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1. Úvod 
Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě usiloval o zavedení a otestování systému 
rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti. 
K tomu došel prostřednictvím inovativního konceptu důstojného pracoviště, s cílem dosáh-
nout kvalitnější práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace 
a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a samozřejmě účinně eliminovat a bránit násilí na 
pracovištích. Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a podpořit dlouhodobě udržitelný systém 
rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti jejich ochrany před násilím na pra-
covišti a dále implementovat tento systém do praxe. 

Tato příručka projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě vychází z rozsáhlého e-lear-
ningového a prezenčního studia, jež probíhalo v rámci realizaci projektu, a je jeho sumari-
zací. Po skončení projektu jsou všechny studijní materiály volně dostupné na 
https://www.dustojnepracoviste.cz, pro skutečné podrobné informace tak odkazujeme čte-
náře na tuto webovou stránku. Je určena všem, kteří se zajímají o problematiku násilí na 
pracovišti, zejména pak zaměstnancům veřejné správy (především personalistům, vedou-
cím pracovníkům a řadovým pracovníkům), kteří potřebují rychlé a jasné rámcové postupy 
při řešení a eliminaci šikany. Cílem metodiky je poskytnout základní, avšak podstatné infor-
mace o tom, co je šikana na pracovištích a jak jí předcházet, případně jak se jí bránit. Me-
todika je volně ke stažení na https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu 
a přehledně předkládá základní poznatky, které se zaměstnanci dozvěděli v rámci vzdělá-
vacího procesu v projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě. Spolu s metodikami Tech-
niky rozvoje kompetencí a Příručkami pro lektory (obojí dostupné online tamtéž) tvoří soubor 
potřebných podkladů pro samostatnou realizaci vzdělávání organizacím po skončení pro-
jektu.  

Součástí projektu jsou také podrobné analytické zprávy popisující stav šikany na pracoviš-
tích v České republice, Německu a Švédsku, proto nejsou podrobná data a statistiky sou-
částí této příručky a v případě zájmu si dovolujeme odkázat čtenáře na následující zprávy 
(dostupné na https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu): 
• Komparační analýza o systému ochrany před násilím na pracovišti v ČR (autorkami jsou 

Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D., Mgr. Adéla Vobořilová) 
• Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovištích v ČR (autory jsou Mgr. et Mgr. 

Michaela Šimečková, Ph.D. (eds.), Markéta Tritová, LL.M., doc. JUDr. Martin Štefko, 
Ph.D.) 

• Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovištích v Německu (autorem je Georgia 
Strati LL.M.) 

• Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovištích ve Švédsku (autorem je prof. 
Jenny Julén Votinius) 

• Komparační analýza o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích v ČR a v za-
hraničí (autorkami jsou Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D., Mgr. Adéla Vobořilová) 

• Zpráva o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích v ČR (autorkami jsou Mgr. 
et Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D. (eds.), RNDr. Barbora Večerková, Mgr. Michaela 
Švejdová) 

• Zpráva o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích v Německu (autorem je 

https://www.dustojnepracoviste.cz/
https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
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Georgia Strati LL.M.) 
• Zpráva o reálném stavu ochrany před násilím na pracovištích ve Švédsku (autorem je 

Patrik Edgren) 
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2. Základní informace o násilí na pracovišti 
V příručce vás provedeme krok za krokem postupy pro ochranu před násilím na pracovišti. 
Informace jsou určeny především řadovým, vedoucím a personálním pracovníkům ve ve-
řejné správě, obětem i kolegům, kteří musejí šikaně čelit a přihlížet ji. Seznámíte se se zá-
kladní terminologií, projevy i průběhem. Nabídneme vám možnosti eliminačních opatření 
a taktiky ochrany tak, abyste se co nejrychleji v problematice zorientovali, šikanu rozpoznali 
a dokázali ji co nejefektivněji řešit. Pro obranu, ochranu i její eliminaci je nezbytné znát více 
souvislostí ve vztahové patologii, neboť dokáže být velmi zákeřná a mnohdy se děje skrytě. 
Šikanu není zcela snadné odhalit či prokázat. Pokud tedy budete chtít nahlédnout detailněji 
do zákoutí vztahové patologie, doporučujeme navštívit https://www.dustojnepracoviste.cz, 
kde jsou v rámci rozsáhlého e-learningového studia uvedeny komplexně rozpracovaná 
daná témata s edukačními videy, vyjádřením odborníků a příklady z praxe. 

2.1 Vymezení násilí na pracovišti 
Za šikanu považujeme systematické agresivní jednání, uskutečňované s cílem získat po-
cit převahy či výhod, namířené proti jednotlivci či skupině, kteří se nemohou situaci vyhnout 
nebo se bránit. Nemusí být na první pohled rozpoznatelná. Je vykonávána půl roku mini-
málně 1x týdně. 

Jde tedy o negativní společenské chování s projevy diskriminace a nerovného zacházení, 
které přechází ve viktimizaci daných osob. Zahrnuje všechny formy vytváření dlouhodobých 
nepřátelských a ponižujících vztahů na pracovišti jako je bossing, staffing, mobbing a další. 

V ČR je stejně jako v Evropské unii používáno za ekvivalent šikany na pracovišti slovo „mo-
bbing“, který taktéž znamená šikanu ze strany kolegů, a v Anglii, USA a Austrálii slovo bully-
ing.  

Mezi nejčastější formy šikany na pracovišti patří: 
• Bossing – šikana ze strany nadřízeného 

Př. vedoucí zadává nesmyslné pracovní úkoly, provádí neúměrné kontroly, opakovaně napadá a kritizuje 
jakoukoliv práci podřízeného a používá vykonstruované argumenty. Klade přílišný tlak na výkon bez ja-
kéhokoliv docenění, tím jsou jen další ponižující výroky na úkor oběti. Tu odmítá verbálně i neverbálně, 
odebírá jí osobní ohodnocení a zamezuje v dalším rozvoji i postupu. 

• Mobbing – šikana ze strany kolegů 
Př. kolegové zamezují oběti přístupu k informacím, manipulují s nimi a cíleně šíří pomluvy. Postupně oběť 
izolují, očerňují u nadřízeného a jakékoliv žádosti o řešení ignorují. Oběť je neustále kritizována či igno-
rována a je na ni nahlíženo zkreslujícím způsobem. 

• Staffing – šikana ze strany podřízených 
Př. Vedoucí je týmem odmítán, jeho návrhy jsou ignorovány a pracovníci připravují odplatu na jakékoliv 
nové nařízení. Znevažují rozhodnutí vedoucího, nedodržují uzávěrky, očerňují ho u dalších kolegů i nad-
řízených. Zamezují mu přístup k informacím a stěžují vykonávání jeho pracovních povinností. 

• Kyberšikana – šikana prostřednictvím elektronických médií 
Př. Agresivní a záměrné poškozování oběti prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo sociálních sítí napří-
klad nemístnými poznámkami, vylučováním ze skupin, opakovanou vulgární kritikou, napadáním a vydí-
ráním v kyberprostoru. 

• Sexuální obtěžování – fyzické i verbální napadání například sexuálně podbarvenými 
vtipy. 

https://www.dustojnepracoviste.cz/


6  

Př. nechtěný fyzický kontakt či sexuálně podbarvené řeči se mohou stát noční můrou nejedné ženy, ale 
také mužů. Vulgární narážky, posílání lechtivých obrázků, vydírání jsou ukazatele sexuálního obtěžování. 

• Diskriminace a nerovné zacházení – napadání osob kvůli rozdílům pohlaví, věku, ná-
boženství, rasy apod. 

Mezi nejčastější formy šikany na pracovišti v ČR patří: 
• Nedocenění pracovního výkonu vedoucí ke ztrátě sebevědomí 
• Neustálá kritika práce 
• Zadávání nesmyslných úkolů a povinností neodpovídající kvalifikaci 
• Pomlouvání 
• Zesměšňování 
• Urážení nadávkami či ponižujícími výroky 
(Zdroj dat: výzkumy agentur GFK (2001–2007, 2017) a STEM/MARK (2009–2015), B. Večerková + Data Coll-
ect /2019), data v % 2019 – změna sběru dat (internetový průzkum.) 

Rozpis dalších forem útoků, vycházejících ze studií Dr. Heinze Leymanna a zkušeností 
z ČR od Mobbing Free Institutu, z.ú. jsou uvedeny v tabulce v rámci inventury útoků (příloha 
A). Pokud si tedy nejste jisti, zda se u vás na pracovišti šikana vyskytuje či nikoliv, projděte 
si přiloženou tabulku a vyplňte si kromě útoků také jejich četnost, tedy kolikrát týdně jim 
musíte čelit. Abyste dokázali určit, zda se u vás na pracovišti šikana vyskytuje, či nikoliv. 
Pro zopakování, šikana je dlouhodobým jevem, kdy se útoky opakují a jsou nepřiměřené. 
O šikanu se nejedná v případě, pokud vedoucí vyžaduje plnění náplně práce nebo má ob-
časnou osobní indispozici při velkém stresu. 

Z důvodů efektivnosti odkrývání a následné eliminace doporučujeme kromě jednotlivých 
druhů šikany rozlišovat také mobbing vědomý, nevědomý a patologický.  

Vědomý – tedy účelový, kdy jde o zcela záměrné poškozování jedince. Při eliminaci útoky 
zesilují a je ze strany organizace i oběti nutné nastavovat jasná antimobbingová opatření. 

Nevědomý – neboli neúmyslná šikana či mobbing s „dobrými úmysly“, kdy je chování vní-
máno protistranou jako šikanózní. Účelem však nebývá likvidace, ale například dosažení 
určitého pracovního výkonu či cíle. Důsledky jsou stejné jako u vědomé šikany, ovšem do-
poručené eliminační taktiky jsou rozdílné.  

Patologický – strategické poškozování jednotlivých obětí a kolektivu. Pracovní klima je 
zcela narušené a náprava vede obvykle k intenzivní spolupráci s experty či rozvázání pra-
covního poměru s iniciátory mobbingu. 

Pro efektivní eliminaci a ochranu před násilím na pracovišti je důležité znát dané projevy, 
průběh a jednotlivé strategie aktérů.  

Př. „Haně se nelíbí, jak se k ní její nadřízený chová. Postupně na ni zahlíží i kolegyně a ona neví, co dělá 
špatně. Snaží se spolupracovat, vycházet se všemi otevřeně, vše vykomunikovat, ale pořád je s ní jednáno 
jako by byla vzduch. Nikdo na ni pořádně nepromluví, nebo jsou to jen uštěpačné poznámky a narážky. Hana 
chodí domů s pocitem viny a hledá, kde udělala chybu. Neví, co se děje a situace se zhoršuje. Stále hledá 
chyby u sebe a snaží se situaci zlepšit, jak může. Nechápe chování druhých a po čase začíná mít stres z kaž-
dého rozhovoru, setkání se šéfem či jen projít na chodbě, aby náhodou někoho nepotkala a nemusela čelit 
dalším útokům. Toho, co se děje Haně, si všiml Martin, ale neví, co má dělat. Nechce si znepřátelit své kole-
gyně, tak jen tiše poslouchá, jak ji pomlouvají. Když začnou narážky i na něj, raději se přidá proti Haně, aby 
nebyl terčem on sám. Ale vnitřně to nemůže vydržet, cítí se bezradně a rád by Haně pomohl. Hana se pokouší 
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situaci řešit s nejvyšším nadřízeným, ten ale na apel Hany nereaguje a poslouchá jejího přímého nadřízeného, 
kterému plně důvěřuje. Myslí si, že si za situaci může Hana sama a nabádá ji, aby si to s kolegyněmi i svým 
vedoucím rychle vyřešila. Není přece v kompetencích vedení řešit neshody a kdejaký konflikt na pracovišti. 
Mimochodem práce Hany je stále horší, což jen poukazuje na pravdu kolegyň, které na tento fakt opakovaně 
upozorňují. No a pokud to bude takto dále pokračovat, bude muset Hana odejít. Ta se postupně vyhýbá pra-
covišti, jak může, stále je nemocná, bolí ji žaludek, nespí a občas si dá v neděli prášek na nervy, aby to v pon-
dělí ráno dala a alespoň trošku se vyspala, než jí začne další pracovní týden. Kdo ví, co ji tam totiž zase čeká. 
Ale o práci přijít nemůže, je samoživitelka, má hypotéku a děti ještě ve škole.“ 

Zpočátku je důležité průběh sledovat a učinit patřičné kroky k rozkrytí situace a následně 
s velkou opatrností a obezřetností směřovat k tomu, aby byla šikana odhalena a odstra-
něna. V rámci šetření a pozorování obvykle vyplývají na povrch další souvislosti, jež nejsou 
na počátcích zřejmé. Díky postupnému prošetřování se může situace na pracovišti měnit 
včetně průběhu a jednotlivých projevů útoků a reakcí kolektivu.  

V rámci rozkrytí a pochopení vztahové patologie na pracovišti je nutné provést řádnou dia-
gnostiku pomocí inventarizace a vztahového auditu, dále analýzu, která by poukázala na 
rozsah a možné dopady mobbingu. Teprve na jejím základě můžeme vypracovat vhodné 
komunikační kroky vedoucí k eliminaci a zároveň také k prevenci mobbingu. Při sestavování 
vhodné strategie a volení taktik musí být brána v potaz také oblast, v níž zaměstnanci 
pracují, individuální organizační kultura a přístupy kolektivů. Velmi důležitá je také kontrola 
a uvědomění si časové náročnosti. Obvykle trvá prošetřování vztahové patologie několik 
měsíců a další monitorování, korekce a adaptace včetně zavedení antimobbingových 
a preventivních opatření kolem jednoho roku. Záleží však také na rozsahu a velikosti or-
ganizace. 

Jaké mohou být příčiny a motivace mobbingu? Doporučujeme se vždy zamyslet nad tím, co 
může šikanu tedy mobbing vyvolávat nebo kdy, kde a čím mohl začít. Někdy jsou to neře-
šené konflikty, které v člověku zůstávají až několik let a jindy to mohou být zcela jiné důvody 
osobního charakteru. Příčinou však může být také firemní kultura, která nátlakové chování 
nepřímo podporuje z důvodů lepší výkonnosti nebo se vytrácí lidskost a vzájemné pocho-
pení. Pokud objevíte příčinu, pak můžete lépe zacílit eliminační taktiky. 

Př. „Kdyby Martin nebo Hana věděli, že si mají útoky zapisovat, možná by si pak byli jistější v tom, že to není 
jen chyba Hany, co se děje, ale že jsou součástí větší hry o pracovní pozici. Vedoucí má totiž možnost vzít 
dceru své známé, ale není tak jednoduché se Hany zbavit. Tak postupně poukazoval na její chyby a věděl, že 
kolegyně ji nemají moc v lásce, neboť je nezadaná, příliš atraktivní a zpočátku neustále upozorňovala na ne-
dostatky v práci, špatné hospodaření a procesy, které se staly zvykem, byť o jejich funkčnosti by se dalo po-
lemizovat. Stačilo tedy začít jednat správným směrem a během roku se ze sebevědomé a cílevědomé Hany 
stala nervově labilní kolegyně. Kdyby Hana věděla, že bude absolvovat takový psychoteror, raději by odešla 
sama. Nevěděla, co se děje a ani to, že má být nahrazena někým jiným. Kdyby se totiž podařilo šikanu rozkrýt, 
zjistila by, že jde o něco daleko většího, než je ona sama. Budování nového, silného týmu, který může na 
pracovišti ovlivňovat a pracovat s informacemi, zakázkami a dalšími aktivitami dle svého uvážení, bez jakých-
koliv zbytečných námitek.“ 

Příčiny i motivace nejsou delší dobu zřejmé a je potřeba vynaložit určité úsilí na jejich odha-
lení. Obvykle je ví někdo z našeho okolí, neboť se mu iniciátoři mobbingu svěřili, jindy se je 
dozvíme dotazováním nebo pozorováním. Někdy je mobbeři vyřknou ve vzteku či v útoč-
ných narážkách. Časté motivace a příčiny šikany uvádíme níže.  

Př. Haniny kolegyně velmi často utrousily poznámky, že je příliš ambiciózní, chytrá jak rádio, nebo neschopná 
a ony musejí dělat práci za ni. Ona se raději namaluje a prohání se se sobě vlastní důležitostí po chodbách. 
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Šéf naopak občas prohodil narážky na její status rozvedené matky, se kterými jsou stále problémy. Měl vzít 
na její místo raději nějakého muže nebo někoho, kdo nemá děti. Občas také zmínil, že by se mohla trošku víc 
uvolnit a nebýt při kontrolách hospodaření oddělení tak upjatá, že všechno má svůj smysl a důvody, které ona 
přece nemůže vidět. Nemá se plést do věcí, po kterých ji nic není a starat se raději o svoji práci než jeho další 
aktivity.  

Obvyklé příčiny a motivace mobbingu: 
• citlivější osobní konstelace, 
• neřešené konflikty, 
• boj o moc, 
• nenávist, závist, žárlivost, 
• narušená pracovní dynamika, 
• hierarchie, 
• netransparentnost, 
• nedemokratičnost, 
• tlak na výkon, 
• konkurence, 
• nezdravá organizační kultura a pracovní klima, 
• nejasná náplň či popis práce, 
• špatně nastavené organizační procesy, 
• dehonestace, diskreditace a ponížení, 
• zvýšení vlastního sebevědomí a doplnění si sebehodnoty, být nejlepší, 
• úmyslné odstranění dotyčného z pracovního místa, 
• pomsta, 
• nezdolná chuť manipulovat,  
• chuť být litován, 
• zástupný motiv, 
• vlastní nespokojenost, nuda či stres a napětí, 
• záměrné vytváření dramatu a emočního vypětí s cílem získat pozornost, 
• využívání dobroty a ochoty druhých za účelem zisku, 
• vlastní obohacení či finanční machinace, 
• vzbuzení či přesunutí pocitu viny na někoho dalšího, 
• přesunutí odpovědnosti na někoho dalšího. 

Průběh 
Pro efektivní eliminaci šikany je důležité znát její projevy a průběh. Někdy se může totiž 
chování blížit šikaně, ale může jít jen o náročné období, které musí tým i vedoucí zvládnout. 
Jindy zažívá oběť dlouhodobý psychoteror, ale neuvědomuje si, že jde o šikanu, neboť se 
domnívá, že situace přejde. Pokud se tedy seznámíme s tím, jak je možné se do kolečka 
šikany dostat, bude pro nás snadnější vystoupit. 
1) Neřešený konflikt mezi obětí, mobberem, kolektivem či vedením. 
2) Systematický psychický teror, ignorace kolektivu či snaha o řešení. 
3) Reakce zaměstnavatele, zveřejnění, prošetřování. 
4) Hledání řešení a eliminace lobbingu. 
5) Poškození až vyloučení oběti z kolektivu v případě nevhodného řešení. 
6) V případě efektivního řešení: 
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a. provedení vztahového auditu, 
b. diagnostika a analýza situace, 
c. zvolení vhodné eliminační strategie a taktiky, 
d. stanovení vhodných eliminačních taktik, 
e. nastavení antimobbingových opatření, 
f. kontrola a vyhodnocení, 
g. preventivní opatření. 

Př. „U Hany bychom našli příčin a motivací více, například závist, narušenou pracovní dynamiku a nezdravou 
organizační kulturu, netransparentnost, finanční machinace, boj o moc. Průběh byl velmi pozvolný a ani Hana 
si nevšimla, že je terčem zcela úmyslných útoků a záměrné likvidace.“   

Důsledky 
Důsledky šikany se odráží nejen na oběti, ale také na samotné organizaci. Častým ukaza-
telem šikany může být například zvýšená absence, fluktuace, zvýšení chybovosti a násled-
ných kontrol s dopadem na BOZP či pokles produktivity práce. To vše se společně s post-
traumatickým stresem, který zažívají nejen oběti, ale také kolegové a svědci šikany, odráží 
na celkové pracovní atmosféře i morálce. 

Mezi nejčastější symptomy/důsledky šikany patří především: úzkost, deprese, post-
traumatický stres, psychosomatické potíže, nevolnost, demotivace, fluktuace, zvýšení hor-
monu kortizolu a stresu u svědků šikany, pokles produktivity, organizační a ekonomické po-
tíže. 

Fáze symptomů šikany 
Obvykle se oběť potýká s důsledky v jednotlivých fázích, které se stupňují a ohrožují 
zdraví jedince víc a víc. Proto je potřebné šikanu rozpoznat hned v počátečních stádiích 
a začít ji aktivně řešit. Znalost jednotlivých fází a důsledků šikany je potřebná nejen pro oběť 
samotnou, která si díky uvědomění toho, co se jí děje, přestává klást vinu, ale také pro 
vedoucí pracovníky a personalisty či kolegy, kteří ji mohou efektivněji pomoci. Komunikace 
s člověkem, který zažívá takto dlouhodobý psychoteror, je totiž v každé fázi odlišná a je 
třeba ji zohlednit například při krizové intervenci i šetření šikany a volení eliminačních taktik 
pro oběť. 

Časté symptomy šikany a jejich fáze 
1. fáze: podrážděnost, pláč, poruchy spánku, snížení koncentrace. 
2. fáze: zažívací problémy, nepřiměřené snížení nebo zvýšení váhy, poruchy pozornosti, 

zvyšování krevního tlaku. 
3. fáze: deprese, úzkosti, fobie, panické ataky, sebevražedné tendence, psychosomatická 

onemocnění. 

Cyklus mobbingu u oběti  
Fáze 1.  
1) 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 nestandardní situaci správně interpretuje. Domnívá 

se, že situace přejde. 
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4) Oběť si uvědomuje zákeřnost, ale neví, jak se má v situaci zachovat, zkouší různé 
taktiky, situace se ještě zhoršuje. 

