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Anotace 

 

 

 
         Tato bakalářská práce se zabývá poměrně novým fenoménem současné 

doby v podnikovém prostředí, který se nazývá mobbing.  Seznámíme se 

s příčinami, subjekty, kterých se týká, jeho vývojovými fázemi a vlivem celkového 

stylu vedení firmy na výskytu mobbingu.  V současné době je mobbing přímo 

úměrný rostoucí agresivitě a stresu společnosti, ekonomické situaci a míře 

nezaměstnanosti.  Práce poukazuje na nebezpečnost mobbingu, jak přispět  

k větší informovanosti a rozkrýt, jak se projevuje, koho se týká a jak se mu bránit. 

Jaké jsou negativní důsledky  mobbingu pro organizaci, právní obrana  a nápravná 

opatření firmy k zamezení šíření mobbingu. 
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The bachelor thesis deals with mobbing - the relatively new phenomenon in a 

company environment. The thesis will lead us through origins of mobbing, people 

that are affected by mobbing, phases of its evolution and impact of the company 

culture on the mobbing appearance. Nowadays mobbing arises thanks to the 

increasing aggression and stress in the society, economic situation and 

unemployment. The thesis warns of danger which mobbing represents, tries to 

contribute to the public awareness of it and shows signs of it and how to defend 

against it. It also introduces the negative impacts of mobbing for the company, 

possible legal defense and ways of stopping the mobbing spreading. 
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1 ÚVOD 

Mobbing je možná pro většinu z vás neznámým slovem, ale pro málokoho 

bude neznámým jevem. Prakticky se jedná se o psychický teror na pracovišti. 

V současné době je právě psychické násilí v zaměstnání vážným problémem, 

který je stále velmi podceňován.  Tento jev  současné doby je bohužel rozšířený 

mnohem víc, než se nám líbí a než  je společnost ochotna uznat, přičemž jeho 

nebezpečnost stále stoupá. Mobbing se týká každého z nás – někdo je obětí, jiný 

mobberem a velká většina z nás  je více či méně aktivními nebo pasivními 

spoluúčastníky. Navíc mobbing nemá logiku, podle které by byli oběti vybíráni, a 

proto nikdo nemůže s jistotou  říci „mně se to nikdy nestane“. 

     Hans – Jurgen Kratz ve své knize „ Mobbing jak ho rozpoznat a jak mu čelit“ 

definuje mobbing takto : 

 

Cituji : „  Mobbing je řada negativních komunikativních jednání, jichž se dopouští  

jednotlivec nebo několik osob  vůči určitému člověku po delší dobu ( nejméně půl 

roku a alespoň jednou týdně ).“ 

 

  V úvodu této práce se budu věnovat příčinám mobbingu, proč vůbec 

existuje, jaké jsou jeho hlavní příčiny na straně vedení podniku, příčiny na straně 

spolupracovníků a také podněty jeho vzniku na straně poškozeného. Ve třetí  

kapitole si rozkryjeme pozici aktérů a obětí. Odpovíme si na otázku, kdo je to 

vlastně mobbér, jaké jsou jeho povahové vlastnosti, jaký má vztah k druhý, jaká je 

jeho zodpovědnost, ale hlavně charakter a emoce. Z charakteru mobbera si 

vytvoříme typologii, která je v práci podrobně rozepsána. Obětí mobbingu se ve 

většině případů stávají lidé s jinou fyzickou a psychickou odlišností, obětní 

beránek nebo nový spolupracovník. Čtvrtá kapitola je věnována firemní kultuře a 

stylu vedení, který má největší podíl na vzniku mobbingu, V páté kapitole se budu 

zabývat motivačními faktorech mobbingu ze strany mobbera a z pozice 

nadřízeného, posléze se budeme zabývat jeho fázemi. V první fázi jde většinou o 

malicherný spor, který končí konfliktem, ve druhé fázi přechází neřešený konflikt 
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do fáze systematického psychického teroru, ve třetí fázi už dochází k zveřejnění 

případu a k zásahu nadřízeného, v poslední čtvrté fázi je oběť vyloučena 

z kolektivu a mobbér se stává vítězem. Šestá kapitola nám odkryje důsledky 

mobbingu pro organizaci, nápravní opatření, prevenci z pohledu firmy, kde by se 

měla stanovit základní pravidla a dostatek informací, v neposlední řadě právní 

obranou oběti z psychického teroru na pracovišti.  

         Cílem práce je informovat o tom, že pod vlivem mobbingu dochází u oběti 

k poruchám pozornosti, což má za následek pracovní selhání, chyby nebo úrazy. 

Příčiny tohoto jevu nejsou jen v osobnosti mobbera, ale především ve špatně 

nastavené firemní kultuře, která dává přednost konkurenčním  vztahům, kde 

nechybí závist, ale naopak chybí etika. Dále ve špatné organizaci pracoviště, 

nedůsledné kontrole činnosti zaměstnanců, ale zejména ve stylu řízení. Pro 

zaměstnavatele je těžké si přiznat, že se někdo z firmy dopouští násilí. Mnoho 

vedoucích pracovníků neumí situaci předcházet, načež ji řešit. Často dochází 

jenom k odstraňování následků,ale nikoliv příčin. Ve skutečnosti to znamená, že je 

oběť v rámci zachování klidu na pracovišti vyštvána, zatím co mobber na 

pracovišti setrvává. Tento přístup může být však podporou mobberova jednání, 

což často znamená, že příště udeří znovu a dost možná i s větší razancí. 

           

 

2 MOBBING - JEHO PŘÍČINY A DŮSLEDKY 

PRO JEDINCE 

2.1 Proč mobbing existuje ? 
                 Na začátku si musíme položit otázku zda je mobbing módní nemocí, 

anebo zda se již vyskytuje delší dobu. Své zastánce mají oba názory. Nicméně  

je jasné, že existuje.  Obecně řečeno, jsou pro to tři hlavní důvody [5]: 

 

• Mobbing je špatně chápán a nepovažuje se za takový problém jako třeba 

viditelná agrese, šikana nebo diskriminace 
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• Mobbing je ignorovaný a tolerovaný, protože nikdo nepředpokládá, že by 

proti sobě mohl mít tak bezcitného jedince 

 

• Případy mobbingu jsou málo zveřejňovány. Oběti raději v tichosti ze 

zaměstnání odejdou, než aby se o svém problému svěřili.  

 

 

2.2 Příčiny vzniku mobbingu 
     Příčin vzniku mobbingu je mnoho. Hlavní roli hraje agresivní jedinec,  

který páchá na druhých násilí „mobber“ a jeho osobní důvody. Nežádoucí 

atmosféru na pracovišti vyvolávají především sociálně nepřizpůsobiví jedinci, ať už 

jsou to nesympatie, peníze, závist nebo strach z konkurence, výsledkem jeho 

chování je přinejmenším narušené sociální klima na pracovišti [5]. 

     Zdrojem mobbingu může být jen jediný kolega anebo  skupina, která se 

k němu přidá.  Velmi významnou roli zde hraje prostředí. Mobbing potřebuje 

vhodné podmínky, které intriky, pomluvy a psychický nátlak na pracovníka umožní 

např. špatné řízení, nuda, závist, snaha odreagovat si vlastní pocity méněcennosti 

nebo hledání obětního beránka za vlastní neúspěchy [5]. 

      Špatná atmosféra na pracovišti mobbing spustí a vedoucí pracovník ho 

může svým stylem řízení nechtěně podpořit. Nesmíme  ani opomenout 

společenské vlivy a působení progresivních ekonomických pák na vytváření 

prostředí pro rozvoj tržní ekonomiky, kterému vyhovuje atmosféra ostrých loktů. 

V takovém prostředí nemají místo hodnoty jako je láska, soucit či ohleduplnost, 

neboť jsou jako nástroje  k potřebě rozvoje ekonomických procesů nepoužitelné. 

