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S různými formami šikany na pracovišti má aktuálně zkušenost více než třetina osob 

 
 

Slova jako jsou mobbing, bossing už nejsou neznámými pojmy. Rozumíme pod nimi všechny formy 
společenské šikany pracovníků, které mohou ve svém důsledku negativně ovlivnit psychický, ale i 
fyzický stav poškozeného. Projevy nemusejí být na první pohled zjevné, začínají totiž velmi pozvolně 
například zesměšňováním či okřikováním dotyčné osoby, ale časem se mohou vyvinout až ve 
fyzické násilí. 

Podle nejnovějšího internetového šetření, které provedla Barbora Večerková ve spolupráci se 
společností Data Collect, má s některou z forem šikany na pracovišti zkušenost více než třetina osob 
starších 15 let (36 %). Jedná se častěji o nejmladší zaměstnance ve věku do 29 let. 

Za nejčastější projevy mobbingu můžeme v současnosti označit nedoceňování pracovního výkonu, 
které postupně vede ke ztrátě sebevědomí (16 %), zadávání nesmyslných pracovních úkolů (13 %) a 
povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci (10 %), zesměšňování a pomlouvání postiženého 
v rámci pracovního kolektivu (9 %), neustálou kritiku práce (8 %) či ignorování  mobbovaných osob 
(7 %) kolektivem. 

Více než dvě pětiny šikanovaných osob (46 %) jsou některé z forem šikany na pracovišti 
vystavovány jednou týdně či ještě častěji, a to ve více než dvou pětinách případů (42%) po dobu 
delší než jeden rok (častěji lidé ve věku 45 – 59 let). 

Téměř tři pětiny (56 %) postižených jsou šikanovány svým nadřízeným, 29 % osob pak kolegy. 
Celých 11 % osob v této souvislosti uvedlo jak své kolegy, tak i nadřízeného. Pouhá 4 % dotázaných 
uvedla coby mobbéra své podřízené. 

Tři pětiny postižených měly snahu problém na pracovišti řešit. Nejčastěji se lidé snaží promluvit 
přímo s mobbérem a věci si s ním vyjasnit (57 %). Druhým nejčastějším řešením je oznámení 
situace nadřízenému (41 %), vedení či managementu firmy nebo podniku (11 %), personálnímu 
oddělení (10 %) či odborové organizaci (10 %). Nicméně 8 % postižených řešilo situaci výpovědí 
z pracovního poměru a nalezením si jiného zaměstnání, 6 % dotázaných pak dostalo výpověď od 
zaměstnavatele. Vyhledání instituce či organizace specializující se na řešení problémů šikany 
využilo minimálně osob (2 %). Téměř dvě pětiny osob (39 %) své problémy se šikanou nijak neřešily 
či neřeší. Buď je dle jejich vyjádření situace ještě snesitelná (58 %) či se bojí o ztrátu zaměstnání           
(39 %) nebo mají strach, že by se jich nikdo nezastal (22 %). 

Problematice existence a rozsahu šikany na pracovišti v rámci české společnosti se Barbora 
Večerková věnuje od roku 2001. Tento poslední průzkum byl realizován ve spolupráci se 
společností Data Collect, která provedla sběr data v rámci reprezentativního internetového šetření 
na vzorku populace starší 15 let. Pro účely tohoto výzkumu byly z dotazování vyloučeny osoby, 
které nejsou v současné době v pracovním poměru (např. nepracující studenti či důchodci). Vzorek 
se proto skládal výhradně z respondentů, kteří pracují a kteří díky tomu mohou mít se zkoumanou 
tématikou případné osobní zkušenosti (celkově se jednalo o 660 osob). Terénní fáze výzkumu se 
uskutečnila v  měsíci září 2019. 



 

 

 

 

 
 
 

 