Fáze 2. 
1) Bod zlomu. Situace již nejde zvládat. 
2) Oběť hledá cesty úniku, ale marně. Vše se odráží na její psychice i fyzickém výkonu. 
3) Oběť bojuje a snaží se situaci zachránit, může útočit na mobbera i kolektiv. 
4) Oběť se cítí být sama, podvedená, neustále napadána. 

Fáze 3. 
1) Oběť již vykrývá útoky, nebo je pokorně přijímá. 
2) Oběť rezignuje, či se stává agresivní a kolaboruje. 
3) Oběť omezuje svoji přítomnost na pracovišti, pociťuje na sobě zdravotní důsledky. 
4) Je vyloučena z podnikového společenství, či odchází. 
Př. „Jak jsme již zmínili, ani sama Hana si zpočátku nevšimla, že je obětí šikany. Útoky si dávala do souvislostí 
se svou nedokonalostí a malým pracovním nasazením. Začala tedy pracovat ještě více než dřív, trávila na 
svém oddělení přesčasy, ale situace se nezlepšovala. I Martin tiše trpěl, ale bál se cokoliv říci. Nevěděl, jak 
pomoci, a hlavně se nechtěl stát terčem obdobných útoků. Toho si užil v předchozím zaměstnání dost, raději 
se přidá k silnějším. Nadřazenost a ponižování Hany posilovalo iniciátory mobbingu a zvyšovalo jim sebevě-
domí. Hana je slabá, to věděl přece každý. Jen se schovávala za silnou maskou, když nastoupila. Ale teď 
došlo i na ni. Jim by se totiž nic podobného stát nemohlo. Je to jen Hanina chyba, že si znepřátelila vedení, 
neměla pořád upozorňovat na nějaké chyby. Situace se vyhrotila tak, že Hana se pokusila vyhledat pomoc 
tentokrát u personalisty, který už o situaci zaslechl, ale domníval se, že chyba je na straně Hany tak, jak všichni 
potvrzovali. O šikaně nebyla nikde ani zmínka, šlo přece jen o konflikt mezi ženskými na oddělení. Sama Hana 
to přece říkala kolegyni z jiného oddělení, že je špatná a svou práci nezvládá, a že je to zřejmě její rodinnou 
situací a těžkostmi s bývalým mužem. To se rychle v práci roznese. Ale odejít nemůže, má přece tu hypotéku 
a doma dvě děti. Snad ji nevyhodí. Nabrala tedy odvahu a zašla za kolegou, který má na starosti i personální 
záležitosti a řekla mu, jak se cítí a co se více jak rok na jejich pracovišti děje.“ 

Šikanu je potřeba řešit komplexně a je dobré si uvědomit, čím vším musí oznamovatel 
i organizace projít, aby se šikana nejen odhalila, ale také eliminovala a situace na pracovišti 
stabilizovala. Postup by měl určitě obsahovat následující návazné kroky, se kterými se mů-
žete detailněji seznámit níže v kapitole pro vedoucí pracovníky a personalisty – Plán a rea-
lizace krizového řízení u vztahové patologie. Pokud nejste vedoucím pracovníkem či perso-
nalistou, který šikanu řeší, ale stal jste se její obětí či ji chcete oznámit, může vám znalost 
tohoto postupu pomoci si udělat obrázek, co všechno vás čeká a jaké jsou nutné kroky ke 
kompletní stabilizaci vaší situace. 
1) Diagnostika – inventarizace, vztahový audit. Dotazníkové šetření s rozhovory. 
2) Analýza situace – zjištění rozsahu, příčin, důsledků, prognóza vývoje, rizika a návrhy 

na nápravu. SWOT analýza. 
3) Strategie a taktiky – krizový plán a volba eliminační strategie a taktik s ohledem na 

dynamiku krize. 
4) Realizace a nastavování antimobbingových opatření.  
5) Kontrola a vyhodnocování. 
6) Prevence. 
Př. „Kolega Hanu vyslechl a doporučil jí, jak má postupovat a jak se zachovat v případě dalšího napadání. 
Požádal jí, aby si vše začala zaznamenávat, psala deník, a doma v klidu vyplnila formulář inventarizace. Pak 
se domluví na dalších postupech. Hana se rázem uklidnila, neboť věděla, že už není sama a že to zřejmě není 
všechno jí samotnou. Sešla se s přítelkyněmi, kterým vše řekla, a byla velmi překvapena, když slyšela jejich 
názory a zpětnou vazbu. Celou dobu vše tiše snášela a bála se komukoliv cokoliv říct. Její zkušenost, kdy se 
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svěřila kolegyni, nebyla moc dobrá, protože o tom pak věděl celý úřad. Vůbec si neuvědomovala, že je obětí 
šikany a součástí větší hry o její pozici. I když je pravda, že už jí to párkrát napadlo. Ale nechtěla tomu věřit, 
její šéf je přece čestný člověk a chová se k ní tak právem. Ona musí přidat a změnit se, pokud si chce práci 
udržet. Čím za to však platila, to si nikdo neuvědomoval, ani kolegyně, ani vedoucí. Jen Martin to tušil, zažil si 
totiž své v předešlém zaměstnání.“ 
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3. Doporučené diagnostické postupy pro řadové, vedoucí 
i personální pracovníky 

V případě, že je na pracovišti možný výskyt mobbingu, je potřeba nejdříve provést tzv. dia-
gnostiku s analýzou (vyhodnocením) situace, která nám umožní lépe se zorientovat v aktu-
álním dění a zjistit rozsah, příčiny i důsledky.  

Diagnostika a inventarizace jsou naprosto klíčové při rozpoznávání a odhalování šikany. Zá-
roveň je naprostou nutností při plánování krizového řízení, eliminaci šikany i nastavování 
preventivních opatření. To vše nejen u organizace, ale také u oběti, která obvykle zpozoruje 
šikanu i její vážnost ve své komplexnosti až v momentě této inventarizace. 

Prostřednictvím diagnostiky vztahové patologie a inventarizaci se nyní podíváme také na to, 
co všechno je za šikanu považováno a jaké mohou být formy jednotlivých útoků. 

Tato kapitola je určena jak řadovým, tak vedoucím pracovníkům. Je základem rozkrývání 
a úspěšného řešení šikany.  

Dobrým přirovnáním může být klasická návštěva lékaře, který musí nejdříve provést kom-
plexní diagnostiku, aby byla léčba co nejefektivnější. Pokud odhalí příčinu a léčbu zacílí, 
pravděpodobnost úspěšnosti je velká, byť musí řešit již vzniklé důsledky a dopady na tělo. 
I lékař se vás může ptát, co všechno jste dělali, že se to takto odrazilo na vašem těle, může 
se ptát na vaše stravování, stres, úrazy, operace a další souvislosti s vaší nemocí stejně, 
jako to bude dělat při inventarizaci váš vedoucí, personalista či krizový tým prošetřující ši-
kanu. Čím více souvislostí bude známo, tím lépe se dostaneme k jádru věci a efektivnímu 
řešení, eliminaci negativních jevů s následnými opatřeními a prevenci. 

Př. Když Hana navštívila personalistu, automaticky jí nabídl formulář inventarizace a zároveň jí požádal, aby 
vše vyplnila pečlivě a pravdivě s tím, že kdyby potřebovala pomoci, ať přijde ještě jednou a podívají se na to 
společně. Případně, aby požádala své kamarádky a vyplnila inventuru s jejich pomocí. Hana začala sbírat 
důkazy a provedla si inventuru vlastní práce. Shromáždila materiály, za které byla kritizována a kritika byla 
velmi účelová. Postupně si psala deník a za pár dnů měla další důkazy útoků na svou osobu. Ale teď už to 
dokázala snášet lépe a nad situaci se povznést, věděla, že to není o ní a stala se pozorovatelem této hry na 
pracovišti. Pořád byla nervózní a nedokázala se svým kolegyním nebo šéfovi postavit a cokoliv říci. Na to byla 
ještě příliš oslabená a nevěřila si. Ale postupně nacházela další a další důkazy, které poukazovaly na mani-
pulace s informacemi a zakázkami. Hana postupně vyplnila formulář a se všemi shromážděnými důkazy te-
prve teď uviděla v celé své komplexnosti, čemu byla vystavena. Bohužel již trpěla úzkostmi a nebyla schopná 
plně čelit stále většímu tlaku kolegů. Nevzdávala to však a snažila se útokům vyhýbat, jak jen to bylo možné. 
Stále vše písemně zaznamenávala. Personalista pak zanalyzoval inventuru útoků s deníkem Hanky a připravil 
dotazník pro mapování pracovního klimatu. Ten obdrželi všichni zaměstnanci včetně Martina a vedoucího, 
a také dalších oddělení. Už při vyplňování si začaly kolegyně volat a snažily se ovlivnit jedna druhou. Šikanu 
sváděly na Hanu, protože kvůli ní měly přece více práce, neboť ji musely dělat za ni. Martin to už ale nevydržel 
a vypsal do dotazníku doma v klidu popravdě, jak se věci mají. Kolegyně nečekaly a velmi aktivně začaly 
podepisovat, pod taktovkou vedoucího, petici o tom, že Hana je dlouhodobě neschopná a že žádná šikana na 
jejich oddělení není a pokud ano, tak obětí je spíše vedoucí, který musí Haniny průšvihy neustále žehlit. Na 
jiných odděleních o situaci nic nevěděli nebo v dotaznících popisovali to, o čem se doslechli. Kolegyně i ve-
doucí obvolávali další pracovníky a přesvědčovali je o svém pohledu na věc a sdělovali jasná fakta o Hanině 
neschopnosti. Vedoucí začal Haně vyhrožovat, že tohle si odskáče a už ji nikdo v kraji nezaměstná, má přece 
své kontakty. Motivoval své oblíbence, přislíbil odměny za loajalitu a podporoval je ve vendetě. Na persona-
listovi bylo, aby tohle všechno vzal v potaz a začal situaci řešit.  
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3.1 Inventarizace 
Jak jsme již zmínili, nejdůležitější částí eliminačního procesu je písemná inventarizace. Ta 
poukazuje na dané prostředí, kulturu, atmosféru, řízení, vztahy i postoje jednotlivých za-
městnanců. Je nezbytným prvním krokem při rozpoznání, prošetřování a eliminaci mob-
bingu.  

Základem inventury by mělo být CO, KDE, KDY, JAK, PROČ, v jakém rozsahu, z jakých 
důvodů a s jakými DŮSLEDKY se stalo. Inventura je používána jako důkazní materiál 
a může být také výchozím dokumentem pro rozsáhlejší interní vztahový audit a eliminační 
taktiky. Díky inventuře lze snadněji odhalit příčiny a motivace mobbingu, lze pracovat také 
na resilienci a sebereflexním procesu oběti i kolegů s posttraumatickou zátěží. Může také 
odhalit rizikové oblasti organizačních procesů, přístupů, komunikace a nastavení firemní 
kultury. S inventurou je nutné zacházet velmi obezřetně a brát ji jako důvěrný materiál, jenž 
má být nápomocný oznamovateli i zaměstnavateli. Může být vyplňována i anonymně. 

Inventuru je následně dobré doplnit detailnějším šetřením pomocí rozhovorů, psaného 
deníku oběti, vlastním pozorováním situace, důkazními materiály apod.  

Důležité je objektivní šetření i vyhodnocování, nejlépe nezávislou třetí stranou či interním 
týmem s důvěrou. Záleží, zda šikanu řeší již proškolení vedoucí pracovníci a personalisté, 
kteří mají celkové povědomí o této problematice, nebo zda ji řeší osoby, jež mohou být v pří-
padu zainteresovány jakýmkoliv způsobem. I díky tomuto riziku jsou následně voleny kri-
zové týmy a svolávány etické komise, které sestávají z nezávislých pracovníků a odborníků 
(viz e-learning https://www.dustojnepracoviste.cz).  

Díky inventuře a vztahovým auditům, které z ní vycházejí, lze nastavovat efektivní elimi-
nační i preventivní opatření nejen na pracovišti, ale také doporučit oběti konkrétní taktiky 
pro ochranu před násilím na pracovišti. 

Při inventarizaci doporučujeme vzít v potaz důsledky a fáze šikany, ve které se oběť na-
chází. V první fázi je oběť ještě schopna se bránit a brát situaci více s nadhledem. Pokud je 
mezi druhou až třetí fází, obvykle potřebuje s vyplněním inventury a dalším nasměrováním 
pomoci, což si mnohdy sama neuvědomuje a i pracovníkům, kteří diagnostiku pracovního 
prostředí provádějí, to nemusí být zcela zřejmé. Samotné procházení si jednotlivých útoků 
a jejich zaznamenávání může být dosti stresující a náročné. Pokud máte tedy kolegu, který 
se s šikanou potýká, pokuste se mu s tím pomoci, případně pokud se tak děje přímo vám, 
nebojte se o pomoc si říci. 

Cílem inventarizace a vztahového auditu je: 
• nastavování zdravého důstojného pracoviště a zlepšení pracovního klimatu, 
• zjištění výskytu a rozsahu vztahové patologie (mobbingu, bossingu, staffingu, 

sexuálního obtěžování, diskriminace atd.), 
• rozkrytí rozsahu a konkrétních forem vztahové patologie, 
• zjištění příčin a důsledků vztahové patologie, 
• mapování vnitřního prostředí a postojů zaměstnanců, pochopení vnitřních vztahů,  
• nalezení co nejefektivnějších způsobů ochrany, řešení a eliminace vztahové patologie, 
• zjištění potřebných podmínek pro důstojnou práci (rovné zacházení, rovné příležitosti), 

organizaci práce a pracovní podmínky, 

https://www.dustojnepracoviste.cz/
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• zjištění potřeb daného pracoviště při řešení problematiky, 
• nalezení nejefektivnějších cest ke zlepšení pracovního prostředí. 

Pro snadnější orientaci v problematice doporučujeme oznamovatelům využít Formulář in-
ventarizace, který naleznete v příloze. Dotazníková forma umožní rychlejší sestavení zá-
kladní inventury, ze které může být připraveno komplexní mapování pracovního klimatu 
a následná příprava potřebných eliminačních kroků. 

Př. Personalista získal z dotazníkového šetření velmi zajímavá data. Připravil si otázky pro řízené rozhovory 
a raději přizval nezávislého supervizora, který mu s dotazováním pomohl, neboť se ho ostatní snažili označit 
za nekompetentního, neobjektivního, bez důvěry. Supervizor zároveň pomáhal podporovat a posilovat oběť 
a zvolil společně s personalistou mezi pracovníky vhodného mentora, který by pomohl Haně procházet nároč-
ným obdobím. Byl také dobrým opěrným bodem pro Martina, kterému se vracely zážitky a stres kvůli šikaně 
z dřívějšího zaměstnání. Vyčítal si, že se Hany nezastal. Ostatní zaměstnanci se začali chovat velmi nepří-
jemně nejen k Haně, ale také k personalistovi a všem, kteří se snažili Hanu hájit. Nechtěli uznat, že by mohla 
být pravda na její straně. Ona je přece tak nepříjemná a neschopná. Vyhrožovali hromadnou výpovědí a přímý 
vedoucí Hany tvrdil, že obětí je on. Personalista tedy předal vedoucímu Formulář inventarizace k vyplnění 
a vyčkával na jeho odevzdání, které se, jak je u mobbingu běžné, neuskutečnilo. Vedoucí neměl, z čeho in-
venturu útoků vyplnit. Průběžně bylo Haně pomáháno s možnostmi ochrany a využívání jednotlivých eliminač-
ních taktik podle reálných útoků kolegyň. Společně zkoušeli, co na tým funguje, kdy útoky polevují a kdy nao-
pak zesilují. Hana toho měla někdy nad hlavu, a tak využívala svého mentora pro zvládnutí krize. S takovým 
opěrným bodem to šlo lépe. Získávala stále větší podporu nejen u personalisty, ale také u dalších pracovníků 
daného úřadu. Personalista mezitím připravoval krizový plán a počítal i se vztahovou dynamikou, takže ho 
hrozba hromadných výpovědí, o kterých začaly kolegyně hovořit, nepřekvapila. Kolegové se snažili situaci 
vyhrotit a ovládnout. Při supervizi, kdy mluvil každý zvlášť, to však vypadalo jinak, než když drželi všichni 
pohromadě pod taktovkou přímého vedoucího. Připravovaný krizový plán obsahoval nejen ochranu Hany, ná-
pravné taktiky a opatření, ale také jasnou a přímou komunikaci a stanovení pravidel v celé organizaci. Práce 
to byla nelehká a personalista k ní přizval další kolegy, kteří se stali součástí krizového týmu. Personalista 
průběžně vypracovával Formulář krizového řízení pro vztahovou patologii s časovým harmonogramem a po-
stupně Hanu informoval o plánovaných aktivitách, aby věděla, co bude následovat a na co se může připravit. 
Veškeré domluvy však byly diskrétní, aby nenastal únik informací a iniciátoři mobbingu nepřipravili vendetu 
dříve, než budou opatření zavedena v praxi. Jako jedno z prvních opatření zvolil personalista školení všech 
zaměstnanců týkající se vztahové patologie. Po tomto školení se situace jemně uklidnila, neboť si některé 
kolegyně uvědomily, čeho byly součástí a přestaly se aktivně do útoků a pomluv zapojovat. Některé se do-
konce Haně omluvily, což pro ni znamenalo velkou úlevu. Největší pochopení nastalo v momentě, kdy Hana 
před všemi zmínila, co prožívala, jak se cítila a jak moc jí to ovlivnilo. Vedoucí se musel zamyslet nad svým 
chováním, neboť výsledky ze vztahového auditu hovořily jasně, pochybení bylo i na jeho straně. Jeho nadří-
zení se vyhranili velmi striktně vůči jakékoliv vztahové patologii na jejich pracovišti a začali nastavovat opat-
ření, etický kodex a další aktivity, které povedou postupně ke stabilizaci pracoviště. Kontroly však neskončily, 
naopak probíhaly audity hospodaření na základě výpovědí z mapování pracovního klimatu. Nově na oddělení 
zavedli neformálních 15 minut před každou poradou, které měl na starosti mentor. Tím se situace postupně 
uvolňovala, a i ostatní se začali otevírat a více komunikovat. Na pracoviště se začal vracet humor a lepší at-
mosféra, byť to bylo na začátku složité a nepříjemné.  
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4. Ochrana před násilím na pracovišti pro řadové pracovníky 
V této části příručky se zaměříme především na ochranu řadových pracovníků.  

V případě, že jste se stali obětí šikany, či jste její svědci a pomáháte kolegovi, je dobré začít 
předchozím seznámením s problematikou a inventarizací. Zároveň je třeba se pokusit vy-
hnout útokům a minimalizovat rizika co nejdříve. Pokud znáte příčinu, může to jít rychleji 
a snadněji, neboť víte, na co se zaměřit. 

Jaké jsou možností ochrany a jak postupovat při určitých útocích, na koho se obrátit s žá-
dostí o pomoc, se dozvíte níže. Pokuste se být objektivní, byť to může být vzhledem k situaci 
náročné. Stále vycházejte z možnosti nevědomého mobbingu, můžete tak předejít zesílení 
útoků. U vědomého mobbingu jsou útoky zcela účelové a oběť může počítat s tím, že již při 
diagnostice a prvním odhalování se chování může zhoršit a útoky zesílit. O to více vás pak 
mobber může obviňovat nebo se stavět do role oběti a vás označit za mobbera. Tento po-
stup je velmi častý, ale vězte, že mobbeři inventuru útoků nevyplní, neboť nemají z čeho. 
Naopak podrobným psaním vašeho deníku se šikana lépe a rychleji prokáže.  

Je dobré si také uvědomit, že pokud šikana trvala několik měsíců, je velká pravděpodobnost, 
že bude potřeba také delšího času na šetření i nápravu a celkový proces může probíhat 
několik týdnů až měsíců. 

Především z tohoto důvodu je dobré zkoušet vlastní taktiky s ohledem na charakter mob-
bera i situace, které by útoky postupně eliminovaly.  

Nabízíme vám základní postupy, které vám umožní situaci řešit svépomocí, než se tak stane 
ze strany nadřízených. Vždy je však třeba vzít v potaz individualitu jednotlivých aktérů mo-
bbingu, dynamiku krize i celkovou situaci. To, co platí na jednoho, nemusí platit na druhého. 

4.1 Základní eliminační strategie a taktiky pro oběť 
Pro každého oznamovatele či oběť šikany je důležité vědět, co může učinit pro svoji ochranu jako 
první, jak se bránit před útoky a kde hledat pomoc. Pokud už šikanu rozpoznává, může mu velmi 
rychle pomoci pár jasných kroků, které je dobré následovat a držet se určitého plánu. Pokud je tedy 
šikanován váš kolega nebo jste obětí vy sami, může být toto základní doporučení eliminačních pra-
videl a ochrany před násilím na pracovišti první pomocí. V případě, že je situace neúnosná, ohrožu-
jící či devastující, požádejte co nejdříve o pomoc odborníky či vaše vedení.  
• Pište si deník/inventuru útoků – viz příloha Formulář inventarizace. 
• Projděte své smlouvy, povinnosti, náplň práce, etický kodex, předpisy, směrnice, infor-

mace o firemní kultuře. 
• Je podle vás šikana vědomá, nevědomá, nebo patologická?  
• Hledejte svědky, opatřujte důkazy. 
• Nebuďte sám a požádejte o pomoc. Zapojte kolegy a přátele. 
• Zjistěte historii organizace – neodešel někdo kvůli stejnému člověku před vámi?  
• Hledejte příčinu a motivaci mobbera.  
• Poznejte svého nepřítele. Jak reaguje? Na co? Jak často? V jakých periodách?  
• Předvídejte reakce a vývoj situace. Připravte se na ně.  
• Přiznejte svou chybu, pokud je oprávněná, a hledejte společné řešení.  
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• Sebereflexe a introspekce – zaměřte se na to, zda není na tom, co se právě děje, 
někde část vašeho přičinění, hledejte, v jakých souvislostech se vám zkušenosti opa-
kují, jak reagujete a co v druhých vyvoláváte. 

