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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou šikany na pracovišti. Teoretická část je zaměřena na mobbing 

a bossing, vysvětluje jejich základní charakteristiku, příčiny, formy, důsledky a způsoby, jak se 

šikaně bránit. Praktická část je zaměřena na výskyt mobbingu a bossingu v soukromém podniku. 

Tento kvantitativní průzkum zjišťuje povědomí pracovníků o šikaně na pracovišti. Práce má za cíl 

zvýšit povědomí o šikaně na pracovišti, analyzovat získaná data a navrhnout doporučení. 
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Abstract 

The subject of this thesis is the problem of bullying in the workplace. The theoretical part focuses 

on mobbing and bossing, explains their basic characteristics, causes, forms, consequences and 

ways to prevent bullying. The practical part is based on a questionnaire survey – occurrence of 

mobbing and bossing in a private company. This quantitative survey identifies workers' awareness 

of bullying. The goal of this thesis is to raise awareness of bullying in the workplace. 
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Úvod 

Šikana na pracovišti je téma, které v poslední době slýcháme čím dál častěji. V dnešní době 

trávíme na pracovišti velkou část našeho života. Jsou to především kolegové a nadřízení, se kterými 

se vídáme každý den a možná častěji než s naší vlastní rodinou a s přáteli. Vzhledem k času, který na 

pracovišti trávíme, je tedy zapotřebí, aby se jednalo o prostředí, kam se rádi vracíme.  

 O spokojené zaměstnance by se mělo samozřejmě zajímat jak vedení společnosti, tak i 

vedoucí jednotlivých oddělení. Není novinkou, že spokojení zaměstnanci zpravidla odvádějí lepší 

pracovní výkony. Zaměstnanec, který se do zaměstnání těší, má na pracovišti dobré vztahy a 

důvěřuje svému nadřízenému, udělá podniku tisíckrát lepší službu nežli frustrovaný zaměstnanec, 

který se bojí cokoliv říct, projevit se a pouze si jde 8 hodin v práci odtrpět.  

Jak už bylo zmíněno na začátku, v práci trávíme poměrně velkou část našeho života. Nikdo z nás 

nechce pracovní část týdne trávit v prostředí, kde se necítíme dobře. Ještě hůř v prostředí, kde se 

nám spolupracovníci vyhýbají. Šuškají si za našimi zády. Odchází z místnosti, když do ní my vejdeme. 

Roznáší o nás nepravdivé pomluvy nebo dělají nepříjemné narážky na náš soukromý život. 

Nechceme být ani v zaměstnání, kde nás bude náš vedoucí neustále kontrolovat. Stát nám za zády a 

čekat na naši chybu. Přidělovat nám práci, která je mimo naši pracovní kompetenci. Ať už se jedná o 

práci „podřadnou“ či práci, na kterou nám chybí vzdělání. Nejen, že není správné někoho šikanovat, 

ale není ani správné přihlížet, jak je někdo jiný šikanován. Nikdo z nás si nezaslouží být 

zesměšňován, a naopak každý z nás má právo být spokojený. 

Se šikanou na pracovišti se občas váže problém s tím, že si to oběť nechce připustit. Jedná se o 

nepříjemnou věc, a tak může nějakou dobu útočníka i obhajovat. Určitě má zrovna špatný den, je 

toho na něj moc, to se zlepší. Bohužel pokud násilník zjistí, že může páchat násilí, jen v málokterých 

případech přestane.  

 Je potřeba o šikaně na pracovišti mluvit. Šikana na pracovišti se mezi zaměstnanci sice 

vyskytuje odedávna, v současnosti má bohužel spíše vzestupnou tendenci. A nejedná se o problém 

„dělnictva“. Vyskytuje se právě i mezi vzdělanými lidmi, kteří pracují v dobrých společnostech na 

vysokých pozicích. Je potřeba, aby firmy proti šikaně vystupovaly, aby zaměstnanci věděli, jaké 

příznaky má mobbing a bossing a jak se proti nim bránit. V případě, když se zaměstnanec stane 

obětí, měl by najít u vedení společnosti (personálního oddělení, u kolegů) podporu a pomoc. 

Společnosti si musí svých zaměstnanců vážit.  

 Nejde totiž pouze o pracovní prostředí, kde se můžeme cítit špatně. Pracovní potíže po 

určitě době nezačínají se začátkem pracovní doby a nekončí s koncem pracovního dne. Na pracovní 

potíže myslíme i během našeho volna, víkendů, dovolené. Šikanovaný pracovník je frustrovaný, 

odcizuje se svým blízkým, rodině, přátelům. Izoluje se. Šikana na pracovišti se také projevuje na 

zdravotním stavu zaměstnance a pojí se s nejrůznějšími onemocněními. Není ani výjimkou, že 

útěchu oběť hledá v návykových látkách.  

 Šikana na pracovišti představuje závažný problém, který je potřeba řešit. V teoretické části 

se budu věnovat právě zmíněnému mobbingu a bossingu. O co se vůbec jedná, jaké jsou jejich 

příznaky a jak se včas rozpoznat. Teoretická část také obsahuje rady, jak postupovat v případě, že se 

do takové situace dostaneme my nebo někdo z našich kolegů. Jak proti šikaně na pracovišti bojovat 

a jak se s ní vyrovnat. Teoretická část dále obsahuje i kapitolu o následcích, které na obětech šikana 
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zanechá. Krom mobbingu a bossingu také popisuje seznam a vysvětlení dalších druhů šikany na 

pracovišti.  

 Cílem této práce je, aby po přečtení teoretické části každý čtenář věděl, co je mobbing a 

bossing. Uměl rozpoznat jejich příčiny a věděl, jak se zachovat, když se s nimi dostane do střetu. 

Dalšími cíli práce, kterých bude dosaženo v praktické části, je analyzovat získaná data z dotazníků a 

navrhnout z nich plynoucí doporučení. 
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1 MOBBING 

V celé první kapitole se budeme věnovat pojmu mobbing. Od jeho mnohých definic, přes techniky, 

které se během mobbování (šikanování) používají, přes jeho průběh a rady, jak proti němu bojovat. 

Jedná se o nejrozšířenější formu šikany na pracovišti, a tedy i o nejobsáhlejší kapitolu.  

1.1 Definice pojmu mobbing a jeho etymologie 

Mobbing je dle Beňa (2015, s. 69) definován jako psychické násilí či teror na pracovišti. Jedná se o 

nejrozšířenější formu šikany na pracovišti, kde psychické útoky přicházejí z řad kolegů, kteří pracují 

na hierarchicky obdobných pozicích. Pracovník je napadán svým kolegou či kolegy.  

 

Barancová (2014, s. 14) uvádí, že výzkumy v Evropské unii ukazují na větší procento žen, které jsou 

na pracovišti šikanovány nebo na dočasné zaměstnance, kteří jsou k mobbingu náchylnější. 

 

Beňo i Barancová se shodují ve faktu, že mobbing probíhá na hierarchicky obdobných pozicích. 

Barancová však přikládá větší váhu i okolnímu vlivu. Podle ní se k mobbingu schyluje především u 

žen, pracovníků zaměstnaných na dobu určitou a také v situacích, kdy se zaměstnanci o své 

pracovní pozice bojí a vzniká tak větší rivalita.   

 

Heřmanová (2008, s. 106) mobbing vidí především jako nerovný poměr sil, kdy šikanovaný jedinec 

vnímá útoky proti sobě nepřátelsky s ponižujícími a zastrašujícími znaky. Útoky probíhají opakovaně 

a po delší dobu. Mobber vnímá bezmoc oběti, která se nezvládá bránit.  

 

Pugnerová (2006, s. 67) také hovoří o systematických útocích, které trvají delší dobu a jsou 

prováděny jednotlivcem či skupinou. Častokrát mají za následek psychické či fyzické onemocnění 

oběti. 

  

Všichni autoři zmínění výše (Beňo, Barancová, Heřmanová i Pugnerová) se shodují ve specifikaci 

hlavních znaků mobbingu. Mezi ně patří: systematické, cílevědomé, a hlavně opakující se útoky 

agresora (mobbera) na šikanovanou osobu (oběť). 

 

Uměle vytvořené slovo mobbing odvozuje svůj původ z anglického slovesa mob, které překládáme 

jako „vrhnout/sesypat se na někoho, nadávat, útočit či napadat“. Pro slovo mobbing neexistuje 

v českém jazyce řádný ekvivalent, nejblíže se významu slova v překladu podobá psychoteror, 

psychický teror, psychické týrání/ násilí občas je chybně překládán i jako šikana. Ve Velké Británii, 

USA nebo Austrálii je synonymem výraz bullying, zbytek Evropy se naučil používat přímo slovo 

mobbing, právě kvůli chybějícímu přesnému překladu. Zajímavou informací je i fakt, že mobbing se 

původně pojil se světem zvířat, a to konkrétně ptáků, kteří jako smečka útočili na vetřelce, který 

chtěl vniknout do jejich teritoria. Teritorialitou, neboli značkováním a chráněním svého území, se 

dále vyznačují převážně šimpanzi, vlci či hyeny. Lidé bohužel převedli toto slovo do trošku jiného 

významu, než pouze „chránění svého teritoria“ a jedná se o diskriminační projev, nežádoucí 
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agresivitu a patologický fenomén, který má za cíl jedince vytlačit z kolektivu, znevážit ho a přimět 

ho tím k „dobrovolnému“ odchodu z pracoviště. (Svobodová, 2008, s.19)  

 

Podle Heřmanové (2008, s. 105) etymologický původ slova pochází z latinského označení „Mobile 

vulgus“, jehož význam označuje malé seskupení s malým organizačním stupněm a s převládajícím 

negativním jednáním.  

 

Očima oběti se potom jedná o zvlášť stresující situaci, která ve většině případů končí újmou na 

zdraví a může vyústit i v pokus o sebevraždu (Beňo, 2003, s. 11) 

1.2 Mobbing vs šikana 

Než se zaměříme na znaky, ve kterých se mobbing a šikana rozchází, řekněme si, v čem jsou stejné a 

proč občas chybně dochází k jejich záměně. Dokud se u nás dostatečně nezažil termín „mobbing“, 

byl často sdělovacími prostředky nahrazován termínem „šikana na pracovišti“. V obou případech se 

sice jedná o druh násilí, kde cílem agresora je ublížit druhé osobě a mobbing by se do jisté míry 

mohl označit za druh šikany, ale rovněž jsou tu i mnohé odlišnosti. Mobbing se vyskytuje především 

mezi dospělými a v pracovním prostředí. Se šikanou se setkáme spíše ve škole či armádě. Šikanu 

můžeme snáze poznat a často se projevuje i fyzickým násilím. Má za cíl způsobit okamžitou újmu, 

ponížení a utrpení, kdežto mobbing je skrytý, dlouhodobý, rafinovaný a jeho cílem je vytvořit 

z oběti problémového pracovníka. U mobbingu není častá přítomnost fyzického násilí, jde spíše o 

dlouhodobý psychický teror, který se pojí s vyšší inteligencí a promyšleností útoků. Pro lepší 

představu, mobbing je spojován spíše s pomluvami, intrikami, sabotováním práce či pomluvami 

před vedoucím pracovníkem. Šikanu si jde představit jako strkání, bránění v odchodu, veřejné 

posměšky, násilí atd. Svobodová (2008, s. 20-21) 

 

Podle Pugnerové (2006, s. 67) se mobbing od šikany liší především absencí fyzických útoků. Teror je 

veden především psychickými útoky. 

1.3 Cíl mobbingu aneb čeho chce mobber dosáhnout 

Cíl mobbingu definuje Svobodová (2008, s. 30) jednoznačně, jako psychické a fyzické činnosti, které 

mají zapříčinit likvidaci jedince. Výsledkem mobberovy práce je poškození druhého člověka 

v pracovním i v soukromém životě a snaha přimět ho k pohrdání sám sebou. Agresor, ať už vedený 

žárlivostí, strachem z konkurence či pocitem méněcennosti, chce zpochybnit znalosti oběti a 

poškodit její sebevědomí. Útoky mají většinou za cíl donutit postiženého k odchodu ze zaměstnání, 

někdy jsou „pouze“ projevem moci, převahy a uspokojení z ublížení slabšímu. Mobber se snaží 

vyvolat v oběti pocit viny, znehodnotit a vyřadit ji z kolektivu a přimět ji dělat chyby. Nejen, že oběť 

vadí jemu, chce, aby ostatní sdíleli jeho názor, a tak se snaží i zbytek pracovníků poštvat proti ní. 

 

Dle Pugnerová (2006, s. 67) je hlavním cílem poškodit a znemožnit jedince a způsobit mu škodu.  
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1.4 Výskyt mobbingu 

V poslední době se výskyt mobbingu zvyšuje. Dochází k němu stále častěji a skoro každý člověk byl 

v pracovním životě obětí, účastníkem či neutrálním pozorovatelem. Jedná se o celosvětový 

problém. Mobbing se v pracovním světě vyskytuje od nepaměti, ovšem řešit se začal teprve okolo 

80.let a to převážně kvůli vlivu na produktivitu práce či na zdravotní stav zaměstnanců. Mobbing je 

více rozšířený, než by se mohlo zdát, ale vzhledem k tomu, že se jedná o nežádoucí jev, je i ve 

velkých korporacích často zamlčován. Bohužel česká legislativa a pracovní prostředí nejsou ideálně 

nastaveny, a tak se často pracovníci namísto podpory a pomoci dočkají spíš věty typu „běžte jinam, 

když se vám tu nelíbí“. (Svobodová, 2008, s. 21) 

1.5 Účastníci, znaky, prostředí a průběh 

Mobber vs oběť 

Mobber neboli agresor je člověk, který vědomě ubližuje druhým za účelem vlastního potěšení. 

Častokrát se jedná o nevyzrálou osobu, která si kompenzuje vlastní pocit méněcennosti, snaží se tak 

zvýšit si sebevědomí a potvrdit svou moc. Mobber je silně autoritativní, manipulativní a egoistický. 

