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ÚVODNÍ VIDEO



HLAVNÍ OTÁZKY

 Co je šikana na pracovišti (mobbing)?

 Jak dochází k mobbingu? 

 Co motivuje k mobbingu?

 Kteří lidé jsou rizikovou skupinou tzv. oběti mobbingu?

 Jaké jsou dopady mobbingu po oběť, pozorovatelé a 
kolektiv?



Co je mobbing?
Natolik složitý jev, že neexistuje obecně 

přijímána definice!

Opakovaný stres vyvolávající chování 
proti jiným zaměstnancům! 

Pasivní, aktivní, otevřené, skryté… 
aktivity s cílem zastrašit, ponížit, 
degradovat … jiného zaměstnance! 

Utváření pocitu bezmocnosti!



Definice

Leymann (1996): „Mobbing představuje subtilní projev agrese na pracovišti, kdy

zaměstnanec denně, v průběhu několika (šesti) měsíců čelí nepřátelství ze

strany jednoho nebo více jedinců, přičemž prožívá bezmocnost a strach, že

bude vyloučen z kolektivu.“



(Leymann, 1996)Pět strategie mobbingu:

• útoky na možnost vyjádřit se/ svěřit se 

• omezení sociálních vztahů

• ohrožení sociální reputace

 útoky na kvalitu pracovního a osobního života

 útoky na zdraví

Formy mobbingu



1996 2001 2009 2013

Švédsko 3,5 % 

(Leymann)

Dánsko 2 % - 4 % 

(Mikkelsen et al.)
Norsko 11 % - 18 % 

(Nielsen et al.)

2012

Japonsko 15 % 

(Giorgi, et al.)

2001

Dánsko 2.7 % - 8 % 

(Mikkelsen et  al.)

ČR 7,9 % Univerzitní 

zaměstnanci 

(Zábrodská et al.)

2015 2016

ČR 14,8 % -

7,7 % 

(Cakirpaloglu 

et al.)

EU  14 % 

Kypr 6 %, Chorvatsko 12 %

Baltické, Skandinávské země, 

Střední/Západní Evropa > 14 % 

ČR, Rakousko, Finsko > 20 %  

(Eurofound)   

Mobbing: prevalence

I.



Jak dochází k 
mobbingu?

Zanedbání problému. 

Mobbing podpořený aktivitou nebo 

neaktivitou vedení organizace. 

Vystresovaný zaměstnanec frustruje 

ostatní kolegy.

Neexistence systému sdělování nebo 

ochrany oběti. 

Neexistence legislativy. 



Jak oběť zpracovává mobbing? 

 Přijetí mobbingu jako součást zaměstnání, organizační kultury 
apod.

 Strach z pomsty, ztráty pozice v případě vlastní obrany.

 75 % obětí ukončujíe mobbing odchodem ze zaměstnaní.



Motivace k mobbingu 
o Osobní předsudky vůči ostatním. 

o Ochrana pracovní pozice. Blokování profesního růstu oběti. 

o Potvrzení vlastní moci.

o Zvýšení strachu u oběti a pozorovatelů.

o Sociální izolace oběti.



Oběť: rizikové faktory

oRasa, kultura, etnicita, náboženství... 

oVěk, pohlaví, osobnostní rysy, fyzické 
charakteristiky…

oSexuální orientace, gendrová příslušnost… 



Účinky mobbingu 

o Stres, nespokojenost v zaměstnání

o Absentismus 

o Hypervigilita 

o Psychosociální potíže 

o Ztráta zaměstnání 



Suicidum: 

50 % dotázaných uvažovalo o 
sebevraždě; 

20 % úspěšných sebevražd.

Oběti mobbingu - 3 X více  
zkušenosti s depresí než průměr 

populace pracujících.

Negativní účinky mobbingu korelují 
s diagnostickými kritérií 

Posttraumatické stresové poruchy a 
úzkosti!

Mobbing - trvalé účinky!



Pozorovatelé

• Pozorování mobbingu způsobuje širokou škálu negativních důsledků. 

• “Bystander effect" – pojem označující pasivitu pozorovatele, neochotu 
pomoct člověku v nouzi. 

• 12 % pracujících – svědci mobbingu. 

• Pozorovatelé mají obavy, že se mobbing může obrátit proti nim. 



