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Úvod a cíle zprávy
Zpráva, kterou čtete, je analytickým výstupem projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné 
správě“. Cílem projektu bylo vytvořit a podpořit dlouhodobě udržitelný systém rozvoje 
kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti jejich ochrany před násilím na praco-
višti a dále implementovat tento systém do praxe.

Projekt metodicky nastavil a realizoval vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí 
pracovníků veřejné správy (státní správy a samospráv) – personalistů, vedoucích a řado-
vých pracovníků v oblasti ochrany na vlastních pracovištích jako osob, které mohou být 
obětí či svědkem násilí na vlastním pracovišti či mají v popisu práce zajistit ochranu svých 
kolegů.

Dílčími cíli projektu byly:
• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí řadových pracovníků veřejné správy jako 

těch, kteří jsou nebo mohou být vystaveni násilí na pracovišti.
• Udržitelné 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 jako zaměstnavatele.

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí personalistů veřejné správy jako těch, 
kteří pracují s lidskými zdroji na každodenní bázi a jsou nositeli procesních a interperso-
nálních změn v organizaci.

• Udržitelné zvyšování relevantních kompetencí systémových pracovníků jako těch, které 
charakterizuje schopnost a zákonná povinnost systémově nastavit ochranu pracovníků 
před násilím na pracovišti.

Partnery projektu byly Kancelář veřejného ochránce práv a Státní úřad inspekce práce.

Projekt je realizován na celém území České republiky.

Cílovou skupinou projektu jsou: 
• řadoví pracovníci, vedoucí pracovníci a personalisté organizačních složek státu, stát-

ních příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů (Cílová skupina I),
• pracovníci MPSV, SÚIP a VOP (Cílová skupina II).

Cílem této analýzy je popsat současný stav násilí na pracovištích a jeho vývoj 
v posledních letech, dále zachytit praxi v přístupu k oblasti prevence a eliminace 
násilí na pracovištích s důrazem na oblast veřejné správy. Práce se nejprve věnuje 
vymezení základních pojmů spojených s oblastí prevence a eliminace násilí na pracovišti, 
dále popisuje současný stav prostřednictvím ukazatelů a průzkumů provedených v této 
oblasti. Zpráva se posléze věnuje prezentaci výsledků dotazníkového šetření, které bylo 
realizované výzkumníky projektu. Následuje sumarizace poznatků z praxe rozvoje kompe-
tencí pracovníků veřejné správy. Závěr je věnován krátkému shrnutí.
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1. Vymezení základních pojmů
(M. Švejdová, M. Šimečková)

1	 Nutno	však	podotknout,	že	v	anglosaském	světě	je	nejčastěji	za	ekvivalent	slova	šikana	užíván	bulling.
2	 LORENZ,	Konrad.	Methods	of	Approach	to	the	Problems	of	Behavior.	In:	The Harvey Lectures,	1958–1959.	New	

York:	Academic	Press,	1960,	s.	60–103.
3	 BEŇO,	Pavel.	Mobbing	je	když....	Moderní	vyučování.	2002,	roč.	8.,	čís.	3.,	s.	4–5.
4	 NOVÁK,	Tomáš,	CAPPONI,	Věra.	Sám proti agresi.	Praha:	Grada,	1996,	s.	76.
5	 SVOBODOVÁ,	Lenka.	Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing – skrytá hrozba.	Praha:	Grada,	2008,	s.	19.
6	 KRATZ,	Hans-Jurgen.	Mobbing: jak ho rozpoznat a jak mu čelit.	Praha:	Management	Press,	2005,	s.	16.

Kapitola stručně představuje všechny základní pojmy spojené s problematikou násilí na 
pracovišti. I když není mezi odbornou veřejností zcela absolutní shoda na níže jmenovaných 
termínech, vycházejí předkládané definice ze současného odborného diskursu a představují 
pojmy tak, jak je užívá většina odborné veřejnosti. Kapitola se blíže nezabývá vymezením 
šikany/násilí v českém právním řádu, toto vymezení nalezne čtenář ve výstupu projektu 
Zpráva o systému ochrany před násilím na pracovišti v ČR. 

Násilí na pracovišti je nejčastěji synonymizováno s pojmem šikana nebo výrazem převzatým 
z anglosaského světa mobbing1. Termín mobbing poprvé použil etnolog Konrád Lorenz2 
ve svých popisech chování zvířat, když pojednával o útocích zvířecí smečky na vetřelce, 
používal označení „mobbing“ v případech, kdy popisoval tzv. teritorialitu zvířat. Z původ-
ního používání popisu zvířecího chování převedl v 60. letech výraz mobbing školní lékař 
Peter-Paul Heinemann, který se zabýval chováním dětí o školních přestávkách, namířeném 
proti jednotlivci. U dětí byl však mobbing nahrazen výrazem šikana. Jedním z nejvýznam-
nějších průkopníků výzkumu a šiřitelů pojmu mobbing je německý psycholog a lékař Heinz 
Leymann3. Ten použil mobbing pro popis obdobných případů nepřátelského chování na 
pracovišti. Jeho prvotní výzkumy se opíraly o několik případových studií zdravotních sester, 
které mobbing na pracovišti dohnal k pokusu o sebevraždu. Leymann zjistil, že mobbingu 
bylo vystaveno přibližně 15 % obětí sebevražd. Upozornil také na to, že mobbing vede 
k posttraumatické stresové poruše.

I když neexistuje jedna v odborném diskursu výlučně užívaná definice, lze popsat šikanu/
mobbing následujícím způsobem: Za šikanu na pracovišti považujeme systematické agre-
sivní jednání, uskutečňované s cílem4 získat pocit převahy či výhod, namířené proti jednot-
livci či skupině5, kteří se nemohou situaci vyhnout nebo se bránit. Jde o perzistentní, nega-
tivní společenské chování s projevy diskriminace a nerovného zacházení, jež přechází ve 
viktimizaci daných osob. Má dopady na zaměstnance včetně jeho osobního a rodinného 
života, zaměstnavatele, celkové pracovní prostředí, bezpečnost práce i osobní výkon. Před-
stavuje riziko pro duševní a fyzické zdraví. 

Jednoznačná a všemi uznávaná definice o destruktivních projevech na pracovišti zatím 
ustanovena nebyla a vymezení se soustřeďuje především na jednotlivé formy násilí, jako je 
mobbing, bossing, staffing, sexuální obtěžování a podobně.

Z hlediska frekvence a doby trvání šikanózního chování se většinou za šikanu považuje 
stav, kdy je toto chování evidováno přibližně 6 měsíců, 1x týdně6, aby byly vyloučeny další 
působící vlivy (např. nesnadná životní situace, náhlé řešení firemní krizové komunikace 
a zvýšení tlaku, úmrtí v rodině a následná reakční podrážděnost apod.). Což však nezna-
mená, že nemůže být šikana rozpoznána dříve.
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Podle M. Švejdové rozlišujeme šikanu vědomou, nevědomou a patologickou. Důsledky jsou 
stejné, přístupy v eliminaci rozdílné.

Nevědomá šikana (neúmyslná)
Vedoucí či kolegové si neuvědomují, jak svým chováním působí na své okolí a že se 
protějšek cítí být šikanován. Poškozování pracovníka je neúmyslné a šikanózní chování 
se odvíjí od charakteru osobností nebo například na základě představy o řízení „autoritativ-
ního“ vedoucího. U nevědomé šikany je větší pravděpodobnost rychlejší nápravy a zame-
zení dalšího obdobného působení po uvědomění a sebereflexi. Oběť se obvykle dokáže 
snadněji se situací vyrovnat.

Vědomá šikana (úmyslná)
Záměrné poškozování vybraného člověka s cílem ho zdiskreditovat, ponížit či odstranit 
z pracoviště. Taková šikana je účelová, rafinovaná i náročněji prokazatelná, neboť si je 
útočník svých kroků vědom. Za tímto druhem chování se obvykle skrývají jiné motivace, než 
je na první pohled zřejmé (např. finanční úniky). Při odhalování i eliminaci je kladen důraz 
především na důslednost při vztahovém auditu, celkovém prošetřování a nastavování anti-
-mobbingových opatření.

Patologická (úmyslná a stále se opakující šikana)
Za patologickou šikanu považujeme chování, kdy si člověk nemůže pomoci a neustále, 
opakovaně poškozuje kolegy na pracovišti. Eliminace patologické šikany je velmi obtížná, 
neboť musejí být velmi důsledně kontrolována a dodržována anti-mobbingová opatření a je 
nutná součinnost pracovního kolektivu i externích odborníků. Obvykle je s patologickým 
mobberem po čase rozvazován pracovní poměr, neboť šikanu přenáší i na další pracoviště 
a neustále kolektiv ovlivňuje.

Nejčastěji užívané strategie šikanózního chování7:
• pravidelné útoky na kvalitu profesního i osobního života,
• znemožnění projevit vlastní názor,
• ponižování, zastrašování, urážení, pomlouvání,
• vyvolávání konfliktů, neřešení, nezájem o vysvětlení,
• nerovnoměrné rozdělování práce či zadávání práce, která neodpovídá kvalifikaci,
• kladení nesmyslných nebo žádných úkolů a nedoceňování výkonu práce,
• manipulace s informacemi, záměrné poškozování pověsti a pracovních úkonů,
• izolace oběti,
• poškozování zdraví.

Často užívané pojmy v souvislosti s násilím na pracovišti:
Mobbing – Šikana ze strany kolegů. Cílené a opakované útoky na určitou osobu ve skupině, 
která je druhými pomlouvána, kritizována, vyčleňována z kolektivu, až dochází k postupné 
likvidaci osobnosti dotyčného. V ČR je mobbing používán také jako ekvivalent šikany na 

7	 	HUBEROVÁ,	B.	Psychický teror na pracovišti. Mobbing.	Martin:	Neografia,	1995.	s.	36–77.
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pracovišti. V anglicky mluvících zemích se používá spíše označení Bullying8. Dle Leymanna9 
je rozdíl mezi bullyingem a mobbingem především v tom, že mobbing je destruktivní komu-
nikace, která nemá typické znaky šikany, ale je uskutečňována sofistikovaně se silně stig-
matizujícím efektem.

Bossing10 – Šikana ze strany nadřízeného. Jde o praktiky vedoucího pracovníka, který 
vyvíjí tlak na podřízeného, aby si vynutil přizpůsobení, poslušnost nebo ho vypudil z pracov-
ního místa.

Staffing11 − Šikana ze strany podřízených směrem k nadřízenému. Neférové útoky vůči 
jedinci ve vedoucí funkci, které mají poškodit jeho, případně jeho pracovní tým či firmu.

Defaming a shaming12 − Otevřený a neférový útok na pověst jednotlivce, skupiny nebo 
organizace.

Chairing13 – Boj o křeslo. Šikana mezi dvěma vedoucími pracovníky, kdy se jeden snaží 
zabránit druhému získat lepší či jeho vlastní pozici.

Sexuální obtěžování − Fyzické i verbální napadání se sexuálním podtextem (sexuálně 
podbarvené vtipy, narážky a poznámky týkající se vzhledu a sexuálního života apod.).

Dissen, diskriminace a nerovné zacházení14 − Napadání osoby kvůli rozdílům rasového 
charakteru, náboženského a politického přesvědčení, pohlaví, věku apod. Utiskování urči-
tých jednotlivých členů tím, že jsou jim upírána občanská práva, snižovány šance na uplat-
nění ve společnosti. Často vychází z předsudků a může být i projevem rasismu. Na pracovišti 
je šikana ve formě dissen používána například mezi mužským kolektivem, kam je zařazena 
pracovnice opačného pohlaví a naopak, návrat do pracovního procesu po mateřské dovo-
lené či věkové rozdíly a odlišnosti například ve stylu oblékání, práce i vědomostí.

Kyberšikana15 − Šikana prostřednictvím elektronických médií. Agresivní a záměrné 
poškozování uživatele elektronických médií jako je internet, telefon. Stejně jako tradiční 
šikana zahrnuje opakované chování a nepoměr sil mezi agresorem a obětí. Záměrem je 
oběť poškodit, zdiskreditovat v pracovním i soukromém životě, ublížit. Ohrožena je ztráta 
soukromí, osobních údajů a pocitu bezpečí. Důsledky jsou stejné jako u klasické šikany.

Druhy kyberšikany16:
• Vyloučení a ostrakizace

Vyloučení ze skupiny, ke které oběť patřila nebo by chtěla patřit. Např. skupiny na 
sociálních sítích, hry na internetu.

8	 BEŇO,	Pavel.	Můj šéf, můj nepřítel?	Šlapanice:	Era,	2003,	s.	10.
	 OLEXA,	Luděk.	Rozmáhání	šikany	na	pracovišti	–	mobbing	a	bossing.	Bezpečnost a hygiena práce,	2009,	roč.	2,	

č.	3,	s.	20.
9	 BEŇO,	Pavel. Můj šéf, můj nepřítel?	Šlapanice:	Era,	2003,	s.	10.
10	 BEŇO,	Pavel.	Můj šéf, můj nepřítel?	Šlapanice:	Era,	2003,	s.	10.
11	 KRATZ,	Hans-Jurgen.	Mobbing: jak ho rozpoznat a jak mu čelit.	Praha:	Management	Press,	2005,	s.	16.
12	 BEŇO,	Pavel.	Můj šéf, můj nepřítel?	Šlapanice:	Era,	2003,	s.	42.
13	 Tamtéž.
14	 Tamtéž.
15	 ČERNÁ,	Alena.	Kyberšikana: Průvodce novým fenoménem.	Praha:	Grada	Publishing,	2013.
16	 BURDOVÁ,	Eva;	TRAXLER,	Jan.	Bezpečně na internetu.	Praha:	Středočeský	kraj	ve	spolupráci	se	Vzdělávacím	

institutem	Středočeského	kraje	(VISK),	2014.
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• Kyberstalking 
Pronásledování v kyberprostoru prostřednictvím sociálních sítí, skypu, telefonu – 
sms, whats up, chatu, e-mailů apod.

