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Inventarizace  

 

Popis skutkové podstaty dění a šikanozního chování na pracovišti: 

Oznamovatel: 

Datum Popis skutkové podstaty 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 

Domníváte se, že jsou útoky vědomé a zaměřené pouze proti vaší osobě?  

 

 

Jaké jsou podle vás příčiny šikanózního chování (př. osobní nenávist, nevyřešený 
konflikt, boj o moc, odstranění z pozice, záměrná degradace, finanční úniky apod.)? 
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Kde všude se šikana ještě odráží (v profesním životě, ve vztazích, v osobním životě, 
poškození pověsti nejen v organizaci, ale i mimo ni apod.)? 

 

 

 

 

Jak byly útoky nejčastěji prováděny – uveďte prosím konkrétní formy šikanozního 
chování. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Byli jste vystaveni některým z těchto forem šikany 

 

 

Oběť 

 

Svědek 

 

Čas 

Nemožnost vyjádřit svůj názor bez možného rizika odplaty    

Neustálá kritika práce, případně soukromí    

Neúměrně zvýšené kontroly pracovní činnosti    

Opakované neřešení konfliktů či odkládání řešení    

Záměrné vyvolávání konfliktů na pracovišti    

Zamezení přístupu k informacím či pracovním úkonům    

Ignorace žádostí o rozhovor či pomoc    

Nejasná a mlživá komunikace    

Manipulace s informacemi – zadržování, zkreslování apod.    

Neustálé přerušování, komentáře, narážky a zesměšňování    

Odmítavý postoj verbálně i neverbálně    

Zpochybňování a znevažování pracovního výkonu    

Úmyslné vyvolávání strachu a přehnaného napětí na pracovišti    

Nabádání kolegů    

Očerňování u nadřízeného či kolegů    

Protěžování určitých pracovníků     

Využívání vykonstruovaných argumentů     

Zamezení přístupu na porady, kongresy a další důležitá jednání    

Cílené rozšiřování pomluv, fám či zkonstruované intriky    

Křik, nadávky, ponižující narážky    

Degradování a ponižování    

Diskriminace (věková, rasová, žena versus muž apod.)    

Sociální a pracovní izolace    

Nerovnoměrné rozdělování práce    

Příliš velký tlak na výkon    
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Nedocenění výkonu vaší práce vedoucí ke ztrátě sebevědomí    

Zadávání nesmyslných pracovních úkolů / nezadávání žádných    

Ztížení pracovního růstu či studia    

Nerovné finanční či bodové hodnocení    

Záměrné vyhledávání chyb     

Vyhrožování, zastrašování / i nepřímé    

Verbální agrese    

Fyzická agrese    

Sabotování bezpečnosti práce    

Znevažování rozhodnutí    

Ukládání povinností neodpovídajících vaší kvalifikaci      

Omezení kompetencí    

Svévolné přeřazování či pokusy o přemístění pracovníka    

Opakované napomínání zaměřené na nedostatky    

Na práci zaměstnance je nahlíženo špatným a zkreslujícím 

způsobem 

   

Stálý emocionální nátlak    

Nucení vykonávat práci, která neodpovídá zdravotní 

způsobilosti či fyzickým dispozicím 

   

Zakazování činností během pracovní doby     

Záměrné komplikování pracovní činnosti či opakované 

přerušování 

   

Přehnaná kritika neodpovídající skutečnosti, zveličování chyb     

Přetáčení reality, svádění vlastních chyb na druhé    

Zadržování odměn     

Nařknutí z psychického onemocnění    

Povinná návštěva za účelem posouzení duševního zdraví    

Záměrné a opakované výzvy za účelem nastoupit akutně do 

zaměstnání, přerušit dovolenou či jiné osobní aktivity. 

   

Záměrné navozování pocitu strachu, úzkosti a napětí na 

pracovišti 

   

Očerňování pověsti na dalších pracovištích nebo i v osobním 

životě 

   

Zlehčování nebo zesměšňování stížností    

Ignorování situace na pracovišti    

Sexuální obtěžování    

Další:    

    

    

 

V čí přítomnosti k útokům docházelo/dochází? 
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Je nebo byl šikanován ve společnosti ještě někdo další (bývalí zaměstnanci)? 