Na druhou stranu mívá pocit méněcennosti a je nespokojený se svým životem – se svou prací, svými 

znalostmi, svým tělem. Je si vědom svých nedostatků a rozhodl se je maskovat tím, že bude 

poukazovat na slabiny oběti. Touží dokázat svoji dominanci a druhého ovládnout. Dokáže být 

k jedné skupině velice milý a přátelský a k druhé se chová podrážděně a nepřátelsky. Mobber 

opovrhuje ostatními (málokdy se s druhými názorově shodne), nemá o ně zájem, nerespektuje 

jejich práva či potřeby, ale chce, aby se ostatní zajímali o něj. Často bývá zaujatý k odlišnostem – 

opačné pohlaví, orientace, náboženství, národnost. (Svobodová, 2008, s. 46-48)  

 

Jak řekl Seneca: „Veškerá krutost pochází ze slabosti“. Profil oběti nelze přesně specifikovat, je 

pravdou, že se většinou jedná o osoby, které určitým způsobem vybočují z řady.  

 

Mezi nejčastější mobberovy důvody k mobbování Beňo (2003, s. 74) uvádí:  

 

• frustrace neboli strach ze ztráty autority, moci, kompetencí 

• nuda, dlouhá volná chvíle 

• tlak 

• obavy z konkurence 

• zloba a závist 

• boj o právo „vlastnit“ 

• intolerance 

 

Svobodová (2008, s. 59) říká, že mobber se bojí všeho neznámého. Cítí se tím ohrožen, a proto musí 

danou „věc“ (zdroj – kolegu) odstranit.  
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Dále Svobodová (2008, s. 56), jako největší omyl uvádí domněnku, že za mobbování si může oběť 

sama. Nikdy se nejedná o chybu oběti. „Ten, kdo chce mobbovat, si svou oběť vždycky najde“. 

 

Statistiky uvádí, že průměrným věkem mobbera je 40 let. Zatímco obětí se stávají převážně mladší 

ženy (okolo 35 let) či muži (okolo 50 let). (Kratz, 2005, s. 21) 

 

Kratz(2005, s. 20-21) dále říká, že neexistuje typický profil oběti s danými osobnostními či 

charakterovými vadami. Ze zkušenosti ovšem uvádí, že se častokrát jedná o pracovníky: „méně 

výkonné, neprůbojné, citlivé, labilní, choulostivé a převážně pesimisticky založené.“ Oběť je většinou 

křehká, dá se lehce zranit, neboť je přecitlivělá. Špatně snáší kritiku a nezvládá se sama bránit. 

Nechybí ovšem ani případy, kdy  byl mobbován silný, sebejistý a kvalifikovaný zaměstnanec.  

 

Pugnerová (2006, s. 73) rovněž uvádí, že neexistuje typická oběť mobbingu. Obětí se může stát 

kdokoliv z nás, v jakémkoli věku či odvětví. Větší sklon stát se obětí mají ovšem osoby, které se 

nějakým způsobem odlišují od ostatních. Obětí se například může stát žena, která obsadila dříve 

typickou mužskou pozici nebo naopak muž, který vykonává práci dříve přisuzovanou pouze ženám. 

Odlišností se může stát téměř cokoliv: tělesná váha (ať už se jedná o obezitu nebo naopak velmi 

hubeného jedince), naše tělesné proporce (např. nadprůměrná/podprůměrná výška), vada řeči, 

národnost, vyznání, neobvyklé záliby, doba strávená na pracovišti (nováček, dlouholetý starší 

pracovník).  

 

Bohužel, tím se potvrzuje fakt, že společnost odlišnost špatně přijímá a takové jedince mezi sebe 

těžko pouští. Může se jednat o fyzické či psychické rozdíly. Fyzická odlišnost vždy přitahovala 

pozornost. Například malé děti se často uchylují k šikaně jen proto, že je druhý moc hubený, moc 

tlustý, moc pihovatý, moc zrzavý, zkrátka, až moc jiný. I spolupracovníky zaujme to, co vidí na první 

pohled. Může se jednat „pouze“ o zvláštní účes nebo styl oblékání. Náchylnější je osamělý jedinec, 

který nemá zastání u dalších kolegů. Psychickou odlišností se může stát introvertní povaha. Také 

naivita a důvěřivost. Myšlenka „nikdo přeci nemůže být tak zlý“ se častokrát stane důvodem 

mobbingu. Taková oběť dokonce mobbera omlouvá nebo si myslí, že jeho chování změní. Vysvětlí 

mu, co dělá špatně, jakou bolest mu působí, mobber si vše uvědomí a napraví. To je bohužel veliký 

omyl. Mobber vinu necítí. (Svobodová, 2008, s. 56-57) 

Prostředí náchylné k mobbingu 

Beňo (2003, s. 80) uvádí několik typických příčin mobbingu: 

 
- Vedoucí pracovník nemá (nebo nechce mít) přehled o vztazích mezi jeho podřízenými. 

- Pokud se o mobbingu dozví, dlouhou dobu se nedokáže rozhodnout, jak postupovat a 

posléze se přidá na stranu silnějšího. 

- Chybí jasná pravidla o chování na pracovišti. 
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- Chybí prostor a snaha o pravidlech chování či řešení konfliktu otevřeně jednat, vyjasňovat a 

řešit je. 

- Chybí jasné a jednoznačné zprávy, funguje tvz. „tichá pošta“. 

- Firemní kultura postrádá řád (pouze dohodnutá pravidla, jsou rázem měněna či 

porušována. Nedodržení dohodnutých pravidel není sankciováno. Dochází tedy 

k pochybnostem, jestli pravidla platí či nikoliv.) 

- Není dodržen pracovní vztah mezi podřízenými a nadřízeným (např. vedoucí pracovník se 

omlouvá, že po podřízených vyžaduje určitou činnost, která je v popisu jejich pracovního 

místa). 

- Mezi vedoucím a podřízenými chybí vědomí „my“ (vědomí, že celé oddělení/společnost, 

táhnou za jeden provaz a mají společný cíl např. být úspěšní, dotáhnout daný projekt atd.). 

- Vedoucí pracovník nemá u svých podřízených dostatečnou autoritu. 

Dle Pugnerové (2006, s. 68) je příčinou mobbingu většinou zcela malicherný konflikt. Může se 

jednat pouze o rozdíl mezi kuřáky či nekuřáky. Jeden pracovník upřednostňuje umělé světlo, jiný 

naopak roztažené žaluzie, v jiném případě se může jednat o nastavení teploty v openoffice. Vše 

potom záleží na snaze pracovníků domluvit se a najít vhodné řešení. Pracoviště náchylné 

k mobbingu potom vidí jako prostředí s: 

 
- nadměrnou pracovní zátěží a špatnou organizací práce 

- jednostrannou a nudnou pracovní činností 

- špatným způsobem vedení podniku 

- se strachem o pracovní místo 

- zvyšujícími se nároky z důvodu konkurence na trhu 

- špatnými způsoby zvládání konfliktů 

- špatně nastavenou firemní etikou 

Podle Kratze (2005, s. 21) zvýšené riziko mobbingu panuje u pracovníků v oboru zdravotnictví a 

sociálních věcí, dále ve školství anebo ve státní zprávě. Struktura velikých podniků mobbing 

podporuje. Větší podniky, zvýšená potřeba komunikace a závislosti na práci ostatních, to je 

prostředí náchylné k mobbování. Naopak v menších „rodinných podnicích“ si mobbing nemohou 

dovolit a také by si ho všichni dříve uvědomili. 
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Znaky mobbingu 

Svobodová (2008, s. 26) mezi znaky mobbingu zahrnuje dlouhodobě se opakující útoky vedené 

jedním směrem, které znehodnocují pracovní prostředí postiženého a také ohrožují jeho zdraví a 

bezpečnost. Mobbing obsahuje verbální a méně často i fyzické napadání. Projevuje se gesty, 

jednáním, mluvou i textem. Jde o chování, které má oběť degradovat, ponížit a zesměšnit. Mobbing 

může být páchán přímo i nepřímo a není také výjimkou, že si mobber sežene prostředníky, kteří 

potom jeho myšlenky (ať už vědomě či nevědomě) realizují.  

 

Barancová (2014, s. 28) uvádí znaky mobbingu podle Leimanna, v kterých se v převážné většině 

shoduje se Svobodovou. Hlavními znaky je systematičnost útoků, které probíhají po delší časové 

období. Počet i doba trvání útoků se postupně zvyšuje. Poddajná oběť je nakonec vyloučena 

z kolektivu. Mobbing se projevuje urážkami, vulgárními vtipy, zadáváním nesmyslných projektů 

(pracovních požadavků) s neadekvátní dobou na zpracování, zatajováním informací, poškozováním 

výsledné práce, dojít může i k poškozování majetku či k fyzickému násilí. 

Průběh  

Mobbing má svá pravidla a momenty, které spouštějí jednotlivé fáze násilí. Lišit se mohou v délce 

trvání, ale základní fáze jsou stejné.  

Vše začíná konfliktem. Konflikt je často úplně banální a v mnoha případech se jedná spíše o 

nedorozumění či situaci, kterou by řada z nás vzala s humorem. Možná právě proto se často neřeší 

a nevyřešený konflikt mezi pracovníky přerůstá v problém. (Wagnerová, 2011, s. 133) 

 

Neřešený konflikt přerůstá do další fáze systematického psychického teroru. Z počátku nejsou 

útoky tak časté, mobber zjišťuje, kam až může zajít. Postupně se útoky zvyšují, jak intenzitou, tak i 

rozsahem. V této fázi má mobbing vliv na pracovní výkon, ale i na zdravotní stav oběti. Objevují se 

příznaky psychosomatických onemocnění, například bolesti hlavy, poruchy spánku, nechutenství, 

únavový syndrom, trávicí obtíže a mnoho dalších. Mobber nechce nechat svou oběť ani chvilku 

v klidu, nutí ji být neustále v pozoru a stresu a změnou chování oběti ji izoluje od zbytku kolektivu.  

Ve třetí fázi dochází ke zveřejnění případu a zásahu nadřízeného. Svobodová (2008, s. 40) 

 

V této poslední fázi se oběť dostává do pasivního postavení, už se nezvládá bránit. V této fázi jde 

především o naprosté vyloučení. Mobber dostal svou oběť tam, kam chtěl. Situace většinou 

dopadne výpovědí nebo přeřazením oběti na jiné pracoviště ať už ze strany zaměstnavatele nebo, 

tak učiní oběť sama. (Wagnerová, 2011, s. 133). 

 

Dle Svobodoové (2008, s. 42) je oběť zotročována. K mobberovi se mohou přidávat další násilníci 

nevyjímaje ani nadřízeného pracovníka. Oběť totiž rostoucím stresem dělá spoustu nevynucených 

chyb, a tak je často kárána za špatný přístup, nízkou produktivitu a motivaci. Nevědomky se tedy 

z nadřízeného stává spolupachatel (někdy dokonce bosser neboli zaměstnavatel, který šikanuje své 

podřízené, čemuž se budu věnovat v kapitole Bossing), který nepátrá po příčině negativní změny 

výkonu pracovníka, ale pouze hodnotí její dopad.  

 



 14 

Vyloučení je poslední fází mobbingu, kdy je oběť oficiálně vyloučena z kolektivu. Dělá vinou 

neustálého stresu, různých ultimát a přehnané kontroly velké množství nevynucených chyb, a tak je 

vlastně sama oběť viděna jako problémová na pracovišti. Vedení se snaží této problémové osoby co 

nejdříve zbavit. V  nemalém počtu případů si je samo vedení vědomo svých chyb, a proto se snaží 

„problém“ co nejrychleji vyřešit. Svobodová (2008, s. 42) 

1.6 Techniky  

I mobber si může vybrat z několika způsobů (technik) šikanování. Žádná z možností není nijak 

příjemná a z počátku se i obtížně rozeznává či dokazuje. Ve většině případů se nejedná o fyzické 

násilí, i když i to se občas objeví, ale převážně jde o psychický teror. (Svobodová, 2008, s. 64) 

 

Dle Leymanna je 45 způsobů chování, které je typické pro mobbing, tyto způsoby se dají rozdělit do 

pěti kategorií:  

1. útoky cílené na omezení či znemožnění komunikace 

2. útoky na soukromí a zdraví 

3. útoky na odborné schopnosti či kvalifikaci a sabotování práce 

4. útoky na pověst, úctu a vážnost 

5. útoky na sociální vztahy a šíření pomluv. Kratz (2005, s. 33–34) 

 

Rudá (2016, s. 69) stejně tak uvádí různé podoby mobbingu, tím se shoduje se Svobodovou. Mezi 

způsoby mobbingu uvádí například: oběť jako terč neustálých posměšků, zpochybňování její 

kvalifikace a názorů, kritika pracovního i soukromého života, její úspěchy jsou považovány za 

bezvýznamné, naopak chyby se neodpouští a je za ně opakovaně káraná. Jsou jí připsány i chyby, 

které nezavinila. Zadané úkoly jsou buď příliš snadné nebo naopak nad rámec jejích možností.  

 

Svobodová (2008, s. 65) potom jednotlivé techniky více rozvíjí. Jedním z hlavních způsobů 

mobbování jsou slovní útoky. Jedná se o verbální techniku, která se často projevuje sarkastickými a 

ironickými poznámkami. Obvyklé jsou také tajuplné narážky, které mají oběť vyvést z míry a 

vykolejit. Mobber oběť většinou nepouští ke slovu nebo ji skáče do řeči, okřikuje a ve výsledku ji 

nedá šanci se vyjádřit. Mobbera názor oběti nezajímá, argumenty oběti dokáže překroutit a 

automaticky je vše, co oběť řekne, špatně. Slovní útoky a kritizování se nejdříve zaměřuje na 

pracovní život, mobbing má však stoupavou tendenci, a tak se brzy oběti dostává narážek i na její 

osobní život, na dovednosti, zkušenosti, vztahy oběti atd. V případě, kdy se oběť brání, je jí většinou 

vytknut chybějící smysl pro humor. Často bývá kárána za drobné chyby, které by se ostatním 

pracovníkům tolerovaly, nebo se dříve vůbec neřešily. Mobber se vysmívá oběti za její názory, vkus, 

chce ji celkově zesměšnit a rozhodit. Vytahuje a zveličuje její slabé stránky. Snaží se zničit její 

sebevědomí. Rozhlašuje osobní (soukromé, tajné) informace, rozebírá její soukromí na veřejnosti, 

např. její partnerský, manželský nebo milostný život, negativně se vyjadřuje o jejích dětech. 

