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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá tématem negativních jevů na pracovišti, mezi které se řadí 
konflikt, šikana, mobbing, bossing a diskriminace. Cílem této práce je zkoumání teorie 
těchto negativních jevů, které se na pracovišti mohou vyskytovat. Teoretická část je 
zaměřena ne definici mezilidských vztahů na pracovišti, jednotlivých negativních jevů, 
jak se tyto jevy člení a jaký je způsob možné obrany a prevence. Praktická část pak 
analyzuje výsledky dotazníkového šetření ve vybrané organizaci. Díky této analýze 
jsme zjistili, že 80 % respondentů se s konfliktem na pracovišti setkalo či setkává a 3 % 
z těchto dotazovaných se s konfliktem setkává každý den. Také jsme zjistili, že 63 % 
respondentů se s problémem negativního jednání nikomu nesvěřilo.  
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Mezilidské vztahy, konflikt, šikana, mobbing, bossing, diskriminace, výskyt negativních 
jevů  
 
 
 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the subject of negative workplace phenomena, which 
include conflict, bullying, mobbing, bossing and discrimination. The aim of this thesis 
is to explore the theory of these negative phenomena that may occur in the workplace. 
The theoretical part focuses on the definition of interpersonal relationships in the 
workplace, individual negative phenomena, how they are divided and possible pre-
vention. The practical part then analyses the results of a survey in selected organisa-
tion. Thanks to this analysis, we found that 80% of respondents have encountered 
workplace conflict and 3% of those interviewed encounter conflict every day. We also 
found that 63% of respondents did not share the problem of negative action with an-
yone in the organisation. 
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Úvod 

Šikana na pracovišti je téma, o kterém se před pár lety ještě mnoho nemluvilo, ale 
přesto tento jev není žádnou novinkou, která by se objevila v českém prostředí teprve 
nedávno. V posledních letech se však mění povědomí o tom, že šikana v zaměstnání 
je nežádoucí jev a je možné se mu bránit. Podle sociologického výzkumu agentury 
STEM/MARK z roku 2015 má s různými formami šikany na pracovišti zkušenost až 23 % 
osob, které jsou starší 15 let.  Až 60 % postižených uvedlo, že jsou vystaveni bossingu, 
25 % pak mobbingu a zbylých 15 % osob uvedlo obě formy šikany (Janšová, 2018).  
 
Mobbing je v naší společnosti jednohlasně odmítán jako nežádoucí zlo v pracovním 
životě, kterého je potřeba se zbavit. I přesto zaměstnavatelé reagují buď nechápavě, 
nebo odmítavě na otázku, zda se v oblasti jejich odpovědnosti nevyskytují náznaky 
mobbingu. Téměř každý nadřízený nepřizná mobbingové aktivity na pracovišti své or-
ganizace (Kratz, 2005).  
 
Mobbing a bossing je stále více závažnější celospolečenský problém. Podle statistiky 
nezávislé neziskové společnosti Mobbing Free Institut, která se touto problematikou 
zabývá, je Česká republika s 20 % případů za rok, společně s Rakouskem a Finskem, 
zemí s nejvyšší mírou pracovní šikany. Zkušenosti s mobbingem má jedna čtvrtina za-
městnanců a nejvíce se s tímto jevem setkávají ženy, a to v 79 % případů. Paradoxně 
jsou nejvíce šikanováni pracovníci s vysokoškolským nebo vyšším vzděláním. Až 43 % 
osob je mobbingem vystavováno 1x týdně i častěji a více než 54 % zaměstnanců je 
mobbingu vystavováno po dobu delší než 1 rok (Konec mobbingu a bossingu, 
nedatováno).  
 
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaká atmosféra a nálada na pracovišti panuje, zda 
se na daném pracovišti jednotlivé negativní jevy vyskytují a jaké kroky zaměstnavatel 
podniká, aby zamezil jejich výskytu.  
 
Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na teorii mezilidských vztahů, konfliktů, 
forem šikany a diskriminace na pracovišti. Jsou zde vysvětleny a popsány druhy mezi-
lidských vztahů, které mohou na pracovišti v organizacích vznikat. Také je zde po-
drobně popsána problematika konfliktů na pracovišti, jaké jsou příčiny jejich vzniků a 
jak tyto konflikty správně řešit. Dále jsou zde detailněji popsány a vysvětleny vybrané 
druhy negativních jevů jako šikana, mobbing, bossing a diskriminace.  
 
Praktická část bakalářské práce se pak zaměřuje na analýzu dotazníkového šetření ve 
vybrané organizaci, které má za cíl zkoumání mezilidských vztahů na pracovišti, zma-
pování výskytu jednotlivých negativních jevů a také, zda se zaměstnavatel těmto je-
vům v organizaci věnuje.  
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1 MEZILIDSKÉ VZTAHY NA PRACOVIŠTI 

Již Elton Mayo v minulém století přišel na to, že mezilidské vztahy na pracovišti hrají 
důležitou roli v efektivnosti výkonu pracovní činnosti. Pracovní chování je ovlivňováno 
druhými lidmi, se kterými přicházíme do kontaktu. Ale i my sami ovlivňujeme lidi kolem 
sebe. Těmito lidmi mohou být spolupracovníci, zákazníci, obchodní partneři a mnoho 
dalších (Pauknerová a kol., 2006). Při jakémkoliv kontaktu lidí mezi sebou a při kterékoli 
činnosti, vznikají mezi lidmi vztahy, ať už pozitivní nebo negativní (Koubek, 2015).  
 

1.1 Jaké vztahy v organizaci existují  

Vztahy, které na pracovišti existují, si můžeme rozdělit na (Bednář a kol., 2013):  
 

 Vztahy formální – formální vztahy jsou definovány firemní kulturou. Tyto 
vztahy jsou dány buď vertikálně (vztah podřízený x nadřízený) nebo horizon-
tálně (kolegové). Mohou být také definovány úkolem nebo kompetencí. Tyto 
vztahy bývají někde zapsány a často mají podobu závazného předpisu nebo 
popisu pracovní pozice. V čase se tento vztah nemění a vznik není závislý na 
vůli lidí, kteří se ho účastní.  

 Vztahy neformální – tyto vztahy nejsou firemní strukturou definovány a vzni-
kají skutečnou interakcí lidí mezi sebou. Na rozdíl od formálního není tento 
vztah nikde zapsaný. Forma těchto vztahů je dána řadou faktorů, kde nelze 
všechny popsat. Vztahy neformální přetrvávají i po skončení formálních vztahů.    

 Vztahy reálné – reálné vztahy jsou pak průnikem vztahů formálních a nefor-
málních. Tyto vztahy jsou tvořeny samotnými lidmi, členy týmu, lidmi v kolek-
tivu i nadřízenými. Jsou ovlivňovány prostředím, okolím a dalšími souvislostmi 
na pracovišti.  

 
Vedle vztahů formálních a neformálních vznikají v podnicích pracovní vztahy, které si 
můžeme rozdělit do mnoha skupin, pro účely této práce si však popíšeme 3 nejdůle-
žitější:  
 

 Vztah mezi podřízeným a nadřízeným – je to vztah mezi zaměstnancem a za-
městnavatelem. Tento vztah je zpravidla nějak upravený, například zákoníkem 
práce, kolektivní nebo pracovní smlouvou (Koubek, 2015). Vyznačuje se tím, že 
má jedna strana, zaměstnavatel, v tomto vztahu určitou dominanci. Z toho lze 
odvodit, že je tento vztah asymetrický (Bednář a kol., 2013).  

 Vztah podřízených mezi sebou – tyto vztahy bývají většinou neformální a jde 
o běžné sociální vztahy mezi lidmi na pracovišti. Pokud ale jsou tyto vztahy for-
mální, jde o vztahy čistě pracovní (Koubek, 2015). Většinou mají tyto vztahy sy-
metrickou podobu. Mohou být buď založené na spolupráci, nebo na soutěži-
vosti mezi pracovníky (Bednář a kol., 2013).  
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 Vztahy mezi nadřízenými – vztahy mezi managementem se liší od vztahů 
mezi podřízenými. Je to dáno zodpovědností, kterou management nese nejen 
za svou práci, ale i za práci svých podřízených (jednotliví pracovníci, týmy…). 
Vztahy mezi členy řízení jsou pak ovlivněny vztahy mezi jejich podřízenými 
(Bednář a kol., 2013).   

 

1.2 Důležitost vztahů na pracovišti 

Člověk je tvor společenský a je pro něj velmi důležité se s ostatními lidmi stýkat a patřit 
do určité skupiny. Pracovní vztahy mají velký vliv na naši celkovou spokojenost v za-
městnání a na pracovní proces. Vztahy mezi lidmi, kteří se podílejí na plnění pracov-
ních úkolů, jsou tedy faktorem, který velkou mírou ovlivňuje jak pracovní výkonnost 
jednotlivých zaměstnanců, tak i výkonnost celku jako takového. Můžeme tedy říct, že 
vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci mají velký vliv na kvalitu odvedené práce a na 
schopnost a ochotu pracovat. Vztahy hrály a stále hrají důležitou roli ve fungování or-
ganizace, a to i v případě, kdy jim vedení firmy nevěnuje velkou pozornost. (Bednář a 
kol., 2013).  
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2 KONFLIKTY 

Každý člověk je jiný a je tedy přirozené, že se jeho představy, postoje a očekávání ne-
budou shodovat s názory ostatních lidí. Konflikt je tak běžnou a hlavně přirozenou sou-
částí života jedince i organizace a nelze se mu na 100 % vyhnout (Jermář & kol., 
2017).Konflikty k životu lidí patří, umožňuje jim řešit situace, do kterých se dostávají při 
interakci s ostatními lidmi kolem nich (Bednář a kol., 2013). Pojem konflikt tedy mů-
žeme definovat jako střed nebo srážku protikladných tendencí a sil, ať už jsou to ná-
zory, motivy, zájmy nebo postoje. Synonyma pojmu konflikt jsou například hádka, ne-
soulad, neshoda nebo spor (Jermář & kol., 2017). Ve většině všech definicí a pojetí kon-
fliktu se vyskytuje několik společných rysů. Tímto rysem je například to, aby byl konflikt 
klasifikovaný jako konflikt, musí být pociťován a vnímán zúčastněnými stranami. Pokud 
tedy určitá osoba považuje kteroukoliv situaci za konfliktní, pak to tak skutečně je, a to 
i přesto, že někdo jiný, například nezaujatý vnější pozorovatel, situaci za konfliktní ne-
považuje (Čakrt, 2000). konfliktní situace nelze z osobního či pracovního života lidí vy-
loučit, naopak by to lidé měli brát jako příležitost k tomu, aby si uvědomili odlišnosti 
ale i to, co je s okolím spojuje (Bednář a kol., 2013). 
 

2.1 Jak členíme konflikt 

Podle definice je konflikt střetnutí dvou nebo více navzájem se vylučujících či proti 
sobě jdoucích sil. Konflikty můžeme rozčlenit podle různých hledisek na (Holá, 2003):  
 

A) Konflikty podle psychologické charakteristiky  
B) Konflikty podle počtu zapojených osob  

2.1.1 Konflikty podle psychologické charakteristiky  

V reálném životě nemá konflikt pouze jen jednu psychologickou charakteristiku, větši-
nou se jedná o konflikty smíšené, tzn. že tyto konflikty mají více psychologických 
aspektů (Jermář & kol., 2017). Rozdělení podle tohoto hlediska je následující:  
 

 Konflikty představ – to, že se představy liší člověk od člověka, je přirozený jev. 
Proto tyto konflikty vnímáme jako součást každodenního života (příkladem roz-
dílných představ může být situace, kdy učitel zadá žákovi vypracování semi-
nární práci. Každý z nich má pak jinou představu o tom, jak by tato práce měla 
být zpracována). Abychom tomuto konfliktu předešli, stačí přesné vyjádření 
toho, co si pod pojmem či výrokem představujeme či požádání druhé strany o 
vysvětlení (Jermář & kol., 2017). 