Proto se v působení na pracovišti dostává stále většího prostoru agresivních 

jedinců, drzost, přílišné sebevědomí či pocit vlastní důležitosti se dnes naneštěstí 

stávají předností a jsou mnohdy považovány za oprávněné prostředky k dosažení 

pracovního a ekonomického prospěchu [5]. 
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2.2.1 Příčiny mobbingu na stran ě vedení firmy 
      V mnohých podnicích vládnou příznivé podmínky  pro vznik mobbingu, 

jako je autoritativní styl řízení, který může vyvolat soudržnost zaměstnanců,  

ale zároveň i mezi nimi tvrdou konkurenci. Hlavní příčiny mobbingu ze strany 

vedení firmy, který umožňuje vznik mobbingu jsou [3] : 

• nedostatečně schopný vedoucí pracovník ve sféře řízení lidských zdrojů 

• nadměrný tlak na produktivitu práce 

• nízká firemní kultura v oblasti vztahu k lidem 

• chybně fungující firemní struktura  

• podstatné rozdíly v přístupu k zaměstnancům 

• špatná organizace práce 

• neustálá časová tíseň, přehnané požadavky 

 

 

2.2.2 Příčiny na stran ě kolektivu spolupracovník ů 
      Současně s tím, jak podniky procházejí restrukturalizací a snižují náklady 

na svou organizaci, přibývá mezi zaměstnanci strach z nezaměstnanosti. Čím více 

pracovních míst se ruší pod záminkou zeštíhlení firmy, nebo zanikají v důsledku 

nové technologie, tím horší je klima na pracovišti a tím nemilosrdnější boj  

o pracovní místo. Pro mnohé zaměstnance  není nic snazšího než se odreagovat 

na druhých, a tak si zajistit na jejich úkor vlastní profesní přežití. Mezi hlavní 

strategie, jak se zbavit spolupracovníka patří [3]: 

  

• nedostatek tolerance 

• závist, pomluvy 

• zesměšňování 

• pohrdání, urážky 
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• každodenní šarvátky 

• strach ze ztráty zaměstnání 

 

 

2.2.3 Podměty k mobbingu na stran ě poškozeného 
    Poškozený, tak či onak, umožní svými povahovými vlastnostmi mobberovi 

konat příkoří na jeho osobě. Mezi jeho slabé stránky osobnosti bych zařadila tyto 

[3] : 

      

• problémy při řešení konfliktů 

• strach ze ztráty zaměstnání, který vede k tolerování útoků na svou osobu 

• povahové vlastnosti  

 

   

2.3 Důsledky mobbingu pro jedince 
      Málokdo si uvědomuje, že dlouhodobé a systematické útoky mobbera 

mají pro oběť mnohem závažnější důsledky, než si společnost připouští. 

      Oběť se každý den vrací z práce unavená, ponížená, zdrcená, zlomená. 

Žije v neustálém strachu z mobbera, ze ztráty zaměstnání, financí, kariéry či 

spolehlivosti. K odpočinku jí nepomůžou ani víkendy, a navíc čím víc se blíží 

pondělí, tím víc se strachem myslí na návrat do práce. Neustálé napětí se 

projevuje nejprve na psychice oběti, postupně se objevují i fyzické potíže. Čas, kdy 

se projeví první příznaky mobbingu je individuální a závisí na mnoha faktorech, 

mezi které především patří odolnost vůči stresu a schopnost řešit problémy [5]. 
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2.3.1  Psychické d ůsledky 
      Mezi nejčastější psychické potíže patří neklid, nervozita, úzkost, poruchy 

koncentrace, k tomu se přidružují poruchy sebehodnocení, pochybnosti o sobě  

a narušené sebevědomí. Stálý stres a nejistota vedou ke ztrátě energie a únavě. 

V důsledku snížení sebedůvěry a nedostatku motivace podstatně klesá výkonnost 

oběti. Spolu s trvalým psychickým vypětím se z oběti postupně stává problémová 

osobnost. Je emočně vyčerpaná, přecitlivělá, narušuje se její komunikace, 

objevuje se agresivita a podrážděnost, cítí se dotčená. Nastupuje sklíčenost, 

smutek, trvale špatná nálada, pesimismus, až ztráta chuti do života. Dlouhodobé 

potíže mohou vyústit až v diagnózu deprese, v nejhorším případě až k sebevraždě 

[5]. 

 

 

2.3.2  Psychosomatické d ůsledky 
      K psychickým potížím se brzy přidružují i psychosomatické potíže. 

Dochází ke zhoršení zdravotního stavu. Stálý pocit napětí způsobuje svíravé 

pocity při dýchání, bolesti hlavy, šíje, zad a chronické trávící potíže. Často dochází 

k poruchám příjmu potravy a narušení spánku. Mohou se objevit i hormonální  

či kožní nemoci [5]. 

 

 

2.3.3    Sociální d ůsledky 
      Mobbing zasahuje i soukromí oběti tím, že narušuje její vztahy. Není 

schopna se odpoutat od myšlenek na situaci v práci, izoluje se od vnějšího světa, 

stahuje se z reality a tím se odcizuje svému okolí. Ztrácí smysl pro humor, 

schopnost bavit se a užívat si života. Rovněž dochází i k porušení schopnosti 

komunikace. Tím se zhoršují vztahy v rodině a s přáteli. Izolace jedince je jeden 

z nejtvrdších trestů, protože kontakt a komunikace s lidmi patří mezi klíčové 

psychologické potřeby [5]. 



Pavlína Votrubová: Mobbing 
 

2010 7

3 AKTÉŘI A OBĚTI MOBBINGU 

3.1 Kdo je to mobber ? 
     Mobber je člověk, který druhým ubližuje, páchá na nich násilí. Vyvíjí 

aktivní, trvalý a nelítostný nátlak na svého kolegu nejméně jednou týdně po dobu  

alespoň šesti měsíců. Nejčastěji se jedná o člověka, který se vyznačuje určitými  

osobnostními zvláštnostmi. Ve většině případů jde o nevyzrálou osobnost,  

která má sklony k dětskému sklonu agresivního chování a psychickým násilím se 

snaží své nízké sebevědomí zvednout. Mohou to být také lidé, kteří neuznávají nic 

jiného než svoje vlastní pravidla a zákon silnějšího. Mezi pachatelé mobbingu patří 

rovněž kariéristé, jenž se snaží prosadit na úkor druhých nebo člověk, který se 

náhle ocitne ve vyšší funkci nebo získá majetek. Změní se jeho vnímání, začne se 

cítit vyvoleným, a to může být krůček k dokazování své převahy právě mobbingem 

[5]. 

 

 

3.1.1  Povahové charakteristiky 
      Mobber má pocit vlastní důležitosti, nepostradatelnosti a výjimečnosti. 

Jeho samolibost, namyšlenost a neúnosná ctižádostivost ho často vedou 

k přehnané soutěživosti. Postrádá skromnost a silnou potřebu sebezdokonalení. 

Velmi významnou roli hraje mobberův pocit méněcennosti a příčiny,  

které vycházejí z jeho nespokojenosti se svým vlastním životem, prací, 

postavením či vztahy. Často bývá popudlivý, výbušný a nervózní. Rovněž je 

mistrem přetvářky a manipulace. Manipulativní chování mu slouží jako nástroj 

k uspokojování potřeby moci a převahy [5].  

 

 

3.1.2  Vztahy k druhým 
     Mobber touží získat dominantní pozici, druhého ovládnout, kontrolovat 

jeho pocity i chování. Ve snaze zvládat vlastní obavy úmyslně odvádí pozornost 
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od svých nedostatků. Má potíže názorově se sblížit s ostatními. Je spíše 

zdrženlivý a pasivní. Je lhostejný k lidem, nemá zájem o druhé, nerespektuje jejich 

práva, potřeby či přání, ale přitom chce, aby se o něj zajímali [5].  

 

 

3.1.3   Emoce a charakter 
     Z emočních aspektů je nutné zdůraznit, že je nezralý, nevyrovnaný, 

nedokáže kontrolovat vnější projevy emocí. Není schopen hlubších citů, ačkoliv to 

navenek může vypadat obráceně. Je vnitřně nejistý a svoje pocity nejistoty 

kompenzuje suverenitou a arogancí. 

