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E- LEARNING - KONFLIKT 

Konflikt  je spor, srážka názorů, rozkol, neshoda mezi jednotlivci či skupinami osob. 
Slovo konflikt pochází z latinského slova conflictus – „srazit se spolu“. 

Konflikt je definován jako srážka, soutěž nebo vzájemný střet proti sobě stojících sil 
(vlastností, myšlenek, zájmů, postojů apod.). Jednodušeji řečeno nedorozumění mezi 
dvěma nebo více osobami. 

V zásadě můžeme rozeznávat dva typy konfliktů. Intrapersonální,  který se odehrává 
uvnitř jedince a jde o konflikt mezi jeho motivy, pocity či názory, a interpersonální  
konflikt, konflikt mezi dvěma či více osobami. U interpersonálních konfliktů je občas 
vhodné zamyslet se nad tím, zda je pro poznání příčin konfliktu a jeho řešení 
významný vliv skupiny, do níž zúčastněné strany patří. Pak můžeme přidat dvě další 
kategorie konfliktů, a to intraskupinové (odehrávají se uvnitř skupiny) a mezi 
skupinami interskupinové konflikty .  

Konflikty jsou dynamické, samy o sobě nejsou negativní, i když v nich negativně 
působí strach či obava.  

 

A. Konflikt sám o sob ě ještě není problémem. Záleží na reakci na n ěj. 

Žáci, přicházející z různého prostředí a s různými zkušenostmi, se setkají na jednom 
místě s cílem účastnit se společné výuky. Výuka vyžaduje jejich aktivní přístup, 
vzájemnou spolupráci. Proces učení je často intenzívní a náročný. Tato dynamika 
učebního procesu vytváří konflikty různého typu. Vzdělávání je často úspěšné jen 
díky kreativitě a vynalézavosti, které jsou výsledkem rozdílů, kontrastů a střetů. 

Učitel by měl umět rozlišit normální a destruktivní konflikt. Vědět kdy a jak zasáhnout. 
V jaké roli vystupovat. Analyzovat konfliktní situaci a rozhodnout se, jak k ní 
přistoupit, jak ji řešit. 

Kdy je konflikt konfliktem? Konflikt staví proti sobě na základní úrovni strany konfliktu 
a kombinace potřeb, cílů, strategií, motivací a zájmů. Učitel dobře zvládne situaci, jen 
když ví a správně odhadne, kdy konflikt přeroste z normálního (někdy dokonce 
obohacujícího) jevu do potencionálně destruktivního procesu. Důležitá při tom je 
motivace zapojených osob. 

 

Úkol č. 1 
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Uveďte příklad normálního, často obohacujícího konfliktu, a konfliktu destrukti vního  

 

B. Typy konfliktu 

Konflikt se týká dvou nebo více stran, které stojí proti sobě. Každá strana může být 
zapojena v jiné míře a stupeň angažovanosti může souviset s důvody konfliktu. 

● konflikt intrapersonální – vnitřní konflikt související s naším chováním, hodnotami, 
nápady. I tento náš vnitřní konflikt může způsobit spor s další osobou. 

● konflikt interpersonální – konflikt mezi členy skupiny, mezi osobnostmi. Při 
vytváření týmu neexistuje žádná záruka nebo pravidlo, že členové budou efektivně 
spolupracovat a vzájemné vztahy budou pozitivní, vstřícné. Individuální nechuť nebo 
nepřátelství mohou negativně ovlivnit celou skupinu. 

● konflikt rolí – žáci při společné činnosti ve skupině zaujímají formální i neformální 
role. Stanovení nebo přijímání těchto rolí může být zdrojem napětí, které může 
vyústit v konflikt. 

● konflikt komunitní (organizační) – mezi skupinami nebo jednotlivci jako představiteli 
a členy těchto skupin. 

• konflikt dvou kladných sil (problém Buridanova osla) – oba cíle jsou stejně 
lákavé, ale není možné jich dosáhnout současně (sledovat zajímavý hokej 
nebo posedět s přáteli a zahrát si Cash Flow), 

• konflikt dvou záporných sil – splnit nepříjemný úkol nebo přijmout trest za jeho 
nesplnění,  

• konflikt mezi kladnou a zápornou sílou – obě síly jsou zastoupené v jedné 
situaci a nelze je oddělit – přijmout novou zakázku a riskovat problémy s tím 
spojené; touha pohladit hezkého psa a obava, že mne kousne. 