 

 

 

Jaké jsou reakce kolegů? 

 přihlížejí, 

 zastávají se vás, 

 zastávají se mobbera, 

 útočí na vás, 

 bojí se cokoliv říci, 

 situaci ignorují, 

 brání vás a útočí na kolektiv 

Jaká je/byla reakce vašeho vedení (podporují vás, ingnorují situaci, neřeší, nevědí o 
situaci apod.)? 

 

 

 

 

 

Navštívil/a jste v souvislosti s šikanózním chováním lékaře či jiného odborníka, př. 
psychologa, psychiatra? Máte stále větší pracovní absence z důvodů šikany? 

 

Vede váš lékař zdravovní záznamy, kde je zmíněná příčina problémů šikana na 
pracovišti?  

 

Koho jste již kvůli šikaně oslovili? 

 přímého nadřízeného 

 vedení organizace 

 personální oddělení 

 lékaře  

 právního zástupce 

 kolegy  

 rodinu 

 další: 
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Důsledky šikanózního chování:  

Popis zdravotních i duševních problémů navazujících na stres na pracovišti a šikanu: 

 duševní (úzkosti, frustrace, rezignace, ztráta sebevědomí, nechuť chodit do 
práce), 

 zdravotní (nespavost, nevolnost, bolest žaludku, hlavy, zhoršení zdravotního 
stavu, hospitalizace, psychické poruchy, psychosomatické potíže apod.), 

 pracovní (zhoršení výkonu, nesoustředěnost, větší chybovost, ztrátovost), 

 tělesné ( důsledky fyzického napadení apod.). 

 Další: 

Dopady na organizaci (př. finanční či časové ztráty jež byly důsledkem mobbingu): 

 

 

 

 

Důkazní materiály:  

V případě, že je šikana příliš rafinovaná a útoky probíhaují skrytě, může posloužit 
jako důkazní materiál právě inventura útoků.  

 dokumentace a důkazy, 

 materiály a práce, jež byla neprávem kritizována, poškozena, napadána, 

 dokladování ponižujících emailů, nahrávek, fotografií, svědeckých výpovědí  

 vytýkací dopisy, 

 vyhrožování. 

Doplňující otázky:  

Jsou na pracovišti vytvářeny příznivé pracovní podmínky pro vaši práci? Prosím 
odůvodněte: 

 Ano  

 Ne 

 Další:  

Cítíte se být plnohodnotnou součástí vašeho pracovního kolektivu? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Další: 

Cítíte podporu pro výkon vaší práce ze strany kolegů, nadřízených, společnosti?  

 Ano  

 Ne 

 Další:  
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Jaká je z vašeho pohledu celková atmosféra na pracovišti?  

 Snášenlivá  

 Příjemná 

 Zdravá a férová 

 Podporující  

 Neutrální 

 Submisivní  

 Stresující 

 Napjatá 

 Pod psychickým tlakem 

 Ponižující  

 Nepřátelská 

 Další: 

Jak s vámi řeší nadřízení běžné konflikty?  

 Komunikace je dostačující 

 Podle jejich momentální nálady a rozpoložení 

 Komunikace je nedostačující 

 Konflikty se v podstatě neřeší 

 Mají snahu, ale nikam to nevede 

 Otevřená a přátelská komunikace 

 Jiné: 

Charakterizujte prosím vaši firemní kulturu: 

 

 

 

 

Máte možnost využít v rámci zaměstnání pomoc či podporu ze strany:  

 Mentora, kouče, supervizora 

 Psychologa 

 Právníka 

 Kolegů 

 Nadřízeného 

 Vedení  

 Rodiny  

 Další: 

Máte možnost osobního či pracovního růstu a povstupu v zaměstnání? 

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 
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 Další: 

Naplňuje vás vnitřně vaše práce?  