      Mobber má slabou emoční inteligenci, neví co je úcta, netrpí výčitkami  

a nemá morální zábrany. Je tak ponořen do svých vlastních zájmů, že neuznává 

problémy ostatních. V zásadě je bezcitný, zneužívá druhé, v ubližování nachází  

i potěšení. Ostatní lidé se v jeho přítomnosti cítí provinile. Kdybych to měla 

shrnout, tak má nadměrně vyvinutou schopnost klamat, podvádět a přesvědčivě 

lhát [5]. 

 

 

3.1.4   Zodpov ědnost  
     Zodpovědnost mobbera je takměř nulová. Nedokáže nést zodpovědnost 

za rozhodování, tu s oblibou přenáší na druhé. Tímto trikem se obratně vyhýbá 

případným následkům s tím spojených. Když udělá chybu, vždy ji vykládá jako 

chybu někoho jiného. Jednoduše lze o něm říci, že je to člověk, který se navenek 

jeví jako dospělý, ale uvnitř je stále dítětem. Chce využít výhod dospělého světa, 

ale není schopen přijmout zodpovědnost, která s tím souvisí [5]. 
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3.2 Typy mobber ů 
         Charakter mobbera je složitý, přesto lze proniknout do jeho základního 

myšlení. Mobber si vždycky něco najde, i kdyby jste byli naprosto vzorní, 

bezchybní, ideální, neboť se neštítí žádných nemorálních prostředků. [5] 

         Podle typologie Svobodové lze rozdělit mobbery na [5]: 

Cituji: 

• „ Mobber závistivec a upír energie “ 

Hlavní charakteristikou tohoto typu mobbera je motiv závisti, žárlivosti  

a nenávisti. Oběť si vybírá podle vlastností, které mu chybí, převážně jsou 

to silné energické osoby s chutí do života. Důvodů k závisti je mnoho, může 

to být například uspořádaný život, zdravé děti, dům, auto, vzdělání, nějaké 

nadání, komunikační dovednosti apod. 

 

• „ Mobber tyran a manipulátor“ 

Tento typ mobberů žije z toho, že druhé ničí a ponižuje. Nedokáže 

respektovat druhého člověka. Útočí na sebevědomí a sebedůvěru oběti jen 

proto, aby si zvedl vlastní sebevědomí. Takový typ mobbera má touhu 

ovládat druhé a manipulovat s nimi nenápadnými poznámkami nebo lživými 

informacemi. 

 

• „ Mobber diktátor “ 

Hlavní motiv je touha po moci, být nadřazen, dominovat a mít za každou 

cenu převahu nad ostatními. S tím je spojena potřeba obdivu a uznání  

či touha sebezdokonalování. Má tendenci rozkazovat, udělovat úkoly a hrát 

si na vedoucího. 

 

 

 



Pavlína Votrubová: Mobbing 
 

2010 10

• „ Mobber ni čitel konkurence “ 

V tomto případě má mobber za soupeře svého kolegu, který může být 

upřednostňován v kariérním postupu a nebo naopak ze zaměstnání  

nepropuštěn při reorganizaci podniku. Útoky jsou tedy cílené na postupné 

zpochybňování profesní zdatnosti. 

 

• „ Nespokojený mobber“ 

Motiv nespokojenosti je v podstatě charakteristický pro všechny mobbery. 

Mobber je nejistý, flustrovaný a má zraněné své ego. Veškeré své chyby, 

potíže či nedostatky svaluje na druhé, svoji nenávist přenáší na druhé,  

ze kterých se později stává jeho oběť. To mu pomáhá ke kompenzaci 

komplexu méněcennosti. 

 

• „ Stresovaný mobber “ 

Je to neschopnost mobbera vypořádat se s velkým napětím a zátěží. Hledá 

si obětního beránka, který za něho ponese vše, co sám nedokáže 

zvládnout. Popíráním skutečnosti mění svoji psychickou bolest v negativní 

přístup k ostatním. 

 

• „ Znuděný mobber“  

Špatná organizace práce, její nedostatek či stereotyp dávají dostatek 

prostoru k vymýšlení různých vtípků, kanadských žertíků apod., jenž 

vyvolávají v kolektivu konflikt, který je spouštěcím mechanizmem mobbingu. 

 

• „Mobber bývalá ob ěť“  

K napadání druhého člověka může docházet i z důvodů, že mobber sám byl 

dříve obětí. Proto útočí první, neboť má strach, že by se útoky na něj  mohly 

opakovat. Často má pocit, že ho někdo pronásleduje nebo mu chce ublížit. 
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Zkušenost ho naučila, že je to jediná možnost přežití. Vzbuzuje v nás 

soucit, protože si myslíme, že prožil velké utrpení, litujeme ho a přitom 

sebou necháme manipulovat. 

 

• „ Mobber st ředem pozornosti ve spole čnosti “ 

Tento typ mobbera se často staví do role oběti, chce být litován, vyvolat 

soucit a čerpat s tím spojené výhody. Tuto taktiku volí tehdy, když je nucen 

k zodpovědnosti.Touží být středem pozornosti a je schopen k tomu užít 

jakýchkoliv prostředků. Vydává se za chudáka, přehání své potíže. 

Mobber se snaží dotlačit oběť k nevhodné reakci před svědky, aby se mohl 

vydávat za oběť a o skutečné oběti říci, že ona je ta špatná.   

 

       

3.3 Kdo je horší mobber – muž nebo žena ? 
Podle výzkumů profesora Leymanna není v mobbingu rozdíl mezi pohlavími, 

vyskytuje se stejně často u mužů, jako u žen. Společná je i jejich snaha oběť 

izolovat, zničit a vyštvat ze zaměstnání. 

Muži častěji jednají přímo a vyvíjejí větší tlak. Více se u nich projevuje fyzická 

a slovní agresivita. Jsou chladnější a tvrdší, dělají méně emociálních oklik, 

preferují přímou cestu k odstranění oběti. Nemají žádné zábrany k fyzickému 

napadení. Oběť shazují, zdůrazňují její slabé stránky, zamlčují pracovní informace 

a posléze poukazují na její neschopnost. 

Ženy jednají většinou skrytě, a proto jsou od mužů mobberů zákeřnější  

a více lpí na detailech. Volí spíše pasivní agresivitu v podobě emočního vydírání. 

Nekomunikují přímo, ale omezují se na mlhavé narážky anebo používají písemné 

příkazy. Kritizují každou chybičku oběti, neustále vymýšlejí chyby nové, přičemž 

sebe  ustavičně chválí. Používají různých lstí, pomluv, úskoků, šíří nepravdivé 

zvěsti o oběti. Často si také berou na pomoc třetí osobu, která za ně mobbing 

provozuje [5]. 
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3.4 Oběti mobbingu 
Často je v publikacích uváděn názor, že oběťmi se stávají lidé slabí nebo 

nějak handicapovaný. Tento názor je ovšem mylný, neboť typický profil oběti 

vlastně neexistuje. Může se jí stát kdokoliv z nás – muži i ženy různých věkových 

skupin, povolání, postavení či vzhledu. U některých lidí sice existuje mnohem větší 

možnost, že se stanou obětí mobbingu, ale není to jejich vina. Skutečností ale je, 

že oběti se nějakým způsobem odlišují od ostatních. Může se jednat o odlišnost 

jak fyzickou, tak i psychickou.  

    To nás utvrzuje v nepsané pravdě, že kdo něčím vyčnívá z průměru, je pro 

okolí potenciální hrozbou. Lidé takové jedince mezi sebe neradi přijímají a dávají 

jim najevo svoji neochotu s nimi spolupracovat [5] 

 

 

3.4.1 Fyzická odlišnost 
    Dalo by se říci, že fyzická odlišnost přitahuje nejvíce, jelikož kolegu v práci  

zaujme  to, co vidí na první pohled. Může to být třeba barva pleti, účes, vada řeči, 

tělesná vada, způsob oblékání či nějaké zvláštní chování. Nejohroženější  jsou 

však lidé osamělí, kteří nemají rodinu ani přátelé. 

