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1. Úvod 
Projekt Důstojné pracoviště usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí 
pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti. Toho dosahuje pro-
střednictvím inovativního konceptu důstojného pracoviště, s cílem dosáhnout kvalitnější 
práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry 
uvnitř i vně organizace a samozřejmě chce účinně eliminovat a bránit násilí na pracovištích. 
Hlavním cílem projektu bylo vytvořit a podpořit dlouhodobě udržitelný systém rozvoje kom-
petencí pracovníků veřejné správy v oblasti jejich ochrany před násilím na pracovišti a dále 
implementovat tento systém do praxe. 

Tato metodika vzdělávání projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě je určena přede-
vším lektorům a expertům, jež se budou vzdělávání zaměstnanců veřejného sektoru věno-
vat. Cílem metodiky je poskytnout přehled vzdělávacího rámce, včetně jednotlivých edukač-
ních kroků k vybraným cílovým skupinám, a umožnit vzdělávajícím snadnou orientaci v edu-
kačním procesu a konceptu projektu Důstojného pracoviště ve veřejné správě. Příručka je 
průvodcem vzděláváním, představuje, jak školení probíhala a jak je možné a vhodné tato 
školení realizovat samostatně po skončení projektu. Obsah vzdělávání spolu s dalšími rele-
vantními informacemi a materiály pro úspěšnou realizaci vzdělávání nalezne čtenář v dal-
ších metodikách (zejména se jedná o metodiky: Jak se chránit před násilím na pracovišti 
a příručkami pro lektory) volně dostupných na https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vy-
stupy-projektu. Metodika se věnuje třem klíčovým skupinám pracovníků v oblasti veřejné 
správy, a to především personalistům, vedoucím pracovníkům a řadovým pracovníkům. Ob-
sahuje informace o projektu, jednotlivých procesech a realizaci vzdělávacích aktivit, jež po-
vedou k rozvoji kompetencí pracovníků veřejné správy a samospráv v oblasti ochrany na 
vlastních pracovištích, kde mohou být zaměstnanci svědkem či obětí násilí, nebo mají v po-
pisu práce zajistit ochranu svých kolegů.  

Prostřednictvím zavádění nového systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy 
v oblasti ochrany před násilím na pracovišti bude dosaženo kvalitnější práce s lidskými 
zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně orga-
nizace. 

Metodika je volně ke stažení na https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu. 

Násilí na pracovišti je v rámci projektu chápáno ve dvou dimenzích: 
• Jako šikana na pracovišti: Pro účel projektu definována jako bossing (šikana směřující 

od nadřízených k podřízeným), mobbing (šikana mezi pracovníky na srovnatelných po-
zicích), staffing (šikana projevující se útoky řadových pracovníků na vedoucí pracov-
níky) a další méně rozšířené formy násilí na pracovišti. Šikana na pracovišti v sobě za-
hrnuje všechny formy vytváření dlouhodobých nepřátelských a ponižujících vztahů na 
pracovišti včetně obtěžování na pracovišti a emočního zneužívání. Můžeme rozlišit dvě 
hlavní kategorie šikany – šikana vztahující se k výkonu práce (work-relatedbullying) a ši-
kana osobního charakteru (personalbullying). První kategorie zahrnuje negativní cho-
vání, které pracovníkům brání plnit pracovní povinnosti, jako jsou například nereálné 
uzávěrky, přidělování nesmyslných a nedůstojných pracovních úkolů, excesivní moni-
torování práce, zatajování důležitých informací či vystavování nezvladatelné pracovní 
zátěži. Druhá kategorie zahrnuje útoky osobní povahy, mezi které patří například 
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urážení, posměch, pomluvy, ponižování, zastrašování a sociální izolace (Einarsen et 
al., 20031). 

• Jako šikana ze strany klientů: Definována jako negativní chování ze strany klientů orga-
nizace, zahrnuje útoky osobní povahy včetně urážení, posměchu, pomluvy, ponižování 
či zastrašování, které ztěžují či zcela znemožňují výkon práce pracovníkům organizace 
(Eurofond, 20132). 

V obou případech se jedná o perzistentní negativní sociální chování, které je systematicky 
zaměřeno na některé pracovníky, může obsahovat projevy diskriminace (dle zákona č. 
198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací – 
antidiskriminační zákona) může vyústit ve viktimizaci těchto pracovníků a v další nepříznivé 
dopady, jak pro pracovníky, tak i pro zaměstnávající organizace. 

Cíle vzdělávacího procesu 
• Osvojení problematiky vztahové patologie, jednotlivých postupů při šetření, řešení a na-

stavování preventivních a eliminačních opatření. 
• Krizová připravenost v případě řešení vztahové patologie. 
• Podpora neformálního učení na úrovni individuálního osobnostního a profesního roz-

voje. 
• Zvyšování informovanosti o možnostech a limitech, které pracovníci veřejné správy mají 

při řešení a předcházení násilí na pracovišti. 
• Přirozená redukce či eliminace jejich případného vystavení se násilí na pracovišti. 
• Zvyšování relevantních kompetencí vedoucích pracovníků veřejné správy jako těch, 

kteří na jedné straně jsou nebo mohou být vystaveni násilí na pracovišti, na straně druhé 
zastupují zájmy organizace veřejné správy, jakožto zaměstnavatele. 

• Efektivnější práce a zkvalitnění řízení lidských zdrojů v rámci organizací veřejné správy, 
vedoucí k vyšší motivaci a spokojenosti jejich pracovníků, snížení jejich fluktuace, zvý-
šení jejich produktivity a budování značky atraktivního, stabilního a transparentního za-
městnavatele. 

• Vytvoření informačních standardů pro nastavení procesů pro veřejnosprávní organi-
zace, které jim umožní činit opatření tam, kde není zajištěno (nebo ne zcela) důstojné 
pracovní prostředí a respekt k pracovníkům. 

• Šíření konceptu důstojného pracoviště jako inovativního nástroje řešení tohoto pro-
blémů. 

Cílové skupiny a jednotlivé vzdělávací přínosy 
Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci veřejné správy (státní správy i samospráv), kteří 
jsou rozděleni na tři základní skupiny – personalisty, vedoucí pracovníky a řadové pracov-
níky. 

Do cílové skupiny spadají ti pracovníci, kteří budou aplikovat své nabyté znalosti a doved-
nosti na svých vlastních pracovištích a budou se přizpůsobovat obecnému regulačnímu 

 
 1 Einarsen S., Mikkelsen E. G.: Individualeffectsofexposuretobullyingatwork. In: Einarsen S.,Hoel H.,Zapf D., Co-

oper C. L. (Eds.):Bullyingand emotional abuse in theworkplace. International perspectives in research and 
practice; London: Taylor and Francis; 2003, pp. 127 – 144. 