 Rozhodně ano 

 Spíše ano 

 Spíše ne 

 Rozhodně ne 

 Další: 

Vaše doporučení pro zlepšení vztahů a atmosféry na pracovišti:  

 Otevřená komunikace 

 Zájem vedení 

 Změna stylu řízení 

 Změna stylu chování vedení / kolegů 

 Průběžná komunikace a rozhovory se zaměstnanci 

 Průběžná zpětná vazba 

 Přenastavení firemní kultury 

 Uznání a ocenění pracovních výkonů 

 Dodržování vymezených kompetencí  

 Dodržování etického kodexu 

 Zavedení interních anti-mobbingových opatření 

 Účinné řešení stížností či problémů na pracovišti kompetentními orgány 

 Mediace, sociální dialog, mentoring, koučing, supervize na pracovišti 

 Vymezení kompetencí a zodpovědnosti 

 Upřesnění popisu a náplně práce 

 Zohlednění pracovního tempa 

 Lepší organizace práce 

 Odbornost a kompetentnost vedení 

 Dobrý výběr pracovníků 

 Sociální adaptace nových pracovníků 

 Posílení vztahů na pracovišti 

 Antistresové a team-buildingové aktivity 

 Schránka důvěry na pracovišti 

 Další. Specifikujte prosím: 
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Pro vedoucí pracovníky 

Jaký je váš přístup k zaměstnancům, styl jednání a řízení?  

 

 

 

Jak často a jakým způsobem komunikujeme se svými podřízenými? 

Popište prosím: 

 

 

Je podřízeným ponechán prostor pro realizaci vlastních inovací, nápadů či styl 
práce? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 Další:  

Jste ochoten příjmout názory podřízených, byť se neshodují s vašimi?  

 Ano 

 Ne 

 Další:  

Domníváte se, že se vám zaměstnanci vyhýbají z obavy negativních následků? 

 Ano 

 Ne 

Prosím odůvodněte:  

 

 

Plní zaměstnanci vaše pokyny nebo vaše příkazy sabotují, ignorují, či nevhodně 
komentují? 

 Ano plní 

 Ano plní, ale…. 

 Ne neplní 

Popište prosím: 
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Zadáváte zaměstnancům práci v době volna či čerpání dovolené? 

 Ano 

 Ne 

Domníváte se, že vaše zadávání práce je v souladu s náplní a popisem práce vašich 
zaměstnanců?  

 Ano 

 Ne  

 Nevím 

Jak postupujete u vašich podřízených v případě neplnění či nespokojeností s 
plněním pracovních povinností?  

Popište prosím 

 

 

 

 

 

 

Jakým způsobem kontrolujete své zaměstnance, případně jak často a kdo kontroly 
provádí? 

 

 

 

 

 

 

 

Jakým způsobem hodnotíte zaměstnance a přiznáváte odměny?  

Popište prosím: 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření: 

 

Charakteristika a forma šetření: 

 Dotazníkové šetření 

 Supervize 

 Rozhovory 

 Šetření v rámci edukace 

 Pozorování 

 Další:  

Cíle průzkumu: 

 Mapování pracovního klima 

 Zjištění výskytu či rozsahu vztahové patologie 

 Další: 

 

 

 

Rozsah šetření: 

 Počet zaměstnanců: 

 Počet oddělení: 

 Další: 

Průběh šetření:  

Vyhodnocení dotazníkového šetření:  

 

 

 

 

Zkušenost se vztahovou patologií: 
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Formulář krizového řízení  

 

Stanovení postupů a termínů 

Plán Agenda Termín Odpovědnost 

Volba postupu 1. Komunikace s obětí. 
2. Svolání krizového týmu. 
3. Sestavení krizového plánu. 
4. Analýza rizik. 
5. Inventarizace a diagnostika. 
6. Dokumentace a archivace důkazů. 
7. PR / interní a externí komunikace. 
8. Komunikace s mobberem. 
9. Komunikace s týmem. 
10. Prošetření konkrétních stížností. 
11. Volba eliminační strategie. 
12. Volba eliminačních taktik. 
13. Zavádění eliminačních opatření. 
14. Kontrola a vyhodnocení. 
15. Prevence. 
16. Další plánování. 

