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B. Co je to konflikt 

Konflikt je střet různých sil. Co jej způsobuje? 

Jakákoli  nerovnoprávnost  či  různost  pociťovaná  s  nevolí.  Důležitá  jsou  slova  „různost“  a
„pociťovaná  s  nevolí“.  Konflikt  vznikne  až  za  součinnosti  obou.  Například  různá  vybavenost
počítači na dvou pracovištích nepovede ke konfliktu, pokud budou zaměstnanci přesvědčeni (sami
od sebe nebo vysvětlením od vedoucího pracovníka), že je to tak správně. Nebudou pociťovat
nespravedlnost. Dva různé názory na řešení nemocnosti ve firmě budou v pořádku, pokud se je
podaří propojit a autoři nápadů si nebudou myslet, že ten jejich byl neprávem odmítnut. Jinak
může dojít až k otevřené formě konfliktu – hádce.

Nejčastější příčiny konfliktů:

 organizační změny – tlak na zvyšování konkurenceschopnosti vede k restrukturalizacím a
zároveň ke změnám v odpovědnosti, tlaky mezi mateřskou firmou a dceřinou společností
o  stupeň  autonomie  a  v  neposlední  řadě  zvyšování  pracovní  zátěže  při  práci  na
mezinárodních projektech vedou k nárůstu stresu a konfliktů,

 komunikace – ať již nedostatečná nebo necitlivá komunikace jsou průvodním jevem nejen
mezinárodní spolupráce,

 osobnost – většina z nás má ve svém okolí  osobu,  se kterou vychází  jen velmi těžce.
Všichni máme své osobité způsoby, které mohou jiné lidi provokovat.

Styly řešení konfliktů

Přestože jsou přístupy ke konfliktům velmi rozmanité, můžeme je rozdělit zhruba do 5 základních
kategorií:

- únik, vyhýbání se konfliktu, jeho popření

- konfrontace, agrese

- kompromis 

- přizpůsobení se názoru protistrany, ústup ze svého stanoviska

- dohoda

Není jednoduché poradit  si  s konfliktem tak,  aby vedl ke kladnému řešení.  Vyžaduje to umění
komunikace, ochotu a sebevědomí. Ne každému byly dány tyto vlastnosti a spíše může zvolit cestu
úniku z konfliktu nebo ústup ze svého stanoviska, jen aby konflikt dále nepokračoval, popř. aby
vůbec nevznikl. 

Zatímco někteří  lidé  se  snaží  konfliktu vyhnout,  jiní  se  k němu raději  stavějí  čelem.  Ten,  kdo
konfliktu čelí, je přesvědčen, že jeden z účastníků má pravdu a druhý ne a snaží se prokázat, že
pravdu má právě on. Občas takoví účastníci mohou podlehnout agresivitě, zahrnovat se urážkami,
výhrůžkami, popř. se poprat. Konfrontace, stejně jako únik, málokdy vede k úspěšnému vyřešení
konfliktu. 
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Nejlepší cestou je cesta „řešení problému“. Ten kdo preferují řešení, se na konflikty dívá jako na
přirozenou součást všech lidských vztahů a nezajímá ho ani tolik, kdo má pravdu a kdo ne, ale
spíše  to,  jak  najít  řešení,  které  bude  vyhovovat  oběma  stranám.  Takovému  jednání  se  říká
kompromis. Při kompromisu se každý účastník musí něčeho vzdát.

Při  řešení  problému  může  nastat  i  „dohoda“.  Kdy  se  obě  strany  od  začátku  pokouší  odhalit
vzájemné potřeby a konflikt vyřeší tak, aby se ani jedna ze zúčastněných osob nemusela ničeho
vzdávat jako u kompromisu. (oba vyhrávají, nikdo nic neztrácí).

Aby byla spolupráce úspěšná, je nutné pochopit,  co ke konfliktu vedlo a co dává která strana
v sázku. Spolupráce nejlépe funguje tam, kde jsou oba účastníci konfliktu poučeni, jak si vyjít vstříc
a  jsou  schopni  dosáhnout  vzájemného  přijatelného  výsledku.  Ale  to  je  velmi  vzácný  případ.
Mnohem  častěji  má  jeden  z účastníků  buď  tendenci  ke  konfrontaci,  nebo  k uhýbání  před
konfliktem. Pokud však osoba spolupracující vytrvala, může získat jeho důvěru a zájem partnera o
vyřešení problému.

Pro správné řešení konfliktu je důležité si uvědomit, jakým způsobem během něho zainteresované
osoby jednají.  Zpracovat konflikt  totiž  můžeme jako řešitel,  příjemce či  uhýbač.  Tyto způsoby
známe všichni a v osobnosti se běžně kombinují – v jedné situaci se chováme řešitelsky, v jiné
třeba jako uhýbač. Pravda je, že většinou preferujeme některý z uvedených modelů.

