
6 SEZNAM PŘÍLOH 

6.1 Příloha 1 

Dotazník  

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jsem studentkou kombinovaného studia oboru Školský management na Univerzitě Karlově. V 

současné době zpracovávám bakalářskou práci na téma Mobbing mezi učiteli základních škol. 

V souvislosti s tím bych Vás ráda požádala o spolupráci na výzkumu. Jedná se o vyplnění 

online dotazníku. Dotazník je striktně anonymní a všechny zjištěné údaje budou využity 

výhradně pro mou práci. 

Pokud s účastí na šetření souhlasíte, prosím Vás o poskytnutí uvedeného odkazu učitelům 

základní školy. Vyplnění formuláře zabere maximálně 5 minut. 

Ráda zodpovím jakékoliv Vaše dotazy. 

Vážím si Vaší spolupráce a přeji pěkný den, 

Mgr. Linda Drechslerová 

 

 

 

1) Jaké je Vaše povědomí o termínu mobbing? 

Nápověda k otázce: Za mobbing je označováno systematické pronásledování zaměstnance 

kolegou či skupinou kolegů. Jedná o psychický teror, který se projevuje např. invektivami, 

ponižováním či zesměšňováním. Toto intenzivní pronásledování trvá v řádech měsíců a vede 

k až k ukončení pracovního poměru. 

 

a) termín jsem vůbec neznal/a 

b) termín jsem slyšel/a, ale nevěděl/a, co přesně znamená 

c) termín mobbing mi je dobře znám 

 

 

2) Myslíte si, že je informovanost o problematice mobbingu dostačující? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

 

3) Uvítali byste více informací o mobbingu? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 



c) spíše ne 

d) ne, informace nepotřebuji 

 

 

4) Považujete mobbing za vážný problém? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit  

 

 

5) Jak hodnotíte vzájemné vztahy na pracovišti? Lze označit více možností. 

a) velmi přátelské (mimo úroveň školy) 

b) kolegiální (na úrovni školy) 

c) neutrální 

d) napjaté až konfliktní 

e) nepřátelské 

f) jiné ……………….. 

 

 

 

6) Vyskytují se ve Vašem kolektivu tyto situace? 

      

nikdy           zcela         občas          často        velmi  

            výjimečně            často 

 

a) hádky      □  □         □        □       □ 

b) ostré výměny názorů    □  □         □        □       □ 

c) šíření pomluv     □  □         □        □       □ 

d) zlomyslnosti, naschvály     □  □         □        □       □ 

e) intriky      □  □         □        □       □ 

f) ignorování některých jedinců   □  □         □        □       □ 

g) vyhrožování     □  □         □        □       □ 

h) jiné konfliktní situace ………….   □  □         □        □       □ 

    (Specifikujte.) 

 

 

7) Jak hodnotíte klima školy? 

a) otevřené a přátelské 

b) pozitivní 

c) uzavřené 

d) nepřátelské 

 

 

8) Jste spokojen/a se vztahy na pracovišti? Prosím, odpověď blíže specifikujte. 



        

 

 

9) Setkal/a jste se někdy s mobbingem osobně? Lze označit více možností. 

 

           Na současné škole       Na bývalé škole 

a) ano, jako oběť        □      □   

b) ano, jako svědek        □      □ 

c) ne          □      □ 

d) nejsem si jistý/á        □      □ 

e) z doslechu         □      □ 

 

 

 

10) Kdo byl původcem mobbingu? 
a) žena / více žen 

b) muž / více mužů 

c) zástupci obou pohlaví 

 

  

11) Pokud jste se s mobbingem setkal/a, jakým způsobem probíhal? Lze označit více 

variant. 

a) vylučování z kolektivu 

b) urážky mé osoby 

c) pomlouvání mé osoby 

d) znesnadňování práce 

e) omezování kompetencí 

f) zamlčování informací 

g) veřejné zesměšňování 

h) intrikaření za mými zády 

i) zpochybňování mých kompetencí 

j) výhružné telefonáty či dopisy 

k) vyhrožování fyzickým násilím 

l) ignorování mé osoby 

m) jiným způsobem: ………………… 

12) Pokud jste se stal/a oběti mobbingu, jak jste reagoval/a? 

a) nikomu jsem nic neřekl/a 

b) svěřila jsem se kolegům 

c) vyhledala jsem pomoc u vedení školy 

d) vyhledala jsem odbornou pomoc 

e) ukončila jsem pracovní poměr 

f) jinak …………. 