  

Komunikace a 
prošetřování 
situace s obětí  
 

Inventura útoků. 
Podpůrný mentoring oběti. 
Odborná pomoc. 
Zamezení útokům. 

  

Svolání krizového 
týmu 

Vymezení odpovědností.   

Sestavení 
krizového plánu 

Vyplnění skutkové podstaty. 
Plánování termínů a aktivit. 

  

Analýza rizik Identifikace rizik.   

Inventarizace a 
diagnostika 

Mapování pracovního klimatu. 
Vztahový audit. 
Analýza auditu. 
Zjišťování příčin. 

  

Dokumentace a 
archivace 
důkazních 
materiálů 

Shromažďování důkazů.   

Interní a externí 
komunikace 

Volba vhodné PR / komunikační strategie. 
Oficiální vydání stanoviska k problematice, řešení, 
šetření, zmínění časového harmonogramu. 

  

Komunikace 
s mobberem 

Mapování postojů. 
Uvědomění o situaci. 
Antimobbingová opatření. 
Korektivní mentoring. 

  

Komunikace s 
kolektivem 

Průběžné mapování postojů. 
Nastavení antimobbingových opatření. 
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Prošetření 
jednotlivých 
stížností a 
souvislostí 
s mobbingem 

Na základě vztahového auditu či predikce rizik, 
které by mohly ohrozit chod organizace či zvýšení 
vztahové patologie. 

  

Volba eliminační 
strategie 

Reaktivní. 
Proaktivní. 
Prediktivní. 
Win-win. 
Stop mobbing. 
PAL. 
Komplexní eliminační strategie. 

  

Volba 
eliminačních 
taktik 

Volba taktik na základě zjištěných útoků, 
charakteru mobbera, pracoviště apod. 
Seznam / termín aplikace / vyhodnocení reakce a 
efektivity zvolené taktiky.  

  

Zavádění 
krizových a 
eliminačních 
opatření v praxi 

Etický kodex. 
Komunikační pravidla. 
Kontrola.  

  

Kontrola a 
hodnocení 

Průběžné vyhodnocování zvolených eliminačních 
postupů a jejich efektivity v krizovém řízení. 
 

  

Prevence Výběr a aplikace nejvhodnějších preventivních 
aktivit vzhledem k danému pracovišti. 

  

Další plány a 
postupy 

Nastavení průběžného mapování a kontroly 
pracovního klimatu, preventivních i eliminačních 
aktivit. 
Komplexní vyhodnocení efektivity krizového plánu 
v kontextu dalšího plánování a reakce organizace 
na krizi. 

  

Ostatní aktivity Návrhy: 
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Sestavení krizového týmu 

Seznam osob, jejich úkolů, kompetencí a odpovědnosti 

Krizový tým 

Jméno Kontakt Odpovědnost 

   

   

   

   

   

   

   

  

Etická komise 

Jméno Kontakt Odpovědnost 

   

   

   

   

   

   

   

 

Návrh externích pracovníků: 

 

 

 

 

 

 

Zásady fungování krizového týmu a krizové komise 

 Důvěryhodnost, objektivita, apolitičnost, diskrétnost. 

 Účelem je poskytnout adekvátní podporu a ochranu zaměstnancům. Nastavovat a realizovat krizové řízení (prošetřovat 

podněty, stížnosti a účinně pomoci nastavovat eliminační a následně preventivní opatření). 

 Spolupracovat objektivně se všemi zúčastněnými stranami. 

 Členové krizového centra jsou voleni, stanoveni vedením (pouze pokud nemají přímou souvislost s mobbingem) či vybráni 

na základě odbornosti a zkušeností. Jsou seznámeni s problematikou krizového managementu a vztahové patologie. 

 Krizový tým by měl efektivně a s obezřetností informovat o postupech a zaváděných aktivitách danou organizaci a 

v případě nutnosti také veřejnost. 