Řešitel
Identifikuje problém, má zájem ho řešit, aktivně se účastní procesu. Chce konkrétní výsledek, 
záleží mu i na vztahu. „Naštvala ses, když jsem tě upozornil na chyby v projektu. Já tě nechci 
otravovat, jen tím chci vychytat rizika. Tak mi řekni, co ti vadí, a já ti zas vysvětlím, co je třeba, 
abys změnila a proč.“ 
Jak reagovat na řešitele? Přijmout jeho model chování, někdy je dobré vytyčit časový rámec 
jednání. 

Příjemce
Chová se reaktivně – když druhá strana vyvolává spor, jde do sporu nebo do manipulace. Jestliže 
druhá strana řeší, nechává ji hledat řešení vlastními silami, účastní se minimálně, většinou až na 
důraznou žádost řešitele. I pak občas používá manipulaci. 

Příjemci  často chybějí  dovednosti k  jinému chování,  někdy je  toto chování  věcí  postojovou –
přinesl si to z rodinného prostředí. „Vy mi vytýkáte, že jsem několikrát odešla z práce dřív a prý
jsem nedodělala svou práci! A co Eliška?! Já vím, je veselá, zábavná a společenská, všechny vás tu
baví, a tak jí všechno projde! Já jsem uzavřenější, tak jsem ta špatná.“ 

Jak reagovat na příjemce? Nereagovat na manipulaci, pouze na faktickou část sdělení. Převádět
spory na problémy, používat při jednání třetí stranu (přináší to výhodu jiného přístupu), dělat v
jednání pauzy, používat písemné zadávání úkolů. 

Uhýbač
Situaci jako konfliktní nevyhodnotí. Nebo ji vidí jako konfliktní, ale nemá energii nebo zdroje, aby 
do ní aktivně vstoupil. „Máte pravdu, tu akci jsem zkazil. Byl to vážně propadák.“ „Dobře, a co s 
tím budete dělat?“ „Já fakt nevím.“ 

Jak reagovat na uhýbače? Vysvětlit, co vám vadí a proč, trvat na jeho reakci. Dát časový rámec,
dokdy chcete konkrétní výsledek, definovat rizika (co všechno může nastat, když…)
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Jak konflikt PROŽÍVÁME a jak NA NĚJ REAGUJEME.

Jednání lidí v konfliktu je způsob, jak se s ním vyrovnávají. 
Může být:

Nevědomý  – je to spontánní obranný mechanismus, kterým se náš organismus přirozeně brání
„nepohodě“, která konfliktem nastala. 

Za základní považujeme: 

A) agresi

B) únik  

Vědomý – každý z nás má svůj typický způsob, jak na konflikt reaguje. 

Ten se může během doby měnit. 

Vliv na to má:

A) Postoj společnosti

B) Vliv výchovy, vzory rodičů, učitelů, významných osobností

C) Naše přímá osobní zkušenost s konflikty

Vývoj konfliktu

Dá se říct, že spor je personifikovaný problém.  

spor = problém + člověčina                problém = spor – člověčina
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C. Druhy konfliktů a možnosti řešení

 Vnitřní konflikty (intrapersonální)
Jedná se o konflikty týkající  se cílů, využití volného času, morálních otázek, rozhodnutí
nebo váhání. Např. Ten, kdo se potřebuje učit na zkoušku, ale v televizi běží jeho oblíbený
pořad, prožívá vnitřní konflikt (čemu má dát přednost).

 Meziosobní konflikt (interpersonální)
Dochází k nim mezi 2 nebo více osobami. Např. Manželka potřebuje ráno auto, aby mohla
odvézt děti do školy a dojet na nákup. Manžel potřebuje auto, aby včas dorazil do práce. 
Oba prožívají interpersonální konflikt.

 Konflikt uvnitř skupiny
Pokud se skupina lidí nemůže dohodnout na společné činnosti nebo společném řešení. 
Např. Pokud se studenti v jedné třídě nemůžou dohodnout, kam pojedou na školní výlet.

 Konflikt mezi skupinami
Konflikt mezi 2 a více skupinami s odlišným počtem i zaměřením.

Vznikají na několika rovinách:

 Věcná rovina (týká se obsahu, cílů, které chtějí strany konfliktu dosáhnout).

 Emocionální (vztahová)  rovina  (odráží  psychické  potřeby  a  emocionální  rozložení  ve
vztahu mezi stranami konfliktu – čím je vztah mezi stranami konfliktu užší, tím je vztahová
rovina významnější).

 Hodnotová rovina (promítá základní postoje, hodnoty účastníků konfliktu).