• Kyberharassment 
Opakované kyberútoky od agresora, jež jsou oběti nepříjemné a není je schopna 
ukončit. Oběti jsou zasílány opakované zprávy ihned po připojení na internet.

• Sexting 
Napadání a vydírání v kyberprostoru prostřednictvím zpráv, fotografií a videí se 
sexuálním podtextem.

• Kybergrooming 
Manipulace v kyberprostoru, kdy se útočník vydává za někoho jiného, donutí oběť 
k osobní schůzce a následně ji zneužije či využije.

• Flaming  
Výrazně vyhrocená diskuse útočníkem na internetu, jež může být agresorem 
úmyslně provokována prostřednictvím vkládání kontroverzních příspěvků, 
urážením atd.

• Happy slapping a prank 
Napadnutí agresorem v reálném světě, který útok nahrává a následně zveřejňuje 
na internetu. Účelem měla být zábava. U Happyslappingu se jednalo především o 
fackování, jež se později změnilo v závažnější útoky. U pranků se jedná o natáčení 
a záměrnou mystifikaci oběti, jež je za účelem zábavy zveřejněna na internetových 
sítích. Pro oběť mohou být některé z pranků velmi ponižující a poškozující.

Psychoteror17 − Systematické a dlouhodobé duševní násilí, nátlak, týrání, ponižování 
a dehonestace.

Důstojná práce / ILO18 − „Důstojná práce zahrnuje příležitosti pro práci, která je produk-
tivní a zajišťuje férový příjem, zabezpečuje jistotu zaměstnání a sociální zabezpečení pro 
pracovníky a jejich rodiny. Důstojná práce poskytuje příležitosti pro osobní rozvoj, posiluje 
sociální integraci, umožňuje vyjádřit svobodně své námitky, skloubit rodinný a pracovní život 
a garantuje rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny.“ Definice konceptu důstojné 
práce, Mezinárodní organizace práce (ILO), ILO Toolkit, 2007.

Vznik konceptu důstojné práce podnítily negativní efekty trhu práce, jako je nedosta-
tečné ohodnocení pracovního výkonu, nedodržování bezpečnosti práce, rizikové pracovní 
podmínky, nelegální zaměstnávání, stres při práci, nedostatečné sociální jistoty a nemož-
nost skloubit pracovní a rodinný život. Koncept je založen na všeobecných, základních 
hodnotách a principech.

Cílem je vyvážit systém tak, aby byly základní podmínky vyrovnané a nevylučovaly parti-
cipaci vybraných rizikových skupin, mezi které patří například nekvalifikovaní pracovníci, 
nelegálně zaměstnávaní pracovníci včetně cizinců, agenturní pracovníci, dlouhodobě neza-
městnaní, zdravotně postižení.

17	 SVOBODOVÁ,	Lenka.	Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing – skrytá hrozba.	Praha:	Grada,	2008,	s.	21–22.
18	 VÚPS.	Důstojná práce v ČR. Národní zpráva pro ILO [online].	VÚPS,	2008	[Cit.	12.9.2019].	Dostupné	z:	http://

praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_272.pdf

http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_272.pdf
http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_272.pdf
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Koncept důstojné práce definovaný ILO kombinuje 4 hlavní pilíře: 
1. Tvorba pracovních míst a rozvoj podnikání
2. Sociální zabezpečení
3. Pracovní podmínky a právo
4. Vláda a sociální dialog

Kombinace pilířů musí být provázaná a vyžaduje integrovaný přístup všech subjektů. 
Důstojná práce probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, 
při které jsou chráněna práva pracovníků a za niž dostávají odpovídající odměnu spolu se 
sociálním zabezpečením. Zajištění důstojné práce pro všechny se tak stává jedním z nejú-
činnějších způsobů, jak bojovat s globální chudobou a s ní spojenými problémy.
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2. Ekonomická struktura, zaměstnanost a nezaměstnanost 
ČR v roce 2018
(M. Šimečková)

19  Vývoj HDP [online]. Kurzy.cz, Copyright © 2000–2020. [Cit. 7. 10. 2019]. Dostupné z: htt-
ps://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=1
20  MPSV. Analýza vývoje zaměstnanostní a nezaměstnanosti v roce 2018 [online]. MPSV, 
2019 [Cit. 12. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018.
pdf/760053b9-9f64-b616-5453-2447ee935b7e.

Česká ekonomika je založena na smíšeném ekonomickém systému, respektive stojí na 
sociálně tržním hospodářství, jež užívá evropský sociální model. Základ české ekonomiky 
tvoří průmysl (cca 35 %) a služby (cca 60 %); naopak zemědělství je zastoupeno velmi 
slabě (méně než 5 %). Hlavní odvětví průmyslu jsou automobilová výroba, elektronika, stro-
jírenství, high-tech technologie, výroba oceli, dopravní zařízení, chemická výroba a léčiva. 
Přírůstek hrubého domácího produktu vzrostl v roce 2018 o 3 % s nominální hodnotou 5 329 
mil. Kč, průměrná inflace byla 1,8 %19.

Míra zaměstnanosti dosahovala v roce 2018 59,2 %, z toho u žen 51,3 % a u mužů 67,5 
%20. Průměrný počet zaměstnaných ve všech sférách národního hospodářství v roce 2018 
dosáhl 5 293,8 tis. osob, při zastoupení mužů 55,7 % a žen 44,3 %, čímž byly hodnoty všech 
ukazatelů nad cíli určenými strategií Evropa 2020. Zaměstnanost v primárním sektoru mezi-
ročně dosahovala v roce 2018 148,3 tis. osob. Tento sektor tvořil 2,8 % celkové zaměstna-
nosti. V sekundárním sektoru (průmysl vč. stavebnictví) pracovalo 1 984,9 tis., což předsta-
vuje 37,5 %. Podíl terciárního sektoru na celkové zaměstnanosti dosáhl 59,7 % a pracovalo 
v něm na 3 160,3 tis. osob.

Míra nezaměstnanosti za rok 2018 byla 2,2 %, přičemž u žen dosahovala hodnoty 2,8 % 
a u mužů 1,8 %. Česká republika tak v posledních letech patří k zemím Evropské unie 
s nejnižší nezaměstnaností. V roce 2018 byl počet osob registrovaných na úřadech práce 
231,5 tis. 

https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=1
https://www.kurzy.cz/makroekonomika/hdp/?G=3&A=2&page=1
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018.pdf/760053b9-9f64-b616-5453-2447ee935b7e
https://www.mpsv.cz/documents/20142/848077/anal2018.pdf/760053b9-9f64-b616-5453-2447ee935b7e
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3. Přehled průzkumů veřejného mínění se zaměřením 
na sledování výskytu násilí na pracovišti
(B. Večerková, M. Šimečková)

V následujících řádcích nalezne čtenář přehled většiny realizovaných šetření v oblasti 
prevence a eliminace násilí na pracovištích realizovaných od roku 2001. První část se 
věnuje přehledu průzkumů zkoumající situaci na reprezentativním vzorku populace České 
republiky, následují průzkumy nereprezentativní, závěr je věnován krátkému shrnutí.

3.1. Průzkumy realizované na vzorku reprezentativní populace 
České republiky

1) Výzkum společnosti GfK – Praha, spol. s r.o. z roku 2001
Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Metodologie:  Osobní dotazování (PAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  únor 2001 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  vícestupňový náhodný výběr
Velikost vzorku:  633 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti na vlastní kůži pocítilo 16 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o kritiku či nedoceňování práce poškozeného vedoucího až ke 

ztrátě jeho sebevědomí, ukládání nekvalifikované práce či zadávání nesmyslných 
pracovních úkolů. Oběti násilí na pracovišti byly také často okřikovány, neustále přeru-
šovány nebo ostatními zesměšňovány. 

• Téměř dvě pětiny postižených byly některé z forem šikany na pracovišti vystavovány 
jednou týdně i častěji (9 % – denně nebo téměř denně, 29 % – alespoň jednou týdně), 
16 % osob poté alespoň jednou měsíčně. 

• Téměř tři pětiny šikanovaných byly násilí na pracovišti vystavovány po dobu delší než 
1 rok (58 %).

• Šikaně jsou častěji vystavovány ženy než muži (19 % resp. 13 %), osoby do 29 let věku 
(22 %) a také lidé s nejnižším (základním) stupněm vzdělání (25 %). 

2) Výzkum společnosti GfK – Praha, spol. s r.o. z roku 2003
Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Metodologie:  Osobní dotazování (PAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  únor 2003 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  vícestupňový náhodný výběr
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Velikost vzorku:  693 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 
proto k dané problematice vyslovit

Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 28 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o zadávání nesmyslných pracovních úkolů či nekvalifikované práce, 

nedoceňování již provedené práce, zesměšňování a pomlouvání osoby v rámci pracov-
ního kolektivu. Oběti šikany na pracovišti byly také často okřikovány a jejich práce byla 
podrobována neustálé kritice.

• Čtvrtina postižených byla některé z forem šikany na pracovišti vystavována jednou týdně 
i častěji (7 % – denně nebo téměř denně, 18 % – alespoň jednou týdně), 19 % osob poté 
alespoň jednou měsíčně. 

• Více než polovina šikanovaných byla násilí na pracovišti vystavována po dobu delší než 
1 rok (54 %).

• Šikaně jsou častěji vystavovány osoby do 29 let věku (40 %) a také lidé s nejnižším 
(základním) stupněm vzdělání (40 %). 

3) Výzkum společnosti GfK – Praha, spol. s r.o. z roku 2005
Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Metodologie:  Osobní dotazování (PAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  8.–18. dubna 2005 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  vícestupňový náhodný výběr
Velikost vzorku:  676 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 17 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o zadávání nesmyslných pracovních úkolů či nekvalifikované práce, 

neustálou kritiku provedené práce, urážení, zesměšňování a pomlouvání či nedoceňo-
vání pracovního výkonu vedoucí až ke ztrátě sebevědomí.

• Třetina postižených byla některé z forem šikany na pracovišti vystavována jednou týdně 
i častěji (9 % – denně nebo téměř denně, 24 % – alespoň jednou týdně), 18 % osob poté 
alespoň jednou měsíčně. 

• Necelá polovina šikanovaných byla násilí na pracovišti vystavována po dobu delší než 
1 rok (47 %).

• Šikaně jsou poměrně rovnoměrně vystavovány všechny věkové kategorie, nejčastěji 
poté ženy střední generace ve věku 30–44 let (23 %). Násilí na pracovišti pak také nezů-
stává jen problémem lidí se základním vzděláním, ale posouvá se i do vyšších vzděla-
nostních kategorií.  

4) Výzkum společnosti GfK – Praha, spol. s r.o. z roku 2007
Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
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Metodologie: Osobní dotazování (PAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  11.–21. května 2007 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  vícestupňový náhodný výběr
Velikost vzorku:  582 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 16 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o zadávání nesmyslných pracovních úkolů či nekvalifikované 

práce, zesměšňování a pomlouvání či nedoceňování pracovního výkonu vedoucí až ke 
ztrátě sebevědomí, neustálou kritiku provedené práce a urážení.

• Téměř třetina postižených byla některé z forem šikany na pracovišti vystavována jednou 
týdně i častěji (5 % – denně nebo téměř denně, 26 % – alespoň jednou týdně), 15 % 
osob poté alespoň jednou měsíčně. 

• Necelá polovina šikanovaných byla násilí na pracovišti vystavována po dobu delší než 
1 rok (45 %).

• Šikaně jsou poměrně rovnoměrně vystavovány všechny věkové kategorie, nejčastěji 
poté ženy ve věku nad 45 let (21 % ve skupině ve věku 45–59 let a 26 % ve věkové 
skupině 60 let a více). Násilí na pracovišti pak také nezůstává jen problémem lidí se 
základním vzděláním, ale posouvá se i do vyšších vzdělanostních kategorií.  

5) Výzkum společnosti STEM/MARK, a.s. z roku 2009 v rámci syndikovaného 
šetření Omnibus

Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Metodologie:  Osobní dotazování (CAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  květen 2009 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost 

místa bydliště a region
Velikost vzorku:  647 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 27 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o nedoceňování pracovního výkonu vedoucí až ke ztrátě sebe-

vědomí, neustálou kritiku provedené práce, zadávání nesmyslných pracovních úkolů 
a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci, zesměšňování a pomlouvání postiže-
ného v rámci pracovního kolektivu.

• Dvě pětiny postižených byly některé z forem šikany na pracovišti vystavovány jednou 
týdně i častěji.

• Více než dvě pětiny šikanovaných byly násilí na pracovišti vystavovány po dobu delší 
než 1 rok (42 %).

• Šikaně jsou častěji vystavovány ženy, mladší osoby ve věku do 29 let, ale také pracující 
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padesátníci. Násilí na pracovišti pak také nezůstává jen problémem lidí se základním 
vzděláním, ale posouvá se i do vyšších vzdělanostních kategorií.  

6) Výzkum společnosti STEM/MARK, a.s. z roku 2011 v rámci syndikovaného 
šetření Omnibus

Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Metodologie:  Osobní dotazování (CAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  červen 2011 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost 

místa bydliště a region
Velikost vzorku:  648 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 19 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o nedoceňování pracovního výkonu vedoucí až ke ztrátě sebevě-

domí, zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní 
kvalifikaci, neustálou kritiku provedené práce nebo zesměšňování a pomlouvání posti-
ženého v rámci pracovního kolektivu.

• Více než dvě pětiny šikanovaných byly některé z forem šikany na pracovišti vystavovány 
jednou týdně i častěji (45 %).

• Téměř tři pětiny šikanovaných byly násilí na pracovišti vystavovány po dobu delší než 
1 rok (59 %).

• Šikaně jsou častěji vystavovány ženy a mladší osoby ve věku do 29 let. Násilí na praco-
višti pak také nezůstává jen problémem lidí se základním vzděláním, ale posouvá se 
i do vyšších vzdělanostních kategorií. 