 Etická komise by měla zaručit objektivitu v rámci posuzování a vyhodnocení případu. Aktivně naslouchá krizovému týmu, 

svědkům i aktérům vztahové patologie a po řádném prostudování a vyslechnutí všech zúčastněných stran dokáže objasnit 

situaci a nastavit taková opatření, která povedou ke stabilizaci situace a obnovení zdravého pracovního prostředí.  
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Situační diagnostika, identifikace problému a analýza dat 

Vyhodnocení výpovědi oběti 

Charakter a specifika útoků:  

 

 

 

Délka trvání: 

 

Svědci:  

 

 

 

 

Příčiny a motivace:  

Příklady. 

Skrytá agenda. 

Osobní nenávist. 

Neřešené konflikty. 

Boj o moc. 

Citlivější osobní konstelace. 

Další:  

 

 

Důsledky pro oběť: 

viz výpověď oběti  

Fáze oběti a její momentální stav: 

1. 

2. 

3. 
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Rizika pro oběť: 

Př.. 

Zvýšení útoků. 

Zvýšení chybovosti. 

Psychické zhroucení. 

Psychosomatické projevy, absence, odchod z pracoviště. 

Izolace od ostatních pracovníků. 

Zhoršení pracovního výkonu. 

Zvýšení absence. 

Další: 

 

 

 

Poznámky:  

Příklady. 

Specifika mobbingu a komunikace s obětí, týmem, vedením, mobberem. 

Reakce oběti na komunikaci s mobberem a vztahové šetření apod. 

 

 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření a vztahového auditu 

Příčiny a motivace, jež vyplynuly ze vztahového auditu:  

Např. nezdravá organizační kultura, narušená pracovní dynamika, finanční úniky, boj o moc, neřešení problémů atd.  

 

 

 

 

Postoje a názory zaměstnanců: 

 

 

 

Komplexní vyhodnocení analýzy rizik:  

Predikce rizik u oběti 

Predikce rizik v týmu 
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Predikce rizik u organizace 

 

 

 

Doporučení zaměstnanců: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam důkazních materiálů: 

Důkazní materiály budou archivovány a průběžně shromažďovány po dobu nezbytně nutnou odpovědnou osobou. Jméno a 

kontakt: 

 

 

 

 

SWOT analýza 

Silné stránky 
Např. 
Zájem o řešení a změnu situace na pracovišti. 
Chuť si vzájemně pomoci. 
Zájem o zdravé pracovní klima. 
Spolupracující odbory na úřadě. 
Otevřené vedení organizace se zájmem o dobré pracovní 
klima. 
Profesní zájem o práci. 

Dobrá pracovní morálka. 
 
 
 
 
 

Hrozby/rizika 
Např. 
Negativní reakce kolektivu. 
Rozpad týmu. 
Hromadná výpověď.  
Rezignace a apatie zaměstnanců při práci. 
Zhoršení pracovní morálky. 
Nedůvěra zaměstnanců.  
Ztráta odborníků. 
Zvýšení absence či fluktuace. 
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Slabé stánky 
Např.  
Byrokracie a nabalující se množství práce. 
Zvyšování pracovního výkonu bez přidělení dalších 
zaměstnanců či možnosti zvýšení odměn. 
Silná hierarchie. 
Politická angažovanost a ovlivnitelnost. 
Rigidní či komplikované postupy a organizace práce. 
Nejasné popisy práce. 
Nejasné kompetence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příležitosti 
Např. 
Konflikt jako výzva k nastavení zdravých pracovních 
podmínek., 
Zlepšení organizace práce a pracovního klimatu.  
Nalezení „děr“ a nedostatků v pracovním procesu. 
Stmelení týmu.  
Nastavení etického kodexu respektovaného všemi. 
Přenastavování nefunkčních činností a zastaralých 
programů. 
Stabilizace pracovního prostředí a spokojenosti 
zaměstnanců. 
Posílení jednotlivců. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vyhodnocení / doporučení / další plán: 
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Cíle krizového řízení 

Vize organizace/týmu  

Váš záměr a ideální představa o důstojném pracovišti ve vaší organizaci 

 

 

 

 

 

 

Plánování a realizace cílů 

Cíle Termín Odpovědnost 

Krátkodobé:  
Vymanit oběť z útoků. 
Uklidnit situaci. 
Poskytnout odbornou pomoc – mediátora, mentora, kouče, supervizi. 
Připravit krizový plán. 
Jasně se vyjádřit k situaci a vydat oficiální prohlášení. 
Stanovit časový harmonogram. 
Připravit a zahájit vztahový audit. 