 Konflikty názorů – co člověk, to názor.  Názorem pak chápeme hodnocení ur-
čité skutečnosti. K tomuto konfliktu dochází tehdy, když mají dva jedinci roz-
dílné hodnocení na tu samou skutečnost (Holá, 2003).  
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 Konflikty postojů – u těchto konfliktů vyjadřují jedinci rozdílné tendence a 
přístupy k jednotlivým skutečnostem. Příkladem je pak skutečnost, kdy dva 
pracovníci jedné firmy mají rozdílný postoj k obchodními partnerovi. Jeden 
z nich má postoj pozitivní a druhý negativní (Jermář & kol., 2017). Tento kon-
flikt zpravidla vyúsťuje do ustáleného způsobu chování daného jedince (Holá, 
2003). 

 Konflikty zájmů – Zájem představuje zaměření člověka k určité oblasti před-
mětů a jevů. Konflikt pak vzniká, když dojde ke střetu zájmů různých lidí, kteří 
usilují o uspokojení svých potřeb (Holá, 2003). Tento konfliktu je jeden z ne-
jobtížnějších a nejsložitějších (Jermář & kol., 2017). 

 

2.1.2  Konflikty podle počtu zapojených osob  

Konflikty podle počtu zapojených osob dělíme na (Bedrnová a kol., 2012): 
 

 Intrapersonální konflikty – vnitřní nebo intrapsychické konflikty jedince 
 Interpersonální konflikty – vnější konflikt mezi dvěma osobami  

 
Intrapersonální konflikty – intrapsychické konflikty 
Tyto konflikty můžeme definovat jako rozpory odehrávající se v rámci jednoho člověka. 
Je to tedy vnitřní osobní konflikt a nejčastěji se může vyskytovat u introvertních osob 
(Bednář a kol., 2013). Jelikož se tento konflikt odehrává v rámci jedince, můžeme říct, 
že jde o konflikt mezi pudy a svědomím. V tomto případě člověk touží po okamžitém 
uspokojení přání, ale brání mu v tom sociální okolí, které na něj klade určité nároky. 
Tyto nároky mohou mít například podobu zákazů nebo určitých norem chování, podle 
kterých by se měl jedinec chovat (Bedrnová a kol., 2012). Konflikt má tedy vliv na to, jak 
se jedinec zachová. To se pak projevuje negativně ve vztazích postižené osoby. Tyto 
konflikty pak dále dělíme do následujících druhů (Jermář & kol., 2017): 
 

 Střet dvou pozitivních motivů – tomuto konfliktu se říká konflikt apetence – 
apetence. U tohoto střetu se člověk rozhoduje mezi dvěma stejně pozitivními 
hodnotami, činnostmi, motivy, které ale nemůže realizovat zároveň. Pro jednot-
livce ale není tento konflikt příliš nepříjemný.  

 Střet mezi dvěma negativními motivy – tento konflikt se nazývá konfliktem 
averze – averze. Je zřejmé, že se jedinec rozhoduje mezi dvěma stejně nega-
tivními předměty, cíli a motivy. Tento druh konfliktu způsobuje jedinci nepří-
jemnosti.  

 Střet mezi negativním a pozitivním motivem – toto je konflikt averze – ape-
tence. Člověk se musí rozhodnout mezi dvěma cíli, které jsou zároveň pozitivní 
i negativní. Příkladem může být situace, kdy se jedinec rozhodne uskutečnit 
něco, co ho velmi láká, ale ve stejnou chvíli má z toho obavy.  

 
 



 13 

Interpersonální konflikt – konflikt mezi dvěma a více lidmi 
U těchto konfliktů dochází k rozporu mezi dvěma a více lidmi. Nejčastěji mají k tomuto 
konfliktu sklon extrovertní osoby, jelikož dávají více najevo své postoje a názory 
(Bednář a kol., 2013). Tento konflikt se neodehrává pouze mezi dvěma a více lidmi, ale 
může se odehrávat také mezi jednotlivci a skupinami, anebo mezi dvěma skupinami. 
Tyto konflikty pak dále rozdělujeme na (Jermář & kol., 2017):  
 

 Konflikty individuální – nebo také konflikty osobní. Vznikají nejméně mezi 
dvěma lidmi.  

 Konflikty skupinové – u těchto konfliktů se rozlišuje, jestli se konflikt děje buď 
uvnitř skupiny, tedy intraskupinové, nebo mezi skupinami, tedy konflikty inter-
skupinové.  

 
Osobní konflikty  
Počet věcí, ve kterých mohou lidé mezi sebou nesouhlasit, je nespočet. Je to konflikt 
mezi lidmi, kteří vnímají hodnoty, motivy a činy kompletně jinak. Může to být například 
zásadní nesoulad cílů, hodnot, postojů či postupů. Příkladem osobního konfliktu v or-
ganizaci mohou být například (Čakrt, 2000):  

 Dva vedoucí pracovníci různých pracovních oddílů mají za úkol spolupracovat, 
ale každý z nich má jinou představu o tom, jak by tato spolupráce měla vypadat. 

 Členové vývojového týmu v organizaci mají rozdílný postoj a představu to tom, 
jaký bude příští vývoj a jak se budou vyvíjet požadavky zákazníků, a proto se 
nemohou shodnout na postupu dalšího vývoje. 

 
Skupinové konflikty  
Už dříve jsme si rozdělili skupinové konflikty podle toho, jestli se konflikt děje mezi 
jedinci, nebo mezi skupinami. Tyto konflikty můžeme tedy rozdělit na (Jermář & kol., 
2017):  

 Meziskupinové konflikty – jinak řečeno konflikty interskupinové. Jsou to 
v podstatě konflikty, které se uskutečňují mezi dvěma a více skupinami lidí. Pří-
kladem tohoto konfliktu může být situace, kdy mají mezi sebou konflikt dvě 
pracovní oddělení ve firmě, nebo dvě pracovní směny. Za meziskupinový kon-
flikt se považuje i konflikt mezi jednotlivými generacemi.   

 Intraskupinové konflikty – intraskupinové konflikty se dějí uvnitř skupiny lidí. 
Může to být například konflikt uvnitř skupiny na pracovišti, nebo uvnitř studijní 
skupiny.  

 
U skupinového konfliktu dále rozlišujeme ještě zvláštní typ konfliktu, a to jedinec – 
skupina. Variantami tohoto konfliktu jsou situace, kdy (Jermář & kol., 2017):  
 

 Jedinec členem skupiny není – například, kdy je pracovník jednoho oddělení 
ve sporu s pracovníkem druhého oddělení  

 Jedinec členem skupiny je – člen studijní skupiny je ve sporu s ostatními členy 
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2.2 Příčiny a zdroje konfliktu  

Abychom byli schopni efektivně konflikty řešit, je velmi důležité, abychom znali příčiny 
jejich výskytu. Tudíž můžeme říct, že předpokladem k úspěšnému řešení sporů, je dů-
kladná analýza příčin (Jermář & kol., 2017).  

2.2.1 Příčiny 

Příčiny interpersonálních sporů si můžeme rozdělit do 3 kategorií (Jermář & kol., 2017):  
 

 Organizační příčiny – mezi tyto příčiny řadíme např.  
o Špatné a nedostatečné stanovení rozsahu a obsahu pracovních činností  
o Nejednoznačné vymezení pravomocí a odpovědností pracovníků orga-

nizace  
o Nedostačující a nevyhovující zdroje, ať už materiální, finanční či perso-

nální  
o Špatné a nevyhovující podmínky na pracovišti a v pracovním prostředí  

 Osobnostní příčiny – tyto příčiny obsahují např.  
o Styl, jakým manager vede lidi  
o V organizaci je špatná komunikace (patří sem např. nedostatečné a chy-

bějící informace, nejasné pokyny…)  
o Systém hodnocení zaměstnanců je nespravedlivý  

 Sociální příčiny – sem můžeme zařadit např.  
o Charakterové a osobnostní vlastnosti jedince  
o Špatný fyzický i psychický stav  

 

2.2.2 Zdroje  

Konflikty jsou ve firmách a organizacích přirozená a nevyhnutelná věc. Je tomu tak, 
protože organizace fungují na bázi kompromisů a přizpůsobování mezi členy firmy. 
Konflikty také mohou vznikat z důvodů změn, jelikož jsou tyto změny někdy vnímány 
jako špatná věc (Armstrong & Taylor, 2015). Zdroje konfliktů pak mohou mít základ 
např. v (Koubek, 2015):  
 

 Osobnosti a společenském chování lidí – sem patří zejména tzv. „potížisti“. 
Osoby se špatným přístupem a vztahem k ostatním lidem, osoby, které mají 
sklony k násilí, porušování pravidel a zákonů atd.  

 Nedorozumění – důvodem je většinou chybná komunikace, nedostatečné vy-
mezení odpovědností na pracovišti, špatně vysvětlené pracovní úkoly atd.  

 Stylu, kterém organizace vede lidi – vedení společnosti nedostatečně zapo-
juje své zaměstnance a má sklony k direktivnímu řízení, nerespektuje lidská 
práva svých pracovníků, nevěnuje pozornost jejich cílům a zájmům atd.  
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 Způsobu, kterým se tvoří týmy – při tvorbě týmů se nevěnuje pozornost cha-
rakterovým vlastnostem jednotlivých osob, ale dbá se na to, aby měl tým spíše 
určitou kvalifikační strukturu.  

 Pracovních podmínkách – důvodem může být například stísněný prostor pra-
coviště, nepořádek na pracovišti, pracovní stres, riziko, které pracoviště přináší. 
Tyto podmínky ovlivňují to, jakou má pracovník náladu, a tím i výskyt konfliktů 
a sporů.  

 

2.3 Jak konflikt řešit 

Mnoho jedinců přistupuje ke konfliktním situacím svým osobním a jedinečným způso-
bem, a to i přesto, že mají možnost zvolit si z několika přístupů řešení těchto sporů 
(Holá, 2003). Lidé při řešení konfliktů používají a upřednostňují jeden či dva styly řešení, 
a to bez ohledu na situaci a na množství různých stylů řešení. Avšak můžeme říct, že 
neexistuje pouze jeden správný styl, který by byl vhodný pro všechny druhy konflikt-
ních situací a sporů. Všeobecně se uvádí pět základních stylů k řešení konfliktních si-
tuací. Základem pro toto členění je poměr mezi kooperací/spoluprací a asertiv-
ností/sebeprosazením 
.   

 Kooperativnost/spolupráce – označujeme tak míru, jakou se osoba pokouší 
vyjít vstříc druhé straně. 

 Asertivnost/sebeprosazení – je to míra, jakou člověk prosazuje své vlastní cíle, 
zájmy a postoje. 

 
Aby jedinec úspěšně zvládnul konfliktní situace, je potřeba si uvědomit, že jsou také 
důležité komunikační dovednosti a schopnosti všech účastníků sporu. Klíčovými do-
vednostmi se především myslí vyjednávání, argumentování a také aktivní naslouchání. 
Při používání různých stylů řešení je důležité, aby tyto styly byly vybírány přesně k dané 
konfliktní situaci. Tyto styly dále dělíme na (Jermář & kol., 2017):  
 

 Styl soupeřivý – tento styl můžeme nazvat i konfrontací (Čakrt, 2000). Při tomto 
stylu řešení sleduje jedinec pouze vlastní cíle a zájmy a nebere ohled na druhou 
zúčastněnou stranu. Dalo by se říct, že je to styl velmi orientovaný na dominanci 
a sílu jedince, kdy má tento jedinec tendence touto sílou dosahovat svého cíle. 
Řešení tohoto stylu pak nazýváme win-lose, tedy výhra-prohra (Jermář & kol., 
2017).  