 

Úkol č. 2  

Uveďte příklad formální a neformální spole čenské role 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

Definujte komunitu  

…………………………………………………………………………………….. 
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Uveďte příklad mezi skupinového konfliktu 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

 

C. Příčiny vzniku konfliktu  

Pro vyřešení konfliktu je velmi dobré znát důvody, které jej vyvolaly. Ze všech 
možných příčin je vhodné zmínit alespoň tři základní skupiny, a to: 

• materiální a finanční hodnoty,  
• vzájemná frustrace psychických potřeb,  
• rozdílné životní cíle, normy chování. 

Jaké jsou typy motivace, která vede ke konfliktu? Na elementární úrovni vzniká 
konflikt na základě uspokojování lidských potřeb. Pokud nejsou tyto potřeby 
slučitelné, vyvolávají konfliktní situace. Tyto potřeby zahrnují i otázky hmotného 
přežití, existence, problém bezpečí, pohodlí nebo i otázky identity či sebehodnocení. 

V dynamice interkulturní skupiny se objevují i sociopsychologické potřeby jako 
hodnoty, které uznáváme, morální kodex společnosti. Hodnoty, podle kterých žijeme 
v sociální interakci s ostatními. Dojde-li ke konfliktu, pomůže hodnotná výměna 
názorů, výhodný je pro všechny přijatelný kompromis. 

Rozdílné materiální a finanční hodnoty či očekávání jsou nejsnáze pochopitelné 
a uchopitelné příčiny. Proto lze konflikty jimi vyvolané řešit nejsnáze. Je-li příčinou 
konfliktu vzájemná frustrace potřeb u dvou či více osob, bývá tato příčina utajena 
a nejprve je nutné ji odhalit. Posléze je možné konflikt řešit, ale obvykle to vyžaduje 
pomoc odborníků. Nejhůře řešitelné jsou konflikty vznikající na základě příčin ze třetí 
výše uvedené skupiny příčin. V těchto případech je nutné, aby si obě (všechny) 
strany konfliktu vyšly vzájemně vstříc a udělaly určité kompromisy.  

Každý jistě patříte do několika společenských skupin (pedagogický sbor ve škole, 
skupina na tělocviku, skupina v jazykovém kurzu, apod.). Máte v některé z nich 
nevyřešené konflikty? Jak jsou závažné? Jakou mají příčinu? Působí pozitivně nebo 
negativně? 
 

 

Úkol č. 3  
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Máte v některé své skupin ě nevy řešené konflikty? Jak jsou závažné? Jakou mají 
příčinu? P ůsobí pozitivn ě nebo negativn ě? Pokud ne, uve ďte příklad ze svého okolí 
(svou životní zkušenost). 

  

 

 

 

D. Analýza konfliktu  

Abychom se dobrali podstaty problému, je vhodné projít si v několika krocích celou 
konfliktní situaci (např. konfliktní chování spolupracovníka). 

• Popíšeme konkrétní chování, které v dané situaci považujeme za problémové. 
• Jakým chováním se na vzniku konfliktu mohu podílet já? 
• Jakým způsobem se na vzniku konfliktu podílí organizace (firma) nebo okolí. 
• Je si druhá strana (spolupracovník) vědoma svého problémového 

(konfliktního) chování? 
• Chová se takto druhá strana záměrně? 
• V případě, že si je druhá strana vědoma svého chování, ví, že nám toto 

chování vadí, a přesto se takto chová, měli bychom si položit (a hlavně 
zodpovědět) otázku: „Proč to dělá?“. 

• Všechny konflikty se již dlouho před svým vyhrocením projevují různými 
příznaky.  

Pokud jsme schopni tyto varovné příznaky rozpoznat, můžeme na ně reagovat 
a konflikt tak uhasit v zárodku, to je ve stádiu, kdy ještě nejsou žádné, resp. vyskytly 
se pouze mírné negativní důsledky konfliktu.   