 

 

 

13) Věnuje se vedení školy těmto činnostem? Oznámkujte jako ve škole 1-5. 



a) včasné a aktivní řešení konfliktních situací   ……….. 

b) řešení stížností zaměstnanců     ………..   

c) naslouchání podřízeným (pohovory)    ……….. 

d) sledování atmosféry na pracovišti (dotazníky, sezení)  ……….. 

 

 

 

14) Vyskytují se u Vás ve škole některá z těchto preventivních opatření? Lze označit více 

možností. 

a) směrnice či postupy při výskytu násilí na pracovišti 

b) etický kodex 

c) jiná ujednání ……………… 

d) školení či semináře zaměřené na násilí na pracovišti 

 

 

 

15) Domníváte se, že adaptace nových a začínajících učitelů je na Vaší škole efektivní?   
a) Rozhodně ano, postupná integrace má velmi propracovanou strukturu a obsah. 

b) Ano, adaptace je dostačující. 

c) Spíše ne, tento proces je vnímán jako formální záležitost. 

d) Rozhodně ne, adaptaci by měla být věnována větší pozornost. 

e) Nedokážu posoudit. 

 

 

 

16) Vyberte tvrzení, které nejlépe charakterizuje vedení Vaší školy. 

a) Vedení direktivně určuje úkoly. Všechna rozhodnutí jsou učiněna bez spoluúčasti   

pedagogického sboru. 

b) Pedagogický sbor je aktivně zapojen do rozhodování. Vedení školy se těší přirozené autoritě. 

c) Vedení školy se chová velice pasivně a dává věcem volný průběh. I závažná rozhodnutí jsou 

ponechána na pedagogickém sboru. 

 

 

 

17) Pohlaví: 

a) žena 

b) muž 

 

 

 

18) Kolik Vám je let? 

a) 20-30 let 

b) 31-40 let 

c) 41-50 let 

d) 51-60 let 

e) 61 let a více 

 

 

19) Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

a) 0-2 roky 



b) 3-10 let 

c) 11-20 let 

d) 21-30 let 

e) 31 let a více 

 

 

 

20) Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

a) učitel/ka I. stupeň 

b) učitel/ka II. stupeň 

c) učitel/ka I. i II. stupeň 

 

 

 

21) Z kolika členů se skládá Váš učitelský sbor? 

a) do 15 učitelů 

b) 16-28 učitelů 

c) 29-40 učitelů 

d) 41 a více učitelů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Příloha 2  

45 ubližujících, poškozujících a nactiutrhačných postupů a forem chování, které lze dle prof. 

Leymanna považovat za tzv. mobbing  

 

Kategorie I – útoky na možnost se vyjádřit, příp. se někomu svěřit: 

 nadřízený omezuje možnost oběti se vyjádřit (něco sdělit); 

 dotyčná osoba je neustále přerušována; 

 kolegové omezují její možnost se vyjádřit; 

 oběť je terčem hlasitých nadávek nebo křiku; 

 její práce je neustále kritizována; 

 neustále je kritizován její soukromý život; 

 je objektem či terčem teroru po telefonu; 

 je jí ústně vyhrožováno; 

 je jí vyhrožováno písemně; 

 oběti je upírán kontakt prostřednictvím znevažujících pohledů nebo gest; 



 je jí upírán kontakt prostřednictvím různých náznaků či odmítnutí, aniž by jí to bylo 

řečeno přímo. 

Kategorie II – útoky na sociální (mezilidské) vztahy: 

 s dotyčnou osobou se nemluví; 

 nenechává se, aby nás tato mohla oslovit či se k nám přihovořit; 

 je posazen/a do místnosti, která je daleko od ostatních kolegů; 

 kolegům je zakazováno s touto osobou mluvit; 

 je s ní zacházeno, jako kdyby byla vzduch. 