• Polovina postižených měla snahu problém na pracovišti řešit, a to nejčastěji ozná-
mením skutečnosti o podezření na šikanování svému nadřízenému, případně vedení 
či managementu firmy nebo podniku. Druhým nejčastějším řešením bylo dání výpovědi 
z pracovního poměru a nalezení si jiného zaměstnání.

7) Výzkum společnosti STEM/MARK, a.s. z roku 2013 v rámci syndikovaného 
šetření Omnibus

Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Metodologie:  Osobní dotazování (CAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  červen 2013 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost 

místa bydliště a region
Velikost vzorku:  638 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
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Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 21 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpoví-

dající pracovní kvalifikaci, nedoceňování pracovního výkonu vedoucí až ke ztrátě sebe-
vědomí, neustálou kritiku provedené práce nebo zesměšňování a pomlouvání postiže-
ného v rámci pracovního kolektivu.

• Více než polovina šikanovaných byla některé z forem šikany na pracovišti vystavována 
jednou týdně i častěji (55 %), 15 % osob poté alespoň jednou měsíčně. 

• Téměř dvě třetiny šikanovaných byly násilí na pracovišti vystavovány po dobu delší než 
1 rok (63 %).

• Šikaně jsou stejnou měrou vystavovány jednotlivé věkové i vzdělanostní kategorie.
• Tři pětiny postižených měly snahu problém na pracovišti řešit, a to nejčastěji oznámením 

skutečnosti o podezření na šikanování svému nadřízenému (40 %), případně vedení či 
managementu firmy nebo podniku (11 %). Druhým nejčastějším řešením bylo dání výpo-
vědi z pracovního poměru a nalezení si jiného zaměstnání (18 %). Vyhledání instituce či 
organizace specializující se na řešení problémů šikany na pracovišti využilo jen 8 % osob.

8) Výzkum společnosti STEM/MARK, a.s. z roku 2015 v rámci syndikovaného 
šetření Omnibus

Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Metodologie:  Osobní dotazování (CAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  srpen 2015 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost 

místa bydliště a region
Velikost vzorku:  589 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 23 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o nedoceňování pracovního výkonu vedoucí až ke ztrátě sebevě-

domí, zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpovídající pracovní 
kvalifikaci, zesměšňování a pomlouvání postiženého v rámci pracovního kolektivu nebo 
neustálou kritiku provedené práce. 

• Více než dvě pětiny postižených byly některé z forem šikany na pracovišti vystavovány 
jednou týdně i častěji (43 %), 11 % osob poté alespoň jednou měsíčně. 

• Více než polovina šikanovaných byla násilí na pracovišti vystavována po dobu delší než 
1 rok (54 %).

• Tři pětiny postižených jsou šikanovány svým nadřízeným, čtvrtina pak kolegy. 15 % 
osob v této souvislosti uvedlo jak své kolegy, tak i nadřízeného.

• Šikaně jsou více vystavovány ženy než muži (27 %, resp. 19 %). V rámci věkových 
i vzdělanostních kategorií žádné výrazné rozdíly zjištěny nebyly.

• Více než tři pětiny postižených měly snahu problém na pracovišti řešit, a to nejčastěji 
oznámením skutečnosti o podezření na šikanování svému nadřízenému (46 %), případně 
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vedení či managementu firmy nebo podniku (13 %). Druhým nejčastějším řešením byla 
snaha promluvit si přímo s člověkem, který šikanu provádí, a věci si s ním vyjasnit (45 
%). Nicméně osmina postižených řešila situaci výpovědí z pracovního poměru a nale-
zením si jiného zaměstnání. Vyhledání instituce či organizace specializující se na řešení 
problémů šikany využilo minimálně osob (4 %). 

• Více než třetina osob (37 %) své problémy se šikanou nijak neřešila či neřeší. Buď je 
dle jejich vyjádření situace ještě snesitelná (53 %) či se bojí o ztrátu zaměstnání (33 %).

9) Výzkum společnosti GfK Czech, s.r.o. z roku 2017 v rámci syndikovaného 
šetření Omnibus

Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Zdroj: http://www.gfk.com/cz/insights/press-release/s-ruznymi-formami-sika-

ny-na-pracovisti-ma-aktualne-zkusenost-temer-petina-osob/
Metodologie:  Osobní dotazování (CAPI) prováděné školenými tazateli
Termín realizace:  květen 2017 v rámci syndikovaného šetření Omnibus
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost 

místa bydliště a region
Velikost vzorku:  617 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži 19 % osob.
• Nejčastěji se jednalo o zadávání nesmyslných pracovních úkolů a povinností neodpoví-

dající pracovní kvalifikaci, nedoceňování pracovního výkonu vedoucí až ke ztrátě sebe-
vědomí, zesměšňování a pomlouvání postiženého v rámci pracovního kolektivu nebo 
neustálou kritiku provedené práce. 

• Více než dvě pětiny postižených byly některé z forem šikany na pracovišti vystavovány 
jednou týdně i častěji (41 %), 16 % osob poté alespoň jednou měsíčně. 

• Více než třetina šikanovaných byla násilí na pracovišti vystavována po dobu delší než 
1 rok (34 %).

• Necelé tři pětiny postižených jsou šikanovány svým nadřízeným (57 %), 26 % svými 
kolegy. 13 % osob v této souvislosti uvedlo jak své kolegy, tak i nadřízeného.

• Šikaně jsou o něco více vystavovány ženy než muži (21 %, resp. 16 %). Nárůst šikany 
byl ale zaznamenán v rámci střední generace osob ve věku 40–49 let (27 %).

• Více než polovina postižených (55 %) měla snahu problém na pracovišti řešit. Nejčas-
tějším řešením byla snaha promluvit si přímo s člověkem, který šikanu provádí, a věci 
si s ním vyjasnit (49 %). Druhým nejčastějším řešením bylo oznámení skutečnosti o 
podezření na šikanování svému nadřízenému (29 %), vedení či managementu firmy 
nebo podniku (15 %), případně odborové organizaci nebo personálnímu oddělení (10 
%). Nicméně téměř desetina postižených řešila situaci výpovědí z pracovního poměru 
a nalezením si jiného zaměstnání. 

• Téměř polovina osob (45 %) své problémy se šikanou nijak neřešila či neřeší. Buď se 
dle jejich vyjádření bojí o ztrátu zaměstnání (48 %) či je na pracovišti situace ještě snesi-
telná (40 %).
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10) Výzkum společnosti Data Collect z roku 2019 
Autorka průzkumu:  Barbora Večerková
Zdroj:  https://www.dustojnepracoviste.cz/storage/app/media/Vecerkova_

TZ_sikana_na%20_pracovisti_2019.pdf
Metodologie:  Dotazování přes webové rozhraní (CAWI)
Termín realizace:  září 2019
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 15 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, velikost 

místa bydliště a region
Velikost vzorku:  660 osob, které v době výzkumu byly v pracovním poměru a mohly se 

proto k dané problematice vyslovit
Výsledky průzkumu:
• S některou z forem šikany na pracovišti má zkušenost více než třetina osob starších 15 

let (36 %). Jedná se častěji o nejmladší zaměstnance ve věku do 29 let.
• Za nejčastější projevy mobbingu můžeme v současnosti označit nedoceňování pracov-

ního výkonu, které postupně vede ke ztrátě sebevědomí (16 %), zadávání nesmysl-
ných pracovních úkolů (13 %) a povinností neodpovídající pracovní kvalifikaci (10 %), 
zesměšňování a pomlouvání postiženého v rámci pracovního kolektivu (9 %), neustálou 
kritiku práce (8 %) či ignorování mobbovaných osob (7 %) kolektivem.

• Více než dvě pětiny šikanovaných osob (46 %) jsou některé z forem šikany na pracovišti 
vystavovány jednou týdně či ještě častěji, a to ve více než dvou pětinách případů (42 %) 
po dobu delší než jeden rok (častěji lidé ve věku 45–59 let).

• Téměř tři pětiny (56 %) postižených jsou šikanovány svým nadřízeným, 29 % osob pak 
kolegy. Celých 11 % osob v této souvislosti uvedlo jak své kolegy, tak i nadřízeného. 
Pouhá 4 % dotázaných uvedla coby mobbéra své podřízené.

• Tři pětiny postižených měly snahu problém na pracovišti řešit. Nejčastěji se lidé snaží 
promluvit přímo s mobbérem a věci si s ním vyjasnit (57 %). Druhým nejčastějším 
řešením je oznámení situace nadřízenému (41 %), vedení či managementu firmy nebo 
podniku (11 %), personálnímu oddělení (10 %) či odborové organizaci (10 %). Nicméně 
8 % postižených řešilo situaci výpovědí z pracovního poměru a nalezením si jiného 
zaměstnání, 6 % dotázaných pak dostalo výpověď od zaměstnavatele. Vyhledání insti-
tuce či organizace specializující se na řešení problémů šikany využilo minimálně osob 
(2 %). Téměř dvě pětiny osob (39 %) své problémy se šikanou nijak neřešily či neřeší. 
Buď je dle jejich vyjádření situace ještě snesitelná (58 %) či se bojí o ztrátu zaměstnání 
(39 %) nebo mají strach, že by se jich nikdo nezastal (22 %).

11) Výzkum společnosti SANEP, s.r.o. – „ŠIKANA“ pro deník Blesk (reakce na 
příběh učitelky, která byla šikanována svými studenty)

Zdroj:  http://slideplayer.cz/slide/11522221/
Metodologie:  internetový CAWI on/off-line průzkum v rámci panelu společnosti 

SANEP
Termín realizace:  17.–19. 2. 2016
Cílová skupina:  reprezentativní populace v rámci České republiky ve věku od 18 let
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Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, bydliště
Velikost vzorku:  1 253 osob
Výsledky průzkumu:
• Coby žák, rodič nebo učitel má se šikanou ve škole zkušenost 69 % dotázaných (39 % 

– odpovědělo „ano“, 30 % odpovědělo „spíše ano“). 

12) Průzkum JobsIndex společnosti LMC, realizátor: společnosti G82 a Simply5
Metodologie:  internetový CAWI průzkum
Termín realizace:  leden 2017, šetření v rámci syndikovaného šetření JobsIndex
Cílová skupina:  zaměstnanci v České republice ve věku od 18 do 65 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, typ 

činnosti, velikost místa bydliště a region
Velikost vzorku:  1 006 osob
Výsledky průzkumu:
• Obětí šikany na pracovišti se alespoň někdy stalo 38 % zaměstnanců.
• 16 % osob zažilo tuto šikanu opakovaně.

13) Průzkum JobsIndex společnosti LMC, realizátor: společnosti G82 a Simply5
Metodologie:  internetový CAWI průzkum
Termín realizace:  říjen 2017, šetření v rámci syndikovaného šetření JobsIndex
Cílová skupina:  zaměstnanci v České republice ve věku od 18 do 65 let
Metoda výběru respondentů:  kvótní výběr, kvótní znaky – pohlaví, věk, vzdělání, typ 

činnosti, velikost místa bydliště a region
Velikost vzorku:  1 002 osob
Výsledky průzkumu:
• 16 % respondentů opakovaně zažilo nefér či ponižující jednaní v práci.
• 25 % respondentů takovéto jednání někdy zažilo, ale jednalo se spíše o výjimečnou 

událost.
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3.2. Průzkumy realizované na jiné než reprezentativní populaci 
České republiky

1) Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci z roku 2015, autoři průzkumu: 
Panajotis Cakirpaloglu a kolektiv

Termín realizace:  červen – prosinec 2015 (v rámci dvou vln dotazování)
Metodologie:  anketa s využitím metodiky „snow-ball“ – vyplňování elektronických 

dotazníků samotnými respondenty (CASI)
Cílová skupina:  občané České republiky, kteří v době sběru dat byli v zaměstna-

neckém poměru, podnikali, či uvedli jinou alternativu aktuálního soci-
álního postavení, mají veřejně uvedenou e-mailovou adresu, připojení 
k internetu a zároveň nebyli nezaměstnaní či na mateřské/rodičovské 
dovolené více než 6 měsíců. Věkové zastoupení základního souboru 
všech respondentů napodobuje normální rozložení s nejpočetněji 
zastoupenými věkovými skupinami mezi 30–39 let (27,89 %) a 40–49 
let (27,52 %). 

Metoda výběru respondentů:  respondenti byli vybráni na základě vytvořené databáze 
kontaktů veřejných e-mailových adres v jednotlivých krajích. 
Zároveň bylo využito zveřejnění informace o probíhajícím 
šetření prostřednictvím sněhové koule a sociálních sítí.

Velikost vzorku:  V rámci další analýzy nebylo zařazeno 46 respondentů ve věku 64 
a výše let z důvodu, že počet respondentů ve vyšších věkových kate-
goriích nebyl vhodně sycen. 

Výsledky průzkumu:
• Některou z forem násilí na pracovišti pocítilo na vlastní kůži v posledních 6 měsících 20 

% osob (17,91 % mužů a 20,7 % žen). Vyhodnocení dotazníku postuluje, že 12,14 % 
respondentů/ek splňuje definici šikanované osoby 2, přičemž 7,98 % osob zvolilo kate-
gorii měsíčně, 2,67 % osob několikrát týdně a 1,49 % respondentů téměř denně. Ve 
všech třech případech se jednalo o respondenty, kteří zažili v posledních 6 měsících dva 
a více negativních aktů na pracovišti v rámci behaviorální strategie.

• Nejvíce viktimizovaných osob působilo ve veřejném (státním) sektoru (73,83 %), dále 
v neziskovém (8,54 %) a soukromém sektoru (17,62 %). Zastoupeny byly všechny 
stupně vzdělání, nejpočetnější výskyt šikany byl mezi pracujícími s ukončenou vysokou 
školou (41,39 %), dále u osob se středním vzděláním s maturitou (33,91 %) a u osob 
s vysokoškolským vzděláním do úrovně bakalář (21,86 %).

