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1) Čo vieme o mobbingu v škole?

2) A ako môžeme proti nemu bojovať?



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

 Mobbing je názov pre skupinové správanie pracovníkov, ktorého cieľom je znepríjemniť

pracovnú situáciu vybranému zamestnancovi dlhodobými neoprávnenými obvineniami,

ponižovaním, posmeškovaním vysmievaním, ohováraním, klebetením, emočným týraním,

kričaním, nadávaním, verejným ponižovaním, odmietaním, neprimeranými pracovnými

požiadavkami, zadržiavaním informácií, fyzickou agresiou či terorom s cieľom znížiť jeho

pracovnú výkonnosť a úspešnosť resp. ho vyštvať z pracoviska.

 Mobbing pre svoj zrod nepotrebuje žiadne výnimočné podmienky, akými je napr. prítomnosť

patologického sadistu. Najčastejšie vzniká v normálnej pracovnej skupine, kde sa agresori

môžu javiť ako celkom bežní ľudia, často v skupine obľúbení. Najmä v zárodku sa nedá

jednoznačne určiť, kedy sa jedná o nevinný žart a kedy už ide o mobbing.



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

Voči mobbingu nie je imúnny žiaden typ školy a školského zariadenia, vyskytuje sa v štátnych,
v súkromných aj v cirkevných školách, dokonca aj v školách s humanistickými prístupmi, alebo
aj v tzv.„zdravých školách“.

Nie je iba záležitosťou jednotlivca, teda mobbera a jeho obete. Uskutočňuje sa predsa v celom

kontexte vzťahov školy a v učiteľskom zbore.

Je teda vždy poruchou vzťahov skupiny, ktorá "podľahla tomuto druhu infekcie ".



ČO VIEME O  MOBBINGU V ŠKOLE?

 Napätá situácia vo svete, v spoločnosti, v rodinách, hrozba nezamestnanosti a zvyšujúci sa

tlak na pracovný výkon je v podstate živnou pôdou pre rast napätia, záťaže, stresu, agresivity

a násilia v rôznych oblastiach nášho života. Zvyšujúce sa násilie registrujeme pravdaže aj na

pracoviskách.

 Výskumy v Nemecku potvrdili, že každý 4. pracovník sa stane počas svojho pracovného života

obeťou cieľavedomého šikanovania.

 Psychická vojna je tiež veľmi drahá. Obete mobbingu sú totiž týždne aj celé mesiace vypísané

ako práceneschopné, šikanovaní pracovníci podávajú len polovičný výkon a mobberi

spotrebujú časť svojej pracovnej energie na vymýšľanie nových zlomyseľností. Napr. v

Nemecku vyčíslili, že náklady na absenciu pracovníkov v dôsledku mobbingu činí 10 miliárd

EUR ročne.

 Nie je preto vonkoncom žiaduce od tohto problému odvracať zrak, a to ako s ľudského

dôvodu, tak aj kvôli pracovným a finančným dôvodom, vnímať signály psychického

šikanovania, byť o nich informovaný, čo najskôr zakročiť a reagovať a voliť účinné stratégie

prvej pomoci, resp. preventívne aktivity a stratégie na pracoviskách.





ČO VIEME O  MOBBINGU V ŠKOLE?
Príčiny mobbingu v školách:
zlá organizácia práce a stres s preťaženia

 neustály tlak času, prehnané požiadavky na učiteľov priaznivo ovplyvňujú mobbing, tam, kde je
stres, záťaž, napätie sa zvyšuje agresivita pracovníkov, ustupuje ohľaduplnosť, ochota pomôcť
kolegom, kolegialita, stres si žiada agresivitu, ktorá si hľadá ventil . Ak k tomu pristupuje zlá
organizácia práce hromadia sa chyby a napätie sa zvyšuje. Vtedy chýbajú uvoľnené rozhovory
pri obede alebo počas pracovných prestávok, ktoré nedorozumenia a konflikty vedia urovnať
resp. prekaziť.