 
 
 
 

  

Střednědobé: 
Realizace vztahového auditu, příprava analýz, strategií a taktik včetně 
následné realizace. 
Průběžné monitorování situace. 
Nastavování a realizace antimobbingových opatření a pravidel. 
Aktivní zapojení zaměstnanců a týmu do změn. 
Vytváření etického kodexu. 

 
 
 
 
 

  

Dlouhodobé:  
Nastavení preventivních opatření. 
Realizace implementace důstojného pracoviště v praxi. 
Zakomponování etického kodexu do smluv. 
Pravidelné hodnocení pracovního klimatu a spokojenosti zaměstnanců 
v organizaci. 
Dlouhodobá spolupráce se supervizí. 
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Komunikační strategie / Public Relations 

Komunikační proces Aktivity Termín Odpovědnost 

1. fáze     

2. fáze    

3. fáze    

Komunikační kanály  Elektronická pošta, osobní či týmové setkání, 
porada, intranet, newsletter, nástěnka, média, 
vydání tiskové zprávy, tisková konference a 
další. 

  

 

Oficiální vyjádření za společnost: 

Musí být psáno s ohledem na cílovou skupinu i skutečnosti, které z auditu vznikly.  

Př. Důstojné pracoviště a všechny jeho aspekty včetně zdravého pracovního klimatu jsou pro naši organizaci prioritou. V rámci 

mapování pracovního klimatu se ukázaly další rizika a aspekty naší práce, které vyžadují nápravu. Situaci nepodceňujeme a 

budeme řešit v průběhu dalších dnů velmi intenzivně. V případě, že bude někdo potřebovat či mít zájem se do šetření a 

přenastavování zapojit nebo sdělit nové souvislosti, prosíme, abyste se obrátili na naše oddělení ….., konkrétně na osobu… 

V rámci implementace důstojného pracoviště přizveme i nezávislé experty na tuto problematiku, kteří budou k dispozici 

v případě potřeby i našim zaměstnancům. O vývoji Vás budeme průběžně informovat. …… Podpis 

Napište své vlastní:  

 

 

 

 

Reakce na komunikaci / skupinová dynamika: 

V rámci komunikačních fází / interní - postoje kolektivu / externí -  postoje veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady komunikace: 

• Včasně, fakticky, jasně, stručně, pravdivě, přímě, objektivně, důvěryhodně. 

• Nepoškozovat, nehodnotit, nejmenovat, nezveřejňovat detailní informace. 

• Jasné stanovisko organizace k netoleranci šikany a jakékoliv vztahové patologii. 

• Informovat o postupech, časovém harmonogramu, prošetřování, řešení a eliminaci ze strany organizace a 

o nastavování preventivních opatření.  

• Informační embargo do vyřešení situace. 

• Podpora týmů i kolektivu, stabilita organizace. 
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Strategie a taktiky 

 

Volba vhodné eliminační strategie a postupů při výskytu vztahové patologie: 

Reaktivní. 

Proaktivní. 

Prediktivní. 

Win-win. 

Stop mobbing. 

PAL. 

Komplexní eliminační strategie. 

 

Volba taktik při výskytu vztahové patologie 

Taktika Vyhodnocení reakce Termín 

Taktiky oběť x mobber 

   

   

   

   

   

   

Taktiky oběť x pracovní kolektiv 

   

   

   

   

   

Taktiky vedení x oběť x mobber x pracovní kolektiv 

   

   

   

   

   

Taktiky pracovní kolektiv x mobber 

   

   

   

   

   

Taktiky pro podpůrné skupinové pilíře, eliminační mentoring 
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Zavádění antimobingových opatření 

Opatření Termín 

Komunikace krizového plánu.  