• Z hlediska pracovní pozice se šikana na pracovišti nejvíce jeví mezi řadovými zaměst-
nanci (83,71 %) v porovnání s výrazně nižším výskytem mezi vedoucími pracovníky či 
manažery (16,28 %). Z průměrných sociodemografických hodnot lze nastínit typický 
profil oběti šikany na pracovišti, který poukazuje na řadového zaměstnance ve veřejném 
(státním) sektoru stáří kolem 42 let, středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání 
a s průměrnou délkou zaměstnání kolem 14 let.
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2) Průzkum společnosti Jobkralle / Jobswype v několika evropských zemích 
včetně České republiky

Termín realizace:  listopad 2016
Metodologie:  anketa – oslovení uživatelů Jobkralle / Jobswype, zpracoval Christian 

Erhart
Cílová skupina:  uživatelé Jobkralle / Jobswype
Velikost vzorku:  celkem 3 200 osob v následujících zemích: Německo, Švýcarsko, 

Rakousko, Velká Británie, Irsko, Polsko, Maďarsko, Česká republika, 
Slovensko, Rumunsko, počet respondentů v ČR není uveden

Výsledky průzkumu:
• Obětí šikany na pracovišti se alespoň někdy stalo 66 % osob (23 % uvedlo –„zřídka“, 43 

% uvedlo – „často“).

3) Průzkum Finančního a ekonomického institutu
Termín realizace:  rok 2015
Metodologie:  anketa (není specifikováno, jakým způsobem byla realizovaná, ale 

vzhledem k povaze realizátora se nejspíše jednalo o internetové dota-
zování)

Cílová skupina:  není specifikováno
Velikost vzorku:  není specifikováno
Výsledky průzkumu:
• Se šikanou má osobní zkušenost v průběhu pracovní kariéry 63 % respondentů. 

4) Průzkum v rámci zdravotních sester vybraných zařízení, autorka: Eva Zacha-
rová (Ostravská univerzita, Fakulta lékařství), publikováno v: Univerzitním 
Review, Vol. 8, 2014, No. 1–2, p. 41–50

Zdroj:  https://portal.osu.cz/wps/portal/is/publsearch?record_id=64872
Termín realizace:  rok 2014
Metodologie:  samovyplňování dotazníků respondentkami
Cílová skupina:  zdravotní sestry ze 3 nemocnic v rámci Moravskoslezského, Zlínského 

a Olomouckého kraje
Velikost vzorku:  113 (zpracovávané dotazníky)
Výsledky průzkumu: 
• S některou z forem šikany na pracovišti má zkušenost 27 % respondentek.
• Respondentky nejčastěji uváděly v souvislosti se šikanou pocit neustálé kontroly své 

práce, pomlouvání a svalování viny na jejich osobu za nekvalitně odvedenou práci jiných. 
• 33 % respondentek uvedlo, že v souvislosti se šikanou na pracovišti u nich došlo ke 

zhoršení některého z vybraných parametrů kvality života (např. špatný spánek, bolest 
hlavy, únava, deprese, gastrointestinální problémy).

https://portal.osu.cz/wps/portal/is/publsearch?record_id=64872
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5) Průzkum určený pro diplomovou práci, autorka: Zuzana Kasalová 
Zdroj:  https://is.bivs.cz/th/10782/bivs_m/
Termín realizace:  19. 5. – 15. 6. 2012
Metodologie:  internetová anketa přes server www.vyplnto.cz
Cílová skupina:  zaměstnanci ve státním a soukromém sektoru, věk: 25 a starší (věkové 

rozdělení neodpovídá reprezentativnímu zastoupení jednotlivých kate-
gorií v populaci zaměstnanců)

Velikost vzorku:  144 osob
Výsledky průzkumu:
• Svědkem šikany na pracovišti bylo 14 % respondentů. Nejčastěji se jednalo o zaregist-

rování bossingu.
• Se šikanou mělo na svém pracovišti osobní zkušenost 26 % respondentů. Opět se 

nejčastěji jednalo o bossing (63 %).
• Oběti šikany byly zejména ponižovány, uráženy, pomlouvány a záměrně byla poškozo-

vána jejich práce.

6) Průzkum určený pro diplomovou práci, autorka: Jaroslava Machanová 
Termín realizace:  15. 11. – 4. 12. 2016
Metodologie:  internetová anketa přes server www.vyplnto.cz
Cílová skupina:  zaměstnanci ve státním a soukromém sektoru, věk: 27 a starší (věkové 

rozdělení neodpovídá reprezentativnímu zastoupení jednotlivých kate-
gorií v populaci zaměstnanců)

Velikost vzorku:  183 osob
Výsledky průzkumu:
• Svědkem šikany na pracovišti bylo 20 % respondentů. Se šikanou mělo na svém praco-

višti osobní zkušenost 35 % osob.

7) Průzkum určený pro diplomovou práci, autorka: Naďa Chaloupková (VŠE, 
Fakulta managementu v Jindřichově Hradci) 

Zdroj: https://theses.cz/id/7rc5qn/ISIS_17195_xchan00.pdf?info=1;i-
sshlret=Kyber%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dky-
ber%26start%3D42

Termín realizace:  2010
Metodologie:  osobní vyplňování dotazníků respondenty
Cílová skupina:  zaměstnanci jednoho Krajského a jednoho Finančního úřadu ve 

Východních Čechách (autorka záměrně oba subjekty ponechala 
v anonymitě)

Velikost vzorku:  33 osob
Výsledky průzkumu:
• 21 % respondentů se již na svém pracovišti někdy setkalo se šikanou. Zprostředkovaně 

se s ní setkalo 71 % osob, osobní zkušenost má 21 % osob.
• Šikaně jsou častěji vystavovány ženy nad 35 let věku.
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3.3. Shrnutí
Tématu šikany na pracovišti se průzkumy příliš nevěnují. Určitou výjimkou jsou opakovaná, 
a tudíž srovnatelná šetření realizovaná výzkumnými agenturami Data Collect, GfK Czech 
a STEM/MARK pod vedením Barbory Večerkové coby autorky šetření. Tyto průzkumy mají 
charakter základního monitoringu daného tématu v rámci obecné reprezentativní populace.

Jediným velkým provedeným a publikovaným šetřením je průzkum Univerzity Palackého 
v Olomouci autorů Panajotise Cakirpaloglu a kolektivu. Toto šetření bylo prováděno metodou 
internetové ankety, což může určitým způsobem celkové výsledky zkreslovat. 

Jinak se dané problematice věnují dílčím způsobem různé pracovní servery, které průběžně 
publikují výsledky. Nicméně tato data mají kvůli zvolené metodice a setu otázek zařazených 
do dotazování spíše orientační charakter.

Dalšími subjekty zjišťujícími údaje ohledně výskytu šikany na pracovišti jsou studenti v rámci 
svých diplomových prací. Stejně jako v případě výzkumů pracovních serverů postrádají tato 
šetření většinou reprezentativní metodiku výběru respondentů i velikosti vzorku a také zařa-
zení specifických otázek popisujících dotazované téma.

Nicméně z jednotlivých šetření vyplývá, že šikana na pracovišti není ojedinělou záležitostí 
naší společnosti, ale poměrně závažným problémem, který postihuje poměrně velkou část 
osob.

Následující tabulka přináší shrnutí nejdůležitějších výsledků relevantních průzkumů.

Tabulka 1 -	Přehled	výzkumů	v	oblasti	šikany	na	pracovišti	včetně	základních	výsledků

osoby vysta-
vené některé 

z forem šikany
nejvíce šikanovaná 

cílová skupina
šikana 

alespoň 
1x týdně

šikana déle 
než 1 rok

2001 (GfK) 16 %
ženy, osoby do 29 let, 

osoby s nižším stupněm 
vzdělání

38 % 58 %

2003 (GfK) 28 % do 29 let, osoby s nižším 
stupněm vzdělání 25 % 54 %

2005 (GfK) 17 % ženy ve věku 30–44 let 33 % 47 %

2007 (GfK) 16 % ženy ve věku 45 a starší 31 % 45 %

2009 (STEM/
MARK) 27 % ženy, osoby do 29 let, 

pracující padesátníci 40 % 42 %

2011 (STEM/
MARK) 19 % ženy, osoby do 29 let 45 % 59 %

2013 (STEM/
MARK) 21 % všichni rovnoměrně 55 % 63 %

2015 (STEM/
MARK) 23 % ženy 43 % 54 %

2017 (GfK) 19 % ženy, osoby 40–49 let 41 % 34 %
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osoby vysta-
vené některé 

z forem šikany
nejvíce šikanovaná 

cílová skupina
šikana 

alespoň 
1x týdně

šikana déle 
než 1 rok

2019 (Data 
Collect) 36 % osoby do 29 let 46 % 42 %

2015 UPOL 20 % (v posled-
ních 6 měsících)

kolem 40 let, vyšší vzdě-
lání, státní sektor   

2017/leden 
(LMC)

38 %,                            
16 % – opako-

vaně    

2017/říjen 
(LMC)

16 % opako-
vaně zažilo nefér 

jednání    

Zdroj:  Vlastní zpracování

Z výsledků vyplývá:
• šikana na pracovišti se týká v průběhu let okolo jedné pětiny osob,
• častěji jsou obecně šikanovány ženy,
• dříve byly ohroženy spíše osoby s nižší úrovní vzdělání, v posledních letech se šikana 

přesouvá i mezi zaměstnance se středoškolským a vysokoškolským vzděláním,
• nejmladší věkové kategorie patří k nejohroženějším skupinám,
• z údajů UPOL vyplývá, že problematika šikany je nejčastěji rozšířena ve veřejném 

(státním) sektoru,
• zaměstnanci jsou nejčastěji šikanováni ze strany svých nadřízených, případně ze strany 

svých kolegů.
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4. Výsledky dotazníkového šetření mezi veřejnými 
a soukromými subjekty
(M. Šimečková)

4.1. Metodologie
Online šetření probíhalo v období jaro/léto 2019 v organizacích ze soukromého sektoru 
a subjektech veřejné správy. Problémy při sběru dat přinutily výzkumníky nakonec přistoupit 
k odlišnému přístupu pro sběr každé z cílových skupin. V rámci veřejné správy byla tak 
nízká návratnost, že byl nakonec zvolen sběr dat formou samovýběru z databáze zapoje-
ných subjektů veřejné správy do projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě. Do šetření 
se celkem zapojilo 1 229 respondentů z 24 organizací. Výsledek anketního šetření tak nelze 
zobecňovat na zaměstnance veřejné správy obecně. V prostředí soukromého sektoru byla 
využita databáze firem Albertina s aktualizací z roku 2016 od Bisnode, z ní byly náhodně 
generovány firmy a kontaktovány osoby (převážně personalisté či jednatelé firem) prostřed-
nictvím mailu s prosbou o vyplnění dotazníku a jeho rozšíření po firmě. Do šetření se celkem 
zapojilo 171 respondentů.

Odlišná metoda sběru u obou vzorků neumožňuje statistické porovnání soukromého a veřej-
ného sektoru, oba vzorky tak budou analyzovány odděleně.

Délka dotazování byla přibližně 6 minut. Přesné znění dotazníku je součástí Přílohy č. 1.

Šikana byla ve výzkumu definována jako jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo 
zastrašit jedince či skupinu, kteří se takovému chování nemohou bránit ani vyhnout. Jde 
o cílené jednání, které se opakuje delší dobu, minimálně jednou týdně v posledním půl roku.

Data byla tříděna a analyzována dle prvního a druhého stupně. 

4.2. Výsledky šetření mezi zapojenými subjekty VS
4.2.1. 4.2.1. Zkušenost s šikanou na pracovišti a znalost postupů jejího řešeníZkušenost s šikanou na pracovišti a znalost postupů jejího řešení
V posledních 6 měsících byla ze zapojených organizací šikaně vystavena 4 % zaměstnanců 
(obrázek č. 1). V dřívějším zaměstnání pak bylo šikaně vystaveno 14 % zaměstnanců. 
Neprokázal se rozdíl ani z hlediska pohlaví, ani z hlediska postavení zaměstnance (tabulka 
č. 2). Ukázalo se však, že mezi lidmi předdůchodového věku (starší 60 let) je výrazně méně 
těch, jež se za svůj pracovní život se šikanou nesetkali. Detailnější pohled (obrázek č. 2) na 
výskyt forem šikanózního chování ukazuje, že se mobber nejčastěji zaměřuje na devalvaci 
pracovního výkonu oběti: úkoly s nesmyslným termínem, trvalé kritizování práce a práce 
pod úroveň kompetencí oběti. Ani zde se nepotvrdil signifikantní rozdíl mezi zaměstnanci 
z hlediska postavení, pohlaví ani věku (tabulka č. 2).

Zajímavější je oblast svědectví šikany (obrázek č. 3), kdy 28 % zaměstnanců deklaruje, 
že byli svědky šikany na pracovišti. I když z hlediska pohlaví a postavení zaměstnance 
nejsou žádné rozdíly, data ukazují častější svědectví šikany u nejmladších věkových skupin 
(tabulka č. 2).
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Obrázek 1	-	Zkušenost	se	šikanou	na	pracovišti	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Byl/a jste někdy šikanován/a na pracovišti?

Obrázek 2 -	Zkušenost	s	šikanou	VS	–	detail

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Následující jevy jsou příklady možného negativního chování na pracovišti. 

Uveďte prosím, jak často jste byl/a vystaven/a…v posledních 6 měsících…
Pozn.:  Řazeno. Zobrazena suma odpovědí denně a týdně.
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Obrázek 3	-	Svědkem	šikany	na	pracovišti	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka: Byl/a jste svědkem alespoň jednoho z výše uvedených příkladů možného 

negativního chování … v posledních 6 měsících?