CÍLE PROJEKTU 

• Prevalence mobbingu celková i jednotlivá dle krajů v České republice.

• Je  mobbing homogenní jev, či se vyskytuje v rozdílných formách?

• Vyzdvihnout specifika obětí mobbingu dle dílčích sociodemografických 
ukazatelů: pohlaví, věk, typ organizace…

• Jakým způsobem se mobbing promítá ve struktuře a dynamice 
subjektivního prožívání?                                                                                        



VÝZKUMNÉ METODY 

NEGATIVE ACT QUESTIONNAIRE (NAQ - R); Einarsen, Raknes, Matthiesen & 

Hellesøy, 1994. (ověření reliability a validity českého překladu škály).

POSTIHOVÁNÍ A HODNOCENÍ STRUKTURY A DYNAMIKY SUBJEKTIVNÍCH 

PROŽITKŮ A STAVŮ (SUPSO) – škály: psychická pohoda; aktivnost, činorodost; potřeba 
aktivity; impulsívnost; psychický nepokoj, psychická deprese; úzkostné očekávání; sklíčenost 
(Mikšík, 2004). 

STATUSOVÝ DOTAZNÍK (pohlaví, věk, vzdělání, sektor zaměstnání, profese, pracovní pozice, 
podnikání, místo a kraj bydliště).                                                                                           



NAQ – R (CZ)



SUPSO 



PSYCHOMETRIE

− NAQ-R, (CZ version) (Cakirpaloglu et al. 2016)

− Cronbach α (.94); Revelle’s β (.59) +++ interní konzistence a 
reliabilita NAQ – R (CZ)

− Faktorová analýza (konfirmační a explorační) 

(F1)  Mobbing zaměřený na pracovní činnost 

(F2)  Mobbing zaměřený na osobnost 

(F3) Fyzické obtěžování, zastrašování



VÝZKUMNÝ SOUBOR

OSLOVENO 45 897 

VYPLNĚNO 9143          1/5     
(45897)

VALIDNÍCH DOTAZNÍKŮ 7103 (18 – 68 let)
77,69 %
(9143)

1275  TUŽKA PAPÍR 
5828  ON-LINE

MUŽI 1865 (26,26 %)

ŽENY 5238 (73,74 %)

SEKTOR VEŘEJNÝ 5596 (78,78 %)

SOUKROMÝ 1121 (15,78 %)

NEZISKOVÝ 386   (5,43 %)

POZICE: VEDOUCÍ 1668 (23,48 %)

ŘADOVÝ ZAMĚSTNANEC 5435 (76,52 %)



STATISTICKÉ METODY 

• Ověření normality. 

• Dvouvýběrový t-test. 

• Jednofaktorová ANOVA. 

• Ověření předpokladu homogenity rozptylů pomocí Levenova

testu. 

• Scheffeho test pro určení rozdílu mezi skupinami. 

• Kritérium významnosti p<0.05.   



ROZLOŽENÍ: VĚK (ZÁKLADNÍ SOUBOR)



EMPIRICKÝ ODHAD PREVALENCE MOBBINGU

 K odhadu prevalence mobbingu byly použity 3 způsoby měření 
(behaviorální, sebeposuzující a kombinovaný) vč. 2 kritérií (volnější a 
přísnější) v souladu s povahou indikátorů škály NAQ – R.                                                                                                                

 Četnosti a procenta výskytu mobbingu odrážejí sociodemografické 
vlastnosti výzkumného souboru, který zcela neodpovídá charakteristikám 
populace pracujících v České republice. V tomto smyslu jej nelze považovat 
za reprezentativní.                                                                                                       



Formy mobbingu: pohlaví

M:

Ž:



Formy mobbingu: sektor zaměstnání

VEŘEJNÝ:

SOUKROMÝ:



ODHADY PREVALENCE MOBBINGU



PREVALENCE MOBBINGU: POHLAVÍ



PREVALENCE MOBBINGU: SEKTOR ZAMĚSTNÁNÍ



EMPIRICKÝ MOBBING V ČR: KRAJE



MOBBING: CELKOVÝ PSYCHICKÝ STATUS

(SUPSO)



MOBBING: POCIT OSOBNÍ POHODY

(SUPSO)



MOBBING: ÚZKOST

(SUPSO)



MOBBING: DEPRESE

(SUPSO)
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