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KONFLIKT 

Vychází ze slova „conflictus“ – „srazit se spolu“, srážka, soutěž nebo vzájemný střet proti sobě 
stojících sil: vlastností, myšlenek, zájmů, postojů či hodnot. 

• Střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli. 

• Situace která ohrožuje soulad zúčastněných. 

• Konflikt je nedílnou součástí našeho života. 

• Nedorozumění mezi dvěma nebo více osobami. 
 

1. Zprostředkovaně: např. v televizi, která nás informuje o různých mezinárodních konfliktech, 
politických či sousedských sporech. 

2. Přímo: konflikty také vznikají mezi spolužáky, spolupracovníky, přáteli, příbuznými, partnery, 
atd.  

 

Druhy konfliktů 

1. Intrapersonální konflikt (vnitřní) - osobní konflikty jedné osoby 

2. Interpersonální konflikt (meziosobní) - mezi 2 nebo více osobami 

 

1. Konflikt uvnitř skupiny 

2. Konflikt mezi skupinami  

 

Nerovnost sil: Pro konflikt dvou osob je typické, že jedna z nich je obvykle silnější a prosazuje své 
právo na určitou věc/věci nebo určitý způsob jednání, a jejich jednání může zmařit touhy ostatních. 

 

Příčiny konfliktu: 

• Špatná komunikace (nedostatečná komunikace, nadměrná komunikace, ve které se člověk 
ztrácí, mystifikace, neschopnost správně komunikovat, ...) 

• Zvýšená hranice stresu (my či protivník jsme unavení, ve stresu a podepíše se to na 
komunikaci) 

• Některé osobní vlastnosti (rysy narcismu, arogance, agresivity, ... zhoršují komunikaci a 
porozumění a to vede ke konfliktu; osobní spory) 

• Konflikty kvůli majetku 

• Konflikty rozdílných zájmů, postojů, hodnot 
 

Konflikt podle jeho zdrojů: 

• Informační konflikty 

• Vztahové konflikty 

• Hodnotové konflikty 

• Strukturální konflikty 

• Zájmové konflikty 
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Konflikt vzniká v důsledku rozporu v oblasti:  

• Představ – vliv očekávání, fantazie, motivace, předsudků 
Jak předcházet: zřetelně říci, co si představuji, když říkám… nebo zeptat se druhého, když 
něco říká, co tím myslí…(parafrázování) 

• Názorů – spojím určitou představu s hodnotícím soudem 
Jak řešit: expert, normy, hlasování 

• Postojů – názor zabarvený citovým vztahem 

• Zájmů 

• Potřeb 
 

Vývoj konfliktu - 6 fází 

1. odlišné signály – uvědomění si odlišností, vzniká napětí, strach, úzkost. 
2. podstatné odlišnosti – hromadí se negativní emoce, nahlas kritizujeme, 
3. vnímání polarity – strany trvají na svých protikladech, nechtějí ustoupit 
4. izolace – nestýkáme se s konfliktním partnerem, trestáme ho (psychicky). Tady je nezbytný 

vstup třetí neutrální osoby 
5. destrukce – strany se snaží zničit navzájem nebo zničit sebe, vyhrožování, ukončování vztahu, 
6. vyčerpání únava – vede k rezignaci, zde opět možný vstup prostředníka 

 

Přístupy ke konfliktu 

• Únik – vyhýbání se konfliktu, jeho popření 

• Přizpůsobení se názoru protistrany – ústup ze svého stanoviska 

• Konfrontace – agrese 

• Kompromis 

• Dohoda 
 

Strategie řešení konfliktu 

1. Želva - „Únikový styl“, vzdávají se cílů, cítí se bezmocní, konfliktu se vyhýbají 
Kdy ho užívat? – Když není šance, chceme nechat lidi „vychladnout“, druzí mohou konflikt 
vyřešit efektivněji. 

2. Medvídek - „Přizpůsobivý styl“, vztahy jsou důležitější než vlastní cíle, konfliktu je lépe se 
vyhnout ve prospěch harmonie 
Kdy ho používat? – Když zjistíme, že jsme se mýlili, chceme si vybudovat sociální kredit,  
je důležité udržet stabilitu a harmonii. 