Obrázek 4 -	Svědkem	šikany	na	pracovišti	VS	–	detail

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 340, ti, kteří byli svědky šikany
Otázka:  Které z následujících jevů jste byl/a svědkem
Pozn.:  Řazeno dle všech organizací.
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Tabulka 2	-	Rozdíly	mezi	vybranými	podskupinami	VS
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Šikana           

Ne 76 % 74 % 74 % 75 % 78 % 77 % 72 % 77 % 63 % 75 %

Ano, v dřívějším 
zaměstnání

13 % 15 % 14 % 14 % 12 % 15 % 16 % 12 % 18 % 14 %

Ano, v posledních 
6 měsících jsem byl/a 
vystaven/a šikaně.

4 % 4 % 4 % 2 % 3 % 4 % 4 % 3 % 7 % 4 %

Nevím 7 % 8 % 7 % 9 % 7 % 4 % 9 % 7 % 12 % 7 %

Sum 274 955 963 266 92 253 417 384 83 1229

Šikana – detail           
Úkoly s nesmyslným 
termínem

4 % 3 % 3 % 3 % 5 % 4 % 3 % 2 % 5 % 3 %

Přehnaná kontrola 4 % 2 % 3 % 0 % 9 % 3 % 2 % 2 % 4 % 3 %

Práce pod úroveň 
kompetence

4 % 2 % 2 % 2 % 7 % 2 % 1 % 1 % 5 % 2 %

Pomluvy a fámy 2 % 2 % 2 % 0 % 1 % 4 % 2 % 1 % 1 % 2 %

Trvalé kritizování práce 2 % 2 % 2 % 1 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 %

Ponižování, výsměch 3 % 1 % 2 % 0 % 3 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 %

Vyloučení z kolektivu 0 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 1 %

Křičeli na vás 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 1 %

Kanadské žerty 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % 1 % 2 % 1 %

Nátlak nežádat na co 
mám nárok 

1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 %

Narážky na výpověď 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

Výhrůžky na fyzické 
násilí

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 0 %

Sum 274 955 963 266 92 253 417 384 83 1229
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Svědek           

Ne 61 % 60 % 59 % 65 % 48 % 56 % 60 % 66 % 64 % 60 %

Ano 28 % 27 % 29 % 24 % 41 % 32 % 29 % 20 % 25 % 28 %

Nevím 11 % 12 % 13 % 10 % 11 % 12 % 11 % 14 % 11 % 12 %

Sum 274 955 963 266 92 253 417 384 83 1229

Svědek detail

Pomluvy a fámy 50 % 61 % 58 % 60 % 63 % 56 % 63 % 50 % 62 % 58 %

Trvalé kritizování práce 35 % 40 % 40 % 35 % 50 % 39 % 37 % 36 % 43 % 39 %

Přehnaná kontrola 36 % 34 % 37 % 23 % 47 % 39 % 34 % 29 % 19 % 35 %

Úkoly s nesmyslným 
termínem

37 % 31 % 32 % 35 % 26 % 43 % 30 % 28 % 33 % 32 %

Křičeli na vás 24 % 29 % 29 % 23 % 26 % 31 % 30 % 24 % 14 % 28 %

Práce pod úroveň 
kompetence

28 % 23 % 26 % 17 % 39 % 29 % 19 % 21 % 29 % 24 %

Vyloučení z kolektivu 17 % 27 % 26 % 17 % 21 % 23 % 26 % 26 % 24 % 24 %

Narážky na výpověď 17 % 18 % 19 % 11 % 11 % 23 % 20 % 14 % 14 % 18 %

Nátlak nežádat na co 
mám nárok 

21 % 16 % 18 % 12 % 18 % 18 % 16 % 18 % 14 % 17 %

Kanadské žerty 3 % 6 % 6 % 3 % 8 % 8 % 6 % 3 % 5 % 6 %

Výhrůžky na fyzické 
násilí

1 % 1 % 1 % 0 % 3 % 0 % 1 % 0 % 5 % 1 %

Sum 78 262 275 65 38 80 123 78 21 340

Znalost postupů

Ne, nejsem si jistý/á, 
jak v takové situaci 
postupovat

25 % 36 % 37 % 21 % 31 % 33 % 34 % 35 % 30 % 33 %

Ano, vím, jak postu-
povat

75 % 64 % 63 % 79 % 69 % 67 % 66 % 65 % 70 % 67 %

sum 262 921 921 262 89 244 402 371 77 1183
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Opatření
Zaměstnavatel provádí 
školení

32 % 28 % 24 % 48 % 21 % 30 % 33 % 27 % 25 % 29 %

Téma šikany je 
součástí dokumentů

23 % 19 % 20 % 22 % 24 % 22 % 18 % 20 % 22 % 20 %

Na pracovišti je zřízena 
schránka důvěry

6 % 6 % 5 % 10 % 7 % 8 % 6 % 5 % 5 % 6 %

Na pracovišti je 
jmenován ombudsman

2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Žádné 17 % 18 % 20 % 10 % 15 % 22 % 18 % 16 % 14 % 18 %

Nevím 35 % 37 % 40 % 25 % 48 % 31 % 34 % 39 % 40 % 36 %

Sum 274 955 963 266 92 253 417 384 83 1229

Zdroj:  Vlastní zpracování
Pozn.: Červeně označeny hodnoty signifikantně vyšší/nižší než vedlejší kate-

gorie (muži vs. ženy, vedoucí vs. řadoví pracovníci, věková skupina k další 
věkové skupině), testováno na 5% hladině významnosti

 Šedivě označeny hodnoty s nízkým zastoupením, u nichž není možné 
testovat rozdíly

Obrázek 5	-	Znalost	postupů	řešení	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1183, ti, kteří nebyli vystaveni šikaně v posledních 6 měsících
Otázka:  Víte, jak postupovat v případě, že byste se stal/a obětí šikany?
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Z hlediska typu šikany je na prvním místě (obrázek č. 4) šikana v osobní rovině, a to rozná-
šení pomluv a fám o oběti. Na dalších místech je již šikana spojená s výkonem práce jako 
trvalé kritizování práce a přehnaná kontrola. V rozložení svědectví jednotlivých forem šikany 
se ovšem ukazuje rozdíl (tabulka č. 2). Z hlediska pohlaví se potvrzují rozdílné strategie 
šikany užívané mezi muži a ženami. Ženy častěji deklarují svědectví šikany v oblasti osobní 
(roznášení pomluv a fám). Rozdíl se projevil také z hlediska postavení zaměstnance. Řadoví 
zaměstnanci jsou častěji svědky šikany prostřednictvím přehnané kontroly. Mladší věkové 
skupiny pak častěji vidí šikanu prostřednictvím práce pod úroveň kompetence.

Třetina zaměstnanců si není jistá v případě, že byli vystaveni násilí na pracovišti, jakým 
způsobem situaci řešit (obrázek č. 5). Výrazně jistější si jsou v této oblasti muži a vedoucí 
pracovníci. Rozdíly ve věkových kategoriích se nepotvrdily.

Více jak třetina zaměstnanců neví o žádném opatření k prevenci či eliminaci násilí na 
pracovišti (obrázek č. 6), 18 % zaměstnanců se domnívá, že jejich zaměstnavatel neza-
vedl v této oblasti žádná opatření. Nejvyšší povědomí mají zaměstnanci o školení v této 
oblasti, v závěsu je umístění oblasti šikany do interních dokumentů organizace. Z hlediska 
pohlaví nebyl mezi dotazovanými rozdíl, naopak výrazně se lišily hodnoty dle postavení 
zaměstnance, vedoucí pracovníci měli o opatřeních zaměstnavatele výrazně vyšší pově-
domí. Nejmladší věková kategorie do 29 let věku častěji nevěděla, zda se jejich zaměstna-
vatel nějak této oblasti věnuje (tabulka č. 2).

Obrázek 6 -	Povědomí	o	opatřeních	zaměstnavatele	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Využívá váš zaměstnavatel některé z následujících metod prevence 

šikany? Pokud ano, jaké?
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4.2.2. 4.2.2. Sociodemografie vzorkuSociodemografie vzorku
Nasbíraný vzorek zaměstnanců veřejné správy z řad zapojených organizací do projektu tvoří 
z největší části zaměstnanci vyššího věku, a to z 31 % lidé 50–59 let a 7 % lidé starší 60 let 
(obrázek č. 7). Většinu (78 %) představují zaměstnanci řadoví, jedna třetina jsou vedoucí 
pracovníci (obrázek č. 8). Většina respondentů jsou ženy (78 %). Vzdělanostní struktura 
vzorku je z nadpoloviční většiny zastoupena lidmi s vysokoškolským vzděláním (57 %), 
následuje úplné středoškolské vzdělání (36 %) (obrázek č. 11 a 12). Vzorek nereprezentuje 
všechny kraje České republiky, výrazně převládá Morava (zejména Jihomoravský a Morav-
skoslezský kraj). Z Čech je pak více zastoupen Ústecký a Středočeský kraj (obrázek č. 15).

Do šetření se zapojila samospráva, která tvořila 67 % vzorku, následovaly státní organizace 
30 % (obrázek č. 13). Nejvíce byly zastoupeny organizace o velikosti 50–249 zaměstnanců 
69 % (obrázek č. 14).

O zapojení do projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě vědělo 66 % všech zaměst-
nanců, třetina zaměstnanců si však v době sběru dat nebyla jistá (obrázek č. 9). Důležitou 
skutečností je fakt, že v době sběru dat se již 36 % respondentů zapojilo do některé z fáze 
rozvoje kompetencí realizovaných v rámci projektu (obrázek č. 10). Na tuto skutečnost je 
brán zřetel při interpretaci dat.

Obrázek 7	-	Věkové	složení	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Vypište rok narození
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Obrázek 8 -	Rozložení	zaměstnanců	dle	pracovního	zařazení	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Jste vedoucí pracovník?

Obrázek 9 -	Povědomí	o	zapojení	do	projektu	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Je vaše organizace zapojena do projektu MPSV Důstojné pracoviště?
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Obrázek 10	-	Účast	na	školení	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Byl/a jste účastníkem školení v rámci projektu Důstojné pracoviště?

Obrázek 11	-	Rozložení	dle	pohlaví	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Pohlaví
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Obrázek 12	-	Vzdělanostní	struktura	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Obrázek 13 -	Typ	organizace	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Jaký jste typ organizace?
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Obrázek 14 -	Velikost	organizace	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

Obrázek 15 -	Rozložení	podle	kraje	VS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 1229
Otázka:  V jakém kraji pracujete?



36

4.3. Výsledky šetření mezi soukromými subjekty
4.3.1. 4.3.1. Zkušenost s šikanou na pracovišti a znalost postupů jejího řešeníZkušenost s šikanou na pracovišti a znalost postupů jejího řešení
Zkušenost se šikanou na pracovišti za posledních 6 měsíců deklarovalo 10 % zaměstnanců 
ze soukromého sektoru (obrázek č. 16). Nízká úroveň šikany je pravděpodobně zapříči-
něna jednak složením databáze, jež neodpovídá svým rozložením struktuře pracujících 
v soukromém sektoru a také velkým zastoupením vedoucích pracovníků, jež deklarují 
šikanu obecně méně často. V dřívějším zaměstnání ji zažilo 19 % dotázaných. Neprokázal 
se rozdíl z hlediska pohlaví ani z hlediska postavení zaměstnance (tabulka č. 3). Detailnější 
pohled (obrázek č. 17) na výskyt jednotlivých forem šikanózního chování ukazuje, že se 
mobber nejčastěji zaměřuje na poškození pověsti oběti prostřednictvím šíření pomluv, na 
dalších místech je šikana spojená s devalvací pracovního výkonu oběti: trvalé kritizování 
práce a práce pod úroveň kompetencí oběti. Nepotvrdily se žádné signifikantní rozdíly mezi 
zaměstnanci z hlediska postavení a pohlaví (tabulka č. 3).

Svědectví šikany (obrázek č. 18) deklaruje 37 % zaměstnanců. Ani zde nejsou žádné signi-
fikantní rozdíly mezi zaměstnanci z hlediska postavení a pohlaví (tabulka č. 3).

Respondenti nejčastěji při svědectví (obrázek č. 19) označovali šikanu v osobní rovině, a to 
roznášení pomluv a fám o oběti, na dalších místech je již šikana spojená s výkonem práce 
jako trvalé kritizování práce a práce pod úroveň kompetence. V rozložení svědectví jednot-
livých forem šikany se neodhalily žádné rozdíly v postavení zaměstnance ani z hlediska 
pohlaví (tabulka č. 3).

Obrázek 16	-	Zkušenost	se	šikanou	na	pracovišti	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Byl/a jste někdy šikanován/a na pracovišti?
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Obrázek 17	-	Zkušenost	s	šikanou	SS	–	detail

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Následující jevy jsou příklady možného negativního chování na pracovišti. 

Uveďte prosím, jak často jste byl/a vystaven/a…v posledních 6 měsících…
Pozn.:  Řazeno. Zobrazena suma odpovědí denně a týdně.

Obrázek 18	- Svědkem	šikany	na	pracovišti	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Byl/a jste svědkem alespoň jednoho z výše uvedených příkladů možného 

negativního chování … v posledních 6 měsících?
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Tabulka 3	-	Rozdíly	mezi	vybranými	podskupinami	SS

Muži Ženy Řadoví Vedoucí Celek

Šikana      

Ne 68 % 66 % 64 % 69 % 67 %

Ano, v dřívějším zaměstnání 13 % 23 % 18 % 20 % 19 %

Ano, v posledních 6 měsících jsem byl/a 
vystaven/a šikaně.