nesprávny štýl riadenia

 je závažným mobbingových faktorom. Odborníci dokonca považujú nesprávne riadenia za
hlavný činiteľ šikanovania a psychického teroru na pracovisku. Riaditelia sú často nepriamymi
strojcami mobbingu. Príliš autoritatívny riaditeľ, ktorý nedáva možnosť pracovníkom sa vyjadriť,
neotvára priestor na diskusiu a kritiku alebo aj riaditeľ, ktorý zase na svoju funkciu nemá
predpoklady, vytvárajú prostredie na psychické šikanovanie.

konkurenčný tlak

 vedie k psychickému napätiu a agresivite na pracovisku. Ak pracovnú klímu určuje strach,
závisť, ak škola vyvoláva konkurenčný tlak ako domnelý podnet výkonnosti, stavajú slabší na
psychickom terore. Aby ich nestrhla prvá vlna prepúšťania, poslúžia si nečistými metódami.

Medzi ďalšie príčiny mobbingu patrí: tlak kolektívu, pokus o odplatu (osoba, ktorá sama bola obeťou týrania),

túžba po moci, snaha získať postavenie, dominanciu či členstvo v určitej skupine, potešenie z manipulácie s

ľuďmi, potreba pútania pozornosti, potešenie z utrpenia druhých, krutosť, agresivita, žiarlivosť, hrubosť, pocit

menejcennosti a iné.



ČO VIEME O  MOBBINGU V ŠKOLE?

Výskumy aj skúsenosti slovenských učiteľov potvrdzujú, že najčastejšie sa vyskytujúce prejavy 

mobbingu v slovenských školách sú: 

 časté poverovanie suplovaním (28%) 

 poverovanie úlohami nezodpovedajúcimi kvalifikácii (28%), 

 náhle sa končiace rozhovory pri vstupe do miestnosti (21 %), 

 neposkytnutie pomoci pri pracovných problémoch zo strany kolegov (17 %), 

 neoprávnené pripisovanie chýb (14 %), 

 zatajovanie dôležitých informácií (13 %), 

 šírenie klebiet o osobe (12 %), 

 nemožnosť vyjadriť sa (12 %)

 neodôvodnené kritizovanie práce respondenta (10 %). 



ČO VIEME O  MOBBINGU V ŠKOLE?

Fázy mobbingu: 

1.fáza: Existencia konfliktu

 na začiatku stojí konflikt na pracovisku. Väčšina konfliktov sa vyrieši rýchlo, ale niektoré sa dlho
neriešia, neurovnávajú, a pomaly otravujú atmosféru v škole. Ide o štartový výstrel do 2. fázy.

2.fáza: Psychický teror nastupuje

 niektorí učiteľ sa stáva terčom, najprv sa triafa do obete sporadicky, nečasto, potom už často a
intenzívne. V priebehu tejto fázy sa zhoršuje psychický aj fyzický stav obete, sebadôvera
drasticky klesá, postihnutý býva častejšie chorý, dostáva sa do defenzívy.

3.fáza: Prípad sa stáva oficiálnym

 mobbing sa nedá dlho ukrývať a ľudia si prípad všimnú. Treba teraz zasiahnuť. Stáva sa však,
že obeť má dlhé absencie, často sa háda, nepodáva zvyčajný výkon, je už pre kolektív
nepríjemná, takže aj šéf, ktorý chce zasiahnuť, zistí, že ju treba odstaviť. Obetný baránok sa
stáva obetným baránkom po druhýkrát.

4.fáza: Vylúčenie

 nepohodlného pracovníka treba vylúčiť. Keď postihnutý nechce odísť dobrovoľne, nájde sa celý
rad možností, ako ho znemožniť, napr. neustálym prekladaním alebo presunom na izolované
miesto v škole , kde je sám, nikto k nemu neprichádza, nemá dostatok informácií, robí chyby



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

Osobnosť  mobbera:

 emocionálna labilita

 znížené sebavedomie

 slabé komunikačné zručnosti

 nižšia tolerancia k správaniu iných

 nižšia zodpovednosť za svoje správanie a konanie

 nezrelosť

 nedostatok vypestovaných zábran

 narušená morálka - nie morálne názory či morálne postoje, ale zvnútornenie
morálneho usudzovania a morálnych noriem (mobberi vedia veľmi dobre, čo urobili,
čo robiť nemali, majú však menšie zábrany k uskutočneniu tohto činu a nemajú
pocity hanby a viny.)



