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OBSAH KURZU

• Projekt důstojné pracoviště

• Vztahová patologie a její souvislosti

• Formy vztahové patologie

• Rozpoznání a vymezení

• Průběh a dynamika

• Důsledky a rizika

• Strategie a taktiky

• Proces krizového řízení a prevence

• Proces krizového řízení

• Eliminační postupy

• Interní a  externí komunikace

• Prevence

• Stres management



PROJEKT
DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ

• Prezenční listina, monitorovací 
list

• Cíle projektu

• Cílové skupiny (ŘP, PP, VP, SUIP, 
VOP)

• Fáze a proces projektu

• E-learning 1, 2

• Prezenční studium 1,2

• Dobrovolný workshop 
pro školitele

• Diagnostika – dotazníky

• Certifikace



E-LEARNING

1. Fáze

• Vymezení vztahové patologie  

• Druhy šikany

• Formy šikany

• Projevy a průběh šikany

• Důsledky šikany 

• Základní postupy při zjištění vztahové patologie

• Diagnostika, eliminace a prevence

• Případové studie

• Vyplnění inventury útoků

2. Fáze

• Proces krizového řízení vedoucího pracovníka

• Krizová intervence a dynamika krize

• Jak se nestát mobberem a nebýt zapleten do 

manipulací pracovníků

• Řízení a motivace zaměstnanců, co ocení a na co si 

stěžují

• Strategie a taktiky pro eliminaci šikany

• Interní a externí komunikace

• Pilíře důstojného pracoviště

• Preventivní postupy

• Nastavení zdravého pracovního klimatu na pracovišti



PRŮZKUM 
MOBBINGU 
V ČR 
RNDr. Barbora Večerková, 

Doc. PhDr. Panajotis 

Cakirpaloglu, DrSc., UPOL, 

PhDr. Jana Holá

Oproti roku 2013 došlo k navýšení procenta šikanovaných 

zejména mezi ženami.

63 % obětí se snažilo 

problém řešit

Jak to řeší nejčastěji?

• Oznámí nadřízenému, 

vedení 

• Promluví s mobberem

Ti, co to neřeší (37 %):

• protože se to dá ještě 

snést 

• ze strachu ze ztráty 

zaměstnání

Déle než jeden rok je 

mobbingu vystaveno 54 % 

šikanovaných.

43 % osob je některé z 

forem mobbingu 

vystavováno 1x týdně a 

častěji. 



PRŮZKUM 
MOBBINGU 
V ČR 
RNDr. Barbora Večerková, 

Doc. PhDr. Jana Holá

prof. PhDr. Panajotis 

Cakirpaloglu, DrSc., UPOL

Zkušenost s mobbingem

má aktuálně ¼ 

zaměstnaných

Šikanováni 

nadřízeným               

60 %

Šikanováni 

kolegy

22 %

15 %

21%

79%

Muži Ženy

Šikanováni 

nadřízeným               

60 %

Šikanováni 

kolegy

25 %

15 %

Průměrný věk: 43 let



PRŮZKUMY 
MOBBINGU
VE SVĚTĚ
prof. PhDr. Panajotis 

Cakirpaloglu, DrSc. UPOL

Mobbbing Free Institut, 

z.ú.

Příčinou: Nezdravá organizační kultura či pracovní klima 

(Leymann 2011)

EU – 14%

Pobaltí, Skandinávie, střední a západní Evropa – 14%

Česká republika, Rakousko a Finsko  - 20%

Ženy ČR: 

Výhružky násilím

Zneužívání

Nesmyslné úkoly

Muži ČR: 

Zastrašování

Kritizování

Připomínání chyb

Veřejný/ státní sektor 78,4%

Podnikatelský sektor 14,4%

Neziskový sektor 58%

MFI: Státní správa, zdravotnictví, školství, peněžnictví



CO JE ŠIKANA?
MOBBING / BULLYING



VYMEZENÍ VZTAHOVÉ PATOLOGIE

• Bossing

• Mobbing

• Staffing

• Chairing

• Sexuální obtěžování

• Diskriminace 

• Kyberšikana

ŠIKANA TRVÁ:

1x TÝDNĚ MINIMÁLNĚ PŮL ROKU

Vědomá

Nevědomá Patologická



Útoky

Na vyjádření

• Nemožnost vyjádřit se, zpochybňování, 

znevažování

• Neustálá a neoprávněná kritika

• Křik, nadávky, ponižující přezdívky či narážky. 