 Styl kompromisní – tento styl řešení spočívá jak v prosazení jedince, tak i ve 
vzájemné spolupráci (Jermář & kol., 2017). Při použití tohoto stylu se obě strany 
ve sporu vzdávají z části svých cílů a zájmů, aby se dosáhlo dohody. Řešení tedy 
nemá vítěze ani poražené (Čakrt, 2000). Nevýhodou však je přetrvávající nespo-
kojenost obou stran, která může být v budoucnu příčinou dalších konfliktů 
(Jermář & kol., 2017). 
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 Styl kooperativní – tento přístup je definován tím, že se oba účastníci snaží 
prosadit si své cíle, ale zároveň se snaží s druhou stranou spolupracovat. Obě 
strany se tak snaží najít společné řešení, které je výhodné pro všechny. Výsled-
kem je pak situace win-win, tedy výhra-výhra (Jermář & kol., 2017). 

 Styl přizpůsobivý – jedinec při použití tohoto stylu spolupracuje s druhou stra-
nou, ale neprosazuje si své zájmy. Osoba tedy dává větší přednost zájmům 
druhé strany a nebere ohled na zájmy své. Jde mu o udržení dobrý vztahů. 
Tento styl má ale pouze jen krátkodobou účinnost, z dlouhodobého hlediska je 
pak spíše neefektivní (Jermář & kol., 2017).  

 Styl vyhýbavý – tento styl používá jedinec, který nechce spolupracovat a záro-
veň nechce prosazovat ani svoje zájmy, ani zájmy druhé strany. Konflikt řešit 
nechce a popírá ho. Pokud se pak tento konflikt dále neřeší, je riziko propuknutí 
konfliktu znovu v budoucnu. Vhodné použití tohoto stylu může být tehdy, po-
kud nemáme dostatek informací k řešení tohoto sporu. Výsledkem je pak situ-
ace lose-lose, tedy prohra-prohra (Jermář & kol., 2017). 

 

2.4 Důsledky konfliktů  

Pokud se jedná spíše o mírné konflikty, kterými mohou být např. přátelské soupeření, 
drobné neshody v názoru či nesobecká realita, mohou mít tyto konflikty i pozitivní dů-
sledek. Teprve až vážné konfliktní situace a spory na pracovišti jsou skutečným problé-
mem, kterým by se organizace měly zabývat. Vážné konflikty můžeme definovat 
dvěma znaky (Čakrt, 2000):  
 

 Překážejí činnosti – účastníci konfliktu se více věnují sporu, než zadané práci. 
Pod překážkou si můžeme představit zadržování důležitých informací druhé 
straně.  

 Vedou k nečestným praktikám – tyto praktiky pak zhoršují mezilidské vztahy 
na pracovišti. Mezi tyto praktiky patří například osobní útoky, pomluvy nebo 
křivá obvinění.  

 
Vážné spory mají za následek mnoho negativních jevů a můžeme sem zařadit napří-
klad (Čakrt, 2000):  
 

 Energie, která by se za normálních podmínek vkládala do práce, se vkládá do 
konfliktů. 

 Zúčastněné strany konfliktu se chovají nezodpovědně. 
 Na pracovišti vzniká nedůvěra a podezřívání ostatních.  
 Osoby, které se sporu účastní, ztrácejí schopnost se koncentrovat na práci. 
 Komunikace v organizaci je nedostatečná. 
 Výskyt různých forem zesměšňování. 
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2.5 Jak konfliktům zabránit  

Prevence je základním nástrojem, jak na pracovišti předcházet konfliktům. Abychom 
mohli efektivně sporům a konfliktním situacím předcházet, je důležité si uvědomit, co 
tyto konflikty způsobuje, a tím dále snižovat a eliminovat příčiny jejich vzniku. Jeden 
z hlavních nástrojů, jak lze konflikty odstraňovat, je (Bednář a kol., 2013): 
 

 transparentnost na pracovišti 
 udržování zpětné vazby  
 snaha o budování důvěry mezi jednotlivými zaměstnanci, ale také mezi jednot-

livými kolektivy a skupinami  
 
I když je důležité konfliktním situacím umět předcházet, nesmíme zapomenout na to, 
že v některých případech je lepší nechat konflikt proběhnout, a to v otevřeném a kon-
trolovaném prostředí, bez účasti ostatních lidí (Bednář a kol., 2013).  
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3 NEGATIVNÍ JEVY 

V dnešní době se můžeme setkat s negativními jevy i v pracovním prostředí. Tyto jevy 
mají velký vliv a dopad na fungování vzájemných vztahů jak mezi zaměstnanci, tak i 
na vztah mezi vedením a zaměstnanci. Při působení těchto jevů může docházet ke 
škodám, které mohou snižovat produktivitu nejen samotné oběti, ale i celému kolek-
tivu organizace. Tyto jevy jsou doprovázeny klesající motivací pracovníků, vyšší fluktu-
ací zaměstnanců a v horších případech i celkovým ekonomickým dopadem (Bednář a 
kol., 2013).  
 

3.1 Šikana 

Šikanu definujeme jako jednu z forem obtěžování, která je velice nepříjemná a často 
těžce zvladatelná. Stejně jako ostatní formy obtěžování je i šikana těžce prokazatelná 
a pracovníci mohou mít obavy z toho, si na osobu, která je šikanuje, stěžovat 
(Armstrong & Taylor, 2015). Šikana je ve své podstatě ubližování jedinci, který se buď 
nemůže nebo nedokáže bránit. Je to ubližování mezi lidmi, kteří jsou ve stejné posta-
vení. Může to být však i ubližování od výše postavených a nízce postavených. Mezi 
obětí a agresorem existuje osobní asymetrický vztah moci, což v podstatě znamená, 
že oběť svého agresora zná a bojí se ho. Šikana je ve většině případech opakované 
jednání, ale ve vážných případech může být šikana i jednorázová situace (Říčan & 
Janošová, 2010).  
 

3.1.1 Druhy šikany  

Šikanu si primárně můžeme rozdělit na (Říčan & Janošová, 2010):  
 

 Šikanu přímou  
 Šikanu nepřímou  

 
Přímá šikana  
Přímá šikana je velmi rozmanitá a označujeme tím veškeré násilí. Může to být například 
(Říčan & Janošová, 2010): 

 působení bolesti – sem řadíme například bití, kopání, pálení a další  
 ponižující tělesná manipulace – nucení jedince vypít nebo sníst něco odpor-

ného  
 braní a ničení osobních věcí – jako je oblečení, pracovní potřeby, peníze. Toto 

chování je také označováno jako loupež a je trestným činem.  
 Slovní napadání – urážení jedince, nadávky, posmívání  
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Přímou šikanu pak dále můžeme dělit podle čtyř kritérií na (Kolář, 2001):  
 

 Fyzická aktivní – fyzická aktivní šikana se projevuje přímým ubližováním oběti 
agresorem. 

 Fyzická pasivní – agresor své oběti nedovolí, aby si sedla ke svému stolu. Brání 
tam jedinci v dosahování jeho cíle.   

 Verbální aktivní – přímé verbální urážení, nadávání nebo zesměšňování oběti. 
 Verbální pasivní – agresor oběť ignoruje. Neodpovídá na její otázky nebo na 

pozdravy.  
 
Nepřímá šikana  
Tento druh šikany pak spočívá v tom, že je jedinec vylučován ze skupiny, a to tak, že 
mu není věnována pozornost, nemluví s ním nebo ho neberou na vědomí. Šikanovaný 
jedinec se snaží skupině zavděčit tím, že začne působit problémy, jen aby šel se „stá-
dem“, ale neuvědomuje si, že tím se zesměšňuje ještě více. Často se tento druh šikany 
kombinuje s přímou šikanou (Říčan & Janošová, 2010). Tak jako šikana přímá i nepřímá 
se dělí podle čtyř kritérií (Kolář, 2001):  
 

 Fyzická aktivní – agresor posílá své stoupence, aby oběti ublížili. 
 Fyzická pasivní – agresor odmítá na požádání oběti splnit určité požadavky. 
 Verbální aktivní – o oběti jsou rozšiřovány v organizaci pomluvy. 
 Verbální pasivní – vrstevníci se oběti nezastanou, když je neprávem obviněna 

z něčeho, co neudělala.  
 

3.1.2 Profil agresora 

Agresor je osoba, která se aktivně zúčastňuje na šikaně, a která ji začíná a také vede. 
Agresor se může vyznačovat tělesnou zdatností a silou. Neznamená to ale, že šikanu 
nemůže zorganizovat i slabý jedinec. Člověk, který šikanuje druhé se nemusí oběti do-
tknout ani na ni promluvit, aby mohl šikanovat. Ve tváři agresorů můžeme zpozorovat 
určitou hrubost, ale někdy se zlo skrývá za nevinným a andělským obličejem. Šikanující 
jedinec se také může vyznačovat jako rváč s temperamentem a vznětlivou osobností. 
Šikanující jedinec bývá u vrstevníků neoblíbený a častokrát vzbuzuje spíše strach než 
sympatii. Jeho charakteristickými znaky bývají dominantnost, panovačnost, potřeba 
ovládat druhé, arogantnost, krutost, zlomyslnost a škodolibost. Můžeme sem také za-
řadit nedostatek empatie a schopnost vcítit se do druhých (Říčan & Janošová, 2010).  
Michal Kolář ve své knize popisuje tři typy šikanujících agresorů (Kolář, 2001):  
 

 Impulzivní, hrubý, s narušeným vztahem k autoritě 
 Velmi slušný, kultivovaný, sevřený a úzkostlivý  
 Optimistický, většinou „srandista“, často neoblíbený a nevlivný  
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3.1.3 Profil oběti  

Přesně říct, jak vypadá oběť šikany, je obtížné. Téměř každá skupina si dokáže najít 
slabší článek, který se obětí šikany stane. Obětí se tak prakticky může stát kdokoliv. 
Můžeme ale popsat určité osobní charakteristiky, které riziko šikany zvyšují. Primárně 
bývají obětmi osoby určitým způsobem oslabené, ať už fyzicky nebo psychicky (Kolář, 
2001). Patří sem i určité nápadné vnější znaky, kterými mohou být například brýle, ba-
rva vlasů, obezita a také barva pleti (Říčan & Janošová, 2010).  
 

3.1.4 Následky šikany  

Šikana má za následek poruchu vztahů v dané skupině. Nepoškozuje pouze oběti ši-
kany, ale i agresory a všechny další členy skupiny. Následky šikany však někdy sahají i 
za hranice skupiny, kde se šikana objevuje. Může jít například o rodinné příslušníky 
oběti (Kolář, 2001).  
 
Následky šikany ve skupině  
Šikana má veliký vliv na skupinu jako celek a způsobuje škody všem jejím členům. Mů-
žeme si rozdělit 3 negativní účinky (Kolář, 2001):  
 

 Poškození psychického a fyzického zdraví obětí – oběť zažívá utrpení, které 
lze těžko popsat někomu, kdo šikanu nezažil. Šikana oběti způsobuje často 
dlouhodobé poškození zdraví a při brutálních formách může ohrožovat život 
oběti.  

 Fixování antisociálních postojů u agresorů – i u agresorů se objevují následky 
šikany, jsou však ale jiné než u obětí. Postoj agresora k nemorálnímu chování 
se ještě prohloubil. Agresorovi nikdo nedal najevo, co se smí a co nesmí dělat 
a následkem tak může být budoucí trestná činnost. 

 Ostatní členové skupiny ztrácí iluze o společnosti – osoby, které jsou svědky 
šikanování, ztrácejí představy o společnosti, která by měla lidem ochranu před 
takovým jednáním poskytnout. Fakt, že se s touto situací nedá nic dělat, a že 
společnost ochranu lidem nezajišťuje, má za následek tendenci těchto lidí se 
v budoucnu uchylovat k násilí.  

