Konflikt a jeho řešení
Co běžně rozumíme pod pojmem konflikt?

Výraz konflikt (z lat. confligó, conflictum) označuje střet dvou či více protikladných,
protichůdných sil, stran či nesmiřitelných stanovisek, které nemohou nebo nechtějí
přistoupit na dohodu. V širším smyslu je tento pojem užíván pro veškeré střety (ozbrojený
konflikt, konflikt na pracovišti,…). V užším smyslu je pojem konflikt vlastní psychologii a
představuje jednu z nejnáročnějších životních situací pro člověka, neboť v něm zpravidla jde
o střet protichůdných sil, které vedou na cestě k cíli. Konfliktní situace je taková situace, kdy
je člověk nucen vybírat si z více variant jedinou. Konflikt je často spojen s dalšími náročnými
životními situacemi, jako je rozhodování, stres, frustrace či dokonce deprivace.
Konflikt je přirozenou součástí života člověka. Každý člověk se dostává denně do
konfliktů, ať se jim vyhýbá, jak chce. Není proto cílem vyloučit konflikt z našeho života, neboť
to není reálné. Konflikt naopak můžeme chápat jako příležitost, jako jednu z hnacích sil
našeho osobního růstu, konflikt může sloužit k uvědomění si vlastních odlišností a toho, co
nás naopak s ostatními lidmi spojuje, konflikt může pomoci odhalit naše vlastní limity i naše
skryté vlohy a předpoklady, konfliktem se můžou dostat na povrch záležitosti, které patřily
pouze podvědomí.
Konflikt nelze vyloučit ze života, je třeba se naučit jej využívat k našemu prospěchu,
a to jak ve vztazích s lidmi, tak v rozvoji našeho individua.

Synonyma či významově blízká slova ke slovu konflikt
• Problém
• Rozpor
• Hádka
• Názorový střet
• Spor
• Odlišný názor
• Nedorozumění
• Výměna názorů
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Co se může dostat do konfliktu
Konflikt je dle definice střet dvou č několika protikladných sil. „Síla“ se dle definice
obecné psychologie může jevit ve formě:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potřeb
Zájmů
Informací
Rolí
Vztahů
Cílů
Názorů
Hodnot
Činností, které člověk uskutečňuje
Struktur

Prožívání konfliktu a pocity
Konflikt představuje významnou zátěžovou situaci pro lidskou psychiku, která může
mít v extrémních případech i projevy psychosomatické (psychická stránka člověka ovlivní i tu
fyzickou).
Častěji provázejí konflikt negativní pocity, mezi které patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozčilení
Napětí
Úzkost
Strach
Lítost
Pocit viny
Pocit křivdy
Bezmoc
Zlost
Agrese
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Konflikt však s sebou může nést celou řadu pozitivních a pro člověka prospěšných
aspektů, prožitek kladných pocitu jako je:
•
•
•
•

Uvolnění
Uspokojení
Aktivizace sil
Radost

Vlastnosti konfliktu

Konflikt bývá:
•
•
•

Dynamický, mnohovrstevný
Sám o sobě není negativním jevem
Negativně v něm působí nejistota, strach, agrese

X
•
•
•
•
•
•
•

Obsahuje konstruktivní prvky
Je zdrojem změn
Zabraňuje stagnaci
Stimuluje zájem
Podněcuje k vyřešení problémů
Ověřuje a zhodnocuje vztahy
Uvolňuje napětí

Základní rozdělení konfliktů

1. Skrytý – LATENTNÍ
2. Otevřený
1. Vnitřní, osobní – INTRAPERSONÁLNÍ
2. Vnější, meziosobní, společenský – INTERPERSONÁLNÍ
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Konflikty intrapersonální

Jedná se o vnitřní, osobní konflikt jedince, kde se do sporu dostávají protichůdné cíle,
potřeby, hodnoty, role, zájmy, pocity, představy atd. Jedinec se mezi nimi musí rozhodovat.
Intrapersonální konflikt souvisí s motivací a odehrává se v rámci zkušenosti jedince.
Vnitřní konflikt nemusí být záležitostí jen stresující, ale vést i pozitivním výsledkům,
může napomáhat sebereflexi, sebepoznání, zrání osobnosti. Intrapersonální konflikty mohou
mít i společenský dopad – jedinec se díky nim „otuží“ a posílí vztahy s ostatními lidmi, či
naopak začne být nedůvěřivý, pochybovat o sobě a tím i narušit své interpersonální vazby.
Dělení intrapersonálních konfliktů dle psychologické charakteristiky:
•