• Terorizování po telefonu či emailu i v době 

pracovní neschopnosti či dovolené

• Odmítání kontaktu 

Na sociální vztahy

• Nabádání ostatních proti oběti

• Pomluvy, fámy, intriky

• Sociální a pracovní izolace

• Chování k oběti, jako by byla duševně nemocná. 

• Útoky proti politickým, náboženským a jiným 

postojům



Útoky
Na kvalitu osobního i pracovního 

života

• Útoky osobního charakteru

• Zadávání nesmyslných či nezvládnutelných 

úkolů

• Znemožnění přístupu k informacím

• Manipulace s informacemi

• Způsobení finanční újmy

• Diskriminace

• Sexuální nabídky

Na zdraví

• Nemožnost dodržovat BOZP 

• Vyhrožování fyzickým násilím

• Dlouhodobý záměrný psychický teror

• Ublížení na zdraví

• Obtěžování a sexuální útoky



Co považujeme za šikanu a co ne?

ANO

• Opakované neetické chování nadřízeného či 

kolegy

• Bezdůvodné odebírání osobního ohodnocení či 

opakované zamezování studia, rozvoje a 

postupu

• Politika neoprávněných vytýkacích dopisu, kdy 

je vysvětlení výtky nelogické či žádné a je za 

účelem likvidaci osoby

• Neadekvátní tlak na výkon

NE

• Vyžadování pracovní náplně

• Občasné vychýlení nadřízeného či kolegy 

• Odebrání osobního ohodnocení z důvodů 

neplnění pracovních povinností nebo na 

základě výtky

• Oprávněný vytýkací dopis za nedodržení 

dohodnutých záležitostí, na něž byl 

zaměstnanec opakovaně upozorňován.



PŘÍČINY A MOTIVACE MOBBINGU

Nenávist, závist, 

žárlivost

Narušená pracovní 

dynamika 

Hierarchie

Tlak na výkon

Stres a 

napětí

Nuda

Nebýt sám obětíKonkurence

Nespokojenost Sociální percepce

Zástupný motiv

Nezdravá organizační 

kultura

Citlivější osobní konstelace

Premorbidní osobnost oběti

Moc

Neřešený konflikt



KDO A CO PODPORUJE MOBBING? 

CO? KDO? 

• Mobber

• Oběť

• Společnost

• Jednotlivci

• Kolektiv

• Firemní kultura

• Neřešení konfliktů

• Styl řízení

• Pasivita a všeobecná tolerance

• Legislativní nevyhraněnost

Může personalista mobbingu v organizaci zabránit?  



FÁZE A DŮSLEDKY 
PRO OBĚŤ 

Úzkost, deprese, 

posttraumatický stres

(Mikkelsen 2001, Cakirpaloglu 

2010, 2015))

Psychosomatické potíže 

(Mikkelsen 2002)

Nevolnost demotivace, 

fluktuace (Pearson 2005)

Zvýšení kortizolu a stresu 

u svědků šikany (Hansen 

2006)

Pokles produktivity, 

organizační a ekonomické 

potíže (Yildirim 2009)



OBĚŤ JE 
POŠKOZENA

• Profesně

• Sociálně

• Personálně

• Zdravotně



DŮSLEDKY PRO ORGANIZACI

• Dopad na hospodářskou činnost podniku

• Pokles výkonu, produktivity, efektivity práce, bezpečnosti

• Častá absence zaměstnanců / fluktuace

• Zvyšování chybovosti / Snižování bezpečnosti práce

• Zhoršení pracovního klimatu

• Zvyšování kontrolních mechanismů

• Poškození pověsti 

• Oslabení společnosti



JAK POSTUPOVAT?

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ŠIKANY



OBVYKLÝ 
PRŮBĚH ŘEŠENÍ 
ŠIKANY V 
ORGANIZACÍCH
A ROLE 
PERSONÁLNÍCH

Konflikt se neřeší

• Strach, lhostejnost

• Neschopnost vhledu a řešit 

interpersonální konflikty;

• Dlouhodobý stres či frustrace z 

osobní oblasti;

• Nezralost a nedostatek sociálních 

kompetencí.