 
Následky šikany u obětí  
V nejzávažnějších případech šikana ovlivňuje oběť až do konce života. U nejhorší formy 
šikany se může stát, že se oběť pokusí tuto situaci „vyřešit“ sebevraždou. Při dlouho-
dobé a opakované šikaně se oběť hroutí a propuká u ní až panická hrůza o její život. 
Osoba pak může trpět poruchami spánku a zřídka kdy se mohou objevit i psychoso-
matické problémy, kterými jsou například únava, bolest hlavy, nevolnost a další. Ně-
které oběti šikany se musí po této zkušenosti dlouhodobě léčit a v některých přípa-
dech zůstávají v dospělosti v pracovní neschopnosti (Kolář, 2001).  
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3.2 Mobbing  

Na všech místech, kde lidé spolu pracují už delší dobu, rozhodně nepanuje zas tak 
dobrá atmosféra a nálada a častěji dochází k neshodám, které by ale organizace měla 
řešit (Kratz, 2005). Co to ale vlastně pojem mobbing je? Definicí tohoto pojmu můžeme 
najít několik, všechny však ale mají stejný základ. Jde o specifické chování jednotlivce, 
které zahrnuje cílevědomé šikanování oběti na pracovišti (Svobodová, 2008). Slovo 
mobbing je odvozeno, a to z anglického slova „to mob“, které můžeme přeložit jako: 
obtěžování, napadání a někdy až týrání oběti. K tomuto jevu dochází mezi zaměstnanci 
na stejné pozici hierarchie v organizaci, a je to ve své podstatě proces, při kterém jedna 
nebo více osob útočí na oběť alespoň jednou týdně, nejčastěji po dobu půl roku 
(Haškovcová, 2004).  
 

3.2.1 Cíle mobbingu  

Jednoznačným cílem mobbingu je psychické a fyzické trápení a zničení oběti. Agresor 
chce svým jednáním poškodit oběť a postupně ničit jeho pracovní i soukromý život 
(Svobodová, 2008). Za cíl mobbingu můžeme také považovat i demonstraci moci a síly 
a zastrašování konkurenta na pracovišti (Bednář a kol., 2013). S cílem, že si oběť sáhne 
na své psychické „dno“ a následně ukončí pracovně právní vztah, uplatňují agresoři 
následující aktivity (Kratz, 2005):  
 

 omezení nebo úplné zamezení mezilidské komunikace na pracovišti  
 snížení počtu lidí, kteří s obětí mobbingu spolupracují  
 izolovat oběť od veškerých sociálních vazeb a poškodit její vážnost 

 
Agresor, v tomto případě „mobber“, se všemi možnými prostředky snaží způsobit oběti 
škodu, zničit její život, dávat jí najevo, že do pracovního kolektivu nepatří a následně 
tak poštvat ostatní kolegy proti ní (Svobodová, 2008).  
 

3.2.2 Profil agresora mobbingu  

Neexistuje typický pachatel mobbingu a znaky, kterými se vyznačuje, jelikož jím mo-
hou být jak ženy tak i muži, a to na různých pracovních pozicích skrz hierarchii celé 
organizace (Wagnerová a kol., 2011). I když ale nemůžeme přesně agresory popsat, 
můžeme je rozdělit to čtyř kategorií (Bedrnová a kol., 2012):  
 

 Strůjce – tato osoba sama mobbingové strategie vymýšlí. Strůjce pak ještě 
můžeme rozdělit podle toho, jestli si vyhledávají spojence nebo jestli jednají 
samostatně.  
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 Náhodný pachatel – náhodný pachatel je ten, u koho mobbing vznikl z kon-
fliktu, ze kterého se stal vážný spor a on v něm nad druhou stranou získal pře-
vahu. 

 Pasivní spoluúčastník – pasivní spoluúčastník dělá, že nic nevidí a snaží se od 
konfliktu držet co nejdále a nebýt do něj zatažen. Nic neděláním však k teroru 
oběti ještě přispívá a nese tím tak spoluodpovědnost za celou situaci.  

 Aktivní spoluúčastník – aktivní spoluúčastník strůjce mobbingu podporuje, a 
to například tím, že oběť zatlačují do ústranní pomocí pomluv, posměšky, po-
známkami a další.  

 
Některé znaky však mají agresoři společné, jsou velmi dobrými manipulátory. Hrají na 
city druhých a snaží se u nich vyvolat pocity viny. Své názory a chování mění podle 
toho, jak se jim to zrovna hodí, podněcují konflikty na pracovišti, neberou na vědomí 
žádosti ostatních a druhé využívají ve svůj prospěch (Wagnerová a kol., 2011). Agresor 
se snaží prosazovat na úkor ostatních za každou cenu, snaží se získat dominantní 
místo a často sleduje pouze své cíle (Svobodová, 2008).  
 

3.2.3 Profil oběti mobbingu  

 Tak jako neexistuje typický agresor, tak neexistuje ani typická oběť mobbingu. Ve vět-
šině případech se však obětmi stávají osoby, které se nějak liší od ostatních. Ve větší 
míře se však vyskytuje mobbing u osamocených osob, například muž v čistě ženském 
kolektivu a obráceně či u osob, které jsou určitým způsobem odlišné, například barvou 
pleti nebo vírou (Wagnerová a kol., 2011). Ze zkušenosti můžeme ale říct, že mobbing 
postihuje osoby, které jsou citlivé, moc se neprosazují, méně výkonné a ve většině pří-
padech pesimisticky založené. Bývají také snadno zranitelné, špatně nesou jakoukoliv 
kritiku, těžce nesou jakoukoliv frustraci a nedokážou se tomuto jevu ubránit. To ale ne-
znamená, že se terčem mobbingu nemůže stát sebejistý, vysoce kvalifikovaný a 
odolný jedinec. Z toho nám tedy plyne, že opravdu neexistuje žádný typický profil 
oběti a mobbing může potkat každého (Kratz, 2005).  
 

3.2.4 Fáze mobbingu  

Mobbing se na pracovišti nevyskytne zničehonic. Bývá to následek neřešených kon-
fliktů, které se po delší době mění na systematické a dlouhodobé negativní jednání 
(Čech, 2011). Odborníci na psychologii práce sestavili čtyři vývojové fáze mobbingu 
(Čakrt, 2000):  
 

1. Konflikt se v organizaci neřeší – pokud se konflikty, které na pracovišti vznikají, 
nevyřeší osvědčenými postupy a ve sporu se prosadí silnější strana, zvyšuje se 
v organizaci riziko výskytu mobbingu.  
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2. Nastupuje psychický teror oběti – nevyřešený konflikt se dále mění ze zákeř-
ností a zášti na cílený psychický teror. Oběť mobbingu se stává cílem nepřetr-
žitých útoků od agresora. Útoky tak mají vliv na psychický i fyzický stav oběti. 
Chování člověka, který se stal obětí mobbingu, se postupně začíná měnit. Z přá-
telské osoby se postupem času stává člověk uzavřený a v práci se dopouští 
chyb, které nikdy předtím nedělal. To má za následek rostoucí nedůvěru od ko-
legů a díky tomu má oběť pocit, že by se bez něj kolegové v práci obešli.  

3. Na konflikt reaguje personální oddělení – vedení organizace a personální od-
dělení zasahují do situace na pracovišti až poté, co se snížil pracovní výkon ce-
lého oddělení. Může však trvat dlouhou dobu, než vedení firmy zasáhne a začne 
problém řešit. Většinou je však už ale pozdě a konflikt je neřešitelný. Oči jsou 
upřeny více na oběť, než na původce mobbingu, a tak pod záminkou „pečova-
telské povinnosti“ zaměstnavatele, je oběti nabídnuto pracovní místo na jiném 
oddělení.  

4. Oběť je zavržena a vyloučena z pracovního místa a podniku – přeložení pra-
covníka na jiné oddělení mnohdy nic nevyřeší, jelikož můžeme předpokládat, 
že ho jeho pověst dohoní a kolegové k němu budou přistupovat spíše nedůvě-
řivě. Personalista nemá jinou možnost, než pracovníka propustit, aby zabránil 
dalším škodám. V tom mu však brání právní předpisy, proto se snaží zaměst-
nanci naznačit, aby podal výpověď sám. Pokud ale oběť výpověď nepodá je od-
stavena na vedlejší kolej a nejsou ji přidělovány žádné úkoly. Pod takovýmto 
tlakem pak tyto osoby z práce opravdu odejdou.  

 

3.2.5 Důsledky mobbingu  

Důsledky mobbingu pro oběť  
Každý negativní jev na pracovišti přináší oběti mnoho problémů a důsledků, které se 
promítají do pracovního i osobního života a především také do jejího zdraví. Důsledky 
mobbingu u oběti jsou rozděleny do čtyř rovin (Čech, 2011):  
 

 Psychické – oběť začíná prožívat deprese, ztrácí koncentraci, pochybuje sama 
o sobě, je úzkostlivá a v nejhorších případech se začínají objevovat myšlenky 
na sebevraždu.  

 Psychosomatické – psychické problémy se začínají projevovat na zdraví oběti. 
Mohou jimi být bolesti hlavy, zad, onemocnění kůže, zažívací potíže, svíravé po-
city při dýchání.  

 Psychosociální – oběť mobbingu ztrácí schopnost navazovat vztahy a sociální 
vazby s ostatními, stává se uzavřenou a horší se její mezilidské vztahy. Prohlu-
buje se její nedůvěra a její soukromý život je narušený.  

 Ekonomické – ekonomickým důsledkem pro oběť je snížený pracovní výkon a 
zvýšený výskyt nemocí, se kterými jsou spojeny vysoké náklady na léčení.  
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Důsledky mobbingu pro organizaci a společnost  
Mobbing je i pro organizaci velkým problémem, když se neřeší. Mobbing nemá pouze 
jen vliv na oběť, ale také na ostatní zaměstnance v kolektivu a agresora. Z toho tedy 
můžeme vyvodit, že mobbing přináší negativní důsledky pro celé pracoviště. Pokles 
pracovního výkonu nezaznamenává organizace jen u oběti, ale i u agresora, který více 
myslí na to, co oběti provede, než na svoji práci. Díky mobbingu se začíná na pracovišti 
panovat nepřátelská atmosféra, rozpadá se kolektiv, mezi pracovníky roste neochota 
spolupracovat a pomáhat ostatním a také se snižuje motivace zaměstnanců k práci. 
To vše pak snižuje kvalitu a morálku celé organizace, což může ovlivnit její zisky 
(Svobodová, 2008). Mobbing organizaci zvyšuje celou řadu nákladů a ovlivňuje tím její 
výkonnost. Můžeme si vyjmenovat některé další důsledky pro organizaci jako celek 
(Wagnerová a kol., 2011):  
 

 Zvyšuje se nemocnost zaměstnanců. 
 Zvyšuje se podíl předčasných odchodů do důchodu. 
 Zvyšuje se fluktuace zaměstnanců, s čím jsou pak spojeny náklady na přijímání 

zaměstnanců nových. 
 V některých případech mohou růst náklady, které organizaci vznikají stížnostmi 

a soudními spory. 

