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(Dokončení ze str. 7)
Také na tuto osobu, jakoby náho-

dou, vždy zbudou nejhorší pracov-
ní pomůcky, horší pracovní kout, a 
když je osoba náchylná na průvan, 
neustále někdo větrá… 

To je velmi stresující, a může to 
značně ovlivnit nejen kvalitu prá-
ce, ale postupně oslabit i zdravotní 
stav jedince. Práce se mu postup-
ně zoškliví a nerad do zaměstnání 
chodí.

Jak z bludného kruhu
Když už se nám něco podobné-

ho děje, bez emocí popřemýšlejme, 
co z těchto nepříjemných narážek 
na nás můžeme nějak sami změnit. 
Třeba ve stylu práce, v našich zvy-
cích, v oblékání… 

Rozhodně si ale narážky neber-
me k srdci. Cílí na to nás ponížit, 
zesměšnit, či znejistit. Snažme se 
vždy zachovat klid a vystupovat 
sebevědomě a pozitivně.

Pojmenovávejme věci pravými 
jmény. V rámci možností se snaž-
me vycházet s kolektivem i proble-
matickými osobami. 

Pokud to nevydržíme a utečeme z 
boje, může nás klidně něco podob-
ného potkat i v novém zaměstná-
ní. Problémové osoby, které rády 
hledají obětní beránky, jsou totiž 
všude. Než tedy neustále měnit 
pracovní místa, je rozumnější lidi 
kolem sebe odhadnout, zaškatulko-
vat, a podle toho s nimi jednat.

Důležitá rada pro nováčky zní: 

Neodkrývat hned své karty, a 
nebýt důvěřiví… Čím míň toho o 
nás agresoři vědí, tím hůře se jim 
nachází naše slabina. 

Jestliže nás mobbing už tak 
obtěžuje, že kvůli němu nemůžeme 
plnit své úkoly, je na místě obrátit 
se na nadřízeného. 

Ten by měl věc důsledně řešit 
a mobbing potřít. Nenechme se 
odbýt, že to není jeho starost, nebo 
ať si to vyřídíte mezi sebou… V 
práci bychom se kvůli vztahům 
neměli stresovat. Šéf by se o to měl 
postarat. Vždyť zde ročně strávíme 
až 2000 hodin. 

Co může udělat šéf
Pravdou je, že zvládat obtížné 

zaměstnance a řešit jejich problé-
mové chování patří k nejsložitějším 
řídícím úkolům.

Velmi záleží na sociálních schop-
nostech manažera.

Problém v kolektivu by měl 
zachytit včas, a snažit se porozumět 
příčinám. Pak zvolit správné meto-
dy řešení. 

Šikanovanému zaměstnanci by 
měl podat pomocnou ruku, ať jde 
o nedostatky v jeho pracovních 
schopnostech, či o osobní věci. Šéf 
by měl podporovat pozitivní mezi-
lidské vztahy. Stanovit jasná pravi-
dla pracovního či společenského 
chování na pracovišti, a důsledně 
vyžadovat jejich dodržování. Nejlé-
pe, když nové zaměstnance vybírá 
ve spolupráci s těmi stávajícími.

Mobbing v práci dokáže...