• Zlepšete svou neverbální i verbální komunikaci, abyste se dokázali mobberovi lépe 
postavit. 

• Používejte slovní sebeobranu v případě potřeby. Připravte si varianty. 
• Osvojte si asertivní techniky. 
• Vše mějte podloženo písemně, pokud je to možné. 
• Dávejte otázky.  
• Ohraďte se. 
• Nenahrávejte vedoucímu na smeč. 
• Konfrontujte mobbera se svými pocity. 
• Pokuste se o smírčí řešení. 
• Obraťte se na nadřízeného. 
• Požádejte o schůzku s vedením v přítomnosti důvěrníka. 
• Dokončete inventuru a obraťte se na třetí subjekt za účelem sociálního dialogu – co 

můžete, řešte písemně, abyste měli dost důkazních materiálů. 
• Zapojte další subjekty – od zřizovatele, zaměstnavatele, nadřízeného, vedení, přes 

personální oddělení, krizový tým, odborovou organizaci, ombudsmana, inspekto-
rát práce, právníky, soud, lékaře, externí poradce a odborníky. 

• Získejte odstup, snažte se zachovat si pozitivní přístup a naději, že situaci dokážete 
změnit. 

S čím se můžete na pracovišti nejčastěji setkat? Následující taktiky mobbingu i návrh reakcí 
na ně byly sestaveny na základě dlouhodobé praxe s oznamovateli šikany. Je však nutné 
zohledňovat charakter mobbera a dalších aktérů i kulturu prostředí, ve které vztahová pato-
logie probíhá. Nejdůležitější je rozpoznat, že jsou to taktiky, které mobber používá zcela 
záměrně a vědomě, a ne jenom konflikt či občasné selhání kolegů či manažerů.  

Podívejte se na možnosti a zaznamenejte si v inventuře útoků, s čím se nejčastěji na pra-
covišti setkáváte, jak se cítíte a vysledujte, kdy se útoky spouští, z čeho pramení, jaký mají 
průběh a dopady. Sledujte, zda jsou přenášeny i na ostatní, nebo je poškozována jen vaše 
osoba. Pak můžete vidět celkový obrázek, dobře se připravit a adekvátně reagovat. 

Taktiky mobbera dle Dr. Leymanna 
Útoky na možnost se vyjádřit, popř. se někomu svěřit: 
• Nadřízený omezuje oběti možnost se vyjádřit. 
• Dotyčná osoba je neustále přerušována. 
• Kolegové omezují její možnost se vyjádřit. 
• Na oběť se křičí nebo je hlasitě okřikována. 
• Její práce je neustále kritizována. 
• Její soukromý život je podroben kritice. 
• Oběť je terorizována po telefonu. 
• Oběti je ústně vyhrožováno. 
• Oběti je vyhrožováno písemně. 
• Oběti je odmítán kontakt pohledem nebo gesty. 
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• Oběti je odmítán kontakt ústně. 

Útoky na sociální vztahy: 
• Lidé s obětí nemluví. 
• Oběť nesmí s nikým mluvit. 
• Je jí přiřazeno pracovní místo, které je odděleno od ostatních. 
• Kolegům je zakázáno mluvit s obětí. 
• Je s ní zacházeno, jako by byla „vzduch“. 
• Útoky na pověst, úctu, vážnost (reputaci). 
• Lidé o oběti špatně mluví za jejími zády. 
• Rozšiřují se o ní pomluvy. 
• Chovají se k ní, jako by byla duševně nemocná. 
• Je donucena podstoupit psychiatrické vyšetření. 
• Je zesměšňována. 
• Její handicap je zesměšňován. 
• Na adresu postižené osoby se dělají vtipy. 
• Je imitována její chůze, hlas a gesta s cílem tuto osobu znevážit či zesměšnit. 
• Je napadáno její politické či náboženské přesvědčení. 
• Rozhodnutí oběti jsou vždy zpochybňována. 
• Její pracovní nasazení a výkon jsou znevažovány a posuzovány neobjektivním způso-

bem. 
• Je nucena vykonávat práce, které zraňují její sebeúctu a sebevědomí. 
• Je předmětem sexuálního zájmu a jsou jí činěny sexuální nabídky. 

Útoky na kvalitu pracovního života: 
• Oběť nedostává žádné osobní úkoly. 
• Odeberou se jí podklady k možným úkolům, takže si práci nemůže najít ani sama. 
• Dostává nesmyslné pracovní úkoly. 
• Dostává úkoly, které jsou hluboko pod úrovní jejích možností a schopností. 
• Dostává neustále nové úkoly. 
• Dostává úkoly, které přesahují její kvalifikaci s cílem ji zdiskreditovat. 
• Dostává úkoly, které snižují její sebehodnocení. 
• Zničením věcí je jí způsobena finanční újma. 

Útoky na zdraví: 
• Dotyčná osoba je nucena vykonávat fyzicky náročnou práci. 
• Je jí vyhrožováno fyzickým násilím. 
• Je proti ní použito lehké násilí s cílem ji zastrašit. 
• Je sexuálně zneužívána. 

Taktiky mobbera dle Huberové: 
• Sisyfovská taktika 
• Metoda Achillovy paty 
• Trvalá kontrola 
• Překvapující útoky 
• Oklešťování kompetencí 
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• Izolace  
• Útoky na zdraví 
• Narážky na psychický stav 
Př. Haně nejvíce pomohl v danou chvíli personalista s mentorem a vůbec rozpoznání útoků, které kolegyně 
na její úkor vedly. Dříve si myslela, že chyba byla na její straně, teď však pomocí otázek a dalších technik 
věděla, jak reagovat. Doma trénovala slovní sebeobranu a probírala s přítelkyněmi možné taktiky, které může 
použít, aby se útokům vyhnula. Personalista také nabídl Haně možné přeložení na jiné oddělení, to ale ona 
odmítla. Měla tuto práci ráda a chtěla to zvládnout. Fakt, že ale může ze dne na den přestoupit, jí dodával 
odvahu a jistotu, že o práci nepřijde. To ji posilovalo a dodávalo chuť situaci ustát. Z Hany se pomalu stával 
odborník na vztahovou patologii, protože ve svém volném čase studovala různé přístupy, chování agresorů, 
řešení konfliktů a postupně se zlepšovala a posilovala své sebevědomí. Soukromě navštěvovala psycholo-
gické poradenství, o tom ale veřejně nemluvila, aby to nebylo někdy použito proti ní. Personalista a krizový 
tým průběžně prošetřoval vedoucího a jeho hospodaření a postupoval podle krizového plánu. Na oddělení 
přidělený supervizor měl za úkol také korektivní mentoring a stínování přímého vedoucího Hany, což zna-
mená, že s ním trávil určitý čas jeho pracovní doby, upozorňoval na jeho neetické chování či přehnané výroky 
a podporoval ho v nových přístupech a férové komunikaci na oddělení. Podporoval také týmovou spolupráci 
a nastavování nových pravidel a opatření. 

4.2 Doporučené taktiky ochrany pro oběť 
V této části naleznete výběr taktik mobbera podle Brigitte Huberové s možnostmi ochrany 
a obrany, které byly v praxi vyzkoušeny v našem českém prostředí ve spolupráci s Mobbing 
Free Institutem a oznamovateli vztahové patologie. Pokud se musíte s mobbingem a agre-
sory konfrontovat, můžete zde najít inspiraci, jak se chránit a jednat v krizových situacích, 
a zároveň stále shromažďovat důkazy, provádět inventarizaci a vědomě pokračovat ve spo-
lečné eliminaci šikany na vašem pracovišti. 

4.2.1 Sisyfovská taktika 
Postiženému jsou přidělovány namáhavé práce, jejichž smysl uniká či jsou očividně zby-
tečné. Oběť si je vědoma toho, že její práce přijde vniveč. Opakem může být nařízení k vý-
konu práce, na kterou dotyčný nestačí svými schopnostmi a odbornými znalostmi.  
1) Útoky zaznamenávejte v inventuře útoků podle doporučení. Buďte pravdiví, neboť po-

kud poukáže druhá strana na jednu jedinou věc, která nebude zcela pravdivá, budete 
již nadále jen velmi těžce argumentovat.  

2) Dobře se seznamte s náplní a popisem práce, kompetencemi a odpovědností, 
kterou máte udanou ve smlouvě, abyste předešli možnému nedorozumění. Vyhledejte 
interní směrnice a předpisy, najděte vyjádření k firemní kultuře. 

3) Položte si otázku, zda je podle vás šikana vědomá a jejím účelem je vás odstranit, 
nebo zda je nevědomá, kdy si vedoucí či kolega neuvědomuje, jak na vás jeho cho-
vání působí. 

4) Hledejte svědky a průběžně opatřujte důkazy. Zapisujte, nahrávejte, zapojte kolegy 
minimálně do pozorování, zda si také všímají toho, jak se k vám mobber chová. 

5) Zapojte kolegy či spřízněné vedoucí pracovníky. Vyhledejte někoho, s kým se mů-
žete poradit nebo kdo vám pomůže. Někdy může být nápomocné i to, když si budou 
situace všímat další kolegové, zastanou se vás nebo upozorní mobbera na to, že to 
už přehání. Čím více osob bude stát za vámi, tím lépe pro vás. Mobberovi pak jeho 
útoky tak snadno neprojdou.  



19  

6) Zjistěte v historii organizace, zda se s tímto jednáním nesetkali již dříve. Zeptejte se 
kolegů, vedoucích, recepčních nebo na personálním. Stačí, když budete klást otázky. 
Zatím si pokuste udržet informace u sebe, aby se nespustila lavina dalších útoků. Ni-
kdy nevíte, kdo a jak je s kým spojen. 

7) Hledejte příčinu. Pozor, za šikanou mohou být skryty zcela jiné věci, než jak to na 
začátku vypadá. Nejsou výjimkou finanční úniky, různé informační machinace, korupce 
apod. Může se jednat o nenávist, boj o moc, o pracovní pozici apod. Důležité je po-
stupovat opatrně, aby člověk nenarazil na něco, co má větší přesah nebo by ho to 
mohlo ohrozit, například u finančních machinací. Zjistěte, zda má konkrétně s vámi 
dotyčný nějaký problém, zeptejte se ho na to. Reakce mohou být velmi různorodé, 
od ponižování, přes zapírání až po agresi. Neverbální komunikace obvykle odhalí 
pravdu, takže minimálně můžete vidět, na čem jste. Vzpomeňte si, zda jste neměli 
s dotyčným někdy nějaký konflikt, který by mohl způsobit takovéto chování. Pokud 
ano, pokuste se o tom mluvit a uvést vše na pravou míru. 

8) Poznejte svého nepřítele. Naučte se vysledovat, kdy a na co mobber nejčastěji rea-
guje. Jaké vyhledává situace, jak útočí, co nejčastěji používá. Zapisujte si útoky a po-
stupně si doma připravujte a pište možné argumenty, které můžete v opakujících se 
situacích použít. Na pracovišti si ve stresu na mnoho věcí nevzpomenete a člověku 
obvykle dojde až doma, jak měl reagovat. Můžete pak reagovat pohotověji a pružněji 
a je možné, že budete pro mobbera příliš velkým soustem a od mobbingu ustoupí. 

9) Předvídejte reakce a vývoj situace. Pokuste se přizpůsobit. Když vidíte, že přichází 
útok a víte, že protiútoky a obrana nefungují, ustupte. Důležité je si uvědomit, že to 
není vaše chyba a nenechat si snížit sebevědomí, sebeúctu a sebehodnotu, o což se 
mobber snaží. Jeho cílem je obvykle vás ponížit, zahnat do kouta, dělat to, co on sám 
uzná za vhodné. To je pouze jeho boj a problém. Pokud je to možné, nehrajte to s ním.  

10) Pokud jste udělali chybu, přiznejte ji a hledejte, pokud je to možné, společně 
řešení. Stůjte si za svým, pokud víte, že jste v právu, zaměřujte se na změnu tak, aby 
kritika a ponižování nedávaly mobberovi sílu. Snažte se ho dostat na svoji stranu. 
Ale pozor, ne za cenu ztráty vlastní sebeúcty a sebehodnoty. To by na vás mělo dopad 
později a mobber by dosáhl svého (obvykle zničením osobnosti). 

11) Sebereflexe a introspekce. Zaměřte se na to, zda není na tom, co se právě děje, 
někde i malá část vašeho přičinění. Hledejte, v jakých souvislostech se vám zkuše-
nosti opakují, jak reagujete a co v druhých vyvoláváte. Některým obětem přichází do 
života ty samé zkušenosti, dokud nepochopí, proč se tak děje. Zeptejte se svých přátel, 
co si myslí o vašich přístupech a chování v daných situacích. Někdy pohled zvenčí 
přinese zase jiné pochopení sebe sama. Vzpomeňte si na své dětství, výchovu, školu 
atd. Jestli jste se nesetkávali s podobnými principy, například odmítnutím, přesvědče-
ním, že nejste pořád dost dobří apod. Snažte se odhalit a pojmenovat, co se vám často 
opakuje. Někdy je pojmenovaný problém poloviční. Když uvidíte, v jakých situacích 
a za jakých okolností se vám vracejí podobné zkušenosti, dáte si je do souvislostí s va-
šimi přesvědčeními a představami, které již dávno nejsou aktuální a logicky s nimi ne-
souhlasíte, potom můžete své postoje přehodnotit. 

12) Pokud to jde, pokuste se co nejvíce využít šikanu ke zvýšení své psychické odol-
nosti (resilienci). Je velmi náročné projít celým eliminačním procesem a hledat jed-
notlivé formy komunikace, které by mohly mobberovi zamezit v jeho dalším negativním 
působení na vaši osobu. Po vnitřním přiznání si dané situace se můžete vědomě roz-
hodnout, že ji chcete změnit a uděláte maximum pro to, aby se vám již neopakovala. 
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Zaujmete proaktivní přístup a začnete přehodnocovat vaše vnitřní myšlenkové kon-
cepty, zásady, motivace apod. Je možné, že se vám podaří najít nové taktiky a metody 
vedoucí k eliminaci mobbingu. V momentě, kdy totiž v dané situaci převezmete zod-
povědnost sami za sebe, můžete z ní vytěžit co nejvíce a postupně se vymanit z role 
oběti. Proces může být delší, ale rozhodně stojí za to. Celá situace vám může přinést 
nalezení vnitřní stability, rovnováhy, kontrolu nad vlastními emocemi, vymezení hranic, 
zvýšení sebevědomí apod. Člověk v životě neovlivní, co mu přijde do cesty, ale může 
ovlivnit to, co s tím udělá a jak se k tomu postaví. Každá krize je cesta ke změně. Zá-
leží, zda zvolíme pozitivní či negativní přístup a podle toho vás krize posílí či oslabí. 

13) Vyzkoušejte zrcadlovou metodu a pokuste se mobberovi zobrazit jeho chování vůči 
jemu samotnému, aby pochopil, že jeho chování není příjemné.  

14) Pokuste se více chránit, využijte řeči těla – zlepšete svou neverbální i verbální komu-
nikaci, abyste se dokázali mobberovi lépe postavit. Někdy může pomoci narovnat se 
a postavit se mobberovi sebevědomě čelem, jindy dát řečí těla najevo, že on vás ne-
dostane. Na každého platí jiná taktika a vy musíte zjistit, co bude platit na vašeho mo-
bbera. Pokud na vás například mobber útočí, křičí a ponižuje vás a vy začnete ustu-
povat dozadu, dáváte tak jasně najevo svoji nejistotu. Když naopak ustoupíte mírně do 
boku, jeho útok bude směřován do prázdna a vy nebudete působit bojácně. Někdy 
dobře funguje představa štítu či zrcadla před sebou, kdy si můžete představovat, že 
se zlost mobbera odráží od vás a otáčí se. Vždy, když člověk křičí nebo vás napadá, 
vždy toto vyjádření vypovídá o něm samém, ne o vás.  

15) Použijte slovní sebeobranu (inspiraci můžete najít například v publikacích Trénink 
slovní sebeobrany od Matthiase Nollkeho, Grada Publishing 2015, Umění slovní se-
beobrany, Grada Publishing 2004, Umění slovní sebeobrany – 100 nejlepších tipů, 
Grada Publishing 2008 nebo Velká kniha umění slovní sebeobrany, Grada Publishing 
2009). Zvolte asertivní chování, odveďte pozornost, obraťte se na kolegu. Pokud na 
vás bude dotyčný stále útočit, pokuste se jeho útok odrazit větou, která ho zastaví. 
Ovšem, jak jsme již zmínili, na každého mobbera platí něco jiného a vy musíte nejdříve 
svého nepřítele poznat, abyste dokázali adekvátně reagovat a zkoušet dané možnosti. 
Připravujte si doma odpovědi na možnou argumentaci. Proberte situaci s přáteli 
a zahrajte si chvíli na mobbera a oběť a snažte se reagovat. Můžete tak přijít na sérii 
velmi dobrých argumentů, pomocí kterých svého šéfa odzbrojíte. Nebojte se improvi-
zovat. Hlavní je, abyste stáli sami za sebou. 

• Mobber: „Vždycky odevzdáte svoji práci pozdě, práce není kvalitní, máte v ní fa-
tální chyby. Například tady máte překlepy. A vůbec je to celkově špatně koncepčně 
pojato. Nerozumíte své práci, neumíte vycházet s lidmi, není divu, že máte doma 
problémy a na pracovišti s vámi nikdo nevychází. Je pak jasné, proč se s vámi 
manžel rozvádí, s vámi nikdo nevydrží. Takový úkol by zvládla má dcera v mateř-
ské školce.“ 

• Obrana: „Můžete mi prosím ukázat, kde jsou ty fatální chyby? Chcete říci, že tak 
malou chybu, jako je překlep, považujete za fatální?“  

• Mobber: „Tady nemáte správně uvedený fond ani výsledky. Tady jste to napsala 
úplně jinak, než jak jsem očekával.“ 

• Obrana: „Prosím, kritizujte moji práci věcně. O co vám doopravdy jde? Tady nej-
sme proto, abychom rozebírali mé osobní problémy, držme se prosím tématu. 
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Chcete říci, že pokud člověk udělá takovouto chybu, pak nerozumí své práci 
a špatně ji koncepčně pojímá? Proč si myslíte, že to tak nemůže být? Můžete mi 
prosím fakticky a pokud možno i písemně uvést, co a jak si představujete jinak? 

16) Osvojte si asertivní techniky a vyzkoušejte, která z nich bude na váš konkrétní pro-
blém a chování mobbera nejlépe zabírat.  

17) Snažte se mít všechno podloženo písemně. Pokud vás šéf úkoluje tak, aby to nebylo 
vidět, pokuste se mu napsat potvrzující e-mail. Příklad: „Prosím o potvrzení činností, 
na kterých jsme se na dnešním jednání dohodli, tj… Pokud budete mít jakékoliv dopl-
ňující úkoly či další doporučené postupy, prosím informujte mě do…. V případě, že 
nebudete reagovat do..., považuji e-mail za odsouhlasený. Děkuji.“ Na některé osoby 
může tato taktika působit, a než aby se písemně odhalili, raději své konání přehod-
notí. Někdy mohou útoky zesílit, což vám dává možnost obohatit inventuru útoků 
na základě další skutkové podstaty. Obvykle se mobbeři odhalí časem sami, nebo 
je přestane bavit hra na kočku a myš. Někdy uznají vaši sílu a ustoupí, někdy zakročí 
vedení či kolegové, kteří uvidí překračování kompetencí. Jindy jsou zase útoky mob-
berů rafinované, těžce předvídatelné a reakce mohou být různé. Ale pokud je ne-
cháte, budou zesilovat.  

18) Ptejte se. Dávejte vedoucímu otázky, proč vás tímto způsobem zaměstnává, co je 
účelem práce, kterou vám zadává. Ozvěte se, postavte se sami za sebe a řekněte, 
že tuto práci považujete pod vaši úroveň nebo že nemá souvislost s vaším popisem 
práce. Odpovědi vedoucího si nahrávejte nebo zaznamenávejte, abyste měli důkazy. 
Pokud na vás bude mobber rafinovaně útočit, např. když nebude nikdo přítomen, buďte 
připraveni a mějte v kapse diktafon či telefon. Ovšem pozor, abyste mobbera nepro-
vokovali příliš. I na nahrávkách to může působit účelově a mohlo by se to obrátit proti 
vám. 

19) Ohraďte se, jasně řekněte, že vám úkoly přijdou přehnané nebo ponižující. Pokud 
bude vedoucí reagovat nadále degradujícím způsobem či ponižujícími nadávkami, 
jasně se postavte sami za sebe. Někdy může eskalace problému pomoci, mobber se 
zalekne a ustoupí. Pokud se bude vše zhoršovat, pokračujte v psaní inventury útoků. 

20) Nenahrávejte vedoucímu na smeč. Pokud vám bude dávat náročné úkoly, které ne-
máte v popisu práce, snažte se útokům vyhýbat, aby se nestupňovaly a raději přemýš-
lejte a poraďte se s někým blízkým, jak reagovat.  