Doporučuje psychiatrické či psychologické vyšetření, aby si oběť připadala špatně, že ona je ten 

problém, s ní není něco v pořádku. Častokrát dostane hanlivou přezdívku, na jejíž konto vymýšlí 

mobber vtipy a narážky. 
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I Kratz (2005, s. 28–29) uvádí podobné techniky mobbingu, kdy mobbber: 

-  poskytuje oběti stále menší prostor k vyjádření 

- nedovoluje jí, aby si s ním promluvila 

- kdykoliv oběť hovoří, je ustavičně přerušována 

 

Mobber si nenechá ujít příležitost, aby oběť ztrapnil a shodil i před spolupracovníky. Snaží se ji 

kompromitovat, zpochybnit každé její rozhodnutí, její práci, výsledky a zveličit jakoukoliv chybu, 

které se dopustí. Samozřejmě se vzrůstajícím stresem se i zvyšuje výskyt chyb. Mobber očerňuje 

oběť nejen před kolegy, ale i před nadřízenými. Mobber je ovšem inteligentní a má vše správně 

promyšlené, proto „očerňování“ vlastně prezentuje jako starost o oběť, která v poslední době 

nepodává nejlepší výkon a jestli s ní je vše v pořádku. (Svobodová, 2008, s. 65) 

 

Mobber málokdy přímo lže. Spíše si nachází v situacích svou pravdu: Když po něm oběť chce 

vysvětlení, dostane se jí odpovědi typu „přemýšlej o tom“ nebo „co myslíš?“. Ani ostatní kolegové 

se k oběti nechovají líp a často ji ignorují, přehlíží nebo odpovídají ironicky. K technikám teroru patří 

i mimoslovní útoky. Může se zdát, že jde o maličkosti, ale chodit každý den do zaměstnání, kde 

oběť kolegové nepozdraví a přehlíží, je velmi náročné. Pokud oběť vejde do místnosti, ostatní si 

přestanou povídat a místnost opustí, případně zabouchnou dveře před nosem. Pokud se oběť snaží 

mluvit, často její řeč mobber doprovází nevhodnými gesty a mimikou (rozhazování rukami, krčení 

ramen, protáčení očí, povzdechy). (Svobodová, 2008, s. 66-67) 

 

K dalším technikám patří pomlouvání a šíření nepravdivých informací, stejně jako napodobování 

chování oběti. Mobber se snaží izolovat oběť ze všech stran. Většinou vše vypadá, že se jedná o 

náhody či nedopatření. Například oběť není zvaná na společný oběd, narozeninovou oslavu či jiné 

„stmelovací akce“. Mobber si v některých případech hraje na nadřízeného a oběť buď ignoruje a 

nepřiděluje jí žádnou práci, nebo naopak ji prací naprosto zavalí. Úkoly jsou často nesplnitelné, nad 

nebo naopak pod rámec znalostí oběti. Mobber si hlídá, aby se mu oběť nevzdálila a nebojí se na 

útocích přitvrdit, sabotuje její práci, ničí její výsledky, odmítá dodat potřebné materiály. Mobber má 

o oběti celkový přehled, často ji i přemísťuje věci na stole, v šatně či skřínce, aby oběť zmátl a 

ukázal, že se v „jejích prostorách“ vyzná lépe. Na oběť se svede i rozbití kancelářských přístrojů, 

jako je kopírka, scanner atd. Mobbing se neustále stupňuje, tak i mobberovy techniky přitvrzují. 

Vypouští o oběti mylné informace, které jí ztěžují život. (Svobodová, 2008, s. 67-68) 

 

K velmi zákeřným způsobům boje patří i poškození, ztráta či zfalšování pracovních výsledků. Rovněž 

zmizení vyhotovených podkladů či složek v počítači. Nainstalování viru do počítače či ukradení 

nápadu a myšlenek, které se obtížně dokazuje a navíc „jsme přeci tým a důležitý je výsledek a ne 

jednotlivec, který s myšlenkou přišel“. Mobber může útočit i na zdravotní stav oběti a například 

příliš klimatizuje, větrá nebo naopak topí. Používá vůni, na kterou je oběť alergická. K odporným 

technikám patří i přimíchávání různých léků do jídla či pití. Může také dojít ke sledování a 

odposlouchávání, aby měl mobber ještě lepší přehled a více „tajných“ informací k použití. Dochází i 

k fyzickému násilí, které je většinou maskováno jako nehoda, např. upustí předmět na nohu oběti, 

polije ji horkou kávou, strčí do ní v úzké chodbě. Mobber se může uchýlit i k sexuálnímu napadání či 

vyhrožování ublížením oběti či její rodině. (Svobodová, 2008, s. 69) 
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1.7 Důsledky 

Oběť vystavená technikám mobbingu určitě nezůstane bez újmy, a tak se nyní od technik 

přesuneme k důsledkům, které pro oběť má.  

 

Mobbovaný pracovník každodenně vystavený stresu, se z práce vrací otrávený, mrzutý, nepříjemný, 

sklíčený a zdrcený. Žije ve strachu. Neví, kdy přijde další útok. Pokud postrádá nějaký svůj předmět, 

nemusí si být jistý, jestli věc zapomněl, ztratil nebo mu byla odcizena. Zjednodušeně řečeno „lehce 

blázní“. Na odpočinek mu už víkend nestačí. Ví, že pondělí a mobber se blíží. (Svobodová, 2008, s. 

82) 

Odhadnout dopad mobbingu na oběť je velice obtížné. Jedná se o individuální proces, kde hraje roli 

více faktorů. Záleží na naší odolnosti vůči stresu. Podpoře, kterou máme v okolí a rodině, v životní 

situaci, ve které se nacházíme atd. Odhadnout tedy dobu, kdy k důsledkům dojde, přesně nejde. 

Bohužel to, že k nim dojde, je téměř nevyhnutelné. Často mobbing končí poškozením zdraví a oběť 

dožene k sebepoškozování či v extrémních případech i k sebevraždě. Mobbovaná osoba hledá únik 

z reality, není tedy výjimkou nadměrná konzumace alkoholu. Alkohol ovšem přináší pouze 

krátkodobou úlevu, a tak se jeho konzumace stupňuje nebo se oběť uchyluje i k dalším návykovým 

látkám. (Svobodová, 2008, s. 83) 

 

Mobbing může mít na mobbovanou osobu tři možné dopady. V prvním případě se oběť mobbovat 

nenechá nebo mobbování utne v počáteční fázi a bez potíží se opět zařadí do pracovního procesu. 

V druhém případě oběť trpí psychickými i fyzickými obtížemi, začlenit se zpět do pracovního 

procesu je pro ni velice obtížné, ale stále možné. V posledním třetím případě mobbing oběť natolik 

poškodil, že není schopná vrátit se zpět do pracovního prostředí v důsledku chronických obtíží, 

které ji nedovolují dále pracovat. (Svobodová, 2008, s. 83) 

 

Psychické důsledky se nejčastěji projevují jako: deprese, poruchy koncentrace pozornosti, pochyby 

o sobě samém, pocit nejistoty, vzrůstající nervozita, stavy úzkosti. Mohou se objevit myšlenky na 

sebevraždu, kterou oběť vidí jako jediné řešení, až 20 % sebevražd má svůj původ v mobbingu. 

(Pugnerová, 2006, s. 74) 

 

 I Beňo (2003) uvádí, že každý pátý pokus o sebevraždu u dospělého člověka se spojuje s problémy 

v práci. 

 

Oběť má problém se svým sebevědomím, pochybuje o sobě, nevěří si. V důsledku neustálého stresu 

a vypětí dochází k vyčerpanosti a ztrátě energie, také se snižuje její výkonnost. Tyranie oběť 

emočně vyčerpává, ta se potom projevuje přecitlivěle. Narušená je i její schopnost komunikovat 

s okolím. Projevovat se může i zvýšenou agresivitou. Běžný je pesimismus, špatná nálada, 

sklíčenost. Kvůli dlouhodobému trápení se objevuje deprese a smutek. Oběť si zkrátka připadá 

zbytečná a ztrácí chuť do života. (Svobodová, 2008, s. 83) 

 

Psychické důsledky se brzy začnou projevovat i psychosomatickými obtížemi a zhoršujícím se 

zdravotním stavem. Mezi typické psychosomatické projevy Pugnerová (2006, s. 74) řadí: bolesti 
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hlavy, krku, zad, zažívací problémy, pocit na zvracení, obtížné trávení, zvýšené svalové napětí, 

srdeční obtíže, poruchy krevního oběhu, svíravý pocit při dýchání, závratě a mdloby, onemocnění 

kůže. 

 

Oslabená imunita má za následek nejen vyšší procento nemocnosti, ale i vyšší riziko nádorových 

onemocnění. Trávicí problémy často vedou k poruchám příjmu potravy. Běžné jsou obtíže se 

spánkem. Objevují se i hormonální či kožní onemocnění. Ve výjimečných případech dojde i na 

posttraumatické stresové poruchy (PTSD). Ta přináší mentální i psychosomatické symptomy. Tyto 

obtíže jsou srovnatelné s obtížemi u lidí, kteří prožili veliké neštěstí nebo například útok. Je těžké 

získat přímý důkaz proti mobberovi a mít tak větší naději na úspěch u soudu. Přítomnost těchto 

vlivů se totiž nedá řádně a objektivně změřit. (Svobodová, 2008, s. 84) 

 

Mobbing nezůstává pouze na pracovišti. Narušuje soukromí oběti a její vztahy. Má vliv i na její 

sociální život, a tak mluvíme o sociálních důsledcích.  Oběť se nedokáže od mobbingu vzpamatovat 

ani mimo pracoviště, její změny nálad, pesimismus a často zvýšená podrážděnost z ní dělají 

problémovou osobu. Oběť se raději izoluje od svého okolí a ztrácí sociální kontakt. Nechce se chodit 

bavit, odcizuje se svým známým a rodinám. Zhoršují se její vztahy, a tak si přijde ještě více zbytečná 

a sama. Izolace a samota je jedním z nejhorších trestů. Člověk je druh společenský, komunikace a 

sociální kontakt patří mezi naše základní a klíčové potřeby. Nejen, že oběť ztrácí své přátele, jako 

problémové osobě jí často hrozí i ztráta zaměstnání, kde podává čím dál tím horší výkon se 

vzrůstající chybovostí. (Svobodová, 2008, s. 84) 

 

Z textu výše je jasné, že největší důsledky si odnáší jeho oběť. Rudá (2016, s. 71) ovšem poukazuje 

na negativní vliv mobbingu „nejen“ na zdraví oběti, ale na chod celé organizace. Na pracovišti, kde 

k mobbingu dochází často klesá produktivita a kvalita práce. Zvlášť pokud jde o týmovou práci, kde 

statní členové musí vynaložit zvýšené úsilí, aby nahradili slabší výkon oběti. Což se jim samozřejmě 

z dlouhodobějšího hlediska nebude líbit. Také se na nich může projevit stres, že právě oni se stanou 

mobberovou další obětí. Postupně dochází k zhoršování pracovního klimatu. Rostoucí stres a špatná 

nálada může mít vliv na zvýšenou nemocnost a absenci pracovníků. Jak bylo řečeno, jednou 

z technik mobbingu je zadržování toku informací. Zhoršující komunikace je dalším důvodem 

špatného vlivu na chod organizace jako celku. Organizace trpí ztrátou kvality a investicí peněž a 

času do řešení problému, případným odchodem a náběrem (a adaptací) nových zaměstnanců. 

  

Přesto organizace s řešením často otálí, a to z různých důvodů. Může se jednat o lhostejnost 

vedoucích pracovníků, o jejich neschopnost situaci řešit nebo ze strachu z nežádoucích důsledků. 

(Wedlichová, Heřmanová, 2008, s. 107) – doladit citaci  

1.8 Obrana proti mobbingu 

Nikdo z nás se nechce stát obětí mobbingu, ale pokud se v této pozici ocitneme, je potřeba se 

mobbingu bránit. To my stanovujeme naši cenu. Není vždy lehké umět se zastat sám sebe, ale je to 

náš život a my ho chceme žít šťastně. Nikdo nemá právo nám ubližovat a je téměř naší povinností si 
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nenechat ubližovat. Níže si uvedeme několik tipů, jak se mobbingu bránit, případně kde hledat 

pomoc.  

 

Jedno z řešení uvádí Rudá (2016, s. 71) a tím je mobbingu předcházet. Snahou každého 

zaměstnavatele by mělo být vytvořit takovou firemní kulturu, kde by mobbing neměl místo ani 

šanci. K prevenci rozhodně pomůže správný styl řízení, který vede k dobré komunikaci mezi 

podřízenými i nadřízenými pracovníky. Také mohou pomoci školení, jak rozpoznat a jak se chovat 

v konfliktních situacích. Vedoucí pracovník může šikaně předcházet vyhledáváním dobré pracovní 

atmosféry, nepřehlížením případných stížností a jejich okamžitému řešení. Manažer se nesnaží 

konflikt vyřešit silou své moci, ale najít a vyřešit podstatu problému.  

Pugnerová (2006, s. 76), jako první možnost uvádí vyřešit konflikt, který je „příčinou“ mobbingu. 

Tento postup je možný pouze v případě, když si na otázku „Můžeme ještě tento problém vyřešit po 

dobrém?“ odpovíme jednoznačně „ANO“. V takovém případě je nejlepší sjednat si s mobberem 

schůzku. A to v doprovodu alespoň jedné nestranné osoby (ideálně se může jednat o personalistu 

firmy nebo o nadřízeného). Společně potom pojmenujete konflikt a zjistíte, kde vznikla příčina. Dále 

konflikt zpracujete – prodiskutujete a navrhnete různé způsoby řešení. Všechny nápady si 

poznamenáte a společně proberete. Vyberete nejlepší řešení pro všechny, dojte tedy ke zvolení 

kompromisu.  

 

Samozřejmě se jedná o řešení s „růžovým“ koncem. Věřím ovšem, že v některých případech je jeho 

realizace možná. Otevřeně si promluvit a řešit konflikt, může předejít mnohým problémům.  

