování 0 0 % 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Výše uvedené výsledky vycházejí z otázky č. 2 a také z baterie otázek a – c. Respon-

denti měli možnost zaškrtnout více odpovědí. 

 

 Z 63 respondentů odpovědělo 51 respondentů (81 %), že nejsou vystaveni žádným 

útokům, což je velice uspokojivý výsledek. Nicméně 7 osob (11 %) odpovědělo, že jsou 

vystaveny pomluvám. Faktem je, že pomluvy a drby se vyskytují takřka v každé firmě. 

Pomluvy patří ke každodennímu životu a plní svou společenskou úlohu. Psychologové 

zjistili, že pomluvy mají i kladné rysy. Když například dva spolupracovníci kritizují ne-

podstatné chyby nadřízeného, vyměňují si názory, které si potvrzují a tímto naprosto 

neškodným způsobem odstraní svou agresivitu. (Huberová, 1995, s. 38) Terčem kanad-

ských žertíků se staly 3 osoby. V případě kanadských žertíku je potřeba rozlišovat, zda 

se jedná o neškodné žertíky, které pobaví určitou osobu, nebo zda se jedná o nepří-

jemné žerty, které mohou mít špatný vliv na psychiku oběti. Další metodou mobbingu 

byly neverbální útoky, se kterými se setkaly také 3 osoby. Mobber, který využívá tuto 

metodu, svoji oběť přehlíží, nezdraví a celkově ji ignoruje. Pokud oběť hovoří, agresor 

nenaslouchá a její řeč často doprovází pohrdavými pohledy, ironizujícími gesty či 
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přehnanými vzdechy. Touto cestou chce dát najevo, že to, co oběť říká, ho naprosto 

nezajímá. (Svobodová, 2008, s. 67) Tři osoby mají pocit, že jim jsou zatajovány pod-

statné informace, které mohly ovlivnit jejich pracovní výsledky. Dále se 2 osoby setkaly 

s písemnými útoky. Osoba, která používá písemné útoky, dokáže být například přes 

email či textové zprávy mnohdy krutější, než kdyby byla v přímém kontaktu s danou 

osobou. V poslední řadě se 1 osoba cítila být vyloučena z kolektivu a rovněž se 1 osoba 

setkala se slovními útoky. Verbální komunikace agresora je doprovázena ironickými 

poznámkami, tajuplnými narážkami a zlomyslným osočováním. Agresor nedává oběti 

možnost se vyjádřit. A pokud ano, skáče jí mobber neustále do řeči a přerušuje ji. (Svo-

bodová, 2008, s. 65) Velice potěšující výsledek je, že v tomto pracovním kolektivu není 

žádná osoba vystavena sexuálnímu obtěžování (sexuální narážky, skutečné dotyky).   

 

Dále se autorka věnovala výskytu mobbingu dle pohlaví.  

 

Tabulka 4 – Výskyt mobbingu dle pohlaví respondentů 

 

Druhy mobbingu 

 

Ženy 

 

 

Muži 

 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Pomluvy 5 33 % 2 17 % 

Kanadské žertíky 1 8 % 2 17 % 

Neverbální útoky 3 25 % 0 0 % 

Zatajování informací 

od spolupracovníků 

2 17 % 1 8 % 

Písemné útoky 1 8 % 1 8 % 

Ignorace či vyloučení 

z kolektivu 

1 8 % 0 0 % 

Slovní útoky 0 0 % 1 8 % 

Zdroj: vlastní šetření 

 

Mobbingu čelilo 12 osob (19 %) z celkového počtu 63 vyplněných dotazníků respon-

denty. Konkrétně 7 žen (58 %) a 5 mužů (42 %). 
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U žen značně převládají pomluvy. S pomluvami se střetlo celkem 5 žen. Odjakživa se 

více s tímto jevem setkávají ženy. Ženy se nerady potýkají s rivalitou, a právě to může 

být ten důvod, proč mají větší sklon k pomluvám nežli muži. Může se jednat například 

o situaci, když do pracovního kolektivu nastoupí atraktivní kolegyně. Ženám mnohdy 

trvá déle, než ji přijmou, kdežto muži nástup nového spolupracovníka neřeší. Ženy pře-

devším volí techniky mobbingu, které jsou založené na pomlouvání či zesměšňování. 

(Kratz, 2005, s. 22) Dále z průzkumu vyplývá, že 3 respondentky byly terčem neverbál-

ních útoků tzn. převracení očí, hanlivá gesta. Dvě ženy uvedly, že jsou jim zatajovány 

informace, které mohou mít vliv na jejich pracovní výsledky. Jedna žena byla terčem 

kanadských žertíků a rovněž se 1 žena stala obětí písemných útoků. Písemné útoky 

bývají pro ženy leckdy snadnější nežli útoky slovní. V poslední řadě se 1 žena cítí být 

vyloučena z kolektivu. Případné vyloučení či ignorace může být z důvodu věku, pohlaví, 

rasy, víry, zdravotního postižení, sexuální orientace atd. 