21) Konfrontujte mobbera se svými pocity. Řekněte, jak se cítíte, co vám dané chování 
způsobuje a co s vámi fyzicky i psychicky dělá. Mluvte za sebe a hovořte výhradně 
o sobě. Pokud byste poukazovali na jeho chyby, nedostatky, způsob řízení či chování, 
získá pocit, že útočíte a půjde s vámi opět do boje. Mobbeři se často brání dalším 
útokem a nekompromisně zesilují. Pokud ale upřímně pojmenujete své pocity a vní-
mání daného chování s tím, co všechno vám způsobuje, může to mít opačný efekt. 
Někdy se mobbeři chtějí mstít či sabotovat nějaké rozhodnutí nebo nařízení prostřed-
nictvím vaší osoby, která je v procesu zcela nevinně. V takovém případě je možné, že 
nechtějí ničit vaši osobu a situace se může otočit ve váš prospěch. Pokud jde mobbe-
rovi o to, aby vás zlikvidoval, bude mít z vašich pocitů vysloveně radost a můžete po-
čítat s tím, že útoky opět zesílí. Mobber se však může také zaleknout a přenese svoji 
pozornost jinam. Pro vás bude minimálně dobré vidět, kdo před vámi doopravdy stojí, 
a můžete hledat další kroky, které by šikaně zamezily. 
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22) Pokuste se o smírčí řešení. Pokud znáte příčinu, bude se vám situace lépe řešit. 
Někdy pomůže zakopat válečnou sekeru a zajít společně na večeři a vyjasnit si, co se 
děje, vyříkat si neshody a jít dál. Někdy to však možné není, ale za pokus to stojí. 
Nemusí to být jen ve volném čase, ale i v práci. Někdy mohou být útoky intenzivní i 
z důvodu absolutně nepodstatné věci. Často je lepší vyzkoušet jakékoliv možnosti, než 
být psychicky i fyzicky poškozen a někdy až vyřazen z pracovního procesu. O osob-
ním životě nemluvě.  

23) Obraťte se na nadřízeného. Můžete také zmínit, že pokud nebude mobber reflektovat 
vaše výhrady k danému chování, které považujete za šikanózní, obrátíte se na vedení. 
To může v některých lidech vyvolat pocit vyhrožování a mohou také zesílit útoky nebo 
začnou dané chování bagatelizovat a napadat vás například z psychické lability, že si 
nedokážete věci vyřešit sami a musíte hned běžet za vedoucím atd. Pokud však máte 
inventuru útoků, můžete snadněji argumentovat. Nikdy však nedávejte inventuru 
útoků z ruky a neukazujte vše, co je v ní zaznamenáno. Vyberte pouze pár klíčo-
vých událostí a další činnost volte podle toho, jak bude mobber reagovat. Ne 
vždy dokážete hned odhadnout, co je mobberovou motivací a jaký má záměr. Někdy 
může být nadřízený dobrý kamarád s mobberem, může se ho snažit varovat a řekne 
mu, co vše na něj máte, když vydáte všechny trumfy z rukou.  

24) Požádejte o schůzku s vedením za přítomnosti podporovatele – důvěrníka, mediá-
tora, právníka či nezávislého subjektu. Pokud je vám jednání nepříjemné, máte na to 
právo, které můžete využít. Obzvláště pokud jsou schůzky svolávány druhou, mobbu-
jící stranou, za účelem další degradace a šikany. Zde můžete pomocí inventury útoků 
například poukázat na neférové jednání, nesmyslné či přehnané zadávání úkolů, pře-
nášení odpovědnosti a zneužívání kompetencí.  

25) Neváhejte se obrátit na odbory. Odbory mají své možnosti a práva, které mohou být 
v obdobných situacích využity. Mohou například požádat o dotazníkové šetření, které 
by prokázalo šikanu na pracovišti, svolat konzilium (etická komise prošetřující šikanu 
na pracovišti) či zasáhnout jiným způsobem. 

26) Postupujte s oznamováním a žádostí o prošetření šikany u dalších subjektů, 
které vám mohou pomoci. Od zřizovatele, zaměstnavatele, nadřízeného, vedení, 
přes personální oddělení, krizový tým, odborovou organizaci, ombudsmana, inspekto-
rát práce, až po právníky, soud, lékaře, externí poradce a odborníky. 

27) Pokud je situace beznadějná, vyzkoušeli jste různé techniky sebeobrany, ústupu i ře-
šení a stále nic nezabralo, dokončete inventuru útoků a obraťte se na třetí subjekt. 
Někdy už nepomáhá nic, než když se za vás někdo postaví, ideálně nějaká autorita či 
nezávislá organizace. Měli byste být informováni o všech krocích, které tento třetí sub-
jekt podnikne. Obvykle vyzývá k sociálnímu dialogu, tripartitě či žádá o prošetření ši-
kany na pracovišti. Mohou to být právníci, důvěrníci či další organizace, jako je napří-
klad Mobbing Free Institut. Co můžete, řešte písemně či nahrávejte, abyste měli dost 
důkazních materiálů. 

28) V případě, že je situace neúnosná, vezměte si na pár dnů dovolenou, abyste si od-
počinuli a získali nadhled. Sami si zvažte, kolik času budete investovat do nápravy 
pracovních vztahů a dodržte svůj harmonogram. Není nic důležitějšího než vaše 
zdraví a život. Je možné, že vám vedoucí dokáže zajistit místo v jiném kolektivu, kde 
se s podobným člověkem nebudete setkávat. Je možné, že jste si s mobberem nesedli 
jako lidé a rozdělení může změnit celkovou atmosféru na celém pracovišti, neboť i pro 
svědky není šikanózní chování příjemné. Pokud by však šikana pokračovala, například 
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přešla na další osobu, nebude již pro mobbera možné uniknout důsledkům, neboť si 
vedení nemůže dovolit vystavovat své zaměstnance vztahové patologii. Pokuste se 
stále zachovat pozitivní přístup a naději. Změna může nastat, byť záleží na spoustě 
okolností. Někdy může zasáhnout vyšší moc nebo najdete vhodný způsob, jak šikanu 
zastavit. Není dobré dlouhodobě setrvávat v nezdravém pracovním prostředí, které 
ovlivňuje vaše zdraví i psychiku. Šikana sama o sobě nepřejde, musí být řešena a eli-
minována. 

4.2.2 Metoda Achillovy paty 
Oběť musí zásadně vykonávat práce, které jsou jí, jak je v oddělení všeobecně známo, ve-
lice nepříjemné, někdy až dokonce protivné. I když se kolegové nabídnou, že to udělají, 
protože jim ta činnost nevadí nebo se jim dokonce velmi líbí, šéf trvá na svém. 

Doporučené eliminační postupy 
1) Stále se držte, podobně jako u Sisyfovské taktiky, základních eliminačních pravidel. 
2) Pokud vedoucí stále hledá vaše slabé stránky a nedostatky, vyhledává, co vám jde 

nejhůře, a pak vás na těchto chybách nachytává a kritizuje, můžete tyto útoky řadit 
také mezi taktiky Achillovy paty. Zde je zásadní, abyste nepoukazovali na své slabé 
stránky a pokusili se vzít takové chování nejdříve jako výzvu, díky níž zvýšíte svoji 
odolnost či zlepšíte své schopnosti (pokračujte však stále v jednotlivých základních 
pravidlech eliminace šikany včetně inventury útoků). V některých případech může po-
moci uznat, že tyto věci vám nejsou blízké, nejste v nich excelentní nebo narovinu 
říci, že vám dělá potíže je vykonávat. Říci „nevím“ či „neumím“ může být někdy 
velmi osvobozující, ale zároveň mějte v ruce své trumfy a činnosti, ve kterých jste 
naopak dobří. Pokud bude šéf i přes vaše upozornění pokračovat v daných útocích 
taktiky Achillovy paty, opět pokračujte v inventuře a základních eliminačních pravi-
dlech. 

3) Najděte svůj talent a poukazujte na své přednosti a to, v čem jste dobří. Mějte k dis-
pozici své pracovní úspěchy, dokládejte vaši práci a to, co se vám povedlo. Zmiňujte 
tyto záležitosti opakovaně na poradách nebo tam, kde vás bude šéf degradovat. Mů-
žete opět zapojit i kolegy či vedení. Pokud vás šikanují vaši kolegové a jedná se o mo-
bbing, nikoliv bossing, poukazujte na své dobré výkony a neadekvátní útoky přímého 
nadřízeného či kolegů u vedení organizace. V některých případech vedoucí nevyuží-
vají zrovna efektivních stylů řízení (nejedná se o vědomé mobbery), ale snaží se za-
městnance za každou cenu někam posunovat a motivovat podle jejich nejlepšího mí-
nění. Motivace metodou cukru a biče nebo neustálé kritiky však není nejvhodnější 
a nefunguje u všech zaměstnanců. Je spíše stresující a místo pozitivního eustresu se 
dostávají podřízení do distresu až frustrace. Kdyby tomu tak bylo, neviděli byste ve 
vztahových auditech tak často rozdílné přístupy na různých pracovištích. U stejných 
oddělení se můžete setkat s komentáři k šikanóznímu chování, nebo naopak můžete 
potkat zaměstnance, kteří jsou spokojeni a plně stojí za svým šéfem. Jde především 
o přirozené autority a vhodnou komunikaci se zaměstnanci, kteří v daném týmu pra-
cují. Ne vždy bude platit stejná metoda řízení na odlišné kolektivy. Ale dobrý manažer 
dokáže vysledovat a odlišit, co si, na koho může dovolit a jak ideálně ke svým podří-
zeným přistupovat. Úspěšný vedoucí se zaměřuje na talent svých zaměstnanců a je-
jich přednosti a adekvátně k tomu jim stanovuje práci a termíny. Pokud se 
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zaměstnanci budou zlepšovat v tom, v čem jsou výjimeční, tak se jim na pracovišti 
bude lépe dařit. Ti nejlepší koučové najdou u svých klientů pár talentů a na těch pra-
cují.  

4) Pokud je však na úřadě či ve vaší organizaci velké množství práce a na její výkon 
není dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, přičemž vedení vyžaduje nea-
dekvátní pracovní výkon s taktikou Achillovy paty, jedná se o neefektivní procesní 
nastavení. Z takového nastavení šikana velmi často vzniká nebo je jím alespoň 
podporována. V tomto případě pomůže, když požádáte i další pracovníky, aby se 
k vám přidali, a společně poukážete na nefunkční procesy v organizaci a jejich dů-
sledky. Je dobré mít vše písemně podloženo a průběžně zaznamenáváno, aby vaše 
poznatky nezůstaly jen jako „věčné výčitky“ s tím, že „oni si zvyknou“ nebo „musíme je 
vyměnit za mladší, efektivnější, přizpůsobivější“, což se také velmi často děje.  

4.2.3 Taktika trvalé kontroly 
Činnosti a přítomnost na pracovišti jsou kontrolovány nad rámec v organizaci jinak běžný. 
Nadřízenému se musí předkládat i malé dílčí výsledky a každé rozhodnutí, jakkoli bezvý-
znamné, se musí hlásit. Takový způsob chování k podřízenému odpovídá otevřené nedů-
věře a často se podobá částečné odborné nesvéprávnosti. 
• Když je někdo dlouhodobě kontrolován a stále jsou vyhledávány nedostatky dotyčného, 

začne dříve či později chybovat. Přehnaný stres a napětí se nakonec na soustředěnosti 
projeví. 

• Pokuste se poukázat na neefektivnost kontrol a řekněte, že vás to stresuje.  
• Zeptejte se na důvod kontrol a zjistěte, proč vám není svěřena důvěra.  
• Zaznamenávejte do inventury útoků četnost kontrol a přidejte i své odůvodnění, proč 

vám kontroly přijdou nadbytečné a jakou atmosféru na pracovišti způsobují. Vyšší ma-
nagement může nakonec uznat například zneužívání kompetencí a vidět zákeřnost 
těchto útoků. V celém průběhu se pokuste postupovat podle eliminačních pravidel. 

4.2.4 Taktika překvapujících útoků 
Za zády postiženého se dělají rozhodnutí, která se ho týkají. Zasahují oběť jako blesk z čis-
tého nebe. Například odborník se vrátí z dovolené a jeho psací stůl byl mezitím přestěhován 
do jiné kanceláře. 

Doporučené eliminační taktiky 
• Buďte bdělí, pozorní a předvídejte chování mobbera. Sledujte reakce kolegů a co se 

kolem vás děje.  
• Najděte si spojence, kteří vás mohou předem informovat o tom, co se skutečně děje.  
• Pokuste se na změny reagovat klidně a zvolte sebejistý postoj. Velmi klidně hovořte 

o svých právech, pokud to vedoucí nebo kolegové přehánějí.  
• Pokud se tak děje opakovaně, opět pište inventuru útoků. Někdy mohou být útoky od 

sebe časově vzdálené a vy si budete myslet, že už to přešlo, ale opak je pravdou. Mo-
bbeři obvykle dobře a dlouho plánují, čím vás opět dostanou. 

• Můžete zkusit situaci eskalovat a konfrontovat mobbera napřímo (i před svědky) s jeho 
chováním. Záleží na tom, jaká je na pracovišti atmosféra, kdo stojí při vás, kdo se vás 
zastane, nebo naopak. Někdy veřejná konfrontace zabere, neboť mobber uvidí, že si to 
nenecháte líbit, někdy se může strhnout ve veřejnou persekuci vaší osoby a dotyční vás 
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označí za psychicky labilního apod. To se později může obrátit proti vám. 
• Své reakce zvažujte s ohledem na situaci. Nenechte však mobbery, aby vás svým cho-

váním dostávali do úzkých a neustálého napětí z toho, s čím zase přijdou. To se velmi 
často odrazí na psychice každého, kdo se s podobnými útoky setkává. Posuďte, do jaké 
míry to ovlivňuje vás a jak dlouho to jste schopni ještě zvládat.  

4.2.5 Taktika oklešťování kompetencí 
Systematicky je oklešťována sféra působnosti oběti. Úkoly, které dodnes spadaly do její 
kompetence, jsou předány ostatním kolegům, často bez bližšího vysvětlení nebo udání dů-
vodu. 

Doporučení eliminačních taktik 
• Prostudujte si základní eliminační taktiky. 
• V tomto případě vám může pomoci znalost vašich pracovních povinností a odpověd-

ností. Sežeňte si více informací ke stejné pozici na jiném odboru či oddělení, ověřte si, 
za co všechno zodpovídáte, byť jsou vám odebírány kompetence a nemůžete plnit či 
zodpovídat za dané úkoly.  

• Obraťte se s inventurou útoků na vedení organizace nebo je oslovte písemně. Poukažte 
na dané situace a záležitosti, při kterých se tak děje.  

• Hledejte příčinu a někdy můžete chvíli vyčkat, jestli není za odebíráním kompetencí ně-
jaká skrytá agenda, například krytí finančních úniků apod. Pokud je to jen osobní ne-
sympatie či pomsta, můžete ukázat, že si to nenecháte jen tak líbit a dotyčný přestane. 
Pokud bude neustále pokračovat a omezovat vaše kompetence, požádejte o svolání 
konsilia, kde byste s inventurou útoků obhájili svoji práci a poukázali na odebírání kom-
petencí. Sežeňte si opět svědky nebo mějte minimálně písemně zmapován postup ome-
zování kompetencí.  

• Pokud uvidíte, že nemáte na výběr, raději ochraňte svoji osobu, aby vás vedoucí či 
kolegové nedostali do finančních i psychických problémů. 

4.2.6 Taktika izolace 
Spolupracovník není informován o důležitých změnách, je vylučován z porad, jeho názoru 
není přikládána žádná váha. Někdy je oběť izolována i prostorově, a to tím, že je jí přidělena 
odlehlá pracovna, která neumožňuje žádný kontakt s kolegy. 

Doporučení eliminačních taktik 
• Raději se nejdříve ptejte, než začnete útočit, z jakého důvodu se na pracovišti děje to, 

co se děje. Někdy nemusíme chápat činy vedoucího a automaticky je vztáhneme proti 
sobě, ale motivace mohou být zcela jiné, než se domníváme.  

• Konfrontujte se s vedoucím písemně.  V případě překračování veškerých mezí lidské 
slušnosti, bez vysvětlení vašeho přesunu, komplikací v práci, můžete konfrontovat ve-
doucího v kopii na jeho nadřízené. Je důležité zmínit další záležitosti, které máte zazna-
menány v inventuře útoků.  

• Pokud vám jsou například otevírány skříňky, kde máte osobní věci, a jsou zde další 
protiprávní útoky, můžete se obrátit také na inspektorát práce. Nicméně nejdříve se po-
kuste řešit situaci smírčí cestou, zjistit informace, komunikovat s vyšším 
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managementem, zapojit kolegy a konfrontovat se s vedoucím různými možnými způ-
soby, které by mohly situaci uklidnit.  

4.2.7 Útoky na zdraví 
Oběť je nucena k pracím, které jsou zdraví škodlivé. Například navzdory tomu, že postižený 
má potíže s páteří, přidělují se mu vždy ty nejnáročnější aktivity. 

Doporučení eliminačních taktik 
• V tomto případě si dobře prostudujte BOZP a písemně se ohraďte. Pokud bude vedoucí 

vyžadovat činnosti, které neodpovídají vaší náplni práce, nutí vás k pracovním povin-
nostem, které jsou nad její rámec či zdraví škodlivé, a máte právní oporu, můžete zvolit 
ráznější odezvu a odkazovat se na svá práva. Klasická šikana je velmi rafinovaná a zá-
keřná, není vždy snadno rozpoznatelná a pro ostatní viditelná. Ale pokud jsou příkazy 
šikanózního charakteru, jež poškozují vaše zdraví a nerespektují vaše možnosti, jste 
prokazatelně v právu. Zde může hodně pomoci například vyšší management či vedení, 
odbory nebo inspektorát práce. 

4.2.8 Narážky na psychický stav 
Oběti jsou podsouvány duševní choroby a psychické poruchy. Každá reakce postiženého je 
vykládána jako další symptom a jako potvrzení předpokladu. 

Doporučení eliminačních taktik 
• Vedoucí může využít svých možností a poslat vás na psychologické vyšetření, nebo ho 

uskutečnit v rámci oddělení. Pokud je však psycholog předem dobře informován o tom, 
jak to na oddělení chodí, a již dopředu manipulován k výsledkům, které jsou očekávány, 
není problém z vás udělat člověka, který není způsobilý ke své činnosti. Vy se můžete 
ohradit a v případě, že by byly testy takto zkreslovány, nechat si udělat nezávislé psy-
chologické vyšetření.  

• Můžete se ohradit také k poznámkám svých kolegů a ptát se, z jakých informací vychá-
zejí, když vás označují za psychicky labilního, narušeného, psychopata apod.  

• V tomto případě nemá smysl se obhajovat, neboť se budou snažit vše házet na vaši 
psychiku a labilitu. Raději se soustřeďte na odvedení pozornosti, zaměření se pouze na 
pracovní aktivity apod. Můžete se bránit tím, že budete podobné narážky komentovat 
tím, že řeknete, že to považujete za neadekvátní urážku své osoby, vyzvete útočníky, 
aby si nejdříve dobře prostudovali diagnózu, než něco takového použijí a budou vás tím 
poškozovat. Zaznamenávejte si jednotlivé útoky, pokuste se promluvit se svými kolegy 
apod. Kdyby vás totiž kolegové neustále napadali, chytali za slovo, dělali z vás psycho-
patického člověka, nakonec se jím můžete po dlouhodobějších útocích opravdu stát. 
Paranoia z toho, že vám zase něco udělají, že neustále působí na vaši sebeúctu, nemají 
respekt ani soudnost ve svém chování, může přejít ve vážnější psychické onemocnění, 
sociální fobie, izolaci apod. Pozitivním východiskem může být včasná reakce na ob-
dobné narážky či jejich vrácení slovní sebeobranou směrem k těm, co tyto informace 
vypouštějí. 
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5. Krizové řízení vztahové patologie pro vedoucí pracovníky 
a personalisty 

Jak již bylo zmíněno, šikana je velmi zákeřná a není na první pohled rozpoznatelná. Nemusí 
být tedy zřejmé, čím pracovník, který se obrátil s žádostí o pomoc u vás, vedení či persona-
listů, prochází. Zákoutí vztahové patologie a dynamika této krize může překvapit i vynikající 
manažery, tedy není dobré situaci podceňovat. Zůstat objektivní a neutrální je zcela zá-
sadní, neboť mohou být velmi snadno zaměnitelné role oběti a mobbera, bossing za staffing 
apod. Sestavení a dodržování plánu krizového řízení u vztahové patologie má svůj význam 
a může vám pomoci se vyvarovat základních chyb, kterých se dopouští většina vedoucích, 
jež se s tematikou blíže neseznámili.  

S diagnostikou a inventarizací jste se již seznámili a doporučujeme, abyste prostudovali 
také eliminační taktiky pro oběť v případě, že budete potřebovat pomoci některému ze svých 
podřízených. Stejně tak důležitá je interní komunikace vašeho plánu a krizová intervence 
s obětí, kterou je nutné dostat co nejdříve z vlivu mobbera a jeho útoků. Stabilizace týmu 
a nastavování preventivních opatření jsou pak navazující kroky, které určí především vzta-
hová dynamika vašeho prostředí.  

V této části jsme pro vás připravili nejen sumarizaci základních informací a postupů, ale také 
formulář, do kterého můžete svůj vlastní krizový plán vpisovat.  

Můžete jej také využít při sestavování koncepční strategie či kontrole jednotlivých eliminač-
ních aktivit. Provede vás krok za krokem při šetření, řešení, eliminaci i prevenci vztahové 
patologie. 

Pro bližší seznámení s krizovým řízením a postupy pro vedoucí pracovníky a personalisty 
můžete vyhledat v e-learningových materiálech a videích na https://www.dustojnepraco-
viste.cz.  