Základní situací je „fáze homeostázy“. Je to situace, kdy konflikt neexistuje ani 
v náznacích. Prvotní příznaky konfliktu se objeví po porušení homeostáze, a to fází 
"varovných signálů". Může se jednat o pokles výkonnosti jinak velmi výkonného 
pracovníka, o první manifestované projevy nesouhlasu apod. Pokud na hrozící 
konflikt zareagujeme v této fázi, bývá jeho řešení poměrně jednoduché a rychlé, lze 
úspěšně použít racionálních argumentů. Ale pozor, "varovné signály" nemusí vždy 
znamenat počátek konfliktu. Jinak velmi výkonný zaměstnanec, který najednou 
nestíhá, tím nemusí vyjadřovat, že u nás pracovat nechce. Mohl také jenom prožít 
náročnou dovolenou, mohl se zamilovat a volný čas, který dříve věnoval práci, teď 
věnuje své přítelkyni.  
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Pokud ale varovné signály byly skutečně předzvěstí konfliktu a my na ně 
nezareagujeme, dojde k posunu do další fáze, a to do "rozvoje odlišností". V této fázi 
je již věcné řešení konfliktu ztíženo tím, že do hry vstupují emocionální faktory. 
Vyřešení problému pomalu ustupuje do pozadí a je snaha najít viníka. I v této fázi, je 
však řešení konfliktu relativně jednoduché, ovšem spíše než otevřený rozhovor je 
vhodné použít vyjednávání.   

Neřešením probíhajícího konfliktu se záhy dostaneme do fáze "polarity". Původní 
věcný obsah konfliktu je skoro zcela zasunut a hlavním zájmem je snaha zvítězit nad 
svým protivníkem. Samotný "protivník" již nemůže konflikt vyřešit a potřebuje pomoc 
zvenčí. Může se jednat o facilitaci nebo o mediaci. Tyto techniky však dosud nejsou 
příliš používané, a tak je často zvolen jiný způsob řešení, který mnohdy situaci spíše 
zhorší.  

Zhoršením je přechod do fáze „separace“, kdy konflikt přerostl již tak daleko, že 
komunikace mezi zúčastněnými stranami je výrazně nebo zcela přerušena. V této 
fázi je možné konflikt řešit mediací, nebo intuitivními technikami, které jsou ji velmi 
podobné, ale bohužel je časté, že se konflikt řešit přestává.  

V takovém případě se můžeme dostat do fáze „destrukce“, v niž konflikt vyvrcholí 
devastujícím způsobem a může dojít k fyzickým či majetkovým újmám a takřka vždy 
k újmě psychické. Někdy se fáze destrukce nedostaví a konflikt dospěje k dalšímu 
stádiu – fázi „vyčerpání“. Všechny zúčastněné strany jsou natolik vyčerpané, že 
konflikt přestanou řešit a posléze se dostanou do fáze „latence“, v niž už konflikt 
zdánlivě neexistuje. Ve fázi vyčerpání je možné pro řešení konfliktu použít nejenom 
facilitaci a mediaci, ale opět také vyjednávání, a tím se dostat opět do fáze 
homeostázy.  

Nicméně řada lidí si myslí, že „vyčerpáním“ se konflikt vyřešil a období „latence“ je 
přesvědčí o tom, že mají pravdu. Avšak konflikt se nevyřešil, a tudíž stačí malý 
podnět, aby se opět opakovaly všechny předchozí fáze, a to obvykle v mnohem 
intenzivnější podobě. (Pilařová, 2004) 

 

Úkol č. 4 

Vyjmenujte a krátce popište fáze vývoje konfliktu : 
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E. Reakce na konflikt 
Tyto reakce jsou podmíněné řadou faktorů (stres, zkušenosti, postoj k situaci, 
vnímání její závažnosti, to, zda budou do konfliktu zasahovat další osoby apod.). 
Záleží také na tom, zda si účastníci (nebo alespoň jeden z nich) přejí, aby se konflikt 
vyřešil, resp. urovnal.   

Lidé si v průběhu socializace  vypracují různé způsoby řešení konfliktů a svůj 
preferovaný způsob se poté snaží využívat co nejvíce. Žádný jediný způsob řešení 
ale není vhodný pro každou konfliktní situaci, proto je vhodné osvojit si více způsobů 
a snažit se je uplatňovat v závislosti na druhu či příčinách konfliktu.  

Jedním z běžných způsobů "řešení" konfliktu je jeho neřešení. Jde buď o únik –
(„vycouvání“ z konfliktu) nebo o vyhýbání se konfliktním situacím. Tento způsob 
řešení není a priori nevhodný, ale není možné jej využívat pokaždé.  

Dalším typem reakce je konfrontace, kterou můžeme chápat jako určitý boj, srážku 
dvou názorů, dvou způsobů řešení a ten, kdo řeší konflikt konfrontačně, se pokouší 
prosadit svoje řešení.  