 

 U mužů jednoznačně dominují pomluvy a kanadské žertíky. Ze zkoumání je zřejmé, že 

dva muži čelili pomluvám. S kanadskými žertíky se střetli též 2 muži. Otázkou je, zda 

se muži tímto jevem na pracovišti baví, anebo zda se jedná o zlomyslné útoky, které 

jsou ostatním osobám nepříjemné. Jeden muž se domnívá, že mu byly zatajovány po-

třebné informace od spolupracovníků. Cílem osoby, která se snaží zatajit podstatné 

informace spolupracovníkovi, může být zejména vyšší finanční ohodnocení, lepší po-

stavení ve firmě nebo možnost dokázat spolupracovníkům, že je lepší než oběť. Z prů-

zkumu je také zřejmé, že 1 muž se setkal s písemnými útoky a též 1 muž byl terčem 

slovních útoků. 

 

 Autorku rovněž zajímal věk, vzdělání, počet odpracovaných let v podniku a pracovní 

zařazení respondentů napadených mobbingem. 
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Obrázek 2 Graf: Mobbing dle věku (Zdroj: vlastní šetření)  

Z grafu je patrné, že nejčastěji se s některou z forem mobbingu setkaly osoby spadající 

do věkové skupiny 31–45 (33 %) nebo 46–55 let (33 %). Druhé místo zaujala mladší 

skupina zaměstnanců, konkrétně ve věku 15–30 let (25 %). Nejméně napadených za-

městnanců (8 %) uvedlo, že jejich věk je vyšší než 56 let. 

 

Podle Kratze (2005, s. 21) čelí mobbingu převážně ženy ve věku 35 let a starší muži ve 

věku 50 let. Průměrný věk původců mobbing činí 40 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Graf: Mobbing dle vzdělání (Zdroj: vlastní šetření) 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že polovina osob, které se střetly s mobbingem je 

vyučena. Tento výsledek autorka přikládá faktu, že téměř polovina všech zaměstnanců 

firmy je vyučena (46 %). Středoškolské vzdělání má 25 % dotazovaných. Následují 
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pracovníci, kteří jsou vyučeni s maturitou (17 %). Nejméně napadených osob (8 %) má 

vysokoškolské vzdělání.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Graf: Mobbing dle doby působení ve firmě (Zdroj: vlastní šetření)  

Ze šetření je patrné, že největší počet osob, které se setkaly s agresivním jednáním, 

pracují ve firmě 2 – 5 let. Tuto kategorii označilo 33 % napadených osob. 25 % zaměst-

nanců označilo kategorii 11 – 15 let a stejné procento je i u kategorie 16 a více let. 17 

% respondentů pracuje ve firmě méně než dva roky.  

 

Fakt je, že především nováčci, kteří nastoupí do pracovního kolektivu, se stávají terčem 

útoků. Důvodem může být i nedostatečný adaptační proces. (Svobodová, 2008, s. 59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 Graf: Mobbing dle pracovního zařazení (Zdroj: vlastní šetření) 
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Největší zastoupení zde mají zaměstnanci, kteří vykonávají manuální činnost tuto ka-

tegorii označilo 65 % napadených osob. 33 % označilo, že vykonává administrativní 

činnost. Ze zkoumání je tedy jasné, že s mobbingem se více potýkají zaměstnanci, kteří 

vykonávají manuální činnost. 

 

Autorka také věnovala pozornost tomu, kdo byl útočníkem mobbingu. 

  

Jak již bylo výše řečeno, s mobbingem se ve firmě setkalo 7 žen a 5 mužů. Z těchto 7 

žen jich 5 uvedlo, že byly napadeny osobou stejného pohlaví, jedna žena uváděla, že 

byla napadena osobou opačného pohlaví a jedna žena tvrdila, že byla napadena do-

konce skupinou stejného pohlaví. U mužů byla situace vyrovnanější – tři z nich byli 

napadeni osobou stejného pohlaví, 2 muži byli napadeni skupinou stejného pohlaví. 

Svobodová (2008, s. 53) k tomu připomíná, že ženy i muži si jako své oběti častěji vybí-

rají osoby stejného pohlaví (40 % u žen, 76 % u mužů). 

 

 

V další polovině praktické části věnovala autorka pozornost výskytu bossingu v pra-

covním kolektivu. S touto formou šikany se setkalo 9 (14%) respondentů. 

Tabulka 5 - Výskyt bossingu u dotazovaných respondentů 

 Zdroj: vlastní šetření  

 

 

Druh bossingu 

 

 

 

Absolutní četnost 

 

Relativní četnost 

Přílišná kontrola 5 56 % 

Častá kritika pracovních 

výsledků 

2 22 % 

Práce neodpovídající 

kvalifikaci 

2 22 % 

Přidělování horší práce 

než ostatním pracovní-

kům 

2 22 % 

Upírání zaměstnanec-

kých práv, např.: nárok 

na přestávku, nárok na 

dovolenou 

2 22 % 

Ponižování či zesměšňo-

vání 

1 11 % 
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Výše uvedené výsledky byly zjištěny pomocí otázek e – i. Respondenti měli možnost 

zaškrtnout více odpovědí. 

 

Z průzkumu vyplývá, že nejvíce osob má pocit, že jejich nadřízený je přehnaně kontro-

luje. Jednalo se o 5 respondentů. V tomto případě se nadřízenému musí dávat ke kon-

trole i malé, dílčí výsledky. (Huberová, 1995, s. 100) S častou kritikou pracovních vý-

sledků se setkali 2 respondenti. Taktéž dva zaměstnanci se střetli s přidělováním 

práce, která neodpovídá jejich kvalifikaci. Dva respondenti mají pocit, že jim je přidě-

lovaná horší práce než ostatním spolupracovníkům. Osoba, která je postihnuta tímto 

jevem, musí vykonávat práce, které jsou jí velice nepříjemné, někdy dokonce až pro-

tivné. (Huberová, 1995, s. 100) Dále 2 osoby označily, že jim jsou upírána zaměstna-

necká práva, např.: nárok na dovolenou, nárok na přestávku. V poslední řadě 1 osoba 

pociťuje ponižování či zesměšňování ze strany nadřízeného. 