 2 Eurofond: Physical and psychologicalviolenceattheworkplace. Publications Office oftheEuropean Union; 
Luxembourg, 2013. 
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nastavení předmětné oblasti (organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, obce, 
kraje).V souvislosti s cílovými skupinami a vzděláváním v oblasti prevence a eliminace ši-
kany na pracovišti je nutno vzít v potaz jednotlivá rozhraní a možnosti řešení, jež umožnují 
každé skupině jejich vlastní kompetence a oblast působení. Každá vzdělávací aktivita je 
přímo zaměřena na tyto klíčové pracovníky v jednotlivých oblastech včetně případových 
studií, praktických ukázek i studijních materiálů. Níže je v bodech popsáno zaměření vzdě-
lávání dle jednotlivých cílových skupin spolu s přínosy tohoto vzdělávání. Sumarizace pří-
nosů může mimo jiné posloužit jako jeden z argumentů pro realizaci školení v oblasti pre-
vence a eliminace násilí na pracovištích veřejné správy. 

Personalisté  
Vzdělávání je v rámci veřejné správy u personalistů zaměřeno především na: 
• Komplexní šetření, řešení, prevenci a eliminaci mobbingu v rámci jednotlivých oddělení, 

s ohledem na velikost a dynamiku pracovních týmů i celé organizace. 
• Diagnostická specifika a komplexní procesy prevence managementu násilí na praco-

višti. 
• Efektivní komunikaci s lidskými zdroji v krizi a krizovou intervenci (od personalistů smě-

rem k vedoucím i řadovým pracovníkům). 
• Prevenci šikany při náboru nových pracovníků. 
• Organizační kulturu. 

Přínosy pro personalisty veřejné správy: 
• Zvýší se jejich kompetence v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, zejména co se 

týče legislativního rámce, právních dopadů, možností řešení násilí na jejich pracovišti 
a potřebných měkkých dovedností, díky čemuž se naučí systematicky a účinně před-
cházet šikaně napříč celou organizací. 

• Dojde k zefektivnění práce s lidskými zdroji v organizacích veřejné správy. 
• Zvýší se motivace a spokojenost pracovníků, podpoří se další rozvoj pozitivně laděné 

organizační kultury a pozitivní chování a jednání pracovníků. 
• Dojde k celkovému zlepšení komunikace představitelů a vedení organizace s pracov-

níky. 
• Zvýší se přitažlivost organizace jako zaměstnavatele a schopnost zaměstnat a udržet 

si zkušené a talentované pracovníky. Naopak se sníží fluktuace pracovníků, což ulehčí 
personalistům nábory nových zaměstnanců a práci s nimi, zvýší se celková motivace 
a důvěra k personalistům a jejich následným pracovním krokům. 

• Sníží se (potenciální) náklady spojené s řešením násilí na pracovištích ve veřejné 
správě, a to např. na vedení sporů, úhrady pokut, nábor a zaškolování nových pracov-
níků, zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. To je vynikající motivační pr-
vek, nejen pro personalisty, pro nastavování preventivních opatření, díky nimž se budou 
moci personalisté věnovat individuálnější práci s lidskými zdroji, čímž přímo podpoří 
prevenci. 

Vedoucí pracovníci 
Vzdělávání vedoucích pracovníků bude zaměřeno především na:  
• Krizový management a krizovou intervenci v rámci pracovního týmu. 
• Konflikt management vztahové patologie a jak zvládat problémové zaměstnance. 
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• Zkvalitnění řízení lidských zdrojů v rámci vztahové patologie a jak nebýt označen za 
mobbera. 

• Individuální praktická implementace antimobbingových opatření na vlastním pracovišti. 

Přínosy pro vedoucí pracovníky veřejné správy: 
• Zvýší se jejich kompetence v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, zejména co se 

týče legislativního rámce, právních dopadů, možností řešení násilí na přidělených pra-
covištích a potřebných měkkých dovedností. 

• Dojde k redukci či eliminaci možnosti toho, že budou vystaveni urážejícímu, ponižují-
címu nebo zastrašujícímu chování, ať už ze strany nadřízených, podřízených a kolegů 
či občanů. 

• Zkvalitní se jejich práce s lidskými zdroji a v důsledku dojde ke zvýšení motivace a pro-
duktivity a snížení fluktuace jejich podřízených.  

• Dojde ke zlepšení jejich komunikace s představiteli a vedením organizace, komunikace 
mezi nadřízenými, podřízenými a mezi kolegy navzájem, což se následně promítne do 
zlepšení klimatu na pracovišti. 

Řadoví pracovníci:  
Vzdělávání řadových pracovníků bude zaměřeno především na: 
• Rozpoznání vztahové patologie v souvislosti s popisy práce a vyžadováním adekvátní 

výkonnosti. 
• Postupy a obranu při výskytu mobbingu. 
• Efektivní komunikaci s vedením, konflikt – a stres-management. 
• Psychosociální pomoc a spolupráci. 

Přínosy pro řadové pracovníky veřejné správy: 
• Zvýší se jejich kompetence v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, zejména co se 

týče legislativního rámce, právních dopadů, možností řešení násilí na jejich pracovišti 
a potřebných měkkých dovedností. 

• Dojde k redukci či eliminaci možnosti toho, že budou vystaveni urážejícímu, ponižují-
címu nebo zastrašujícímu chování, ať už ze strany nadřízených a kolegů na straně 
jedné či občanů na straně druhé. 

• Dojde ke zlepšení jejich komunikace s představiteli a vedením organizace, komunikace 
mezi nadřízenými a mezi kolegy navzájem, což se následně promítne do zlepšení kli-
matu na pracovišti. 

• Budou méně podléhat stresu a zlepší se jejich mentální stabilita, neboť v důsledku 
emočního (nebo fyzického) stresu mohou trpět psychickými problémy, ztrácet sebedů-
věru, motivaci k jakékoli práci, získat závislosti či hledat jiný způsob úniku.  

• Budou pracovat efektivněji a produktivněji. 
• Budou trávit méně času v pracovní neschopnosti. Sekundárně se výsledky implemen-

tace principů důstojného pracoviště mohou projevit ve zvýšení bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci jednotlivců.
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2. Proces vzdělávání v projektu (z pohledu organizace) 

Obrázek 1: Schéma fází spolupráce se zapojenými subjekty veřejné správy. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Než přejdeme k představení samotného školení, je potřeba představit způsob práce se za-
pojenými organizacemi. V projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě procházela každá 
organizace postupně několika kroky –navazování spolupráce a její formální uzavření, výběr 
nejvhodnějšího školení, doporučení antimobbingových opatření pro dané pracoviště, pří-
padně jejich implementace, vyhodnocení a udělení certifikátů.  