Pugnerová (2006, s. 76) také dále uvádí, že ženy mají všeobecně větší tendenci se s pocitem šikany 

svěřit, a to nejčastěji dalšímu kolegovi. Takový kolega může oběti hodně pomoci. Může se stát 

prostředníkem, který dohlédne na urovnání nebo informuje další kolegy či nadřízeného a pomáhá 

tak oběti hledat řešení. Pokud se zaměstnanec svěří svému zaměstnavateli, má zaměstnavatel 

povinnost zabývat se jeho stížností, i když se jedná „pouze“ o jeho pocit, že je mobbován. 

V případě, že zaměstnavatel vidí stížnost jako oprávněnou, má povinnost situaci řešit a dohlédnout 

na její nápravu.  

 

Nadřízený pracovník by si měl všímat signálů, které mohou mobbing značit. Podle Kratze (2005, 

s 53) mezi ně patří, například: 

 
- pokles kvality práce oběti 

- zvýšená absence oběti 

- oběti jsou zatajovány informace 

- její vyčlenění z kolektivu 

- ostatní pracovníci s ní nechtějí spolupracovat, udržují pouze nutný pracovní vztah 

- spolupracovníci hledají chyby a chodí si jeden na druhého stěžovat 

- šíří se pomluvy a negativní nálada 
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Protože k mobbingu bývá náchylnější nový zaměstnanec, je v rukách vedoucího (pokud není 

přítomen personalista či jiný určený pracovník), aby zajistil vhodnou adaptaci. Správné uvedení 

nováčka do týmu je klíčové. Je důležité stávajícím pracovníkům vysvětlit, že se jedná o podporu 

týmu. Nový pracovník nastupuje, aby jim pomohl, ne aby jim jejich práci sebral. Pomůže také jasné 

vymezení jeho kompetencí, pravomocí a úkolů. Jasně se určí, kdo je jeho přímý nadřízený, kdo 

spolupracovník, kdo podřízený, také kdo je jeho zástupce a koho bude zastupovat on. Vhodným 

způsobem je také určit nováčkovi mentora, který si kolegu vezme „pod křídla“. (Kratz, 2005, s. 54-

55) 

 

V případě mobbingu na pracovišti je nutné, aby společnost dala mobberovi jasně najevo, že jeho 

chování nebude tolerovat a pokud nepřestane, rázně zakročí. (Rudá, 2016, s. 71).  

 

Ke stejnému názoru se přiklání i Kratz (2005, s. 48), který dodává, že po výstraze musí podnik také 

přikročit k činu, pokud mobber s mobbováním nepřestane.  

 

Podnik také může pomoci zřízením krizového centra. Jedná-li se o větší podnik, takové centrum 

potom může mít na starost i školení řešení konfliktů, informování zaměstnanců o problematice. 

Šikanované pracovníky může podpořit v boji. Oběť se může přijít do centra svěřit a hledat pomoc 

nebo ji školení může „alespoň“ poradit, jak se může bránit sama. (Kratz, 2005, s. 44-45)  

Pomoc může hledat i u kolegů, i když s nimi to bývá složitější. Nikdo se nechce plést do cizích věcí, 

tím spíš se kvůli někomu jinému stát další obětí. Jenže právě takové jednání mobbera podporuje. 

Pokud mobber vidí, že má „volné ruce“, tím spíš se bude jeho násilí stupňovat. Oběť se tak vinou 

kolegů může ocitnout v ještě větší nevýhodě a izolaci. Je důležité nestavit se k mobbování zády a 

dělat, že ho nevidíme. V pokročilých stádiích totiž mobbing nelze přehlédnout. Je klíčové, aby se 

v této fázi našel kolega, kterému nevadí vystoupit z davu a oběti se zastat. Kolega se tak stane 

oporou oběti, může informovat další kolegy a mobbing případně potvrdit i před vedoucím. 

Zpravidla stačí jeden kolega, který prokáže takovou osobní statečnost. Další kolegové se většinou 

přidají v zápětí. Vždyť dalším na řadě by mohl být kterýkoliv z nich.  (Svobodová, 2008, s. 97) 

 

Mobbovaná obět se nejdříve musí rozhodnout, jestli chce na pracovišti zůstat anebo odejde. 

V případě, že se rozhodne zůstat, musí se začít aktivně bránit. K tomu jsou ideální následující kroky: 

 
- Vytvořit mobbingový deník, který může později oběť použít jako důkaz. 

- Najít svá slabá místa a snažit se jim vyhnout, více odpovídat „normálním“ projevům. 

- Informovat a najít si podporu u kolegů (i z jiných oddělení), u nadřízeného, ale také u 

blízkých osob (přátelé, rodina). 

- Promluvit si s mobberem a zkusit vytvořit vhodnou dohodu. 

- Být pozitivní – jedná se o dočasnou situaci, hledat řešení. 

- Být sebevědomý, nebo tak alespoň vystupovat a nedávat najevo slabé stránky. 
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- Bránit se útokům v daný moment, nečekat, že útoky ustanou z „ničeho nic“. 

- Vyhledat pomoc, promluvit si s někým kvalifikovaným – psychologem, právníkem (Kratz, 

2005). 

 

Dle Svobodové (2008, s. 91-95) v podstatě existují pouze 3 možnosti, co může oběť v případě 

mobbingu dělat. Zaprvé se může rozhodnout ze společnosti odejít, zadruhé zůstat a dál trpět 

(vzhledem k důsledkům mobbingu se jedná o nejhorší možné řešení) a zatřetí zůstat a začít se 

bránit. Odejít z nevyhovujícího prostředí není ostuda, zůstat a nechat se trápit je mnohem horší 

varianta. Mobbera jeho touha trápit nás a vyštvat z pracoviště většinou jen tak nepřejde. Proto 

pokud se rozhodneme zůstat a bránit se, je důležité začít okamžitě, jak si mobbing uvědomíme.  Už 

jen odhodlání bojovat a nenechat se mobbovat může oběť posílit a útočníka oslabit. Největší 

chybou je: 

 
- Zavřít oči a dělat, že se nic neděje a čekat, až mobber přestane. 

- Mobberovi se vyhýbat – domníváme se, že tak na nás zapomene. 

- Snaha si mobbera získat – být vstřícný a přehnaně přizpůsobivý. 

 

Obět je ve zvýšeném napětí a často se kvůli tomu dopouští chyb. Je potřeba, aby se uvolnila a k tomu 

můžou pomoci následující kroky: 

 
- Poznejte svého protivníka (jeho důvody, proč to dělá, jestli jsme mu přeci jen něco 

neprovedli, něco, co by se nakonec dalo vyřešit. 

- Zkuste mobbera oslovit (ve snaze zjistit, kde vznikl problém a zkusit najít případné řešení). 

- Mějte vše dobře zaznamenané (mobbingový deník, konkrétní záznamy o tom, co se kdy a 

v jaké míře stalo, zapište si i své pocity, případné svědky, veškeré podrobnosti). 

- Vyhledejte spojence a posilněte své zázemí (skupina se vždy ubrání lépe nebo se mobber 

také může zaleknout). 

- Aktivně se braňte (nesmíte být mobberem ovládáni, pokud se vyjadřuje v hádankách – 

dotazujte se ho, ale snažte se během rozhovoru zůstat klidní a vyrovnaní). 

- Informujte svého nadřízeného (váš zaměstnavatel je odpovědný za mobbing na pracovišti a 

má povinnost vás vyslechnout a snažit se vám pomoci). 

- Obraťte se i na další instituce (odbory, vyššího nadřízeného, majitele podniku, Inspektorát 

práce). 



 21 

- Vyhledejte odbornou pomoc. Včasná pomoc psychologa, psychoterapeuta či psychiatra 

může zabránit mnohým trvalým následkům. 
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2  BOSSING  

V předchozí kapitolách jsme se rozsáhle věnovali pojmu mobbing, který je nejrozšířenějším 

patologickým jevem. V následující části se zaměříme na druhý nejznámější jev, a to na bossing 

(často vysvětlovaný, jako „mobbing shora“). V závěru kapitoly zmíníme také další druhy šikany na 

pracovišti. 

 

Slovo bossing je odvozené od slova „boss“ neboli „šéf, vedoucí, předák“. Autorem názvu bossignu je 

norský profesor S. Kile. Typickým znakem je nerovné postavení pachatele a oběti. Pachatelem se 

zde stává vedoucí zaměstnanec a obětí jeho podřízený (podřízení). Bossing se někdy také nazývá 

„mobbingem shora“. Vyšší pravomoce vedoucího zde hrají důležitou roli při metodách a způsobech 

bossingu. (Chromý, 2014, s. 55) 

 

Rudá (2016, s. 68), jako definici bossingu uvádí: „dlouhodobý, systematický a cílevědomý psychický 

teror na pracovišti, kterého se dopouští vedoucí pracovník na svém podřízeném (podřízených).“ 

 

Dle Beňa (2003, s. 10) se jedná o nejmladší označení, které vzniklo pro „systematické šikanování, ze 

strany vedoucího“. Někdy v literatuře také můžeme natrefit na slovo Rufmord. Rufmord, se do 

češtiny obtížně překládá. Vzniklo z německých slov Mord – vražda a Ruf - pověst, lze přeložit i jako 

„zdraví poškozující vedení“. 

 

Jde tedy o formu mobbingu, který páchá nadřízený zaměstnanec na svém podřízeném. Nadřízený 

pracovník zneužívá svého práva rozdávat pokyny. Zastrašuje a ničí důstojnost podřízeného 

pracovníka, které může mít za následek fyzické, duševní, morální či sociální ublížení zaměstnance. 

Cílem pachatele (vedoucího zaměstnance) je snaha o udržení moci a také narušení pracovní 

atmosféry a chuti zaměstnance do práce. Nadřízený se k těmto praktikám uchyluje převážně pro 

udržení a zdůraznění hierarchického postavení anebo proto, aby zaměstnanec sám dobrovolně 

opustil zaměstnání, bez vyplácení finanční kompenzace. (Barancová, 2014, s. 20-21) 

 

Barancová, Beňo i Chromý se tedy shodují na definici bossingu jako na „zdraví ohrožujícím vedení“, 

které páchá vedoucí zaměstnanec na svém podřízeném (podřízených). 

 

Způsoby bossingu 

Mezi nejběžnější způsoby bossingu patří: 

- Sisyfovská taktika. Vedoucí pracovník přiřazuje podřízenému obtížné a náročné úkoly. Tyto 

úkoly, ale nejsou důležité a jejich provedení není nijak užitečné ani viditelné. 

- Malé požadavky. Zaměstnanci jsou přidělovány úkoly, které jsou výrazně pod jeho úrovní 

kvalifikace a schopností.  

- Přehnané požadavky. Opakem je přidělování úkolů, které přesahují rámec zaměstnancovy 

kvalifikace a schopností. 
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- Metoda Achillovy paty. Zaměstnanci jsou přidělovány úkoly, o kterých se ví, že jsou mu 

nepříjemné a proti srsti. A zároveň se o úkolech ví, že je bez problému mohou a chtějí 

vykonat jiní pracovníci.  

- Trvalá kontrola. Kontrola je přehnaná. Zaměstnanec musí předkládat i jen malé dílčí úkoly 

ke kontrole a vše musí konzultovat. 

- Překvapující útoky. Rozhodnutí ohledně pracovníkovi pozice se dělají okamžitě a bez jeho 

účasti. 

- Oklešťování kompetencí. Zaměstnanci jsou bez řádného vysvětlení odebírány pravomoci. 

- Izolace. Pracovníkovi jsou zatajovány informace týkající se jeho pozice. Zamezuje se mu 

účast na poradách apod.  

- Útoky na zdraví. Jsou přiděleny úkoly, které poškozují jeho zdraví a neměl by je vykonávat. 

- Narážky na psychický stav. Chování pracovníka je přirovnáváno k psychickým chorobám. 

Případná reakce je překroucena, jako potvrzení dané choroby a špatného duševního stavu. 

(Huberová, 1995, s. 101) 

 

Fáze bossingu 

Průběh bossingu lze rozčlenit do několika etap. Jedná se o následující etapy:  

1. V první fázi se jedná spíše o škodolibost než o naplánované chování. 

2. Ve druhé fázi už se jedná o záměrný psychický nátlak, který je pravidelný. 

3. Ve třetí fázi jde o cílené útoky a pracovní přetěžování. 

4. Ve čtvrté fázi přichází rozpad osobnosti oběti s častou následnou výpovědí. (Jelínková, 

2011) 

Obrana proti bossingu  

Prevence 

 

Prevence je v případě bossingu velice důležitá. Jedná se o soubor firemních opatření, která by měla 

snížit nebo nejlépe zcela zničit výskyt bossingu. V mnohých bodech se shoduje s obranou proti 

mobbingu. 

 

Wágnerová (2011, s. 139), jako důležitý faktor vidí kvalitní informování zaměstnanců. Zaměstnanci 

potřebují mít informace o jejich práci (pracovním plánu) a také dostat šanci vyjádřit svůj názor. Ve 

firmě by dále mělo být jasně stanoveno, jaké chování je považováno za mobbing/bossing a tím 

pádem, jaké chování tedy firma netoleruje. Firma by se měla šikaně věnovat a veřejně proti ní 

vystupovat.  

 

Důležitou roli zde hraje vztah mezi nadřízeným a podřízenými. Kratz doporučuje vyhnout se 

autoritativnímu stylu řízení, kdy se vedoucí od svých podřízených distancuje a pouze rozdává 

povely. Vedoucí by měl se svými podřízenými spolupracovat a stimulovat je k co nejlepšímu výkonu. 

Zajímat se o jejich názor, nápady a připomínky. (Kratz, 2005, s. 43) 
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Přímá obrana proti bossingu 

 

Jediným způsobem řešení bossingu na pracovišti je vzepření se. Vzepřít se lze individuálně či 

kolektivně podle toho, jaké skupiny se bossing týká. Ideálním prvním krokem je obrátit se na 

dalšího vedoucího, šéfa podniku a to hned, jak si problém uvědomíme. Informovat příslušnou 

osobu můžeme osobně, písemně (což je pro nás někdy lehčí) či pomocí odborové organizace. 