 

Dále se autorka zajímala o pohlaví napadených osob bossingem. 

 

Tabulka 6 – Výskyt bossingu dle pohlaví respondentů 

 

Druh bossingu 

 

Ženy 

 

 

Muži 

 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

Přílišná kontrola 5 56 % 0 0 % 

Častá kritika pracovních vý-

sledků 

1 11 % 1 11 % 

Práce neodpovídající kvali-

fikaci 

1 11 % 1 11 % 

Přidělování horší práce než 

ostatním spolupracovníkům 

1 11 % 1 11 % 

Upírání zaměstnaneckých 

práv, např.: nárok na pře-

stávku, nárok na dovolenou 

2 22 % 0 0 % 

Ponižování či zesměšňování 1 11 % 0 0 % 

 Zdroj: vlastní šetření 
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Z 63 osob, které vyplnily dotazník, bylo napadeno bossingem 9 pracovníku, což odpo-

vídá 14 %. Se šikanou ze strany nadřízeného se setkalo 7 žen a 2 muži. 

 

Z tabulky č. 6 je zřejmé, že nejvyšší početnost se nachází u přehnané kontroly. S tímto 

druhem bossingu se setkaly pouze ženy. Konkrétně 5 žen má pocit, že byly obětí to-

hoto jevu. Žádný muž se s tímto druhem bossingu nesetkal. Avšak to může být způso-

beno tím, že ženy případné kontroly od svého nadřízeného můžou vnímat citlivěji. Pří-

lišná kontrola může vyvolat u zaměstnanců pocit nedůvěry a podceňování ze strany 

vedoucího. Jejich spokojenost v pracovním kolektivu klesá, a dokonce se tento pokles 

může projevit i v tom, že určitý pracovník má větší sklon ke konfliktům (Huberová, 1995, 

s. 100). S častou kritikou pracovních výsledků se střetla 1 žena a 1 muž. Z průzkumu 

také vyplývá, že jedné ženě a jednomu muži byla přidělována práce, která neodpovídá 

jejich kvalifikaci. Taktéž 1 žena a 1 muž se domnívají, že jim je přidělovaná horší práce 

než ostatním spolupracovníkům. Dvě ženy mají pocit, že jim jsou upíraná zaměstna-

necká práva. Terčem ponižování či zesměšňování byla 1 žena.  

 

Stejně jak u mobbingu, tak i u bossingu zajímal autorku věk, vzdělání, počet odpraco-

vaných let v podniku a pracovní zařazení respondentů napadených bossingem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 6 Graf: Bossing dle věku (Zdroj: vlastní šetření)  

Z grafu č.6 je zřejmé, že s bossingem nejvíce potýkali zaměstnanci ve věku 31 - 45 let. 

Tuto kategorii tvoří 44 % napadených osob bossingem. Následují pracující, jejichž věk 

se pohybuje v rozhraní 56 a více let (33 %). Kategorii 46 – 55 let označilo 22 % dotazo-

vaných.  
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Obrázek 7 Graf: Bossing dle vzdělání (Zdroj: vlastní šetření)  

S bossingem se nejčastěji potýkaly osoby, které mají středoškolské vzdělání (56 %). 

Zaměstnanci, kteří jsou vyučeni, zaujali druhé místo (33 %). Osoby s vyšším odborným 

vzděláním podléhaly bossingu nejméně (11 %). 

 

 

Obrázek 8 Graf: Bossing dle působení ve firmě (Zdroj: vlastní šetření) 

Z výše zpracovaných výsledků vyplývá, že bossingem byli nejvíce napadeni zaměst-

nanci, kteří pracují ve firmě do 2 let a 2 - 5 let. Tento výsledek není překvapující, jelikož 

osoby, které jsou ve firmě poměrně krátkou dobu, bývají více kontrolovány, a právě 

proto může docházet k tomu, největší četnost se nachází u přílišné kontroly nadříze-

ným. 22 % zaměstnanců pracuje ve firmě 11 – 15 let a 11 % dotazovaných je zaměst-

náno 6 – 10 let.  
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Obrázek 9 Graf: Bossing dle pracovního zařazení (Zdroj: vlastní šetření) 

Z grafu č.9 je zřejmé, že 56 % osob, které byly napadeny bossingem, vykonávají manu-

ální činnost a 44 % osob vykonává administrativní činnost. Ze zkoumání tedy vyplývá, 

že bossingem jsou více zasaženi pracovníci, kteří vykonávají manuální činnost.  

 

Autorka se také zajímala, kterým pohlavím byly oběti napadeny. 

 

Jak je výše uvedeno, s bossingem se střetlo 7 žen a 2 muži. Čtyři ženy uvedly, že jejich 

nadřízený je osoba stejného pohlaví a tři ženy uvedly, že jejich nadřízený je osoba 

opačného pohlaví. Tudíž ženy se setkávají s nevhodným chováním i ze strany opač-

ného pohlaví. Muži, kteří zažili bossing označili, že jejich nadřízený je osoba opačného 

pohlaví.  