Jednotlivé fáze jsou připravovány na míru konkrétní cílové skupině a jejím specifikům.  

2.1 Uzavření spolupráce 
Se zájemci o spolupráci bylo zpravidla uzavřeno formální memorandum o spolupráci, které 
stanovuje povinnosti obou spolupracujících subjektů. Ve výjimečných případech byla možná 
i spolupráce založená na jiném, méně formálním, vyjádření zájmu, než je memorandum. 

2.2 Rozhovor s kontaktní osobou a diagnostika organizace 
Detailní rozhovor byl veden s personalistou, případně jinou kontaktní osobou, a byl zaměřen 
neaktuální stav a nastavení procesu prevence násilí na daném pracovišti. Cílem bylo zjiš-
ťování aktuálních potřeb pracoviště v souvislosti s požadavky vybraných pracovníků. Ná-
sledně mohlo dojít k výběru vhodného vzdělávacího programu. 

U spolupracujících organizací byla nejprve provedena diagnostika vnitřních procesů a opat-
ření práce s lidskými zdroji, jejichž cílem byla eliminace a prevence násilí na pracovišti. Di-
agnostika byla tvořena souborem otázek, které poukazují na aktuální stav pracovního kli-
matu a zkušenosti pracoviště se vztahovou patologií. Na základě diagnostiky byl efektivně 
nastavován studijní plán jednotlivých seminářů, který byl doplněn o vzdělávání se zaměře-
ním na konkrétní problémy, jež se na pracovišti vyskytovaly. Díky diagnostice mohli lektoři 
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efektivně reagovat na požadavky cílových skupin a připravit případové studie na míru da-
nému pracovišti. 

Po skončení projektu je tato diagnostika umístěna ve veřejné části webové platformy 
(https://www.dustojnepracoviste.cz) tak, aby každá nezapojená organizace měla k této dia-
gnostice přístup. Výsledkem online volně dostupné diagnostiky je vždy doporučení, na co 
by se měla daná organizace ve vzdělávání zaměřit. 

2.3 Školení 
Podstatou školení je implementace informací na základě diagnostiky daného pracoviště do 
vzdělávacích aktivit a eliminačních či preventivních procesů, jež se budou uskutečňovat 
a ověřovat v praxi na konkrétním pracovišti. Jedná se tak o adaptaci vzdělávacího programu 
v souvislosti s vybranou cílovou skupinou a daným pracovištěm. 

Prožitkové a snadno realizovatelné krizové řízení v praxi je vhodnou formou, jež bude přija-
telná pro vybranou cílovou skupinu a v souladu s individualitami účastníků vzdělávacího 
programu. Vždy je však nezbytná adekvátní reakce a individuální přístup lektora experta na 
aktuální požadavky pracovníků na situace spojené s mobbingem a jeho prevencí. 

Zapojené subjekty byly vzdělávány s ohledem na velikost a charakter pracoviště, či velikost 
pracovních týmu. Školení byla také rozdílná pro každou ze tří cílových skupin – personalisty, 
vedoucí a řadové pracovníky.  

Tato školení byla ukončena formálním ověřením znalostí (znalostní test) a udělením osvěd-
čení proškolené osobě. Popis procesu školení je součástí následujících kapitol.  

2.4 Závěrečné zhodnocení a předání doporučení 
Na základě srovnání výsledků počáteční diagnostiky a dopadů realizace školení byly připra-
veny pro každé zapojené pracoviště veřejné správy doporučení k prevenci a eliminaci ši-
kany na pracovišti a nastavení důstojného pracoviště. 

2.5 Implementace 
Samotná implementace opatření již byla dobrovolná. Implementace aktivit na pracovištích 
probíhala v režii vedoucího či zvoleného zaměstnance, který měl k dispozici mentora pro 
konzultace jednotlivých kroků či výskytu problému. Mentoring probíhal prostřednictvím 
osobních schůzek, on-line a dále dle potřeb cílových skupin.  

2.6 Příručka „Jak se chránit před násilím na pracovišti“ 
Každé organizaci byla předána příručka Jak se chránit před násilím na pracovišti. Příručka 
je určena pro řadové pracovníky, personalisty i vedoucí pracovníky organizace a jsou v ní 
zahrnuty praktické eliminační postupy ochrany před násilím na pracovišti. Materiál sumari-
zuje nejdůležitější poznatky, které byly předávány na školení. Slouží také jako podklad pro 
samostatnou realizaci školení po skončení projektu. 

Příručka je volně ke stažení na https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu.  

 

https://www.dustojnepracoviste.cz/
https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
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Stručný obsah příručky: 
• Základní informace o násilí na pracovišti 
• Doporučené diagnostické postupy 
• Zásady krizové intervence pro komunikaci s aktéry mobbingu 
• Plán realizace krizového řízení u vztahové patologie 
• Eliminační strategie a taktiky pro oběť 
• Základní preventivní a antimobbingová opatření pro organizaci 
• Právní rámec 
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3. Podrobný popis procesu školení (z pohledu jednotlivce) 
Následující řádky představují celý proces rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy 
tak, jak byl realizován v projektu. Organizacím, jež se rozhodnou realizovat rozvoj kompe-
tencí samy po skočení projektu, doporučujeme rozdělit školení do tří celků. V první fázi by 
měl proběhnout teoretický základ, ve druhé fázi osvojení praktických postupů s případovými 
studiemi a ve třetí fázi implementace důstojného pracoviště v praxi. Doporučujeme udržet 
obdobné rozdělení (viz popis níže) školení pro řadové pracovníky a vedoucí pracovníky 
s personalisty v první a v druhé fázi, aby byla zajištěna otevřenost a ve třetí fázi se zaměřit 
na vzájemnou spolupráci všech cílových skupin. 