Př. Personalista Hančino oznámení nepodcenil a snažil se reagovat objektivně, byť měl o situaci své mínění 
a informace od vedoucího i jeho příznivců byly rozporuplné. Uvědomil o situaci vedení úřadu, kde se shodli na 
vztahovém auditu s cílem zmapování pracovního klimatu a přípravě krizového plánu pro realizaci eliminace 
šikany. Domluvili se s vedením úřadu, že pojmou tuto krizi jako příležitost pro zlepšení vztahů a nastavení 
důstojného pracoviště v praxi. Na úřadě se ještě s tak silnými boji proti jednomu z kolegů nesetkali. O vedou-
cím Hany se tradovaly různé zvěsti i to, že za jeho předchozího vedení na jiném oddělení odešly dvě kolegyně. 
Nicméně toto oddělení vedl dobře, projekty úspěšně dokončoval a nevykazoval žádné známky špatného hos-
podaření. Vše vypadalo naprosto v pořádku, naopak byl u veřejnosti i dalších vedoucích velmi oblíbený. Nikdo 
tedy nechtěl věřit tomu, že by Hana zažívala jakoukoliv šikanu. Všichni byli přesvědčeni o její neschopnosti 
a nesprávném pracovním zařazení. Personalista měl tedy velmi těžkou roli i v této oblasti. Postupoval však 
podle plánu a aby nepadla obvinění o subjektivním hodnocení na jeho hlavu, sestavil krizový tým a etickou 
komisi, která mu za základě zjištění skutkové podstaty pomohla situaci vyhodnotit a společně připravit ta nej-
vhodnější antimobbingová opatření pro celý úřad.  

5.1 Plán a realizace krizového řízení u vztahové patologie 
Aby byl plán funkční a komplexní, je třeba si nejdříve ujasnit a zajistit následující aktivity. 
Podrobné vysvětlení a detailní informace k jednotlivým součástím krizového týmu najdete 
v e-learningu pro vedoucí pracovníky https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning. 

https://www.dustojnepracoviste.cz/
https://www.dustojnepracoviste.cz/
https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
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Doporučené postupy mohou být vodítkem pro vedoucí pracovníky a personalisty, kteří řeší 
na svém pracovišti vztahovou patologii. Doporučujeme se věnovat jednotlivým bodům 
opravdu pečlivě, byť se mohou zdát nepodstatné. Vztahová patologie je velmi specifická 
a vyžaduje také specifické přístupy. Pro zjednodušení a nastavení jednotlivých aktivit je 
v rámci příručky Formulář krizového řízení vztahové patologie, který může být nejen dobrým 
vodítkem, ale také kontrolním seznamem pro vlastní krizové řízení. 
• Krizový tým, etická komise – pověřené osoby a další subjekty podílející se na krizové 

situaci, které budou průběžně komunikovat, proces řídit, ovlivňovat a rozhodovat o dal-
ších postupech.  

• Identifikace a analýza rizik – rizikem se rozumí nebezpečí vzniku škody a poškození, 
včetně negativních ekonomických a sociálních dopadů.  

• Vymezení odpovědnosti a úkolů – s ohledem na charakteristiku pracovního prostředí, 
organizační kulturu, region a oblast působení. 

• Proces krizového řízení: 
1) Inventarizace a SWOT analýza. 
2) Stanovení vize, cílů a perspektiv na základě predikce rizik a míry zranitelnosti 

organizace i oběti. 
3) Krizové plánování – obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení kri-

zových situací v působnosti orgánu krizového řízení. Plán krizové připravenosti 
je dokument upravující přípravu dotčené fyzické osoby i firmy v řešení krizových 
situací.  
• Stanovení postupu. 
• Stanovení termínů.  
• Řešení krizových stavů. 
• Opatření k zajištění ochrany před následky krizových situací. 

4) Realizace krizového řízení  
• Realizační fáze jednotlivých eliminačních a preventivních kroků.  
• Formulář pro krizové řízení viz níže. 

5) Procesní nastavení eliminačních postupů v rámci krizového řízení. 
6) Hodnocení a kontroly krizového řízení a jeho dopadů. 

• Plán preventivních opatření a postupů. 
• Právní předpoklady řešení.  

Příloha 2: Formulář krizového řízení u vztahové patologii na pracovišti pro vedoucí a per-
sonalisty 

5.2 Eliminace vztahové patologie na pracovišti pro organizaci 
K tomu, abychom dokázali vybrat ty nejvhodnější eliminační strategie pro jednotlivce, kolek-
tiv i organizaci, je nutné seznámit se nejdříve s iniciátory mobbingu, zjistit motivace 
a aspekty, na základě kterých je šikana na pracovišti umožněna či tolerována.  

Kolik osobností, pracovišť a typů kolektivu, tolik kreativních forem komunikace nebo také 
šikany. Záleží, zda je šikana používána vědomě či nevědomě, a také k jakému účelu či z ja-
kého přesvědčení, jaké je nastavení firemní kultury, místních zvyklostí a další ovlivňující 
faktory.  
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Je třeba počítat také s tím, že šikana je velmi rafinovaná a taktiky protistrany se mohou 
měnit velmi rychle a neočekávaně. Pružnost reakcí v rámci realizace krizového plánu a na-
stavování eliminačních opatření je pro krizový tým i vedení jedním z klíčových vlastností. 
Pro někoho může znamenat skvělou eliminační taktiku edukace a motivace správným smě-
rem, na jiném pracovišti zaberou pouze striktní opatření a sankce. Zvolení vhodné strategie 
a jednotlivých taktik musí zohlednit charakter pracoviště a dynamiku dané skupiny včetně 
individuality zaměstnanců, kteří jsou nedílnou součástí pracovního klimatu. Záleží, jaké stra-
tegie používá mobber, organizace, kolektiv a co všechno je součástí organizační kultury. 

Eliminační strategie pro organizaci 
V rámci eliminační strategie je důležité zvolit si cíle a časový harmonogram, kterými by se 
mělo vedení řídit a informovat o něm i své okolí, aby nevznikaly zbytečné domněnky a fámy. 
Cíle je dobré rozdělit na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé a průběžně kontrolovat je-
jich plnění. Důležité je zvážit prognózu vývoje, možná rizika a zároveň vzít v potaz nepřed-
vídatelné impulsy okolí, které při prošetřování či eliminaci šikany vyplývají na povrch. Pokud 
se oběť snaží organizaci pomoci, aby společnost reagovala adekvátně situaci, je dobré opět 
postupovat obezřetně, aby nebyla situace záměrně komplikována a utajována. Není také 
dobré na vedení vyvíjet tlak a vyhrožovat, to by mohlo situaci zhoršit a celý problém eska-
lovat. 

Organizace může zvolit například jednu z uvedených eliminačních strategií: 
• Reaktivní strategie – řeší mobbing především reakcí na útoky mobbera. 
• Prediktivní strategie – předvídají strategie mobbera a jeho jednání předchází. 
• Proaktivní strategie – aktivně vyhledává cesty a opatření ke snížení vztahové patologie. 
• Antimobbing strategie – zákaz mobbingu s okamžitou platností. 
• Win-win strategie – objektivní a postupná snaha o pochopení obou stran a nastolení 

smírčí cesty. 
• Komplexní eliminační strategie – vychází z detailní znalosti a šetření pracovního kli-

matu, kombinuje jednotlivé strategie podle aktuální situace a priorit společnosti. 

Neustálé ověřování a kontroly funkčnosti volených strategií a taktik mohou vést také ke 
zcela novým, kreativním způsobům eliminace. Pokud je aktivně zapojen tým pracovníků, 
mohou hledat cesty společně s vámi. Takové strategie pak mají nejefektivnější výsledek 
i odezvu. Změna musí jít ideálně zevnitř. Změny přicházející z venku jsou obvykle velmi 
těžce přijímány a mají nižší udržitelnost. 

Pomoc třetích stran při řešení a eliminaci vztahové patologie 
Tyto subjekty mohou být přizvány v případě potřeby pro krátkodobou spolupráci, vyjasnění 
sporů, práci na odhalených příčinách mobbingu, ale také pro dlouhodobé působení v daném 
prostředí, čímž se pracoviště rychleji a efektivněji stabilizuje. Pokud je výběr externích spo-
lupracovníků prováděn pečlivě, mají důvěru a jejich přítomnost je objektivní a ne účelová, 
obvykle ji zaměstnanci přijímají s vděkem a pozitivním očekáváním. Často se pak na praco-
višti otevírají nová témata a lépe se hledají a tvoří nové cesty.  
• Krizový tým a etická komise – přizvání expertů na vztahovou patologii, organizační 

procesy, psychologii, právo a řízení. 
• Supervize – skupinová a individuální. Objektivní podpora pracovního prostředí a jed-

notlivců. Supervizi můžeme využít jako podpůrnou činnost či auditní a kontrolní činnost. 
• Facilitátor – vedení procesu a diskusí na téma nastavování zdravého pracovního 

https://elearning.dustojnepracoviste.cz/mod/glossary/showentry.php?eid=17&displayformat=dictionary
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prostředí, sestavování etických kodexů a antimobbingových i preventivních opatření.  
• Koučink – pro zvládnutí individuální i skupinové sebereflexe a přijetí zodpovědnosti. 
• Mentor – dlouhodobé předávání odborných znalostí a zkušeností z praxe, manažer-

ských i měkkých dovedností, rozvoje profesního i osobního charakteru. Využití přede-
vším podpůrného a eliminačního mentoringu, posílení skupinových pilířů na pracovišti. 

• Mediátor – dobrovolné, vzájemné a přijatelné řešení sporů. Smírčí a kompromisní pro-
ces, který umožní narovnání konfliktů na pracovišti. Mediaci mezi mobberem a ozna-
movatelem je v rámci vztahové patologie třeba vykomunikovat také u vedení a kolek-
tivu, aby nebyl mobbing dále podporován. 

• Sociální dialog a kolektivní vyjednávání – projednávání s aktéry a dalšími stranami 
zapojenými do procesu řízení vztahové patologie (odbory, zřizovatel, organizace apod.). 

Základní antimobbingová opatření 
Jak již bylo zmíněno, opatření je třeba tvořit zevnitř s ohledem na individualitu pracoviště 
i cílové skupiny, na kterou jsou opatření mířena. Někde postačí motivace, jinde edukace 
a na určitých, již velmi poškozených pracovištích, je potřeba hlubokých změn, jako je kom-
pletní přehodnocení a nastavení organizační kultury či zavedení sankcí a razantních pří-
stupů a postupů při výskytu vztahové patologie. 
• Seznámení s managementem prevence násilí na pracovišti.  
• Zavedení jasných postupů a komunikace v případě výskytu vztahové patologie. 
• Jasné stanovení zodpovědnosti a kompetencí napříč odděleními.  
• Přehodnocení či změny v organizačních procesech. 
• Nové nastavení komunikačních pravidel a vzájemné empatie a lidskosti na pracovišti. 

Aktivní podpora zdravých vztahů. Proškolování v konflikt managementu, nové motivace 
pracovníků. 

• Rozvoj lidských zdrojů, zvyšování kompetentnosti pracovníků, péče o zaměstnance 
a jejich optimální využití. 

• Komplexní, jednotné a efektivní řízení krize u vztahové patologie, které neumožní další 
výskyt vztahové patologie. 

• Etický kodex, zavedení pravidel, možnost uvedení do pracovních smluv, rámcové do-
hody, kolektivní smlouvy. 

• Aktivní zapojení týmu do změn, aktivní porady, teambuildingové aktivity, průběžné so-
ciomapování a 360stupňové zpětné vazby. 

• Zavedení interních antimobbingových opatření – poučení, napomenutí, výstraha, důtka, 
vytýkací dopis, odvolání z funkce, přeložení, výpověď (vše dle reálných a zákonných 
možností daného pracoviště). 

• Pomoc třetích stran. Využití krizového týmu, konzilia, supervize, koučinku, mentoringu, 
mediace, sociálního dialogu apod. 

• Edukační a osvětové aktivity. 

Další návrhy na opatření naleznete v kapitole Základní preventivní a antimobbingová opat-
ření pro organizaci. Při implementaci důstojného pracoviště vezměte vždy v potaz vaše or-
ganizační prostředí, postoje zaměstnanců a buďte flexibilní při nových potřebách změn. 

Př. Krizový tým se rozhodl pro win-win strategii a nápravu situace na oddělení. Vedoucí byl prověřován a byla 
mu nastavena jasná pravidla komunikace s týmem a dalšími kolegy s časovým limitem možné nápravy. Jeho 
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práce byla po určitou dobu supervizována a musel projít eliminačním mentoringem se školením o prevenci 
managementu násilí na pracovišti pro vedoucí pracovníky, komunikaci a konflikt managementu. I on sám si 
do té doby neuvědomoval, jak moc Hanu svým jednáním ovlivnil a jaké měla problémy. Viděl svůj jasný cíl a 
o ten mu šlo. Nesouhlasil s opatřeními, ale výpovědi zaměstnanců, zpětná vazba a následná snaha všech 
o nápravu mu neumožňovala se ze situace jinak vymanit. Pokud chtěl zůstat, musel spolupracovat. Následné 
společné teambuildingové aktivity a workshopy na sestavování nové organizační kultury tým a spolupráci po-
silovaly. Personalista nebyl při krizovém řízení sám a měl více opěrných bodů, které mohl v průběhu řízení 
krize využít. Postupně nastavovala organizace další antimobbingová a preventivní opatření a kontroly probí-
haly průběžně asi 1x v měsíci po dobu jednoho a půl roku. Neformální začátky porad se udržely, a nakonec 
se přenesly jako dobrý zvyk i na další oddělení. Hana mohla v zaměstnání zůstat, a i s nadřízeným si to na-
konec vyříkali a urovnali. Hana se pak stala důvěrníkem, či peer pracovníkem, pomáhajícím dalším lidem, kteří 
se cítili být pod tlakem jiných kolegů nebo měli podezření na šikanu. 

5.3 Zásady krizové intervence pro komunikaci s aktéry mobbingu 
Krizová intervence, v souvislosti s mobbingem, je využívána především pro zvládnutí krize 
a náročných situací na pracovišti. Je to především krátkodobá pomoc s dlouhodobějším 
monitorováním situace a občasnými zásahy. Jsou ctěny a upřednostňovány společné lidské 
hodnoty, důstojnost, sebeúcta, spolupráce a uznání. Zásady krizové intervence lze využít 
při komunikaci s oznamovatelem, mobberem i svědky. Při krizové intervenci je velmi 
důležité zpřehledňovat, strukturovat, eliminovat ohroženost a kontraproduktivní 
tendence chování. Vede ke zvládnutí krize při zátěžové, nepříznivé a ohrožující situaci. 
Zaměřuje se na souvislosti, jež bezprostředně souvisejí s krizí. Podporuje klienta v jeho 
kompetenci a vede k odpovědnosti a aktivnímu přístupu. Pomáhá u překonávání 
konkrétních překážek a vede k psychické odolnosti. 
1) Navázání vztahu mezi krizovým interventem / krizovým týmem a oznamovatelem.  
2) Rozhovory jsou vedeny důvěrně, sdělte si tento fakt nebo si vzájemně podepište do-

hodu o mlčenlivosti. Můžete také udělit informační embargo. 
3) Vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí a vhodné atmosféry, která umožní ote-

vřenou komunikaci a sdílení (někdy může být pro oběť lepší setkat se mimo praco-
viště). 

4) Objektivita a nestrannost jsou na prvním místě.  
5) Nehodnoťte, neposuzujte, neříkejte nahlas vlastní názory v přítomnosti klienta. Dopo-

ručujte, nediktujte. Jen oběť sama je schopna vědět, co a jak je či není v její situaci 
možné. 

6) Stanovte si předem časový limit pohovoru a snažte se témata vracet k dané proble-
matice, aby pohovor nezabíhal do zbytečných detailů, předsudků a spekulací. 

7) Stanovte si vlastní hranice a limity, které vám umožní zachovávat si danou objekti-
vitu. 

8) Oběť vyslechněte a berte její situaci a pocity vážně. Pomáhejte oznamovateli utříbit 
si myšlenky a veďte ho k systematickému přístupu a otevřené zpětné vazbě. Veďte 
dotazovaného k jednoduchým a konkrétním formulacím a pojmenování problému. 

9) Uznejte problém, projevujte soucit, empatii a pochopení. 
10) Snažte se identifikovat hlavní problémové oblasti. 
11) Po identifikaci problémových oblastí si stanovte společné cíle a postupy krizové inter-

vence. 
12) Pokuste se zjistit záměr oznamovatele/oběti. Někdy může jít o uklidnění situace, vy-

hnutí se útokům nebo o omluvu, nápravu, finanční nápravu apod. 
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13) Ujistěte oběť, že se pokusíte udělat maximum pro prošetření situace. Pokud se vzta-
hová patologie potvrdí, pokusíte se ji co nejdříve řešit.  

14) Prvotně se pokoušíte o smírčí cestu. Komunikace je postavena na vzájemné spolu-
práci. (Oběť se mnohdy snaží přesunout celou zodpovědnost za řešení problému na 
další stranu. Je dobré ji motivovat k další zainteresovanosti a nápravě situace). 

15) Pokud se oběť či oznamovatel necítí dobře, můžete nabídnout možnost mít u sebe 
někoho blízkého či kolegu, domluvit jiný termín či místo schůzky. Pro oběť může být 
stresující samotný fakt, že je agresor v prostoru, kde se jednání koná. 

16) Veďte oběť k tomu, aby se vše písemně zaznamenávalo či nahrávalo z důvodů vzá-
jemné bezpečnosti a pravdivosti údajů, které mohou být „jen tak mezi řečí“ zkreslo-
vány.  

17) Sami si vše písemně před obětí zaznamenávejte. Počítejte s tím, že mohou být zá-
znamy později použity například u soudu, mediačních jednání či konzilia. 

18) Nechte oběť, aby písemně vyplnila inventuru útoků (viz níže). 
19) Psaní deníku či inventury útoků působí také terapeuticky, umožňuje situaci pojme-

novat, strukturovat, uvolnit napětí a emoce. Někdy může být pro oběť náročné vše 
zaznamenávat a vracet se ve vzpomínkách zpět do stresových situací. V tomto pří-
padě můžete nabídnout oznamovateli pomoc či kolegu, který by s ním tyto záležitosti 
prošel a pomohl mu je zaznamenat. 

20) V případě, že se jedná o závažné porušování osobní svobody, pracovních povin-
ností či bezpečnosti práce, je potřeba reagovat rychle, aby nedošlo k další či větší 
újmě. Je ale třeba tak činit obezřetně, neboť šikana není zatím řádně prošetřena a mo-
hou se ukázat další ovlivňující faktory, které nemusejí být na první pohled zřejmé.  

21) Ochrana oznamovatele může spočívat například v omezení komunikace mobber – 
oběť, vyhnutí se stresovým situacím, doporučení osobního volna na dobu šetření (v 
případě velkého stresu z kolegy či nadřízeného je obvykle oběť na nemocenské), pře-
řazení či výměna pracovního místa s kolegou, omezení komunikace pouze na nejnut-
nější záležitosti apod. 

22) V případě, že je na tom oběť psychicky špatně, nabídněte pomoc psychologa (pří-
padně psychiatra, pokud je již situace psychicky nezvladatelná – ovšem pozor, aby 
nebyla tato nabídka podána necitlivě a vnímána negativně), experta na danou proble-
matiku, mediátora, důvěrníka apod. 

23) V průběhu krizové intervence aktivně naslouchejte. Empatie je v případě šetření 
vztahové patologie důležitá a může oběti pomoci se otevřít. Věnujte pozornost po-
známkám, řeči těla, gestikulaci, výrazu a vyjádření.  

24) Ptejte se, pokud není něco jasné, a shrňte významové souvislosti vlastními slovy bez 
osobního hodnocení a posuzování. 

25) Aktivně podporujte víru ve vyřešení konfliktu a v uzdravení pracovního klimatu. 
26) V průběhu rozhovoru monitorujte, zda je situace druhé straně ještě příjemná. 
27) Je dobré být si vědomi toho, že po prvním rozhovoru s obětí či jiným člověkem není 

možné mít komplexní pohled na situaci a některé věci, jež se jeví v rozhovoru s obětí 
naprosto zřejmé, mohou být z druhé strany vnímány naprosto jinak. Tento fakt je dobré 
mít celou dobu na paměti.  

28) Závažnost situace pomohou zhodnotit i uvedené důsledky šikany ze vztahového au-
ditu. Výpovědi oběti, kolektivu, případně organizace (vysoká fluktuace, fáze, ve které 
se oběť nachází apod.). 
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29) Zjistěte, zda je možné získat od někoho potvrzení toho, co oběť předkládá – svědka, 
kolegy v obdobné situaci, někdy i rodinné příslušníky apod.  

30) Za důležité považujte upozornit oběť na možnost zvýšení útoků, podání žaloby za 
poškození pověsti apod. (proto je důležité postupovat diskrétně a obezřetně). Některé 
oběti mají tendenci se mstít, případy zveřejňovat, chovat se následně neeticky a ne-
dochází jim, že tak ohrožují sami sebe a zdárné šetření a řešení případu. 

31)  Zjistěte, zda je oběť připravena na konfrontaci s druhou stranou, mediaci, podpůrný 
mentoring či spolupráci se supervizorem. 

32) Veďte oznamovatele ke kreativnímu myšlení a aktivnímu vytváření zdravých vztahů 
na pracovišti, například nastavení hranic, otevřené komunikaci apod. 

33) Společně posuzujte výběr alternativ řešení. 
34) Společně plánujte provedení, výběr strategií, taktik, metod a technik k dosažení 

cílů. 
35) Následně oznamovateli potvrďte, že po celkovém vyhodnocení a dalších rozhovo-

rech vyberete to nejvhodnější možné řešení a domluvíte se na implementaci a re-
alizaci konkrétních kroků včetně časového limitu vyhodnocování.  

36) Ponechte si dostatečný čas ke zvolení aktivit, aby nedocházelo k unáhleným kro-
kům. Vždy záleží na reakci dalších stran a dalším plánování. Není však dobré situaci 
nechat „uspat“, neboť byste ztratili důvěru u oznamovatele i kolektivu. 

