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ABSTRAKT

Tato bakalářská práce pojednává o šikaně na pracovišti. 

Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem 

této práce je kvantitativní výzkum ve společnosti na výskyt 

mobbingu a bossingu. Teoretická část popisuje formy, 

techniky, důsledky, řešení, profil oběti a agresora 

mobbingu a bossingu. V praktické části je prováděn 

průzkum pomocí anonymních dotazníku ve vybrané 

společnosti. Dotazníky jsou zaměřeny na to, zda se ve 

společnosti vyskytují negativní jevy jako je mobbing, 

bossing. Výsledky průzkumu jsou shrnuty v tabulkách, 

grafech a následně okomentovány. Na závěr jsou 

navrhnuta možná opatření a doporučení pro danou firmu, 

za účelem minimalizace šikany na pracovišti.

NÁVRHY A DOPORUČENÍ SPOLEČNOSTI

Na základě výsledku z výzkumu autorka navrhla společnosti několik 

opatření či doporučení, která by mohla přispět k minimalizaci těchto 

negativních jevů na pracovišti. Autorka v první řadě doporučuje firmě, aby 

se více soustředila na výběr nových pracovníků. Dále by měli být všichni 

zaměstnanci dostatečně informováni, jak mají reagovat a co mají dělat 

v případě, když se mobbing objeví. Dalším opatření může být prohlášení 

organizace, že mobbing a bossing je v organizaci nepřípustný a bude 

postihován. Zároveň autorka navrhuje, aby podnik zlepšil formu 

adaptačního procesu nových zaměstnanců. V poslední řadě autorka také 

společnosti doporučuje, aby se vedoucí pracovník více zaměřil na 

integrování nového pracovníka.

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

Z průzkumu bylo zjištěno, že v tomto pracovním kolektivu se různé 

podoby agresivního jednání vyskytují.  Konkrétně mobbingem bylo 

postiženo 12 osob (19 %) z celkového počtu 63 vyplněných dotazníků 

respondenty. Nejvíce rozšířenou formou mobbingu byly pomluvy. Se 

šikanou ze strany nadřízeného uvedlo zkušenost 9 pracovníků což 

odpovídá 14 %. V případě bossingu je nejvíce rozšířenou formou 

přílišná kontrola.

METODOLOGIE PRŮZKUMU

Průzkum byl proveden pomocí kvantitativního dotazníkového šetření mezi 

zaměstnanci této společnosti. Autorka využila ke svému průzkumu 

standardizovaný, anonymní 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 celkově rozdaných 85 

dotazníku se navrátilo 63, návratnost je tedy 74 %. 

Tabulka – Výskyt mobbingu u dotazovaných respondentů

Absolutní četnost Relativní četnost

Nejsem vystaven/a žádným 

takovým 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

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 
pracovníkům

2 22 %

Upírání zaměstnaneckých 
práv, např.: nárok na 
přestávku, nárok na 
dovolenou

2 22 %

Ponižování či 
zesměšňování

1 11 %

Tabulka – Výskyt bossingu u dotazovaných respondentů

Zdroj: vlastní šetření