  

V poslední části průzkumu autorka věnovala pozornost otázkám: komu by se respon-

denti v případě vzniku šikany svěřili a jak by případnou šikanu řešili.  
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Komu byste se nejdříve svěřil/a se situací? 

 

 

Obrázek 10 Graf: Způsoby svěření (Zdroj: vlastní šetření)  

 

Z grafu č. 10 je zřejmé, že nejvíce respondentů by se svěřilo rodině, konkrétně tuto 

možnost označilo 37 % osob. Tento výsledek není překvapující, neboť rodina poskytuje 

důležité zázemí. Rodina napadené osobě může pomoci tím, že oběti bude naslouchat 

a aktivně pomáhat. (Svobodová, 2008, s. 98) Druhá nejvyšší četnost se nachází u přátel, 

těm by se svěřilo 24 % osob. 22 % zaměstnanců by se svěřilo svým kolegům. Případné 

spojení oběti s kolegy může odradit agresora od šikanování. Kolega se stane oporou 

oběti a ukáže mobberovi, že oběť již není sama. Krom toho můžou informovat další 

kolegy. (Svobodová, 2008, s. 97) Velice znepokojující je, že 11 % respondentů by se s 

případným šikanováním nikomu nesvěřili. Tato varianta je nejhorší, člověku vždy po-

může, když se někomu svěří. Odbornou pomoc by vyhledalo pouze 6 % respondentů.  

 

V poslední řadě je pozornost věnovaná tomu, jak by respondenti nejspíše řešili šikanu 

v případě jejího vzniku. 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

Jak byste nejspíše řešil/a šikanu v zaměstnání v případě jejího vzniku? 

 

 

Obrázek 11 Graf: Řešení šikany v případě jejího vzniku (Zdroj: vlastní šetření) 

 

Z grafu č. 11 je zřetelné, že nejvíce respondentů by šikanu řešilo ve firmě. Tuto odpověď 

označilo 49 % respondentů. Druhá největší početnost je u odpovědi „nevím, jak bych 

situaci řešil/a“. Tuto odpověď označilo 24 % dotazovaných. 14 % respondentů by tuto 

situaci řešilo rovnou odchodem ze zaměstnání. 10 % osob označilo odpověď, že by 

situaci neřešily. Osoby, které uvedly odpověď, že by situaci neřešily, by nejspíše doufaly 

v to, že tento stav přejde. Avšak toto není úplně dobré řešení, neboť se může stát, že 

situace nepřejde a napadená osoba bude stále čelit útokům. A právě tato nevyřešená 

situace může mít velký vliv na její psychický stav. Pouze 3 % by se obrátila na soud 

nebo na inspektorát práce. 
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5.6 Analýza výzkumných předpokladů 

 

Na základě průzkumu a odborných poznatků si autorka stanovila tři následující vý-

zkumné předpoklady.  

 

VP1: Lze předpokládat, že se mobbing a bossing v této společnosti vyskytuje. 

 

Tento předpoklad byl založen mimo jiné na tvrzení Kratze, že mobbing lze pozorovat 

ve všech oborech. Všude, kde spolu lidé pracují delší dobu, rozhodně nevládne idylická 

atmosféra, nýbrž stále znovu dochází k neshodám. (Kratz, 2005, s. 15 – 21) 

 

Tento výzkumný předpoklad si autorka ověřovala na základě informací, které získala z 

otázky č. 2 a z baterie otázek a – c v případě mobbingu. Mobbingem bylo postiženo 12 

osob (19 %) z celkového počtu 63 vyplněných dotazníků respondenty. V případě bos-

singu si autorka tento předpoklad ověřovala ze stejné baterie v otázkách d – ch. Z 63 

osob, který vyplnily dotazník, bylo 9 pracovníků napadeno bossingem, což odpovídá 

14 %. 

 

První výzkumný předpoklad se tedy potvrdil.  

 

Druhý výzkumný předpoklad se týká pohlaví osob, které se setkaly s nějakou formou 

šikany na pracovišti.   

 

Podle nejnovějšího šetření společnosti STEM/MARK aktuálně šikana na pracovišti po-

stihuje víc ženy než muže. V roce 2015 tato společnost provedla průzkum. Vzorek se 

skládal z osob starších 15 let a také výhradně z respondentů, kteří jsou zaměstnaní. 

Tohoto průzkumu se zúčastnilo 589 osob. 23 % respondentů uvedlo, že má zkušenost 

s nějakou formou šikany na pracovišti. Častěji jsou však šikanou postihovány ženy (27 

%), nežli muži (19 %). (stemmark.cz, online, 2015) 

 

Například i Leymann (1996, s. 175) se zabýval v roce 1992 průzkumem, kdy si náhodně 

vybral několik pracovišť ve Švédsku. Tohoto průzkumu se zúčastnilo 2400 mužů a žen. 

Zkušenosti s mobbingem uvedlo 3,5 % dotazovaných. Jestliže by se tento výsledek měl 

zobecnit na veškeré obyvatelstvo ve Švédsku, znamenalo by to, že zhruba 154 000 ze 
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4,4 milionů zaměstnaných se ve svém pracovním životě setkalo se šikanou. Z prů-

zkumu bylo zjištěno, že s mobbingem se ve své práci střetlo 45 % mužů a 55 % žen.  