37) S obětí komunikujte v celém průběhu krize až do její stabilizace.  
38) Průběžně monitorujte, kontrolujte a vyhodnocujte zvolené aktivity a jejich efektivitu.  
39) V momentě stabilizace situace archivujte postupy, důkazní materiály a připravujte pre-

ventivní opatření.  
40) Posledním bodem je implementace důstojného pracoviště v praxi i na jiných odděle-

ních či v rámci celé organizace. 
Př. Krizový tým měl za úkol vyslechnout v průběhu šetření nejen oběť, která byla na pokraji zhroucení a po-
třebovala velkou psychickou podporu a naprosto odlišný přístup, ale také komunikovat s jejím přímým vedou-
cím, který byl označený za mobbera a zároveň zmiňoval, že je obětí. Krizový tým v takovém případě přistupo-
val k vedoucímu stejně jako k oběti a požádal ho o vyplnění formuláře inventarizace. Jak jsme již zmínili, neměl 
ji z čeho vyplnit. Komunikace s přímým vedoucím Hany byla obtížnější, neboť byl velmi oblíben, měl argumenty 
proti Haně i na všechna vyjádření. Své chování a postupnou likvidaci Hany přehnanými kontrolami, poukazo-
váním na jakoukoliv její chybu, křikem a nesmyslným zadáváním úkolů, které měla Hana zdokumentované, již 
popírat nemohl. Hana si také nahrála nadřízeného, jak ji vyhrožuje výpovědí a je na ni nepříjemný. Měla na-
hrávky pomluv kolegyň, které se pravidelně scházely v kuchyňce a bavily se na její úkor.  

Krizová intervence a velmi obezřetná, diskrétní a empatická komunikace krizového týmu se všemi aktéry mo-
bbingu pomohla kolegyním i vedoucímu nakonec otevřít oči, uvidět a uznat všechny souvislosti, které si se 
šikanou nedávali dříve vůbec dohromady. Brali svůj přístup jako žert, obyčejné pomluvy a neshody na praco-
višti a cítili se naopak v právu tím, že Hana stále více chybovala. Někteří z kolegů však nereagovali a zabrala 
až striktní nařízení a pravděpodobnost sankcí při porušování nových pravidel. 

5.4 Komunikace vztahové patologie v organizaci 
Interní a externí komunikaci při výskytu vztahové patologie je třeba nebrat na lehkou váhu 
a osvojit si postupy a její zásady. Dynamika krize a vztahů je nepředvídatelná a reakce musí 
odpovídat nejen firemní kultuře, ale také aktuálnímu stavu pracoviště, vnímání zaměstnanců 
i veřejnosti. 
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Postupy 
Před realizací komunikační strategie je třeba ujasnit si následující: 
1) Vize a cíle – co, jak, dokdy, kde a za jakým účelem chcete komunikovat. 
2) Cílová skupina – komu budete informace sdělovat. 
3) Analýza a predikce rizik – co vám hrozí, když komunikace neproběhne dobře, co mů-

žete komunikací spustit v souvislosti s dynamikou krize. 
4) Strategie a taktiky – jednotlivé komunikační kroky, které zvolíte. 
5) Komunikační kanály – interní, externí, média – jak (jakými nástroji) budete komuniko-

vat. 
6) Reakce a zpětná vazba – zjišťování, zda jste komunikovali dobře. 
7) Vyhodnocování, kontrola a prevence – pro zjištění efektivity komunikace, pro další plá-

nování a nastavování preventivních opatření a jejich komunikace. 

Zásady  
• Komunikujte včasně, fakticky, jasně, stručně, pravdivě, přímě, objektivně, důvěryhodně. 
• Nepoškozujte, nehodnoťte, nejmenujte oběť, mobbera ani kolektiv. 
• Vydejte vlastní jasné stanovisko organizace k netoleranci šikany a jakékoliv vztahové 

patologii. 
• Nezveřejňujte detailní informace, mohou být zavádějící. Buďte věcní. Můžete vydat také 

embargo do vyřešení situace (to by se nemělo týkat vaší komunikace, ale roznášení 
dezinformací uvnitř i vně organizace). 

• Informujte o postupech, časovém harmonogramu s cíli, které jsou pro vás v této situaci 
prioritou (např. vyřešení, nastavení opatření, prevence atd.). 

• Pravidelně stručně informujte o průběhu prošetřování, řešení a eliminaci ze strany or-
ganizace a o nastavování preventivních opatření tak, aby zaměstnanci věděli, co se 
děje. Pokud se šetření prodlužuje, zmiňte stručně důvody a dejte nové termíny, abyste 
neztratili důvěru zaměstnanců. 

• Podporujte tým i kolektiv, stabilizujte organizaci. Naslouchejte a motivujte kolegy k ak-
tivní spolupráci a řešení vzniklé situace. Vraťte jim vlastní zodpovědnost, vy držte jen tu 
svou. Trvejte na vzájemném respektu a pokuste se jej v organizaci obnovit. 

Př. Průběžná komunikace krizového týmu poukazovala na to, že se situace na pracovišti řeší a bude následo-
vat zavádění nových opatření. Tím, že bylo vedení ve svých stanoviscích naprosto jasné, přestaly se šířit fámy, 
a naopak byla snaha o všeobecnou nápravu a nové nastavování. Komunikace se všemi zúčastněnými i vzdá-
lenými kolegy probíhala pravidelně a s citlivostí k situaci. 

5.5 Kontrola a vyhodnocení krizového plánu 
Nutnost průběžných kontrol a monitorování na pracovišti, kde se vyskytla či vyskytuje ši-
kana, je velmi důležitá, a to i v případě vyřešení situace a ukončení krizového plánu. Kon-
trola 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, moci si promluvit s důvěrníkem (peer pracovníkem), personalistou či kri-
zovým týmem, který průběžně monitoruje stav na pracovišti. 

Nutnost průběžných kontrol je při výskytu vztahové patologie klíčová proto, aby se situace 
stabilizovala a šikana byla opravdu eliminována. Obvyklá doba kontroly po šetření, řešení 
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a eliminace vztahové patologie je kolem jednoho roku, záleží na charakteru pracoviště, po-
čtu zaměstnanců i charakteru útoků a mobbera. 

Př. I když se v organizaci zavedla nová opatření, kontroloval krizový tým v průběhu několika dalších měsíců 
prostřednictvím občasné supervize a rozhovorů situaci na pracovišti. Zavedl pro zaměstnance SOS linku 
a schránku důvěry, Hana se stala peer pracovníkem, což jí umožňovalo další vzdělávání a posilování své 
pozice na pracovišti. Pravidelně probíhaly teambuildingové aktivity, společné obědy jednou v měsíci, nefor-
mální zahajování porad, zavedla se sociální adaptace nových pracovníků a mentoring od zkušenějších kolegů 
a celková péče o dobré vztahy na pracovišti. Manažeři byli seznámeni s managementem násilí na pracovišti 
a zpětnovazební hodnocení jejich podřízených probíhalo jednou za půl roku. Jasné komunikační postupy, 
opatření a pravidla při výskytu vztahové patologie již neumožnily další šíření šikany.  

5.6 Základní preventivní a antimobbingová opatření pro organizaci 
Antimobbingová a preventivní opatření by měla být sestavena dle organizační kultury a cha-
rakteru pracoviště i pracovních týmů. Měla by být v souladu s názory a postoji zaměstnanců, 
kteří organizační kulturu spoluutváří. Jedním z nejefektivnějších opatření je vždy vzdělávání 
zaměstnanců, které je motivuje a rozšiřuje znalosti v dané oblasti. Pokud jsou pracovníci 
dobře seznámeni se souvislostmi, důsledky a průběhem šikany, obvykle si ji všimnou 
a přestanou tolerovat či se nevědomě zapojovat. Tam, kde je mobbing rozsáhlejší, je po-
třeba nastavit jasná antimobbingová opatření, která zamezí dalšímu šíření šikany a poško-
zování. Vyberte si a aplikujte ta nejvhodnější opatření pro vaše pracoviště. 

Základní preventivní aktivity a antimobbingová opatření: 
• Informační osvěta a vzdělávání zaměstnanců – přednášky, workshopy, semináře. 
• Sociomapování. Průběžné vztahové audity, rozhovory, dotazníky mapující situaci. 
• Jasné stanovení popisů a náplní práce, odpovědnosti a kompetencí, etického kodexu 

a rámcových dohod o prevenci násilí, antimobbingových opatření na pracovišti. 
• Pravidelná kontrola pracovních procesů, organizace práce pracoviště z hlediska využití 

pracovní doby a psychické zátěže pracovníků – pracovní tempo, monotónní práce, po-
žadavky na výkon, vyváženost pracovních pozic i sil, mnoho přesčasových hodin apod. 

• Jasně stanovené komunikační postupy a možnost využívání pomoci třetích stran, soci-
álního dialogu, krizového týmu, etické komise, peer pracovníků apod. 

• Zajištění manažerské kompetentnosti a optimálního využití pracovníků. 
• Sociální adaptace nových pracovníků, jasná kritéria a objasnění pro zařazování na pra-

covní pozice, povyšování, převádění na jinou práci, přeřazení či propuštění.  
• Podpora demokraticko-liberálního či partnerského stylu řízení.  
• Rozvoj vzájemné komunikace mezi manažery a zaměstnanci. Individuální konzultace 

s odborníky, psychology, terapeuty, poradenský servis. 
• Pravidelné schůzky a porady s otevřenou komunikací, kulatý stůl, SOS linka, 360° 

zpětná vazba, Speek up. 
• Péče o dobré vztahy na pracovišti. Teambuildingové aktivity. 
• Nastavení firemní kultury podporující partnerský postoj, týmovou spolupráci, společen-

skou odpovědnost, stabilní vztahy, flexibilitu. Udržování zdravých vztahů a kolegiality 
na pracovišti. 

• Průběžné a objektivní hodnocení pracovníků – obsahy, metody a termíny hodnocení 
pracovního výkonu, organizace a dokumentace vyhodnocení, návrh a kontrola opatření 



36  

k závěrům hodnocení. Jasná a srovnatelná kritéria hodnocení s ohledem na náplň pra-
covní činnosti. Vyvážené odměňování výkonu, oceňování pracovníků, další vzdělávání, 
motivační programy. Průběžné uznávání a oceňování pracovních dovedností vedoucím 
pracovníkem. 

• Dodržování efektivního time-, energy- a stress managementu. 
• Odměňování pracovníků – adekvátní hmotné i nehmotné odměny a výhody. Motivace 

pracovníků. Znalost motivačního profilu pracovníka. 
• Nastavení vhodných opatření korespondujících s daným pracovištěm. Vybídnutí za-

městnanců k upozorňování vedení a všímání si duševního zdraví spolupracovníků. Do-
poručování návrhů změn a úprav v případě potřeby. Dodržování správných pracovních 
návyků. 

• Dodržování zásad důstojného pracoviště. 



37  

6. Právní rámec 
Komplexní seznámení s právním rámcem v oblasti šikany najdete na https://www.dustojne-
pracoviste.cz. Rozsáhlá příručka připravená Markétou Tritovou obsahuje také případové 
studie, výtahy ze zákonů a doporučuje vybrané postupy právní ochrany adaptovatelné na 
vztahovou patologii. 

Násilí na pracovišti neboli šikana, není v mezinárodním ani vnitrostátním právu podrob-
něji upravena a chybí komplexnější zpracování tématu, včetně jednotné, všeobecně uzná-
vané definice.  

Základní právní minimum, na které se můžeme v rámci vztahové patologie odkázat, je ná-
sledující: 

Rozdíl mezi diskriminací a násilím na pracovišti 
Diskriminace Násilí na pracovišti 
• podrobná úprava mezinárodní i národní 
• zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zachá-

zení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací (antidiskriminační 
zákon) 

• musí být nutně přítomen diskriminační 
důvod, uvedený v zákoně 

• nemá žádnou celistvou právní úpravu 
• mezinárodní úroveň – alespoň rámcově, 

např. v oblasti BOZP  
• absence vnitrostátních právních norem 

Podpůrná hmotněprávní úprava v ČR 
• Ústava ČR, Listina základních práv a svobod 
• Občanský zákoník  
• Zákoník práce – stěžejní norma 
• Zákon o služebním poměru 
• Zákon o úřednících územních samosprávných celků 
• Zákon o přestupcích a některých přestupcích 
• Zákon o zaměstnanosti 
• Zákon o inspekci práce 
• Trestní zákoník 

Diskriminace – zák. č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon) 
• zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před dis-

kriminací (antidiskriminační zákon), 
• § 16 odst. 2 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též ZP) ve znění zákona č. 

206/2017 Sb. (s účinností od 29. 7. 2017). 

Diskriminace přímá 
• Upravuje § 2 odst. 3 zák. č. 198/2009 Sb. (antidiskriminačního zákona, dále jen ADZák). 
• Jde o srovnání postavení či zacházení včetně opomenutí s více osobami a důkaz, 

že s jednou osobou bylo na základě antidiskriminačního zákona zacházeno méně 

https://www.dustojnepracoviste.cz/
https://www.dustojnepracoviste.cz/
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příznivě, než by bylo zacházeno s jinou osobou, jež se tímto diskriminačním důvodem 
nevyznačuje. 

• Ve vztahu k násilí na pracovišti se tak bude jednat o situace, kdy je na pracovišti s jed-
nou osobou zacházeno méně příznivě, než se zachází, zacházelo nebo by se zacházelo 
s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodů rasy, etnického původu, národnosti, 
pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či 
světového názoru, a dále v právních vztazích, uvedených v ADZák. 

• Dle znění § 16 odst. 2 ZP se nově stanovuje výčet diskriminačních důvodů v pra-
covněprávních vztazích, přičemž zůstává zachován „zákaz jakékoliv diskriminace, 
zejména diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického 
původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního 
stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského či rodinného stavu a vztahu 
nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politic-
kých stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích 
zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní 
identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.“ 

• Tento typ diskriminace lze identifikovat snáze než diskriminaci nepřímou. 

Diskriminace nepřímá 
• Upravuje § 3 odst. 1 zák. č. 198/2009 Sb. (antidiskriminačního zákona). 
• Podstatou nepřímé diskriminace je existence určité právní normy, která formálně žád-

nou zakázanou diskriminační klasifikaci neobsahuje, avšak i přes její rovnou aplikaci má 
na své adresáty nerovný dopad.  

• Takovýto nerovný dopad je důsledkem nesprávně formulované normy. 
• K nepřímé diskriminaci dochází za situace, kdy zdánlivě neutrální ustanovení či krité-

rium způsobí, že je určitá osoba z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákoně (§ 2 
odst. 3) znevýhodněna oproti ostatním. 

• Tento druh diskriminace je mnohem obtížněji rozpoznatelný. 

Šimečková E., Jordánová J.: Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itá-
lie, Leges, s.r.o., Praha 2; 2015, s. 29 – 30. 

Za důležité a inspirativní považujeme v rámci šikany na pracovišti zmínit také přenesení 
důkazního břemena, což je součástí antidiskriminačního zákona a mohlo by být principi-
álně používáno například také pro inspektory při prošetřovacím procesu, kdy by museli ini-
ciátoři mobbingu dokázat, že se násilí na pracovišti a diskriminaci nedopouštěli. 

Institut přenesení důkazního břemena 
• Ustanovení § 10 ADZák. ve spojení s § 133 a občanského soudního řádu (dále jen 

OSŘ) stanoví: „Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, 
že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci dle ADZák., je žalo-
vaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“ 

• Tedy ten, kdo se chce domáhat svého dotčeného práva, uvedeného v § 10 ADZák., 
musí v podané žalobě podat důkazy o diskriminačním jednání ze strany žalovaného, 
poté se přenese důkazní břemeno na žalovaného, který musí prokázat, že k diskrimi-
naci nedošlo. 
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• Žalobce má v tomto řízení povinnost nejen tvrdit, ale i dokazovat. Avšak vzhledem 
k tomu, že je pro něj často velmi obtížné nějaké důkazy získat, existují v tomto případě 
v českém právu speciální pravidla. 

• Aktivní jednání žalobce tak musí spočívat ve vylíčení skutečností a proká-
zání toho, že s ním bylo zacházeno diskriminačně ve srovnání s jinými. 

• Přesunutí důkazního břemene se tak bude týkat jen těch skutečností, ke kte-
rým nemá žalobce přístup či by bylo pro něj extrémně obtížné tyto získat, za-
tímco žalovaný je má k dispozici (např. dokumenty z výběrového řízení, statistiky 
apod.). 

Šimečková E., Jordánová J.: Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itá-
lie, Leges, s.r.o., Praha 2; 2015, s. 29 – 30. 

Občanský zákoník – zák. č. 89/2012 Sb. 
Ochrana osobnosti – § 81–114 
• Podle § 580 OZ je neplatným právním jednáním jednání, které se příčí dobrým mravům 

nebo které odporuje zákonu. (V případě mobbingu by mohla být podána žaloba, jejímž 
cílem by bylo zdržet se šikanózního jednání, odstranit následky i nárok na náhradu ne-
majetkové újmy v penězích (dle § 2956 OZ)). 

• § 2957 OZ dále stanoví kritéria pro určení konkrétního způsobu a výše přiměřeného 
zadostiučinění v případech vzniku imateriální újmy. 

V případě mobbingu by mohla být podána žaloba, jejímž cílem by bylo zdržet se šikanózního 
jednání, odstranit následky i nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích (dle § 2956 
OZ). 

Zákoník práce – zák. č. 262/2006 Sb. 
• Pracovní právo upravuje (dle ust. § 1 ZP) individuální práva a povinnosti smluvních 

stran při výkonu závislé práce, 
• kolektivní pracovněprávní vztahy (kolektivní vyjednávání, odborové organizace), 
• upravuje některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů, 
• upravuje některá práva, povinnosti a některé sankce v souvislosti s porušením režimu 

dočasně práce neschopného pojištěnce. 

Základní zásady pracovněprávních vztahů 
Jsou upraveny v § 1a ZP a slouží k právní ochraně obětem násilí na pracovišti. 

• Zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance (§ 1a písm. a) ZP), 
• Zásada, jež zaručuje uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce (§ 1a písm. 

b) ZP), 
• Zásada spravedlivého odměňování zaměstnance (§ 1a písm. c) ZP), 
• Zásada řádného výkonu práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy za-

městnavatele (§ 1a písm. d) ZP), 
• Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace (§ 16–17 

ZP), 
• Úprava základních zásad pracovněprávních vztahů je formulována kogentně (nelze se 
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od nich odchýlit), pod sankcí absolutní neplatnosti. 

Zákon o úřednících územních samosprávných celků – zák. č. 312/2002 Sb. 
Zákon o úřednících územních samosprávných celků (dále jen ZUUSC) upravuje ve svém 
§ 1: 

• pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání, 
• na pracovněprávní vztahy úředníků územních samosprávných celků se vztahuje 

zákoník práce, nestanoví-li tento zákon jinak (ZUUSC je tedy normou speciální, neupra-
vuje-li nějakou pracovněprávní oblast, použije se obecné normy – zákoníku práce). 

Zákon o některých přestupcích – zák. č. 251/2016 Sb. 
• Projednávání přestupku proti občanskému soužití zaštiťuje (dle § 60 odst. 2 zák. č. 

250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) obecní úřad, v jehož ob-
vodu byl přestupek spáchán (§ 62 téhož zákona). 

• Přestupek je definován jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 
společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-
li o jiný správní delikt, postižitelný podle zvláštních předpisů, nebo o trestný čin. 

• Procesní postupy podle zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich. 

Přestupky proti občanskému soužití – § 7 
Jednání mobbera může být postiženo zejména jako přestupek proti občanskému soužití 
podle § 7 ZoP (dříve § 49 zákona o přestupcích). 

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že: 
• Ublíží na cti tím, že jinou osobu zesměšní nebo ji jiným způsobem hrubě urazí 
• Ublíží na zdraví 
• Úmyslně naruší občanské soužití (rozumí se souhrn ustálených pravidel jednání 

a chování ve společnosti, který je založen na respektování práv ostatních lidí, jejichž 
dodržování je v určitém čase a místě ve společnosti obvyklé) tím, že: 
1) Vyhrožuje újmou na zdraví. 
2) Nepravdivě obviní z přestupku. 
3) Se vůči jinému dopustí se schválnosti (rozumí se zásahy do pokojného života 

jiného v úmyslu mu tento stav narušit), 
4) Se dopustí jiného hrubého jednání. (Hranice mezi hrubým jednáním a nevhod-

ností, neslušností či jinou nesprávností nejsou určovány zcela přesně. Jde o to, že 
hrubé jednání musí být vykládáno objektivně – např. jde o vyhrožování jinou újmou 
než újmou na zdraví, tedy pomlouvání, vydírání apod., za podmínky, že nejde 
o trestný čin). 

Zákon o zaměstnanosti (ZoZ) – zák. č. 435/2004 Sb. 
• Podle § 4 se povinnost účastníků právních vztahů zajišťovat rovné zacházení a zákaz 

diskriminace vztahuje na všechny fyzické osoby, které uplatňují právo na zaměst-
nání. 

• Zákaz diskriminace a nezajištění rovného zacházení s FO (§ 139 ZoZ) a PO (§ 140 
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ZoZ). 
• Přestupky na úseku zaměstnanosti jsou projednávány Státním úřadem inspekce 

práce nebo oblastním inspektorátem práce. 

Zákon o inspekci práce – zák. č. 251/2005 Sb. 
• V uzavřeném pracovněprávním vztahu se bude diskriminace posuzovat dle zákoníku 

práce, avšak postih za takové jednání je upraven zákonem o inspekci práce (dále jen 
ZIP). Zde jsou vymezeny přestupky, týkající se rovného zacházení a zákazu diskrimi-
nace. 