Kategorie III - útoky s dopadem na pověst, úctu a vážnost: 

 za zády dotyčné osoby jsou o ní šířeny zlé řeči; 

 rozšiřují se o ní pomluvy; 

 dotyčná osoba je vysmívána či zesměšňována; 

 je v podezření, že není duševně zcela v pořádku; 

 má se prý nechat vyšetřit psychiatrem; 

 na adresu případného postižení dotyčné osoby se dělají vtipy; 

 je imitována její chůze, hlas či gesta za účelem tuto osobu znevážit a zesměšnit; 

 je napadáno její politické a náboženské přesvědčení; 

 soukromý život dotyčné osoby je předmětem různých vtipů; 

 je znevažována a zesměšňována její národnost; 

 bývá nucena vykonávat práce, které zraňují její sebevědomí a sebeúctu; 

 její pracovní nasazení a výkon je znevažován a hodnocen neobjektivním způsobem; 

 rozhodnutí dotyčné osoby jsou zpochybňována, příp. nejsou brána vůbec v potaz; 

 je terčem obscénních nadávek a jiných znevažujících výrazů; 

 je předmětem sexuálního zájmu a jsou jí činěny verbální sexuální nabídky. 

 

Kategorie IV – útoky na kvalitu pracovní a životní situace 

 dotyčné osobě nejsou přidělovány žádné pracovní úkoly; 

 bývá jí odebrána možnost jakéhokoli zaměstnání, a dokonce nesmí na pracovišti 

vykonávat ani činnost, kterou si vymyslí sama; 

 dotyčná osoba dostává nesmyslné pracovní úkoly; 

 dostává úkoly, které jsou hluboko pod úroveň jejích dovedností a možností; 

 dostává stále nové úkoly; 

 dotyčná osoba dostává úkoly, které poškozují ji samou nebo její pověst; 

 dostává úkoly, které přesahují její kvalifikaci s úmyslem prokázat její neschopnost či 

dotyčnou osobu blamovat nebo zdiskreditovat. 

Kategorie V – útoky na zdraví 

 dotyčná osoba je nucena do práce, která poškozuje její zdraví; 

 je jí vyhrožováno fyzickým násilím; 

 vůči dotyčné osobě je použito mírnějšího násilí, aby si „to lépe zapamatovala“; 

 dotyčná osoba je tělesně zneužívána; 

 jsou jí způsobeny výdaje s úmyslem dotyčnou osobu poškodit; 

 jsou jí způsobeny fyzické škody doma nebo na pracovišti; 

 dotyčná osoba je sexuálně obtěžována. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Příloha 3 

Katalog 100+…forem jednání, která lze považovat za mobbing 

A Útoky na pracovní výkon a možnost jej vykonávat 

1. Sabotáže: poškozování pracovních prostředků, jejich krádeže, manipulace s nimi. 

2. Krádeže výsledků práce (kupř. podkladů, data „jsou pryč“). 

3. Manipulace s výsledky práce (např. přidávání zmetků, chyb). 

4. Cílené vyrušování (kupř. nesmyslné telefonáty a jiné rušivé vlivy). 

5. Zadržování informací potřebných k práci nebo jejich záměrné zkreslování. 

6. Záměrné neinformování o poradách, koncových termínech (deadlines). 

7. Nařizování nesmyslných činností (třídění již vyřazených šanonů, spisů). 

8. Zakazování činnosti během pracovní doby. 

9. Opakované a systematické nařizování přetěžujících činností. 

10. Přidělování prací, které dotyčný nemá rád nebo které mu „nesedí“. 

11. Přidělování objektivně nadměrného množství práce. 

12. Nucené dokončování nedodělků (kupř. kvůli dovolené, odborářské činnosti.) 

13. Nepříznivé místo výkonu práce (hluk, vyrušování, bez ochrany či soukromí apod.). 

14. Systematické nařizování prací, které jsou pod schopnostmi dotyčné osoby. 

15. Příkazy jsou podávány takovým způsobem, že nevyhnutelně vedou k chybám. 

16. Zmanipulované přidělování pracovních činností (kupř. pouze neoblíbené, nejhorší, 

„nejšpinavější“). 