 

VP2: Lze předpokládat, že ženy budou více ohroženy šikanou na pracovišti nežli 

muži. 

 

Tento fakt si autorka ověřovala na základě údajů, které vycházely z otázky č. 2, č. 7 a 

také z baterie otázek a – c. S projevy mobbingu se setkalo 12 osob (19 %), z toho po-

čtu bylo 7 žen (58 %) a 5 mužů (42 %). 

 

V případě šikany ze strany nadřízeného, tedy bossingu, vycházela autorka z otázky č. 

7 a také z baterie otázek d – ch. Zkušenost s bossingem uvedlo 9 osob (14 %). Kon-

krétně 7 žen (78 %) a 2 muži (22 %). 

 

Druhý výzkumný předpoklad se také potvrdil. 

 

 V souvislosti s výskytem mobbingu a bossingu si autorka stanovila třetí výzkumný 

předpoklad. 

 

Kratz (2005, s. 18) uvádí, že nejčastěji dochází k mobbingu mezi osobami stejného 

postavení. V rámci švédských výzkumů udalo 44 % dotazovaných, že byli mobbováni 

kolegy, 37 % osob se setkalo se šikanou ze strany nadřízeného, 10 % respondentů 

uvedlo, že se setkalo s kombinací těchto dvou předchozích případů a 9 % dotazova-

ných uvedlo, že mají zkušenosti s mobbingem ze strany podřízených. Tento fakt na-

příklad uvádí i Huberová (1995) a Beňo (2003).  

 

VP3: Lze předpokládat, že šikana ze strany osob stejného postavení bude v tomto 

pracovním kolektivu rozšířenější nežli šikana ze strany nadřízeného. 

 

V případě mobbingu autorka vycházela z otázky č. 2 a z baterie otázek a – c. S mob-

bingem se střetlo 12 osob, což odpovídá 19 %. V případě bossingu si autorka tento 

předpoklad ověřovala v baterii otázek d – ch. S bossingem mělo zkušenost 9 pracov-

níků, tento počet odpovídá 14 %.  

Poslední výzkumný předpoklad se též potvrdil.   
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5.7 Návrhy opatření a doporučení 

 

Na základě výsledků z výzkumu autorka navrhla společnosti několik opatření či dopo-

ručení, která by mohla přispět k minimalizaci těchto negativních jevů na pracovišti.  

 

Autorka v první řadě doporučuje firmě, aby se více soustředila na výběr nových pracov-

níků. Základ spočívá ve vhodném příjímacím řízení, které by mělo odhalit osoby, které 

mají sklon k negativnímu chování. 

 

Dále by měli být všichni zaměstnanci dostatečně informováni, jak mají reagovat a co 

mají dělat v případě, když se mobbing objeví. Ačkoliv se o mobbingu mluví stále více, 

informace jsou stále nedostatečné. Každý pracovník by měl vědět, co to mobbing je, 

jak může ohrozit atmosféru ve firmě a tím i výkonnost pracovníků a produktivitu. A 

především jak se mu bránit. Tento návrh se může realizovat tím, že podnik zavede ško-

lení o mobbingu a bossingu. Díky tomuto opatření by se snížila četnost u odpovědi 

„nevím, jak bych situaci řešil/a v případě vzniku šikany“. 

 

Dalším opatření může být prohlášení organizace, že mobbing a bossing je v organizaci 

nepřípustný a bude postihován. Toto prohlášení však musí být organizací důsledně 

dodržováno. 

 

Zároveň autorka navrhuje, aby podnik zlepšil formu adaptačního procesu nových za-

městnanců. Podnik by se měl zaměřit na pečlivé seznámení pracovníka se svým pra-

covním místem a výkonem práce. Tento proces by mohl pomoci v odstranění bossin-

gové aktivity, kterou je přílišná kontrola v podniku. S touto formou bossingu se v tomto 

pracovním kolektivu setkalo 5 respondentů, což nelze brát na lehkou váhu. 

 

V poslední řadě autorka také společnosti doporučuje, aby se vedoucí pracovník více 

zaměřil na integrování nového pracovníka do týmu. Zároveň by neměl dovolit pomluvy 

a intriky v pracovním kolektivu. Případné konflikty na pracovišti by měl řešit včas a měl 

by pečlivěji vnímat signály, jako je neklid v oddělení a zhoršení pracovního klimatu. 

Pomocí této zvýšené pozornosti by došlo ke snížení výskytu těchto negativních jevů, 

jako je mobbing a bossing.  
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Z těchto poznatků plyne, že nejdůležitější je klást důraz konkrétně na:  

 

• důkladný výběr pracovníků 

• semináře, školení o mobbingu a bossingu 

• sledování vztahů v podniku 

• podnikové ujednání 

• adaptaci zaměstnanců 
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6 Rozhovor 