• Zákon o inspekci práce rozlišuje, zda byla pachatelem přestupku fyzická osoba, pod-
nikající fyzická osoba či právnická osoba, avšak skutkové podstaty i výše pokut jsou 
shodné. 

Některé přestupky fyzických osob (zásada rovného zacházení, zákaz diskriminace, právo 
zaměstnance na projednání jeho stížnosti a zákaz jeho znevýhodnění z důvodu domáhání 
se svých práv, narušení soukromí zaměstnance, porušení informační povinnosti o kontrole 
a monitoringu na pracovišti, vyžadování zbytných osobních informací po zaměstnanci) – 
pokuta až 1 mil. Kč. 

Některé přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob (zásada rovného 
zacházení, zákaz diskriminace, právo zaměstnance na projednání jeho stížnosti a zákaz 
jeho znevýhodnění z důvodu domáhání se svých práv, narušení soukromí zaměstnance, 
porušení informační povinnosti o kontrole a monitoringu na pracovišti, vyžadování zbytných 
osobních informací po zaměstnanci) – pokuta až 1 mil. Kč. 

Trestněprávní úprava násilí na pracovišti 
• trestněprávní odpovědnost právnických osob – zákon č. 418/2011 Sb., 
• trestněprávní odpovědnost fyzických osob – zákon č. 40/2009 Sb. 

Trestní odpovědnost právnických osob – zák. č. 418/2011 Sb. 
• Uvedený katalog neobsahuje všechny trestné činy, které jsou podrobeny rozboru ve 

spojitosti s tématem násilí na pracovišti – z celkového počtu 10 TČ se týká jen dvou, 
a sice vydírání dle § 175 a sexuálního nátlaku dle § 186 TZ. Jejich aplikace v praxi je 
však velmi střídmá. 

• Zásada souběžné trestní odpovědnosti kolektivní a individuální (§ 9 odst. 3) – byl-
li trestný čin spáchán společným jednáním více osob, z nichž alespoň jedna je osoba 
právnická, odpovídá každá z nich tak, jako by trestný čin spáchala sama. Trestní odpo-
vědnost právnických osob se tak zásadně uplatňuje souběžně s trestní odpovědností 
fyzických osob. 

Trestní odpovědnost fyzických osob – zák. č. 40/2009 Sb. – trestní zákoník 
• trestné činy proti životu a zdraví (vražda, ublížení na zdraví atd.), 
• trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního 

tajemství (vydírání, omezování osobní svobody, pomluvy atd.), 
• trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (znásilnění, sexuální nátlak), 
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• trestné činy narušující soužití lidí (nebezpečné vyhrožování, nebezpečné pronásle-
dování – tzv. stalking). 

Etický kodex úředníků veřejné správy 
• Vláda ČR v květnu roku 2012 schválila etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné 

správy.  
• Kodex má garantovat kvalitu jejich služeb a chránit je například při oznámení korupce 

či jiného neetického chování. 
• Formálně zavazuje ostatní orgány veřejné správy zpracovat a publikovat vlastní etický 

kodex. Jeho cílem je jasné vymezení pravidel pro úředníky.  
• Státní zaměstnanci – služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu 

č. 13/2015, ze dne 14. prosince 2015. 
• Tento služební předpis upravuje podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. t) zákona 

č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon o státní službě“) pravidla etiky státních 
zaměstnanců. 

Mediace – zákon č. 202/2012 Sb. 
• Mediace je metoda řešení konfliktu, při níž neutrální kvalifikovaná osoba pomáhá účast-

níkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání, jehož cílem je dosažení jejich spokoje-
nosti s procesem i výsledkem řešení konfliktu. 

• Ve vztahu k tématu násilí na pracovišti lze předně poukázat na použitelnost mediace 
obecně, tedy jde-li o řešení individuálních pracovněprávních sporů (ve světle zahranič-
ních zkušeností se slibně poukazuje na možnost takto překlenout až 80 % konfliktů na 
pracovišti), např. urovnání vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, resp. jiných 
soukromoprávních věcí). 
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7. Závěr 
Věříme, že se vám s touto příručkou podaří lépe nastavovat důstojné pracoviště v praxi 
a budou pro vás přínosem i přiložené formuláře inventarizace a krizového řízení. Detailní 
informace ke vztahové patologii, průzkumy, případové situace i videa s vyjádřením odbor-
níků naleznete na webových stránkách https://www.dustojnepracoviste.cz. 

  

https://www.dustojnepracoviste.cz/
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Příloha 1: Formulář inventarizace 
Tento Formulář inventarizace je součástí příručky Jak se chránit před násilím na praco-
višti, projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě CZ.03.4.74/0.0./0.0./15-025/0007507. 
Příručka navazuje na rozsáhlé e-learningové studium na www.dustojnepracoviste.cz, kde 
se můžete detailněji seznámit se souvislostmi vztahové patologie, případovými studiemi 
i vyjádřením odborníků z praxe. 

Základní inventura je pro snadnější vyplnění formou dotazníku. Ten se týká nejen osobních 
útoků, ale také zkoumání celkového pracovního klimatu, firemní kultury, pracovních, osob-
ních i kolektivních postojů na vašem pracovišti. Účelem je rozpoznání případných patologic-
kých jevů (šikany) a zjištění potřebných souvislostí s cílem její eliminace a prevence. 

Inventura slouží jako podkladový a důkazní materiál pro vedení či kontrolní orgány. Lze 
s ní snáze žádat vedení o pomoc, konfrontovat iniciátory mobbingu či ji předat odpovědným 
orgánům, např. internímu krizovému týmu, odborům, zřizovateli, Oblastní inspekci práce, 
Veřejnému ochránci práv. Inventuru nedoporučujeme zveřejňovat před šetřením nebo ji 
předávat iniciátorům mobbingu.  

Pravdivost vyplnění údajů je pro nalezení co nejvhodnějších postupů, vaší ochrany a elimi-
nace šikany zcela zásadní. 

Aby byla inventarizace kompletní, je dobré ji následně doplnit vaším deníkem, kde prů-
běžně zaznamenáváte útoky na vašem pracovišti, popisujete danou situaci a shromaž-
ďujete důkazní materiály. 

Prosíme zakroužkujte odpovědi, které jsou relevantní vaší situaci a vašemu pracovišti, ať 
už jste jen pozorovatelem nebo se vás situace týká přímo. V jedné otázce může být ozna-
čeno více odpovědí.  

Děkujeme, vážíme si vaší součinnosti a spolupráce při nastavování důstojného pracovního 
prostředí u nás. 
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Inventarizace 
Jaká je z vašeho pohledu celková atmosféra na pracovišti?  
• Zdravá a férová 
• Příjemná 
• Podporující  
• Snášenlivá  
• Neutrální 
• Stresující 
• Napjatá 
• Ponižující  
• Nepřátelská 
• Další: 

Jaké jsou podle vašeho názoru vztahy na vašem pracovišti?  
• Kolegiální, přátelské a spolupracující 
• Uvolněné a otevřené 
• Respektující, zdravé a férové 
• Neutrální 
• Na profesionální úrovní 
• Podle toho, jak jsme zrovna vytíženi 
• Napjaté a stresující 
• Konfliktní se špatnou komunikací 
• Nepřátelské až degradující 
• Dále specifikujte prosím:  

Jak s vámi řeší nadřízení běžné konflikty či pracovní záležitosti?  
• Komunikace je dostačující 
• Komunikace je nedostačující 
• Mají snahu, ale nikam to nevede 
• Podle jejich momentální nálady a rozpoložení 
• Konflikty se neřeší 
• Další: 

Máte dobré pracovní podmínky? 
Mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří „uspokojivé a bezpečné podmínky pro 
výkon práce“, dle ustanovení §1a odstavce 1 písm. B) zákona č. 262/2006 sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákoník práce. Mezi povinnosti vedoucích 
zaměstnanců patří například „vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci.“ 
• Rozhodně ano 
• Spíše ano 
• Spíše ne 
• Rozhodně ne 
• Nevím 
• Komentář: 
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Byli jste v tomto zaměstnání vystaveni vy nebo vaši 
kolegové některým formám následujícího chování? 

Jsem 
oběť 

Jsem 
svědek 

Četnost 
(denně, 
týdně) 

Útoky na kvalitu pracovního života 

Příliš velký tlak na výkon    

Nerovnoměrné rozdělování práce    

Záměrné vyvolávání konfliktů na pracovišti    

Opakované neřešení konfliktů či odkládání řešení    

Ignorace žádostí o rozhovor či pomoc    

Zamezení přístupu k informacím či pracovním úkonům    

Nejasná a mlživá komunikace, manipulace s informacemi    

Očerňování u nadřízeného či kolegů    

Zpochybňování a znevažování pracovního výkonu    

Úmyslné vyvolávání strachu a přehnaného napětí na praco-
višti 

   

Protěžování určitých pracovníků    

Opakované znevažování rozhodnutí    

Zamezení přístupu na porady, kongresy a další důležitá jed-
nání 

   

Nedocenění výkonu vaší práce vedoucí ke ztrátě sebevědomí    

Zadávání nesmyslných pracovních úkolů / nezadávání žád-
ných 

   

Ztížení pracovního růstu či studia    

Nerovné finanční či bodové hodnocení    

Záměrné vyhledávání chyb     

Ukládání povinností neodpovídajících kvalifikaci     

Omezení kompetencí    

Svévolné přeřazování či pokusy o přemístění pracovníka    

Na práci zaměstnance je nahlíženo špatným a zkreslujícím 
způsobem 

   

Nucení vykonávat práci, která neodpovídá zdravotní    
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způsobilosti či fyzickým dispozicím 

Zakazování činností během pracovní doby     

Záměrné komplikování pracovní činnosti či opakované přeru-
šování 

   

Přehnaná kritika neodpovídající skutečnosti, zveličování chyb     

Zadržování odměn    

Záměrné a opakované výzvy za účelem akutního nástupu do 
zaměstnání, přerušení dovolené či jiné osobní aktivity 

   

Záměrné navozování pocitu strachu, úzkosti a napětí na pra-
covišti 

   

Neúměrně zvýšené kontroly pracovní činnosti    

Zlehčování nebo zesměšňování stížností    

Naznačování možného ukončení pracovněprávního vztahu 
z důvodu neplnění pracovních povinností nebo z jiných dů-
vodů? Jakých:  

   

Pokud ukončilo vedení pracovněprávní vztah s vámi či někte-
rým z kolegů, z jakého důvodu tak učinili a jakým způsobem 
(např. dohodou, výpovědí, zrušením pracovního místa, ve 
zkušební době, zrušení pracovního poměru)? 

   

Útoky na pověst, úctu, reputaci a sociální vztahy 

Nucení vykonávat práce zraňující sebeúctu a sebevědomí    

Cílené rozšiřování pomluv, fám či zkonstruované intriky    

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

Záměrné očerňování pověsti na dalších pracovištích nebo i 
v osobním životě 

   

Degradování a ponižování    

Vyhrožování, zastrašování (i nepřímé)    

Verbální agrese    

Manipulace s informacemi – zadržování, zkreslování apod.    

Opakované napomínání zaměřené na nedostatky    

Nařknutí z psychického onemocnění    

Přetáčení reality, svádění vlastních chyb na druhé    
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Zesměšňování handicapu    

Útoky na možnost vyjádřit se 

Nemožnost vyjádřit svůj názor bez eventuálního rizika odplaty    

Neustálé přerušování, komentáře, narážky a zesměšňování    

Křik, nadávky, ponižující narážky    

Odmítavý postoj verbálně i neverbálně    

Využívání vykonstruovaných argumentů    

Sociální a pracovní izolace    

Zákaz komunikace s ostatními    

Útoky na zdraví 

Fyzická agrese    

Nucení vykonávat fyzicky náročnou práci    

Sexuální obtěžování    

Sabotování bezpečnosti práce    

Použití lehkého násilí s cílem zastrašit vás    

Povinná návštěva lékaře za účelem posouzení duševního 
zdraví 

   

Další, doplňte prosím: 

    

 

Pokud jste byl/a vystaven/a některému z výše uvedených jednání, prosím odpovězte 
na následující otázky. 
1) Jak dlouho jste útokům vystaven/a? 

• 1–4 týdny 
• 1–3 měsíce 
• 3–6 měcíců 
• 6 měsíců až 1 rok 
• 1–3 roky 
• 3 roky a více 

2) Toto chování přicházelo spíše ze strany:  
• Nadřízeného (bossing) 
• Vedení 
• Kolegů (mobbing, chairing) 
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• Podřízeních (staffing) 
• Jiné: 

3) Jaké důkazní materiály máte k dispozici?  
• Svědecké výpovědi 
• Pracovní dokumentaci 
• Ponižující emaily, nahrávky, videa, fotografie 
• Vytýkací dopisy 
• Jiné: 

4) Je nebo byl šikanován ve společnosti ještě někdo další (bývalí zaměstnanci)? 

5) Jaké jsou podle vás příčiny tohoto chování? 
• Osobní nenávist 
• Nevyřešený konflikt 
• Boj o moc 
• Odstranění z pozice 
• Záměrná degradace 
• Finanční úniky  
• Další: 

6) Jaké jsou pro vás důsledky šikanózního chování? 
• 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.) 
• Žádné 
• Jiné: 

7) Máte v organizaci stanovené postupy v případě neetického chování (kodex, stanovy, 
dohody)? 
• Ano  
• Ne 
• Nevím 

8) Na koho se můžete s důvěrou v organizaci obrátit? 
• Kolega  
• Vedení 
• Personální oddělení 
• Důvěrník 
• Ombudsman  
• Jiné: 

9) Je na vašem pracovišti (oddělení) zajištěno rovné zacházení se všemi zaměstnanci?  
Dle ust. § 16 odst. 1 zákoníku práce „jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení 
se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a 
o poskytování jejich peněžitých plnění a peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost 
dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.“  
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• Rozhodně ano 
• Spíše ano 
• Spíše ne 
• Rozhodně ne 
• Nevím  

10) Máte za to, že zaměstnavatel nepřipouští žádnou formu diskriminace 
v pracovněprávních vztazích?  
Dle ustanovení §16 odst. 2. zákoníku práce „je v pracovněprávních vztazích zakázána 
jakákoliv diskriminace, zejména diskriminace z důvodů pohlaví, sexuální orientace, rasového 
nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, 
zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu 
a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti 
v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích 
zaměstnavatelů, diskriminace z důvodů těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní 
identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.“  
• Připouští 
• Nepřipouští 
• Komentář: 

11) Byli jste řádně proškoleni a seznámeni s vaší náplní práce?  
• Rozhodně ano 
• Spíše ano 
• Spíše ne 
• Rozhodně ne 
• Nevím  

12) Máte podle vás jasně stanovené kompetence a odpovědnosti?  
• Ano  
• Ne  
• Komentář: 

13) Jsou podle vás organizační a pracovní procesy i postupy v souladu s vaší pracovní 
náplní a vašimi reálnými možnostmi?  
Podle ust. §300 odst. zákoníku práce „ je zaměstnavatel povinen při určení množství 
požadované práce a pracovního tempa vzít v úvahu fyziologické a neuropsychické možnosti 
zaměstnance, předpisy k zajištění BOZP a čas na přirozené potřeby, jídlo a oddech. Množství 
požadované práce a pracovní tempo je možné určit také normou spotřeby práce.“ 
• Rozhodně ano 
• Spíše ano 
• Spíše ne 
• Rozhodně ne 
• Nevím 

14) Myslíte si, že jste spravedlivě odměňován/a v návaznosti na váš pracovní výkon? 
• Ano 
• Ne 
• Nevím 
• Komentář: 
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15) Jsou kontroly ze strany vašich nadřízených přiměřené a adekvátní? 
Dle ust. § 316 odst. 1. zákoníku práce „zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele 
užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně 
výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je 
zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.“ 
• Ano  
• Ne 
• Komentář:  

16) Vnímáte způsoby kontroly vaší osoby jako slučitelné s dodržováním zásady ochrany 
osobnosti a lidské důstojnosti?  
Dle ust. § 248 odst. 2. zákoníku práce „zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn 
v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho 
odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první 
musí být dodržena ochrana osobnosti. Osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba 
stejného pohlaví.“ 
• Ano  
• Ne 
• Komentář:  

17) Máte odborovou organizaci? 
• Ano  
• Ne 
• Nevím 

18) Pokud máte odborovou organizaci, jak vnímáte spolupráci mezi ní a zaměstna-
vatelem? 
• Nedokáži posoudit 
• Bezproblémová 
• Vynikající 
• Nespolupracující 
• Špatná 
• Jiné:  

19) 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 antimobbingových opatření 
• Účinné řešení stížností či problémů na pracovišti kompetentními orgány 
• Mediace, sociální dialog, mentoring, koučink, supervize na pracovišti 
• Vymezení kompetencí a odpovědnosti 
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• 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 teambuildingové aktivity 
• Schránka důvěry na pracovišti 
• Další, specifikujte prosím: 

Váš komentář, sdělení či vyjádření k čemukoliv, týkající se vztahů, organizace či 
náplni práce na vašem pracovišti:  
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Příloha 2: Formulář krizového řízení vztahové patologie 
na pracovišti pro vedoucí a personalisty 

Tento Formulář krizového řízení u vztahové patologie na pracovišti pro vedoucí a persona-
listy je součástí příručky Jak se chránit před násilím na pracovišti, projektu Důstojné praco-
viště ve veřejné správě CZ.03.4.74/0.0./0.0./15-025/0007507. Příručka navazuje na e-lear-
ningové studium, kde se můžete detailněji seznámit se souvislostmi vztahové patologie, pří-
padovými studiemi i vyjádřením odborníků z praxe. Podrobné informace a vysvětlení k jed-
notlivým sekcím a krokům ve formuláři naleznete v e-learningu pro vedoucí pracovníky 
a personalisty na https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning. 

Tento dokument vás provede krok za krokem fázemi krizového plánování a řízení krize. Do 
formuláře můžete přímo vpisovat a inspirovat se jednotlivými návrhy eliminačních kroků, ko-
munikace apod.  

Obsah formuláře krizového řízení vztahové patologie na pracovišti 
1) Krizový plán 
• Kontrolní seznam krizového plánu vztahové patologie 
2) Sestavení krizového týmu a etické komise 
• Krizový tým a etická komise 
• Zásady fungování krizového týmu a etické komise 
3) Diagnostika, identifikace problému a analýza dat 
• Diagnostika 
• SWOT analýza 
• Vyhodnocení dotazníkového šetření u vztahového auditu 
4) Vize a cíle krizového řízení  
• Plánování a realizace cílů 
5) Komunikační strategie a taktiky 
• Volba taktik při výskytu vztahové patologie 
6) Zavádění antimobbingových opatření 

• Postupy při sestavování antimobbingových opatření 
• Řešení krizových stavů a nových souvislostí 

7) Komunikační plán / Public relations 
• Návrh vyjádření organizace 
• Kontrolní seznam komunikačních aktivit 
• Zásady komunikace 

8) Kontrola, monitoring a vyhodnocení 
9) Preventivní opatření 

Formulář krizového řízení vztahové patologie na pracovišti slouží především k interním úče-
lům pro šetření a eliminaci vztahové patologie a nastavování zdravého pracovního klimatu. 
Je dobré ho upravit a přizpůsobit potřebám vaší organizace a situaci na vašem pracovišti. 
Dokument by měl podléhat dohodě o mlčenlivosti a diskrétnosti, aby nebyly informace 
v rámci šetření a eliminace šikany poskytovány třetím osobám. Doporučujeme archivaci po 
dobu nezbytně nutnou v případě, že by se mobbing na daném pracovišti opakoval. 

 

https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
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Datum:  

Vyplnil:  

Krizový tým:  

Etická komise:  

Podílející se subjekty (právník, lékař, psycholog, expert na důstojné pracoviště, mediátor):  

Kontakty na odpovědné osoby: 
 

 
Organizace:  

Oddělení:  

Oznamovatel:  

Nařčení z mobbingu:  

Svědci: 
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Krizový plán 
Krizový plán vede k nastavení a dodržování jednotných ověřených postupů pro eliminaci 
šikany. Je připravován pověřenou osobou či týmem, který proces průběžně aktualizuje, pře-
hodnocuje a uzpůsobuje potřebám vztahové dynamiky, kontroluje a zajišťuje hladký průběh 
procesu.  

Krizový plán je třeba uzpůsobit vaší konkrétní situaci, dynamice krize i vztahům na praco-
višti. Přiloženou tabulku, ve které uvádíme krok za krokem aktivity, jež jsou vhodnou sou-
částí krizového plánu, můžete používat jako kontrolní seznam (check list) a odškrtávat si 
realizované aktivity. Je dobré stanovit si předem časový harmonogram a odpovědné osoby 
za jednotlivé činnosti. 

Kontrolní seznam obsahuje hlavní části krizového plánu pro realizaci krizového řízení 
u vztahové patologie: 
1) Sestavení krizového týmu řešící vztahovou patologii (2–3 objektivní a nezávislé 

osoby). 
2) Diagnostika a analýza rizik na základě oznámení (viz příloha Formulář inventarizace). 
3) Vymezení úkolů a konkrétní odpovědnosti (viz kontrolní seznam níže). 
4) Proces krizového řízení (viz kontrolní seznam níže). 

• Inventarizace a SWOT analýza vztahového auditu (mapování pracovního klimatu, 
vychází z Formuláře inventarizace). 

• Komplexní stanovení vize důstojného pracoviště a eliminačních cílů. 
• Krizové plánování (viz jednotlivé aktivity v kontrolním seznamu níže). 
• Realizace krizového řízení (implementace antimobbingových opatření, dodržování 

zásad krizové komunikace a krizové intervence, viz příručka Jak se chránit před 
násilím na pracovišti). 