Konflikt představ – často vzniká tam, kdy verbální sdělení neodpovídá neverbálnímu
(tj. jeden něco říká, ale podle gest si myslí něco jiného)

•

Konflikt postojů – rozhodujeme se, zdali máme k jisté záležitosti zaujmout kladný
nebo záporný postoj

•

Konflikt názorů – jedinec neví, jaký názor si má utvořit („co si o něčem myslet či
nemyslet“)

•

Konflikt zájmů – konflikt osobních zájmů mezi sebou (např. jít do kina nebo divadla),
konflikt osobních a společenských zájmů (jít do kina či na firemní večírek) – dochází
k prolínání s konflikty interpersonálními

Dělení intrapersonálních konfliktů dle působení sil:
1. Konflikt dvou kladných sil: APETENCE – APETENCE
Jedinec se rozhoduje mezi dvěma alternativami, z nichž každá je pozitivní (hodnoty,
aktivity, postoje,…). Vyznačuje se malou silou konfliktu, neboť po rozhodnutí jedinec
ztrácí tendence věnovat se té alternativě, pro kterou se nerozhodl.
2. Konflikt dvou záporných sil: AVERZE – AVERZE
Jedinec se rozhoduje mezi dvěma negativními alternativami a volí „menší zlo“. Síla
konfliktu je velká, často se jedinec uchyluje k úniku v různých formách.
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3. Konflikt mezi kladnou a zápornou silou: APETENCE – AVERZE
Jedna záležitost má dva aspekty, kladný i záporný. Něco nás na ni přitahuje, něco
odpuzuje (např. dobře placená, ale náročná práce). Síla konfliktu je střední,
s odstupem čas převládne spíše averze.
• Konflikt pozitivní apetence a negativní indukce: „nepříjemné, ale musím“¨
• Konflikt negativní apetence a pozitivní indukce: „příjemné, ale nesmím“

Dělení intrapersonálních konfliktů dle teorie Sigmunda Freuda
1. Konflikt ID versus EGO
Id jako pudová složka osobnosti potřebuje uspokojit, ale ego (vědomí) to
neumožňuje. Např. máme-li hlad a nemáme peníze na jídlo, můžeme jídlo ukrást, ale
málokdo se chce dostat do střetu s policií.
2. Konflikt ID versus SUPEREGO
Superego jako nadosobní princip (morální a etický) se dostává do střetu s potřebami
id. Např. máme hlad, nemáme na jídlo, můžeme ho ukrást, ale superego nám říká, že
krást je nemorální.
3. Konflikt EGO versus SUPEREGO
Ego jako racionální složka mysli považuje jednu záležitost za etickou, což neplatí pro
superego, takový konflikt je typický pro jedince s příliš moralizující výchovou. Např.
raději zemřu hladem, než abych ukradl něco k jídlu.