Dělení podle tendencí: 

 Konflikty představ se projevují tím, že jedna strana má na mysli něco jiného než strana
druhá. Jeden z účastníků bere věc vážně a druhý s humorem. To se často stává při střetu
podřízeného s nadřízeným.

 Konflikty názorů se liší tím, že obě strany mají stejnou představu o pravidlech, ale rozdílný
názor na jejich aplikaci. Jasné je to ve sportu, kdy pravidla fotbalu zná každý fanoušek, ale
ne vždy se shodne s názorem sudího, zda byl zákrok fér či nikoli. 

 Konflikty postojů jdou ještě dále, od předchozích se liší svým emočním zabarvením. Oba
účastníci  hodnotí  posuzovaný  čin  stejně,  například  jako  statečný,  jeden  se  s  ním
ztotožňuje (také bych naskočil do rozjíždějícího služebního auta, které se bez řidiče řítí na
vrátnici), druhý poukazuje na riziko, distancuje se (to já bych to nikdy neudělal, je to velké
riziko).

 Konflikty zájmů vycházejí nejvíce z motivačního hlediska. Bývají to střety o něco, o nějaký
předmět  s  možným  výsledkem:  buď  já,  nebo  on.  (Buď  to  místo  vedoucího  obchodu
dostanu já, nebo Novák.).
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Možnosti řešení:

1. Spontánní řešení

Jsou to techniky nebo obranné mechanismy, pomocí kterých se člověk sám vyrovnává se zátěží.
Mohou to být např.:

- agrese, únik
- egocentrismus
- rezignace, negativismus, popření, potlačení aj.

Všechny tyto uvedené techniky lze nalézt v běžných projevech lidí. Tyto reakce se často vzájemně
kombinují a doplňují.

2. Záměrné řešení konfliktů

Znamená, že buď účastníci sami, nebo další nezúčastněné osoby převezmou iniciativu k ukončení
a zvládnutí konfliktní situace.

 Řešení účastníky konfliktu  

Bez účasti třetí strany. Cílem je snížit napětí, odstranit averzi a změnit soupeřivý postup na obou
stranách. Řešení konfliktu jeho účastníky má řadu zvláštností:
Partneři v konfliktu jsou nuceni opustit roli účastníků konfliktu a hrát roli řešitelů. 

 Řešení konfliktu další osobou  

Některé konflikty lidé jen těžko zvládnou sami, a tak se obracejí o pomoc ke třetí straně. A tím jí
vlastně dávají  jistou míru práva rozhodovat o svých záležitostech.  Od třetích osob se očekává
podpora, nezaujaté posouzení a konečné rozhodnutí.
Oficiálně přizvanou stranou může být mediátor, soud nebo atribut.

Mediátor
Jde  o  přítomnost  třetí  osobu  v řešení  konfliktu.  Jde  o  tzv.  smírčího,  který  zprostředkovává
komunikaci  mezi  účastníky  konfliktu.  Jeho  úkolem  je  dohoda  řešení  a  napravení  vzájemných
vztahů. 

Soud
Jde o řešení především situací, kdy je porušováno právo. Poslání soudu není uspokojení přání a
potřeba zúčastněních stan, ani jejich smíření. Rozhoduje pouze o právu sporných stran a vysloví
konečný verdikt. Různé výzkumy ukázaly, že se soudním rozhodnutím je spokojeno pouze 40%
klientů. 

Arbitráž
Také známé pod pojmem „rozhodčí řízení“. U arbitráže pověřují strany konfliktu vyřešením svého 
případu společně zvolenou třetí nezávislou osobu, která nemusí mít právnické vzdělání. Arbitr 
vyslechne každou ze stran, zváží přednesené argumenty a požadavky a učiní rozhodnutí. To je pak 
pro klienty právně závazné.
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D. Vhodné formy pedagogické intervence v případě konfliktů.
Pedagog by měl při řešení problémů dodržovat následující zásady  :   

 pedagog vnímá problém, který ovšem třída nevnímá a ani jej nechce nijak řešit, pokud
by se o řešení pokusil, nemůže být úspěšný,

 také  opak  může  být  extrém,  třída  vnímá  problém,  ale  pedagog  jej  neshledává
důležitým, v tomto případě je opět pravda na straně třídy, učitel se tím musí řídit,

 další zásadou je  nepřebírat odpovědnost za třídu a nevyčleňovat se z ní, pedagog je
součástí třídy a tak by měl problém prezentovat: „v naší třídě¨…“,

 jinou zásadou by mělo být - neudílet rady; dětem bychom svůj pohled měli nabízet jako
jednu z možných variant, mohly by se zklamat, kdyby se výsledek nedostavil.