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

Faktory mobbingu vychádzajúce z rodiny mobbera:

 narušené rodinné vzťahy a sociálne interakcie  medzi členmi rodiny

 nízka úroveň opory, ochrany, pocitov lásky a bezpečia v rodine

 štýl rodinnej výchovy

 partnerská kríza



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

Školské faktory mobbingu:

 silná konkurencia medzi učiteľmi,

 veľké napätie v učiteľskom zbore, napr. je tam veľa učiteľov, ktorí zápasia o moc a

vedenie

 neformálny vodca/riaditeľ školy s vysokým vplyvom a s nízkou obľubou, s

deštruujúcim pôsobením na učiteľskú skupinu a učiteľov v nej

 príchod nových učiteľov, ktorí nezapadli, resp. vytvárajú novú podskupinu so

skrytým bojom voči väčšine

 managerské zručnosti riaditeľa (k mobbingu dochádza aj vtedy, keď si ho sám

riaditeľ nevšíma a nereaguje naňho, nedáva si čas hneď v zárodku riešiť toto

patologické správanie niektorých učiteľov, sám uprednostňuje niektorých učiteľov,

má svojich obľúbencov, alebo je prísny, náročný a vyžaduje, alebo je benevolentný

a všetko si nechá, alebo je niečím odlišný, iný, čo vyvoláva u učiteľov prejavy

posmeškov, klebiet, výsmechu)



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

Spoločenské faktory mobbingu:

V masmédiách prezentovaná kultúra násilia napr. vzor suverénneho arogantného

jedinca, ktorý si rieši svoje problémy agresiou alebo násilník v dnešných filmoch

nápadne často líčený ako sympaťák a obsadzovaný tými najpopulárnejšími hercami,

úspešný mobbing vo filmoch a i.



O VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

Stratégie šéfa pri mobbingu:

A/Sizyfovská taktika

 podriadenému, obeti sa prideľujú ťažké, namáhavé práce, o zmysle ktorých
nemá jasno alebo sú zbytočné. Obeť vie, že pracuje pre odpadkový kôš.

B/Malé požiadavky

 obeť dostáva úlohy, ktoré nezodpovedajú jeho kvalifikácii a schopnostiam

C/Prehnané požiadavky

 obeť vykonáva úlohy, na ktorých musí stroskotať, sú nad jeho schopnosti a
odborné vedomosti

D/Metóda Achilovej päty

 obeť musí vykonávať úlohy, v ktorých je najzraniteľnejší (napr. učiteľka s
kŕčovými žilami má kabinet na 3.poschodí a triedu dolu)

E/Trvalá kontrola

 úlohy sa kontrolujú nad rámec škôl, aj najmenšie výsledky sa musia predkladať
riaditeľovi, aj najmenšie rozhodnutia dohovoriť



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

F/ Prekvapivé útoky

 - rozhodnutia, ktoré sa obete týkajú, sa rozhodnú za jeho chrbtom

G/Okliešťovanie kompetencií

 - úlohy, ktoré doteraz vybavoval, dostávajú na starosti iní kolegovia

H/ Izolácia

 - obeť už neinformujú o dôležitých problémoch a zmenách, vylučujú ho z porád, na jeho názor
sa neprihliada, izolujú ho aj priestorovo (napr. odľahlým kabinetom)

I/ Útoky na zdravie

 - obeti vnucujú škodlivé práce (problémy so srdcom a ona musí stále behať a vybavovať )

J/ Narážky na psychický stav - obeti sa podúvajú psychické choroby, každá reakcia sa považuje za
ďalší symptóm ochorenia



ČO VIEME O MOBBINGU V ŠKOLE?

Následky mobbingu

A. Následky pre spoločnosť

Následky na spoločnosti sa dajú vyjadriť najmä peňažne, v stratenej pracovnej sile a stratenom

pracovnom čase. Obete mobbingu sú často práceneschopné, nakoľko stres z pracoviska podporuje

vznik iných chorôb a oslabuje organizmus. Rovnako týchto pracovníkov nič neťahá do práce,

nakoľko vidina ďalšieho teroru na pracovisku ich prinúti sa držať čo najďalej. Napríklad vo Švédsku

odchádza skoršie do dôchodku 25% pracujúcich a úrady a odborníci sa domnievajú, že väčšina z

týchto pracovníkov (20%-40%) odišla kvôli zlým psycho - sociálnym podmienkam na pracovisku.