Konflikty interpersonální
Konflikty interpersonální jsou konflikty lidí ve společnosti. Týkají se nejméně dvou
jedinců. Jelikož člověk je tvor společenský, jak ho označil již filosof Aristoteles (zoon
politicon) a nežije izolovaně od ostatních lidí, dennodenně vstupuje do nejrůznějších
mezilidských vztahů, jedná v určité roli. A kde jsou vztahy, tam jsou také konflikty, neboť
málokdy interakce proběhne bez střetu zájmů. Konflikty se běžně dějí v partnerských
svazcích, v rodinách, mezi přáteli a na pracovištích. Dnes a denně řešíme konflikty různé
závažnosti, konflikty řeší muži i ženy, lidé všech věkových skupin, všechny národnostní
skupiny atd. Téma konfliktu je leitmotivem, který probíhá napříč dějinami a podle mnoha
učenců, např. dle filosofa Hegela, je jejich hlavním „hnacím motorem“.
Interpersonální konflikty se zabývá nejen psychologie, ale též sociologie.
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Teorie konfliktu jako samostatný sociologický směr vzniká v 50. Letech 20. Století a
navazuje na předchozí teorii konsensu (smlouvy). Hlavním představitelem teorie konfliktu
byl americký sociolog Lewis Coser. Rozpracovává teorii o konfliktech, kterou přednesl
konsensualista Talcott Parsons, a zaujímá k ní odlišná stanoviska. Zatímco Parsons považoval
konflikt ve společnosti za jev jednoznačně negativní, neboť narušuje základní podmínku
soužití lidí ve společnosti – konsensus, Coser vidí význam konfliktu v opačném světle. Konflikt
může být dle Cosera pozitivní i negativní, záleží, o jaký typ konfliktu se jedná a jakou má
konflikt sílu.
Konflikt je dle Lewise Cosera střet, boj, zápas o moc, hodnoty, zdroje, cílem je
vyřazení soupeře z tohoto zápasu. Konflikt je hnací silou společnosti, bez konfliktu žádná
společnost nemůže fungovat, protože každému jedinci či skupině jde o hodnoty, kterých se
nedostává každému…a právě o tyto hodnoty vznikají boje, tedy konflikty. Coser rozlišuje
konflikty vnitřní, tj. konflikty mezi jedinci v určité skupině, a konflikty vnější, konflikty mezi
skupinami. Konflikt je výrazem „zdravých“ vztahů mezi členy skupiny, přirovnává ho
k natlakovanému kotli. Když se pára upouští postupně, přestane hrozit výbuch. Konflikt je dle
Cosera pozitivní v tom, že likviduje napětí, „čistí vzduch“ a vyjasňuje a následně utužuje
vztahy mezi členy skupiny, tím pádem i její celkovou soudržnost, přispívá k lepší komunikaci.
Takový typ konfliktu označuje Coser za realistický a chápe jej pozitivně. Konflikt nerealistický,
tedy ten, který sociolog Coser vnímá jako negativní, je konflikt, který nic neřeší, je to
„konflikt pro konflikt“, nemá žádný význam a ve výsledku je jen destruktivní jak pro jedince,
tak pro skupinu.
Druhým sociologem, kterého lze považovat za tvůrce teorie konfliktu, je německý
sociolog Ralf Dahrendorf. Dahrendorfova teorie se zabývá intenzitou konfliktu, snaží se do
teorie konfliktu zavést jistý řád. Definuje pojem polarizace konfliktu jako první stupeň
konfliktu (názorové rozrůznění), dále přichází krystalizace zájmů a konflikt vrcholí hádkou či
bojem. Dahrendorf zároveň odsuzuje násilné konflikty, zastává názor, že konflikty jde udržet
v rovině míru, když se při nich jedná podle předem stanovených pravidel.
Rozdělení interpersonálních konfliktů dle počtu aktérů
1. Konflikt jedinec – jedinec
Např. konflikt mezi manželi
2. Konflikt jedinec - skupina
Např. člen zájmové skupiny se postaví proti vůli většiny
3. Konflikt skupina – skupina
Např. soupeření politických stran mezi sebou
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Náznaky vzniku interpersonálního konfliktu

Konflikty mezi lidmi většinou nevznikají nahodile, z pouhé příležitosti setkání, ale
nejčastěji u nějakého konkrétního problému. První fáze projevu konfliktu je nenápadná,
projevuje se v náznacích. Mezi nejčastější počáteční symptomy konfliktu patří:
•
•
•
•
•

Absence – konfliktní prostředí působí stálý tlak na psychiku, zdravotní problémy,
„útěk do nemoci“
Fluktuace – střídání pracovníků neumožňuje budování vzájemných vztahů, což je
jeden z prvků zamezujících konfliktům
Lhostejnost, nezájem – rezignace na probíhající činnosti
Strach ze změn – vládne-li v organizaci nejistota
Mocenské kliky – informace jsou drženy jen pro vyvolené

Fáze interpersonálního konfliktu

Fáze č. 1 – potencionální opozice – latentní fáze konfliktu, odvíjí se od strukturálních faktorů
(velikost a soudržnost skupiny, členství, vedení, cíle skupiny, pravomoci,…), komunikace
(nedostatečná komunikace, redundantní komunikace, nedostatek informací, znemožnění
komunikace mezi členy skupiny), faktory osobností (charakter, schopnosti, návyky
jednotlivých členů, jejich postoje, názory, pocity,…)
Fáze č. 2 – zintenzivnění - dusná atmosféra ve skupině, stres, frustrace, osobní citová
angažovanost – vyostření konfliktu
Fáze č. 3 – jednání - konflikt se mění v otevřený, jedna strana se odhodlá vstoupit do
konfliktu, aby zamezila cíle a záměry strany druhé