Základy intervenčních metod pro učitele

Učitel může být po čase stresován dogmaty, které je možno vyjádřit následujícími body :

Stresující mylná dogmata: 

 učitel by měl vždy znát správnou odpověď a vědět, co je správné

 učitel by měl mít každé dítě stejně rád, ke všem dětem být empatický

 učitel je tu od toho, aby za všech okolností dítěti pomohl

 učitel musí dítě poučit o tom, co je správné a co nikoliv

 ve výuce by nemělo být prázdné ticho, lze ho přece nějak smysluplně využít
Co dělat, když za námi přijde student s problémem? 

Jak postupovat, abychom v     takové situaci obstáli? Pokusíme se to shrnout:  

 Dobře  pozorovat:  jak  dítě  přichází,  jak  se  asi  cítí,  jakou  má  náladu,  lze  vytrénovat
zachycení celé neverbální komunikace (gesta, posazení, mimiku,…) ještě před samotným
slovním sdělením.

 Dát najevo,  že nás problém zajímá:  tzn. např. najít  vhodné prostředí (ne přestávka,
kabinet společný s ostatními učiteli).

 Nebagatelizovat: dětí napřed volí zástupný problém, aby si vyzkoušely naše reakce, naši
důvěryhodnost.  Teprve,  když  se  přesvědčí,  že  máme  pochopení,  pak  začnou  mluvit
o mnohem závažnějších problémech.

 Dítě emočně přijímat: jde o to nebýt v roli učitele, ale sám sebou, člověkem. Nemusíme
s dítětem souhlasit, a přesto mu můžeme porozumět, chápat ho.

 Maximálně  podpořit  rozhovor:  nechat  nerušeně  dítě  vyprávět,  to  že,  své  negativní
pocity začne formulovat slovy, je nejjednodušší psychoterapie. 

 Nemoralizovat: dítě samo dobře ví, co se má a co ne. Pokud by to dítě nevědělo, pak
by nevznikl vnitřní konflikt a ani celý problém.

 Neradit: pomozte dítěti problémy pojmenovat, rozkryjte příčiny a důsledky. Hlavně si
musíte uvědomit, že nikdo neví, co je pro dítě nejlepší. Přesto dítě jistě očekává nějaké
řešení. Pak je dobré sdělit spíše svůj pohled a nabídnout jej jen jako jednu z možností. 

 Nesnažit  se  o nemožné,  například  pomoct  v každém  případě.  Měli  bychom
spolupracovat s dalšími odborníky a svůj postoj s dítětem konzultovat. 

 Nebojme se přiznat, že něco nevíme, nebo s tím nemáme zkušenosti.

 Učitel by měl být průvodce dítěte v jeho problému. Není soudce, ale spíš starší přítel.
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E. Osobnostní typy a řešení konfliktů

 Extroverti  

Zastavte se, sledujte a poslouchejte.

Extroverti se snaží konflikty vyřešit. I když je to pro ně obtížné, měli by naslouchat jinému názoru.

 Introverti  

Vyjádřete se.

Jakkoliv se vám zdá obtížné a nevhodné vyjádřit svůj názor, učiňte tak i opakovaně, až vás ostatní
uslyší. Ujistěte se, že vás ostatní vnímali.

 Smyslový typ  

Uvědomte si, že ve sporech nehrají roli jen fakta.

Ačkoliv se to zdá zbytečné, v konfliktech je důležité zabývat se všemi souvislostmi. Pokud s vámi
někdo za žádných okolností nesouhlasí, možná existují jiné důvody.

 Intuitivní typ  

Věnujte se danému tématu.

Ve sporech se intuitivní typ snaží vytvořit celkový obrázek, což není vždy nejšťastnější. Řešení se
komplikuje a zatemňuje.  Někdy je vhodné vyřešit  drobný spor jako předpoklad řešení  většího
problému.

 Typy s     převahou myšlení  

Nebraňte se vyjádřit emoce.

Tento  typ  nemá  rád  pláč,  objetí  nebo  jiný  typ  emocí.  Emoce  však  patří  k  řešení  problému.
Neumíte-li vyjádřit emoce sami, ponechte volnost ostatním.

 Typ s     převahou cítění  

Nebojte se přímosti a konfrontace.

Řekněte, co si myslíte, i v negativním smyslu. Ostatní tento názor nebudou považovat za tak ostrý,
jak si myslíte, spíše ocení vaši upřímnost. Neomlouvejte se za emoce, dojde k řešení.

 Typ s     převahou usuzování  

Nemějte vždy pravdu.

Při řešení konfliktu není nikdo, kdo má vždy pravdu. Tento typ vidí svět černobíle a obtížně přijímá
cizí názory. Není snadné mluvit s někým, kdo si myslí, že má pravdu.

 Typ s     převahou vnímání  

Zaujměte jasnou pozici.