17. Odepření běžných informačních kanálů (např. žádný telefon, fax, email). 

18. Odepření společné činnosti (např. „s ní ne!“). 

19. Odepření pomoci, podpory, rady (i přestože by to bylo možné). 

20. Překvapivé odepření původně slíbené podpory. 



21. Krádež výsledků práce. 

22. Omezení oprávnění a kompetencí (z odborného hlediska neoprávněné, svévolné). 

23. Služba podle předpisu (např. záměrná nepružnost, nepochopení). 

24. Permanentní zpochybňování rozhodnutí a kompetencí. 

25. Příkazy zůstávají neprovedené a jsou sabotovány (otevřeně nebo skrytě). 

26. Příkazy jsou prováděné doslova (i se zjevnými chybami). 

27. Svévolně vytvářený časový tlak. 

28. Překvapivé „útoky“ (kupř. náhlé změny pracovních příkazů, termínů). 

29. Stále znejišťování a „srážení“. 

B Útoky na pracovní poměr 

30. Poukazování na nesprávné chování (kupř. „zmizení“ žádosti o dovolenou). 

31. Na dotyčnou osobu jsou „házeny“ chyby a negativní události. 

32. Svévolné napomínání (z vykonstruovaných důvodů). 

33. Svévolné přemístění či přeložení (nebo pokusy o ně). 

34. Svévolná výpověď z práce (z vykonstruovaných důvodů). 

35. Manipulace s evidencí pracovní doby. 

36. Obviňování z trestných činů (např. podsouvání kradeného zboží). 

37. Stálé zpochybňování kvalifikace pro výkon práce. 

38. Svévolné zadržování odměn (náhrad za dovolenou, výloh). 

39. Záměrně špatný pracovní posudek, tvrzení o špatné práci. 

40. Odepírání jinak běžného nároku na povýšení či dosažení lepší pozice. 

41. Cílené znemožňování dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 

C Destruktivní kritika 

42. Ponižující, nevěcná, přehnaná a nelítostná kritika. 

43. Zveličování jednotlivých prohřešků a chyb („dělání velblouda z komára“). 

44. Paušální kritika a zobecňování chyb („děláte všechno špatně“). 

45. Kritika za chyby, které byly vyvolány pokyny agresora. 

46. Stálá tvrdá kritika. 

47. Potlačování snah a návrhů na zlepšování. 

48. Stálé snižování a devalvace motivace (např. „To nikdy nedokážete!“). 

D Útoky na sociální integraci na pracovišti 

49. Prostorová izolace (např. záměrné odlehlé místo výkonu práce). 

50. Potlačování možností vyjádřit svůj názor (např. „Ty už raději mlč!“). 

51. Mluvení „za zády“ (šíření klepů, pomluv). 

52. Narážky, dvojznačné poznámky. 

53. Angažovanost a nasazení dotyčného jsou znevažovány jako „maskovaný egoismus“. 

54. Možní spojenci a přátelé dotyčného jsou přeloženi. 

55. Možní spojenci a přátelé dotyčného jsou zastrašováni. 

56. Vyloučení z každodenní komunikace („jako by byl vzduch“). 

57. Vyloučení z neformálních setkání („zavřené dveře“). 

58. Vyloučení z běžných přátelských projevů mezi členy pracovního kolektivu (nabízení 

sladkostí, chlebíčků, vaření kávy, zalití květin). 

59. Demonstrativní mlčení v přítomnosti dotyčné osoby (silent treatment). 

60. Ignorování otázek, pokusů o rozhovor, žádostí o pomoc, nabídek spolupráce. 

61. Demonstrativní vyhýbání (např. nesednout si za jeden stůl, odejít z místnosti, přejít na 

druhý chodník). 

E Útoky na úctu a sociální pověst v zaměstnání 



62. Cílené nactiutrhání, poškozování pověsti. 

63. Cílené rozšiřování pomluv. 

64. Dotyčné osobě je nepravdivě podsouvána zlomyslnost a nedbalost. 

65. Provokace za účelem zneužití případných emocionálních reakcí dotyčného. 

66. Urážení a ponižování v přítomnosti jiné osoby. 

67. Vyzrazení informací osobního charakteru („tajemství“) dalším osobám. 

68. Zesměšňování (např. slovně, neverbálně, karikováním). 

69. Zostuzení, kompromitování dotyčného u ostatních zaměstnanců. 

70. Cílené negativní „zvláštní zacházení“ (tímto způsobem je zacházeno jen s touto 

osobou). 