B. Následky  pre školu

Obete mobbingu bývajú jednak často práceneschopné, a musia sa ich hodiny suplovať. Prítomnosť

mobbingu tiež zhoršuje psychosociálne prostredie v celej škole, nakoľko táto aktivita sa netýka len

uzatvorenej skupiny ľudí, ale môžu ju pocítiť aj ostatní pracovnici. V dôsledku zlého pracovného

prostredia dochádza aj k nedostatku motivácie, chuti a energie do práce, rezignácii, robeniu

rutinných vyučovacích aktivít aj u ostatných učiteľov.



C. Následky pre učiteľa, ktorý je obeťou mobbingu

Pre jedinca je mobbing vysoko škodlivý na fyzické aj psychické zdravie Môžeme sa opýtať, prečo

obeť jednoducho nezmení zamestnanie. Avšak čím je obeť staršia, tým menšiu ma šancu na

nájdenie novej práce. Takisto treba brat do úvahy špecifikáciu obete, pre ktorú nemusí existovať

dostatočný trh pracovných možností. Pracovné podmienky pre pracovníka stagnujú alebo sa

postupne zhoršujú, čo v konečnom dôsledku zväčša vedie k jeho vyhodeniu alebo rezignácii. Veľa

obetí dlhotrvajúceho moggingu trpí post-traumatickou stresovou poruchou. Obete sa dokonca

často pokúšajú o samovraždu (až 15% samovrážd vo Švédsku boli dôsledkom mobbingu ).

Ďalšie následky mobbingu na učiteľovi:

 stratu zdravého sebavedomia a sebaúcty,

 narušenie obrazu seba,

 depresie,

 sebapoškodzovanie,

 poruchy príjmu potravy,

 zníženie práceschopnosti a výkonnosti,

 zhoršenie kvality vyučovania,

 narušenie sociálnych vzťahov a sociálnej klímy v učiteľskom zbore a i.



ČO MÔŽEME ROBIŤ PROTI MOBBINGU V ŠKOLE?

Mobbing sa dotýka celého kontextu vzťahov školy, učiteľského zboru a skupín v ňom. A

upozorňuje na poruchu vzťahov skupiny, ktorá "podľahla vírusu ". Náprava preto musí smerovať

k liečeniu celého učiteľského zboru, včítane vedenia školy a vzťahov medzi učiteľmi. V praxi to

znamená cielené ozdravovanie celej školy.

V školskom prostredí je potrebné všímať si správanie učiteľov medzi sebou a pravidelne

monitorovať vzťahy v učiteľskom zbore a na základe toho realizovať aktivity zamerané na

posilnenie vzájomných väzieb a budovanie kolektívu.

Každému mobbingu možno predísť najmä dôrazom na rozvíjanie sociálnych zručností a
sociálnej kompetencie pracovníkov, zdôrazňovaním vzájomnej tolerancie a akceptovaniu iných
názorov, postojov, vierovyznaní, politickej príslušnosti, učeniu správne riešiť konflikty a vedieť sa
vcítiť do situácie druhých ľudí okolo mňa. Predpokladá to robiť dlhodobú aplikáciu rozvíjajúcich
programov a skupinovej psychoterapie.

Výrazne nám k tomu môžu pomôcť myšlienky a návrhy riešení vychádzajúce z pozitívnej

psychológie a z aplikovanej pozitívnej psychológie v škole.



POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE –

V ČOM BY NÁM MOHLA POMÔCŤ?

 Kým psychológia 20. storočia sa viac centrovala na štúdium negatívnych javov, deviací,

deficitov, konfliktov, rizík, problémov či porúch, predmetom záujmu pozitívnej psychológie 21.

storočia, ktorá sa tiež volá psychológia silných stránok (strenghts), sú pozitívne témy a pozitívne

psychologické javy.

 V pozitívnej psychológii teda nejde o formu boja proti negatívnej psychológii. Ide o doplnenie –

komplementarizáciu – celkového obrazu ľudskej psychiky. Ide o doplnenie súboru poznatkov

psychológie o tie javy, ktoré možno chápať ako – provitálne (podporujúce život a zdravie)

(Křivohlavý, 2004, s. 8 -10).