            Pozornost rovněž upoutá jediná žena v mužském kolektivu nebo 

naopak jediný muž v ženském kolektivu. A  podobné je to i s věkem.  Oběťmi se 

také stávají cizinci, homosexuálové, nemocní lidé či příslušníci menšin [5]. 

 

 

3.4.2  Obětní beránek 
       Někdy je situace na pracovišti velmi napjatá, pracuje se pod velkým 

tlakem a napětí je neúnosné. Hledají se způsoby, jak ho zredukovat. Jedním 

z možných a bohužel i častých řešení je role obětního beránka. Nejméně oblíbený 

jedinec je tak vyčleněn a svádí se na něj veškeré neúspěchy, když se něco nedaří, 

a proto je nutné najít nějakého viníka. Takový postoj nic ale neřeší, protože napětí 

poleví stejně jenom na krátký čas [5]. 
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3.4.3  Psychická odlišnost 
   Oběťmi se stávají lidé  s křehčí nervovou soustavou, protože nedokážou 

psychickému nátlaku mobbera dlouho vzdorovat a snáze u ní dochází 

k nervovému zhroucení či k psychosomatickým poruchám. 

Oběťmi se stávají lidé naivní a důvěřiví, kteří si nedokážou představit, že by někdo 

mohl být tak zlý [5]. 

 

 

3.4.4  Nový spolupracovník 
          Nový zaměstnanec je v ohrožení od prvního dne nástupu do 

zaměstnání. Přichází do sehraného kolektivu, který v něm vidí nebezpečí změny 

zavedených jistot. Pokud se navíc odlišuje od průměru nebo ostatní převyšuje 

svým vzděláním, inteligencí či znalostmi, pravděpodobnost, že se stane obětí 

mobbera je hodně vysoká. 

 V mnoha  případech si tuto situaci přivodí nový zaměstnanec i sám tím, že dává 

příliš najevo svou vyšší schopnost, prosazuje se na úkor ostatních nebo jde za 

svoji kariérou příliš neomaleně. 

Je logické, že nový pracovník je vnímán jako vetřelec a spolupracovníci k němu 

zachovávají určitý odstup, který by se měl nicméně po určité době změnit. Pokud 

se tak nestane, dotyčný člověk se dostává do role věčného nováčka a je 

odsouzen k zatracení [5]. 

         Z výše uvedených popisů vyplývá, že mobberovi je vcelku jedno o jakou 

odlišnost se jedná. Oběťmi bývají jedinci introvertní stejně jako extrovertní, pasivní 

či aktivní, submisivní jako dominantní. Může to být tedy kdokoli z nás!  

Mobber si vždy něco najde. Ponižováním slabých jedinců si zvedá vlastní 

sebevědomí, kompenzuje komplex méněcennosti a na oběť přenáší vše, co v něm 

samotném je špatné. Silným jedincům naopak závidí jejich sílu, aktivitu nebo 

dobré zázemí a snaží se je o to všemi možnými prostředky připravit [5]. 
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4 VÝSKYT MOBBINGU VE VZTAHU 

K FIREMNÍ KULTUŘE A STYLU VEDENÍ    

4.1   Firemní kultura 
         Spokojenost v zaměstnání a míru ztotožnění se s firmou významně 

ovlivňuje firemní kultura.  Má vliv na chování pracovníků, a proto by měla pečovat 

o jejich životní podmínky. Pokud je dobře nastavena, zaměstnanci se cítí příjemně, 

a to má pozitivní vliv na jejich výkonnost. Převládá-li však na pracovišti negativní 

atmosféra, podporuje vznik patologických vztahů, mezi které patří právě mobbing. 

   Přátelská, otevřená a optimistická atmosféra mobbingu rozhodně 

nenahrává. Mobbing se jen vzácně objevuje v rámci týmu, který je kompaktní  

a preferuje spolupráci. Vytvoření správné pracovní atmosféry je nezbytné,  

aby firemní kultura  byla postavena na pevných morálních základech. Měla by 

jasně a srozumitelně dávat najevo všem pracovníkům, jaké jednání je po nich 

požadováno, nebo jaké již nebude tolerováno. Zaměstnanci nesmějí mít pocit,  

že pro nadřízené platí jiné normy než pro ně. Jakou motivaci dodržovat pravidla 

má zaměstnanec, který to u svých nadřízených nevidí? Vzorce chování 

nadřízených jsou ať už vědomě nebo nevědomě, přebírány jejich podřízenými 

Jednoduše by se dalo říci: „ Vedoucí by měl být nositelem firemní kultury a hlavně 

by měli být příkladem pro své podřízené“. 

         Výskyt mobbingu je v podstatě přímo úměrný výskytu pracovní 

nespokojenosti, špatného sociálního klimatu na pracovišti a špatného psychického 

stavu zaměstnanců. Klíčovou roli při jeho vzniku hrají právě pracoviště, která mají 

nízkou úroveň etiky, kde panuje atmosféra nedůvěry, závisti, pomluv a všeho co 

člověka deprimuje. Mobbing se rovněž vykytuje tam, kde se kladou nadměrné 

požadavky na zvyšování výkonů za současného snižování nákladů, kde hybnou 

silou výkonu je sobectví a pracovníci žijí ve strachu ze ztráty zaměstnání. Dále se 

může jednat o  konkurenční tlak a stres z přetížení. Mobbingu se rovněž daří tam, 

kde probíhá boj o lepší pozice, modernější kancelář, zničení konkurence,  

kde panuje netolerance a vztahy mezi kolegy jsou velice slabé. V neposlední řadě 

jde také o existenční nejistotu a strach z nezaměstnanosti [3].    
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4.2 Styl vedení 
         Ve stylu řízení se odráží způsob, jakým se vědomě a plánovitě ovlivňují 

zaměstnanci tak, aby podnik mohl plnit své cíle. Zobrazuje se v něm základní 

postoj nadřízeného vůči podřízeným a jejich vzájemná forma komunikace.  

          Autoritativní styl řízení má nadřízeného, který má pravomoc a vykovává 

potřebná rozhodnutí bez spoluúčasti podřízených. Ti mají za povinnost jeho 

rozhodnutí bezchybně a spolehlivě vykonat, přičemž jsou neustále kontrolováni. 

V tomto stylu vedení si nadřízený od svých podřízených udržuje odstup a jeho 

hlavním cílem je splnit úkol a zájmy svých podřízených zcela ignoruje. 

         Opačným stylem vedení je styl kooperativní, kde nadřízený preferuje 

optimální plnění úkolů a současně usiluje o maximální spokojenost svých 

podřízených.  

         Nadřízený vidí ve svých podřízených své spolupracovníky a partnery,  

kteří se podle svých schopností, znalostí a zkušeností aktivně podílejí na 

dosahování stanovených cílů. Tím se řídí zásadou delegování úkolů, kompetencí, 

odpovědnosti a zároveň dává zaměstnanci prostor pro samostatnost. Pod tímto 

stylem vedení panuje v podniku partnerské myšlení a prostor pro mocichtivost, 

 a nezdravou ctižádost zde nenalezneme. Nadřízený jde svým podřízeným 

příkladem a na pracovišti vytváří dobré mezilidské vztahy. 

         Vedoucí, který praktikuje autoritativní styl řízení a v podřízených spatřuje 

pouze své poddané, hrozí nebezpečí, že je začne brzy šikanovat [3]. 