3. Žralok - „Soupeřivý styl“, snaží se oponenty přimět, aby přijali jeho hledisko – za každou 
cenu, útočný, soutěživý, agresivní, nevzdává se 
Kdy ho užívat? – Když je důležité jednat rychle a rozhodně, proti lidem, kteří zneužívají 
vstřícné jednání. 

4. Liška - „Kompromisní styl“, vyjednávají, vzdávají se části cílů a chtějí totéž po oponentovi, 
„něco za něco“ 
Kdy ho používat? – Když cíle nestojí za rozvrat, pro účelné řešení v časovém tlaku, 
protivníci mají vzájemně se vylučující cíle.  

5. Sova - „Integrační styl“ vidí konflikt jako nástroj ke zlepšení vztahů mezi lidmi tím, že 
dojde ke snížení napětí mezi nimi; nejsou spokojené, dokud nebyly odstraněny negativní 
pocity; ideálně se snaží předcházet konfliktům; hledají oboustranně výhodnou dohodu.  
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Jak poznat, že se schyluje ke konfliktu? 

• komunikace mezi zúčastněnými se zhoršuje, tzn. nucená, musíme se do rozhovoru nutit…, 

• přibývá drobného popichování, posměšků, zlých vtipů 

• stále častěji se objevují rozdílné názory na vyskytující se problémy, častěji dochází k hádkám 
kvůli maličkostem 

• místo řešení problémů se hledají viníci, lidé se stále více odvolávají na pravidla a nařízení, 
hlavní věcí nejsou věcné problémy, nýbrž myšlenky na to, jak si to spolu vzájemně „vyřídit“, 
všichni zúčastnění jsou naštvaní, nabroušení, napjatí,výsledky práce se vytrácí 
 

Jak předcházet konfliktu? 

• Lépe komunikovat navzájem mezi sebou 

• Jasněji se vyjadřovat 

• Lépe a pozorně naslouchat 

• Konstruktivněji řešit vzniklé  
spory – hledat přijatelná řešení 

• Tolerance = respekt k odlišnostem 
 

Pozitivní či negativní role konfliktu 

• Není sám o sobě negativní – negativně působí emoce, které jsou s ním spojené.  

• Obsahuje konstruktivní prvky – je zdrojem změn, zabraňuje stagnaci, uvolňuje napětí,  
podněcuje k řešení problémů. 

Klady 

• Rozvíjí schopnost komunikace. 

• Zabrání nečinnosti. 

• Podporuje toleranci. 

• Odstartuje změny. 

• Vede k sebepoznání. 

• Upozorní na problémy. 

• Učí překonávat překážky při jednání s druhými lidmi. 

• Rozvíjí tvořivé myšlení (nutí hledat nové řešení). 

• Podporuje vzájemné pochopení odlišných postojů a hodnot. 

Zápory 

• Únava  

• Snižuje výkonnost práce  

• Stojí čas a energii 

• Narušuje týmovou práci 

• Vyvolává nepříjemné pocity 

• Zakrývá příčiny 

• Může vést zpátky, ke zhoršení 

• Ztěžuje komunikaci 

• Snižuje motivaci 
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Dobré řešení konfliktu 

• Je realistické. 

• Přináší „zisky“ všem účastníkům. 

• Je přijatelné pro obě strany. 

• Je konkrétní, říká co, kdo, kdy, jak. 

• Pracuje se zachováním rovnováhy (účastníci se podílejí na řešení, pro ukončení konfliktu něco 
vykonají). 

• Předchází dalšímu objevení se konfliktu. 

 

Obtížně zvládnutelní zaměstnanci 

• Žádný kolektiv není zcela ideální a bez chyb → Rozmanitost povah. 

• Nemělo by se to vymykat běžným „snesitelným normám“. 

• Hromadící se konflikty se šíří dál jako nákaza mezi ostatními zaměstnanci. 
 