 Pozitívna psychológia sa teda orientuje na pozitívne stránky a pozitívne aspekty fungovania

človeka pri zdôraznení, že popri negatívnych psychologických (psychopatologických) javoch ako

sú anxieta, strach, bolesť, depresia, labilita, dyzharmónia osobnosti a pod. existujú aj pozitívne,

salutogénne a provitálne činitele, ktoré sú naopak zdravie podporujúce, udržujúce a

posilňujúce.



POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

Kľúčovými pojmami pozitívnej psychológie , a jej aplikácie v škole, je :

 šťastie

 kvalita života

 well-being ako celková psychická pohoda

Všetky tieto aspekty sú, podľa zakladateľa pozitívnej psychológie Seligmana, vlastne aj

cieľmi pozitívnej psychológie. Pravdaže pozitívna psychológia sa zaoberá aj ďalšími témami. Prehľad

uvádza Snyder a Lopez .



POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

Pozitívna psychológia v škole kladie dôraz na rozvíjanie a cielenú podporu :

 mentálneho zdravia u učiteľov,

 pohodu, well-being v školskom prostredí,

 radosť a zaangažovanosť z práce a učenia

 dobrú sociálna klímu a sociálna atmosféru v škole, v učiteľskom zbore,

 dobré sociálne vzťahy založené na silnej sociálnej kohézii a emocionálnej atmosfére,

 sociálnu štruktúru, v ktorej má stabilné postavenie riaditeľ ako vodca skupiny (formálny a

zároveň neformálny) s pozitívnymi osobnostnými vlastnosťami a s dobrým vplyvom na dianie

skupiny,

 sociálno-emocionálnych kompetencií ľudí, ich sociálnej komunikácie, empatie, altruizmu,

kooperácie, akceptácie odlišností, tolerancie.



POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

 Pre pozitívnu psychológiu v škole je charakteristická práve práca na rozpoznávaní

silných stránok aj u učiteľov a odborných pracovníkov, a následne ich podpora a

rozvíjanie.

 Silné stránky sú vlastne pozitívnymi zvláštnosťami osobnosti každého jedinca, ktoré

sú jeho trvalejšími charakteristikami, sú to dispozície až individuálne rysy osobnosti

ako optimizmus, humor, oduševnenie, vďačnosť, optimizmus, osobná zdatnosť.

altruizmus, nádej, a pod.



POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

Znamená to, vychádzajúc z pozitívnej psychológie , že u učiteľov treba rozvíjať:

 z kognitívnej oblasti, kde patrí aj well-being, tiež nádej, tvorivosť, self-efficacy ako

vnímanie osobnej zdatnosti a i.

 z oblasti emocionálneho života - emocionálnu inteligenciu a emocionálnu nezdolnosť

a i.

 z oblasti vzájomných medziľudských vzťahov, tiež altruizmus, súcit, odpustenie a i.

 z oblasti zvládania životných problémov, konfliktov a distresov je to humor,

meditácia, spiritualita či hľadanie zmyslu života ai.

 z oblasti ďalších osobných prístupov k životu, autenticita, pokora, stratégie zvládania

a i.

a to aj ako súčasť boja proti patologickým javom akým je mobbing.



POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

Napr. doteraz sa pri riešení mobbingu využívala častejšie metóda reštrikcie. Ide v nej

o zastrašenie vinníka trestom alebo strachom na zastavenie mobbingu a

agresívneho správania (napr. hrozbou vylúčenia zo školy, finančnými stratami, ai.).

Škola vyjadruje jednoznačné a pevné stanovisko, že „mobbing trpieť nebude" a že po

opakovaní budú vinníci náležite potrestaní, a to aj odchodom zo školy.

Metóda uzmierenia a nečakaná dôvera a láskavejší prístup k mobberovi vedie

niekedy k zlomu agresívnych postojov. Riaditeľ školy sa v emočne vypätej situácii

zrazu zachová inak, než to agresor očakával a než to býva zvykom u autorít v

školách, s ktorými agresor prišiel do kontaktu. Ukázalo sa, že týmto prístupom sa

darí prelomiť doterajší bludný kruh a otvoriť cesta k oslabeniu tohto patologického

správania.