3.1 Proces a časová dotace školení 
Obrázek 1: Proces školení prevence a eliminace násilí na pracovištích veřejné správy. 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Do realizovaného rozvoje kompetencí byli pracovníci delegováni svým zaměstnavatelem, 
resp. zapojenými subjekty veřejné správy. V každém úřadu byli vždy rozvíjeni persona-
lista/é, vedoucí a řadoví zaměstnanci, jejich počet se odvozoval od velikosti organizace a je 
podrobně popsán v Žádosti projektu. Samotný rozvoj kompetencí cílové skupiny v oblasti 
ochrany před násilím na pracovišti probíhal v několika krocích (obrázek č. 2). Každý z účast-
níků z jedné ze tří podskupin (personalisté, vedoucí pracovníci, řadoví pracovníci) prošel 
sérií šesti organizovaných vzdělávacích aktivit. Vzdělávání zahájil e-learningový kurz, ná-
sledovalo první prezenční školení, druhý e-learningový kurz, druhé prezenční školení, we-
binář a společný workshop. Po skončení online webináře absolvoval každý účastník zna-
lostní test, po jehož úspěšném splnění obdržel kompetenční osvědčení. Větší část vzdělá-
vacích aktivit byla specifická pro jednotlivé podskupiny tak, aby odpovídala jejich různým 
potřebám, část byla společná (workshop pro všechny tři podskupiny, druhé prezenční ško-
lení pro personalisty a vedoucí pracovníky). 

Na žádném ze školení nepřesáhl počet účastníků 20 osob a tento počet doporučujeme také 
dodržet i organizacím, jež by chtěly realizovat školení samy.  
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Každý z vybraných zástupců z řad personalistů, vedoucích i řadových pracovníků prošel 
postupně šesti vzdělávacími aktivitami v následující hodinové dotaci:  
• 1 x 5 hod. 1. e-learning, 
• 1 x 8 hod. 1. prezenční školení, 
• 1 x 8 hod. 2. e-learning, 
• 1 x 8 hod. 2. prezenční školení, 
• 1 x 5 hod. webinář, 
• 1 x 6 hod. workshop společně pro všechny skupiny. 

Podrobně rozpracovanou podobu školení pro jednotlivé cílové skupiny obsahuje podkapi-
tola 3.6. 

3.2 Místo konání 
Drtivá většina školení byla realizována přímo na pracovišti zapojených organizací. Pouze 
cca 10 % bylo realizováno mimo pracoviště, v tomto případě se jednalo zejména o školení 
personalistů. Školení je nastaveno a ověřeno pro realizování přímo na pracovištích, což 
předpokládáme a doporučujeme také pro organizace, jež se rozhodnou realizovat školení 
samostatně mimo projekt. V případě malého počtu personalistů v dané organizaci, což je 
nejpravděpodobnější variantou, doporučujeme jejich školení sloučit s vedoucími pracov-
níky. Další možností je v případě velkého zájmu personalistů z vícero organizací, tyto za-
městnance spojit a provést školení na součinném pracovišti. Personalisté tak mohou spo-
lečně sdílet vlastní případové studie a stát se součástí krizových týmů či etických komisí 
napříč veřejnou správou. 

3.3 Výukové metody 
Konkrétní výukové metody s ohledem na cílové skupiny, jež jsou v průběhu školení doporu-
čovány, jsou detailně rozpracovány v metodických příručkách pro lektory, které jsou zveřej-
něny zde: https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu.  

Shrneme-li nejdůležitější body: 
• Aktivní zapojování účastníků do procesu prevence managementu násilí na 

pracovišti. Interaktivní diskuse, výzvy ke komentářům a případovým studiím. Interak-
tivní metody zkoumání vlastních hranic, konflikt a stress-managementu, přizpůsobeny 
charakteru účastníků a velikosti školící skupiny (jiné metody budou probíhat v klidném 
kolektivu, jiné v pozitivním, negativně či útočně laděném, jiné v kolektivu zasaženém 
mobbingem).  
Charakter kolektivu a využití metod musí vyhodnotit lektor a připravit se na školení na 
základě diagnostiky provedené expertním týmem projektu Důstojného pracoviště. 

• Drama trénink. Reálné praktické ukázky šikany na pracovišti s reakcemi a přímými 
vstupy účastníků v rámci školení umožní prožitek a pochopení situace oběti, pachatele 
i kolektivu. Toto praktické cvičení se v rámci vzdělávacích aktivit osvědčilo jako nejefek-
tivnější způsob, jak pochopit souvislosti týkající se vztahové patologie. Do drama tré-
ninku jsou zapojeni samotní účastníci, lektoři a v některých případech profesionální 
herci. 

https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
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• Trénink krizové intervence a komunikace s obětí a mobberem. Důležitou součástí 
každého školení je empatické vnímání kolegy, ať už je spolutvůrcem zdravého pracov-
ního prostředí, přímou obětí šikany, svědkem mobbingu či mobberem samotným. Zna-
lost specifika komunikace umožní vedoucím, personalistům i řadovým pracovníkům vy-
hnout se náročným situacím, napadání a roztáčení kola mobbingu. 

• Videoprojekce. Pro zažití jednotlivých studijních sekcí budou využity videonahrávky 
profesionálních dokumentaristů, věnující se dané problematice. Účastníci díky video-
prezentacím případových studií a ukázkám z filmů získají nadhled nad vlastní situací 
a v případě problémového pracoviště budou vnímat celkový rozsah mobbingu a jeho 
dopady na naši společnost. Videa jsou umístěna na internetovém portálu www.dustoj-
nepracoviste.cz či v e-learningu. 

• Případové studie. 

3.4 Didaktické pomůcky 
Konkrétní didaktické pomůcky se zohledněním cílové skupiny jsou detailně rozpracovány 
v metodických příručkách pro lektory. Čtenář v těchto příručkách nalezne kdy, kde a jak tyto 
pomůcky použít. Příručky jsou volně dostupné zde: https://www.dustojnepracoviste.cz/o-
nas/vystupy-projektu. 

Shrneme-li nejdůležitější, lektor potřebuje: 
• PC/notebook, 
• dataprojektor, 
• prezentace (Power Point je volně ke stažení na www.dustojnepracoviste.cz), 
• flipchart, papíry, barevné fixy, 
• lepící papírky, 
• papíry A4, 
• vytištěnou prezentaci, 
• vytištěnou inventuru útoků (volně ke stažení na www.dustojnepracoviste.cz), 
• vytištěný vztahový audit uzpůsobený pro dané pracoviště (volně ke stažení na 

www.dustojnepracoviste.cz), 
• přípravu případových studií včetně písemných podkladových materiálů (volně ke sta-

žení na www.dustojnepracoviste.cz), 
• reálné stížnosti zaměstnanců – pro posouzení mobbingu, 
• vyplněné reálné inventury útoků – pro tvorbu eliminačních a preventivních postupů, 
• strategické fáze řešení šikany v organizacích a jejich dopady, 

• využití praktických manuálů a připravených příruček. 

