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OBSAH KURZU

• Vztahová patologie a její souvislosti

• Představení konceptu důstojného pracoviště

• Identifikace násilí na pracovišti

• Mobbing a jeho hrozby, formy a druhy vztahové 

patologie

• Rozpoznání a vymezení mobbingu

• Projevy a průběh mobbingu

• Charakteristiky mobberů

• Strategie, taktiky a útoky mobberů

• Důsledky mobbingu pro oběť, pracovní kolektiv, 

firmu, vedení i mobbera

• Charakteristiky a typologie oběti

• Dynamika a cyklus reakce oběti

• Základní prevence a eliminace šikany 

• Aktéři vztahové patologie a vzájemná součinnost

• Jak komunikovat s mobberem

• Individuální postupy v případě zjištění vztahové 

patologie 

• Resillience – individuální strategie pro zvládnutí krize

• Psychosociální pomoc

• Krizová intervence

• Prevence mobbingu na pracovišti z pohledu 

řadového pracovníka



PROJEKT
DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ

• Prezenční listina, monitorovací 
list

• Představení MPSV

• 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

• Postupy při výskytu vztahové patologie

• Inventarizace a shromažďování důkazních materiálů

• Typologie a taktiky mobberů

• Typologie a reakční cyklus oběti

• Efektivní komunikace s mobberem a vedením

• Konflikt a stres management

• Jak zvládnou mobbing z pohledu nepřímého 

účastníka

• Pomoc obětem šikany

• Právní ochrana zaměstnanců



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 % zaměstnanců se snažilo problém řešit, což se od 

roku 2011 postupně zvyšuje (52 %)

Jak to řeší nejčastěji?

• Oznámí nadřízenému 

nebo vedení

• Promluví s člověkem, 

který šikanuje

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. Panajotis

Cakirpaloglu, DrSc., UPOL, 

PhDr. Jana Holá

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 obětí: 43 let



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

Netransparentnost Nedemokratičnost

Tlak na výkon Stres a napětí Nuda
Nebýt sám obětí

Konkurence Nespokojenost Být litován

Zástupný motiv Nezdravá organizační kultura

Citlivější osobní konstelace Premorbidní osobnost oběti

Firemní psychopati Touha ubližovat

Moc

Neřešený konflikt



DALŠÍ PŘÍČINY 
MOBBINGU
OCIÁLNÍ PERCEPCE

• První dojem 

• Halo efekt 

• Vlastní teorie osobnosti 

• Figura a pozadí

• Předsudky

• Favoritismus 

• Projekce



KDO A CO PODPORUJE MOBBING? 

CO? KDO? 

• Mobber

• Oběť

• Společnost

• Jednotlivci

• Kolektiv

• Firemní kultura

• Neřešení konfliktů

• Styl řízení

• Pasivita a všeobecná tolerance

• Legislativní nevyhraněnost



CHARAKTERISTIKY MOBBERŮ 



TYPOLOGIE 
PACHATELŮ

Strůjci 

Náhodní 

pachatelé
Spoluúčastníci

TYRAN ZACHRÁNCI

OBĚŤ
Typologie mobberů podle Svobodové:   

• tyran a manipulátor 

• diktátor 

• ničitel konkurence 

• nespokojený 

• stresovaný

• znuděný

• bývalá oběť 

• středobod vesmíru 



TAKTIKY MOBBINGU A BOSSINGU

Podle Huberové:

• Sisyfovská taktika (uniká smysl)

• Malé či přehnané požadavky

• Metoda Achillovy paty

• Trvalá kontrola

• Překvapující útoky

• Oklešťování kompetencí

• Izolace

• Narážky na psychický stav

• Útoky na zdraví, práci, vyjádření a sociální vztahy 

• Styl řízení a fungování organizace 

• Pasivní agresivita

• Chodí pešek okolo

• Černý Petr



SPECIFIKA KOMUNIKACE S MOBBEREM

ZE STRANY 

ORGANIZACE
Vědomý

mobber

Nevědomý 

mobber

Patologický

mobber

ZE STRANY OBĚTI

Z TŘETÍ STRANY



OBĚŤ VERSUS MOBBER

OBĚŤMOBBER

Důsledky pro 

mobbera / firmu

Důsledky 

pro oběť

Podstata problému?

Systémový problém

KAŽDÝ MÁ SVOU PRAVDU



CHARAKTERISTIKY A TYPOLOGIE OBĚTÍ



OBĚŤ / TERČ ŠIKANY

Kdo se stává často terčem a obětí šikany? 

Zaměstnavatel, zaměstnanec či jiná osoby, při výkonu povolání a při odborné přípravě na ni. 

Obětí mohou být také osoby, označené za pachatele!

MŮŽETE SE STÁT OBĚTÍ I VY?

PROČ?  