3.2.6 Jak se bránit?  

Nejlepší je, aby se organizace do takové situace vůbec nedostala. Bohužel ale neexis-
tuje účinná a jednotná technika, která by fungovala na všechny mobbingové situace, 
protože jde o komplexní problém a proces, který je pokaždé jiný a neustále se vyvíjí 
(Svobodová, 2008). Nepochybně ale můžeme říct, že by měl být mobbing zlikvidován 
hned na začátku a že nejlepší obranou je prevence. Tato prevence by pak měla spočí-
vat ve správném a důsledném řízení práce na všech stupních organizace (Haškovcová, 
2004). Pokud se vedení organizace mobbingu aktivně nevěnuje a zaměstnancům ne-
zajišťuje bezpečné a zdravé pracoviště, mobbingu se v organizaci více daří a ničí nejen 
jedince, ale i celý kolektiv. Proto by každá firma měla mít připravený plán pro případné 
řešení takových konfliktů na pracovišti. Tento plán by měl obsahovat strategie, jak se 
s těmito situacemi vypořádat. (Svobodová, 2008). I když ale neexistuje jednotný po-
stup, i přesto si můžeme nějaké rady popsat (Kelnarová & Matějková, 2010):  
 

 Pokud už se osoba obětí mobbingu stala, měla by si najít kolegu, který se jí za-
stane a postaví se za ní agresorovi. 

 Vedení by mělo agresora napomenout nejlépe před dalšími zaměstnanci.  
 Je tu možnost obrátit se na vedení firmy, které následně konfrontuje obě strany 

konfliktu před nadřízeným. 
 Oběť má možnost se obrátit na odbory, pokud odbory na pracovišti fungují.  
 V krajním případě má oběť možnost ukončit na dohodu pracovní vztah a pra-

coviště opustit, je však ale lepší se pokusit tuto situaci s pomocí dalších odbor-
níků zvládnout (psycholog, psychiatr…).  
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3.3 Bossing  

Analogií bossingu je například situace ve škole, kdy si učitel „zasedl“ na jednoho kon-
krétního žáka (Haškovcová, 2004). Jak už z pojmu bossing můžeme vyvodit, jedná se o 
šikanu zaměstnance ze strany zaměstnavatele. Důvody, proč zaměstnavatel podříze-
ného šikanuje, bývají často nesmyslné, ale pro pracovníka jsou velmi nepříjemné a na 
atmosféru na pracovišti mají špatný vliv. Nejlepším řešením této situace pro zaměst-
nance je změna zaměstnání, což má za následek únik lidí s vysokou kvalifikací z resortu 
(Kelnarová & Matějková, 2010). Bossing ve většině případů používá stejné strategie 
jako mobbing, ale protože je tato šikana prováděna zaměstnavatelem, který má urči-
tou moc, bývá prudší formy (Haškovcová, 2004).  
 

3.3.1 Projevy bossingu  

I přesto, že má bossing některé znaky mobbingu, můžeme si popsat další projevy ty-
pické právě pro bossing (Kelnarová & Matějková, 2010):  
 

 Šéf neustále napomíná pracovníka, a to jak neveřejně, tak i před ostatními ko-
legy.  

 Zaměstnanci je přidělována horší práce.  
 Zaměstnavatel pracovníka bezdůvodně překládá na jiné pracoviště.  
 Pracovník je opomíjený a přehlížený.  
 Zaměstnanci je odepírán nebo pozdě odesílán plat, mzda nebo odměny.  
 Šéf pracovníka neustále kontrole a jeho chyby mu vytýká.  
 Když pracovník protestuje proti tomuto chování, reaguje na to šéf slovy: „Pokud 

se Vám toto nelíbí, klidně můžete odejít!“  
 

3.4 Diskriminace  

Pojem diskriminace vychází z latinského slova discriminare, tedy rozlišovat nebo roz-
dělovat. V právním smyslu se za diskriminaci považuje vylučování, znevýhodnění a roz-
lišování jedince nebo celé skupiny na základě některého diskriminačního důvodu. Měli 
bychom si ale i říct, že ne každé rozlišování je hned považováno za diskriminaci. Pokud 
se o diskriminaci opravdu jedná, je toto rozlišování určitým způsobem negativní. Ne-
gativním rozlišování se rozumí rozlišování, které zatěžuje určitou skupinu osob 
(Fryštenská, 2010). V zákoníku práce je uvedeno, že v pracovněprávních vztazích je za-
kázána jakákoliv diskriminace na základě jakéhokoliv důvodu (Tomšej, 2020).  
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3.4.1 Jak diskriminaci dělíme 

Diskriminaci si můžeme rozdělit na:  
 

 Přímá diskriminace – přímá diskriminace je to tehdy, když se s osobou zachází 
hůře a méně příznivě než s jedincem, který se nachází ve stejné situaci. Příčinou 
horšího zacházení jsou diskriminační důvody, mezi které můžeme zařadit na-
příklad rasu, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, etnický původ a další. 
Jako příklad této diskriminace si můžeme například uvést inzerát s nabídkou 
pracovního místa, ve které stojí: „Osoby vietnamské národnosti se o místo ne-
musí ucházet.“ (Fryštenská, 2010). 

 Nepřímá diskriminace – nepřímá diskriminace je ve srovnání s přímou diskri-
minací složitější. Dochází k ní, když zaměstnavatel uplatňuje určité pravidlo 
nebo politiku organizace, které znevýhodňuje jedince nebo určitou skupinu za-
městnanců, i když to ze strany zaměstnavatele není úmyslné. Zaměstnavatel se 
pak může bránit tím, že uplatňované pravidlo nebo politika představuje pro-
středek, díky kterému organizace dosahuje svých cílů (Armstrong & Taylor, 
2015).  

 
Za diskriminaci považuje antidiskriminační zákon také (Vlčková & kol., 2015):  

 Navádění k diskriminaci – je to chování osoby, které přesvědčuje nebo pod-
něcuje druhou osobu k diskriminaci třetí strany. 

 Pokyn k diskriminaci – situace, kdy nadřízený zneužije svého podřízeného 
k tomu, aby diskriminoval třetí osobu.  

 

3.4.2 Diskriminační důvody  

Rasa a etnický původ jedince  
Diskriminace z důvodu jiné rasy a etnického původu je vnímána jako nejproblémovější 
a nejvíce zavrženíhodná. Ale i přesto se s touto diskriminací v pracovněprávních vzta-
zích stále setkáváme. Důvodem je to, že se zaměstnavateli těžko obhajuje a odůvod-
ňuje požadavek na konkrétní rasu nebo etnický původ. Rasa a etnický původ je něco, 
co je sice viditelné hned na první pohled, ale i přesto může docházet k omylům na zá-
kladě určitých předsudků. Patří také do zvláštní kategorie osobních údajů. Specifické 
pracování těchto údajů je možné pouze za přísných podmínek, které jsou stanoveny 
v nařízení ochrany osobních údajů, tedy GDPR. Zaměstnavatel by se měl tedy zamyslet, 
jestli se bude někde chlubit, kolik lidí jiné barvy pleti a etnicity u sebe zaměstnává 
(Tomšej, 2020).  
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Pohlaví 
Zákaz diskriminace na základě pohlaví se od jiných liší tím, že není mířena na ochranu 
menšiny, jelikož jsou počty mužů i žen ve společnosti vyrovnané. Přesto ale stále platí, 
že ženy nedostávají stejné šance jako muži. Zákaz diskriminace na základě pohlaví tak 
spíše můžeme chápat jako zákaz diskriminace žen. Tím ale není vyloučený zákaz dis-
kriminace mužů. Za diskriminaci na základě pohlaví se považují všechny situace, kdy 
jsou ženy znevýhodňovány v důsledku těhotenství a mateřství. Patří sem i diskrimi-
nace mužů, kteří jsou znevýhodňovány z důvodu plnění otcovských povinností 
(Tomšej, 2020).  
 
Věk  
Na trhu práce se s touto diskriminací setkáváme vcelku často. Zákaz diskriminace pak 
chrání všechny věkové skupiny, které jsou potenciálně oslabeny kvůli svému věku. 
Není to však jen vyšší věková skupina, ale i skupina v mladším věku. Existuje výjimka u 
některých zvláštních profesích, kde je stanoveno jakou profesní zralost uchazeč musí 
mít nebo naopak, aby určité profese nevykonávaly osoby starší, u kterých pracovní vý-
kony klesají. Z pohledu pracovního práva jsou však jedinou podmínkou minimální věk 
15 let při nástupu do zaměstnání a dokončená povinná školní docházka. Tuto formu 
diskriminace pak můžeme ještě dělit na (Tomšej, 2020):  
 

 diskriminace na základě absolutního věku – je to údaj o tom, jak stará osoba 
je. 

 diskriminace na základě relativního věku – informace o kolik starší je osoba 
oproti ostatním zaměstnancům v kolektivu.  

 
Další diskriminační důvody  
Mezi další diskriminační důvody v zákoníku práce dále například patří (Tomšej, 2020):  
 

 jazyk  
 státní občanství, národnost 
 náboženství 
 sexuální orientace  
 zdravotní stav a s tím spojené zdravotní postižení 
 majetek  
 politické myšlení  
 členství v politických stranách nebo hnutích 
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3.4.3 Výjimky ze zákazu diskriminace  

Už na začátku jsme říkali, že ne každé rozdílné zacházení hned představuje diskrimi-
nační chování. Jsou případy, kdy diskriminační důvod představuje objektivní překážku 
pro vykonávání práce (Tomšej, 2020).  
 
Pohlaví  
I přes zásadu rovného zacházení mezi muži a ženami existují povolání, u kterých se 
jedno pohlaví upřednostňuje před druhým. Mezi takové povolání můžeme zařadit 
různé umělecké profese jako například herec, tanečník, modelka. Můžeme sem také 
zařadit požadavek, aby terapeut pro ženy, které byly obětí násilí, byla žena. V některých 
případech může mít zaměstnavatel požadavek, aby fyzicky náročnou práci vykonávali 
spíše muži než ženy (Tomšej, 2020).  
 
Věk  
O diskriminaci na základě věku se nejedná, pokud je pro určité povolání stanoven mi-
nimální věk. V praxi se s tímto setkáváme nejvíce u profesí, které jsou regulovány zá-
konem. Tento zákon například stanovuje minimální věk soudců na 30 let a u některých 
politických funkcí na 40 let. V soukromém sektoru je pak obtížnější nastavení minimál-
ního věku obhájit, a proto pak zaměstnavatelé stanovuji minimální délku praxe 
(Tomšej, 2020).  
 

3.4.4 Ochrana před diskriminací 

Pokud k diskriminaci opravdu dojde, má oběť právo se u soudu domáhat, aby diskrimi-
nace skončila a aby byly následky této diskriminace následně odstraněny. Pokud dis-
kriminace dosahovala takového rozměru, že byla poškozena pověst nebo důstojnost 
oběti, má oběť právo na úhradu nemajetkové újmy. Ochranu před diskriminací může 
provádět právnická osoba, která byla za účelem této činnosti založena, nebo je-li 
ochrana před diskriminací předmětem její činnosti. Tato právnická osoba pak posky-
tuje informace o možnostech právní pomoci obětem a také těmto obětem pomáhá při 
sepsání a doplňování návrhů. Mezi činnosti, které tato právnická osoba může vykoná-
vat patří také podávání podnětů k provedení kontroly a v některých případech i pod-
něty k zahájení správního řízení (Tomšej, 2020).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAKTICKÁ ČÁST 
 
 
 
 
  



 30 

4 NEGATIVNÍ JEVY NA PRACOVIŠTI  

4.1 Cíle průzkumu a výzkumné otázky  

Cílem tohoto dotazníkové šetření je zjistit, zda a případně v jaké míře se ve vybrané 
organizaci negativní jevy vyskytují, jaká panuje na pracovišti atmosféra a jak k tomuto 
problému přistupují nadřízení či zaměstnavatel. Z teoretické části vyplývá, že se na 
pracovišti může vyskytnout hned několik nežádoucích jevů, které mají velký vliv jak na 
jednotlivce, tak i na organizaci jako celek. 
 
Za účelem splnění cíle jsme si položili následující tři výzkumné otázky: 
  

1. Jaká panuje na pracovišti atmosféra?  
2. Vyskytují se jednotlivé negativní jevy na pracovišti? Pokud ano, jaké je jejich 

zastoupení?  
3. Jsou tyto jevy na pracovišti řešeny? Popřípadě jak?  

