
► 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 dotazníkové šetření v soukromém podniku na výskyt mobbingu a 
bossingu. Tento kvantitativní průzkum zjišťuje povědomí pracovníků o šikaně na 
pracovišti. Práce má za cíl zvýšit povědomí o šikaně na pracovišti

► 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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#MOBBING

Firma provozující skládky odpadů v České Republice. 

Zajišťuje přepravu odpadů na vlastní skládky, tak i na další koncová zařízení.

METODA ŠETŘENÍ: kvantitativní výzkum pomocí dotazníku

80% návratnost dotazníků

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.

Mobber = člověk, který vědomě ubližuje druhým za účelem vlastního 

potěšení.

#BOSSING

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).

Slovo bossing je odvozené od slova „boss“ neboli „šéf, vedoucí, předák“

Bosser = agresorem se zde stává vedoucí zaměstnanec a obětí jeho 

podřízený (podřízení).

ABSTRAKT

#stalking#staffing#kyberšikana #chairing#sexuální obtěžování #defaming

DŮSLEDKY MOBBINGU PREVENCE + PŘÍMÁ OBRANA

• Psychické důsledky

• Psychosomatické obtíže

KONFLIKT ► jak zastavit hádku+ nabídneme řešení+ mediace

20 % sebevražd má svůj původ v mobbingu

vzdělání
celkový 

počet

mobbing bossing

ano ano

vysokoškolské 10 2 4

středoškolské 25 5 10

výuční list 21 1 1