• Procesní nastavení eliminačních postupů (viz Strategie a taktiky pro řadové pra-
covníky). 

• Hodnocení a kontroly krizového řízení. 
5) Plán preventivních opatření. 

Bližší informace k jednotlivým částem krizového řízení najdete na https://www.dustojnepra-
coviste.cz/elearning, E-learning pro vedoucí pracovníky a personalisty. 

 

  

https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
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Kontrolní seznam krizového plánu vztahové patologie 

Stanovení postupů a termínů 

Plán Aktivity 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. 
Další plánování. 

  

Komunikace 
a prošetřování 
situace s obětí  
 

Inventura útoků, viz Formulář inventarizace. 
Zamezení útokům. 
Pomoc oběti, př. podpůrný mentoring, poraden-
ství, odborná pomoc. 
Využívání krizové intervence. 

  

Svolání krizo-
vého týmu 

Vymezení odpovědností.   

Sestavení kri-
zového plánu 

Vyplnění skutkové podstaty. 
Plánování termínů a aktivit. 

  

Analýza rizik Identifikace rizik. SWOT analýza (viz níže)   

Inventarizace 
a diagnostika 

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

  

Dokumentace 
a archivace 
důkazních ma-
teriálů 

Shromažďování důkazů.   
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Interní a ex-
terní komuni-
kace 

Volba vhodné PR / komunikační strategie. 
Oficiální vydání stanoviska k problematice, ře-
šení, 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. 

  

Prošetření jed-
notlivých stíž-
ností a souvis-
lostí s mobbin-
gem 

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

  

Volba elimi-
nační strategie 

Př. reaktivní, proaktivní, prediktivní, win-win, 
komplexní eliminační strategie – viz níže. 

  

Volba elimi-
načních taktik 

Volte taktiky na základě zjištěných útoků, cha-
rakteru mobbera, pracoviště apod. 
Seznam / termín aplikace/ vyhodnocení reakce 
a efektivity zvolené taktiky. 

  

Zavádění kri-
zových a elimi-
načních opat-
ření v praxi 

Etický kodex. 
Komunikační pravidla. 
Kontrola. 

  

Kontrola 
a hodnocení 

Průběžné vyhodnocování zvolených eliminač-
ních 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 pra-
covního klimatu, preventivních i eliminačních ak-
tivit. 
Komplexní vyhodnocení efektivity krizového 
plánu v kontextu dalšího plánování a reakce or-
ganizace na krizi. 
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Sestavení krizového týmu a etické komise 
Krizový tým má v rámci organizace důvěru, rychle, apoliticky, diskrétně, a především ob-
jektivně reaguje na aktuální podněty vzniklé dynamikou krize. Drží se krizového plánu. Jeho 
účelem je poskytnout adekvátní podporu a ochranu zaměstnancům, nastavit a realizovat 
proaktivní plán řešení krizových situací. Součástí týmu mohou být personální, vedoucí i řa-
doví zaměstnanci, zástupci odborů i externí poradci.  

Etická komise zaručuje objektivitu v rámci posuzování a vyhodnocování případu. Je sesta-
vena z interních i externích objektivních a nezávislých odborníků či zaměstnanců organi-
zace např. právník, expert na vztahovou patologii, psycholog, sociolog, supervizor apod. 

Doplňte seznam osob s kontakty, jejich úkoly, kompetence a odpovědnost. 

Krizový tým 

Jméno a kontakt Úkoly Kompetence a odpovědnost 

   

   

 

Etická komise 

Jméno Kontakt Kompetence a odpovědnost  

   

   

Zásady fungování krizového týmu a etické komise (konsilia) 
• Důvěryhodnost, objektivita, apolitičnost, diskrétnost. 
• Účelem je poskytnout adekvátní podporu a ochranu zaměstnancům. Nastavovat a rea-

lizovat krizové řízení (prošetřovat podněty, stížnosti a účinně pomoci nastavovat elimi-
nační 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 sezná-
meni 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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Diagnostika, identifikace problému a analýza dat 

Diagnostika 
Diagnostika je prvním nezbytným krokem před jakýmkoliv dalším šetřením a přípravou 
krizového plánu či konkrétních eliminačních postupů. Při situační diagnostice vycházíme 
z inventury útoků oběti či oznamovatele, viz Formulář inventarizace. Inventuru pak krizový 
tým vyhodnotí a připraví vztahový audit pro mapování celkového pracovního klimatu, 
který by měl na inventarizaci navazovat.  

Při vyhodnocování můžeme připravit SWOT analýzu, která pomůže určit slabé a silné 
stránky v rámci vztahů, pracovního klimatu, názorů, celkového postavení organizace apod. 
Pomocí SWOT analýzy určíme také rizika a příležitosti vnitřního i vnějšího prostředí na pra-
covišti. 

V následující části se pokuste vyjít z výpovědí oběti/oznamovatele, případně mapování pra-
covního klimatu, pokud již bylo provedeno. Je dobré výpovědi shrnout a ověřit u oznamova-
telů, zda byla situace správně interpretována. 

Charakter a specifika útoků, popis skutkové podstaty:  

 
Rozsah a dopady, závažnost: 

 
Příčiny a motivace:  
Př. Skrytá agenda, osobní nenávist, neřešené konflikty, boj o moc, citlivější osobní konstelace. 

 
Důsledky pro oběť: 
viz výpověď oběti.  

Fáze oběti a její momentální stav: 

Rizika pro oběť: 

Rizika pro tým: 

Predikce rizik u organizace: 
Př. Zvýšení útoků, psychosomatické projevy, absence, odchod z pracoviště, izolace od 
ostatních pracovníků, zhoršení pracovního výkonu apod. 

 
Poznámky:  
Př. Specifika mobbingu a komunikace s obětí, týmem, vedením, mobberem. 
Reakce oběti na komunikaci s mobberem a vztahové šetření apod. 

SWOT analýza 
SWOT analýza určuje slabá a silná místa v rámci vztahů, pracovního klimatu, názorů, cel-
kového postavení organizace, oznamovatele apod. Určuje rizika a příležitosti vnitřního 
i vnějšího prostředí a dopady vztahové patologie na pracovišti. 
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Silné stránky 
Př. 
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 
Př. 
Negativní reakce kolektivu. 
Rozpad týmu. 
Hromadná výpověď.  
Rezignace a apatie zaměstnanců při práci. 
Zhoršení pracovní morálky. 
Nedůvěra zaměstnanců.  
Ztráta odborníků. 
Zvýšení absence či fluktuace. 

Slabé stánky 
Př.  
Byrokracie a nabalující se množství práce. 
Zvyšování pracovního výkonu bez přidělení 
dalších zaměstnanců či možnosti zvýšení od-
měn. 
Silná hierarchie. 
Politická angažovanost a ovlivnitelnost. 
Rigidní či komplikované postupy a organizace 
práce. 
Nejasné popisy práce. 
Nejasné kompetence. 

Příležitosti 
Př. 
Konflikt jako výzva k nastavení zdravých pra-
covních podmínek. 
Zlepšení organizace práce a pracovního kli-
matu.  
Nalezení „děr“ a nedostatků v pracovním pro-
cesu. 
Stmelení týmu.  
Nastavení etického kodexu respektovaného 
všemi. 
Přenastavování nefunkčních činností a zasta-
ralých programů. 
Stabilizace pracovního prostředí a spokoje-
nosti zaměstnanců. 
Posílení jednotlivců. 
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Vyhodnocení dotazníkového šetření u vztahového auditu mapování pracovního 
klimatu 
V případě, že již máme vyplněné dotazníky ze vztahového šetření nebo proběhly rozhovory 
se zaměstnanci (ty doporučujeme provádět až po zmapování pracovního klimatu prostřed-
nictvím dotazníků, neboť zde získáme další potřebné informace a nové souvislosti se vzta-
hovou patologií i jejich aktéry), doporučujeme si celkové výstupy shrnout a ujasnit pro po-
třeby následné komunikace krize. 

Postoje a názory zaměstnanců: 

 
Příčiny a motivace, jež vyplynuly ze vztahového auditu:  
Př. nezdravá organizační kultura, narušená pracovní dynamika, finanční úniky, boj o moc, 
neřešení problémů atd.  

 

 
Z auditu k dalšímu prošetření vyplynulo následující: 

 

 
Komplexní vyhodnocení analýzy rizik: 
Př. viz SWOT analýza pro oběť, tým i organizaci 

 

 
Doporučení zaměstnanců: 

 

 
Seznam důkazních materiálů: 
Důkazní materiály budou archivovány a průběžně shromažďovány po dobu nezbytně nutnou 
odpovědnou osobou. Jméno a kontakt. 

  



62  

Vize a cíle krizového řízení 
Vize organizace  
Vize je ujasněním našeho záměru a účelu veškerých aktivit pro rozvoj pracoviště. Naše ide-
ální představa vlastního důstojné pracoviště, kam všichni směřujeme. 

Váš záměr a ideální představa o důstojném pracovišti. 

 

Plánování a realizace cílů 
Cíle jsou reálné kroky, vedoucí ke splnění naší vize. Aby se dobře plnily, měly by být kon-
krétní, realistické, dosažitelné, měřitelné a časově ohraničené.  

Plánování a realizace cílů 

Cíle Termín Odpovědnost 

Krátkodobé:  
Př. 
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. 
Další: 

  

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

  

Dlouhodobé:  
Př.  
Nastavení preventivních opatření. 
Realizace implementace důstojného pracoviště v praxi. 
Zakomponování etického kodexu do smluv. 
Pravidelné hodnocení pracovního klimatu a spokojenosti zaměstnanců v or-
ganizaci. 
Dlouhodobá spolupráce se supervizí. 
Další: 
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Strategie a taktiky 
Zvolte vlastní strategii a taktiky s ohledem na individualitu pracovního prostředí, charakter 
oběti, mobbera i týmu. Bližší informace ke strategiím a taktikám pro organizaci naleznete na 
https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning pro vedoucí a personalisty. Jednotlivé taktiky 
pro oběti v e-learningu pro řadové pracovníky v kapitole Taktiky mobberů a doporučené eli-
minační postupy. 

Volba vhodné eliminační strategie a postupů při výskytu vztahové patologie: 
Reaktivní. Pouze reagujeme, vztahové patologii nepředcházíme. 
Proaktivní. Aktivně se zasazujeme o zdravé a důstojné pracovní prostředí bez šikany. 
Prediktivní. Preventivní, předvídáme již v počátcích možné příčiny šikany. 
Win-win. Šikanu řešíme smírčí cestou, výhodnou pro obě strany. 
Stop mobbing. Okamžité zastavení šikany prostřednictvím rychlých a jasných opatření. 
PAL. Intenzivní usvědčení mobbera s razantnější eliminací šikany. 
Komplexní eliminační strategie. Kombinace uvedených strategií. 
Vaše vlastní strategie: 

Volba taktik při výskytu vztahové patologie 
Volba taktik jak pro oběť, tak pro tým je velmi individuální a musí být vybírána s ohledem na 
všechny zúčastněné. Důležité je také zohlednit, v jaké fázi se oběť nachází a až poté volit 
vhodné obranné a ochranné metody. Zároveň je potřeba odhalit taktiky mobbera, např. 
chodí pešek okolo, Černý Petr, Sisyfovská taktika, Achillova pata apod. Jednotlivé taktiky 
najdete v příručce Jak se chránit před násilím na pracovišti a v e-learningu na www.dustoj-
nepracoviste.cz 

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, supervizi apod. 

   

   

https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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Zavádění antimobbingových opatření 
Každé pracoviště bude potřebovat jiný přístup podle charakteru organizační kultury i zvyk-
lostí pracovníků. Nejefektivnější antimobbingová opatření jsou ta, která si zaměstnanci sami 
zvolí a sami je vzájemně dodržují, hlídají a kontrolují. Pro někoho může být efektivní anti-
mobbingové opatření edukace, rozšíření znalostí v oblasti řízení, nastavení vzájemné ote-
vřené komunikace, motivace vedoucí ke zdravému organizačnímu prostředí nebo přísnější 
nařízení typu sankcí apod.  

Při nastavování vhodných antimobbingových opatření se nejlépe vychází z anonymních 
vztahových auditů, kde jsou zaměstnanci více otevřeni změnám a přemýšlejí nad situací, 
nebojí se kritiky a navrhují možná řešení. Při volbě taktik a zpětných vazeb ze strany oběti 
i týmu pak můžeme vysledovat funkčnost opatření a reakci všech zúčastněných odrážející 
se na vztahové dynamice v krizi. 

Postupy při sestavování a zavádění antimobbingových opatření 
Termín  

a odpovědnost 

Komunikace krizového plánu (viz komunikační plán a postupy)  

Nastavení komunikačních pravidel a postupů (jak postupovat v případě 
zjištění vztahové patologie)  
Př.  
1. Vyplnění Formuláře inventarizace (ke stažení na intranetu). 
2. Seznámení se s příručkou Jak se chránit před násilím na pracovišti 

a základními postupy při výskytu vztahové patologie. 
3. Předání inventury krizovému týmu, vedení apod.  

 

Edukační a osvětové aktivity: 
Př. Přednáška týkající se vztahové patologie, proškolení klíčových pracov-
níků, teambuildingový workshop, články v newsletteru a další. 

 

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

 

Aktivní zapojení týmu do změn: 
Př. 
• Společné hledání řešení – meeting, workshop. 
• Mediace. 
• Supervize na pracovišti. 
• Podpůrný a eliminační mentoring.  
• Rámcové dohody. 
• Rozvoj spolupráce, vzájemného respektu a lidskosti na pracovišti. 
• Teambuildingové aktivity. 

 

Zavedení konkrétních antimobbingových opatření pro agresory a podporo-
vatele mobbingu:  
Př. 
• Poučení, edukace, motivace, napomenutí, výstraha, důtka, peněžitý 

trest (odebrání osobního ohodnocení), vytýkací dopis, přeložení, 
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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, soci-
ální dialog, tripartita. 

 

Společné vytvoření etického kodexu a rámcových dohod. Zavedení do 
praxe. 

 

Nastavení preventivních opatření.  

Další:  
 

 

 
Při zavádění antimobbingových opatření můžete čerpat také z doporučených preventivních 
aktivit. 

Řešení krizových stavů a nových souvislostí 
Aktuální krizové stavy v týmu je dobré evidovat pro případ, že by musela být situace řešena 
na jiném pracovišti nebo pod vedením jiného vedoucího. V některých případech je pak vzta-
hová dynamika předvídatelná a preventivní opatření se tím připravují snáze. Doporučujeme 
si jednotlivé fáze krize stručně zapisovat včetně návrhů na nová opatření. Pokud je pro vás 
obtížné stále reagovat a vymýšlet nová opatření a další plány pro eliminaci, spolupracujte 
s řadovými zaměstnanci, poraďte se s kolegy. Obvykle se najdou kreativní řešení právě z je-
jich strany, neboť kdo jiný ví lépe, co na daném pracovišti bude fungovat než ti, co jsou jeho 
součástí. 

Nová krizová situace Následky a reakce Nový plán a opatření 
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Komunikační plán / Public Relations (PR) 
Na naší interní komunikaci závisí následné postoje, názory i jednání zaměstnanců v krizi, 
které můžeme vhodnou komunikací umírnit a dát ten správný směr vedoucí k naší vizi a sta-
noveným cílům. Vztahová dynamika může být dobrou komunikační strategií lépe zvládnu-
telná, což se následně odrazí i na vnímání organizace ze strany veřejnosti. Je tedy třeba 
nepodceňovat oficiální organizační vyjádření a jasnost při vyhranění se vůči jakékoliv vzta-
hové patologii na pracovišti a dodržovat zásady komunikace (viz níže). 

Písemnou komunikaci by měla doprovázet také verbální vyjádření vedení například na po-
radách, včetně dodržování komunikovaných aktivit i termínů. Tím získává organizace dů-
věru, zájem a následnou spolupráci svých zaměstnanců. Pokud nemůže vedení dodržet 
například aktivity ve stanoveném termínu, je důležité tuto změnu také komunikovat.  

Návrh, jak může vypadat oficiální vyjádření vaší organizace (př. PR oddělení nebo tisko-
vého mluvčího), najdete pod textem v rámečku. Upravte dle svého uvážení a vaší aktuální 
situace i organizační kultury. Vyjádření musejí být psána a komunikována tak, aby jim rozu-
měli všichni zaměstnanci (tedy adekvátně směrem ke komunikované cílové skupině). Vždy 
je lepší upřímná lidskost a slova od srdce než vykonstruované slohové práce, kterým málo-
kdo rozumí. 

Návrh vyjádření organizace 
Př:  

Důstojné pracoviště a všechny jeho aspekty včetně zdravého pracovního klimatu jsou pro naši 
organizaci prioritou. V rámci mapování pracovního klimatu se ukázala možná rizika a aspekty 
naší práce, které vyžadují nápravu a nové přístupy. Situaci nepodceňujeme a budeme řešit 
v průběhu dalších dnů velmi intenzivně. V případě, že bude někdo potřebovat nebo mít zájem 
se při nastavování důstojného pracoviště zapojit či 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. 

Komunikační plán 

Komunikační aktivity Termín Odpovědnost 

Komunikační cíle: 
Př. Profilace organizace jako profesionálního zaměstnavatele s lidským pří-
stupem, podporující zdravé pracovní prostředí a spokojené, otevřené 
vztahy. 

  

Cílová skupina: 
Př. Řadoví pracovníci v přímém kontaktu se vztahovou patologií, všichni 
zaměstnanci, vedoucí pracovníci všech pracovišť, odbory, veřejnost, média 
apod. 
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Analýza a predikce rizik komunikace: 
Př. Riziko komunikace aktivit, které nebudou následně realizovány. Ztráta 
důvěry. Zveřejnění negativních informací o společnosti a jejích přístupech 
či postupech apod. 

  

Komunikační strategie a taktiky komunikačních kroků 
Volba komunikačních postupů: Př. 
1. Komunikace směrem k oběti (oficiální písemné vyjádření k situaci 

a příslib ochrany a pomoci, podpůrného mentoringu, eliminace útoků 
apod.). Neformální pomoc a krizová intervence k oběti (viz krizová in-
tervence v Příručce Jak se chránit před násilím na pracovišti). 

2. Komunikace směrem k týmu (písemné vyjádření na intranetu, komu-
nikace vzdělávacích aktivit v oblasti prevence násilí na pracovišti 
a postupů při výskytu vztahové patologie, průběžná komunikace jed-
notlivých aktivit). 

3. Komunikace směrem k veřejnosti, profilace organizace. 
4. Příprava krizové komunikace v případě negativní vztahové dynamiky. 
5. Komunikace ke všem cílovým skupinám v rámci implementace dů-

stojného pracoviště v praxi. 

Detailněji na https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning pro personalisty, 
kapitola Komunikační postupy. 

  

Komunikační kanály: 
Př. Elektronická pošta, osobní či týmové setkání, porada, intranet, ná-
stěnka, média, vydání tiskové zprávy, tisková konference a další. 

  

Formy komunikace: 
Př.  Tisková zpráva, inspirační články, příběhy, nařízení, rozhovory, ko-
dexy, doporučení apod. 

  

Reakce a zpětná vazba (interní/externí)   

Vyhodnocování a kontrola komunikačních aktivit   

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. 

  

https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
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Kontrola, monitoring a vyhodnocení 
Kontrola v rámci vztahové patologie by měla probíhat pomocí pozorování, rozhovorů nebo 
průběžného mapování pracovního klimatu. Zaměstnanci by měli mít možnost dávat své pod-
něty například do schránky důvěry, moci si promluvit s důvěrníkem (peer pracovníkem), per-
sonalistou či krizovým týmem, který průběžně monitoruje stav na pracovišti. 

Nutnost průběžných kontrol je při výskytu vztahové patologie klíčová proto, aby se situace 
stabilizovala a šikana byla opravdu eliminována. Obvyklá doba kontroly po šetření, řešení 
a eliminace vztahové patologie je kolem jednoho roku, záleží na charakteru pracoviště, po-
čtu zaměstnanců i charakteru útoků a mobbera. 

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    
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Preventivní opatření 
U zavádění antimobbingových i preventivních opatření je potřeba zohlednit firemní kulturu, 
zvyky i charakter pracoviště i pracovníků. Ideální je zakomponovat do těchto opatření také 
návrhy zaměstnanců, kterých se budou tyto změny týkat nejvíce. U tvorby efektivních opat-
řeních a prevenci nám také pomohou zjištěné příčiny a fakta, které byly zmiňovány zaměst-
nanci při vztahovém auditu. Vztahová dynamika a vše, co se projevovalo v průběhu krize, 
může být také velmi dobrým ukazatelem při volbě jednotlivých opatření a jejich funkčnosti 
na vašem pracovišti. 

 Prevence Termín/Odpovědnost 

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

 

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

 

Jasné stanovení popisů a náplně práce, etického kodexu, komu-
nikačních pravidel a jejich průběžná aktualizace. 

 

Zajištění a rozvoj manažerské kompetentnosti a optimálního vyu-
žití 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, pora-
denský servis pro zaměstnance. 

 

Pravidelné schůzky a porady s otevřenou komunikací, kulatý stůl, 
SOS linka, teambuildingové aktivity. Péče o dobré vztahy na pra-
covišti. 

 

Průběžná zpětná vazba a vzájemné pozitivní hodnocení zaměst-
nanců. 

 

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

 

Seznam a návrhy dalších preventivních opatření najdete v příručce Jak se chránit před ná-
silím na pracovišti nebo v e-learningu pro vedoucí pracovníky https://www.dustojnepraco-
viste.cz/elearning 

Další plán 
Příprava dalšího plánu bude navazovat na efektivitu implementace zaváděných aktivit 
v rámci důstojného pracoviště. 

https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
https://www.dustojnepracoviste.cz/elearning
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