DOSUD NEBYLY ZJIŠTĚNY PSYCHICKÉ VLASTNOSTI VEDOUCÍ 

K DISPOZICI STÁT SE OBĚTÍ MOBBINGU



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



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)



FÁZE REAKCE OBĚTI

Oběť si 

neuvědomuje, že je 

mobbována

2. Oběť rozpoznává 

nestandardní situace 

na pracovišti, vnímá 

je však jako náhodné 

a dává je do 

kontextu sama se 

sebou

3. Nevěří v zákeřnost 

a přemýšlí, zda 

nestandartní situaci 

správně interpretuje. 

Domnívá se, že 

situace přejde

4. Oběť si 

uvědomuje 

zákeřnost, ale neví 

jak se má v situaci 

zachovat, zkouší 

různé taktiky, situace 

se ještě zhoršuje

5. Bod zlomu. 

Situace již nejde 

zvládat.

6. Oběť hledá cesty 

úniku, ale marně. 

Vše se odrážína její 

psychice i fyzickém 

výkonu

7. Oběť bojuje a 

snaží se situaci 

zachránit, může 

útočit na mobbera i 

kolektiv

8. Oběť se cítí být 

sama, podvedená, 

neustále napadána

9. Oběť již vykrývá 

útoky nebo je 

pokorně přijímá 

10. Oběť rezignuje a 

má sklon k 

sebedestrukci či se 

stává agresivní a 

kolaboruje

11. Oběť omezuje 

svoji přítomnost na 

pracovišti, má 

zdravotní důsledky

12. Je vyloučena z 

podnikového 

společenství či 

odchází



FÁZE NÁSILÍ 
NA 
PRACOVIŠTI

SPOUŠTĚČ

ESKALAČNÍ FÁZE

KRIZE

REKONVALESCENCE

POST-

KRIZOVÁ

DEPRESE

nepřátelská situace

pohár přetekl

konflikt

projekce viny

pomsta

útoky, persekuce

pomsta se stupňuje 

nebo zmírňuje



DRAMA TRÉNINK



JAK POSTUPOVAT?

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ ŠIKANY



OBVYKLÝ 
PRŮBĚH 
ŘEŠENÍ 
ŠIKANY V 
ORGANIZACÍC
H

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

• 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.



DIAGNOSTIKA

Vztahový audit

Dotazníky 

Rozhovory 

ANALÝZA 

SITUACE 

Závažnost

Rozsah

Příčiny

Motivace

SWOT

STRATEGIE

Cíle krátkodobé / 

dlouhodobé

Prognóza vývoje

Rizika

Impuls okolí 

KONTROLA

Časový 

harmonogram

Průběžné 

monitorování 

situace

Komunikace

HODNOCENÍ

Výsledky

Zpětná vazba

Absence / 

fluktuace

PREVENCE

Antimobbing 

opatření

Osvěta

TAKTIKA
Realizace s ohledem na 

cílovou skupinu, 

analýzu a cíle strategie



KONKRÉTNÍ POSTUPY V PRAXI

• Přiznání a řešení situace

• Mapování pracovního klima

• Inventura útoků / Co, kdo, kdy, kde, jak, příčiny, důsledky, důkazy

• Nastavení hranic a zvolení vhodné strategie a taktik

• Ochrana a odstup od mobbera

• Zpětná vazba a objektivita

• Vyhledání odborné pomoci v případě nutnosti

• Monitoring, kontrola, vyhodnocení, prevence

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 



INVENTURA ÚTOKŮ 



PROŠETŘOVÁNÍ 
VZTAHOVÉ PATOLOGIE       

KONZILIUM

SOCIÁLNÍ DIALOG

KRIZOVÝ

TÝM



INDIVIDUÁLNÍ STRATEGIE PRO OBĚŤ



DOPORUČENÍ PRO OBĚŤ 

• Rozpoznat šikanu 

• Zaujmout stanovisko

• Vyjádřit nesouhlas

• Předcházet nebo vyhnout se útokům

• Najít příčinu 

• Sepsat inventuru útoků

• Konfrontovat agresora. Vyloučit nevědomý mobbing 

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

• Ujasnit si, co je cílem a záměrem konfrontací

1



INDIVIDUÁLNÍ STRATEGIE PRO OBĚŤ 

• Upozornit vedení na neetické chování.

• Aktivovat sociální síť, nebýt sám.

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

• Být asertivní.

• Předvídat a sledovat vývoj a dát si vlastní časový limit, do kdy jsem

ochoten procesem procházet.

• Zvážit všechny hrozby a důsledky.

• Vyhledat odbornou pomoc. Aktivně hledat řešení.

• V případě psychických a dalších zdravotních problémů vyhledat

psychologa, lékaře.

• Využití psychosociální pomoci – terapie, mentoring, koučing apod.