Tento typ se dostává do sporu na obou stranách. Flexibilita a přizpůsobivost vždy problém neřeší.
Naopak. Jste-li si něčím jisti, zaujměte stanovisko a obhajujte jej.
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F. Reakce, emoce účastníků
Emoce (z lat. e-motio, pohnutí) jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a 
nelibosti, provázené fyziologickými změnami 
Emoce jsou evolučně starší než rozumové jednání, a proto jsou jejich projevy silnější a obtížněji 
ovlivnitelné.
Rozdělení emocí podle intenzity a délky trvání

 afekt - velmi intenzivní, krátkodobá emoce,
 nálada - méně intenzivní, dlouhodobější emoce,
 vášeň - intenzivní, dlouhodobá emoce.

Základní emoce

emoce podnět reakce
strach nebezpečí útěk, únik
hněv překážka, nepřítel útok, agrese
radost zisk, úspěch uvolnění, úsměv
smutek ztráta hodnoty, neúspěch pláč, apatie
důvěra přátelství, přímé jednání spolehnutí se na druhého
znechucení nepříjemná věc nebo situace odstranění zdroje znechucení, únik
očekávání neznámá, nejistá situace orientace, získávání informací
překvapení nečekaná situace nástup další emoce podle situace (strach, radost, 

očekávání aj.)

Vyšší emoce

 intelektuální - zaměřené na překonávání překážek a problémů: 
o cit pro pravdu a hodnotu pravdy
o zvědavost
o frustrace z nepochopení

 morální - vystupují ve vztahu k morálce společnosti: 
o stud
o altruismus
o empatie

 estetické - hodnotí a vyjadřují vkus člověka

Citové vztahy

Kombinací určitých emocí se vytvářejí složitější vazby na ostatní jedince, které nazýváme citové 
vztahy. Jsou to především:

 láska
 přátelství
 nenávist
 nepřátelství
 závist
 pohrdání a opovržení
 odpor a štítivost

9



Nejčastější emoce při konfliktu -zlost

Tipy pro zmírnění zlosti u sebe:

o snížit hlas;

o mluvit pomaleji;

o používat spíše jemných než úsečných gest;

o zhluboka dýchat;

o uvolnit svaly ve tváři;

o rozmyslet si, než něco odpovíte.

Tipy pro zmírnění zlosti u druhého

o Udělejte si přestávku – ukončete rozhovor v klidu, bez křiku a výčitek. Omluvte se: „Vidím,
že jste nyní příliš rozčilen, a myslím, že by bylo lépe, kdybychom si o tom znovu promluvili, 
až si to všechno ještě jednou důkladně promyslíme.“

o Nesnažte se druhé straně udílet rady – slova jako „uklidněte se“, nemusíte se přece zlobit“ 
nebo „nekřičte na mě“ – byť dobře míněná – pravděpodobně vyvolají zlost a averzi 
druhého jen zesílí.

o Uznejte hodnoty – „Vidím, že jsi o tom pevně přesvědčen.“, Vy tedy máte pocit, že…“

o Položte otázku – „Co tedy požadujete?“, Jak by se tedy podle Vás mělo postupovat?“

o Snažte se pochopit druhou stranu – „Pokud Vám správně rozumím…“
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G. Zdravé vyjádření hněvu

Chladný hněv se živí  sám sebou.  Podkopává sebeúctu, důvěru člověka v jiné lidi  a schopnost
vytvářet s nimi vztahy. Zatímco se chladný hněv živí paranoidními pocity, cynismem, hořkostí a
beznadějí, rozpory stále rostou. Každé uspokojení odvozené z jeho vnějšího projevu je skoro vždy
spojeno  s  nějakou  formou  pomstychtivého  triumfu.  Toto  škodolibé  uspokojení  je  obvykle
krátkodobé, a aby člověk vůbec zakusil pocit uspokojení, vyžaduje stále větší sadizmus. Chladný
hněv stále více poškozuje a ničí vztahy.

Vřelý hněv je zdravý hněv. Vyjádření hněvu je vřelé, otevřené, přímé a snadno pochopitelné. Je
tomu tak proto, že hlavním smyslem je sdělit jak se člověk cítí a uvědomit druhou osobu o potřebě
většího porozumění.  Zdravé pocity hněvu jsou synonymem respektu, důvěry a zájmu. Když se
objeví symbol potlačeného hněvu, je to výzva pro práci s ním. Pracujme na jeho proměně na vřelý
hněv. Nedovolme, aby se hněv stal chladným a nenávistným. Pak už je jen krok k nějaké podlosti a
sen nás vede k tomu narovnat to dřív, než se chytíme do jeho pasti.