 

 

5 MOTIVAČNÍ FAKTORY A FÁZE MOBBINGU 

5.1 Motiva ční faktory 
Mezi nejčastější motivační faktory mobbingu patří strach ze ztráty pozice, 

obavy z konkurence či hledání obětního beránka. 
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V dostupné literatuře jsou uváděny čtyři základní motivy, které nutí aktéry 

mobbingu k šikaně. Jsou jimi: 

• ohrožení sociálního postavení 

•  ohrožení práce a funkce 

• ohrožení svobody v jednání a rozhodování 

• potřeba bezpečí a uznání 

Kromě těchto motivačních faktorů lze zařadit i faktory jako je : 

• dlouhá chvíle či nuda 

• zloba a závist  

• stres a netolerance 

• organizační nátlaky 

• strach ze ztráty vlastní autority 

• finanční situace 

Ze strany nadřízeného patří mezi motivační faktory: 

• hněv na organizaci 

• touha po moci 

• osobní důvody 

• strach ze ztráty kontroly 

• strach z převahy 

• strach z nevyslovených myšlenek 

 

 

5.2 Fáze mobbingu 
     Všechno má svá pravidla a nejinak je tomu i u mobbingu. Stejně jako má 

své aktéry, má i své spouštěcí momenty a vývojové fáze. Odlišné je pouze to,  
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jak dlouho, která fáze trvá. To se může lišit na osobnosti oběti, síle útoků  

a technikách mobbingu [5]. 

Nejčastěji se rozlišují čtyři fáze mobbingu: 

 

• konflikt 

• systematický psychický teror 

• zveřejnění případu a zásah nadřízeného 

• vyloučení – mobber vyhrává 

 

 

5.2.1 Konflikt 
     Často to bývá konflikt  malicherný a někdy pouze i náhodný. Může se 

jednat o nedorozumění nebo bezvýznamnou záležitost. Konflikt je často neřešen, 

ponechán svému osudu, nepovažuje se za závažný nebo se všichni řešení 

vyhýbají. I když jde o maličkost, zanechává konflikt na obou stranách stopy.  

U oběti je trpkost či zklamání, zatímco  mobber zaujímá stále kritičtější  

a agresivnější postoj. 

     Když se konflikty urovnávají otevřeně, tak vyčistí atmosféru na pracovišti, 

odstraní rozpory  v mezilidských vztazích a nastolí opět shodu. Jsou-li však 

konflikty zamlčovány, tak spory přibývají ve stále větší podobě a sílí.  Proto 

 je žádoucí, abychom se konfliktům nevyhýbali, nýbrž abychom  byli schopni 

 je  pokud možno co nejdříve rozpoznat, řešit je a překonávat [5].  

    V běžném pracovním životě vyplývají konflikty  většinou z pracovní 

činnosti, ale zároveň mohou vyplývat z rozdílného názoru na věc. 
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5.2.2 Systematický psychický teror 
     Neřešitelný konflikt přerůstá v psychický teror, kde se jedinec stává 

terčem cílených útoků. Zprvu útoky nejsou tak časté a silné, ale mobber jimi 

obratně zjišťuje, kam až může zajít. Přicházejí první schválnosti a pomlouvání,  

ale stále nejde o plánované a systematické jednání mobbera. Oběť je čím dál více 

zranitelnější a začíná se to projevovat i na zdravotním stavu – oběti klesá 

sebedůvěra, snižuje se její pracovní výkon, dostavují se úzkosti a první příznaky 

psychosomatických onemocnění. 

     Mobber se snaží v této fázi svoji oběť ovládnout a udržovat ji v neustálém 

napětí. Nutí ji tak chovat se jinak, což si oběť neuvědomuje, čímž mobber  začíná 

oběť izolovat od kolektivu. Z toho vyplývá i reakce oběti, která se stává konfliktní,  

mění se, čemuž okolí nerozumí, nechápe změnu chování a výsledkem je, že okolí 

začne oběť hodnotit negativně[5]. 

 

 

5.2.3 Zveřejnění případu a zásah nad řízeného 
     Ve třetí fázi se teror stává oficiálním, útoky se opakují stále častěji a jsou 

mnohem krutější a záludnější. Mobbing nabývá na síle a sahá k tvrdším 

technikám. Postižený si již uvědomuje šílenost útoků a je jimi doslova zotročen. 

Stává se středem pozornosti a veškeré naschvály jsou připravované s jediným 

cílem  -  oběť zlikvidovat a vystrnadit ji ze zaměstnání. 

     V této fázi se mohou k mobberovi přidat i dosud nezúčastnění členové 

kolektivu. Ať už z nudy, ve snaze zalíbit se mobberovi nebo uspokojit své vlastní 

potřeby. Psychický teror sílí a stává se nestoudnou kolektivní  zábavou. 

      Jak se agresivita útočníka stupňuje, klesá pracovní výkon nejen oběti,  

ale i celého oddělení. V této chvíli již nelze situaci přehlédnout a dochází k fázi, 

která nutí nadřízené aktivně zasáhnout. V tomto případě nadchází fáze opožděné 

personální práce. 

     Personalisté většinou hodnotí vzniklý stav na pracovišti stejně jako 

mobber,  který zůstává nepotrestán. Ke své smůle se oběť  dopouští stále častěji 



Pavlína Votrubová: Mobbing 
 

2010 19

chyb, nepodává obvyklý výkon, často chybí v zaměstnání, a proto v něm nakonec 

spatřují neschopného jedince.  Zde příkladně vidíme, jak se z vedoucího 

pracovníka stává spolupachatel mobbingu, jelikož nepátrá po skutečných 

příčinách, natož aby prohlédl, že oběť byla do této situace násilně vehnána [5]. 

 

 

5.2.4  Vylou čení – mobber vyhrává 
     V této poslední fázi dochází k oficiálnímu vyloučení z kolektivu. Oběť 

 je překládána z místa na místo, je jí přidělována podřadná práce,  

která neodpovídá její kvalifikaci, omezují se jí kompetence a je neustále 

kontrolována. Pod tímto tlakem se začne dopouštět chyb, které jí byly  zpočátku 

neoprávněně vytýkány.  

Vzhledem ke zhoršování pracovní výkonnosti a častým pracovním neschopnostem 

oběti začíná vedoucí zjišťovat problém na svém pracovišti. Většinou si to 

vysvětluje osobními charakteristikami oběti a ne atmosférou na pracovišti. To se 

stává tehdy, pokud si je vedení podniku vědomo i své vlastní odpovědnosti za 

špatné pracovní prostředí, ale tuto zodpovědnost odmítá přijmout. Nicméně i tak je 

situace chybně vykládána a veškerý zdroj potíží se hledá pouze u oběti. Bohužel 

tak dochází k záměně příčiny a následku. Vedoucí pracovník se snaží problémové 

osoby rychle zbavit a mobbing tak vlastně dostává požehnání shora [5]. 

      Oběť mobbingu je pro podnik nadále neúnosná, je třeba se s ní co 

nejdříve rozloučit, aby nedošlo k ještě větším škodám. Protože důvody často 

nestačí na to, aby podnik mohl dát neúnosnému zaměstnanci výpověď, naznačí 

se mu, aby ji podal sám. Mobbovaný, protože jeho tělesné i duševní síly jsou 

vyčerpány, se vzdá a dobrovolně podnik opustí. 

      Zatímco v podniku si všichni oddechnou a vrátí se ke každodenním 

úkolům, mobbující se ocitá na pokraji sociální existence a musí se smířit  

i s materiálními nevýhodami, jenž mohou ohrozit jeho fyzickou a duševní existenci. 

Mnohdy trpí následky mobbingu na pracovišti ještě hodně dlouho [5]. 
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5.3 Techniky mobbingu 
Technik mobbingu je několik a žádná z nich rozhodne není příjemná. Na 

začátku je velmi obtížné rozlišit, jestli jde o náhodu, anebo o záměrné chování. 

Hlavní strategií mobbera jsou drobné a časté útoky, kterými pomalu, nenápadně, 

ale systematicky narušuje rovnováhu a sebevědomí oběti. Výčet strategií může být 

bezedný, jelikož se prolínají a navíc, jak se mobbing vyvíjí, tak se mění i jednotlivé 

mobberovy metody a techniky [5]. 

 

 

5.3.1  Slovní útoky 
Mobberova komunikace s obětí je charakteristická sarkastickými a ironickými 

poznámkami, zlomyslným osočováním nebo tajuplnými narážkami. V každém 

případě nedostává oběť možnost se vyjádřit a pokud ano, tak je mobberem 

neustále okřikována [5]. 