Tento prístup je možné však voliť len pri systematickej práci so skupinovou

dynamikou učiteľského zboru, ktorá by mala byť samozrejmosťou v primárnej

prevencii mobbingu na školách a v tom štádiu mobbingu, kedy normy skupiny

mobberov ešte neprijali ostatní učitelia.



POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA V ŠKOLE

 Pozitívna psychológia  je preventívnou, kladie dôraz na rozvíjajúce a preventívne 

programy. 

 Efektívnosť programov yužívajúcich tieto poznatky sa už vedecky dokázala. Odborníci

na základe výskumov prichádzajú k záverom, že pozitívne kvality a silné stránky

osobnosti jedincov sa dajú cielene podporovať aj v rámci školy, a tak eliminovať

sociálno-patologické javy.



Vonkajšie vplyvy pôsobiace  na     

prevenciu  mobbingu

alebo  jeho zníženie 



SOCIÁLNA SIEŤ A SOCIÁLNA OPORA

 Žiaden človek nie je ostrov, sám, jediný. Každý z nás je obyvateľom kontinentu, kde je mnoho 

ľudí. Pritom medzi ľuďmi existuje vzájomná  viazanosť, vzájomné sociálne vzťahy, vzájomná 

spätosť. Vlastne  celý život vytvárame tzv. „sociálne siete“,. Celý svoj život vytvárame sociálne 

siete  ako rodina, trieda, kolektív, športový tím, záujmová skupina, náboženská skupina.

 Sociálna sieť je významnou pomocou v boji proti mobbingu.

 Sociálna sieť má dve stránky:

1) na jednej strane  dáva človeku sociálnu oporu (možnosť záchrany, ako sieť povrazolezca v 

cirkuse) v prípade nehody, núdze, ťažkostí a problémov)

2) na druhej strane musíme do nej každý prispieť  – tvorbou dobrých vzájomných vzťahov, 

sociálnej komunikácie, sociálnej interakcie (osobným príspevkom do sociálneho života a 

medziľudských vzťahov)



SOCIÁLNA SIEŤ A SOCIÁLNA OPORA

Gerald Caplan: definuje sociálnu oporu „trvajúce medziľudské spojenia a  vzťahy daného človeka k 

ľuďom v skupine, na ktorých sa tento človek môže  spoľahnúť a ktorí mu môžu poskytnúť 

emocionálnu podporu, asistenciu a potrebné zdroje vo chvíľach, keď ich potrebuje.“

Ide napr. o:

 Byť s človekom, neopustiť ho v problémovej situácii.

 Mať o neho záujem.

 Vypočuť si ho. 

 Deliť sa s ním o emócie (byť empatický).

 Neodsudzovať ho, ceniť si ho.

 Poskytnúť mu aj materiálnu pomoc.

Ide o ochranný a záchranný charakter dobrej sociálnej siete.

Napr. od kvality sociálnej siete závisí, ako potvrdili výsledky výskumov,  aj urýchlenie ozdravovacieho procesu 

uzdravovania pacientov, zníženie potreby liekov v priebehu liečby a lepší zdravotný stav.



DOBRÉ MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY 

Na dobré medziľudské vzťahy je možné sa pozrieť „okuliarmi“ spolupráce a všímať  si najmä tieto

4 rôzne aspekty  kvalitných  vzťahov s inými ľuďmi:

1. Ako ja sám vidím svojho kolegu - učiteľa, a  ako vidí  ona mňa?

2. Aký je môj vzťah ku kolegovi a jeho vzťah ku mne?

3. Aká je naša vzájomná komunikácia?

4. Ako sa pozeráme na situáciu, v ktorej sa spoločne nachádzame?



DOBRÉ MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

 Ako ja vidím teba a ty mňa:

Kolegovia sa usilujú vidieť životnú situáciu nielen zo svojho uhla pohľadu, ale aj z uhla

pohľadu toho druhého, vedomí sú si nielen svojich problémov, ale aj problémov toho

druhého, ústupky vidia ako prejav dobrej vôle partnera a nie ako svoje víťazstvo, hľadajú

riešenia, ktoré budú vyhovovať obom

 Aký je môj vzťah k tebe a tvoj vzťah ku mne:

Kolegovia sa správajú k sebe dôveryhodne, snažia si pomôcť, nevyužívajú situácie vo svoj

prospech, a snažia sa, aby každý z toho niečo mal

 Aká je naša komunikácia:

Kolegovia sa usilujú porozprávať, dávajú si vzájomne potrebné informácie, nič nezatajujú,

nemaskujú, nešpehujú, neohovárajú , vedú osobné rozhovory

 Ako sa obaja pozeráme na situáciu

Kolegovia majú snahu o zblíženie, o kompromis a dohodu, nesnažia sa zvíťaziť za každú

cenu.