Nejhorším  způsobem,  jak  projevit  hněv,  je  potlačená  agrese.  Potlačená  agrese  je  opakem
otevřeného, čestného a přímého vyjádření  slovy.  Potlačená agrese je  takové vyjádření  hněvu,
které se na člověka vrhne ze zálohy. Patří sem okolkování, tvrdohlavost, záměrně špatný pracovní
výkon  a  „zapomnětlivost“.  Podvědomým  cílem  potlačené  agrese  je  vyprovokovat  a  rozzlobit.
Techniky potlačené agrese jsou nepřímé, vychytralé,  sebezničující  a destruktivní.  Naneštěstí je
motivována podvědomě.

Sebejisté, ale ohleduplné jednání při hněvu a zlosti

Co takovému řešení situace pomáhá?

 Když je na straně rozhodující se osoby vyšší míra sebeovládání a citlivosti k potřebám a
pocitům  druhých  osob  a  zároveň  nízká  míra  narcismu  (sebeobdivování),  případně  i
egocentrismu a egoismu.

 Když daná osoba dovede myslet dopředu na to, jaký dopad na partnera rozhovoru asi
bude mít ten či onen způsob jednání.

 Když se  člověk předem ujistí,  že  nejde o maličkost  (triviální,  nicotnou věc),  ale  o  věc
podstatnou a důležitou.

 Když si uvědomí, že "co stojí za to, aby se to dělalo, stojí i za to dělat to dobře".

 Když si člověk uvědomí, že "co nevyhladíš, to nevytlučeš".

Dobrovolné rozhodnutí vzdát se hněvivé formy řešení krizové situace znamená:

 mít vyšší míru tolerance k odlišnostem pojetí, jednání a projevům druhých lidí

 zvýšenou schopnost "postavit se nad věc" a "vidět věc z vyšší perspektivy“ (zařazenou do
širšího rámce, než jsme obvykle zvyklí)

 poznat a uznat, že naše možnosti jsou omezené, že nejsme s to na 100% ovládat všechny
momenty, které v dané věci hrají nějakou roli

 přisuzovat vyšší hodnotu "přežití" a "žití v klidu", oproštěně od nepotřebných negativních
emocí a afektů

 zvýšenou schopnost odpouštět.
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H. Neverbální komunikace

Prostřednictvím  neverbální  komunikace si  s  druhými  lidmi  předáváme  informace  o  tom,  jak
vnímáme sami sebe, jak svého partnera a o vlastních emocích, napětí a rozpoložení. Neverbální
signály vysíláme většinou podvědomě a přijímáme je také podvědomě.

Mnozí z nás však pod tlakem konvenční morálky předstírají, že jsou v pohodě, i když nejsou, že
jsme jim sympatičtí, že je něco zajímá, že všemu rozumí apod.

Pokud se chceme orientovat podle řeči těla druhých lidí, pak si můžeme být jisti pouze tehdy, když
jsou  alespoň  tři  projevy  mimoslovní  komunikace  v  souladu,  vyjadřují  totéž,  když  tři  signály
vyjadřují například rozpaky, pohodu, nervozitu, agresivitu nebo oddanost.

Neverbální komunikace se dělí na:

 kinezika – zaměřenou na sledování pohybů celého těla,

 gestika – zaměřena zejména na pohyby a postavení prstů, paží, nohou a hlavy,

 mimika – zaměřena na pohyby obličejových svalů,

 vizika – zaměřena na pohyby očí, víček, obočí, oční kontakt,

 haptika – zaměřena na význam doteků,

 proxemika – zaměřena na význam vzdáleností,

 posturologii – zaměřena na postoje a pozice celého těla.

12



Jako pozitivní signály řeči těla, které vyjadřují vnitřní klid a vyrovnanost, můžeme vnímat, když
druhý  člověk  klidně  a  volně  využívá  prostor,  který  má  k  dispozici,  má  uvolněný  postoj,
nesouměrné posazení, vizuální kontakt a působí přirozeně. 

Jako  negativní  signály  typu  „něco  není  v  pořádku“,  můžeme  hodnotit  nevyužívání  prostoru,
nervózní projevy, manipulaci s předměty, roztěkanost, neklid, dotýkání se obličeje, zaťaté pěsti,
upjatost, afektovaný projev. 

Nervozitu poznáme podle rukou a podle nohou - podle podvědomých pohybů,  kterými druhá
osoba uvolňuje svoje napětí. 

Ti, co nemluví pravdu či předstírají,  mívají  méně gestikulace a více tzv. autokontaktů (mnou si
ruce, tahají se za uši, nos, dotýkají se tváří). 

Na  nepřátelství  lze  usuzovat  podle  agresivních  pohybů  rukou  a  nohou,  někdy  i  úst,  podle
sevřených pěstí, „studených“ očí apod. 

Signály sdělující,  že  chce partner uzavřít  dohodu,  jsou náhlé uvolnění napětí,  zvýšený zrakový
kontakt, přiblížení se. 