Autorka měla možnost provést rozhovor s expertkou, která pracuje v Mobbing Free In-

stitutu, jenž se zabývá řešením negativních jevů na pracovišti. Institut pomáhá nejen 

jednotlivcům, ale i celé organizaci. Nabídka jejich služeb je široká. Specializují se na-

příklad na: vzdělávání vedoucích či řadových pracovníků v oblasti prevence a elimi-

nace vztahové patologie na pracovišti, vypracování kodexu chování a Mobbing Free 

manuálu, školení personalistů, poradenství atd. Veškeré služby jsou podrobně 

popsány na jejich webových stránkách – www.mobbingfreeinstitut.cz. Mobbing Free 

Institut tvoří zkušený tým, který je složený z odborných konzultantů, terapeutů, práv-

níků, lektorů, mediátorů, koučů a dalších odborníků. Institut kooperuje s významnými 

subjekty zabývajícími se související problematikou, se Státním úřadem inspekce 

práce, s advokátními kancelářemi, vysokými školami a s dalšími podobnými institu-

cemi. (mobbingfreeinstitut.cz, online) 

 

První otázka, která byla položena odbornici se týkala založení této instituce. Konkrétní 

zájem byl o příčiny vzniku tohoto institutu, který se zabývá negativními jevy na praco-

višti. Odbornice odpověděla, že institut byl založen hlavně z toho důvodu, že v České 

Republice žádná podobná organizace, která se zabývá touto problematikou, doposud 

neexistovala. 

 

Prostřednictvím druhé otázky autorka zjišťovala, kolik osob se ročně obrátí na institut 

s tím, že potřebují pomoci. Expertka uvedla, že denně pomoc vyhledává několik osob. 

Na institut se obrací zaměstnanci z různých odvětví, od řemeslných prací, až po minis-

terské či velvyslanecké pozice. Autorce bylo řečeno, že od založení institutu jejich tým 

oslovilo několik tisíc osob. Odbornice dodala, že některým osobám stačí pouze po-

vzbuzení, ale někteří potřebují dlouhodobější a intenzivnější péči. 

 

Další otázka byla zaměřena na to, kolik osob se přibližně setkává se šikanou na pra-

covišti v České Republice. Expertka uvedla, že 43 % osob je některé z forem mob-

bingu vystaveno 1x týdně a častěji. 54 % osob, je mobbingu vystaveno déle než jeden 

rok. Za zmínku také stojí, že od roku 2011 se postupně zvyšuje procento osob, které 

tuto situací řeší. V roce 2011 to bylo 52 % a nyní již 63 %. 
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V návaznosti na předchozí dotaz, autorka zjišťovala, jaké formy mobbingu se na pra-

covišti vyskytují nejvíce. Dle specialistky, si nejčastěji zaměstnanci stěžují na to, že 

jejich pracovní výkon není řádně oceněn. Zaměstnancům jsou často přiřazovány ne-

smyslné pracovní úkoly, popřípadě nedostávají žádné. Obvykle se také setkávají s tím, 

že bývají na pracovišti uráženi, zesměšňování, či nesmyslně kritizováni.  

 

Jedna z autorčiných otázek se zaměřila na situaci, ve které osoba postižena mobbin-

gem zvažuje, zdali je pro ni lepší situaci řešit, či rovnou odejít ze zaměstnání. Ex-

pertka upozornila, že každý případ vyžaduje osobní přístup. U každého problému je 

potřeba zjistit příčiny a následky, a následně ho vyhodnotit. Často nastává situace, že 

mobber si není vědomý svého chování a co jím způsobuje. Tento způsob šikany bývá 

označován za nevědomou a patologickou. Druhá situace nastává v případě, že oběť 

mobberovi sdělí jeho nevhodné chování vůči němu, a mobber své chování přesto ne-

změní, jedná se tedy o šikanu vědomou. 

 

 Autorku práce zajímalo, zda prakticky existuje nějaká ochrana proti mobbingu. Ex-

pertka upozornila na to, že základem ochrany je otevřená komunikace obou stran, 

která má zamezit stupňování dané situace. Dále platí, že agresor i oběť musí koopero-

vat se specialisty z personálního oddělení a odborovými organizacemi.  

 

Další otázka se zabývala tím, jakými nejčastějšími následky trpí lidé postiženi mob-

bingem. Osoby, které byly zasaženy mobbingem, trpí zejména úzkostí, depresemi, 

psychosomatickými poruchami, demotivací a poklesem produktivity. 

 

Poslední otázka směřovala k poměrně citlivému tématu. Autorka se dotazovala, zda 

může dlouhodobá šikana skončit smrtí oběti. Expertka nastínila situaci, že oběti 

často končí v psychiatrických léčebnách, a to právě z důvodu pokusu o sebevraždu. 

Častěji se ale stává, že dlouhodobá šikana vede například k srdečnému selhání.  

 

 

Tento rozhovor poskytl hlubší pohled na danou problematiku. Díky rozsáhlým zkuše-

nostem odbornice v této oblasti se dají sdělené informace v tomto rozhovoru považo-

vat za důvěryhodné a výstižné. Pro rozhovor byly vybrány významné, i zajímavé dotazy 

na tuto problematiku, díky kterým autorka získala velmi přínosné praktické poznatky 

z oblasti šikany na pracovišti.  
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Závěr  

 

Tato bakalářská práce pojednává o šikaně na pracovišti. Cílem bylo teoreticky popsat 

tento fenomén a provést kvantitativní výzkum ve vybrané společnosti na výskyt mob-

bingu a bossingu. Teoretická část se zaměřila na popis technik, forem, profilu oběti a 

agresora, příčiny vzniku, důsledků, a také na obranu proti negativním jevům jako jsou 

mobbing a bossing.  