Postup zaměstnavatele  

1. Vysledovat, zda se jedná o ojedinělý konflikt či se problémová situace opakuje 

2. Zjištění míry pracovního stresu na pracovišti , rozdělení kompetencí a stanovená pravidla 
→ zde se dá odhalit, že lidé jednají zkratovitě, protože jsou přetížení  
a vystresovaní  

3. Rozhovory se zaměstnanci a „potížistou“  
 → zde se dá odhalit, že je „potížista“ v momentální vypjaté životní situaci  

 → detekovat „černou ovci“ 

4. Nutno nežádoucí chování usměrnit, dohodnout pravidla a jejich dodržování pravidelně a 
dlouhodobě kontrolovat  

5. Když se věci daří a nevhodné chování ustoupilo, je dobré poskytování pozitivní zpětné vazby. 

 

Klasifikace "černých ovcí" 

• Uvědomme si, že nelze změnit člověka, ale lze ovlivnit jeho chování. 

• Lépe se nám s nim bude komunikovat, pokud najdeme odpovědi na otázky:  
 - Jaký je to typ člověka?  
 - Co svým chování sleduje / Co očekává?  
 - Co by na něj mohlo platit?  
 - Lze nazvat jeho projevy jinak než  že dělá potíže? 

• Predátor, Podpásovec, Vztekloun, Remcal, Drbna, Donašeč, Želvák  

 

PREDÁTOR 

• Při prosazování je útočný, zastrašuje, ohrožuje své okolí. 

• Chce mít věci zcela pod kontrolou. 

• Pro „válcování“ ostatních neváhá použít křik, hrubá slova, otevřenou agresivní formu nátlaku  
(např. vyhrožování). 

• Pocit osobní hodnoty u něj roste přímo úměrně s tím, nakolik se mu podařilo ponížit druhého 
člověka. 
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Jak jednat s predátorem? 

Predátoři mají políčeno na „slabší“ články týmu, kteří se stávají jejich oběťmi. Na silného protivníka si 
netroufají. Proto je jedna z možných cest: 

• Posílit a projevit vlastní sebedůvěru a odvahu. 

• Projevit přiměřenou a kultivovanou bojovnost. 

• Oční kontakt. 

• Nechat mu vždy trochu času, aby se uklidnili, ale pak se rovnocenně vymezit. 

• Energické chování až téměř přátelské, ale nelamte si příliš hlavu s etiketou. 

• Nutné je bránit se a nenechat se zastrašit.  

• Nediskutovat o tom, co řekli a jak to mysleli, ale popsat, jaké chování k vám je přípustné a co 
nadále nebudete snášet. 

 

PODPÁSOVEC 

• Pasivně agresivní 

• Navenek přátelský a sociálně adaptovaný, vytváří sítě vztahů a získává cenné informace. 

• Na adresu kolegů pak pouští uštěpačné a zraňující poznámky, zamaskované jako vtipy či 
přátelské špičkování, takže je těžké se proti nim ohradit. 

• Poté, co shodí kolegu, cítí se silnější a lepší. 

Jak jednat s podpásovcem? 

• Konfrontovat ho – zeptat se ho, co tím konkrétně myslí a proč to říká. 

• Požádat ho, aby příště jednal na rovinu a bez narážek. 

• Nenechat ho „uniknout“ a dotáhnout vždy situaci do finálního objasnění. 

• Posměšky netolerovat a neignorovat.  

 

VZTEKLOUN 

• „Výbušný typ člověka“ 

• Funguje většinu času běžně i vstřícně až do chvíle, kdy je pod větší zátěží a „vybouchne“. 

• Ventiluje tak napětí a tenze, které neřeší průběžně. 

• Po výbuchu se cítí lépe a je s ním možné probrat dopady jeho chování na ostatní. 

Jak jednat se vzteklounem? 

• Nechat ho „vybouřit“ a uklidnit se. 

• Promluvit si o dané situaci někde stranou v soukromí (ne před ostatními kolegy).  

• Ubezpečit ho, že jeho výbuch neovlivnil Vaše mínění o jeho osobě a jeho kvalitách. 