Pokud  s  námi  někdo  psychicky  vyloženě  „ladí“,  pak  se  to  projeví  i  souladem,  zrcadlením,
mimoslovní komunikace. Můžeme pozorovat stejnou polohu těla, podobné držení hlavy, ramen a
rukou, podobné tempo a hlasitost řeči,  podobnou dynamiku těla. S takovým člověkem jsme si
sympatičtí a oba máme dobrou vůli spolupracovat s tím druhým.
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I. Umění naslouchat

Základem úspěšné komunikace mezi lidmi je schopnost vzájemně si naslouchat.

Naslouchat však neznamená jenom slyšet, znamená chápat a porozumět.

Psychologie rozlišuje PASIVNÍ a AKTIVNÍ naslouchání.

PASIVNÍ

 Znamená příjem informací. 

 Neposkytuje mluvčímu zpětnou vazbu. 

 Často nebývá spojeno s porozuměním. 

 Posluchač je pasivní, není zřejmé, zda rozumí a chápe to, co slyší. 

 Posluchač působí jako "vrba".

AKTIVNÍ

 Při sociální komunikaci potřebuje nemocný "živého" aktivního posluchače.

 Aktivní naslouchání je charakterizováno slovy jako: vcítit se, soucítit, vytušit, rozpoznat, 
rozumět, pochopit.

 Mluvčímu je poskytována zpětná vazba.

PRAVIDLA AKTIVNÍHO NASLOUCHÁNÍ

Pozornost posluchače je zcela zaměřena na hovořícího.

Posluchač je ochoten naslouchat a porozumět hlavně citovým prožitkům hovořícího.

Posluchač udržuje zrakový kontakt s hovořícím.

Zaujímá otevřený postoj, je nakloněn.

 Občasné pokývnutí hlavou jako vyjádření pozornosti a souhlasu.

 Vyjádření vyvolané emoce vhodnou mimikou.

 Občasné vyjádření souhlasu slovy: ano, chápu, rozumím…

 Kladení doplňujících otázek, které usměrňují hovor klienta.

 Občasná povzbuzující slova: aha…hmm...rozumím...jen povídejte dál...jak jste to myslel?...
poslouchám vás...říkáte, že...aha, vy jste tedy…

 Akceptujeme druhého, tzn., nehodnotíme ho, ale respektujeme a vytváříme pozitivní 
vztah. Nezabýváme se nežádoucími vlastnostmi.

 Všímáme si neverbálních projevů nemocného (gest, polohy, postoje, mimiky, 
paralingvistiky).

 Na závěr nebo i občas je vhodné shrnout sdělení a ujistit se, že jsme správně rozuměli.
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J. Zásady a způsoby řešení nejčastějších konfliktů mezi žáky/studenty a 
pedagogy

Konfliktů  na  středních  školách  a  učilištích  zejména  mezi  pedagogy  a  žáky  je  neustále  dost,
přestože by se zdálo, že dnešní situace daná nedostatkem žáků (na školy středního charakteru
přicházejí slabší ročníky), tyto konflikty eliminuje, z důvodu vytváření co nejlepších podmínek pro
přicházející žáky.

Konflikt mezi žákem a učitelem

 Nezájem studenta o zvolený obor,  který se projevuje zejména neplněním si  studijních
povinností - nedostatek motivace žáků.

Pasivita a následná neznalost vyučovaného předmětu je odměněna špatnou známkou. Tento tlak
a  následné  hodnocení  vyvolává  mezi  žákem  a  pedagogem narušení  vzájemných  vztahů,  tedy
konflikt.  Pro  pedagoga  je  mnohdy  při  hodnocení  výkonu  žáka  velice  obtížné  dodržet  kritéria
známkování  stanovená klasifikačním řádem.  Často je  nucen volit  mírnější  známkování  formou
porovnání nejhoršího a nejlepšího výkonu.

 Konflikt způsobený nedodržením bezpečnostních předpisů

Problém  mezi  pedagogem  a  žákem  opět  nastává  v  tom,  že  učitel  se  snaží  vysvětlit  důvody
dodržování bezpečnosti práce, upozorňuje na možné následky neuvážených jednání, bohužel žáci
tato rizika i upozornění pedagoga podceňují,  projevují neochotu dodržet jen běžný pořádek na
pracovišti, kterým vlastně bezpečnost začíná.

 Kázeňské problémy důvodem konfliktu

K nejčastějším příčinám neukázněného chování adolescentů patří: 

1. nejednotnost rodičů v názorech na výchovu dítěte 

2. velká náročnost na výkon dítěte 

3. problematika rostoucí nezaměstnanosti 

4. korupční prostředí spojené s trestní nepostižitelností 

5. legislativní nedostatky 

 Konflikt způsobený poruchami pozornosti (ADHD)

Příčinou těchto poruch je, že v mozku dítěte dochází k malým, ale významným poruchám vývoje v
oblastech  nervového  systému.  To  se  projevuje  problematickým  udržením  pozornosti,
neposedností,  roztěkaností  a  zvýšením  impulzivního  chování  dítěte.  Tyto  poruchy  se  často
vyskytují s poruchou učení například dyslexie a dysortografie.