3.5 Lektoři 
V projektu realizovali školení zkušení školitelé, kteří jsou velmi dobře obeznámeni s proble-
matikou vztahové patologie, mají expertní přesah a zkušenosti v dané oblasti. Pro organi-
zace, jež plánují realizovat školení mimo projekt, doporučujeme zvolit jako lektora osobu, 
jež má zkušenosti s vedením školení ve veřejné správě, přičemž případné znalosti ze vzta-
hové patologie jsou samozřejmě výhodou. Pro úspěšnou realizaci školení však postačí dů-
kladné prostudování materiálů/výstupů projektu přímo určených lektorům.  

https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
https://www.dustojnepracoviste.cz/o-nas/vystupy-projektu
http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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3.5.1 Zásady lektora školení vztahové patologie 
Lektor působí především jako průvodce v oblasti vzdělávání, jeho úkolem není řešit v rámci 
školení jednotlivé aktuální kauzy daného pracoviště. Pokud je na pracovišti problém, na 
který je účastníky poukazováno, využije lektor případových studií a provede zaměstnance 
procesem řízení v rámci nezávislé případové studie. 

Pokud v rámci školení účastníci na základě vlastních zkušeností týkajících se mobbingu 
emočně či negativně vstupují do jeho průběhu a dojde ke konfrontaci s vedením či kolegy, 
doporučí lektor další mediaci či odkáže na možný postup řešení prostřednictvím existujících 
organizací a bude pokračovat v dalších vzdělávacích aktivitách. 

Vzhledem k choulostivosti tématu musí lektoři přizpůsobovat komunikaci s jednotlivými pra-
covišti podle potřeby tak, aby bylo využito co největší objektivity se zaměřením na zdravé 
a férové pracovní vztahy, pocit bezpečí a zachování komfortní zóny účastníků školení.  

Jednotlivá školení jsou zaměřena především na osvojení si žádoucích technik, metodik 
a znalostí v dané oblasti tak, aby byli pracovníci schopni poradit si se situací na pracovišti 
interně.  

Součástí každého školení je mapování rozsahu znalostí vztahové patologie a detailní se-
známení se s účastníky a rozsahem jejich znalostí a zkušeností v daném tématu. Jednotlivé 
aktivity jsou vybírány v souvislosti s požadavky školené cílové skupiny.  

3.6 Podrobný rozpis školení 
3.6.1 První e-learning a prezenční školení 
První vlna školení vybraných cílových skupin je zaměřena na osvojení si základních znalostí 
v dané problematice, souvisejících s konkrétní prací zaměstnanců a možnostmi v šetření, 
řešení a nastavování preventivních opatření v rámci organizace. První školení navazuje na 
e-learningové studium (dostupný na www.dustojnepracoviste.cz), které poskytuje teoretický 
základ a snadnou orientaci v problematice. Prezenční školení se stává základní platformou 
pro trénink simulovaných i skutečných situací, dramatickou prezentaci propojenou s rozho-
vory, diskuzemi, sledováním filmových ukázek i efektivně postavených přednášek. Tyto an-
dragogicky sestavené aktivity umožní praktické osvojení a zapamatovatelnost jednotlivých 
aktivit, týkajících se nastavování důstojného pracoviště na daných pracovištích. 

3.6.1.1 První E-learning 
E-learningový kurz je zaměřený na vzdělávání v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, 
mj. cesty k identifikaci násilí na pracovišti, legislativní rámec násilí na pracovišti a příklady 
dobré praxe, to vše v návaznosti na koncept důstojného pracoviště. Kurz je vhodný pro pra-
covníky veřejné správy na všech úrovních organizační struktury z různých typů organizací. 
E-learning je postaven na zkušenostech s elektronickým vzděláváním.  

E-learning je k dispozici na www.dustojnepracoviste.cz.Do e-learningu se může přihlásit 
kdokoliv i po skončení projektu, potřebná je pouze registrace. Vzdělávací materiály provádí 
jednoduchou formou každého zaměstnance veřejné správy tak, aby bylo možné nastavit 
důstojné pracovní podmínky. Ty jsou adaptovatelné na konkrétní pracoviště pro malý i velký 
pracovní kolektiv. E-learningové texty a metodiky umožňují snadnou orientaci a nabízí 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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efektivní řešení při eliminaci i prevenci šikany na pracovišti pro personalisty, vedoucí i řa-
dové pracovníky. 

Každý e-learningový blok je obohacen o edukační videa, rozhovory a zkušební otázky, které 
upevňují získané znalosti. Pro zájemce jsou v rámci e-learningu k dispozici další studijní 
materiály, učební texty, doporučená literatura, odkazy na zajímavá videa či práce a ukázky 
z odborných publikací. 

Jednotlivé fáze e-learningového kurzu jsou zakončeny otázkami k zopakování probírané 
látky. První e-learningový kurz je shodný pro všechny tři cílové skupiny. 

Obsahuje vymezení vztahové patologie: 
• druhy šikany, 
• formy šikany, 
• projevy a průběh šikany, 
• důsledky šikany, 
• základní postupy při zjištění vztahové patologie, 
• diagnostika, eliminace a prevence, 
• případové studie, 
• vyplnění inventury útoků. 

3.6.1.2 První prezenční školení pro personalisty 
Personalisté jsou klíčovými nositeli principů důstojného pracoviště. V rámci školení si osvo-
jují jednoduché postupy, jež vedou k efektivnímu mapování a nastavování zdravého pracov-
ního klimatu. Dozvídají se, jak pracovat a komunikovat s obětí, mobbery, vedením i pracov-
ním týmem tak, aby měla krizová intervence co nejlepší dopad na aktéry i další vzdálené 
účastníky vztahové patologie a byla nastavena kvalitní antimobbingová i preventivní opat-
ření. Podrobný obsah školení je součástí dalších metodik (zejména se jedná o metodiky: 
Jak se chránit před násilím na pracovišti a příručkami pro lektory) volně dostupných na 
nawww.dustojnepracoviste.cz. 

Zásady 
• Školení je složeno z teoretické části i praktického nácviku situací. 
• Celodenní prezenční výcvik personalistů probíhal v projektu externě, mimo pracoviště 

studujících. V případě realizace vzdělávání po skočení projektu doporučujeme školení 
propojit s vedoucími pracovníky, případně spojit pro několik organizací najednou 

• Školení je v rozsahu 8 hodin. 
• Školení předchází první e-learningový kurz, následuje ho druhý e-learningový kurz, 

který je umístěn na www.dustojnepracoviste.cz. 

Obsah školení 
Dopolední blok 
Vztahová patologie a její souvislosti – komplexní informace o násilí na pracovišti z pohledu 
personalistů: 
• představení konceptu důstojného pracoviště, 
• mobbing a další formy násilí na pracovišti, 
• identifikace násilí na pracovišti – rozpoznání a vymezení šikany, 
• legislativní rámec násilí na pracovišti, 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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• typologie pachatelů, taktiky mobbingu a bossingu, 
• průběh a dynamika vztahové patologie, 
• příčiny a motivace k mobbingu, 
• důsledky a rizika vztahové patologie. 