• Je třeba společně hledat jiné způsoby komunikace a nastavit mantinely chování tak, abych 
nepoškozovali důstojnost kolegů.  

• Hledat jiné „ventily“.  
 

REMCAL 

• Nikdy s ničím není spokojený a dává to najevo. 

• Věčný stěžovatel, který zaručeně otráví atmosféru a tím nakazí ostatní kolegy negativní 
náladou. 

• Odrazuje optimistické kolegy od spolupráce. 

• Zaměřuje se negativní věci, složité úkoly a nezdary a vyzdvihuje to.  

• Nechce se angažovat a hledat řešení. 
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• Zříká se zodpovědnosti.  

Jak jednat s remcalem? 

• Motivovat je, aby se více podíleli na zlepšení chodu věcí. 

• Pozorně je vyslechněte, parafrázujte, ale nehodnoťte jejich výroky (obavy). 

• Čím víc se zapojí, budou mít úspěchy, budou ocenění a mohou změnit svůj pohled na věc. 

 

DRBNA 

• Udržuje navenek přátelské vztahy – se všemi je zadobře.  

• Bývá příjemně upovídaná a účastná.  

• Zajímá se o ostatní – co si kdo myslí, prožívá, co cítí. 

• Informace používá poté proti Vám – překrucování, přibarvování, manipulace s fakty – vytržení 
informace z kontextu, intrikování – poškozuje Vaši pověst. 

Jak jednat s drbnou? 

• Základní ochrana před zneužitím informací je nesvěřovat se na pracovišti se soukromými 
záležitostmi či názory a nekritizovat pokoutně spolupracovníky ani nadřízené.  
Nevíte, kdy se tyto údaje dostanou k nesprávným uším a budou zneužity.  

 

DONAŠEČ 

• Sbírá informace na své kolegy, aby je poté mohl ohlásit nadřízenému – tím si zajistí jeho 
náklonnost a případný postup na profesním žebříčku. 
(kdo přišel pozdě, kdo přehlédl chybu u uzávěrce, kdo si protáhl oběd, …) 

Jak jednat s donašečem? 

• Základem by měla být důvěra nadřízeného ve „své“ lidi a otevřená komunikace na 
pracovišti. 

• Odpadá potřeba nechat zaměstnance špehovat a naslouchat donášeným informacím. 

• Měly by fungovat jiné kontrolní mechanismy dodržování pravidel na pracovišti, aby nebylo 
nutné spoléhat na interpretaci „hlídacího psa“. 

• Obranou ze strany zaměstnanců je dodržování pravidel na pracovišti. Pokud se stane, že je 
porušíte, prevencí je ohlásit to svému vedoucímu dříve než donašeč a navrhnout nápravu 
(např. pozdní příchod si nadpracuji).  
 

ŽELVÁK 

• Samotářský a mlčenlivý kolega, ukrytý ve svém krunýři před celým světem. 

• Straní se ostatním kolegům. 

• Toto chování narušuje komunikační schopnost s týmem. 

• Trvá mu déle se k pracovnímu úkolu odhodlat, trvá dlouho než si troufne jej odevzdat, což brzdí 
celý tým. Důvodem je nejistota, nízké sebevědomí, obava z odhalení nedostatků a následného 
pokárání.  

Jak jednat se želvákem? 

• Snažte se za všech okolností zachovat klid a přistupovat rovnocenně, pokládejte jednoduché 
otevřené otázky a trpělivě vyčkávejte na odpovědi. Neobávejte se chvil mlčení. 

• Povzbuzujte jemnými náznaky, posilujte želvákovo sebevědomí a doufejte, že časem 
vykoukne z krunýře.  
 



7 
 

Při jednání s problémovými zaměstnanci: 

• Neberte si problematické chování kolegů osobně 

• Zachovejte vždy klid a pozitivní přístup při jednání 

• Nesnažte se změnit člověka, jen jeho chování 

• Jednejte vždy sám za sebe a pojmenovávejte situace ze svého pohledu 

• Respektujte právo na odlišnost a důstojné zacházení s každým člověkem  

 

 

 

 

 

 

 

 