 

4.2 Metodika práce  

4.2.1 Soubor dat  

Soubor dat tvořili zaměstnanci vybrané organizace na území České republiky. Respon-
denti byli osloveni prostřednictvím jejich nadřízených. Dotazník byl tvořen pomocí on-
line platformy „Survio“. Z části byl dotazník vyplňován online a z části byl dotazník vy-
plněn písemně na tištěný formulář. Dotazník vyplnilo 100 dotazovaných. Respondenti 
byli seznámeni s důvodem tohoto šetření, hlavním cílem dotazníku a se způsobem na-
kládání s těmito daty. Dotazovaní byli též seznámeni s informací, že je tento dotazník 
zcela anonymní a nejsou po nich vyžadovány žádné citlivé osobní údaje.  

4.2.2 Metoda sběru dat – dotazník  

Dotazník byl vytvořen pomocí online platformy Survio a obsahuje 23 otázek. Otázky 
jsou v dotazníku vytvořeny v souladu s obsahem teoretické části práce a tvořeny tak, 
aby následné vyhodnocení dotazníku splnilo daný cíl práce. Otázky jsou zaměřeny na 
vztahy a atmosféru na pracovišti a také na výskyt jednotlivých negativních jevů v orga-
nizaci. V dotazníku jsou také otázky, které se zaměřují na případné kroky, které zaměst-
navatel v organizaci vykonává buď k prevenci nebo k řešení těchto jevů.  

4.2.3 Metoda vyhodnocení dat  

Pro vyhodnocení dat byla zvolena statistická metoda. Použití této metody má za cíl 
zjistit množství, v jakém se daný jev na pracovišti vyskytuje.   
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Graf 1: pracovní pozice respondentů, zdroj: vlastní data 

42%

58%

Na jaké pracovní pozici ve firmě pracujete?

Dělnická pozice

Pozice v administrativě

Graf 2: pohlaví respondentů, zdroj: vlastní data 
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Jaké je Vaše pohlaví?

Muž

Žena

4.3 Respondenti  

Z grafu 1 vyplývá, že více než polovina respondentů pracuje ve vybrané organizaci na 
pozici v administrativě a to 58 % respondentů z celkových 100. Dělnická pozice je za-
stoupena 42 % odpovědí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
Na grafu 2 můžeme vidět, že 71 % dotazovaných je mužského pohlaví a zbylých 29 % 
je pohlaví ženského.  
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14%

16%

38%

32%

Kolik je Vám let?

18-29

30-39

40-49

50 a více

Graf 3: věk respondentů, zdroj: vlastní data 

Graf 4: jak dlouho respondenti v organizaci pracují, zdroj: vlastní data 
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Z grafu 3 vyplývá, že nejvíce zastoupena věková skupina respondentů je v rozmezí 40-
49 let, a to 38 % z celkových 100 dotazovaných. Druhou nejvíce zastoupenou skupinou 
jsou lidé ve věku 50 let a více se 32 %. 16 % je pak zastoupena věková skupina 30-39 
let a zbylými 14 % je zastoupena věková skupina 18-29 let. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z grafu 4 můžeme vyčíst, že 64 % respondentů ve vybrané organizaci pracuje více než 
15 let. Dále pak 13 % respondentů pak firmě pracuje 5-10 let, 12 % respondentů 1-5 let 
a zbylých 11 % respondentů pracuje 10-15 let. 
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53%
47%

Rozumíte se se svými kolegy?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Graf 5: jestli si respondent rozumí se svými kolegy, zdroj: vlastní data 

Graf 6: jestli si respondent rozumí se svým nadřízeným, zdroj: vlastní data 
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4.4 Analýza dat podle výzkumných otázek  

 
První výzkumná otázka zkoumá, jaká je na pracovišti atmosféra.  
 
V grafu 5 si můžeme všimnout, že z 53 % si respondenti s kolegy rozumí a ze 47 % si 
s kolegy spíše rozumí. Ani jeden respondent neodpověděl, že by si se svými kolegy 
nerozuměl.  
 

  

  

 

 

 
 
 
Tak jako v grafu 5 i v grafu 6 si můžeme všimnout, že si respondenti se svým nadříze-
ným ve většině případů rozumí a to až z 96 %. Zbylých 6 % respondentů si se svým 
nadřízeným spíše nerozumí nebo si s ním nerozumí vůbec.  
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Pozitivní
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Neutrální

Špatná

Negativní

Graf 7: názor dotazovaných na náladu na pracovišti, zdroj: vlastní data 
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15%
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Myslíte si, že na pracovišti funguje týmová práce?

Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Graf 8: týmová práce na pracovišti, zdroj: vlastní data 

Z grafu 7 můžeme vyčíst, že 51 % dotazovaných považuje náladu na pracovišti za dob-
rou. Náladu za velmi dobrou považuje 20 % respondentů a dalších 20 % respondentů 
považuje náladu za neutrální. Podle 8 % je nálada pozitivní a podle zbylého 1 % re-
spondentů je nálada na pracovišti špatná. Žádný z respondentů neodpověděl, že ná-
lada na pracovišti je negativní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na tomto grafu 8 můžeme vidět, že 84 % dotazovaných si myslí, že na pracovišti tý-
mová práce buď funguje, nebo spíše funguje. Podle 15 % z celkových 100 respondentů 
týmová práce na pracovišti spíše nefunguje a zbylé 1 % odpovědělo, že na pracovišti 
týmová práce nefunguje.    
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80%

20%

Setkává te se, či jste se někdy setkal(a) s konflikty na 
pracovišti?

Ano

Ne

Graf 9: výskyt konfliktu na pracovišti, zdroj: vlastní data 

3%

19%
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37%

Pokud ANO, jak často jste se s konfliktem setkal(a) 
nebo setkáváte?

Každý den

Jednou týdně

Jednou za měsíc

Jednou do roka

Graf 10: jak často se respondenti s konfliktem setkávají, zdroj: vlastní data 

Druhá výzkumná otázka zkoumá, jestli se jednotlivé negativní jevy na pra-
covišti vyskytují, a popřípadě v jaké míře.  
 
Z grafu 9 můžeme vyčíst, že se ve vybrané organizaci s konfliktem setkává, či setkalo 
80 % ze všech respondentů. Zbylých 20 % se s konfliktem nikdy nesetkalo.  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Z grafu 10 můžeme vyčíst, že 41 % respondentů, kteří odpověděli, že se s konfliktem 
setkávají, se s ním setkávají jednou za měsíc. 37 % se pak s konfliktem setkává jednou 
do roka, 19 % jednou týdně a 3 % dotazovaných se s konfliktem setkává každý den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

92,5%

7,5%

Jakého charakteru tyto konflikty bývají? 

Pracovního

Osobního

Graf 11: charakter konfliktů na pracovišti, zdroj: vlastní data 

18 16 17

57

0

10

20

30

40

50

60

Ano, svědkem
mobbingu

Ano, svědkem
bossingu

Ano, svědkem
diskriminace

Ne, nestal jsem se
svědkem tohoto

jednání

Stal(a) jste se někdy svědkem negativního jednání 
na pracovišti? 

Graf 12: jestli byl respondent svědkem negativního jednání, zdroj: vlastní data 

Z tohoto grafu 11 můžeme vyčíst, že z 92,5 % bývají konflikty pracovního charakteru a 
ze zbylých 7,5 % jsou konflikty charakteru osobního.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 12 zobrazuje, zda se respondent někdy stal svědkem některého z negativních jevů 
na pracovišti. Z grafu pak tedy vyplývá, že 57 dotazovaných se svědkem negativního 
jednání nestalo. 18 respondentů se pak stalo svědkem mobbingu, 17 bylo svědkem 
diskriminace a 16 svědkem bossingu. U této otázky byla možnost více odpovědí. 
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Graf 13: jestli byl respondent obětí negativního jednání, zdroj: vlastní data 

37,2%

62,8%

Pokud jste odpověděl(a) ANO, svěřil(a) jste se někdy s 
ptoblémem negativního jednání s kolegou nebo 

nadřízeným?

Ano

Ne

Graf 13 pak zobrazuje informaci, zda se respondenti někdy stali obětí negativního jed-
nání. Z grafu vyplývá, že 79 dotazovaných se obětí negativního jednání nestalo. 11 re-
spondentů se stalo obětí bossingu, 7 pak obětí diskriminace a 3 se stali obětí mob-
bingu. U této otázky byla možnost více odpovědí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 14 navazuje na otázky v grafech 12 a 13 a zjišťuje, jestli se dotazovaní s problé-
mem negativního jednání svěřili. V grafu můžeme vidět, že skoro 63 % respondentů se 
s tímto problémem nikomu nesvěřilo. Svěřilo se pouze 37 % dotázaných.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 14: zda se respondenti s problémem negativního jednání věřili, zdroj: vlastní data 
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negativních jevů na pracovišti vyskytuje?

Graf 15: jak by se respondenti zachovali, při zjištění, že se negativní jevy na pracovišti 
vyskytují, zdroj: vlastní data 
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Graf 15 zobrazuje na koho by se dotázaní obrátili, pokud by zjistili, že se na pracovišti 
některý z negativních jevů vyskytuje. Podle grafu by se nejvíce respondentů obrátilo 
na svého nadřízeného či zaměstnavatele, a to 60 z nich. Dalších 35 respondentů by se 
snažilo problém vyřešit samo. 17 by se obrátilo na svého kolegu, 4 by s tímto problé-
mem nic nedělali a zbylí 2 by se obrátili na někoho jiného než na kolegu či zaměstna-
vatele. U této otázky byla možnost více odpovědí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Můžeme si všimnout, že graf 16 vypadá obdobně jako graf 15 a zobrazuje, jak by se 
dotazovaní zachovali, pokud by se stali obětí negativního jednání. Můžeme si všim-
nout, že 57 respondentů by se obrátilo na svého nadřízeného či zaměstnavatele. 41 by 
se snažilo tento problém vyřešit samo. 13 by se pak obrátilo na kolegu, 5 z nich by se 
obrátilo na někoho jiného, než na kolegu a zbylí 3 by neudělali s tímto problémem nic. 
U této otázky byla možnost více odpovědí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 16: co by respondent dělal, kdyby se stal obětí negativního jednání, zdroj: vlastní data 
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73%

27%

Byl jste někdy informován nebo proškolen, jak se při výskytu 
negativních jevů zachovat? 

Ano

Ne

Graf 17: kolik respondentů bylo proškoleno, jak se při výskytu negativních jevů zacho-
vat, zdroj: vlastní data 
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Pokud NE, uvítal byste, aby toto školení proběhlo? 

Ano, uvítal bych to

Ne, není to potřeba

Graf 18: jestli by respondenti, kteří v otázce č. 18 odpověděli NE, uvítali, aby školní pro-
běhlo, zdroj: vlastní data 

Třetí výzkumná otázka pak zkoumá, jestli jsou tyto jevy na pracovišti za-
městnavatelem řešeny a popřípadě jakým způsobem.  
 
Graf 17 zobrazuje informaci, zda byl dotazovaný informován nebo proškolen, jak se 
v těchto situacích zachovat. Můžeme vyčíst, že 73 % respondentů bylo od zaměstna-
vatele proškoleno a zbylých 27 % nikoliv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 18 navazuje na otázku v grafu 17 a zjišťuje, jestli by dotazovaní uvítali, aby nějaké 
školení proběhlo. Skoro 67 % respondentů má názor, že takové školení není potřeba. 
Zbylých 33 % by školení, jak se v těchto situacích zachovat, uvítalo.  
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37%
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jevům, které se mohou na pracovišti vyskytovat? 