Takřka ve všech konfliktních situacích je vhodné využít třetí způsob reakce, a to 
řešení konfliktu , přičemž obě strany se snaží řešit problém k co největšímu 
prospěchu všech zúčastněných. Někdy při tom pomáhají různá neformální či formální 
jednání, a to buď s pomocí nebo bez pomoci prostředníka (facilitátora nebo 
mediátora). Vždy je vhodné uplatnit empatii a často i asertivní techniky. A vždy je 
nutné snažit se řešit příčiny konfliktu nejenom jeho důsledky. Zásadní pro úspěšné 
vyřešení problému je tedy rozeznání jeho podstaty. Lidé velmi často nevidí stejné 
problémy stejně a ulpívají na svém vidění.  

Už bylo uvedeno, že lidé si vytvoří určité způsoby řešení konfliktních situací a snaží 
se co nejvíce používat ty nejoblíbenější z nich. Z hlediska orientace na sebe 
v porovnání s orientací na druhé můžeme odlišit čtyři krajní a jeden kompromisní 
způsob řešení. Přehledně to znázorňuje následující obrázek: (Komárková, 2001, 
upraveno) 
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Obrázek 1. Přehled reakcí na konflikt  

Želva  – utíká se do svého krunýře, aby se vyhnula konfliktu. Lidé reagující tímto 
způsobem se vzdávají svých cílů, cítí se bezmocní, ale věří, že je lepší se konfliktu 
vyhnout, než se mu postavit. 

Žralok  – snaží se přimět ostatní, aby přijali jeho cíle, vztahy pro něj mají menší 
význam. Takovíto lidé v konfliktní situace předpokládají, že v konfliktu je jeden vítěz 
a druhý poražený. Prohra jim přináší pocity zklamání, takže se ze všech sil snaží 
vítězit. 

Medvídek  – vztahy jsou pro takto reagující lidi o moc důležitější než jejich vlastní 
cíle. Raději se proto konfliktu vyhnou, aby ochránili vztahy. Nevyhýbají se mu tedy 
proto, aby je nepoškodil, ale proto, aby oni nepoškodili druhé.  

Liška  – zajímá se o své cíle i o vztahy s druhými pouze do jisté míry. Jsou to lidé, 
kteří hledají kompromisy a jsou ochotni částečně ustoupit od dosažení svých cílů, 
pokud to pomůže minimalizovat zhoršení vztahů. 

Sova  – vysoce si cení svých cílů i vztahů s ostatními. Hledají řešení typu výhra-
výhra. Na rozdíl od „lišek“ se tedy nesnaží o smlouvání a vytvoření kompromisního 
řešení, ale chtějí dosáhnout toho, aby zcela uspokojili sebe i ostatní. Většinou to 
vyžaduje empatii a kreativitu, ale i tento způsob řešení problémů je možný. 
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Úkol č. 5  Jaký zp ůsob reakce preferujete a pro č? Jaký naopak odmítáte? 

 

Konflikty na pracovišti  

Konflikty na pracovišti jsou podobné konfliktům v běžném životě, avšak můžeme zde 
najít i některá specifika. Je to dáno zejména tím, že na pracovišti se část konfliktů 
odehrává mezi nadřízeným a podřízeným, což se nutně musí ve způsobu řešení 
problému projevit. Na pracovišti si také nemáme možnost vybírat si své kolegy tak, 
jako si vybíráme své přátele.  

Konfliktní situací může být např. odmítnutí kolegovy žádosti o pomoc. Většina lidí má 
tendenci pomáhat ostatním, ovšem v praxi obvykle nejde zvládat kromě svých 
povinností i úkoly kolegů.  

Většině lidí také dělá problémy (a tudíž dochází minimálně k intrapersonálnímu 
konfliktu) řešit nepříjemné osobní záležitosti svých kolegů, které se jich týkají. Může 
jít o nepříjemný tělesný pach, sexuální chování, nedostatečný pracovní výkon apod.  

Ke konfliktům může docházet také ve vztahu s klienty a zde je další potíž, klient by 
měl mít vždy pravdu, resp. měli bychom se mu snažit vyhovět. Avšak co v případě, 
kdy mu vyhovět nelze?  