Odpolední blok 
Management prevence násilí na pracovišti a krizové řízení: 
• šetření šikany na pracovištích, 
• dynamika mobbingu, krize a vztahové souvislosti, 
• diagnostika a analýza pracovního klimatu, 
• základní praktický trénink – krizový management – diagnostika, analýza, strategie, tak-

tiky, kontrola, hodnocení, prevence, 
• preventivní personální opatření. 

3.6.1.3 První prezenční školení pro vedoucí pracovníky 
Vedoucí pracovníci jsou obvykle první, kteří se s řešením vztahové patologie u svých pra-
covních týmů setkávají. Mohou být sami označováni za mobbery, například kvůli vyžadování 
plnění pracovních povinností u svých zaměstnanců či kvůli osobnímu charakteru a přístupu 
při řízení. Vedoucí pracovníci se však také stávají poměrně často obětí staffingu i mobbingu 
a je třeba je připravit na varianty, se kterými se jako vedoucí pracovníci mohou setkávat, 
a umožnit jim pomocí modelových situací obohatit své přístupy ve vedení pracovních skupin 
i jednotlivců a umožnit efektivní zamezování šíření vztahové patologie na pracovištích. 

V rámci prezenčních školení si vedoucí pracovníci osvojí jednoduché postupy, jež povedou 
k efektivnímu řízení krizových a konfliktních situací mezi pracovníky. Seznámí se s vhod-
nými komunikačními postupy, týkajícími se pracovního kolektivu, mobbera i oběti šikany. 
Dozví se, jak nastavovat a průběžně mapovat důstojné pracoviště a jak udržet zdravé pra-
covní klima. Seznámí se s taktikami, pomocí nichž mohou pracovat a komunikovat s obětí, 
mobbery, vedením i pracovním týmem tak, aby měla krizová intervence co nejlepší dopad 
na aktéry i další vzdálené účastníky vztahové patologie a byla nastavena kvalitní antimob-
bingová i preventivní opatření. 

Podrobný obsah školení je součástí dalších metodik (zejména se jedná o metodiky: Jak se 
chránit před násilím na pracovišti a příručkami pro lektory) volně dostupných na 
nawww.dustojnepracoviste.cz. 

Zásady 
• Školení je složeno z teoretické části i praktického nácviku situací. 
• Celodenní prezenční výcvik vedoucích pracovníků probíhá interně. 
• Školení je v rozsahu 8 hodin. 
• Školení předchází první e-learningový kurz, následuje ho druhý e-learningový kurz. 

Obsah školení 
Dopolední blok 
Vztahová patologie a její souvislosti – komplexní informace o násilí na pracovišti z pohledu 
vedoucích pracovníků: 
• představení konceptu důstojného pracoviště, 
• mobbing a další formy násilí na pracovišti, detailní seznámení se s jednotlivými útoky, 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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• identifikace násilí na pracovišti – rozpoznání a vymezení šikany, 
• legislativní rámec násilí na pracovišti, 
• důsledky a rizika pro oběť, kolektiv i organizaci. 

Odpolední blok 
Management prevence násilí na pracovišti a krizové řízení: 
• průběh a dynamika mobbingu, 
• strategie a taktiky mobberů i obětí a eliminační postupy, 
• proces krizového řízení a krizové intervence, 
• konflikt a stress management, 
• jak postupovat v případě, že jsem nařčen z mobbingu/bossingu, 
• interní a externí komunikace z pozice vedení, 
• práce s lidskými zdroji, efektivní řízení a motivace pracovníků, 
• nastavení zdravého pracovního prostředí, 
• představení příkladů dobré praxe, 
• nácvik dovedností pro prevenci a eliminaci násilí na pracovišti z pohledu zaměstnava-

tele. 

3.6.1.4 První prezenční školení pro řadové pracovníky 
Řadoví pracovníci se potýkají se šikanou na pracovišti jako úplně první. Jsou terčem útoků 
svých nadřízených či kolegů, někdy se stávají svědky, kteří nevědí, jak se v dané situaci 
zachovat. Šikana může být také zaměňována s vyžadováním pracovních úkonů či ráznějším 
charakterem vedoucího pracovníka nebo kolegy. Díky prvnímu prezenčnímu školení si řa-
doví pracovníci praktickými ukázkami a případovými studiemi ujasní, co je považováno za 
šikanu a co nikoliv. Dozví se, jak postupovat v případě, že jsou osobně napadáni či sami 
přispívají k mobbingu. Naučí se zvládat stres a konflikt-management a aplikovat získané 
znalosti přímo na svém pracovišti. 

Podrobný obsah školení je součástí dalších metodik (zejména se jedná o metodiky: Jak se 
chránit před násilím na pracovišti a příručkami pro lektory) volně dostupných na 
nawww.dustojnepracoviste.cz. 

Zásady 
• Školení je složené z teoretické části i praktického nácviku situací. 
• Celodenní prezenční výcvik řadových pracovníků probíhá externě či interně, podle pre-

ferencí jednotlivých pracovišť. 
• Budou proškoleni zástupci řadových pracovníků minimálně z 60 organizací. 
• Školení předchází první e-learningový kurz, následuje ho druhý e-learningový kurz. 

Obsah školení 
Dopolední blok 
Představení vztahové patologie a vybraných modelů prevence a eliminace násilí na praco-
višti, představení konceptu důstojného pracoviště: 
• identifikace násilí na pracovišti, 
• mobbing a jeho hrozby, formy a druhy vztahové patologie, 
• rozpoznání a vymezení mobbingu, 
• projevy a průběh mobbingu, 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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• důsledky mobbingu pro oběť, pracovní kolektiv, firmu, vedení i mobbera, 
• charakteristiky mobberů, 
• strategie a taktiky mobberů, 
• charakteristiky a typologie obětí, 
• dynamika a cyklus reakce obětí. 

Odpolední blok 
Řešení výskytu násilí na pracovišti z pohledu řadového pracovníka, nácvik dovedností: 
• aktéři vztahové patologie a vzájemná součinnost, 
• jak komunikovat s mobberem, 
• individuální postupy v případě zjištění vztahové patologie, 
• resilience – individuální strategie pro zvládnutí krize, 
• psychosociální pomoc, 
• krizová intervence, 
• prevence mobbingu na pracovišti z pohledu řádového pracovníka. 