2



INDIVIDUÁLNÍ STRATEGIE PRO OBĚŤ

• Zapojit do řešení vedení

• Vyzkoušet různé taktiky komunikace s mobberem, jež by útoky eliminovaly:

• Omezení setkání, zamezení útoků

• 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

3



INDIVIDUÁLNÍ STRATEGIE PRO OBĚŤ

• Sepsat stížnost a sami navrhnout další postupy , na základě inventury

útoků.

• Zvážit zda do procesu vložit třetí stranu a zahájit sociální dialog

(odbory, MFI apod.) a expertní šetření.

• Hledání společného smírčího řešení.

• Průběžně monitorovat a hodnotit jeho situaci, realizaci, řešení.

• Stanovit si časový harmonogram, jeho dodržování a kontrolu.

• Přezkoumání funkčnosti řešení a dodržování přijatých dohod.

• Neustále zajišťovat důkazy, psát nadále deník (inventuru),

shromažďovat průkazné materiály, nahrávky apod.

• Zvážit odchod ze zaměstnání v případě, že již je ohroženo vlastní zdraví,

psychika či jiná osobní újma.

4



INDIVIDUÁLNÍ STRATEGIE PRO OBĚŤ

• Vzít krizi jako výzvu a šanci, krize spojená s novou orientací

• Resilience / zvýšení vlastní odolnosti

• Vyvinout individuální strategii ke zvládnutí krize.

• Podpora resilience ze strany sociální sítě a např. mentora. Stanovení

jasných cvičení a kroků.

• Oběť jako hrdina, podpoření zpracování a přenastavení.

5



PSYCHOSOCIÁLNÍ 
POMOC A SPOLUPRÁCE

• Terapie – arterapie, muzikoterapie, dramaterapie… 

• Odborná a alternativní pomoc

• Osobní rozvoj v různých oblastech 

• Coaching, mentoring atd. 

• Psychologické poradenství

• Spolupráce a vzájemná provázanost jednotlivých 

organizací a subjektů zlepšuje podmínky pro poškozené a 

pomáhá jim tak se lépe vyrovnat se se situací.  



MOBBING FREE DVANÁCTERO

Uvědomte si 

plně situaci

Hledejte 

příčinu

Zaznamenáv

ejte

Předvídejte 

a sledujte 

vývoj

Dejte si 

časový limit

Nedejte se 

hned 

vyprovokova

t

Nemyslete 

hned na 

protiútok

Buďte 

asertivní

Aktivujte 

sociální síť

Hledejte 

řešení

Vyhledejte 

odbornou 

pomoc

Buďte bdělí



PREVENCE MOBBINGU NA PRACOVIŠTI



PREVENCE MOBBINGU V 
PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A PRO 
OBĚŤ

• Udržovat zdravé pracovní prostředí, vzájemný respekt, lidskost a spolupráci na pracovišti

• Vzdělávat se a informovat  o problematice

• Krizový a konflikt management – osvojení si individuálních strategií a konkrétních postupů

• Předcházet konfliktům, řešit konflikty včas, nejlépe společně s aktéry

• Situaci nepodceňovat 

• Otevřeně komunikovat a naslouchat

• Starat se o duševní hygienu a stres management

• Sebereflexe – být si vědom svých hranic, sebehodnoty a priorit

• Dodržovat pravidla, etický kodex a vést organizaci k preventivním a anti-mobbingovým opatřením

• Znát svá práva, popisy a náplně práce



STRES MANAGEMENT



MANAGEMENT STRESU

Reakce na stres

• Útok

• Únik

• Ustrnutí

• Adaptace

• Resilience

Distres

_
Eustres

+

Frustrace

_ _



REAKCE NA STRES / RESILIENCE

• Zvýšení odolnosti – vnitřní stability - schopnost jednat proaktivně – emocionální vyrovnanost – posilující 

zpracování krize

Zklamání Optimismus / výzva / šance

Odpor a boj

Flexibilita Struktura

Beznaděj Nová orientace

Nastavení hranic / přizpůsobení se / nereflektování útoků



ODSTRANĚNÍ STRESU

• Fyzická aktivita

• Efektivní time management / energy 

management

• Relaxace a duševní hygiena

• Pozorování tělesných projevů

• Osobní rozvoj

• Rozvoj sociální sítě

• Vyvážená zdravá strava

• Biofeedback

• Psaní deníku



ODSTRANĚNÍ

STRESU

• Pobyt v přírodě

• Změna činnosti

• Správné dýchání

• Hudební terapie, arteterapie, 

aromaterapie, zpěv, tanec

• Autohypnóza (vizualizace, 

afirmace)

• Osobní plánování

• Minimalizace emočního stresu



;SHRNUTÍ | ZÁVĚR | DISKUZE

Kontakt: 

Jméno: Michaela Švejdová

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

www.dustojnepracoviste.cz/



DĚKUJEME ZA POZORNOST!