V případě, že odborová organizace chybí, můžeme se obrátit na personalistu. Rozhodně však 

bossing nemůžeme pouze přejít. Pokud se ještě nechceme uchýlit ke stížnosti na šéfa (pachatele) 

můžeme dané osobě napsat kolektivní dopis (email) a upozornit ho, že pokud své chování nezmění, 

bude to mít následky. Důležité si je uvědomit, že pokud naším řešením není odchod z firmy, je 

potřeba jakékoliv řešení dotáhnout do konce. Měli bychom tedy jako oběť trvat na tom, že bude 

stanoveno jasné řešení a také způsob, kterým bude změna kontrolována. Kontrolní seznam potom 

pravidelně předkládat managementu a pokud nebudou výsledky dostačující, tak žádat další 

opatření. Důležité je nenechat se odradit, dokud situace nebude zcela vyřešena. (Bednář, 2016, s. 

146) 

 

To, co můžeme při střetu s bossingem udělat sami, je střádat si dokumenty kolem své práce. 

Zaznamenávat si veškerou naši činnost. Požádat o přidělování úkolů písemnou formou. Můžeme 

potom porovnat přidělené úkoly a jejich plnění plus také porovnat přidělené úkoly s náplní naší 

práce. Nakonec je ale stejně potřeba kontaktovat odborový svaz organizace nebo například online 

portály, které se bossingem zabývají. (Jelínková, 2011) 

 

Beňo (2003, s. 84) je toho názoru, že v některých situacích je lepší z pracoviště odejít. Zkusit spor 

vyřešit „v míru“. Snažit se čelit šikaně na pracovišti a případně spor dále řešit soudní cestou je 

psychicky i finančně velice náročný boj. Proto je potřeba, aby oběť na začátku důkladně zvážila 

cenu, kterou chce sporu obětovat.  

 

Pokud se ale zaměstnanec rozhodne bojovat, má právo se obrátit na personální oddělení nebo na 

inspektorát práce. Inspektorát je povinen se stížnosti věnovat a případně v podniku zahájit 

vyšetřování. Pokud zjistí, že stížnost byla oprávněná může udělit/ uděluje zaměstnavateli pokutu. 

Další možností je podat na zaměstnavatele žalobu. Jen pomocí žaloby je možné, aby oběť kromě 

ukončení šikany získala také kompenzaci za svoji újmu. (Kubíčková, 2014)  

2.1 Další druhy šikany na pracovišti  

Kromě výše zmíněných a nejvíce rozšířených druhů šikany na pracovišti (mobbing a bossing) se 

v poslední době objevila řada další útoků, které bylo potřeba podrobněji specifikovat. (Beňo, 2003, 

s. 42) 

 

Staffing jsou dlouhodobé, promyšlené a cílené útoky na psychiku vedoucího pracovníka 

(nadřízeného), kterých se dopouští podřízený pracovník (Rudá, 2016, s. 68) 
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Staffing je třetí nejrozšířenější formou násilí na pracovišti. „Staff“ překládáme, jako „personál, 

zaměstnanci“, kdy tedy podřízený pracovník nebo pracovníci šikanují svého nadřízeného. Někdy 

staffing nazýváme mobbing zdola. (Chromý, 2014, s. 56) 

 

Stalking se vyznačuje telefonickým obtěžováním, vyhrožováním či veřejným slovním napadáním. 

(Barancová, 2014, s. 21).  

 

Označení stalking je dnes běžně používáno pro obtěžování a pronásledování. Na pracovišti se 

projevuje například nepřetržitým sledováním aktivit oběti či častými telefonními hovory, emaily atd. 

(Beňo, 2003, s. 42) 

 

Bullying lze považovat za synonymum mobbingu. Bullying se objevil později a používá se převážně 

v anglosaských zemích. Název je odvozen od slova „bully“ což v překladu znamená „brutální člověk“ 

nebo také „tyran“. Bullying tedy překládáme, jako „tyranizování, šikanování“. Beňo (2003, s. 10) 

 

Sexuální obtěžování se může projevovat verbálním, neverbálním nebo fyzickým chováním, které je 

nežádoucí sexuální povahy. Má za cíl (nebo důsledek) ohrozit důstojnost osoby a vytváří prostředí, 

ve kterém oběť cítí strach, má nepřátelský, ponižující a útočný ráz. (Rudá, 2016, s. 68) 

Chování, které považujeme za sexuální obtěžování, je dle Křížkové a kol. (2005) v těchto formách: 

- Vtipy a poznámky, které jsou eroticky podbarvené. 

- Sexuální narážky na osobní život. 

- Ukazování (nebo posílání emailem) nevhodných sexuálních fotografií, časopisů atd. 

- Nevhodné sexuální poznámky (telefonáty, emaily, vzkazy) ke vzhledu. 

- Znovu se opakující pozvánky na schůzky nebo jiné sexuální nabídky. 

- Nežádoucí tělesný kontakt, okukování, pokus o znásilnění. 

-  

Defaming je přímý a nespravedlivý útok převážně na pověst či dobré jméno jedince (nebo skupiny, 

organizace, veřejnosti). Jedná se tedy o zostuzení, pomlouvání či znevažování, kde často svou roli 

sehrávají média. Například se může jednat o zpochybnění kvality výrobku. (Beňo, 2003, s. 42) 

 

Kyberšikana se vyznačuje útoky prostřednictvím počítače. Může jít o vymazání dat, dokumentů, 

výměnu souborů, posílání virů či anonymních výhružných emailů. (Barancová, 2014, s. 22) 

 

Chairing z anglického slova chair – židle, křeslo. Jde o neférové útoky na nejvyšší úrovni. Převážně 

v top managementu, kdy nejvyšší vedoucí bojují o místo – „židli“. Top management má širokou 

škálu specifických nástrojů a způsobů, jak chairingu dosáhnout. (Beňo, 2003, s. 42) 
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3 KONFLIKT & STRES 

Konflikt je považován za spouštěč šikany na pracovišti. Nevyřešený konflikt, který se zdá, jako 

„prkotina“, se potom stává hnacím motorem mobbingu, bossingu či dalších druhů šikany. Jedním 

z důsledků těchto jevů je neodmyslitelně stres. Dlouhodobý stres (ze zaměstnání, osobního života, 

mezilidských vztahů apod.) má negativní vliv na celý náš organismus. V další části si proto uvedeme 

několik způsobů, jak řešit konflikt a jak se v mezidobí (než se celá situace s mobbingem či 

bossingem vyřeší) vypořádat se stresem.  

3.1 Způsoby řešení konfliktů 

Jak zastavit hádku 

Otevřená hádka je nejhorší situací konfliktu. Hádka není příjemná ani v soukromí, ale na veřejnosti 

je potupná. Zvláště pro ty emotivnější z nás je potom těžké se ve vypjaté situaci zastavit. Ovšem 

můžeme se na to připravit.  

V první řadě je nejdůležitější myslet na to, že se nechceme hádat! Je jedno, proč má hádka nastat 

nebo z jakých důvodů už nastala i to, jestli náš oponent, už rudne a křičí, když se my hádat 

nechceme. Můžeme použít větu „Teď hned se přestaneme hádat.“ Během následného rozhovoru, 

pokud by se schylovalo k obnovení hádky, můžeme větu znovu připomenout. Výsledkem je to, 

abychom se my i druhá strana uklidnili. Pokud ovšem větu proneseme více než 3krát, přestává být 

účinná.  

V případě, že nám nepomohla zastavovací věta, můžeme zcela ztichnout. Pokud oponent dělá 

narážky na osobní život, mlčíme dál. Pokud se narážky týkají pracovního života, snažíme se vstřícně 

odpovědět. 

Pokud žádná z předešlých technik nepomohla, zbývá poslední možnost, a to odejít. Není naší 

povinností účastnit se hádky, která nás poškozuje. Vhodné je pronést „Nechci se hádat“ a následně 

odejít.  

Než se pustíme do dalšího řešení konfliktu, dopřejme si aspoň několik minut klidu, snažme se 

nemyslet na hádku ani na oponenta. Zkusme se na chvíli zabavit jinou prací a emočně se zklidnit. 

(Chromý, 2016, s. 138) 

Nabídneme řešení 

Když se nacházíme v konfliktu, který ale není v horké fázi hádky, měli bychom se snažit nabídnout 

řešení. Někdy se nacházíme v konfliktu jen proto, že žádná ze stran není ochotná udělat první krok. 

Proto jednou z možností vyřešení konfliktu je udělat vstřícný krok a nabídnout řešení. Je na zvážení 

situace jestli je lepší osobní schůzka nebo napsat email či poslat prostředníka. V první řadě je dobré 

zopakovat podstatu sporu, proč vlastně vznikl a dále nabídnout své řešení. Ideální řešení je takové, 

ve kterém je částečný ústupek, ale neizoluje nás a stále máme prostor vyjednávat. Netlačme na 

odpověď. I nám chvíli trvalo rozmyslet se udělat první krok, nechme tak prostor k promyšlení i 

druhé straně. Naše řešení můžeme podpořit i nějakým praktickým krokem, kterým ukážeme, že 
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jsme připraveni se do řešení vrhnout. Jedná se o vyslání pozitivního signálu, které může velice 

pomoci v následném řešení. (Bednář, 2016, s. 140) 

Mediace 

Mediace je nástroj řešení konfliktu, při kterém účastníkům konfliktu pomáhá nestranný odborník – 

mediátor. Mediátor volí postup, kterým se strany řídí, ovšem rozhodnutí o věcném obsahu dohody 

zůstává v jejich moci. Mediace se nachází na polovině cesty mezi soudy (tam je rozhodnutí o 

postupu i konečný verdikt v rukou třetí strany) a mezi dohodou (kde je naopak rozhodnutí o 

postupu i konečný verdikt v rukou účastníků konfliktu). (Plamínek, 2013, s. 7)  

 

Konfliktu se tedy účastní minimálně jeden mediátor, který napomáhá komunikaci mezi stranami 

konfliktu tak, aby jim pomohl dosáhnout přijatelného řešení. (Chromý, 2014, s. 173) 

3.2 Pracovní stres a jak se s ním vypořádat 

Pracovní stres je odezva organismu na faktory, okolnosti a podmínky dané pracovními činnostmi. 

(Mayerová, 1996, s. 28) 

Jde o situaci, kdy je člověk vystaven zátěži. Stres dělíme na negativní (distres) a pozitivní (eustres). 

Pracovní stres bereme jako reakci organismu na změny, které poškozují normální fungování a 

ohrožují samotnou existenci. Za stresovou označujeme situaci, kdy stresor je větší, než schopnost se 

s ním vyrovnat. Do stresové situace se můžeme dostat pomocí jednoho silného stresoru či několika 

slabších. Mobbing, bossing, ztráta zaměstnání jsou příklady distresu. (Rudá, 2016, s. 73) 

Eustres (pozitivní stres) je do určité míry prospěšný. Ovšem dlouhodobý výskyt stresových faktorů 

na pracovišti zhoršuje pracovní výkon, soustředěnost i motorickou činnost pracovníků. Je tedy 

potřeba stresové faktory identifikovat a eliminovat. (Mayerová, 1996, s. 28) 

Protistresové možnosti 

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci: dlouhodobé působení stresu má negativní vliv na náš 

pracovní výkon. Negativní dopad pracovního stresu se později může odrazit i v osobním životě. Níže 

uvádím několik protistresových možností, které mají za cíl snížit (eliminovat) pracovní stresory. 

1. Snížit příliš vysoké ideály 

Pokud na sebe i na ostatní klademe příliš vysoké nároky, vystavujeme tak je i nás nebezpečí 

frustrace. Je důležité přijmout fakt, že člověk je tvor chybující a nedokonalý a také, že každý 

z nás je jiný. 

 

2. Nepropadat syndromu pomocníka 

Nejsme zodpovědní za všechny a za všechno, čím více druhým pomůžeme, tím více budou 

bezmocní. Pohybujme se v přiměřené rovině mezi soucítěním a odstupem. 

 

3. Naučit se říkat NE 

Není ostuda říci „ne“ pokud vidíme, že toho je na nás moc a nezvládáme to. 
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4. Stanovit si priority 

Není reálné být vždy a všude. Stanovte priority a věnujte se raději důkladně méně 

činnostem.  

 

5. Kvalitní plán ušetří polovinu práce 

Cestu k vytyčenému cíli si rozdělte na menší úseky, které budete postupně zdolávat. Zkuste 

se vyhnout odkládání úkolů. 

 

6. Přestávky jsou důležité 

Není dobré hnát se od jedné činnosti hned ke druhé. Mezi jednotlivými procesy zařaďte 

krátké pauzy (například dechová cvičení). 

 

7. Neskrývejte své pocity 

Nebojte se dát najevo, pokud se vás něco dotkne, ale dbejte při sdělení na city druhé 

osoby. 

 

8. Najděte si podporu (emocionální) 

Říká se „sdílená bolest, poloviční bolest“. Najít si důvěrníka, které mu se můžete vyplakat 

na rameno, častokrát pomůže. 

 

9. Vyhněte se negativním myšlenkám 

Sebelítosti řekněte „ne“! pokud se dostanete k negativním myšlenkám na to, jak nestíháte 

a co neumíte atd., hned přestaňte a odpovězte si na otázku „Co je na mě dobrého?“. 

 

10. Předcházejte pracovním problémům 

Buďte dobře připravení. Sdělte svá očekávání a k porušování pravidel přistupujte tvrdě. 

Ovšem vyhněte se výhružkám. 

 

11. V krizových situacích zachovejte klidnou hlavu 

V krizové situaci se prvním negativním impulzem nenechte svést k impulzivnímu jednání.  

 

12. Následná konstruktivní analýza 

Zapojte i své kolegy a projděte si kritickou situaci. Analyzujte své chování a navrhněte 

případné způsoby, jak situaci řešit lépe. 

 

13. Doplňujte energii 

Vaše práce není vše, je potřeba čerpat energii i z našich dalších zájmů, sportu, relaxu, 

odpočinku, které se potom stanou naším hnacím motorem. 