Systematický psychický 

teror, hledání pomoci, 

bezmoc oběti

• Psychická a následně fyzická 

indispozice 

• Negativní  vliv na osobní a 

sociální život

Reakce personálního 

oddělení či vedení –

zveřejnění případu a 

zásah nadřízeného

• Oběť vypadá jako někdo, kdo je 

zdrojem problémů.

Oběť je vyloučena 

z podnikového 

společenství

• Tlak se zaměřuje na odchod 

nežádoucí osoby z pracoviště.

Nejčastější chyby?
Dopady na 

kolektiv?

Jak se oběť cítí? 
Co oběť sama 

zmůže? 



JAKÉ JSOU MOŽNOSTI 
A ZKUŠENOSTI PERSONALISTŮ?



DIAGNOSTIKA ANALÝZA 

SITUACE 
STRATEGIE

KONTROLAHODNOCENÍ

PREVENCE TAKTIKA

EFEKTIVITA 

OPATŘENÍ

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ŠIKANY



DIAGNOSTIKA – MAPOVÁNÍ 
PRACOVNÍHO KLIMA

Cíle: 

• Příčiny, rozsah a závažnost, dopady, prevence.

Formy:

• Vztahový audit - dotazníkové šetření, rozhovory 

• Supervize 

Realizace: 

• POBox, 3. subjekt, diskrétně, mimo pracoviště

Rizika: 

• Komunikace krize a krizová intervence

• Zvednutí emoční vlny v kolektivu

• Poškození oběť, mobbera

• Viz SWOT analýza



DIAGNOSTIKA
INVENTURA ÚTOKŮ X 
VZTAHOVÝ AUDIT  



DYNAMIKA ŠIKANY A 
NARUŠENÉ INTERPERSONÁLNÍ 
KOMUNIKACE

MOBBING V MALÉM 

KOLEKTIVU

MOBBING VE STŘEDNÍM 

KOLEKTIVU
MOBBING NA VÍCE 

PRACOVIŠTÍCH

MOBBING PROCESNÍHO 

CHARAKTERU
FIREMNÍ KULTURA A MOBBING VEDENÍ A MOBBING

AUDIT A JEHO ZÁKEŘNOSTI PODLE VELIKOSTI ODDĚLENÍ 

A ROZSAHU



ANALÝZA SITUACE

Reálný rozsah, závažnost a dopady

SWOT: 

• Silné stránky

• Slabé stránky

• Hrozby

• Příležitosti

Doporučení:

• Skupinová dynamika

• Reakce oběti, mobbera, týmu



VYHODNOCOVÁNÍ AUDITŮ A 
ANALÝZ 
SKUPINOVÁ DYNAMIKA VZTAHOVÉ 
PATOLOGIE

Strůjci 

Náhodní 

pachatelé
Spoluúčastníci

TYRAN ZACHRÁNCI

OBĚŤ



JAK ŠIKANU VYHODNOTIT OBJEKTIVNĚ?

KONZILIUM 

/ ETICKÁ 

KOMISE

SOCIÁLNÍ DIALOG

KRIZOVÝ

TÝM



STRATEGIE

Cíle: krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé

Prognóza vývoje: rizika, vztahová dynamika, dynamika 

krize

Reaktivní – pouze reagujeme, nepředcházíme

Prediktivní - preventivní

Stop mobbing – okamžité zastavení

PAL – útočná s právním podložením

Win-win - smírčí

Komplexní eliminační - kombinace
PŘÍPADOVÉ STUDIE PRO PERSONALISTY



OBVYKLÉ TAKTIKY MOBBERŮ A 
ELIMINACE 

Eliminační postupy s ohledem na: 

• individualitu oběti, mobbera, prostředí, 

cílovou skupinu

• Diagnostiku, analýzu, strategie, vize a cíle

Dodržování eliminačních zásad:

• Ochrana oběti, stabilizace situace

• Inventura útoků – co, kdo, kdy, kde, jak, 

proč

• Příčiny a predikce rizik - prevence

• Konfrontace – vědomý / nevědomý / 

patologický mobber

• Využití taktik pro oběť / objektivita a cíle 

oběti

• Odborná pomoc

• Chodí pešek okolo – více obětí po sobě

• Černý Petr – jedna oběť

• Sisyfovská taktika (uniká smysl)

• Metoda Achillovy paty – jde po slabinách

• Pasivní agresivita

• Komplex útoků na zdraví, práci, vyjádření a sociální 

vztahy 

• Firemní kultura - senior tým taktiky, styl řízení 

• Trvalá kontrola

• Překvapující útoky

• Oklešťování kompetencí

• Izolace

• Psychoteror, narážky na psychický stav



OCHRANNÉ TAKTIKY ANEB CO 
RADÍME OBĚTEM

• Omezení setkání

• Konfrontace agresora – nevědomý mobbing jako výchozí pozice,

setkání tváří v tvář

• Ignorace

• Dotazování (př. co jsi tím myslel? Co tím chceš říci?)

• Zrcadlová metoda – ukázat mu stejné chování vůči němu

samotnému

• Spojenectví (s kolegy, viz. aktivace sociální sítě)

• Eskalace (agresor se někdy zalekne a svého chování zanechá)

„Taktiky musí být vždy použity s ohledem na situaci, postavení a reakce mobbera.

Bezpečnost oběti je vždy na prvním místě. Doporučujeme postupovat krok za

krokem a na základě reakcí mobbera přidávat či ubírat intenzitu zvolené vlastní

cesty.“ MFI

• Krize jako výzva

• Zkušenost zvyšuje odolnost

• Slovní sebeobrana 

a příprava na ni

• Oběť jako hrdina 

• Individuální strategie



NÁVRHY INTERNÍHO ŘEŠENÍ KRIZE V TÝMU



INTERNÍ ŘEŠENÍ KRIZE V PRAXI

KONTROLA A 

MONITORING 

PRACOVIŠTĚ

SUPERVIZE NA 

PRACOVIŠTI

AUDITNÍ ČINNOST
PODPŮRNÁ 

ČINNOST

MOBBER X OBĚŤ

MEDIACE

KOLEKTIV 

OBĚŤ A MOBBER

VEDENÍ

OBĚŤ A MOBBER

POSÍLENÍ 

SKUPINOVÝCH 

PILÍŘŮ

PODPŮRNÝ A 

ELIMINAČNÍ

MENTORING 

POSÍLENÍ OBĚTI
PRÁCE S 

MOBBEREM

Supervize Mediace Mentoring/ Koučing



EFEKTIVITA OPATŘENÍ / KONTROLA A 
HODNOCENÍ

Průběžné vyhodnocování eliminačních taktik a 

zvolených strategií s ohledem na oběť, kolektiv, 

situaci

Kontrola – pracoviště, oběti, mobbera, týmu. 

Možnost dalšího vztahového auditu

Hodnocení efektivity, eliminačních taktiky, 

dopadů, anti-mobbingových opatření v 

souvislosti s cílovou skupinou, pracovištěm a 

charakterem krize

Nastavování preventivních opatření

ŘEŠENÍ ŠIKANY TRVÁ MINIMÁLNĚ 3 MĚSÍCE, SPÍŠE ROK A VÍCE, NEŽ SE SITUACE NA PRACOVIŠTI 

STABILIZUJE



KRIZOVÁ INTERVENCE
OBĚŤ X MOBBER X KOLEKTIV



PERSONALISTA A KRIZOVÁ 
INTERVENCE
• Proces zvládnutí krize řízený odborníkem. 

• Krátkodobá práce s klientem, jež prožívá zátěžovou, nepříznivou a ohrožující situaci s 

dlouhodobějším monitorováním.

• Pomáhá zpřehledňovat, strukturovat klientovo prožívání, zastavuje ohroženost a kontraproduktivní 

tendence chování

• Zaměřuje se na souvislosti, jež bezprostředně souvisejí s krizí.

