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SPOLEČNOST

V každé společnosti 
existují určitá pravidla, 
která usnadňují život 
lidem v ní žijícím, 
a zároveň je chrání. 



KONFLIKT

Co vše se Vám vybaví pod pojmem „konflikt“?

SLOVA

POCITY

PŘEDSTAVY



KONFLIKT

• Střetnutí protichůdných sil na cestě k cíli.

• Situace která ohrožuje soulad zúčastněných.

• Konflikt je nedílnou součástí našeho života.

• Nedorozumění mezi dvěma nebo více osobami.



KONFLIKT



DRUHY KONFLIKTU



PŘÍČINY KONFLIKTU

• Špatná komunikace

• Zvýšená hranice stresu

• Vlastnosti

• Majetek

• Rozdílné zájmy, postoje 
či hodnoty



KONFLIKT PODLE JEHO ZDROJŮ

• Informační konflikty

• Vztahové konflikty

• Hodnotové konflikty

• Strukturální konflikty

• Zájmové konflikty



KONFLIKT V DŮSLEDKU ROZPORŮ V OBLASTI

• Představ

• Názorů 

• Postojů

• Zájmů

• Potřeb



1. odlišné signály

2. podstatné odlišnosti

3. vnímání polarity

4. izolace

5. destrukce

6. vyčerpání /únava



VÝVOJ KONFLIKTU

spouštěče

postkonfliktní
stav

zklidněníeskalace

střet
vrchol konfliktu





PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ KONFLIKTU

• Únik

• Přizpůsobení se názoru protistrany

• Konfrontace

• Kompromis

• Dohoda



ŘEŠENÍ (PRACOVNÍCH) KONFLIKTŮ



JAK POZNAT, ŽE SE SCHYLUJE KE KONFLIKTU

• Zhoršená/nucená komunikace

• Přibývá drobné popichování

• Rozdílné názory

• Drobné dohady

• Hledání viníků místo řešení



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



KONFLIKT - 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



KONFLIKT - NEGATIVA

• 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



JAKÉ JE DOBRÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTU

• Realistické

• Přináší „zisky“ 

• Přijatelné

• Konkrétní

• Rovnováha 

• Předchází



ČERNÁ OVCE

Obtížně zvládnutelní zaměstnanci



PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

• Češi tráví v práci dle statistik EU přibližně 2000 hodin 
ročně. 
→ Není to zanedbatelná část našeho života 
a vztahy se spolupracovníky se tak stávají jeho důležitou 
součástí.

• Formují také naše pracovní i osobní postoje, charaktery, 
posilují či oslabují sebevědomí 

• Nebo nám přinejmenším „brnkají“ na nervy.



VZTAHY 
NA PRACOVIŠTI

Pozitivní vztahy 
na pracovišti 
přispívají k vyšším 
pracovním výkonům 
a zvýšení 
produktivity práce.



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 (ojedinělý konflikt či opakující se)

2. Zjištění míry pracovního stresu na pracovišti 
(→ zde se dá odhalit, zda lidé jednají 
pouze zkratovitě nebo je to jejich naturel)

3. Rozhovory se zaměstnanci a „potížistou“ 

4. Usměrnění nežádoucího chování, dohodnutí pravidel 
a jejich dodržování pravidelně a dlouhodobě 
kontrolovat

5. Při úspěchu dát pozitivní zpětnou vazbu



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?



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

• Predátor

• Podpásovec

• Vztekloun

• Remcal

• Drbna

• Donašeč

• Želvák



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

PREDÁTOR

• útočný, zastrašuje, 
ohrožuje své okolí

• chce mít kontrolou

• používá křik, hrubá slova, 
otevřenou agresivní formu nátlaku

• pocit osobní hodnoty u něj roste přímo úměrně 
s tím, nakolik se mu podařilo ponížit druhého člověka



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ
Jak jednat s predátorem?

• Projevit vlastní sebedůvěru, odvahu, bojovnost, energičnost

• Oční kontakt

• Nechat mu prostor, aby se uklidnili, 
ale pak se rovnocenně vymezit.

• Nelamte si příliš hlavu s etiketou

• 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



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

PODPÁSOVEC

• pasivně agresivní

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

• uštěpačné a zraňující poznámky, zamaskované jako vtipy 
či přátelské špičkování (je těžké se proti nim ohradit)

• poté, co shodí kolegu, cítí se silnější a lepší



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

Jak jednat s podpásovcem?

• Konfrontovat ho

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

• Dotáhnout vždy situaci do finálního objasnění

• Posměšky netolerovat a neignorovat 



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ
VZTEKLOUN

• „Výbušný typ člověka“

• Funguje většinu času běžně, 
ale pak „vybouchne“

• Ventiluje tak napětí a tenze, 
které neřeší průběžně

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



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

Jak jednat se vzteklounem?

• Nechat ho „vybouřit“ a uklidnit se

• Promluvit si

• Ubezpečit ho, že i tak o něm 
máte dobré mínění

• Je třeba společně hledat jiné 
způsoby komunikace a nastavit mantinely chování

• Hledat jiné „ventily“ 



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ
REMCAL

• Nespokojený a dává to najevo

• Stěžuje si

• Šíří negativní náladu 

• Odrazuje optimistické kolegy od spolupráce

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

• Nechce se angažovat a hledat řešení

• Zříká se zodpovědnosti



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

Jak jednat s remcalem?

• Motivovat je

• 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



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ
DRBNA

• Udržuje navenek přátelské 
vztahy 

• Bývá příjemně upovídaná 
a účastná 

• Zajímá se o ostatní

• Informace používá poté 
proti Vám



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

Jak jednat s drbnou?

• Nedávat jí informace (= munici)



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

DONAŠEČ

• Sbírá informace na své kolegy, 
aby je poté mohl ohlásit 
nadřízenému – tím si zajistí 
jeho náklonnost a případný 
postup na profesním žebříčku.



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

Jak jednat s donašečem?

• Důvěra nadřízeného ve „své“ lidi

• Otevřená komunikace na pracovišti

• Nešpehovat

• Jiné kontrolní mechanismy

• Obranou ze strany zaměstnanců je 
dodržování pravidel na pracovišti. 



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

ŽELVÁK

• Samotářský a mlčenlivý kolega

• Nejistý, nízké sebevědomí

• Straní se ostatním kolegům

• Toto chování narušuje komunikační schopnost s týmem

• Trvá mu déle se k pracovnímu úkolu odhodlat a odevzdat 
= zdržuje



KLASIFIKACE ČERNÝCH OVCÍ

Jak jednat se želvákem?

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

• Povzbuzujte jemnými náznaky, 
posilujte želvákovo sebevědomí



PŘI JEDNÁNÍ 
S PROBLÉMOVÝMI ZAMĚSTNANCI

• Nebrat si to osobně

• Klid a pozitivní přístup

• Nesnažte se změnit člověka, 
jen jeho chování

• Jednejte vždy sám za sebe

• Respekt a důstojné zacházení