OCENENIA, POCHVALY, UZNANIA

V rámci sociálnej siete a sociálnych vzťahov: 

 Prejavujeme si úctu a rešpekt.

 Zaobchádzame so sebou taktne, láskavo, citlivo.

 Okolo seba neprechádzame bez povšimnutia.

 Zdravíme sa.

 Chválime sa, dávame si pochvaly, uznanie, ocenenie.

 Zastávame sa druhého, ak ho neprávom osočujú, ohovárajú.

 Odpúšťame si, ak sa dopustil niekto voči nám niečoho zlého.

 Povzbudzujeme sa.



PRACOVNÉ PODMIENKY 

A ÚPRAVA PRACOVISKA

Organizácie a riadenia práce

 Zadefinovať presne kompetencie ľudí na pracovisku (kto je za čo zodpovedný, aké sú práva

ľudí a aké ich povinnosti, dôsledná spätná väzba, flexibilita-schopnosť zmeniť niečo na základe

požiadaviek ľudí, aby bola spokojnosť čo najväčšia)

Úprava pracovných podmienok

 Chvíle odpočinku či mimoriadnej dovolenky

 Oslobodenie od byrokratizmu

 Obohatenie práce (humor, vtipy, dobrá nálada)

 Spolupráca, súkromné prostredie, individuálna uzavretosť

 Pracovné porady (sloboda prejaviť názor, sloboda rozhodovania)



Vnútorné vplyvy pôsobiace 

na prevenciu  mobbingu

alebo jeho zníženie 



ZMYSEL ŽIVOTA

 Zmysel života je centrálnym faktorom zvládania mobbingu.

 Dominuje dynamické chápanie zmysluplnosti – smerovanie istej činnosti, zameranie

na cieľ, motivácia, hodnoty, hierarchie hodnôt, smerovanie k hodnotám, priority.

 Patria sem otázky ideálov, snov, hodnôt, nádejí, cieľov.

 Ide o „Mať pre čo žiť“ (Křivohlavý, Bratislava, 2010).



OSOBNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

 Temperament človeka: Inak riešia mobbing introverti, inak extroverti, inak

melancholici, inak sangvinici. Prekážku/mobbing berie jeden človek ako výzvu, iný

ako priveľkú bariéru, ktorú nejde ani riešiť, vzdá to a dá výpoveď.

 Optimizmus – pesimizmus: Inak rieši mobbing pesimista, inak optimista. Optimisti

ani takúto zlú situáciu akou je mobbing nechápu ako katastrofu, a myslia si tiež, že

nebude trvať dlho.

 Osobnostná charakteristika „flow“: mimoriadna zaujatosť človeka na určitú vec

(cieľ), úplne sa oddať tomu, v čo človek verí, prepadnúť istému záujmu.



HUMOR, SMIECH

 Smiech vyvoláva v ľudskom tele rôzne reakcie, ktoré sa výrazne podpisujú pod

pozitívny psychický stav človeka.

 Počas smiechu dochádza k prehĺbeniu dychu, srdce sa rozbúcha, otrasy hrudníka,

bránice a pľúc vyvolajú svalovú vibráciu, ktorá priaznivo pôsobí na trávenie, masíruje

črevá a žalúdok.

 Smiechom sa v tele uvoľňujú endorfíny – tzv. hormóny šťastia, ktoré majú

protibolestivý účinok, zmierňujú bolesti hlavy, zubov a svalstva, ale hlavne zmierňujú

napätie, strach, úzkosť, hnev, zlosť.