• Podporuje klienta v jeho kompetenci a odpovědnosti k aktivnímu přístupu

• Překonávání konkrétních překážek a vede k psychické odolnosti



ZÁKLADNÍ POSTUPY KRIZOVÉ 
INTERVENCE
1. Rozpoznání krizového podnětu, uvědomění a pojmenování

2. Individuální dynamika klienta

3. Přijetí

4. Strategie

5. Zprostředkování katarze

6. Pomocné testování reality

7. Posílení potřebných dovedností

8. Identifikace obranných mechanismů a práce s nimi

9. Edukace a osvěta

10. Snížení důsledků krize

11. Náprava / Resilience



PŘÍSTUP KRIZOVÉHO PRACOVNÍKA

• Navázání vztahu

• Prostředí – bezpečí, důvěra, diskrétnost, profesní přístup

• Stanovení časového limitu a pravidel komunikace

• Nastavení vlastních hranic

• Aktivní naslouchání

• Objektivita. Nehodnotíme, neposuzujeme. Doporučujeme.

• Konstruktivní vedení rozhovoru a aktivní zapojení klienta

• Odhad situace a posouzení / formulace hypotézy

• Identifikace hlavních problémových oblastí



PŘÍSTUP KRIZOVÉHO PRACOVNÍKA
• Systematický přístup s ohledem na výchozí pozici klienta 

• Soucit, empatie, uznání problému. 

• Negativní emoce klienta je třeba posuzovat v kontextu výjimečné situace

• Diagnostika a analýza situace.

• Zjištění záměru, vizí, stanovení cílů – SMART

• Zvolení vhodné strategie a taktik. Výběr alternativ nejvhodnějších řešení.

• Zapojení sociální sítě či další odborné pomoci. 

• Redukce ohrožení a snížení důsledků krize.

• Implementace konkrétních kroků. 

• Posílení potřebných dovedností v kontextu s obrannými mechanismy 

• Náprava a resilience

• Monitoring, průběžné vyhodnocování a kontrola



PROCES KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

• Krizový tým – vymezení odpovědnosti a úkolů s ohledem na kulturu, region i oblast působení

• Diagnostika – identifikace rizik, poškození, škod, ekonomických i sociálních dopadů. / co, kde, kdy, jak, proč, příčiny, 

důsledky, rozsah a dopady

• Analýza – inventarizace, swot analýza, analýza rizik

• Krizové plánování – postupy, termíny, řešení krizových stavů, opatření před následky krizových situací, dlouhodobost 

doznívání, soudržnost změn

• Zvolení co nejefektivnější strategie a taktik v dané krizi s ohledem na souvislosti a cílové skupiny

• Realizace krizového řízení

• Průběžný monitoring, kontrola a vyhodnocování aktivit

• Nastavování preventivních opatření

• Další plánování



SPECIFIKA KOMUNIKACE S OBĚTÍ



KDO SE STÁVÁ OBĚTÍ A PROČ?

• Úspěšní, schopní, vzdělaní, výkonní

• Odlišní, nápadní, nový pracovník

• Bránící svá práva či práva ostatních, 

prosazující veřejný zájem v 

organizaci

• Prosazující změny

• Oznamovatelé

• Nepohodlní

• Osamocení, neprůbojní

• Člověk jež nemá dobře nastavené 

hranice či si nevšimne šikanozního 

chování včas

• Člověk jež byl dříve obětí 

• Člověk jež se nedokáže sám za sebe 

postavit, nemá dostatečné sebevědomí

• Citově labilní a introvertní

• Člověku, jemuž se sejde více 

stresových životních událostí, jež 

ovlivní jeho psychiku, postoje apod.

• Osoby přitahující a vyvolávající 

konflikty, odolnost oběti proti 

mobbingu



CYKLUS REAKCE OBĚTI

Oběť si 

neuvědomuje, 

že je 

mobbována

Dává situace do 

kontextu sama 

se sebou

Nevěří v 

zákeřnost 

Domnívá se, že 

situace přejde

Uvědomuje  si 

zákeřnost. 

Zkouší různé 

taktiky,

Bod zlomu. 

Situace již nejde 

zvládat.

Oběť hledá 

marně cesty 

úniku. 

Snaha se 

zachránit. 

Útoky na 

mobbera i 

kolektiv

Cítí se být sama, 

podvedená, 

neustále 

napadána

Oběť již 

vykrývá útoky 

nebo je 

pokorně přijímá 

Rezignuje a má 

sklon k 

sebedestrukci a 

kolaboruje

Omezuje 

přítomnost na 

pracovišti, má 

zdravotní 

důsledky

Je vyloučena ze 

společenství. 