 

14. Vyhledávejte věcné výzvy 

Zůstaňte otevření novým výzvám, zkušenostem a vědomostem. Nepřestávejte se vzdělávat 

a rozšiřovat své obzory. 
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15. Nestyďte se přijmout pomoc 

Pokud máte dojem, že v krizových situacích či během konfliktu nereagujete dobře, je 

vhodné zkusit tréninkový modul nebo se zúčastnit diskuze s kolegy. 

 

16. Žijte zdravě 

Dopřejte svému tělu dostatek odpočinku, spánku, pohybu a zdravého jídla.  

(Welichová, Heřmanová, 2008, s. 110) 

 

Cvičení k odbourání stresu  

Jednou z alternativních metod k odbourání stresu je následující cvičení. Cílem je nalézt své klidné 

místo – svůj vnitřní klid, který nám pomůže zbavit se stresu a uklidnit se přírodní cestou bez použití 

antidepresiv či dalších medikamentů. 

Welichová a Heřmanová (2008, s. 109) doporučují následující cvičení provádět 3-4 týdny po dobu 

cca 15 minut každý den. 

1. Najděte si klidné, příjemné místo 

2. Udělejte několik hlubokých nádechů a výdechů se zavřenýma očima. 

3. Zaujměte pro vás pohodlnou polohu, ať už v leže nebo v sedě. 

4. Svoji pozornost postupně zaměřujte stále více a více do svého nitra. Pokud cítíte napětí 

v nějaké části vašeho těla, krátce toto místo zatněte a následně uvolněte. Vnímejte rozdíl 

mezi napětím a uvolněním. 

5. Mějte stále zavřené oči a přeneste se na své oblíbené místo. Představte si ho a následně do 

něj vstupte. Vaše vysněné místo je zakryto kouzelnou kopulí, která ho dělí od všeho zlého a 

špatného. Zde jste v naprostém bezpečí. A nyní své oblíbené místo pojmenujte. 

6. Porozhlédněte se okolo, vnímejte barvy, tvary, zvuky, vůně, které cítíte. Vše opakujte 3x – 

4x. V době, kdy si své místo představujete, spojte jeho název s nějakým pohybem těla. 

Může jít například o zaťatou pěst, mávnutí prstem, apod. Potom se s milým místem v klidu 

rozlučte a pamatujte, že kdykoliv bude potřeba, můžete se tam vrátit. 

7. Následně, když se dostanete do negativního pocitového stavu, přerušte tyto pocity. 

Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte, vyslovte v duchu název vašeho 

oblíbeného místa a vše doprovoďte příslušným pohybem těla.   
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4 PRŮZKUM 

V teoretické části práce jsem se věnovala některým teoriím o šikaně na pracovišti a definicím od 

různých autorů. V praktické části budu vycházet z dotazníku, který jsem rozdala respondentům 

společnosti působící na českém trhu. Naleznete zde představení společnosti Skládka (jedná se o 

smyšlený název firmy), výsledky provedeného šetření, porovnání reálných výsledků s teorií a na 

konci práce i dotazník. 

Cíl výzkumu 

Cílem průzkumu bylo zjistit, jestli se na daném pracovišti vyskytuje mobbing či bossing. Dále jaké 

zkušenosti mají zaměstnanci s šikanou na pracovišti a jestli zaměstnanci vůbec vědí, co vyjadřují 

pojmy mobbing a bossing.  

 

Výzkumné předpoklady 

Vzhledem k výše uvedenému jsem si stanovila 3 výzkumné předpoklady: 

1. Většina respondentů bude tušit co „mobbing a bossing“ znamenají, ale nebudou si definicí, 

popřípadě rozsahem zcela jistí. 

2. Část zaměstnanců – minimálně jedna třetina zažila šikanu na pracovišti. 

3. Ženy více vnímají příznaky šikany. 

 

4.1 Průzkum a jeho metody 

Představení společnosti  

Dotazníkové šetření jsem prováděla ve firmě Skládka, která se zabývá provozováním skládky 

odpadů v České republice. Firma disponuje vlastními nákladními vozy a kontejnery na svážení 

odpadů a také popelářskými vozy. Zajišťuje přepravu odpadů jak na vlastní skládku, tak i na další 

koncová zařízení (např. k dalšímu zpracování odpadů). Vzhledem k tomu, že se jedná o citlivá data, 

slíbila jsem vedení společnosti i samotným pracovníkům, že název společnosti nebudu ve své 

bakalářské práci uvádět a tak zůstane anonymizována.  

 

Společnost byla založena v roce 1988 v Rakousku a další pobočky po celé Střední a Jihovýchodní 

Evropě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších evropských firem zabývající se nakládáním s odpady a 

poskytováním komunálních služeb. Veliký úspěch v odpadovém hospodářství sklízí i přímo na 

českém trhu. Nabízí služby, jak pro podnikatele a firmy, tak pro celá města či obce.  

Má sídla v dalších 9 zemích Evropy. V České republice má 14 provozoven a dalších 8 dceřiných 

společností. Organizační struktura podniku je hierarchická.  
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Společnost jsem si vybrala, protože byla ochotná ke spolupráci a její vedení mé šetření podpořilo. 

Zaměřila jsem se na jednu z větších provozoven na území Středočeského kraje. 

Metody průzkumu 

Dotazník, který jsem si pro svůj průzkum zvolila, je kvantitativní metodou. Dotazník byl zcela 

anonymní a zaměstnancům byl předkládán v papírové formě. Papírovou formu jsem zvolila proto, 

že více než polovina respondentů (řidiči, skladníci atd.) nemá přístup k počítačům.  

 

Metodu papírového dotazníku, jsem zvolila také proto, abych za co nejkratší dobu sesbírala co 

možná největší množství kvalitních dat a zároveň zaměstnance co nejméně zatížila v jejich 

pracovním procesu. 

 

Bohužel jsem dotazníky nemohla zaměstnancům rozdat sama a pouze jsem je předala oprávněné 

osobě, která byla řádně informována. Vzniklou situaci vnímám jako nevýhodu. Respondenti 

nemuseli zcela upřímně věřit anonymitě dotazníku a nechtěli si dělat případné problémy u svých 

nadřízených, což by snížilo validitu dotazníku. Další nevýhodou anonymního dotazníku je nepřesné 

pochopení otázek bez možnosti dotázat se. 

 

 

Z rozdaných 75 dotazníků se mi jich 60 vrátilo vyplněných ve velmi příznivém časovém rozmezí 3 

dnů od doby rozdání dotazníků pracovníkům. Což činí 80 % návratnost. Celková doba komunikace 

se společností k samotnému předání vyplněných dotazníků čítala 3 týdny. Dotazník jsem nejprve 

konzultovala s vedoucí své závěrečné práce, , následně jsem dotazník zaslala pověřené osobně 

z oddělení služeb zákazníků. Ta dotazník konzultovala s vedením a po jejich schválení už jej rozdala 

zaměstnancům.  

 

Dotazník se skládal z 30 otázek. Tři první otázky se týkaly demografických údajů respondentů 

(pohlaví, věk, vzdělání). Další část tvořily otázky týkající se jejich působení na pracovišti (pracovní 

pozice, jak dlouho ve společnosti pracují, v jak velké skupině pracují atd.) Následovaly otázky přímo 

zaměřené na mobbing, bossing. Dotazovala jsem se, jestli respondenti znají význam daných slov a 

jaké další druhy šikany na pracovišti znají. Zbylé otázky bych roztřídila už do pouhých dvou skupin. 

První část měla zjistit dosavadní zkušenosti s šikanou na pracovišti. Druhá část měla zjistit, jestli 

neprožívají příznaky šikany a pouze nevědí (nechtějí si přiznat atd.), že se jedná o šikanu na 

pracovišti.  
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5 INTERPRETACE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ 

5.1 Interpretace získaných výsledků  

 

Tabulka 1 - Struktura respondentů 

  absolutní četnost relativní četnost  

pohlaví 
ženy 27 45 % 

muži 33 55 % 

věk 

18-26 4  7 % 

27-35 12 20 % 

36-50 28 48 % 

51 a více 15 25 % 

dosažené 
vzdělání 

základní 4  7 % 

výuční list 21 35 % 

střední škola s maturitou 25 42 % 

bakalářské 2  3 % 

magisterské/inženýrské 8 13 % 

Zdroj: Vlastní data, 2018, Praha 

 

Celkem jsem oslovila 75 zaměstnanců, z nichž mi 60 zaměstnanců dotazník odevzdalo vyplněný. 

Návratnost dotazníku tedy činí 80 %, což je příznivý výsledek. V Tabulce číslo 1 můžete vidět 

demografické údaje respondentů – pohlaví, věk a jejich dosažené vzdělání. Pohlaví zaměstnanců je 

celkem vyrovnané. Z celkového počtu 60 respondentů mi odpovědělo 27 žen a 33 mužů. . Další 

položku v tabulce tvoří věk zaměstnanců. Největší počet respondentů se nachází ve „středním 

věku“. Celkem 28 respondentů se nachází ve věku 36-40 let, což činní 47, 5 %. Jedná se tedy téměř 

o polovinu z celkového počtu. Druhou nejčetnější skupinu tvořilo 15 zaměstnanců v rozmezí 51 a 

více let, což činilo 25,4 %. V rozmezí 27-35 let vyplňovalo dotazník 12 respondentů neboli 20,3 %. 

Nejmenším počtem 4 zaměstnanců byla zastoupena skupina 18-26 let, což činilo pouze 6,8 %. 

Poslední položka v demografické tabulce znázorňuje nejvyšší dosažené vzdělání respondentů. 

Nejvíce respondentů se opět nachází ve středu a to celkem 25 tedy 41,7 % z nich vystudovalo 

střední školu s maturitou. Těsně za středoškolským vzděláním se nachází 21 respondentů (35 %), 

kteří vystudovali s výučním listem. Základní vzdělání mají 4 respondenti (6,7 %). Vysokoškolské 

vzdělání má potom celkem 10 zaměstnanců. Z toho mají 2 bakalářské diplomy, což je pouhých 3,3 

% a zbylých 8 potom diplomy magisterské či inženýrské, což představuje 13,3 %. Žádný 

z respondentů neuvedl vyšší odborné či doktorské vzdělání. Jako možný důvod vidím celkem nově 

zavedené VOŠ, jejichž absolventi získávají právě zmíněné vyšší odborné vzdělání.  
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Obrázek 1 - Druh pozice, na které zaměstnanec pracuje 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 

 

Tabulka 2- Doba zaměstnání a velikost kolektivu v kterém zaměstnanec pracuje 

  absolutní četnost relativní četnost 

doba zaměstnání na pracovišti 

méně než rok 2 3,3 % 

1-2 roky 9 15,0 % 

2-5 let 8 13,3 % 

5-10 let 30 50,0 % 

10 a více let 11 18,3 % 

v jak velkém kolektivu pracujete  

pracuji samostatně 3 5,0 % 

méně než 5 lidí 10 16,7 % 

5-9 lidí 24 40,0 % 

10-15 lidí 10 16,7 % 

16 a více 13 21,7 % 

Zdroj: Vlastní data, 2018, Praha 

 

Obrázek 1 a Tabulka 2 ukazují, na jaké pracovní pozici, jak dlouho a v jak velkém kolektivu 

zaměstnanci pracují. Přes tři čtvrtiny zaměstnanců pracují jako podřízení tedy 46 (78 %), zbylých 13 

(22 %) jako nadřízení. Z hlediska délky doby zaměstnání tvoří nejpočetnější skupinu 30 pracovníků 

(tedy přesně 50 %), kteří ve společnosti pracují mezi 5-10 lety. Druhou nejpočetnější skupinu tvoří 

11 zaměstnanců (18,3 %), kteří zde pracují déle než 10 let, 9 zaměstnanců (15 %) je v zaměstnání 1-

2 roky. Pouze o jednoho méně, tedy 8 zaměstnanců (13,3 %) zde pracuje 2-5 let a nejméně 

početnou skupinu tvoří 2 zaměstnanci, které můžeme označit za „nováčky“ a pracují zde méně než 

1 rok. Většina respondentů uvedla, že pracují ve skupině. Pouze 3 z nich (5 %) pracují samostatně. 

Ze zbylých 57 respondentů 24 (40 %) pracuje ve skupině od 5 do 9 lidí. Stejný počet 10 zaměstnanců 

(16,7 %) pracuje ve skupině menší než 5 lidí a zároveň ve skupině od 10 do 15 lidí. Posledních 13 

zaměstnanců (21. 7 %) pracuje v kolektivu 16 a více.  

 

78%

22%

Druh pozice, na které zaměstnanec pracuje

Podřízený

Nadřízený



 35 

V následující části dotazníku jsem zjišťovala znalost významu slov mobbing a bossing mezi 

respondenty. Nejprve jsem se tázala, jestli význam slov znají, následovala krátká definice obou 

pojmů. Pokračovala jsem ověřovací otázkou, jestli skutečně znali význam správně.  
 

 
Obrázek 2- Znalost významu slov "mobbing a bossing" 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
 

V obrázku číslo 2 jsou zaznamenány odpovědi na otázku, zda respondenti význam slov znají. 

Překvapivě nejpočetnější skupinu tvoří zaměstnanci, kteří význam slov neznají. Přes polovinu 

zaměstnanců 58,3 % (35) nezná slovo mobbing a o něco menší počet 42,4 % (25) nezná význam 

bossingu. Celkově z grafu vyplývá, že bossing je více známý než mobbing. Význam slova mobbing 

znalo 21,7 % (13) a význam bossingu potom 39 % (23). Poměr mezi znalostí a neznalostí bossingu 

byl tedy vyrovnanější než stejný poměr u mobbingu. Okolo 20 % respondentů potom v obou 

případech odpovědělo, že slova mobbing či bossing slyšelo, ale nevědí, co znamenají.  

 

Dále stejně jako v dotazníku následuje definice obou pojmů: 

 

MOBBING je druh šikany na pracovišti, kde oběť i mobber (ten co šikanu provádí) pracují na stejné 

hierarchické úrovni (zhruba stejné pracovní pozici). Oběť i mobber může být pouze jeden, stejně tak 

ale obětí či mobberů může být více. 