12 % 9 % 14 % 7 % 10 %

Nevím 7 % 3 % 4 % 4 % 4 %

Sum 60 111 72 99 171

Šikana – detail      

Úkoly s nesmyslným termínem 13 % 9 % 11 % 10 % 11 %

Přehnaná kontrola 17 % 6 % 13 % 8 % 10 %

Práce pod úroveň kompetence 15 % 6 % 14 % 6 % 9 %

Pomluvy a fámy 12 % 5 % 11 % 4 % 7 %

Trvalé kritizování práce 10 % 5 % 7 % 6 % 6 %

Ponižování, výsměch 8 % 2 % 6 % 3 % 4 %

Vyloučení z kolektivu 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %

Křičeli na vás 5 % 2 % 4 % 2 % 3 %

Kanadské žerty 2 % 3 % 1 % 3 % 2 %

Nátlak nežádat na co mám nárok 5 % 1 % 3 % 2 % 2 %

Narážky na výpověď 5 % 0 % 1 % 2 % 2 %

Výhrůžky na fyzické násilí 5 % 0 % 1 % 2 % 2 %

Sum 60 111 72 99 171

Svědek      

Ne 52 % 56 % 51 % 57 % 54 %

Ano 37 % 38 % 40 % 35 % 37 %

Nevím 12 % 6 % 8 % 8 % 8 %

Sum 60 111 72 99 171

Znalost postupů      

Ne, nejsem si jistý/á, jak v takové situaci 
postupovat

26 % 39 % 47 % 26 % 34 %

Ano, vím, jak postupovat 74 % 61 % 53 % 74 % 66 %

Sum 53 101 62 92 154
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Muži Ženy Řadoví Vedoucí Celek

Opatření      

Zaměstnavatel provádí školení 13 % 6 % 8 % 9 % 9 %

Téma šikany je součástí dokumentů 27 % 25 % 14 % 34 % 26 %

Na pracovišti je zřízena schránka důvěry 20 % 22 % 15 % 25 % 21 %

Na pracovišti je jmenován ombudsman 2 % 2 % 3 % 1 % 2 %

Žádné 43 % 45 % 50 % 40 % 44 %

Nevím 10 % 14 % 21 % 6 % 12 %

Sum 60 111 72 99 171

Zdroj:  Vlastní zpracování
Pozn.:  Červeně označeny hodnoty signifikantně vyšší/nižší než vedlejší kate-

gorie (muži vs. ženy, vedoucí vs. řadoví pracovníci, věková skupina k další 
věkové skupině), testováno na 5% hladině významnosti

Obrázek 19	-	Svědkem	šikany	na	pracovišti	SS	–	detail

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 64, ti, kteří byli svědky šikany
Otázka:  Které z následujících jevů jste byl/a svědkem
Pozn.:  Řazeno.
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Obrázek 20 - Znalost	postupů	řešení	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 154, ti, kteří nebyli vystaveni šikaně v posledních 6 měsících
Otázka:  Víte, jak postupovat v případě, že byste se stal/a obětí šikany?

Obrázek 21 -	Povědomí	o	opatřeních	zaměstnavatele	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Využívá váš zaměstnavatel některé z následujících metod prevence 

šikany? Pokud ano, jaké?

Přibližně třetina zaměstnanců si není jistá v případě, že byli vystaveni násilí na pracovišti, 
jakým způsobem situaci řešit (obrázek č. 20). Výrazně jistější ve způsobu řešení problémů 
se šikanou jsou vedoucí pracovníci. Rozdíly v pohlaví se nepotvrdily (tabulka 3).
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O žádném opatření k prevenci či eliminaci násilí na pracovišti (obrázek č. 21) neví 12 % 
zaměstnanců soukromého sektoru, necelá polovina (45 %) zaměstnanců se domnívá, 
že jejich zaměstnavatel nezavedl v této oblasti žádná opatření. Nejvyšší povědomí mají 
zaměstnanci o zanesení tématu šikany do interních dokumentů organizace. Z hlediska 
pohlaví nebyl mezi dotazovanými rozdíl, naopak výrazně se lišily hodnoty dle postavení 
zaměstnance, vedoucí pracovníci měli o opatřeních zaměstnavatele výrazně vyšší pově-
domí (tabulka č. 3).

4.3.2. 4.3.2. Sociodemografie vzorkuSociodemografie vzorku
Nasbíraný vzorek zaměstnanců veřejné správy z řad zapojených organizací do projektu 
tvoří z největší části zaměstnanci středního a vyššího věku, a to z 29 % lidé 50–49 a 30 % 
lidé ve věkové skupině 50–59 let (obrázek č. 22). Více jak polovinu vzorku 58 % představují 
vedoucí zaměstnanci, 48 % jsou řadoví pracovníci (obrázek č. 23), což jak již bylo zmíněno 
v metodologické části, je dáno povahou databáze respondentů. Většinu respondentů tvoří 
ženy (65 %). Vzdělanostní struktura je většinově tvořena lidmi s vysokoškolským vzděláním 
(63 %) a následují zaměstnanci s úplným středoškolským vzděláním (28 %) (obrázek č. 24 
a 25). Ve vzorku jsou zastoupeny všechny kraje, s výraznějším zastoupením kraje Morav-
skoslezského (19 %) a Prahy (15 %) (obrázek č. 28).

Z hlediska oboru působení se do průzkumu více zapojily organizace z oblasti vzdělávání, 
třetinou respondentů byla volena možnost jiné, v níž nejčastěji byla zmiňována oblasti IT 
(obrázek č. 26): Nejvíce byly zastoupeny organizace malé o velikosti do 49 zaměstnanců 
(35 %), následovaly organizace střední o velikosti 50–249 zaměstnanců (28 %) a velké nad 
250 zaměstnanců (12 %) (obrázek č. 27).

Obrázek 22	-	Věkové	složení	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Vypište rok narození
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Obrázek 23	-	Rozložení	zaměstnanců	dle	pracovního	zařazení	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Jste vedoucí pracovník?

Obrázek 24	-	Rozložení	dle	pohlaví	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Pohlaví
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Obrázek 25 -	Vzdělanostní	struktura	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Obrázek 26 -	Obor	podnikání	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Jaký jste typ organizace?
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Obrázek 27	-	Velikost	organizace	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

Obrázek 28	-	Rozložení	podle	kraje	SS

Zdroj:  Vlastní zpracování
N = 171
Otázka:  V jakém kraji pracujete?
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4.4. Shrnutí
I když realizované dotazníkové šetření s ohledem na způsob sběru dat neumožnilo zobec-
ňovat výsledky na zaměstnance veřejného či soukromého sektoru, přineslo několik zajíma-
vých zjištění.

Mezi zapojenými subjekty veřejné správy do projektu Důstojné pracoviště byl výskyt šikany 
v posledním půlroce velmi nízký (4 % zaměstnanců). S nějakým typem šikany se jako svědek 
setkalo 28 % zaměstnanců. Šikana byla nejčastěji spojena s oblastí devalvace pracovní 
činnosti oběti (např. úkoly s nesmyslným termínem, trvalé kritizování). U svědectví šikany 
se potvrdil rozdíl ve způsobu šikany mezi pohlavím: ženy jsou častěji svědky pomluv a fám. 
Řadoví zaměstnanci jsou pak častěji svědky šikany prostřednictvím přehnané kontroly. Jak 
řešit šikanu v případě, že jí byli vystaveni, odpověděla „nevím“ cca třetina zaměstnanců. 
Velký rozdíl je z hlediska pohlaví a z hlediska postavení zaměstnance: muži a vedoucí si 
jsou způsobem řešení jistější. Zaměstnavatelé u přibližně pětiny zaměstnanců nemají žádná 
preventivní opatření proti násilí na pracovišti. Vyšší povědomí o opatřeních je u vedoucích 
pracovníků.

V soukromém sektoru bylo v posledních 6 měsících šikaně vystaveno 10 % zaměstnanců. 
Z hlediska typů šikanózního chování je na prvním místě šíření pomluv, dále šikana spojená 
s devalvací pracovního výkonu oběti. Svědectví šikany deklaruje 37 % zaměstnanců. 
Přibližně třetina zaměstnanců si není jistá v případě, že byli vystaveni násilí na pracovišti, 
jakým způsobem situaci řešit. Výrazně jistější ve způsobu řešení problémů se šikanou jsou 
vedoucí pracovníci. Necelá polovina zaměstnanců (45 %) se domnívá, že jejich zaměst-
navatel nezavedl v této oblasti žádná opatření, výrazně se zde lišily hodnoty dle postavení 
zaměstnance, neboť vedoucí pracovníci měli o opatřeních zaměstnavatele výrazně vyšší 
povědomí.

Úroveň výskytu šikany byla v realizovaném šetření výrazně ovlivněna způsobem sběru dat, 
a neodpovídá tak úrovni reprezentativních šetření v této oblasti, které ukazují, že je šikaně 
vystavena přibližně pětina pracovníků, přičemž vyšších hodnot dosahují zaměstnanci veřej-
ného sektoru. Přesto lze sledovat podobné závěry v rozložení strategií mobberů z hlediska 
pohlaví (ženy častěji pozorují šikanu prostřednictvím pomluv). Výsledky také naznačují, 
i když data nejsou reprezentativní, a je nutné tuto domněnku statisticky ověřit, že vyšší 
povědomí o tom, co činit, stejně jako povědomí o opatřeních, jež nabízí zaměstnavatel 
v případě výskytu násilí na pracovišti, je u výše postavených pracovníků. Data tak nabádají 
k vyšší podpoře plošné informovanosti v prevenci a eliminaci násilí u všech zaměstnanců.
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5. Praxe veřejné správy v oblasti prevence a eliminace 
násilí na pracovišti
(M. Šimečková)

21	 Více	ve	výstupu	projektu	Zpráva	o	systému	ochrany	před	násilím	na	pracovištích	ČR
22	 Opět	zde	pro	podrobnější	informace	odkazujeme	k	výstupu	projektu	Zpráva	o	systému	ochrany	před	násilím	na	

pracovištích	ČR.

V České republice není vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti prevence a eliminace 
násilí na pracovišti systémově uchopeno21, což zapříčiňuje nejednotnost v přístupu k rozvoji 
kompetencí v této oblasti. Výskyt, znalost a povědomí o šikaně na pracovišti bylo zmapo-
váno v dotazníkovém šetření v předchozí kapitole, a této oblasti tak nebude v kapitole věno-
vána pozornost.

V rámci úvodní diagnostiky každého zapojeného subjektu VS do projektu byly osoby zastu-
pující subjekt (nejčastěji personalisté) dotazovány, jaká v současné době mají funkční opat-
ření v oblasti prevence a eliminace na pracovištích. Většina ze zapojených subjektů neměla 
s touto oblastí žádnou zkušenost. Přesto existuje několik v praxi užívanějších preventivních 
a eliminačních postupů, které lze shrnout následovně.

1) Zahrnutí tématu do formálních dokumentů
Zahrnutí oblasti násilí na pracovišti do formálních dokumentů je jedním z nejrozšířenějších 
metod ve veřejné správě. 

Často je téma obsaženo v  interních směrnicích, které se zabývají rovným zacházením 
a zamezení diskriminace. Takováto směrnice pojímá většinou násilí na pracovišti optikou 
antidiskriminačního zákona22. Často se stává klíčovým aktérem prevence a eliminace odbor 
personální / řízení lidských zdrojů, jenž má na starost proškolování, poradenství a také 
přijímání stížností. Směrnice také většinou obsahuje postup řešení situace. Může také 
zřizovat komisi / skupinu osob / ombudsmana, jež se podnětem zabývá. Příkladem je směr-
nice Krajského úřadu Středočeského kraje (příloha č. 2).

Dále může být oblast násilí na pracovišti součástí etických kodexů zaměstnanců veřejné 
správy. Pojetí násilí je zde často velmi odlišné, někdy spíše okrajové. Bývá zahrnuto do 
oblasti mezilidských vztahů nebo profesionality úředníků a je deklarována netolerance 
takového chování. Příkladem může být etický kodex Městského úřadu Žďár nad Sázavou 
(příloha č. 3)

2) Zřízení a jmenování osoby ombudsmana
Další již méně často užívaným praktickým nástrojem je zřízení osoby ombudsmana/ů. Institut 
se objevuje zejména v subjektech s vyšším počtem zaměstnanců, kde je riziko výskytu 
šikany vyšší. Většinou má ombudsman na starost řešení podnětů a mediaci, ale nezabývá 
se prevencí.

3) Zavedení mediačních postupů při řešení patologických jevů na pracovišti
Obdobný a méně často užívaný nástroj řešení násilí na pracovištích je zavedení mediačních 
postupů. V těchto případech je jmenována osoba či skupina osob (většinou komise, skupina 
osob či ombudsman), jejímž úkolem je řešení podnětů v oblasti násilí na pracovišti, jehož 
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součástí je nejen snaha nalézt pravdu, ale také navrhnout postup nápravy patologických 
jevů.

4) Zřízení schránek důvěry
Schránky důvěry jsou velmi častým nástrojem prevence a eliminace násilí na pracovištích 
ve veřejném sektoru. Schránky důvěry jsou umístěny na místě, kde může oběť nebo svědek 
nepozorovaně vložit podnět k prošetření násilí na pracovišti. Schránku většinou spravuje 
personální oddělení/oddělení řízení lidských zdrojů a podněty jsou dále řešeny dle interních 
postupů organizace.
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Závěr
Násilí na pracovišti, šikana či mobbing, jež jsou v českém prostředí chápány ekvivalentně, 
nemají v odborném diskursu jednotnou definici. Přesto lze konstatovat, že za šikanu se 
většinou považuje systematické agresivní jednání, uskutečňované s cílem získat pocit 
převahy či výhod, namířené proti jednotlivci či skupině, kteří se nemohou situaci vyhnout 
nebo se bránit. Jde o perzistentní, negativní společenské chování s projevy diskriminace 
a nerovného zacházení, jež přechází ve viktimizaci daných osob. Aby bylo možné odlišit 
ostatní vlivy, je většinou za šikanu považováno chování evidované přibližně 6 měsíců, 1x 
týdně, přesto však toto vymezení neznamená, že nemůže být šikana rozpoznána dříve.