71. Demonstrativní zdánlivě pozitivní „zvláštní zacházení“ („uchválení k smrti“). 

72. Nařknutí z psychického onemocnění. 

73. Argumentování vykonstruovanými stížnostmi třetích osob (např. zfalšované dopisy, 

telefonáty, emaily). 

74. Jsou zveřejňovány fingované dopisy, které měl dotyčný údajně napsat či obdržet. 

F Útoky na sebevědomí a pocit sebeúcty 

75. Pokořování, ponižování, ztrapňování, devalvace (slovní, neverbální). 

76. Utiskování prostřednictvím slovní dominance („seřvání“). 

77. Neomalený způsob řeči s dotyčnou osobou. 

78. Lidskost a charakter dotyčné osoby jsou zpochybňovány. 

79. Podsouvání zlých úmyslů, hloupostí, nečestností apod. 

80. Znejišťování, ubližování, urážení, hanobení. 

81. Cílené útoky na osobní nejistotu a její zneužívání. 

82. Zveřejňování osobních slabin (slabých míst). 

83. Zveličování chyb a nedostatků („vození se po někom“). 

84. Cílené nerovné zacházení (kupř. negativní zvláštní kontrola, cílená křivda). 

85. Stálá nebo přehnaná kontrola („zaměstnanecká nesvéprávnost“). 

G Vytváření atmosféry úzkosti, strachu a hnusu 

86. Navozování úzkosti a strachu (dotyčný je někde zamčen, do jeho stolu je vložen pavouk, 

do práce je přineseno mrtvé zvíře, je způsoben elektrický zkrat). 

87. Navozování pocitu hnusu (v kanceláři dotyčného je schováno něco páchnoucího, 

zkažené potraviny). 

88. Zastrašování, ohrožování (vyhrožování ztrátou zaměstnání, fyzickým násilím). 

89. Povinná návštěva lékaře za účelem posouzení duševního zdraví. 

 H Útoky na oblast soukromí 

90. „Telefonní teror“ (např. volání v noci). 

91. Telefonáty a návštěvy za účelem kontroly. 

92. Naléhavé výzvy přerušit dovolenou nebo pracovní neschopnost a vrátit se do práce. 

93. Očerňování dotyčné osoby u členů její rodiny, přátel atd. 

94. Obtěžování či napadání členů rodiny dotyčné osoby. 

95. Poškozování věcí, které jsou v držení dotyčné osoby – pracovních nebo osobních 

předmětů, ošacení, nářadí apod. 

96. Nařizování nevhodných termínů dovolené. 

97. Náhlé zrušení přislíbené dovolené či náhradního volna za přesčasy. 

98. Zatajení či zcizení žádostí (o dovolenou, účast na vzdělávacích akcích). 

99. Stálé znevažování soukromých koníčků, zálib a oblíbených činností. 

100. Stálé znevažování náboženských, politických a světonázorových přesvědčení. 



CH Útoky na zdraví a tělesnou integritu 

101. Přímé tělesné útoky a použití násilí. 

102. Způsobená zranění v důsledku domnělé náhody či nešikovnosti. 

103. Vědomé nařizování činností poškozujících zdraví. 

104. Sabotování bezpečnosti práce, chybějící ochranné pomůcky a prostředky. 

105. Sexuální obtěžování. 

106. Utajené podání léků nebo návykových látek (kupř. alkoholu u abstinujícího 

alkoholika). 

107. Znehodnocení nebo znečištění potravin. 

108. Způsobení zdravotní újmy (kupř. průvanem, chladem, horkem, hlasitým zvukem, 

vibrací, tabákovým dýmem, sprejem, tzv. smrdutými bombami). 

109. Zneužívání zdravotního postižení nebo nemocí proti dotyčné osobě. 

110. Vybízení dotyčné osoby k sebevraždě. 

I Selhání pomoci 

111. Ignorování situace mobbingu (ostatní např. hledí jinam, odejdou). 

112. Zlehčování nebo zesměšňování stížnosti. 

113. Výčitky a obviňování dotyčné osoby, když žádá o pomoc. 

114. Trpění mobbingu. 

115. Neposkytnutí pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