3.6.2 Druhý e-learning a prezenční školení 
Druhé školení vybraných cílových skupin je zaměřeno na rozsáhlejší osvojení znalostí a do-
vedností v dané problematice, související s konkrétní prací zaměstnanců a možnostmi 
v šetření, řešení a nastavování preventivních opatření v rámci organizace.  

Druhé školení navazuje na e-learningové studium v první fázi, prezenční studium a druhou 
fázi e-learningového kurzu. Tento soubor vzdělávacích aktivit poskytuje teoretickou i prak-
tickou platformu pro cílovou skupinu a její orientaci v problematice. 

Druhé školení bude zaměřeno z větší části na trénink jednotlivých simulovaných i skuteč-
ných situací, jež vyplynuly z průzkumu a zkušeností vzdělávacích aktivit, dramatickou pre-
zentací propojenou s rozhovory, diskuzemi, sledováním filmových ukázek i efektivně posta-
vených přednášek. Tyto andragogicky sestavené a především praktické aktivity, umožní 
snadnější osvojení a zapamatovatelnost probírané látky.  

3.6.2.1 Druhý e-learning 
Druhý e-learningový kurz je zaměřený na pokročilé studenty. V tomto kurzu jsou zahrnuty 
poznatky z prezenčních školení a zohledněny nejčastější požadavky účastníků z praktic-
kých výcviků. Zapracovány jsou případové studie, na něž bylo často poukazováno při pre-
zenčních školeních. Obsah druhého e-learningu se pro jednotlivé skupiny liší. 

Řadoví pracovníci 
• postupy při výskytu vztahové patologie, 
• inventarizace a shromažďování důkazních materiálů, 
• typologie a taktiky mobberů a rady, jak postupovat v případě výskytu jednotlivých forem, 
• typologie a reakční cyklus oběti a doporučené postupy pro oběť, 
• efektivní komunikace s mobberem a vedením, 
• konflikt a stres-management, 
• jak zvládnout mobbing na pracovišti z pohledu nepřímého účastníka, 
• pomoc obětem šikany, 
• právní ochrana zaměstnanců, 
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• případové studie, 
• průzkumy. 

Personalisté 
• proces krizového řízení z pohledu personalisty, 
• vztahové šetření a jeho souvislosti – mapování pracovního klimatu, diagnostika, ana-

lýza situace, 
• krizová intervence a komunikace s vedením, kolektivem, týmem i mobberem, 
• interní a externí komunikace problematiky, 
• strategie a taktiky mobberů i obětí a postupy k jejich eliminaci, 
• zavádění antimobbingových a preventivních opatření, 
• integrační a implementační procesy na jiných pracovištích, 
• kontrola a vyhodnocování procesu krizového řízení, 
• vytvoření krizového týmu, 
• nastavení zdravého pracovního klimatu na pracovišti, 
• pilíře důstojného pracoviště, 
• příklady z praxe. 

Vedoucí pracovníci 
• proces krizového řízení vedoucího pracovníka, 
• krizová intervence a dynamika krize, 
• interní a externí komunikace, 
• strategie a taktiky pro eliminaci šikany na pracovišti, 
• jak se nestát mobberem a nebýt zapleten do manipulací pracovníků, 
• řízení a motivace zaměstnanců, co zaměstnanci ocení a na co si stěžují, 
• konflikt a stres-management pro vedoucí pracovníky, 
• pilíře důstojného pracoviště, 
• preventivní postupy, 
• nastavení zdravého pracovního klimatu na pracovišti, 
• příklady z praxe. 

3.6.2.2 Druhé prezenční školení pro personalisty a vedoucí pracovníky 
Druhé školení pro personalisty a vedoucí pracovníky (v této fázi se tyto dvě skupiny školí 
dohromady) je zaměřeno především na ukotvení získaných znalostí, zkušeností a umožnění 
detailnějšího vhledu do problematiky. Personalisté i vedoucí pracovníci zažijí při druhém 
školení komplexní praktický trénink krizové intervence i krizového řízení, vyzkouší vlastní 
implementační a integrační procesy. Toto druhé školení je také zaměřeno na prevenci a za-
vádění antimobbingových opatření na daných pracovištích, jejich průběžných kontrol a vy-
hodnocování. 

Podrobný obsah školení je součástí dalších metodik (zejména se jedná o metodiky: Jak se 
chránit před násilím na pracovišti a příručkami pro lektory) volně dostupných na 
nawww.dustojnepracoviste.cz. 

Zásady 
• Školení je složené z teoretické části i praktického nácviku situací. 
• Celodenní prezenční výcvik personalistů i vedoucích pracovníků probíhá interně. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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• Každý blok obsahuje 8 školících hodin. 
• Školení předcházelo e-learningové studium. 

Obsah školení pro vedoucí a personalisty 
Dopolední blok 
• opakování získaných znalostí a dovedností z prvního vzdělávacího bloku, 
• praktický trénink konkrétní krizové situace na pracovišti a proces krizového řízení, 
• jednotlivé postupy při výskytu vztahové patologie, 

• inventarizace a analýza případových studií, shromažďování důkazních materiálů, 
• vztahové šetření a jeho souvislosti – mapování pracovního klimatu, 
• praktická krizová intervence a dynamika krize v rámci řízení krize, 
• volba a využití strategií a taktik pro eliminaci šikany v rámci dané případové studie, 

• specifikace komunikace s obětí, mobberem i pracovním kolektivem, 
• strategie a taktiky mobberů i obětí a postupy k jejich eliminaci. 

Odpolední blok 
• interní a externí komunikace v praxi včetně komunikace s médii, 
• řízení a motivace zaměstnanců, co zaměstnanci ocení a na co si stěžují, 
• konflikt- a stres-management, 
• návrh preventivních postupů a nastavení zdravého pracovního klimatu na pracovišti, 
• postup zavedení antimobbingových opatření v praxi, 
• diskuse a vyhodnocení praktických dovedností, 
• personální procesy a individuální potřeby jednotlivých pracovišť, 
• implementace důstojného pracoviště a integrační procesy na dalších pracovištích, 
• kontrola a vyhodnocování procesu krizového řízení, 
• nastavování preventivních opatření v rámci organizace. 

3.6.2.3 Druhé školení pro řadové pracovníky 
Školení pro řadové pracovníky poslouží k vzájemnému sdílení a součinnosti zaměstnanců. 
Praktické školení, jemuž předcházelo detailní vzdělání v oblasti vztahové patologie, umožní 
nahlédnutí do problematiky a oblasti jednotlivých pracovních aktivit a pochopení chování či 
činností, se kterými se musí jednotlivci s jinými kolegy potýkat. Průzkum, který předcházel 
jednotlivým fázím vzdělávacího procesu, a fakta, která vyplynula na základě vzdělávacích 
aktivit, budou v rámci školení zohledňována. 