Odchází.



CO RADÍME OBĚTEM?

Mobbing Free Dvanáctero – www.sikanavpraci.cz

1. Nadřízený / vedení

2. Personální oddělení

3. Krizový tým / peer

4. Zaměstnavatel

5. Odborová organizace

6. Ombudsman 

7. Zřizovatel 

8. Inspektorát práce

9. Magistrát

10. Právníci a soud

11. Lékař

12. Externí poradci 

Uvědomte si 

plně situaci

Hledejte 

příčinu

Zaznamenáv

ejte

Předvídejte 

a sledujte 

vývoj

Dejte si 

časový limit

Nedejte se 

hned 

vyprovokov

at

Nemyslete 

hned na 

protiútok

Buďte 

asertivní

Aktivujte sociální 

síť

Hledejte 

řešení

Vyhledejte 

odbornou 

pomoc

Buďte bdělí



DOPORUČENÍ PRO OBĚŤ 

1. Rozpoznat šikanu 

2. Zaujmout stanovisko

3. Vyjádřit nesouhlas

4. Předcházet nebo vyhnout se útokům

5. Najít příčinu 

6. Sepsat inventuru útoků

7. Konfrontovat agresora. Vyloučit nevědomý mobbing 

8. Zjistit pohled dalších stran, náhled mobbera, vedení a kolegů.

9. Ujasnit si, co je cílem a záměrem konfrontací



DOPORUČENÍ PRO OBĚŤ 

1. Upozornit vedení na neetické chování.

2. Aktivovat sociální síť, nebýt sám.

3. Zjistit od kolegů, zda nejsou či nebyli další šikanovaní.

4. Být asertivní.

5. Předvídat a sledovat vývoj a dát si vlastní časový limit,

do kdy jsem ochoten procesem procházet.

6. Zvážit všechny hrozby a důsledky.

7. Vyhledat odbornou pomoc. Aktivně hledat řešení.

8. V případě psychických a dalších zdravotních problémů

vyhledat psychologa, lékaře.

9. Využití psychosociální pomoci – terapie, mentoring,

koučing apod.



DOPORUČENÍ PRO OBĚŤ

1. Sepsat stížnost a sami navrhnout další postupy , na

základě inventury útoků.

2. Zvážit zda do procesu vložit třetí stranu a zahájit sociální

dialog (odbory, MFI apod.) a expertní šetření.

3. Hledání společného smírčího řešení.

4. Průběžně monitorovat a hodnotit jeho situaci, realizaci,

řešení.

5. Stanovit si časový harmonogram, jeho dodržování a

kontrolu.

6. Přezkoumání funkčnosti řešení a dodržování přijatých

dohod.

7. Neustále zajišťovat důkazy, psát nadále deník (inventuru),

shromažďovat průkazné materiály, nahrávky apod.

8. Zvážit odchod ze zaměstnání v případě, že již je

ohroženo vlastní zdraví, psychika či jiná osobní újma.



AKUTNÍ 
PSYCHOSOCIÁLNÍ 
POMOC A SPOLUPRÁCE

• Psychologické poradenství

• Krizová centra, zaměstnanecké sos linky

• Expertní odborná i alternativní pomoc

• Terapie – arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie… 

• Osobní rozvoj 

• Coaching, mentoring, supervize atd. 



SPECIFIKA KOMUNIKACE S MOBBEREM



ZÁSADY KOMUNIKACE S 
MOBBEREM

• Komunikace musí probíhat na základě charakteru mobbera

(vědomý, nevědomý, patologický), příčin, pokud jsou známy a 

dopadu vztahové patologie

• Nastavení jasných hranic. Řešíme i písemně!

• Jasné vyjádření k netoleranci jakékoliv vztahové patologie

• Uvědomění o problematice a kompetencích

• Zůstat objektivní - riziko manipulace s informacemi, 

zkreslování, překrucování

• Nastavení anti-mobbingových opatření: poučení, napomenutí, 

výstraha, důtka, vytýkací dopis, peněžitý trest, odvolání z 

funkce, přeložení, výpověď, apod.