 

BOSSING je druh šikany na pracovišti, kde obětí je zaměstnanec a bosserrem (ten co šikanu 

provádí) je zde vedoucí (nadřízený) pracovník. Bossing se také nazývá mobbingem zhora. Jde zde 

převážně o nerovnoměrné postavení ve firmě (vedoucí vs. zaměstnanec). 
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Obrázek 3 - Znalost významu slov po přečtení definice 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
 

Na obrázku číslo 3 můžete vidět, jak se údaje o znalosti mobbingu a bossingu změnily, po přečtení 

definic. Bohužel ještě k zápornějším číslům. Celkově tady 65 % respondentů neznalo mobbing a 50 

% bossing. Pouhých 16,7 % znalo mobbing a téměř dvakrát tolik 35 % znalo bossing. Zbylých 18 % a 

15 % neznalo význam zcela.  

 

Následující tabulka 3 znázorňuje znalost mobbingu a bossingu vzhledem k dosaženému stupni 

vzdělání. Z tabulky vyplývá, že z dotazovaného množství respondentů, kteří jsou vysokoškolsky či 

středoškolsky vzdělání, 20 % znalo mobbing a 40 % bossing. Ze zaměstnanců s výučním listem 

význam znalo pouhých 4,8 %. Z daných výsledků tedy mohu říct, že rozdíl byl mezi respondenty 

s výučním listem a středoškolsky + vysokoškolsky vzdělanými. Ovšem mezi středoškolsky a 

vysokoškolsky vzdělanými respondenty rozdíl nebyl. 
 

Tabulka 3 - Znalost mobbingu a bossingu vzhledem k dosaženému vzdělání 

vzdělání celkový počet 
mobbing bossing 

ano ano 

vysokoškolské 10 2 4 

středoškolské 25 5 10 

výuční list 21 1 1 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
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Obrázek 4 - Znalost dalších druhů šikany na pracovišti 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
 

Obrázek 4 uvádí odpovědi na otázku, jaké další druhy šikany na pracovišti zaměstnanci znají. „Znají“ 

jim bylo vysvětleno tak, že pojmy už několikrát slyšeli a pár větami by uměli vysvětlit jejich význam. 

Na výběr měli ze sexuálního obtěžování, stalkingu, kyberšikany, staffingu, bullyingu, chairingu a 

defamingu. Osm z 60 respondentů neznalo žádný z dalších druhů šikany. Největší počet 46 

respondentů znal sexuální obtěžování. Jistě se jedná o termín, který je často zmiňovaný v médiích, 

filmech, seriálech atd. Také se nejedná o cizí slovo, a tak lze jeho význam i bez vyšší znalosti 

odvodit. Stalking znalo 30 (tedy polovina) zaměstnanců. V těsném závěsu 27 respondentů byla 

kyberšikana. Opět se jedná o slova častěji používána v běžném životě. Dále následoval výrazný 

pokles, pouze 2 respondenti znali staffing a už jen 1 respondent znal bullying. Pojmy chairing a 

defaming potom neznal žádný z respondentů. 
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Obrázek 5 - Zažili nebo byli svědky šikany na pracovišti 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 

 

Na obrázku 5 můžete vidět, že 76,3 % (45) respondentů odpovědělo, že nebylo svědky šikany na 

pracovišti. Méně než jedna čtvrtina 23,7 % (14) zaměstnanců potom svědky šikany na pracovišti 

byla. Jeden zaměstnanec na otázku neodpověděl.  

 

Ze 14 zaměstnanců, kteří byli svědky šikany na pracovišti, jich nadpoloviční většina (56,3 %) uvedla, 

že se tak nedělo na současném pracovišti. U zbylých 43,8 % se tak dělo na současném pracovišti. 

Uvedené výsledky vidíte na obrázku číslo 6. 

 

 
Obrázek 6 - Jednalo se o šikanu na současném pracovišti 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
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Tabulka 4 - Druh šikany, který zaměstnanec zažil nebo byl jeho svědkem 

druh absolutní četnost relativní četnost 

mobbing 2 16,7 % 

bossing 7 58,3 % 

jiné 3 24,9 % 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 

 

Tabulka 4 specifikuje, jakého druhu šikany byli zaměstnanci svědky. Ze 14 zaměstnanců, kteří byli 

jejími svědky, 7 zaměstnanců uvedlo, že se jednalo o bossing, 2 zaměstnanci uvedli mobbing a 3 

zaměstnanci uvedli „jiné“. Do kolonky jiné potom neuvedli jiný druh šikany, ale její příznaky. 

Jednalo se tedy o ne zcela správné pochopení otázky nebo nemožnost jejího vyplnění vzhledem ke 

chybějícím znalostem. Jako příznaky šikany uváděli například: nátlak vedoucího jiného oddělení 

nebo neoprávněný křik.  
 

Na otázku, jestli byl problém s šikanou na pracovišti dostatečně řešen, z 14 odpovědí bylo 13krát 

odpovězeno „ne“ a pouze jednou „ano“. Z následujících otázek vyplynulo, že vedení společnosti 

v takovém případu nezasáhlo. Společnost veřejně proti šikaně nevystoupila a nenastavila případná 

opatření. Žádný z pracovníků neodpověděl, že by se stav na pracovišti po zjištění šikany zlepšil.  

 

 

 
Obrázek 7 - Osobní zkušnost s šikanou na pracovišti 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 

 

Obrázek 7 uvádí osobní zkušenost respondentů s šikanou na pracovišti. Z 60 respondentů jich pouze 

5 (8,5 %) uvedlo, že osobně zažili šikanu na pracovišti. Jeden respondent na otázku neodpověděl a 

zbylých 54 (91,5 %) respondentů nebylo obětí šikany.  
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Z 5 zaměstnanců, kteří byli obětí šikany, uvedli 4 z nich, že se tak dělo na současném pracovišti a 

pouze u jednoho z nich se tak dělo na jiném pracovišti.  

Dále z těchto 5 obětí 1 uvedla, že se jednalo o mobbing, 2 byli šikanováni svým nadřízeným (tedy 

bossing) a zbylí 2 uvedli „jiný“ bez další specifikace.  

 

Následující obrázek 8 ukazuje příznaky šikany na pracovišti. Cílem této části dotazníku bylo zjistit, 

zda se šikana na současném pracovišti vyskytuje. Respondentů jsem se tázala na různé možné 

příznaky šikany, které mohou prožívat a pouze nevědí, že se o šikanu jedná. Výsledky můžete vidět 

níže v tabulce. 
 

 
Obrázek 8 - Příznaky šikany na pracovišti 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
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V drtivé většině okolo 85-95 % respondentů příznaky neprožívá. Pokud nějaký respondent 

odpověděl na jednu z otázek „ano“, většinou se tak nedělo opakovaně na více otázek. Maximálně 

respondent prožíval 3 příznaky šikany najednou. Největší procento 30,5 % (18) respondentů uvedlo, 

že někdo jiný znevažuje jejich pracovní výkon. Nejméně z nich 3,4 % (2) se potom cítí shazováno 

před ostatními ze strany svého nadřízeného.  

 

Tabulka 5 - Příznaky šikany, rozdíl mezi ženami a muži 

pohlaví celkový 
počet 

alespoň jeden z 
příznaků 

relativní 
četnost 

četnost 
příznaků 

ženy 27 10 37 % 17 

muži 33 11 33 % 19 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
 

Tabulka 5 vychází ze stejných dat, jako obrázek (graf) 8. S tím rozdílem, že ukazuje rozdíl mezi 

ženami a muži. V prvním sloupci s číselnými údaji je zaznamenán počet daného pohlaví (žena x 

muž), který dotazník vyplňovalo. Druhý sloupec ukazuje, kolik lidí z celkového počtu zaznamenalo 

alespoň jeden z příznaků šikany. V třetím sloupci jsou tato čísla vyjádřena v procentech. 

Procentuální údaj slouží k lepšímu porovnání, vzhledem k rozdílnému počtu ženských a mužských 

respondentů. V posledním sloupci potom vidíme celkovou četnost příznaků u jednotlivých pohlaví. 

Z tabulky tedy vyplývá, že ženy (37 %) zažívají na tomto pracovišti příznaky šikany častěji než muži 

(33 %). Jedná se ovšem o rozdíl 4 %, což není nijak markantní. 
 
 

 
Obrázek 9 - Možnosti svobodně se na pracovišti vyjadřovat 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 

 

Z obrázku 9 vyplývá, že více jak polovina 55,9 % zaměstnanců má pocit, že se na pracovišti mohou 

svobodně vyjadřovat, 33,9 % má pocit, že tuto možnost spíše mají. Tedy přes 80 % zaměstnanců 

nevidí problém v tom, že by se nemohli vyjádřit. Žádný ze zaměstnanců neodpověděl přímo „ne“ a 

zbylých 10,2 % uvádí, že tuto možnost spíše nemají. 
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Obrázek 10 - Vznik konfliktů na pracovišti 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 

 

Obrázek 10 ukazuje, jak často podle zaměstnanců vznikají na pracovišti konflikty. Častý vznik 

konfliktů na pracovišti uvedlo 18,3 % (11) zaměstnanců. Zbylé dvě skupiny , které odpověděly, že 

konflikty nevznikají anebo vznikají zřídka, byly vyrovnané. Pracoviště, kde konflikty nevznikají, 

uvedlo 41,7 % (25) zaměstnanců a ojedinělý vznik konfliktů („zřídka“) uvedlo 40 % (24) 

zaměstnanců. Přes 80 % zaměstnanců si tedy nemyslí, že jde o pracoviště s častým vznikem 

konfliktů. 

 

Obrázek 11 potom ukazuje stejná data, ale rozdělena podle pohlaví. Z grafu můžeme vidět, že 

„Ano“ odpovědělo téměř stejné množství 6 mužů (18,2%) a 5 žen (18,5). Výraznější rozdíl potom 

přišel u odpovědi „ne“. Z celkových 41,7 % (25) zaměstnanců, tak odpovědělo 9 žen a 16 mužů. 

Počet u „zřídka“ 40 % zaměstnanců byl opět hodně vyrovnaný (13 žen a 11 mužů). Celkově z grafu 

vyplývá, že podle mužů konflikty na pracovišti převážně nevznikají. Podle žen vznikají častěji než 

podle mužů. I tak ale ženy nejčastěji odpovídaly, že se konflikty na pracovišti dějí zřídka.  
 

 
Obrázek 11 - Vznik konfliktů na pracovišti, rozdíl mezi muži a ženami 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2018, Praha 
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5.2 Analýza výzkumných předpokladů 

 

V souvislosti s prováděným výzkumem jsem si zvolila 3 výzkumné předpoklady: 

 

1. Většina respondentů bude tušit co „mobbing a bossing“ znamenají, ale nebudou si definicí, 

popřípadě rozsahem zcela jistí. 

2. Část zaměstnanců – minimálně jedna třetina zažila šikanu na pracovišti. 

3. Ženy více vnímají příznaky šikany. 

 

VP1. Většina respondentů bude tušit co „mobbing a bossing“ znamenají, ale nebudou si definicí, 

popřípadě rozsahem zcela jistí. 

 

Tento výzkumný předpoklad jsem si ověřovala pomocí otázek 7-10. Z 60 respondentů jich 21 o 

mobbingu alespoň slyšelo, ale neznali význam zcela správě. Bossing byl potom známější, ten znalo 

(opět věděli o něm, ale definici zcela správně neznali) 30 respondentů, což je tedy přesně polovina. 

Daný výsledek mě samotnou překvapil, zvláště u vysokoškolsky vzdělaných respondentů. Kde z 10 

vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců mobbing znali pouze 2 a bossing 4. Což tedy není ani 

polovina z nich. Tyto údaje naleznete v tabulce číslo 3. 

 

První výzkumný předpoklad se nepotvrdil. 

 

VP2. Část zaměstnanců – minimálně jedna třetina zažila šikanu na pracovišti. 

 

Tento výzkumný předpoklad jsem si ověřovala otázkami 12, 18 a 21-30. Z 60 respondentů bylo 

svědkem šikany 23,4 % z nich, 8,5 % (5) zaměstnanců potom uvádí, že šikanu zažili na vlastní kůži. 

V otázkách 21-30 jsem se snažila zjistit, jestli se zaměstnanci necítí šikanováni a pouze nevědí, že 

dané projevy jsou příznaky šikany. Výsledky můžete hromadně vidět na obrázku číslo 8 a dalších. 

Jeden zaměstnanec uvedl maximálně 3 projevy šikany. Relativní počet respondentů, kteří 

odpovídali „Ano“ se pohyboval mezi 6-15 %. Žádná z procentuálních hodnot tedy nepřevýšila jednu 

třetinu (minimálně 33 %) z celkového počtu zaměstnanců. 

 

Druhý výzkumný předpoklad se tedy také nepotvrdil. 

 

Můj druhý výzkumný předpoklad vycházel z načtené literatury. Jak uvádí Svobodová (2008, s. 21) 

výskyt šikany na pracovišti se v poslední době zvyšuje. Téměř každý zaměstnanec se během svého 

pracovního života stane obětí, svědkem či pachatelem šikany na pracovišti. Šikana se na pracovišti 

vyskytuje od nepaměti, a i když je někdy záměrně zatajována, protože se jedná o nežádoucí jev, je 

přítomna.  

Na pracovišti firmy Skládka je tedy malý počet zaměstnanců, kteří byli svědky nebo dokonce 

samotnými oběťmi šikany na pracovišti. 
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VP3. Ženy více vnímají příznaky šikany. 

 

Poslední výzkumný předpoklad jsem rovněž zkoumala otázkami 21-30. Výsledky jsou zobrazeny 

v tabulce číslo 5. Alespoň jeden z příznaků šikany ženy uvedly v 37 %, muži potom v 33 % případů. 

Genderově byl výzkum téměř vyrovnaný. Dále obrázek číslo 11 ukazuje, jak často podle žen a mužů 

vznikají na pracovišti konflikty. Ženy opět ve větším procentu případů uvedly, že na pracovišti 

vznikají konflikty. Z uvedených hodnot vyplývá, že ženy příznaky šikany uváděly častěji než muži.  

 

Třetí výzkumný předpoklad se potvrdil.  

 

Tento výzkumný předpoklad potvrzuje i Barancová (2014, s. 14), která se odkazuje na výzkumy 

prováděné na území Evropské unie, které ukazují na větší procento žen, které jsou na pracovišti 

šikanovány. 