Podrobný obsah školení je součástí dalších metodik (zejména se jedná o metodiky: Jak se 
chránit před násilím na pracovišti a příručkami pro lektory) volně dostupných na 
nawww.dustojnepracoviste.cz. 

Zásady 
• Školení je složené z teoretické části i praktického nácviku situací. 
• Celodenní prezenční výcvik vedoucích i řadových pracovníků probíhá interně. 
• Školení je v rozsahu 8 hodin. 

Obsah školení pro řadové pracovníky 
Dopolední blok 
• opakování získaných znalostí a dovedností z prvního vzdělávacího bloku, 
• praktický trénink konkrétní krizové situace na pracovišti a proces krizového řízení, 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
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• jednotlivé postupy při výskytu vztahové patologie, 
• inventarizace a shromažďování důkazních materiálů, 
• efektivní komunikace s mobberem a vedením, 
• jak zvládnou mobbing – z pohledu vedoucího i řadového pracovníka, svědka, 
• skupinová práce a drama-trénink. 

Odpolední blok 
• interní a externí komunikace problému v rámci pracovního týmu – komunikace vedení-

zaměstnanci, zaměstnanci-vedení a zaměstnanci– zaměstnanci, 
• strategie a taktiky pro eliminaci šikany v přímém styku s iniciátory mobbingu, 
• jak se nestát mobberem a nebýt zapleten do manipulací pracovníků, 
• nastavení zdravého pracovního klimatu na pracovišti, 
• příklady z praxe. 

3.6.3 Webinář 
Součástí vzdělávacího procesu je také webinář, který je sestaven z rozhovorů s odborníky, 
kteří poukazují na nejnovější trendy v oblasti vztahové patologie, práva (VOP a ČMKOS), 
kontroly (SÚIP), důstojného pracoviště, řízení a vztahů. Tato forma vzdělávání umožní 
účastníkům vzdělávacího procesu seznámit se s tématy postupně, dle jejich časových mož-
ností. Výzkumy a prezentace sdílené ve webináři také umožňují vrátit se k datům a využít 
prezentace i videa pro dané pracoviště a další oddělení. 

Webinář je součástí webových stránek www.dustojnepracoviste.cz, které jsou výchozím bodem 
ve vzdělávacím procesu s možností dohledání informací. Součástí jsou také inspirační a od-
borná videa, která návštěvníkům stránek rozšíří jejich znalosti a nasměrují je na další možné 
zdroje. Webinář se zobrazí každému jednotlivci spolu s e-learningem po registraci na strán-
kách www.dustojnepracoviste.cz. 

Časová dotace:  5 hodin. 

Cílová skupina:  Řadoví, vedoucí pracovníci i personalisté. 

3.6.4 Workshop 
S časovým odstupem následuje jednodenní workshop pro všechny pracovníky, zapojené 
do komplexního vzdělávacího procesu, tj. e-learningových kurzů i prezenčních vzdělávacích 
aktivit. Workshop je realizován interně a jeho cílem je zejména naučit pracovníky, jak dále 
předávat své znalosti v rámci vlastní organizace.  

Podrobný obsah školení je součástí dalších metodik (zejména se jedná o metodiky: Jak se 
chránit před násilím na pracovišti a příručkami pro lektory) volně dostupných na 
nawww.dustojnepracoviste.cz. 

Stručný obsah workshopu: 
• Nácvik dovedností pro prevenci a eliminaci násilí na pracovišti facilitačními technikami. 
• Řešení modelových případů, představení příkladů dobré praxe. 
• Zpětnovazební kulatý stůl / řešení konkrétních problémových oblastí. 
• Vytváření etického kodexu a dalších vhodných podpůrných preventivních aktivit a ma-

teriálů pro organizaci. 

http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
http://www.dustojnepracoviste.cz/
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• Detaily práce s obětí, mobberem, vedením, pracovním kolektivem–testování znalostí 
a dovedností. 

• Zkouška vlastního procesu řízení krize. 
• Preventivní opatření v souvislosti s přijímáním a začleňování nových pracovníků. 
• Praktická implementace vybraných modelů prevence a implementace důstojného pra-

coviště. 
• Diskuse –komplexní pohled na problematiku, otázky a odpovědi týkající se vztahové 

patologie. 

3.6.5 Certifikace 
Jakmile jednotlivec z dané cílové skupiny získal celou, pro něj plánovanou podporu, došlo 
k otestování nabytých znalostí a dovedností. Absolvuje-li celý e-learning, prezenční školení, 
workshop a splní-li závěrečný test s úspěšností minimálně 85 %, s možností opakovat s no-
vou sadou otázek při neúspěchu, získá kompetenční osvědčení. 

Po skončení projektu nebude certifikace probíhat, neboť není možná zajistit kontrolu plnění 
prezenčních školení. 

3.7 Mentoring 
Mentoring a poradenství v oblasti vzdělávacího procesu jsou prováděny realizačním týmem, 
který organizuje vzdělávací program. Expertní mentoring slouží k prohlubování kompe-
tencí vybraných cílových skupin a poskytuje hlubší, praktický přístup k rozvoji kompe-
tencí účastníků, kteří si v praxi ověřují znalosti a dovednosti nabyté v základním vzdělávání 
a mohou je prostřednictvím mentoringu dále rozvíjet.  
• Mentoring je založen na spolupráci mezi mentorem a mentorovaným ve vybraných ča-

sových intervalech.  
• Mentor provádí mentorovaného na konkrétních příkladech obdobím, kdy organizace při-

jímá změny, za účelem dosažení lepších výsledků při odhalování a objasňování násilí 
na pracovištích veřejné správy. 

• Mentoring probíhá především on-line, po telefonu, nebo prostřednictvím mentoringo-
vých individuálních či skupinových setkání. Mentoringové skupiny mohou vzájemně sdí-
let své poznatky a v období implementace využívat vzájemné komunikace. 

• Mentor pomáhá a radí, jak prostřednictvím formálního (pevně strukturovaného), tak i ad 
hoc (spíše neplánovaného) mentoringu, distančně i osobně.  

Při realizaci mentoringu dochází k faktickému přijetí a osvojení si nových znalostní a doved-
ností. V závěru je práce s mentorovaným vyhodnocena a zobecněné výsledky mentoringu 
se promítají do metodického rámce rozvoje kompetencí systémových pracovníků, jejich fak-
tického vzdělávání, evaluačních aktivit a výstupních doporučení. Nabyté znalosti a doved-
nosti prověří při reálném výkonu činností. 
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