Tématu šikany na pracovišti se průzkumy velmi často nevěnují. Určitou výjimkou jsou 
opakovaná, a tudíž srovnatelná šetření realizovaná výzkumnými agenturami Data Collect, 
GfK Czech a STEM/MARK pod vedením Barbory Večerkové, coby autorky šetření. Tyto 
průzkumy mají charakter základního monitoringu daného tématu v rámci obecné repre-
zentativní populace. Z výsledků jednotlivých šetření vyplývá, že šikana na pracovišti není 
ojedinělou záležitostí naší společnosti, ale poměrně závažným problémem, který postihuje 
značně velkou část osob. Dle výsledků se šikana na pracovišti konstantně týká v průběhu let 
okolo jedné pětiny osob, přičemž k nejohroženějším skupinám patří ženy a nejmladší věkové 
kategorie. Pracovníci jsou nejčastěji šikanováni ze strany svých nadřízených, případně ze 
strany svých kolegů.

K popisu současné situace přispívá také šetření realizované v rámci projektu Důstojné 
pracoviště ve veřejné správě, jehož výsledky naznačují, i když data nejsou reprezentativní 
a je nutné tuto domněnku statisticky ověřit, že vyšší povědomí o tom, jak postupovat, stejně 
jako znalost opatření, jež nabízí zaměstnavatel v případě výskytu násilí na pracovišti, je u 
výše postavených pracovníků. Data tak nabádají k vyšší podpoře plošné informovanosti 
v prevenci a eliminaci násilí u všech zaměstnanců.

V prostředí veřejné správy není užití praktických nástrojů k prevenci a eliminaci násilí na 
pracovištích příliš rozšířené. Mezi nejčastěji užívané prostředky patří: formální začlenění 
tématu interních dokumentů (směrnice, etické kodexy), zřízení osoby ombudsmana, zave-
dení mediačních postupů.
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Příloha 1 – Dotazník

DOTAZNÍK
Násilí na pracovišti

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZKUMU

N = 400 veřejná správa, 100 soukromá sféra
Online, soukromá sféra, telefonická rekrutace
Anketní šetření
Dva linky: VS a SS
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Úvodní text
Dobrý den,

rádi bychom vás touto cestou požádali o spolupráci na dotazníku, jehož cílem je získat 
povědomí o zkušenostech s negativním chováním na pracovišti, zejména s šikanou. Váš 
názor je pro nás velmi cenný a pomůže nám nalézt způsoby, jak šikaně předcházet 
a jak ji účelně řešit. Sběr dat je realizován v rámci projektu Fondu dalšího vzdělávání, 
příspěvkové organizace MPSV ČR, Důstojné pracoviště ve veřejné správě.

Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 6 minut.

Dotazník je zcela anonymní a odpovědi jsou zpracovány hromadně.

Předem děkujeme za Váš čas a ochotu věnované naší práci!

Za tým projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě

Mgr. Michaela Šimečková, Ph.D.
Evaluátor
dobro@fdv.cz

Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV ČR

REKRUTAČNÍ ČÁST A IDENTIFIKACE

PROG: MOŽNOST VEPSAT POUZE ČÍSLICE
R1 Roknar Vypište rok narození

MUSÍ BÝT V INTER-
VALU <1944;2001>, 
JINAK UKONČIT 
ROZHOVOR

POKYN: VÝBĚR JEDNÉ MOŽNOSTI
PROG: POUZE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU
R2A Oblast Jaký jste typ organizace?

1 Státní organizace

2 Samospráva

3 Příspěvková organizace

98 Jiná VYPIŠTE
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POKYN: VÝBĚR JEDNÉ MOŽNOSTI
PROG: POUZE PRO SOUKROMÝ SEKTOR

R2B Oblast
V jaké oblasti působí Vaše společnost? Pokud působí ve více oblastech, vyberte 
prosím, pouze hlavní činnost?

1 Zemědělství, lesnictví a rybářství

2 Těžba a dobývání

3 Zpracovatelský průmysl

4 Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla

5 Zásobování vodou

6 Stavebnictví

7 Velkoobchod a maloobchod

8 Doprava a skladování

9 Ubytování a stravování

10 Informační a komunikační činnost

11 Peněžnictví a pojišťovnictví

12 Činnosti v oblasti nemovitostí

13 Profesní, vědecké a technické činnosti

14 Administrativní a podpůrné činnosti

15 Veřejná správa a obrana

16 Vzdělávání

17 Zdravotnictví

18 Kulturní, zábavní a rekreační činnost

19 Ostatní činnosti VYPIŠTE

POKYN: VÝBĚR JEDNÉ MOŽNOSTI

R3 VelOrg Kolik zaměstnanců má organizace, ve které pracujete?

1 Méně než 10 zaměstnanců

2 10–49 zaměstnanců

3 50–249 zaměstnanců

4 250 a více zaměstnanců

POKYN: VÝBĚR JEDNÉ MOŽNOSTI
R4 Vedouci Jste vedoucí pracovník?

1 Ano

2 Ne
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HLAVNÍ DOTAZNÍK

PROG: ROTACE

Q1 Jevy
Následující jevy jsou příklady možného negativního chování na pracovišti.  Uveďte 
prosím, jak často jste byl/a vystaven/a těmto jevům v posledních 6 měsících. 
Případně, zda jste byl/a jejich svědkem.

1 Ponižování, výsměch nebo sarkasmus

Škála níže

2 Vykonávání práce pod úroveň kompetence
3 Někdo proti vám šířil pomluvy a fámy
4 Ignorování nebo vyloučení z kolektivu
5 Křičeli na vás, nebo jste byl/a terčem něčího hněvu 

(zastrašování jako je ukazování prstem, porušení 
osobního prostoru, strkání, zatarasení cesty apod.) 

6 Narážky nebo poznámky ostatních, že byste vy měl/a 
dát výpověď

7 Trvalé kritizování práce a ignorování myšlenek
8 Kanadské žerty ze strany osob, se kterými nevychá-

zíte dobře  
9 Obdržení úkolů s nesmyslným, nemožným cílem nebo 

termínem, či nezvladatelné množství práce
10 Přehnaná kontrola práce
11 Nátlak nežádat něco, na co máte nárok (nemocenská, 

nárok na dovolenou, cestovní náklady)
12 Časté výhrůžky násilí nebo skutečné fyzické násilí 

(zneužívání)

Škála
1: Nikdy 2: Někdy 3: Měsíčně 4: Týdně 5: Denně

PROG: POUZE JEDNA MOŽNÁ ODPOVĚĎ

Q2 Svedek
Byl/a jste svědkem alespoň jednoho z výše uvedených příkladů možného negativ-
ního chování na pracovišti v posledních 6 měsících?

1 Ano
2 Ne

99 Nevím
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PROG: POKUD Q2 = 1, MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ

Q2b SvedJev Které z následujících jevů jste byl/a svědkem?

1 Ponižování, výsměch nebo sarkasmus

2 Vykonávání práce pod úroveň kompetence

3 Někdo proti oběti šířil pomluvy a fámy

4 Ignorování nebo vyloučení z kolektivu

5
Křičeli na oběť, nebo byla oběť terčem něčího hněvu 
(zastrašování jako je ukazování prstem, porušení osobního 
prostoru, strkání, zatarasení cesty apod.) 

6
Narážky nebo poznámky ostatních, že by oběť měla dát 
výpověď

7 Trvalé kritizování práce a ignorování myšlenek

8
Kanadské žerty ze strany osob, se kterými oběť nevychází 
dobře  

9
Obdržení úkolů s nesmyslným, nemožným cílem nebo 
termínem, či nezvladatelné množství práce

10 Přehnaná kontrola práce

11
Nátlak nežádat něco, na co má nárok oběť (nemocenská, 
nárok na dovolenou, cestovní náklady)

12
Časté výhrůžky násilí nebo skutečné fyzické násilí 
(zneužívání)

POKYN: VÝBĚR POUZE JEDNÉ MOŽNOSTI

Q3 Sikana

Byl/a jste někdy šikanován/a na pracovišti?
Šikanou rozumíme jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit 
jedince či skupinu, kteří se takovému chování nemohou bránit ani vyhnout. Jde 
o cílené jednání, které se opakuje delší dobu.

1 Ne

2 Ano, v dřívějším zaměstnání

3 Ano, v posledních 6 měsících jsem byl/a vystaven/a šikaně.

99 Nevím

POKYN: VÝBĚR POUZE JEDNÉ MOŽNOSTI
PROG: POUZE PRO Q3 = 1,2,99. 

Q4 Postup Víte, jak postupovat v případě, že byste se stal/a obětí šikany?

1 Ano, vím, jak postupovat

2 Ne, nejsem si jistý/á, jak v takové situaci postupovat
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POKYN: MOŽNOST VÍCE ODPOVĚDÍ
PROG: ROTACE 1–4

Q5 OpatreZam
Využívá váš zaměstnavatel některé z následujících metod prevence šikany? 
Pokud ano, jaké?

1
Zaměstnavatel provádí školení prevence a řešení šikany 
na pracovišti

2
Na pracovišti je jmenován ombudsman nebo jiná obdobná 
osoba, která se tomuto tématu aktivně věnuje

3 Na pracovišti je zřízena schránka důvěry

4
Téma šikany je součástí dokumentů, kterými se pracovníci 
musí řídit (např. etický kodex)

97 Žádné 

98 Jiné OTEVŘENÁ OTÁZKA

99 Nevím

POKYN: VÝBĚR POUZE JEDNÉ MOŽNOSTI
PROG: POUZE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU

Q6 Zapojeni Je vaše organizace zapojena do projektu MPSV Důstojné pracoviště?

1 Ano

2 Ne

99 Nevím

POKYN: VÝBĚR POUZE JEDNÉ MOŽNOSTI
PROG: POUZE PRO VEŘEJNOU SPRÁVU. POUZE PRO Q6 = 1

Q7 Ucast Byl/a jste účastníkem školení v rámci projektu Důstojné pracoviště?

1 Ano

2 Ne

99 Nevím
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SOCIODEMOGRAFIE
POKYN: VÝBĚR JEDNÉ MOŽNOSTI

D1 Pohl Pohlaví

1 Muž

2 Žena

POKYN: VÝBĚR JEDNÉ MOŽNOSTI

D2 Vzdel Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání

1 Bez vzdělání / neúplné základní

2 Základní 

3 Vyučený/á – bez maturity

4 Vyučený/á – s maturitou

5 Středoškolské s maturitou

6 Vyšší odborné

7 Vysokoškolské

POKYN: VÝBĚR JEDNÉ MOŽNOSTI

D3 Kraj V jakém kraji pracujete?

1 Hlavní město Praha

2 Středočeský kraj

3 Jihočeský kraj

4 Plzeňský kraj

5 Karlovarský kraj

6 Ústecký kraj

7 Liberecký kraj

8 Královéhradecký kraj

9 Pardubický kraj

10 Kraj Vysočina

11 Jihomoravský kraj

12 Olomoucký kraj

13 Zlínský kraj

14 Moravskoslezský kraj
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Příloha 2 – Příklad směrnice Středočeského kraje

Pravidla k zajištění rovného 
zacházení a zamezení 

diskriminace
ve znění opatření č. 16/2014 a č. 5/2015

Závazná pro: Zaměstnance Středočeského kraje zařazené do Krajského úřadu

Navrhovatel: Odbor řízení lidských zdrojů

Přílohy:  bez příloh



58

Středočeský kraj
Krajský úřad

Pravidla k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace

ve znění opatření č. 16/2014 a č. 5/2015

V souladu s § 69 odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, § 16 a § 17 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) a zákonem č. 198/2009, o rovném zacházení 
a o právních prostředích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskri-
minační zákon) vydávám tuto směrnici:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Středočeský kraj je povinen zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci Středo-
českého kraje, zařazenými do Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „zaměst-
nanci“), pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování 
jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost 
dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

2. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskri-
minace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, 
pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení 
přípustné, upravuje antidiskriminační zákon.

3.  Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností 
vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon 
práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. 
Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předchá-
zení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině 
vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.

4. Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje 
antidiskriminační zákon.

5.  Účelem této směrnice je zajistit, aby k nerovnému zacházení a k diskriminaci, ať přímé 
nebo nepřímé, na pracovišti Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen „krajský 
úřad“) nedocházelo a v případě, že k nerovnému zacházení a k diskriminaci dojde, aby 
se bezodkladně prošetřily a zjednala se náprava.

6. Za problematiku rovného zacházení a zamezení diskriminace zodpovídá ředitel kraj-
ského úřadu (dále jen „ředitel“), který pověřil řešením této problematiky Odbor řízení 
lidských zdrojů (dále jen „Odbor řízení lidských zdrojů“).
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Článek 2
Odbor řízení lidských zdrojů

Odbor řízení lidských zdrojů plní na úseku zabezpečení rovného zacházení a zákazu diskri-
minace tyto úkoly: 
• informuje vedoucí zaměstnance a ostatní zaměstnance o jejich povinnosti dodržovat 

zákaz nerovného zacházení a diskriminace, 
• zajišťuje proškolení všech vedoucích zaměstnanců a v rámci vstupního vzdělávání všech 

nově nastupujících zaměstnanců v oblasti zabezpečení rovného zacházení a zákazu 
diskriminace,

• poskytuje v oblasti práva na rovné zacházení a zamezování diskriminace zaměstnanců 
odborné poradenství,

• přijímá stížnosti zaměstnanců ve věcech rovného zacházení a zákazu diskriminace 
v pracovněprávních vztazích (dále jen „stížnosti“),

• vede evidenci stížností a dokumentaci o jejich prošetřování a řešení včetně všech písem-
ností z jednání antidiskriminační komise.

Článek 3
Vedoucí zaměstnanci

1. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni absolvovat školení ve věci zabezpečení rovného 
zacházení a zákazu diskriminace do jednoho roku od jmenování do funkce. 

2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni učinit veškerá opatření k tomu, aby v pracovněpráv-
ních vztazích nedocházelo k žádné formě nerovného zacházení nebo diskriminace. 

3. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni působit preventivně na své podřízené zaměstnance, 
aby nedocházelo k porušování zákazu nerovného zacházení a zákazu diskriminace. 

4. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zabývat se případem zaměstnance, který se na 
ně obrátí s žádostí o pomoc v situaci, kdy cítí nerovné zacházení nebo kdy se cítí být 
diskriminován. Vedoucí zaměstnanci mohou kdykoliv požádat Odbor řízení lidských 
zdrojů o součinnost při řešení těchto žádostí. 

5. Vedoucí zaměstnanci nevedou formální prošetřování stížností dle článku 7 této směr-
nice.

Článek 4
Řešení podnětů

Pojme-li zaměstnanec podezření, že je jiný zaměstnanec diskriminován, informuje o takovém 
jednání ústně nebo písemně vedoucí Odbor řízení lidských zdrojů. 

Článek 5
Antidiskriminační komise

K prošetřování konkrétních stížností zaměstnanců je ředitelem písemně jmenována anti-
diskriminační komise. Mezi jmenovanými členy antidiskriminační komise jsou vždy i dva 
zástupci odborové organizace. 
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Článek 6
Stížnosti zaměstnanců

Zaměstnanec, který se považuje za diskriminovaného nebo má pocit, že s ním není rovně 
zacházeno (dále jen „stěžovatel“), má právo věc řešit stížností a rozhodnout se, zda bude 
stížnost řešit

• neformálně dle článku 7 této směrnice

nebo

• formálně na základě ústní nebo písemné stížnosti dle článku 8 této směrnice. 

Článek 7
Neformální řešení stížností

1. Stěžovatel se může nejprve pokusit řešit svůj problém neformálně a může nejprve 
ústně oznámit osobě, která je domnělým původcem nerovného zacházení nebo diskri-
minace (dále jen „domnělý původce“), v čem spatřuje nežádoucí jednání a požadovat 
vysvětlení, popřípadě rovnou zdržení se takového jednání a odstranění jeho následků.

2. S žádostí o pomoc při řešení své stížnosti se může stěžovatel také obrátit na vedou-
cího zaměstnance v rámci odboru krajského úřadu, v němž je zařazen. 

3. Zaměstnanec se může obrátit na Odbor řízení lidských zdrojů pro radu, jak co nejúčinněji 
komunikovat s domnělým původcem.

4. Při neformálním řešení stížnosti se nevede spis. 

Článek 8
Formální řešení stížností

1. V případě, že stěžovatel považuje neformální řešení stížnosti za nevhodné nebo 
pokud byl pokus o neformální řešení pro něho neuspokojivý, může podat ústní nebo 
písemnou stížnost.

2. Při podání stížnosti i jejím následném prošetřování má stěžovatel i domnělý původce 
právo být doprovázen zástupcem odborové organizace, nebo jinou zvolenou osobou, 
která mu podle jeho názoru poskytne oporu. 

3. Formální řešení stížnosti je zahájeno v den předání písemné stížnosti Odboru řízení 
lidských zdrojů nebo ústním oznámením stížnosti Odboru řízení lidských zdrojů. 
V písemné stížnosti musí být uvedeno jméno/a stěžovatele/ů a jeho/jejich podpis.

4. Na každou stížnost je založen Odborem řízení lidských zdrojů spis, v němž jsou chro-
nologicky uloženy veškeré písemnosti týkající se prošetřování stížnosti a případných 
nápravných opatření (dále jen „spis“).

5. Pokud stěžovatel hodlá podat ústní stížnost, kterou chce formálně řešit, u jiného orga-
nizačního útvaru krajského úřadu nebo u jiného vedoucího zaměstnance, je povinen 
oslovený organizační útvar krajského úřadu nebo oslovený vedoucí zaměstnanec 
poučit stěžovatele o tom, že se ústní stížnosti, které mají být formálně řešeny, podá-
vají Odboru řízení lidských zdrojů.

6. Pokud byla písemná stížnost předána jinému organizačnímu útvaru krajského úřadu 
nebo jinému vedoucímu zaměstnanci, je organizační útvar krajského úřadu nebo jiný 
vedoucí zaměstnanec povinen předat písemnou stížnost Odboru řízení lidských zdrojů 
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nejdéle následující pracovní den po předání písemné stížnosti. 
7. V případě ústní stížnosti je Odbor řízení lidských zdrojů povinen ihned zaznamenat obsah 

ústní stížnosti a současně vyslechnout stěžovatele o skutečnostech, které stěžovatel považuje 
za nerovné nebo diskriminační zacházení a učinit o tom všem písemný záznam, který stěžo-
vatel potvrdí svým podpisem. 

8. Po přijetí stížnosti a po jmenování antidiskriminační komise je spis předán Odborem 
řízení lidských zdrojů bez zbytečného odkladu této komisi k prošetření. 

9. Antidiskriminační komise je povinna stížnost prošetřit bez zbytečného odkladu a při prošet-
řování stížnosti postupovat tak, aby byla objektivně zjištěna oprávněnost či neoprávněnost 
stížnosti a aby byly v případě oprávněné stížnosti co nejdříve odstraněny příčiny a důsledky 
nerovného zacházení nebo diskriminace a současně aby byla šetřena práva a právem chrá-
něné zájmy zaměstnanců.

10. Nejpozději do 5 pracovních dnů předá antidiskriminační komise kopii stížnosti domně-
lému původci a požádá ho, aby se ke stížnosti písemně vyjádřil. Domnělý původce je 
povinen se písemně vyjádřit ke stížnosti do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl anti-
diskriminační komisí o vyjádření ke stížnosti požádán. Není-li domnělý původce na 
pracovišti přítomen, prodlužuje se uvedená lhůta o počet dnů nepřítomnosti domně-
lého původce na pracovišti.

11. Antidiskriminační komise je oprávněna předvolat na své jednání stěžovatele, domnělého 
původce a další zaměstnance včetně vedoucích zaměstnanců.

12. Z každého svého jednání pořídí antidiskriminační komise zápis, v němž uvede zjištěné 
skutečnosti. Zápisy z jednání antidiskriminační komise jsou neveřejné a slouží pouze 
pro potřeby antidiskriminační komise. 

13. Závěrečný protokol z jednání antidiskriminační  komise zpracuje komise bez zbyteč-
ného odkladu – nejpozději do 10 pracovních dnů – a předá jej řediteli. Závěrečný 
protokol uzavírá prošetření stížnosti a konstatuje, zda došlo či nedošlo k diskriminaci 
nebo k nerovnému zacházení. Pokud byla stížnost částečně nebo zcela oprávněná, 
je součástí závěrečného protokolu návrh nápravných opatření a případný návrh klasi-
fikace jednání a postihu zaměstnanců, kteří se dopustili nerovného zacházení, diskri-
minace nebo jiného protiprávního jednání (dále jen „původci protiprávního jednání“), 
v souladu s článkem 9 této směrnice. Současně antidiskriminační komise zpracuje 
návrh odpovědi stěžovateli na jeho stížnost. Ředitel může rozhodnout, že prošetření 
stížnosti bude doplněno nebo že návrh odpovědi stěžovateli na jeho stížnost bude 
přepracován. 

14. Odpověď stěžovateli na stížnost podepisuje ředitel nebo jím určený vedoucí zaměst-
nanec. Odpověď stěžovateli na stížnost předá ředitel nebo předseda antidiskriminační 
komise stěžovateli nejdéle do 10 pracovních dnů od předání závěrečného protokolu 
antidiskriminační komise řediteli, neurčí-li ředitel termín delší.

Článek 9
Postih původce protiprávního jednání

1. Je-li na základě prošetřování stížnosti zjištěno, že došlo k diskriminaci nebo k nerov-
nému zacházení, ředitel  neprodleně upozorní původce protiprávního jednání  na povin-
nost zdržet se takového jednání a rozhodne o dalším postupu a případně o postihu 
původce protiprávního jednání.
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2. Nežádoucí jednání původce protiprávního jednání bude v závislosti na konkrétních 
okolnostech případu klasifikováno jako
a) méně závažné porušení povinností vyplývajících z  právních předpisů vztahují-

cích se k zaměstnancem vykonávané práci a pokynů nadřízených zaměstnanců, 
pokud s nimi byl řádně seznámen (dále jen „povinnosti vyplývající z pracovně-
právních předpisů“),

b) závažné porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů, 
c) porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů zvlášť hrubým 

způsobem. 

3. Možné postihy jednání původce protiprávního jednání jsou
a) písemné upozornění na možnost výpovědi,
b) výpověď z pracovního poměru,
c) okamžité zrušení pracovního poměru, 
d) převedení zaměstnance na jinou práci v souladu s § 41 odst. 2 písm. a) zákoníku 

práce.

Článek 10
Informování ředitele

Ředitel je Odborem řízení lidských zdrojů
a) průběžně informován o každé stížnosti zaměstnance, o každém podnětu třetí osoby 

a o každém zjištěném nežádoucím jednání vůči zaměstnanci, případně skupině 
zaměstnanců, včetně navržených doporučení a specifických postupů, např. uspořá-
dání vzdělávacích akcí pro konkrétní pracoviště krajského úřadu, prošetření určitých 
skutečností interním auditem apod.,

b) jednou ročně informován formou písemné zprávy o všech řešených případech.

Článek 11
Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

V Praze dne 12. 4. 2011

 Ing. Petr Hostek v. r. 
 ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje 
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Příloha 3 – Příklad etického kodexu Městského úřadu  
Žďár nad Sázavou

Etický kodex vznikl v rámci projektu „Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců 
MěÚ Žďár nad Sázavou“ (reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002798), který byl 
finančně podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
zaměstnanost (OPZ).

Etický kodex Městského úřadu Žďár nad Sázavou
„Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím obdivem a úctou, čím častěji se jimi zabývá: 
hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně.“ (Immanuel Kant)

5.4.1. 5.4.1. Cíl, poslání a smysl Etického kodexuCíl, poslání a smysl Etického kodexu
Městský úřad Žďár nad Sázavou se dlouhodobě snaží o profesionální a klientsky orien-
tovaný přístup. Klíčovými principy jsou vzájemný respekt, vstřícné a důvěryhodné vztahy 
nejen se všemi našimi klienty, ale i mezi námi.
Etickým kodexem navazujeme na vytvořené Standardy kultury organizace, interní spolu-
práce a komunikace, Standardy zákaznické orientace a Standardy komunikace s veřejností 
a médii. 
Smyslem a cílem našeho Etického kodexu je doplnit stávající dokumenty týkající se firemní 
kultury úřadu o morální zásady, etické principy a hodnoty. Chceme tak posilovat vzájemnou 
úctu, respekt, odpovědnost, spolupráci a důvěru na všech úrovních organizace.

5.4.2. 5.4.2. Mezilidské vztahy Mezilidské vztahy 
Mezilidské vztahy vnímáme citlivě a uvědomujeme si jejich významný dopad do naší každo-
denní praxe.
Jako zaměstnanci vstupujeme ve své práci do nejrůznějších typů kontaktů, komunikací 
a interakcí, v rámci kterých musíme řešit a zvládat i emočně, morálně a eticky náročné 
situace. 
Podporujeme otevřenou a přímou komunikaci založenou na vzájemné úctě a partnerském 
přístupu. Je pro nás důležitá konstruktivní spolupráce a sdílení informací. Snažíme se o 
trvalý profesní i osobnostní rozvoj.
Je pro nás podstatné, jak se kdo chová, co umí a zná, je-li pracovitý a spolehlivý, jakým je 
kolegou, spolupracovníkem a člověkem.
Svým chováním, jednáním a vystupováním přispíváme k dobré pověsti úřadu a podporu-
jeme důvěryhodnost a vážnost organizace.
Každý z nás má právo bez následků říci „NE“ v situacích, které jsou v rozporu se zákonem, 
etikou, hodnotami organizace a s naším morálním přesvědčením.
Netolerujeme neuctivé chování, zastrašování, diskriminaci a šikanu na pracovišti.
Jsme oprávněni nereagovat na osobní názory a lživé, agresivní, vulgární a jinak nemorální 
a nepříslušné chování a jednání.
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5.4.3. 5.4.3. Důvěryhodnost a nestrannostDůvěryhodnost a nestrannost
Podporujeme transparentní a nekorupční jednání a zamezujeme střetu zájmů.
Odmítáme snahy ovlivnit naši práci, které jsou v rozporu s právními předpisy. V případě 
rozdílnosti mezi zákonnými normami a požadavky společnosti, byť odůvodněnými, postu-
pujeme vždy dle platné legislativy.
Při našem rozhodování nebo posuzování věci nejsme ovlivňováni osobními vztahy nebo 
zájmy. 
Podporujeme takové jednání, které zvyšuje důvěru v naši nestrannost, zabraňuje zneužití 
postavení kohokoliv k získání neoprávněného prospěchu.
Přijetí drobných darů, které nemají trvalou hodnotu (např. propagační předměty, kytice, 
bonboniéra), neovlivní jednání obdarovaného a není neoprávněným prospěchem.

5.4.4. 5.4.4. Naplňování Etického kodexu Naplňování Etického kodexu 
Respektování uvedených zásad považujeme za věc profesionální cti každého z nás.
Jako zaměstnanci se vědomě připojujeme ke znění Etického kodexu a dobrovolně jeho 
hodnoty přijímáme za své.
Vedení města a vedoucí pracovníci jdou při naplňování kodexu příkladem.
Setkáme-li se s neetickým chováním, upozorníme nejdříve toho, kdo se takto zachoval. 
Pokud by to nebylo možné, pak je na místě uvědomit nadřízeného pracovníka. Za takové 
poukázání na neetické chování nelze zaměstnance postihovat. 
Jakékoliv otázky týkající se Etického kodexu lze konzultovat s nadřízeným pracovníkem, 
personalistou či využít dotazovnu tajemnice. 

5.4.5. 5.4.5. EpilogEpilog
Uvědomujeme si, že uplatňování morálních zásad, etických principů a hodnot není jedno-
duchý a ani krátkodobý proces. I přesto je pro nás důležité morální a etické prostředí, kulturu 
a vztahy utvářet.
Etický kodex je prohlášením všech osob a zaměstnanců tvořících městský úřad a je nedílnou 
součástí firemní kultury Městského úřadu Žďáru nad Sázavou.
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