Kritika, která je téměř na každodenním pořádku, se zpočátku týká práce, ale 

posléze se přesouvá i do soukromého života. Její záludnost spočívá v tom, že je 

prezentována v podobě jemné ironie. Kritizuje odbornou způsobilost oběti, 

vysmívá se jejím názorům, přesvědčením, ale i vkusu. S oblibou zveličuje slabé 

stránky mobbovaného a prozrazuje důvěrné informace. Oběť má často hanlivou 

přezdívku. Někdy je oběť prezentována jako nenormální člověk. V podstatě 

mobber zpochybňuje rozhodnutí oběti a sebemenší chybičku zveličuje [5]. 

Častou strategií mobbingu je lhaní. Mobber se lží zahaluje do tajemna a 

ignoruje tak vlastně všechno a všechny. Pokud oběť žádá vysvětlení, dostane se jí 

pouze mlčení nebo odpovědi typu „ přemýšlej o tom“ nebo „přeber si to“[5]. 

 

 

5.3.2 Mimoslovní útoky 
Velmi často a zvlášť z počátku se objevují útoky beze slov. Mobber svoji oběť 

nezdraví, okatě ji přehlíží a dělá, že je vzduch. Když mobbovaný vstoupí do 

místnosti, okamžitě mobber přeruší rozhovor mezi spolupracovníky. Pokud 
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mobbovaný hovoří, mobber nenaslouchá nebo oběti věnuje pouze pohrdavé 

pohledy, ironické gesta či mimiku, aby dal najevo, že ho to prostě nezajímá [5]. 

 

 

5.3.3 Další techniky 
Mezi další strategie patří pomluvy. Mobber bedlivě sleduje přítomnost 

mobbovaného na pracovišti a usilovně se snaží o jeho izolaci, která se projevuje v 

každodenním životě mnohými, často zdánlivě drobnými a náhodnými ústrky.   

Pokud mobber zjistí, že se mu oběť vzdaluje nebo že někdo prohlédl jeho 

pravou tvář, své útoky ještě přitvrdí – sabotuje výkon oběti cíleným zadržováním 

informací, odmítnutím spolupráce nebo schováváním věcí [5]. 

 

 

5.3.4 Zákeřný způsob boje 
Že je mobbing zákeřný, to víme.  Většinou je to způsobeno jeho skrytostí. 

Mobber se dokáže postarat i o poškození či ztrátu výsledků práce oběti, jejich 

zfalšování, zmizení pracovních podkladů, pomůcek či souborů z počítače. Rovněž 

se může uchýlit k odposlouchávání či psaní výhružných  SMS zpráv, které již 

pramení s trestnou činnosti [5]. 

 
 

6 DŮSLEDKY MOBBINGU PRO ORGANIZACI 

A NÁPRAVNÁ OPAT ŘENÍ 

6.1 Důsledky mobbingu pro podnik 
         Vedení podniku si neuvědomuje, že cena, kterou platí za mobbing je hodně 

vysoká, ale hlavně zbytečná. 
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         Mobbing přináší značné ekonomické ztráty nejen kvůli nízkému výkonu 

oběti, ale  i vůči celému pracovišti. Snižuje se nejen výkon oběti,  

ale i mobbera, který přemýšlí nad novými útoky, z čehož plyne, že jak mobbovaný,  

tak i mobber plně nevyužívají pracovní dobu. Zároveň se mění i atmosféra na 

pracovišti, čímž vzniká  nefunkční prostředí. Rozpadá se kolektiv, snižuje se 

motivace a uspokojení z práce, roste neochota pomáhat. V takovém to prostředí je 

zcela nemožné ze sebe vydat to nejlepší. To vše směřuje ke snížení efektivnosti, 

kvality,  postupnému poklesu morálky celého podniku a současně   

u zaměstnanců dochází ke ztrátě důvěry [5]. 

         U mobbovaného klesá výkonnost a motivace, zvyšuje se jeho nemocnost, 

v horším případě i invalidita. A především náklady na dlouhodobé nebo 

opakované pracovní neschopnosti jsou zbytečnými výdaji pro podnik. Časté  

nepřítomnosti obětí na pracovišti jsou nejen projevem opravdových  psychických  

a fyzických problémů, ale zároveň únikem z nesnesitelného pracovního prostředí. 

         Pokud mobbovaný odejde, opouští své pracoviště se špatnými zkušenostmi 

a rozhodně na firmu nevzpomíná v dobrém. S odchodem oběti mohou zároveň 

podnik  opustit i další schopní zaměstnanci, kterým dusná atmosféra na pracovišti 

nevyhovuje. V podniku tak místo schopných lidí zůstávají  pouze průměrní 

zaměstnanci. Nehledě na fluktuaci, která znamená vynaložení dalších finančních 

prostředků na nábor nových zaměstnanců a jejich zaškolení. To vše vede ke 

snížení výkonnosti firmy, časem třeba i ke ztrátě konkurenceschopnosti [5]. 

         Důsledky pro společnost jsou tedy naprosto zřejmé, jelikož stojí daňové 

poplatníky dost peněz. Vzhledem k tomu, že mobbing často vede k úplnému 

duševnímu a tělesnému vyčerpání, výrazně se tím zvyšuje nemocnost pracovníků, 

čímž dochází ke zvýšeným nárokům na nemocenské pojištění. Dochází 

k předčasným odchodům do důchodu, ke ztrátám šikovných zaměstnanců,  

ke snížení konkurence na trhu. 

          Zkrácenou větou by se dalo říci, že mobbing je pro ekonomiku ztrátovým 

obchodem, který může dosahovat až miliardové částky [5]. 
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6.2 Nápravná opat ření 
V současné době neexistuje žádná konkrétní účinná technika obrany,  

která by fungovala proti všem mobberům a pomohla mobbujícím. Jde o závažný 

proces, který se neustále vyvíjí, a proto ho není možné vyřešit jednoduchou radou 

a doporučením. 

Technika sebeobrany je individuální a záleží na mnoha faktorech. Jak na  

osobnosti mobbovaného – jeho sebedůvěře, odolnosti, odvaze, tak i na osobnosti 

mobbera. Každý z nás je určitě toho názoru, že nejlepší a nejúčinnější obranou je 

prevence [5]. 

 

 

6.2.1 Prevence z pohledu firmy 
Prevence je nejjednodušší cestou, jak se vyhnout mobbingu. Jak již bylo 

řečeno, důležitou roli hraje pozitivní atmosféra na pracovišti a správně nastavená 

firemní kultura, která má kvalitní morální základy. Ve vedení podniku však také 

musí stát schopný vedoucí, který je nejen dobrým odborníkem, ale i schopný 

člověk, který umí vést lidi a řešit konflikty. Mobbing totiž není jen problémem oběti, 

ale rovněž i problémovou situací celého pracoviště. Dokud se podniky nezačnou 

mobbingem zabývat a nezajistí svým zaměstnancům zdravé a  bezpečné pracovní 

prostředí, bude se mobbing nadále šířit a nebude ničit pouze jedince, ale i týmy. 

Pokud, ale bude zaměstnanců vytvořeno takové pracovní prostředí, kde bude 

panovat důstojnost, úcta a vzájemný respekt, bude mobbing zahuben [5]. 

 

 

6.2.2  Stanovení základních pravidel 
Každý podnik bez ohledu na své zaměření by měl mít připraven plán řešení 

násilí na pracovišti. Ten by měl obsahovat strategie, jak se vypořádat s konkrétním 

incidentem před jeho vznikem, při něm a zároveň po něm. 
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Bohužel  v naší republice  stále chybí konkrétní proveditelné návody, jak se  

s mobbing vypořádat. Na rozdíl od naší republiky má Francie a Švédsko 

antimobbingové zákony, Německo má alespoň antimobbingové ujednání a nejlépe 

se s mobbingem dokáže vypořádávát Švýcarsko, kde podniky ustanovují konkrétní 

osobu, která vzniklé mobbingové situace přímo řeší na pracovišti [5].  