 

 V praktické části autorka ke svému šetření využila anonymní dotazník v papírové po-

době. Vytvořené dotazníky, pomocí kterých autorka zjišťovala, zda se mobbing a bos-

sing v této společnosti vyskytuje, byly rozdány v nejmenované společnosti. V souvis-

losti s průzkumem a s nastudovanou literaturou si autorka stanovila tři výzkumné 

předpoklady. První výzkumný předpoklad se týkal výskytu mobbingu a bossingu na 

tomto pracovišti. Bylo zjištěno, že i v tomto pracovním kolektivu se různé podoby ag-

resivního jednání vyskytují. První předpoklad byl tedy potvrzen. Pomocí druhého před-

pokladu si autorka ověřovala, jestli těmto negativním jevům jsou více vystaveny ženy, 

anebo muži. Potvrdilo se, že s agresivním jednáním se více setkávají ženy. Poslední 

výzkumný předpoklad se také týkal výskytu mobbingu a bossingu. Konkrétněji, že mo-

bbing v této společnosti je více rozšířen nežli bossing. I tento předpoklad se potvrdil.  

 

Výsledky průzkumu společně s návrhy na minimalizaci těchto negativních jevů budou 

poskytnuty společnosti. Doporučení, která autorka uvedla, by měla vést k vytvoření a 

udržení zdravé pracovní atmosféry.   

 

Poslední část bakalářské práce tvoří rozhovor s expertkou, která se zabývá touto pro-

blematikou. Autorka odbornici položila několik otázek, které se týkají tématu této ba-

kalářské práce. Díky rozhovoru autorka získala velmi přínosné informace z praxe.  

  

Autorka pevně doufá, že toto téma se více dostane do podvědomí veřejnosti, jelikož 

každý z nás se může ocitnout v pozici „obětního beránka“, a proto je důležité, abychom 

věděli, jak takovou situaci řešit.  
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V dalším zkoumání by autorka prováděla průzkum v oblasti zdravotnictví, neboť od-

borníci se shodují, že v tomto sektoru se šikana na pracovišti vyskytuje nejvíce. Získané 

výsledky by poté porovnala s dosavadním výzkumem.  
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Příloha 1 

VÝZKUMNÝ DOTAZNÍK K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

Formy šikany na pracovišti – mobbing, bossing 

 

Vážení respondentky a vážení respondenti, 

jmenuji se Lucie Beranová a jsem studentkou bakalářského studia na ČVUT v Praze, 

obor Řízení a ekonomika průmyslového podniku. Nyní se zabývám závěrečnou prací a 

provádím průzkum na téma mobbing a bossing (šikana na pracovišti) a tímto bych Vás 

chtěla požádat o vyplnění následujících otázek. 

Ráda bych zdůraznila, že dotazník je anonymní. Na otázky prosím odpovídejte zcela 

upřímně. Zvolenou odpověď prosím označte jejím zakroužkováním. Vyplněné do-

tazníky prosím vkládejte do označené schránky. 

Předem děkuji za spolupráci. 

1. Jak často ve Vašem pracovním kolektivu vznikají konflikty? 

a) Velmi často 

b) Docela často 

c) Málokdy 

d) Vůbec ne 

 

2.Byl/a jste někdy v pracovním kolektivu vystaven/a některým následujícím situa-

cím? (můžete označit více odpovědí) 

a) Slovním útokům 

b) Písemným útokům 

c) Neverbálním útokům 

d) Kanadským žertíkům 

e) Sexuálnímu obtěžování 

f) Nejsem vystaven/a žádným takovým útokům – přeskočte na otázku č. 4 

 

3.Pokud jste byl/a vystaven/a těmto situacím, kdo byl útočníkem? 

a) Osoba stejného pohlaví 

b) Osoba opačného pohlaví 

c) Skupina osob stejného pohlaví 

d) Skupina osob různých pohlaví 

 

4. Jakého pohlaví je Váš nadřízený? 

a) Osoba stejného pohlaví jako já  

b) Osoba opačného pohlaví 
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5.Jak byste nejspíše řešil/a šikanu v zaměstnání v případě jejího vzniku? 

a) Odchodem ze zaměstnání 

b) Situaci bych řešil/a ve firmě 

c) Obrátil/a bych se na inspektorát práce, soud 

d) Situaci bych neřešil/a 

e) Nevím, jak bych situaci řešil/a 

 

6.Komu byste se nejdříve svěřil/a se situací? 

a) Kolegovi 

b) Rodině 

c) Přátelům 

d) Odborná pomoc 

e) Nikomu bych se nesvěřil/a 

 

Odpovězte prosím na následující blok otázek a -  i na škále rozhodně ano (1) až roz-

hodně ne (4). Zvolenou odpověď označte zakroužkováním příslušného čísla. 

Máte dojem, … Rozhodně 

ano 

Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne 

a. že Vás někteří pracovníci 

ignorují? 

1 

 

2 3 4 

b. že se o Vás šíří pomluvy?  1 2 3 4 

c. že Vám spolupracovníci 

zatajují podstatné infor-

mace, které mohou mít vliv 

na Vaše pracovní výsledky? 

1 2 3 4 

d. že Vás nadřízený pře-

hnaně kontroluje? 

1 2 3 4 

e. že Vaše pracovní vý-

sledky jsou často kritizo-

vány? 

1 2 3 4 

f. že jsou Vám zadávány 

úkoly pod Vaši úroveň? 