Žáci  s  ADHD při  výuce potřebují  pevný denní  řád,  častější  opakování  informací,  rozdělováním
práce do krátkých časových úseků, různorodost činností a také pochvalu za splnění úkolů. Je nutné
podotknout, že děti s ADHD mají stejné intelektové předpoklady jako děti zdravé.
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 Multimediální technika a dopravní prostředky zdrojem konfliktu

Na této technice jsou mnozí žáci přímo závislý, baví je tuto techniku využívat, bez ohledu na výuku
se snaží různá zařízení využívat. Při této činnosti se nemohou pochopitelně plně věnovat výuce,
ztrácejí pozornost a samotnou výuku narušují.

 Konflikt způsobený požíváním návykových látek

Běžné  kouření  žáků  na  středních  školách,  způsobuje  řadu  konfliktních  situací.  Ve  školských
zařízeních je dle zákona sice uplatňován zákaz kouření žáků a samozřejmě i všech pracovníků.
Ovšem s dodržováním tohoto zákazu je problém. Žáci využívají veškerých možných přestávek a
odchodů na toalety k zapálení si cigarety, kouří před příchodem do školy, kouří ihned s odchodem
domů po výuce.

 Konflikt způsobený problémovým pedagogem

Řeší své vnitřní konflikty, své vážné osobní problémy. To, co osobně prožívají, a s čím sami bojují,
přenášejí do mezilidských vztahů, tedy i do výuky.

Konflikty mezi žáky navzájem

 Šikana  -  jednání,  kdy  žák  nebo  žáci  pro  vlastní  potěšení  opakovaně  ubližují  druhým
nejenom fyzicky, ale i psychicky.

 Vznikají konflikty z důvodu vzájemných si schovávání svačin, nářadí, výrobků, legraci mají z
propichování plastových lahví s limonádou. Dochází  také k fyzickým střetům v podobě
strkání jednoho do druhého, házení po sobě různých předmětů.

 Rivalita mezi obory, která vyúsťuje v podobě posměšného pokřikování jednotlivých skupin
různých  učebních  oborů  na  žáky  druhých  oborů  (méně  lukrativních)  a  také  například
polepováním šatníkových skříněk posměšnými až vulgárními nápisy o jejich oboru.

Konflikty mezi pedagogy navzájem

 Narušené vztahy, které jsou mnohdy důvodem špatné komunikace a následných konfliktů
se odehrávají mezi učiteli odborného výcviku a učiteli teoretických předmětů. 

 Další  problém nastává z  důvodu nestejných nároků pedagoga na kázeň i  rozdílnosti v
dodržování výchovně vzdělávacího procesu.

Absence – závažný zdroj konfliktu.

 Omluvená – lékaři, rodiče

 Neomluvená – sami studenti
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K.     Shrnutí

V rámci absolvování kurzu jsme si definovali  pojem konflikt a jeho chápání. Ujasnili  jsme si, že
konflikt není pouze negativní, i když je to vžitá představa. Dozvěděli jsme se, co vše je součástí
konfliktu, mezi kým mohou konflikty probíhat a na praktických ukázkách jsme si ukázali průběh
konfliktu a jeho fáze.

V další části kurzu jsme si vysvětlili možné strategie řešení a na testech jsme se dozvěděli, jaká je
naše preferovaná osobní strategie řešení konfliktu.

Dále jsme diskutovali o způsobech přístupu k jednotlivým osobnostním typům s ohledem na jejich
způsob komunikace, s ohledem na pohlaví a věk.

Probrali jsme možné způsoby zásahů pedagoga z hlediska jeho možností ovlivnění konfliktu.

NA vlastním osobnostním prožívání v průběhu kurzu jsme si vysvětlili, jaké emoce nás potkávají
při konfliktních a problémových situací a jak je ovládat. Také jsme si rozdělili hněv na destruktivní
a konstruktivní.

Předvedli jsme si důležitost neverbální komunikace a prakticky jsme si vyzkoušeli nácvik aktivního
naslouchání.

Prošli  jsme  možné  typy  konfliktů  vznikajících  ve  středních  školách  a  diskutovali  jsme  možné
přístupy z mnoha možných hledisek.

Celý kurz nám dal přehled o tom, co to konflikt je, jak ho správně chápat a jakou strategii řešení
zvolit s ohledem na okolnosti konfliktu a typu účastníků konflikt a to vše na praktických příkladech
z praxe.
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