Ano

Nevím
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Graf 19: zda se zaměstnavatel věnuje negativním jevům na pracovišti, zdroj: vlastní data 

Odpovědi v tabulce 1 navazují na graf 17. V tabulce pak vidíme, že nejčastější formou 
školení je přečtení etického kodexu a odpovědělo tak 19 respondentů. 12 respondentů 
pak odpovědělo, že na téma negativních jevů obdrželi standardní školení. Další nej-
častější formou je buď normální, či elektronická prezentace a odpovědělo tak 10 re-
spondentů. Online školením se závěrečným testem prošlo 9 respondentů. 3 dotazo-
vaní byly proškoleni pomocí E-learningu s příkladovými situacemi. Nejzajímavější od-
pověď pak byla od respondenta, kterému bylo řečeno, ať si problém s negativním je-
vem vyřeší sám. Další odpovědi byly méně frekventované, proto nejsou v tabulce za-
psány. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 19 a ukazuje nám, zda se zaměstnavatel negativním jevům na pracovišti věnuje 
nebo věnoval. 53 % dotazovaných neví, jestli se jejich zaměstnavatel těmto jevům vě-
nuje. 37 % odpovědělo, že ano a zbylých 10 % odpovědělo, že se jim nevěnuje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud ANO, jakým způsobem toto školení probíhalo? 

Přečtení etického kodexu 19x 
Standardní školení  12x 

Elektronická prezentace + prezentace 10x 
Online školení se závěrečným testem 9x 

E-learning s příkladovými situacemi 3x 
Bylo nám řečeno, ať si to vyřešíme sami 1x 

Tabulka 1: formy školení, které respondenti obdrželi, zdroj: vlastní data 
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Graf 20: způsob, jakým řešil nadřízený šikanu na pracovišti, zdroj: vlastní data 
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problémům na pracovišti věnovala pozornost? 

Ano, uvítal bych to Ne, není to potřeba

Graf 21: zda by dotazovaný uvítal, aby se negativním jevům věnovala pozornost, zdroj: 
vlastní data 

Graf 20 navazuje na předchozí graf 19 a zobrazuje způsoby, jakými nadřízený řešil ši-
kanu na pracovišti. 22 dotázaných odpovědělo, že nadřízený aktéra s problémem se-
známil a upozornil ho na důsledky tohoto chování. U 5 respondentů se nadřízený zastal 
podřízeného a aktéra potrestal. U dalších 5 nahlásil zaměstnavatel problém příslušné 
organizaci k prošetření. U dalších 4 byl s aktérem ukončen pracovněprávní vztah.  
U této otázky byla možnost více odpovědí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 21, stejně jako přechozí, navazuje na graf 19 a zobrazuje, zda by respondenti uví-
tali, aby se negativním jevům věnovala na pracovišti pozornost. Z grafu pak vyplývá, že 
55 % respondentů by větší pozornost uvítalo a zbylých 45 % má názor, že větší pozor-
nost není potřeba.  
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5 VYHODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH OTÁZEK 

Abychom splnili stanovený cíl praktické část práce, musíme odpovědět na všechny po-
ložené výzkumné otázky. První výzkumnou otázkou jsem dotazníkem zjišťovala, jaká 
panuje na pracovišti vybrané organizace atmosféra. Druhou otázkou jsem pak zjišťo-
vala frekvenci výskytu jednotlivých negativních jevů a cílem třetí otázky bylo zjišťování 
toho, jestli se zaměstnavatel negativním jevům na pracovišti věnuje. Otázky dotazní-
kového šetření jsou vypsány v seznamu příloh této práce. 
 
První výzkumná otázka: Jaká panuje na pracovišti atmosféra?  
 
Hlavní smyslem této otázky bylo zjistit, jaká podle dotazovaných panuje na pracovišti 
nálada, jestli si respondenti rozumí se svými kolegy a nadřízenými, zda se dotazovaní 
setkávají s kolegy i mimo pracoviště, a také jestli podle nich funguje na pracovišti tý-
mová práce. Z teoretické části vyplývá, že je důležité udržovat na pracovišti dobré 
vztahy, aby v organizaci fungovalo vše tak, jak má. Špatné vztahy mají za následek po-
kles pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců a tudíž i celé organizace.  
 
Vztahy na pracovišti  
 
Z páté otázky v dotazníkovém šetření vyplývá, že všichni dotazovaní si se svými kolegy 
na pracovišti spíše rozumí až rozumí a mezi sebou udržují dobré vztahy. Z šesté otázky 
nám nicméně vyplývá, že s nadřízeným si několik respondentů spíše nerozumí. Důvo-
dem toho může být skutečnost, že má nadřízený vyšší postavení v organizaci a tudíž i 
větší autoritu.  
 
Atmosféra a týmová práce na pracovišti  
 
Z osmé otázky díky dotazníku plyne, že podle více než poloviny dotazovaných je ná-
lada na pracovišti dobrá. V některých případech je podle respondentů nálada neut-
rální. To, jaké je jsou na pracovišti vztahy a atmosféra, má vliv na týmovou práci mezi 
pracovníky. Díky vyhodnocení jsme zjistili, že jsou vztahy a atmosféra na pracovišti ví-
ceméně dobré. Otázka 9 pak toto potvrzuje tím, že skoro všichni odpověděli, že týmová 
práce na pracovišti funguje. Někteří dotazovaní však odpověděli, že týmová práce ne-
funguju. To vyplývá z toho, že někteří respondenti v předchozích otázkách odpověděli, 
že vztahy a atmosféra jsou na pracovišti horší.  
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Druhá výzkumná otázka: Vyskytují se jednotlivé negativní jevy na praco-
višti? A jaké je jejich zastoupení?  
 
Smyslem této výzkumné otázky bylo zjistit, zda se konflikt a jednotlivé negativní jevy, 
které jsme si v teoretické části popsali, vyskytují na pracovišti vybrané organizace. Dále 
jsme pak zjišťovali míru výskytu těchto jevů a jak by se dotazovaní zachovali, pokud by 
zjistili, že se tyto jevy na pracovišti vyskytují. Tak jako špatné vztahy i negativní jevy, 
v našem případě konflikt mezi pracovníky, různé druhy šikany, ať už mobbing nebo 
bossing, tak i diskriminace, mají velký vliv na všechny strany, které se těchto jevů 
účastní. V teoretické části jsme si popisovali následky jednotlivých jevů, mezi které řa-
díme i pokles motivace pracovníků či zvýšení fluktuace zaměstnanců a s tím spojené 
vyšší náklady.  
 
Výskyt konfliktu na pracovišti  
 
Otázka 10 nám zobrazuje informaci, že se konflikty na pracovišti opravu vyskytují, a to 
i přesto, že atmosféra na pracovišti je podle většiny respondentů dobrá. Někteří re-
spondenti na tuto otázku odpověděli, že se s konflikty na pracovišti nesetkávají. Dále 
jsem se dotazníkovým šetřením ptala na frekvenci vyskytujících se konfliktů. Hodně 
dotazovaných odpovědělo, že se s konflikty setkávají buď jednou za měsíc, nebo až 
jednou do roka. Byli zde však i respondenti, kteří se s konfliktem setkávají jednou týdně 
nebo každý den. Na toto navazovala otázka č. 12, kde jsem zjišťovala, jakého charak-
teru tyto konflikty jsou, z čehož nám vyplynulo, že převažují konflikty pracovního typu, 
kam patří například přílišná kritika odvedené práce. Tím jsme si vysvětlili, proč se kon-
flikty vyskytují, i když jsou mezi respondenty dobré vztahy.  
 
Výskyt a míra výskytu jednotlivých negativních jevů na pracovišti  
 
Cílem otázek 13 a 14 bylo zjistit, zda se jednotlivé negativní jevy na pracovišti vyskytují, 
a popřípadě jaká je jejich míra výskytu. Smysl otázky 13 bylo zjistit, jestli se respon-
denti stali svědkem některé z negativních událostí. Zjistili jsme, že více než polovina 
dotazovaných se svědkem negativního jednání nestala. Zbylí dotazovaní se stali 
svědky jak mobbingu, bossingu tak i diskriminace. Nejvíce se respondenti stali svěd-
kem mobbingu, což je šikana mezi zaměstnanci. Otázka 14 byla na stejné bázi, jen 
s tím rozdílem, že jsme tak zjišťovali, jestli se dotazovaní někdy stali obětí některého 
negativního jednání. Z dotazníkového šetření pak vyplynulo, že většina dotazovaných 
se nikdy nestala obětí negativního jednání a pouze pár respondentů se obětí těchto 
jevů stalo. Nejvíce se pak respondenti stali obětí bossingu, což jsme si v teoretické 
části popsali jako šikana ze strany nadřízeného. S těmito otázkami také souvisela 
otázka č. 15, pomocí které jsem zjišťovala, zda se dotazovaní s problémy negativního 
jednání svěřili kolegovi či nadřízenému. Z dotazníkového šetření pak vyplynulo, že se 
skoro 65 % dotazovaných s tímto problémem nikomu nesvěřilo. Důvodem mohl být 
například strach z toho, co by se mohlo stát, kdyby se respondent někomu svěřil.  
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Jak se respondent zachová, pokud se stane svědkem či obětí negativního jednání 
 
Následujícími otázkami 16 a 17 jsem zjišťovala, jak by se respondenti v těchto situacích 
zachovali. Odpovědi na obě otázky se téměř shodují. Více než polovina dotazovaných 
by se obrátila na svého nadřízeného či zaměstnavatele, jelikož jsou to osoby s vyšším 
postavením a mocí s touto situací něco udělat. Hodně dotazovaných by se problém 
snažilo vyřešit samo. Někteří dotazovaní by se obrátili na svého kolegu, například 
s očekáváním, že mu kolega s touto situací poradí. Někteří respondenti však odpově-
děli, že by si tento problém nechali pro sebe a nic by neudělali. Důvodem by mohlo být 
například to, že na sebe zaměstnanec nechce upozorňovat. 
 
Třetí výzkumná otázka: Jsou tyto jevy na pracovišti řešeny? Popřípadě jak? 
 
Říká se, že nejlepší obranou je prevence, a to platí i v tomto případě. Z teoretické části 
víme, že pokud konflikty zůstávají na pracovišti neřešeny, mohou přecházet až k růz-
ným negativním jevům, nejvíce však k mobbingu. Hlavním cílem této otázky pak bylo 
zjištění, zda se zaměstnavatel pokouší s těmito situacemi něco udělat a řešit je. Pre-
vencí proti negativním jevům mohou být různé formy školení zaměstnanců, co při ta-
kových situacích dělat a jak se zachovat.  
 
Informoval či proškolil zaměstnavatel své zaměstnance ohledně negativních jevů  
 
Z otázky 18 vyplývá, že skoro tři čtvrtiny dotazovaných byly buď informovány, nebo 
proškoleny, co při výskytu negativního jevu dělat. Zbylí respondenti proškoleni nebyli. 
Respondentům, kteří odpověděli, že proškoleni nebyli, byla položena otázka 19, zda by 
uvítali, aby školení proběhlo. Podle více než 60 % dotazovaných si myslí, že toto školení 
není potřeba. Těm, kteří odpověděli, že proškoleni byli, byla položena otázka č. 20 na 
formu, kterou školení probíhalo. Nejvíce z nich odpovědělo, že školení mělo formu pře-
čtení etického kodexu firmy. Z toho můžeme vyvodit, že se zaměstnavatel těmto je-
vům věnuje a určuje tak principy etického chování zaměstnanců ve své organizaci. Re-
spondenti také odpovídali, že byli proškoleni standardním školením, prezentací, online 
školením a mnoho dalšími formami.  
 