 

Návrh na doporučení 

 

Firma Skládka by v každém případě měla zajistit školení pro své zaměstnance ohledně mobbingu a 

bossingu. 

Školení je samozřejmě náročné, jak z finančního hlediska, tak i z hlediska časového. Na začátku by 

tedy firma mohla proškolit alespoň vedení společnosti a také vedoucí jednotlivých oddělení. Ti by 

měli vědět, jak reagovat a jak pomoci zaměstnancům, kteří by si přišli na šikanu stěžovat. Také by si 

sami měli všímat jejích případných projevů a včas je zarazit. Ostatním zaměstnancům, kteří mají 

přístup k počítači, by mezi tím mohla firma alespoň rozeslat email se stručnými informacemi o 

šikaně. Dozvěděli by se, kdy školení čeká je samotné a hlavní body programu. Email by obsahoval 

stručné shrnutí toho, co je šikana na pracovišti, jaké jsou její druhy a kam se případně obrátit či kde 

vyhledat pomoc. 

V dalším kole by měla firma proškolit i všechny ostatní zaměstnance. Pokud by nebylo z jakéhokoliv 

důvodů možné proškolit všechny zaměstnance (finanční, časové atd.) firma to může ve zkrácené 

formě udělat pomocí prezentace na počítači, do které jsou zahrnuty příklady z praxe i možné 

cvičení. Danou prezentaci by stejně jako školení měla zajistit specializovaná firma/osoba s vhodným 

vzděláním. 

Dalším možným řešením je průběžné vzdělávání zaměstnanců. Například mnozí z nás by uvítali 

kratší pracovní dobu, především v takový pátek odpoledne. Co tedy zkrátit pracovníkům o hodinu 

jejich docházku s tím, že se půl hodiny budou věnovat studováním správné komunikace atd. Jeden 

pátek mohou číst vhodnou literaturu na téma šikany na pracovišti, další pátek například způsoby 

řešení konfliktu. I toto je možnost, jak budovat dobré vztahy na pracovišti. 

Na nástěnky na pracovišti, může firma vylepovat určitá hesla, která se týkají dané problematiky 

(motivační citáty atd.). 

Jedná se o prevenci, která by měla být praktikována po menších dávkách, avšak opakovaně. Tímto 

způsobem se bude budovat i firemní kultura z které bude vyplývat, že firma šikanu na pracovišti 

neignoruje a bojuje proti ní. Což je další krok, který může mobbera či bossera odradit, a naopak 

oběť podpořit v boji proti týrání. 
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Všichni zaměstnanci by po skončení školení měli vědět, co je šikana na pracovišti, jak se projevuje, 

jaké chování je vůči kolegům nevhodné, jak se mohou šikaně bránit a na koho se ve firmě mohou 

v případě potřeby obrátit. V rámci školení by bylo vhodné, aby vedení veřejně prohlásilo, že dané 

chování na pracovišti nebude tolerováno. Šikana se na zdejším pracovišti nebude trpět a vždy 

jíbude udělána přítrž.  
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ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo seznámit čtenáře s šikanou na pracovišti, aby po jejím přečtení 

věděli, co je mobbing a bossing. Uměli rozpoznat jejich příčiny a věděli, jak se zachovat v případě, že 

se s nimi dostanou do styku. Jedná se o rozsáhlý problém, a proto jsem vysvětlení pojmů, výskytu, 

znakům, náchylnému prostředí a průběhu věnovala mnoho řádků. Neopomenula jsem výčet a 

definice méně známých druhů šikany, mezi které patří například stalking, staffing, sexuální 

obtěžování atd. Nechybí ani popis všech účastníků šikany od oběti, přihlížejících, až po mobbera či 

bossera. Přesto, že známe určité znaky typické pro oběť, šikana na pracovišti je nebezpečná právě 

tím, že se může týkat kohokoliv z nás, protože přesný popis oběti neexistuje.  

 Dočetli jste se techniky, kterými násilníci znepříjemňují obětem život. A že jich je veliké 

množství. Samozřejmě s technikami jdou ruku v ruce i následky, které šikana zanechává. Tyto 

kapitoly měly čtenářům ukázat vliv šikany na pracovišti na člověka. Mnozí z nás totiž fyzické a 

psychické následky neberou se stejnou váhou. Důsledky šikany dokazují, že psychický teror se po 

jisté době, která je hodně individuální, projeví i na našem těle. Existuje rozsáhlé množství nemocí, 

které mají svůj původ ve stresu, který je nedílnou součástí šikany na pracovišti. V dalších případech 

šikana dovede oběť k různým druhům závislostí a v nejsmutnějších případech i k sebevraždě.  

Důsledky mobbingu či bossingu netrpí pouze fyzická či psychická stránka oběti, ale trpí také 

její okolí. Hroutí se její rodinné a přátelské vztahy. Hroutí se oběť jako taková. Tyto kapitoly měly 

ukázat, že šikana na pracovišti má na oběť vliv na celý život a jaké, tím pádem nenávratné škody 

způsobuje. Bohužel, jsem ve své práci nepřeháněla a nesnažila se vás zbytečně vyděsit, ale nabudit 

k tomu, že s daným problémem je potřeba něco dělat. I proto jste v dalších kapitolách nalezli 

způsoby obrany. Snad nyní víte, jak se proti šikaně bránit, případně, jak bránit svého kolegu nebo 

známého. Ať už si vyberete přímý boj či zkusíte třeba cestu mediace, vždy je to lepší způsob než 

nedělat nic.  

V práci jsem ukázala i alternativní způsob, jak se s šikanou vypořádat. Mediace je skvělá 

možnost při řešení konfliktů i dalších problémů v našem životě. Navíc k šikaně občas vůbec nemusí 

dojít, pokud nastartujeme dobrou komunikaci a zvolíme správný způsob řešení hádky, lze jí 

mnohokrát předejít. V tomto směru by určitě bylo vhodné, aby firma věnovala prostředky pro 

školení svých zaměstnanců. Mohou to být osobní školení vedená profesionálem, workshopy, ale 

také „hravé“ prezentace, kde po teoretické části, přijde část praktická, kde budou sami pracovníci 

řešit problém s šikanou. Také firma může zajistit volně dostupné časopisy a knihy s touto 

tématikou. Vyhradit čas pro vedoucí pracovníky, aby danou literaturu četli.  

Výše zmíněné způsoby prevence by určitě byly vhodné pro společnost Skládka, která mi 

umožnila sběr dat pro praktickou část. Cílem praktické části bylo analyzovat data a navrhnout 

odpovídající doporučení. Díky dotazníku, z kterého má praktická část vychází jsem zjistila, že 

největší problém je s neznalostí daných pojmů. Právě kvůli neznalosti pojmů mobbing a bossing se 

nepotvrdil můj základní výzkumný předpoklad: „většina respondentů bude tušit co „mobbing a 

bossing“ znamenají, ale nebudou si definicí, popřípadě rozsahem zcela jistí“.  

Bylo by vhodné se v další práci zaměřit na osobní práci s oběťmi mobbingu. Rozšířit 

dotazník nebo možná zvolit jinou výzkumnou metodu (osobní pohovor, pozorování) a zaměřit se 

hlouběji na pocity pracovníků. Nastavit konkrétní opatření a pozorovat, jestli se stav zlepšuje, je 

konstantní či by se zhoršil. 
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I díky tomu vím, že tato práce je zaměřená na správný cíl, a to zvýšit povědomí o šikaně na 

pracovišti. Jsem tedy ráda za výběr tématu a doufám, že přispěji k rozšíření znalostí o šikaně na 

pracovišti. Ve vás jako čtenářích zvýším nechuť k takovému druhu chování a při střetu s šikanou 

nebudete váhat, jestli se oběti zastat či nikoliv.    
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Příloha 

DOTAZNÍK: Šikana na pracovišti 
 
Dobrý den, 

 

Jmenuji se Denisa Kepplová, studuji personalistiku a management na Masarykově ústavu vyšších 

studií při ČVUT. Svoji závěrečnou práci věnuji tématu „Šikana na pracovišti“. Díky tomuto dotazníku 

budu moci vypracovat praktickou část své bakalářské práce. Proto bych vás touto cestou chtěla 

požádat o jeho vyplnění. Ráda bych upozornila, že dotazník je zcela anonymní a vaše upřímné 

odpovědi mi poskytnou kvalitní podklad pro práci. Vyplnění by mělo zabrat maximálně 10 minut. 

Moc děkuji za Váš čas a pomoc.  

 

V případě Vašich dotazů se na mě můžete obrátit na emailové adrese: denisa.kepplova@gmail.com 

 

Instrukce k vyplnění: 

V dotazníku prosím kroužkujte vždy jen 1 vyhovující odpověď, krom otázek, kde bude uvedené, že 

můžete zakroužkovat více možností. 

 
1. Vaše pohlaví? 

a) Žena 

b) Muž 

 
2. Váš věk? 

a) 18 – 26 

b) 27 – 35 

c) 36 – 50 

d) 51 a více 

 
3. Nejvyšší dosažené vzdělání? 

a) základní 

b) Výuční list 

c) Střední škola s maturitou 

d) Vyšší odborné 

e) Bakalářské 

f) Magisterské/ inženýrské 

g) Doktorské  

 
4. Na jaké pozici pracujete? 

a) Nadřízený 

b) Podřízený 

 
5. Jak dlouho pracujete na současné pozici? 

a) Méně než 1 rok 

b) 1-2 roky 

mailto:denisa.kepplova@gmail.com


 55 

c) 2- 5 let 

d) 5 – 10 let 

e) Víc než 10 let 

 
6. Pracujete v týmu? Pokud „ano“, kolik kolegů má tým, ve kterém pracujete? 

a) Méně než 5 

b) 5 – 9 

c) 10 - 15 

d) 16 a více 

e) pracuji samostatně 

 
7. Znáte význam slova „mobbing“? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Slovo „mobbing“ jsem slyšel, ale nevím přesně co znamená 

 
8. Znáte význam slova „bossing“? 

d) Ano 

e) Ne 

f) Slovo „bossing“ jsem slyšel, ale nevím přesně co znamená 

 

Přečtěte si prosím následující krátkou definici obou pojmů: 

 

MOBBING je druh šikany na pracovišti, kde oběť i mobber (ten co šikanu provádí) pracují na stejné 

hierarchické úrovni (zhruba stejné pracovní pozici). Oběť i mobber může být pouze jeden, stejně 

tak, ale obětí či mobberů může být více. 

 

BOSSING je druh šikany na pracovišti, kde obětí je zaměstnanec a bosserrem (ten co šikanu 

provádí) je zde vedoucí (nadřízený) pracovník. Jde zde převážně o nerovnoměrné postavení ve 

firmě (vedoucí vs. Zaměstnanec). 

 
9. Znali jste opravdu správný význam slova „mobbing“? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Ne zcela 

 
10. Znali jste opravdu správný význam slova „bossing“? 

d) Ano 

e) Ne 

f) Ne zcela 

 
11. Zaškrtněte, které z následujících druhů šikany na pracovišti znáte.  

Znáte = název už jste vícekrát slyšeli a aspoň 1-2 větami umíte vysvětlit význam. 

(Zaškrtnout můžete více možností) 
a) Staffing 

b) Stalking 
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c) Bullying 

d) Sexuální obtěžování 

e) Defaming 

f) Kyberšikana 

g) Chairing 

 
12. Byl/a jste někdy svědkem šikany na pracovišti? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud Vaše odpověď byla „ne“, přejděte prosím na otázku číslo 18. 
13. Pokud vaše odpověď byla „ano“, bylo to na současném pracovišti? 

a) Ano 

b) Ne 

 
14. O jaký druh šikany se jednalo  

a) Mobbing 

b) Bossing 

c) Jiný:………………………………………………………. 

 
15. Byl problém se šikanou dostatečně řešen? 

a) Ano 

b) Ne  

Pokud Vaše odpověď byla „ne“ přejděte na otázku číslo 18. 
16. Zasáhlo vedení společnosti a bylo následně téma šikany řešeno veřejně? Tzn. společnost 

vystoupila proti šikaně, vysvětlila, jaké chování na pracovišti nebude tolerováno a 

nastolila případná opatření?  

a) Ano 

b) Ne 

c) Částečně, specifikujte:....................................................................................................... 

 
17. Zlepšil se stav po řešení šikany? 

a) Ano 

b) Ne 

 
18. Byl/a jste někdy vy přímo obětí šikany na pracovišti? 

a) Ano 

b) Ne 

Pokud byla vaše odpověď „ne“ přejděte na otázku číslo 21.  
19. Pokud jste byl/a obětí šikany, dělo se tak na současném pracovišti? 

a) Ano 

b) Ne 

 
20. O jaký druh šikany se jednalo? 

a) Mobbing 

b) Bossing 
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c) Jiný:………………………………………………………. 

 
21. Znevažoval někdy někdo vaši práci/ váš pracovní výkon? 

a) Ano 

b) Ne 

 
22. Myslíte, že vám někdo z kolegů záměrně zatajuje informace podstatné pro váš pracovní 

výkon? 

a) Ano 

b) Ne 

 
23. Roznáší o vás někdo ve firmě nepravdivé pomluvy? 

a) Ano 

b) Ne 

 
24. Dělá někdo z kolegů či váš vedoucí nepříjemné narážky na váš soukromý život?  

a) Ano  

b) Ne 

 
25. Jste na pracovišti často cílem narážek a žertů? 

a) Ano 

b) Ne 

 
26. Máte pocit, že vás vedoucí záměrně shazuje před ostatními? 

a) Ano 

b) Ne 

 
27. Přiděluje vám vedoucí práci, která je mimo vaši pracovní náplň a mimo vaši kvalifikaci? 

a) Ano, nad rámec mé kvalifikace 

b) Ano, pod rámec mé kvalifikace 

c) Ne 

 
28. Cítíte se izolovaný od ostatních? 

a) Ano 

b) Ne 

 
29. Můžete se na pracovišti svobodně vyjadřovat? 

a) Ano 

b) Spíš ano 

c) Spíše ne 

d) Ne 

 
30. Vznikají na vašem pracovišti často konflikty 

a) Ano 

b) Ne 

c) zřídka 