Schéma průběhu interpersonálního konfliktu
1. nesouhlas – identifikace názorů, představ, cílů - probíhá diskuse
2. konfrontace – intenzivní vyhranění názorů – utvářejí se koalice
3. eskalace (stupňování) – konfliktní spirála se roztáčí; neporozumění, nedůvěra, frustrace
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4. deeskalace (uklidnění) – snaha skupiny dosáhnout nějakého řešení, motivem je obava z
podkopání skupinových základů
5. nalezení řešení

Styly zvládání konfliktů

Styl zvládání konfliktů je konstruktem, který nám pomáhá individuálně si utřídit
myšlenky v průběhu konfliktu, abychom byli schopni konflikt lépe zvládat. Rozlišujeme
základní dvě dimenze zvládání konfliktu:
1. Asertivita – do jaké míry se jedinec pokouší obhájit a prosadit vlastní zájmy
2. Spolupráce – do jaké míry se jedinec pokouší uspokojit zájmy druhé strany konfliktu
Každá konfliktní situace obsahuje racionální i iracionální prvky. Čím bližší a těsnější jsou
vztahy mezi konfliktními stranami, tím je konflikt vyhrocenější a závažnější.
Existuje celkem pět základních strategií pro zvládání konfliktu:
1. Soutěž neboli konkurence – vysoká míra asertivity, nízká míra spolupráce,
konfliktním stranám jde jen o vlastní zájem a cíle a nejsou ochotny spolupracovat,
soustředěnost na vlastní zájmy na úkor zájmů ostatních
2. Snaha o vyhovění – nízká asertivita, vysoká míra spolupráce, ochota obětovat vlastní
zájmy pro zájmy ostatních
3. Snaha vyhnout se konfliktu – nízká míra asertivity i spolupráce, neschopnost
spolupracovat, lhostejnost zájmů svých i zájmů druhých
4. Spolupráce – vysoká míra asertivity i spolupráce, cílem je uspokojit jak vlastní zájmy,
tak zájmy druhé strany
5. Kompromis – stojí na pomezí asertivity a spolupráce, tzv. rozdělení rozdílu (neshody,
rozporu), snaha o rychlé řešení a co nejrychlejší ukončení konfliktu

Interpersonální styly zvládání konfliktů – typologie
Žralok – soutěživý až agresivní styl - žraloci mají tendence upřednostňovat vlastní zájem na
úkor zájmů druhých lidí, neschopnost spolupráce a neochota ke kompromisu, vyhledávají
konflikt otevřený až násilný
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Želva – únikový styl – želvy se konfliktům vyhýbají a raději volí třetí variantu – únik. Tato
možnost konflikt většinou neřeší, jen ho oddálí a způsobí jeho možnou eskalaci.
Liška – kompromisní styl – lišky upřednostňují rychlé řešení problémů, tedy i konfliktů. Mají
zájem spolupracovat, hlavně aby byl konflikt zažehnán.
Sova – integrační styl – sovy dávají přednost spolupráci, vlastní zájmy mají pro ně stejnou
důležitost jako zájmy druhé strany. Dávají přednost klidnému řešení konfliktu domluvou.
Medvídek – přizpůsobivý styl – medvídci raději ustupují svým zájmům, aby vyhověli zájmu
druhé straně, typická je snaha se zavděčit až podbízivost, která paradoxně může konflikt
ještě více přiostřit (druhá strana si bude více „dovolovat“)

Mediátoři a vyjednavači
Efektivnímu zvládání a řešení zejména interpersonálních konfliktů napomáhají dvě
specifické role – role mediátora (zprostředkovatele) a vyjednavače. Jejich cílem je podat
oběma stranám doporučení o nejsnazším řešení konfliktu. Služeb mediátora a vyjednavače
užívají účastníci konfliktu tehdy, nejsou-li schopni se dohodnout a konflikt vyřešit, či
v případě, že konflikt trvá delší časový úsek a nespěje k vyřešení.
Základní podmínkou je neutralita mediátora. Od mediátora se očekává, že v roli
neutrální třetí strany dokáže na konflikt nazírat nezaujatým pohledem a navrhnout oběma
stranám řešení, aniž by konfliktní strany musely volit náročnější a nákladnější soudní cestu.
Vyjednavači mají za úkol vyjednat pro své klienty co nejlepší výsledek, který pro ně
bude mít co nejmenší okamžité a dlouhodobé nepříznivé důsledky. Do konfliktů jsou
zapojováni proto, aby překonali neshodu a minimalizovali nebezpečí budoucích konfliktů.
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