 

 

6.2.3  Výběr nových pracovník ů 
Podnik by se měl soustředit na kvalitní výběr nových zaměstnanců. Základ 

spočívá  ve vhodném přijímacím řízení, které by mělo odkrýt patologické osobnosti 

se sklonem k mobbingu. I když je velice těžké odhalit konkrétní rysy, protože 

mobbeři jsou  velice  obratní v jejich maskování, přece jen lze vysledovat určité 

sklony k agresivitě, konfliktům, hádkám, přehnané soutěživosti, tvrdohlavosti, 

závisti, nenávisti, netolerance a jiné.  

Při výběru nových zaměstnanců by měl každý personalista provést vstupní 

psychotest, který odhalí pozitivní a negativní vlastnosti osobnosti nového 

zaměstnance. Tímto jednoduchým způsobem se dá vyloučit výskyt mobbingu  

ve firmě. 

Personalista by měl rovněž sledovat, zda se nový zaměstnanci nepřijímají na 

tatáž místa. Pokud tomu tak je, je zřejmé, že se v uvedeném oddělení vyskytl 

mobbing a bylo by nanejvýš dobré, aby vedoucí zakročil [5]. 

 

 

6.2.4  Dostatek informací 
Všichni zaměstnanci by měli být dostatečně informováni, jak mají reagovat  

a co mají dělat v případě, když se mobbing vyskytne. I když se o mobbingu 

v poslední době mluví více, přesto si myslím, že informace jsou nedostatečné. 

Z tohoto důvodu musí být jasně definováno, co je vhodné a co naopak nevhodné 

chování. Dokud se informace o mobbingu nedostane do obecného podvědomí, 

zřejmě se firemní kultura bude nadále pohybovat po tenkém ledě. Každý 
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pracovník by měl vědět, co to mobbing je, jak může ohrozit atmosféru v podniku  

a tím i výkonnost zaměstnanců a produktivitu, popřípadě konkurenceschopnost 

firmy [5].  

Jedním z účinných  způsobů může být  vyškolení zaměstnance, který by 

dohlížel na vztahy na pracovišti a pomáhal řešit konflikty, čímž by vlastně 

likvidoval mobbing v jeho počátku [5]. 

 

 

6.2.5  Vedoucí pracovník 
Nadřízený by měl být reprezentantem pravidel a měl by se postarat o to,  

aby příležitosti pro mobbing vůbec nevznikly. Jeho prvotním úkolem je integrovat 

nového zaměstnance do kolektivu, sledovat atmosféru na pracovišti, rozvíjet 

pozitivní vztahy a naslouchat podřízeným. Zároveň nedovolit pomluvy a intriky, 

řešit konflikty a napjaté situace včas a velmi pečlivě vnímat signály, jako je neklid 

v oddělení a zhoršení pracovního prostředí. Je nutné zaměstnance průběžně 

vzdělávat, věnovat se pravidelnému hodnocení, správně nastavit firemní kulturu,  

a především při prvním náznaku mobbingu okamžitě jednat [5]. 

Chtějí-li zaměstnavatelé předejít násilí na pracovišti, musí být  přesvědčení  

o důležité roli mezilidských vztahů a jejích dopadu na zdraví, pohodu  

a spokojenost. Otázka prevence by měla být zároveň součástí bezpečnostní 

kultury. Nadřízený by měl na případná nebezpečí přijít dříve než ostatní 

zaměstnanci, postarat se o odstranění všech možných rizik a přijmout opatření 

k jejich dalšímu vzniku [5]. 

Ačkoliv je mobber jednoznačně negativní element na pracovišti, přesto je pro 

své okolí s výjimkou oběti, určitou autoritou. K tomu mu napomáhá jeho okolí, 

nebo jeho řečí a nezájmem nadřízených se s ním vypořádat. Má své posluchače, 

kteří se možná i těší na jeho další projevy. Svým způsobem zde hraje roli  

i manažerská zbabělost nadřízeného. 

Následující desatero by mohlo pomoci jak v prevenci, tak i při řešení 

případných potíží [5] : 
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•  správný výběr pracovníků 

• patron pro nového pracovníka 

• podnikové dohody, ujednání, kodexy 

• školení, semináře, výcviky 

• odstranění možných příčin 

• sledování situace, dotazníky, hodnocení 

• pravidelná sezení 

• pokud mobbing vznikne, určitě o něm mluvit 

• osoby zabývající se mobbingem 

• modely na urovnání, sebeobrana 

 

 

6.3  Co dělat, když už mobbing nastal 
Otázku  „Co mám dělat“ si položí každá oběť, když zjistí, že stala terčem 

mobbera.  Neexistuje jediná osvědčená a naprosto spolehlivá strategie,  

ale obecně řečeno jsou pouze tři možnosti a to [5] : 

• odejít ze zaměstnání 

• zůstat 

• bránit se 

 

Jelikož se jedná o násilí skryté a bez viditelných stop, je obrana velmi 

obtížná, ale v žádném případě by se neměl mobbing přehlížet anebo  omezovat 

na jednoduchou variantu – zbavit se bezbranné a bezmocné oběti. Strategie 

obrany rovněž záleží na tom, v jaké fázi se oběť nachází. Čím později se svojí 

obranou začne, tím se možnost obrany snižuje [5]. 
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6.4 Jak mohou pomoci kolegové 
Nikdo z kolegů se nechce plést do cizích věcí,  a už vůbec ne, když jim hrozí 

reálná možnost stát se rovněž obětí. Jenže právě tento postoj může podpořit  

aktivity mobbera. Když vidí, že proti němu nikdo nezasáhne, začíná svůj nátlak 

zvyšovat. Tento postoj ještě více oběti ublíží, protože kromě ztráty sebevědomí 

ztrácí i společenskou prestiž. Mobbovaný se tak vinou svých kolegů dostává do 

izolace i tam, kde nejvíce očekává pomoc a podporu [5]. 

Tendence člověka je sice mlčet, ale mobbingu si v pokročilé fázi nelze 

nevšimnout. Je snazší jít s davem, ale všichni bychom si měli uvědomit, že příští 

obětí se můžeme právě stát i my. Měli bychom pomoci oběti a ukázat tak 

mobberovi, že mobbovaný již není sám. Kromě toho můžeme informovat další 

kolegy o výskytu mobbingu na pracovišti a mnohdy stačí pouze jeden kolega,  

který by řekl, že ho pomluvy nezajímají [5]. 

 

 

6.5  Co by m ěl udělat nad řízený 
Vedoucí bývá bohužel místo podporou pro mobbovaného spíš tím, kdo 

mobbing ještě více prohloubí. V první řadě by měl být nadřízený nezávislý a vzít 

problémy mobbovaného vážně a nezaujatě. V rámci objektivity je nutné také  

vyslechnout druhou stranu tedy mobbera a rovněž spolupracovníky. Hlavně je 

nutné, aby se nenechal ovlivnit  žádnou stranou a dobře rozkryl  situaci, ve které 

problém vznikl. Jenže zde dochází k osudovým chybám. Největším problém 

nadřízených  totiž je , že se snaží zbavit nepohodlného zaměstnance, kterým je 

skoro ve všech případech oběť. Buď mylně interpretují situaci anebo raději 

odstraní snazšího protivníka. Tím však jenom utvrzují mobbera v tom, že ve svém 

počínání je přínosem pro podnik a to, co dělá je tedy správné [5]. 

V případě, že vedoucí vyhodnotí stížnost jako oprávněnou, má povinnost 

postarat se o nápravu. Na začátku je nutné nejprve problém pojmenovat ( kdo má 

jaké nesrovnalosti a s kým ) a nalézt, v čem tkví příčina všech potíží. Důležité je 

také konfrontovat mobbera s jeho jednáním a dát mu jasně najevo, jak jeho 
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agresivní chování působí na kolegu a jak by se cítil on, kdyby se ocitl na jeho 

místě. Pak je možné se pokusit o smíření znesvářených stran k urovnání konfliktu. 

Pouhý zákaz násilného chování však nic nezmůže. Je proto nutné jasně zdůraznit, 

že mobbing je tím nejhorším důkazem ubohosti a netolerance [5]. 