Co, když bude mobber zesilovat a situaci přetáčet? 



VÝMĚNA ROLÍ

Oběť Mobber



VYZKOUŠEJTE

Změnu důkazního břemena a vybídněte mobbera, aby se vyvinil z daného obvinění. 

Sestavte etickou komisi a mluvte se zaměstnanci osobně. 

Dotazujte se a naslouchejte.

Dejte si čas a nesnažte se vše vyřešit hned

Nenechte se zastrašit nebo převálcovat

Hledejte nové cesty

Zaměřte se především na řešení smírčí cestou



INTERNÍ A EXTERNÍ KOMUNIKACE 

VZTAHOVÉ PATOLOGIE



KOMUNIKAČNÍ PROCES

Zodpovědnost za přenos nese zdroj / vysílač!



PŘENOS SDĚLENÍ A NA CO SI DÁT 
POZOR

• Co musím říci

• Co si myslím, že řeknu

• Co jsem schopen říci

• Co říkám

• Co slyší

• Co poslouchají

• Co chápou

• Co připustí

• Co si zapamatují

• Co řeknou

• Co si špatně vyloží

Komplikovanost sdělení – zatajování, 

zastírání, odborničení a „Logické“ 

zdůvodňování

Nesoulad verbálního sdělení s neverbálním 

projevem

Nekonkrétnost

Absolutní pravdy

Nerespektování cíle a času

Zesměšňování, ironii a pohrdavé vyjadřování

Lhaní. Přehánění, překrucování

Odvolávání se pochybné autority



ZÁSADY KOMUNIKACE U VZTAHOVÉ 
PATOLOGIE

• 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



OBVYKLÁ DOPORUČENÍ 
ZAMĚSTNANCŮ

• Otevřená komunikace

• Styl vedení

• Zájem vedení

• Průběžné rozhovory se 

zaměstnanci

• Pravidelné setkávání a 

společenské aktivity

• Jasný etický kodex a vymezení 

kompetencí

• Důvěrníci, mediace, vzdělávání 

apod.



ANTI-MOBBINGOVÁ OPATŘENÍ

1. Seznámení s managementem prevence násilí na pracovišti

2. Jasná komunikace v případě projevů vztahové patologie, 

krizový tým, konzilium

3. Edukační a osvětové aktivity

4. Zjištění a odstranění příčin vztahové patologie

5. Aktivní zapojení týmu do změn 

6. Zavedení interních anti-mobbingových opatření - poučení, 

napomenutí, výstraha, důtka, vytýkací dopis, peněžitý trest, 

odvolání z funkce, přeložení, výpověď, apod.

7. Supervize, důvěrníci, koučing, mentoring, mediace

8. Sociální dialog, tripartita

9. Sledování dynamiky krize – zpětné vazby

10. Etický kodex, zavedení pravidel



PREVENCE VZTAHOVÉ 
PATOLOGIE

• Nábor nových pracovníků, navázání etického kodexu na smlouvu

• Jasné stanovení popisů práce, odpovědnosti a kompetencí

• Sociální adaptace nových pracovníků v rámci jejich nástupu / využití mentoringu

• Zajištění manažerské kompetentnosti a optimálního využití pracovníků

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

• Podpora demokraticko-liberálního či partnerského stylu řízení. 

• 360° zpětná vazba



PREVENCE VZTAHOVÉ PATOLOGIE

• Nastavení a kultivace firemní kultury, jež podporuje partnerský postoj, týmovou spolupráci, 

společenskou odpovědnost, stabilní vztahy, flexibilitu

• Individuální konzultace s odborníky, psychology, terapeuty, poradenský servis

• Pravidelné schůzky a porady s otevřenou komunikací, kulatý stůl, sos linku

• Péče o dobré vztahy na pracovišti., interní dlouhodobé týmové aktivity podporující spolupráci

• Informační osvěta a vzdělávání zaměstnanců  / především vedení v řízení lidských zdrojů



;SHRNUTÍ | ZÁVĚR | DISKUZE

Kontakt: 

Jméno: Michaela Švejdová

Tel/e-mail: Michaela.svejdova@fdv.cz

www.dustojnepracoviste.cz/



DĚKUJEME ZA POZORNOST!