 

1 2 3 4 

g. že jsou Vám upírána ně-

která zaměstnanecká 

práva? (např.: nárok na do-

volenou, nárok na pře-

stávku) 

 

1 2 3 4 

h. že Vás Váš nadřízený po-

nižuje/zesměšňuje? 

1 2 3 4 
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7. Jste: 

a) Muž 

b) Žena 

 

8. Jaký je Váš věk? 

a) 15 - 30 let 

b) 31 - 45 let 

c) 46 - 55 let 

d) 56 a více let 

 

9.Jaká je nejvyšší úroveň Vámi dosaženého vzdělání? 

a) Základní 

b) Vyučen/a 

c) Vyučen s maturitou 

d) Středoškolské 

e) Vyšší odborné 

f) Vysokoškolské 

 

10.Jak dlouho působíte v současné firmě? 

a) Do 2 let 

b) 2–5 let 

c) 6–10 let 

d) 11-15 let 

e) 16 a více let 

 

11. Na jaké pozici ve firmě pracujete?  

a) Manuální pozice 

b) Administrativní pozice  

 

Děkuji za Váš čas a ochotu. 

 

V případě dotazů ohledně dotazníku mě můžete kontaktovat na l.beranovaa@se-

znam.cz 

 

  

 

ch. že je Vám přidělovaná 

horší práce než ostatním 

pracovníkům? 

1 2 3 4 
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Příloha 2 

Rozhovor s odbornicí 

 
Co Vás přimělo ke vzniku této instituce?  

„Absence jakékoliv instituce, která se touto problematikou zabývá, ať už státní či ne-

státní. Absence osvěty této problematiky.“ 

Kolik osob se na Vás cca ročně obrátí s pomocí?  

„Na náš institut se obrací denně několik osob z různých odvětví a mohu potvrdit, že je 

to od řemeslných řemesel, až po ministerské či velvyslanecké pozice. Další osoby se 

na nás obrací díky medializaci konkrétních kauz i za pomoci sociálních sítí. Statistiky si 

nevedeme, ale od počátku institutu se pohybujeme rozhodně v tisících oslovení na-

šeho institutu. Některým stačí povzbuzení, jiní potřebují péči větší a intenzívnější, po-

mohli jsme ale všem, kteří se na nás obrátili. Avšak je třeba upozornit, že byli i tací, co 

si naši činnost pletli se státní institucí, úkolovali nás a kladli tak vysoké nároky na in-

tenzívní, odbornou a právní pomoc, že jsme s nimi další "spolupráci" byli nuceni ukon-

čit. Hlavní naší činností je pomoci obětem šikany postavit se na vlastní nohy a nastínění 

účinného postupu pro ochranu a hájení jejich práv, nikoliv právní, psychologická či jiná 

odborná poradna.“ 

Kolik osob se přibližně setkává se šikanou na pracovišti v České Republice?  

„43 % osob je některé z forem mobbingu vystaveno 1× týdně a častěji. Déle, než jeden 

rok je mobbingu vystaveno 54 % šikanovaných. 63 % se snažilo problém řešit, což se 

od roku 2011 postupně zvyšuje (52 %).“ 

Jaké jsou nejčastější formy mobbingu?  

„Mezi nejčastější formy mobbingu patří: neocenění výkonu vaší práce, zadávání ne-

smyslných pracovních úkolů, popřípadě nezadávání žádných, zesměšňování či po-

mlouvání ostatními, zadávání povinností neodpovídajících vaší kvalifikaci, neustálá kri-

tika práce a urážení nadávkami.“ 

V případě, že je osoba postihnuta mobbingem je pro ni lepší rovnou odejít ze za-

městnání nebo naopak tuto situaci řešit? 

„Samozřejmě nelze paušalizovat, každý případ vyžaduje individuální přístup. Také je 

třeba řádně problém analyzovat a rozklíčovat příčiny a následky. Zjistili jsem, že lze 

šikanu dělit na vědomou, nevědomou a patologickou. Nevědomý mobber neví, co 

svým jednáním oběti šikany způsobuje. Pokud mu, ale oběť sdělí, že jeho chování a 
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jednání vnímá jako nevhodné a mobber i přesto v jednání nezmění přístup, jedná se o 

šikanu vědomou.“ 

Jak se firmy můžou chránit proti mobbingu?  

„Základem je otevřená komunikace obou stran s cílem zamezení eskalace situace, 

spolupráce s personalisty, odborovými organizacemi, oznámení pověřené osobě či in-

stituci, případně přeřazení mobbera na jiné pracoviště.“ 

Jakými nejčastějšími následky trpí lidé postiženy mobbingem?  

„Nejčastěji lidé trpí úzkostí, depresemi, posttraumatický stresem, psychosomatickými 

potížemi, nevolností, demotivací, poklesem produktivity, ale také organizačními a eko-

nomickými potížemi.“  

Může dlouhodobá šikana skončit smrtí oběti?  

„Samozřejmě a bohužel i takovýto případ máme. Nebylo to ale ukončení sebevraždou, 

nýbrž srdečním selháním. Mnoho obětí šikany končí v psychiatrických léčebnách, sa-

mozřejmě i z důvodu pokusu o sebevraždu. Díky absenci osvěty a strachu naší společ-

nosti vyhledat odbornou psychologickou či psychiatrickou pomoc ze strachu stigma 

„blázna“, je těžké situaci zvládnout svépomocí.“ 
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