 

 

6.6 Co může udělat spole čnost 
Na prvním místě je nejdůležitější podpořit oběti mobbingu legislativně. To 

znamená vytvořit takové zákony, které by mobbing a jemu podobné aktivity 

výslovně zakazovaly a sankciovaly. Jedním z důležitých řešení je také rozsáhlá 

prezentace násilí na pracovišti a medializace [5]. 

Dále je důležité, aby vznikly instituce, které se těmito jevy budou intenzivně 

zabývat. Například v USA existuje organizace OSHA, která nabízí několik linek, 

které zdarma poskytují poradenství s pracovními problémy, včetně mobbingu. 

Dalším příkladem je např. hnutí manželů Namie, kteří vytvořili petici nazvanou 

„krotitelé hulvátů“, jejichž cílem je dostatečně zviditelnit podniky, kde k mobbingu 

dochází. Rovněž v Německu existuje bezplatné antimobbingové poradenství.  

U nás je bohužel zatím vše v začátcích. Pomoc obětem mobbingu nabízí jen 

Občanské sdružení Práce a vztahy [5]. 

 

 

6.7  Právní obrana 
Mobbing a jeho metody pomalu, ale jistě přecházejí z oblasti konfliktů do 

oblasti právní postižitelnosti. U nás bohužel na rozdíl od některých jiných států 

nemáme mobbing či podobné typy násilí uzákoněny, a proto je jejich žalovatelnost 

obtížná. A malé zkušenosti soudců s touto problematikou tomu jen nahrávají. 

Často proto problematiku mobbingu podceňují nebo zlehčují a bohužel stejně jako 

zaměstnavatelé ji považuji za běžnou součást pracovního procesu [5]. 
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Nicméně v poslední době se i u nás objevují první žaloby v důsledku 

mobbingu. Proto je dobré, aby si oběť schovávala veškeré písemné materiály, 

vzkazy a výhrůžky, které jsou důležité pro soudní jednání [5]. 

 

       Z právního hlediska se oběť mobbingu může v první řadě odvolat na : 

Listinu základních práv a svobod , která jasně hovoří [6] 

Článku 1 

Cituji: „ Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva  

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

Článku 10 

Cituji: (1) „ Každý má  právo, aby byla zachována jeho důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ 

          (2) „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním  

do soukromého a osobního života.“ 

          (3) „Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ 

 

Zákoník práce , který hovoří takto [6]: 

§13 odst.2b 

Cituji: „Zaměstnavatel musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat 

zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, jakož i fyzických osob ucházejících se  

o zaměstnání.“ 

§13 odst. 5 

Cituji: „Zaměstnavatelé jsou povinni pečovat a vytváření a rozvíjení 

pracovněprávních vztahů v souladu s tímto zákonem, s ostatními právními 

předpisy a dobrými mravy.“ 

§16 



Pavlína Votrubová: Mobbing 
 

2010 30

Cituji: (1) „Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci  

a poskytování jejich peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou 

přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.“ 

          (2) „V pracovně právních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy 

přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, 

pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je 

rozdílné zacházení přístupné, upravuje zvláštní právní předpis.“ 

 

Občanský zákoník , který hájí zájmy osobnosti [6]: 

§11 

Cituji: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života  

a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména  

a projevů osobní povahy.“ 

§12 

Cituji: (1) „Písemnosti osobní povahy,podobizny,obrazové snímky a obrazové  

a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy 

smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením 

          (2) „Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní 

povahy,podobizny,obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům 

úředním na základě zákona 

          (3) „Podobizny,obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy se 

mohou bez svolení fyzické osoby podpořit nebo použít přiměřeným způsobem též 

pro vědecké a umělecké účely a pro tiskové,filmové,rozhlasové a televizní 

zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy 

fyzické osoby.“  

§13 



Pavlína Votrubová: Mobbing 
 

2010 31

Cituji: (1) „Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od 

neoprávněných zásahů do práva na ochranu její osobnosti, aby byly odstraněny 

následky těchto zásahů a aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění.“ 

           (2) „Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odst.1 zejména 

proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost 

ve společnosti, má fyzická osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích.“ 

            (3) „Výše náhrady podle odst.2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti 

vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.“ 

 

 

V případě pomluvy či vydírání, lze se domáhat práva Trestním zákonem [6]: 

 

Trestní zákoník 

§184 Pomluva 

Cituji: (1) „Kdo o jiném sdělí nepravdivé údaje, který je způsobilý značnou měrou 

ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit 

jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok.“ 

          (2) „Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel 

potrestán,spáchá-li čin uvedený v odst.1 tiskem,filmem,rozhlasem,televizí nebo 

jiným obdobně účinným způsobem.“ 

§235 Vydírání 

Cituji: (1) „Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy 

nutí,aby něco konal,opominul nebo trpěl,bude potrestán odnětím svobody až na tři 

léta.“ 

           (2) „Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 

                  a) spáchá-li čin uvedený v odst.1 jako člen organizované skupiny, 
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                  b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,  

                  c) spáchá-li takový čin se zbraní, 

                  d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou  

                      škodu, 

                  e) spáchá-li takový čin na svědkovi,znalci nebo tlumočníkovi v souvis- 

                       losti s výkonem jejich povinnosti,nebo 

                  f)  spáchá-li takový čin na jiném pro jeho rasu,příslušnost k etické  

                       skupině,národnosti,politické přesvědčení,vyznání nebo proto,že je  

                       bez vyznání. 

            (4) „Odnětím svobody na deset až patnáct let nebo výjimečným trestem 

bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 smrt.“ 

 

Na závěr lze říci, že oběť se soudní cestou pouští do nákladného  

a zdlouhavého procesu s nejistým výsledkem. Podáním žaloby si musí oběť 

uvědomit, že je ohroženo její pracovní postavení, které může být dokonce 

neudržitelné v případě, že soudní spor prohraje. I když tento spor prohraje, sílí v ní 

sebevědomí a mobberovi, tak bylo jasně dáno najevo, že jeho chování je neetické, 

nemorální  a nelze vyloučit následné závažné následky pro jeho osobu. 

 

 

7 ZÁVĚR  

Cílem této práce bylo seznámit se s pojmem mobbing a rozkrýt jeho 

nebezpečnost pro společnost. Musím uznat, že mobbing existuje, to nelze popřít, 

a přesto je opakovaně přehlížen a ignorován. Je nutné přestat zavírat oči a říkat si, 

že nejde o nic závažného, protože následky jsou srovnatelné s ostatními typy 

násilí. Dá se říci, že mobbing existuje stejně dlouho jako práce sama a proto se dá 

těžko očekávat, že sám od sebe zmizí. Je třeba jednat. Ačkoliv mobbing vysílá 
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varovné signály, málokdo se angažuje při jeho řešení. Pro mobbované je obrana 

obtížná, protože jsou uvnitř problému a vyčerpané z každodenních útoků. Okolí 

ovšem reagovat může, ale většinou se ke vztahům na pracovišti otáčí zády. 

Nadřízení tvrdě uplatňují zákon silnějšího, čím dávají svým podřízeným jasně 

najevo svoji moc, přičemž otázka etiky a morálky je jim cizí.  

 Zatímco v jiných zemích již existují antimobbingové zákony, u nás zatím byl 

tento dlouhodobý a systematický teror na pracovišti týrání kolegy kolegou 

podceňován. Došla jsem k závěru, že celé vypořádání s tímto jevem je dosud 

omezeno pouze na různé a mnohdy protikladné rozkrývání pracovního práva, což 

je ve většině případů nedobrovolný odchod oběti ze zaměstnáni. Nedostatek 

informací tak vede pouze k odstranění následků, a nikoliv příčin mobbingu. To mě 

nutí k úvaze, že ze zahraničí přebíráme leccos, proč bychom tedy nemohli vzít za 

svou myšlenku doktora Gary Namie z Worklplace Bullying Institute : 

Cituji: „Dobrý zaměstnavatel  se mobberů zbaví, protože jejich přítomnost na 

pracovišti je velmi nákladná.“ 
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