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Základní postupy při podezření na mobbing

Pokud se cítíte být šikanovaní, nejdříve musíte mobbing rozpoznat.   
Seznamte se dobře s problematikou mobbingu na www.sikanavpraci.cz či 

www.dustojnepracoviste.cz.

Vyplňte inventuru útoků. Snadněji pak rozpoznáte formy šikanozního chování.

Pište si průběžně deník. Uvádějte co, kde, kdy, jak se stalo a shromažďujte 
důkazy.  

Zkontrolujte své smlouvy, náplň práce, etický kodex, předpisy, směrnice, infor-
mace o firemní kultuře a vylučte tím neplnění pracovních povinností.

Pokuste se vyjádřit nesouhlas s šikanozním chováním a zaujmout stanovisko. 
Vyhněte se útokům.

Je podle vás šikana vědomá (záměrná likvidace vaší osoby), nevědomá 
(šéf neví, co prožíváte, nevidí důsledky svého chování) nebo patologická 
(děje se tak opakovaně i jiným kolegům)? Pokud se domníváte, že je šikana 
nevědomá, pokuste se s šéfem promluvit a říct mu, jak se cítíte. Pokud si 
to neuvědomoval, své chování přehodnotí. Pokud je mobberem vědomým, 
útoky zesílí a vy pokračujete ve shromažďování důkazů.

Snažte se být objektivní a pokuste se zjistit pohled dalších stran, náhled 
mobbera, vedení a kolegů.

Zjistěte si historii vašeho pracoviště – neodešel někdo kvůli stejnému 
člověku před vámi? Opakuje se situace na daném pracovišti? Mají stejný 
problém i jiní kolegové?

Nebuďte sám. Zapojte kolegy, přátele, rodinu, aby vám pomohli 
a podpořili vás v tíživé situaci. Najděte svědky.

Hledejte příčinu, motivace mobbera a další souvislosti. Opatrně. 
Někdy mohou stát za šikanou finanční úniky, nekompetentnost nebo 
osobní nenávist.

Buďte sebereflexivní a prověřte, zda není někde část vašeho přiči-
nění. Hledejte, v jakých souvislostech se vám zkušenosti opakují, jak 

reagujete, co v druhých vyvoláváte. Přiznejte svou chybu, pokud je 
oprávněná a hledejte společné řešení. 
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Poznejte svého nepřítele. Jak reaguje? Na co? Jak často? V jakých peri-
odách? Předvídejte reakce a vývoj situace. Připravte se na ně. Buďte 
asertivní. Zlepšete svou neverbální i verbální komunikaci, abyste se doká-
zali mobberovi lépe postavit. Seberozvíjejte se a berte krizi jako příleži-
tost. Využijte situaci pro své posílení a zvýšení odolnosti, pokud to jde. 

Aktivně hledejte řešení a smírčí cestu. Nenahrávejte na smeč.

Vyviňte si vlastní individuální strategii pro zvládnutí krize. Vyzkoušejte eliminační 
taktiky: ignoraci, dotazování (co jsi tím chtěl říci?), spojenectví (najděte společný 
zájem), zrcadlovou metodu (ukázat stejné chování) apod.

Přezkoumávejte průběžně funkčnost vašich řešení a reakce mobbera.

Stanovte si časový limit, jeho dodržování a kontrolu. Jak dlouho jste schopni 
situaci ještě zvládat a řešit?

Pokud je situace nezvladatelná, upozorněte na neetické chování, sepište 
stížnost a navrhněte možné řešení, pokud jej vidíte. Využijte inventury útoků, 
bez ní je to daleko obtížnější. Písemně oznamte podezření na mobbing 
adekvátnímu subjektu: nadřízenému, odborové organizaci, zaměstnavateli, 
personálnímu oddělení či krizovému týmu, důvěrníkovi, ombudsmanovi, OIP, 
lékaři v případě potíží, externím odborníkům apod. Požádejte o schůzku 
(například v přítomnosti důvěrníka) a zmiňte základní šikanózní chování 
z inventury útoků, kterou máte připravenou k dispozici s důkazními mate-
riály. Nikdy nedávejte kompletní inventuru z rukou, dali byste k dispozici 
důkazy a mobber by je mohl využít proti vám.  

Využijte odborné pomoci – psychosociální, mentoring, koučing, pora-
denství apod.

Pokud bude organizace šikanu řešit, měla by nejdříve provést vzta-
hový audit s analýzou a teprve pak vytvářet adekvátní strategie, 
taktiky, anti-mobbingová a preventivní opatření. Pokud se tak 
neděje, můžete je na to upozornit. Požádejte o provedení vztahového 
auditu (například odbory), který by mohl šikanu odhalit. 

Aby nedošlo k většímu poškození při oznámení šikany, je potřeba 
vedení požádat o diskrétnost a seznámení s problematikou vzta-
hové patologie, jejíž zákoutí jsou velmi náročná i pro profesionální 
manažery.
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Průběžně situaci kontrolujte a monitorujte. Mobbing sám od sebe 
nepřejde a jeho řešení je obvykle dlouhodobé (obvykle několik měsíců). 

Získejte odstup, snažte se zachovat pozitivní přístup a naději.

Pokud jste udělali pro odhalení a eliminaci šikany maximum, ale situace se 
nezlepšila, zvažte odchod. Život máte jen jeden. 
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