RELAXÁCIA

 Na to, aby sa ľudský organizmus zvládol dôsledky mobbingu, bezpodmienečne musí

nastať obdobie uvoľnenia, ktoré nazývame obdobím relaxácie. Toto obdobie pri

každodennej záťaži samovoľne nenastane, takže sa cítime byť často unavený.

 Uvoľnenie - relaxáciu musíme navodiť sami a na jej navodenie existuje niekoľko

rôznych praktík.



PRAKTIKY NA UVOLNENIE NAPÄTIA 

PRI MOBBINGU

Výplach mozgu

 Znie to hrozivo, ale je to veľmi účinná metóda a vôbec nebolí. Stačí si pustiť obľúbenú hudbu či

melódiu a púšťať si ju stále znovu a znovu, až úplne vypneme, a to isté môžeme urobiť

s obľúbeným filmom či poviedkou, románom, článkom, jednoducho ide o tom do hlavy dostať

niečo iné než naše pracovné problémy. Je len potrebné si nájsť takúto chvíľu.

Nešťastie iných

 Hoci zo psychologického hľadiska to nie je empaticky vhodná metóda, z výskumov je známe, že

mnohým ľuďom pomáha zabudnúť na ich starosti. Nejde o to, že sa tešíme z bolesti iných, skôr

o to, vidieť, že aj iní majú ťažký alebo ešte ťažší život a že ho žijú, trápia sa, riešia ho. Pokiaľ

nejde o život, nejde o nič.

Pyžamový deň

 Veľmi dobrým riešením je jeden „pohodový“ deň, byť v posteli nebo zostať doma, odpočívať,

pozerať TV, čítať si či spať a vypnúť, pomôže tiež príjemná spoločnosť alebo dobré jedlo.

Jednoducho si „zaleňošiť“ a druhý deň nám bude ľahšie. Máme dobrý pocit, že sme mali

chvíľu len pre seba.



PRAKTIKY NA UVOLNENIE NAPÄTIA 

PRI MOBBINGU

Spoveď

 Prieskumy ukázali, že predovšetkým pre nás ženy je odľahčujúce sa vyspovedať

kamarátom o mobbingu na pracovisku. Čím viac si toho povieme, tým menej bývame z

toho nešťastné. Taká spoveď je nenáročná, morálne čistá vec a uvoľňuje napätie.

Cvičenie

 Dobrou pomôckou je tiež adrenalín. Ísť si zacvičiť či zatancovať, vybiť energiu.

Trošku utrácania a relax

 Pokiaľ nám to dovolí naša peňaženka, doprajme si trochu toho pokušenia a skúsme zájsť

na masáž, na kozmetiku, ku kaderníčke, na riasy apod. Alebo zájsť s kamarátkou na

nákupy, stačí si kúpiť nejakú maličkosť a sadnúť si na kávu, hneď nám bude lepšie.



A NA ZÁVER: 

NÁMET NA PREVENCIU A ELIMINÁCIU MOBBINGU
Max Kašparú (2006)  nám predkladá 6 podnetov/parametrov na prevenciu patologických javov, 

teda aj mobbingu na pracovisku. Podnety na prevenciu ukazuje pomocou obrazu kocky /miestnosti. 

Každá zo 6 stien kocky má  značný význam v prevencii  a v eliminácii mobbingu:

 Predná stena kocky = zmysel našej existencie (zmysel života, to, k čomu smerujeme, čo dáva 

nášmu životu energiu, silu, nádej)

 Zadná strana kocky = bezpečné zázemie (ľudia, ktorí stoja za nami, o ktorých sa môžem oprieť 

ktorí nám poskytujú ochranu a záchrannú sieť – aj v prípade mobbingu)

 Stena kocky po našej ľavici = priatelia (ľudia, ktorí sú blízki nášmu srdcu, môžeme im všetko 

povedať, aj o mobbingu a nepoužijú to proti  nám)

 Stena kocky po našej pravici = ľudia, pre ktorých pracujeme ( žiaci, ich rodičia, kolegovia, 

vedenie školy)  

 Dolná podstava kocky = stabilita (vedomie, že  som človek na svojom mieste  a že druhí ľudia 

sa môžu na mňa spoľahnúť, čo si na sebe cením, čo sú moje silné stránky)

 Horná podstava kocky = je symbolom duchovného života (láska, nádej, viera, modlitba, pravda 

a i.)