Jak se zaměstnavatel věnuje negativním jevům na pracovišti  
 
Zbylé otázky v dotazníkovém šetření se zabývaly tím, zda se zaměstnavatel negativ-
ním jevům na pracovišti věnuje a popřípadě jak. Na otázku 21, kde byli respondenti na 
toto dotazováni, více než polovina tuto skutečnost neví. 10 dotazovaných odpovědělo, 
že se jim nadřízený nevěnuje a podle zbylých respondentů se zaměstnavatel negativ-
ním jevům věnuje. Dotazovaným, kteří odpověděli na tuto otázku ano, byla položena 
navazující otázka, která zjišťovala, jakým způsobem se zaměstnanec věnuje negativ-
ním jevům. Nejvíce respondentů odpovědělo, že byl aktér na problém upozorněn a 
seznámen s důsledky. Někteří odpověděli, že se nadřízený podřízeného zastal, někteří 
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zas, že byl tento problém nahlášen příslušnému orgánu a v neposlední řadě pár dota-
zovaných odpovědělo, že byl s aktérem ukončen pracovněprávní vztah. Z toho mů-
žeme vyvodit, že má zaměstnavatel určitý odstupňovaný způsob řešení těchto pro-
blémů. Na poslední otázku v dotazníku odpovídali respondenti, kteří na otázku 21 od-
pověděli buď, že se zaměstnavatel negativním jevům nevěnuje, nebo tuto skutečnost 
neví. Polovina dotazovaných by více pozornosti těmto jevům od zaměstnavatele uví-
tala a podle druhé poloviny to není potřeba. Z analýzy dotazníkového šetření vyply-
nulo, že dotazovaní, co na začátku odpověděli, že se s konflikty nesetkávají, školení pro 
zaměstnance není potřeba, tak následně v této otázce odpověděli, že ani věnování po-
zornosti tomuto problému na pracovišti není potřeba. Avšak byli i tací, kteří odpově-
děli, že se s konflikty setkávají a kteří na tuto otázku odpověděli, že je to nepotřebné.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zmapovat jednotlivé negativní jevy a sledovat úroveň me-
zilidských vztahů a atmosféru na pracovišti vybrané organizace. To vše se zjišťovalo 
pomocí dotazníkového šetření.  
 
Teoretická část práce vychází z odborné literatury a věnovala se teorii mezilidských 
vztahů, jak se tyto vztahy dělí a proč jsou tyto vztahy pro organizaci důležité. Dále se 
práce zaměřuje na konflikty, jejich členění, příčiny a jak tyto konflikty správně řešit. 
V neposlední řadě práce detailněji popisuje jednotlivé negativní jevy jako šikanu, mo-
bbing, bossing, diskriminace a jaké jsou dopady těchto jevů na zaměstnance a také 
celou organizaci.  
 
V praktické části byla problematika vztahů, konfliktů a negativních jevů zkoumána po-
mocí kvantitativního výzkumu formou dotazníku. Hlavními parametry pro tento vý-
zkum byly odpovědi respondentů na pracovišti vybrané organizace a následné srov-
nání těchto odpovědí s výzkumnými otázkami, které jsme si pro účely této práce polo-
žily.  
 
První výzkumná otázka zjišťuje mezilidské vztahy a atmosféru na pracovišti. Analýzou 
této otázky můžeme říct, že vztahy jsou na pracovišti vcelku dobré, jak mezi zaměst-
nanci navzájem, tak i mezi zaměstnanci a nadřízenými, ovšem s pár výjimkami. Atmo-
sféra, která panuje na pracovišti by se dala popsat jako neutrální až dobrá a týmová 
práce na pracovišti také většinu času funguje.  
 
Druhá výzkumná otázka mapuje výskyt konfliktů a jednotlivých negativních jevů na 
pracovišti. Z vyhodnocení pak vyplývá, že se konflikty na pracovišti vybrané organizace 
vyskytují a z většiny mají pracovní charakter. Konflikty nejsou pravidelné a vyskytují se 
v různých frekvencích. Tak jako konflikty i negativní jevy se v této organizaci v menší 
míře vyskytují. Více dotazovaných se stalo svědky tohoto chování více než obětmi. Více 
než polovina respondentů se s však s tímto problémem nikomu nesvěřila. Při zjišťo-
vání, co by respondenti udělali, kdyby se obětí nebo svědkem negativního jednání stali, 
by se většina obrátila na kolegu nebo nadřízeného.  
 
Třetí a poslední výzkumná otázka se pak soustředí na to, zda se zaměstnavatel těmto 
jevům věnuje. Vyhodnocením této otázky jsme zjistili, že nadřízený poskytnul třem 
čtvrtinám dotazovaných určitou formou školení, které na tyto jevy upozorňuje a infor-
muje o tom, co v takové situaci dělat. Někteří dotazovaní, kterým školení poskytnuto 
nebylo, si však myslí, že to ve vybrané organizaci není potřeba. Více než polovina re-
spondentů neví, zda se zaměstnavatel negativním jevům na pracovišti věnuje. Ti, co 
tuto skutečnost ví, nejvíce odpovídali, že byl aktér negativního chování seznámen 
s problémem a upozorněn na důsledky.  
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Tato práce nám potvrdila, že se vznikajícími vztahy jsou spojené vytvářející se konflikty 
a výskyt negativních jevů. Tyto jevy jsou bezpochyby velmi závažným problémem, a je 
proto důležité tyto jevy co nejdříve řešit, než přerostou v katastrofu. I přesto, že se v or-
ganizaci vyskytují konflikty pracovního charakteru, neznamená to, že by se tomu nad-
řízený neměl věnovat.  
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Seznam příloh  

Příloha č. 1 – Dotazník  
 
Otázka 1) – Na jaké pracovní pozici ve firmě pracujete?  

 Dělnická pozice  
 Pozice v administrativě  

 
Otázka 2) – Jaké je Vaše pohlaví?  

 Muž  
 Žena  

 
Otázka 3) – Kolik je Vám let?  

 18–29  
 30–39 
 40–49  
 50 a více  

 
Otázka 4) – Jak dlouho ve firmě pracujete?  

 1–5 let  
 5–10 let  
 10–15 let  
 15 a více let  

 
Otázka 5) – Rozumíte si na pracovišti se svými kolegy  

 Ano  
 Spíše ano  
 Spíše ne  
 Ne  

 
Otázka 6) – Rozumíte si se svým nadřízeným?  

 Ano  
 Spíše ano  
 Spíše ne  
 Ne  

 
Otázka 7) – Setkáváte se se svými kolegy i mimo pracoviště?  

 Nikdy  
 Někdy 
 Často  
 Velmi často  
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Otázka 8) – Jaká je podle Vás nálada na pracovišti?  
 Pozitivní  
 Velmi dobrá  
 Dobrá  
 Neutrální  
 Špatná  
 Negativní  

 
Otázka 9) – Myslíte si, že na pracovišti funguje týmová práce?  

 Ano  
 Spíše ano  
 Spíše ne  
 Ne  

 
Otázka 10) – Setkáváte se, či jste se setkal(a) na pracovišti s konflikty?  

 Ano, setkávám/setkal(a) jsem se  
 Ne, nesetkávám/nesetkal(a) jsem se  

 
Otázka 11) – Pokud ANO, jak často jste se s konfliktem setkal(a) nebo setkáváte?  

 Každý den  
 Jednou týdně  
 Jednou měsíčně  
 Maximálně jednou ročně  

 
Otázka 12) – Jakého charakteru bývají tyto konflikty?  

 Pracovního charakteru (přílišná kritika konané práce…)  
 Osobního charakteru (přímé útoky na osobu…)  

 
Otázka 13) – Stal(a) jste se někdy svědkem negativního jednání na pracovišti?  
Možnost více odpovědí  

 Ano, stal(a) jsem se svědkem mobbingu (šikana na pracovišti mezi zaměst-
nanci) 

 Ano, stal(a) jsem se svědkem bossingu (šikana zaměstnance ze strany zaměst-
navatele)  

 Ano, stal(a) jsem se svědkem diskriminačního chování (na základě věku, po-
hlaví, rasy, vzhledu…)  

 Ne, nestal(a) jsem se svědkem ani jednoho typu negativního jednání  
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Otázka 14) – Stal(a) jste se někdy obětí negativního jednání na pracovišti?  
Možnost více odpovědí  

 Ano, stal(a) jsem se obětí mobbingu (šikana na pracovišti mezi zaměstnanci) 
 Ano, stal(a) jsem se obětí bossingu (šikana zaměstnance ze strany zaměstna-

vatele)  
 Ano, stal(a) jsem se obětí diskriminačního chování (na základě věku, pohlaví, 

rasy, vzhledu…)  
 Ne, nestal(a) jsem se obětí ani jednoho typu negativního jednání  

 
Otázka 15) – Pokud ANO, svěřil(a) jste se někdy s problémem negativního jednání 
s kolegou nebo s nadřízeným?  
Otázka navazuje na otázky 13 a 14 

 Ano, svěřil(a) 
 Ne, nesvěřil(a)  

 
Otázka 16) – Jak byste se zachoval(a), pokud byste zjistil(a), že se některý z negativ-
ních jevů na pracovišti vyskytuje?  
Možnost více odpovědí 

 Obrátil(a) bych se na kolegu  
 Obrátil(a) bych se na nadřízeného či zaměstnavatele  
 Obrátil(a) bych se na někoho jiného, než na kolegu či zaměstnavatele 
 Snažil(a) bych se problém vyřešit sám/sama  
 Neudělal(a) bych nic (problém bych si nechal(a) sám(a) pro sebe)  

 
Otázka 17) – Jak byste se zachoval(a), pokud byste se stal(a) obětí některého z ne-
gativních jevů?  
Možnost více odpovědí  

 Obrátil(a) bych se na kolegu  
 Obrátil(a) bych se na nadřízeného či zaměstnavatele  
 Obrátil(a) bych se na někoho jiného, než na kolegu či zaměstnavatele 
 Snažil(a) bych se problém vyřešit sám/sama  
 Neudělal(a) bych nic (problém bych si nechal(a) sám(a) pro sebe)  

 
Otázka 18) – Byl(a) jste někdy informován(a) nebo proškolen(a), jak se zachovat při 
výskytu nějakého z negativních jevů na všem pracovišti? 

 Ano, byl(a) 
 Ne, nebyl(a) 

 
Otázka 19) – Pokud NE, uvítal(a) byste, aby toto školení proběhlo?  

 Ano, uvítal(a)  
 Ne, není to potřeba  
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Otázka 20) – Pokud ANO, jakým způsobem školení probíhalo?  
Otázka navazuje na otázku 18 

 Vaše krátká odpověď  
 
Otázka 21) – Věnoval nebo věnuje se Váš zaměstnavatel negativním jevům, které se 
na pracovišti mohou vyskytovat?  

 Ano, věnuje (věnoval se)  
 Nevím  
 Ne, nevěnuje (nevěnoval se)  

 
Otázka 22) – Pokud ANO, jakým způsobem řešil Váš nadřízený problém se šikanou 
na pracovišti?  

 Seznámil a upozornil aktéra s tímto problémem a důsledky, které mohou na-
stat, pokud se bude šikana v budoucnu opakovat  

 S aktérem byl ukončen pracovněprávní vztah  
 Zastal se svého podřízeného a aktéra potrestal (např. snížení prémií…) 
 Nahlásil tento problém příslušnému orgánu v organizaci k prošetření 
 Jiné 

 
Otázka 23) – Pokud jste odpověděl(a) NE nebo NEVÍM, byl(a) byste rád(a), aby se 
těmto problémům věnovala na pracovišti pozornost?  
Otázka navazuje na otázku 21 

 Ano, uvítal(a) bych to  
 Ne, není to potřeba 
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Evidence výpůjček 

Prohlášení: 
Dávám svolení k půjčování této bakalářské práce. Uživatel potvrzuje svým podpisem, 
že bude tuto práci řádně citovat v seznamu použité literatury. 
 
Jméno a příjmení: Aneta Polenová 
V Praze dne: Klikněte nebo klepněte sem a 
zadejte datum. 

Podpis:  
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