Nastavení komunikačních pravidel a postupů. 
Vyjádření, stanovisko. 

 

Edukační a osvětové aktivity:  
- Přednáška na poradě. 
- Školení. 
- Články v newsletteru. 
- Atd. 

 

Odstranění zjištěných příčin, motivací a faktorů podporujících šikanu.  
Seznam: 
 

 

Aktivní zapojení týmu do změn:  
- Společné hledání řešení – meeting. 
- Rozvoj spolupráce, vzájemného respektu a lidskosti na 

pracovišti.  
- Teambuildingové aktivity. 
- Atd.  

 

Zavedení konkrétních antimobbingových opatření pro agresory a 
podporovatele mobbingu:  

- Poučení, napomenutí, výstraha, důtka, peněžitý trest (odebrání 
osobního ohodnocení), vytýkací dopis, přeložení, odvolání z 
funkce, výpověď apod. 

 

Přizvání externích spolupracovníků či zapojení vlastních zaměstnanců 
pro přímou komunikaci s aktéry vztahové patologie: 
Důvěrníci, supervize, koučing, mentoring, mediace, podpůrné pilíře, 
sociální dialog, tripartita. 

 

Společné vytvoření etického kodexu a jeho zavedení do praxe.  

Nastavení preventivních opatření.  

Další:  
 
 

 

 

Řešení krizových stavů a nových souvislostí 

Krizová situace Následky a reakce Nový plán a opatření 

   

   

   

   

   

   

   

 

Poznámky:  
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Kontrola, monitoring a vyhodnocení 

Kontrola Reakce / zjištění / aktuální stav na 
pracovišti 

Vyhodnocení/doporučení 

1. týden    

2. týden    

3. týden   

1. měsíc    

2. měsíc   

3. měsíc   

4. měsíc   

5. měsíc   

6. měsíc   

7. měsíc   

8. měsíc   

Za dalších  
3– 5 měsíců 

  

Za další rok    

 

Kontrola v rámci vztahové patologie by měla probíhat pomocí pozorování, rozhovorů, dalšího vztahového auditu apod. 

Zaměstnanci by měli mít možnost dávat své podněty například do schránky důvěry apod.  

 

 

Preventivní opatření 

 

Prevence Termín 

Informační osvěta a vzdělávání zaměstnanců – přednášky, 
workshopy, semináře. 

 

Sociomapování. Průběžné vztahové audity, rozhovory, dotazníky 
mapující situaci. 

 

Jasné stanovení popisů a náplně práce, etického kodexu, 
komunikačních pravidel a jejich průběžná aktualizace.  

 

Zajištění a rozvoj manažerské kompetentnosti a optimálního využití 
pracovníků. 

 

Sociální adaptace nových pracovníků v rámci jejich nástupu.  

Podpora lidskosti na pracovišti, respektu, tvořivosti, demokraticko-
liberálního či partnerského stylu řízení.  

 

Individuální konzultace s odborníky, psychology, terapeuty, 
poradenský servis pro zaměstnance. 

 

Pravidelné schůzky a porady s otevřenou komunikací, kulatý stůl, 
SOS linka, team-buildingové aktivity. Péče o dobré vztahy na 
pracovišti. 

 

Průběžná zpětná vazba a vzájemné pozitivní hodnocení 
zaměstnanců. 

 

Nastavení firemní kultury podporující partnerský postoj, týmovou 
spolupráci, společenskou odpovědnost, stabilní vztahy, flexibilitu.  

 

Další:  
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Další preventivní opatření:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Další plánování: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:  
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TENTO LIST PROSÍM ODEVZDEJTE LEKTOROVI 

Nastavení vhodných preventivních opatření pro vaše pracoviště: 

 

 

 

 

 

 

Doporučení vhodných komunikačních postupů pro vaše pracoviště 

 

 

 

 

 

 

Doporučení vhodných eliminačních postupů pro vaše pracoviště 

 

 

 

 

 

 

Další plánování, návrhy, postřehy a doporučení 