 

Úkol č. 6   

Jak byste vy sami řešili podobné problémy, kdybyste byli v situace, že  jste za jejich 
vyřešení zodpov ědní? 
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Časté zdroje konflikt ů 

Na pracovištích často škodí samotný slovní projev, a to konkrétně: 

• pasivní agrese – zadržování některých informací neuvědomělým jednáním, 
• zatajování – zadržování informací za účelem získání výhody pro sebe, 
• rozpornost – někdo říká něco jiného, než dělá, 
• nezdvořilost. 

Kritika  

Ke konfliktu může často vést také kritika, a to zejména neoprávněná. Nepoukazuje 
na nějaké naše omyly či chyby, ale zpravidla vychází z nálad a emocí toho, kdo nás 
kritizuje. Nejlepší reakcí je asertivní technika „ otevřených dveří“. Pokud si 
i z neoprávněné kritiky chceme něco odnést, můžeme situaci obrátit a přejít ke 
konstruktivnímu dialogu. V něm je třeba přinutit kritika, aby nám jasně sdělil, co se 
mu nelíbí a co ve skutečnosti chce. Některá kritika vůbec nesměřuje na konkrétní 
osobu, ale jedná se o pouhé postěžování si – například říkám lékaři, že mne to bolí 
více než předtím. V podmínkách zaměstnání je obvykle nutné přijít s konstruktivní 
kritikou, tj. doplnit ji o doporučení, jak situaci zlepšit.  

Základní pravidla pro uleh čení obtížných hovor ů (při nichž musíte kritizovat): 

1. Kritizujte pokud možno důvěrně 
2. Vyhněte se obšírnému úvodu, ale nezapomeňte upřímně pochválit, pokud je 

za co. 
3. Snažte se o co nejjednodušší a nejpřesnější kritiku, nepoužívejte slova nikdy, 

stále,… 
4. Konstruktivně lze kritizovat jenom to, co lze změnit 
5. Nesrovnávejte chování kritizovaného s chováním ostatních  
6. Nekritizujte člověka, ale jeho nevhodné jednání či chyby, nemluvte o motivech 
7. Vyjádříte-li kritiku v dobré víře, neomlouvejte se za ni. 

Jak se chovat, když Vás kritizují  

1. Nemluvte a dejte jasně najevo, že posloucháte – vaše připomínky ke kritice 
budou předmětem pozdější diskuse 

2. Nehledejte chybu u kritiků, nebraňte se tím, vždyť vy taky… 
3. Nevytvářejte dojem, že vás kritika zdeptala 
4. Nesnažte se měnit předmět hovoru 
5. Nebraňte se proti napadení, které jste si ze slov kritika vyvodili, ale reagujte 

pouze na to, co bylo řečeno 
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6. Nemyslete si, že kritika vaší osoby je vedená nepřátelskými pohnutkami 
7. Vyjádřete, že námitky kritika chápete 
8. Nebojte se kritika zastavit, pokud jste přesvědčeni, že nechce skončit sám 

Swapping 

Při skupinovém řešení problémů často dochází k tomu, že jednotliví členové skupiny 
mají různé nápady. Někdy dospěje situace tak daleko, že se skupina nakonec 
rozpadne na dva tábory, zastávající opačné názory, přičemž ani jeden není schopen, 
resp. ochoten uznat argumenty protivníků. Pokud se však přesto chtějí dohodnout a 
existuje-li nějaký nezávislý moderátor, je možné použít techniku swapping.  

Její postup je možné popsat v několika krocích: 

1. Krátké vysvětlení pro členy skupiny. Nastíní se metody (jde o hájení názorů 
protistrany) a vysvětlí se, že cílem je překonat mrtvý bod v komunikaci a najít nejlepší 
řešení pro skupinu jako celek.  

2. Každý tábor musí vytvořit pravdivou a přesnou prezentaci názorů protistrany. Ale 
navíc musí přidat minimálně dvě vlastní myšlenky na jejich podporu. Vedoucí musí 
dohlédnout, aby to skupiny braly vážně.  

3. Přednesou se obě prezentace, přitom se mohou objasňovat nejasnosti, ale nic se 
nehodnotí.  

4. Protistrany podrobí prezentace kritice (de facto oponují svým vlastním názorům) a 
hlavní body kritiky se zapíší. Mohou se popisovat názory, pocity, ale ne soudit 
opozici!  

5. Po ukončení kritik a záznamů hlavních bodů se vše, spolu s náčrtky prezentace 
vyvěsí a vedoucí zapojí skupinu do diskuse, která má vést ke konsenzu. 
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