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1 Stanovení cíle
Fenomén „konfliktu“ je normální součástí lidského soužití. Konflikty patří k běžnému životu.
Vznikají tam, kde na sebe narážejí rozličné potřeby, zájmy a postoje. Ve škole nebo ve
vzdělávacím centru vznikají spory mezi vyučujícími a studenty, ale i mezi studenty, mezi
vyučujícími, mezi vyučujícími a nadřízenými nebo mezi příslušníky školy a zaměstnanci
jiných (veřejných) zařízení.
Reakce na rozpory a konfliktní chování se projevují u jednotlivých osob rozdílně. Jsou
vyučující, kteří vnímají konflikty jako osobní selhání a pochybují o správném výběru svého
povolání. Jiní vyučující jsou toho názoru, že se musí zakročit disciplinovaně a tvrději, aby se
tak ukázalo, kdo drží v rukách žezlo. Jiní zase předstírají, že nemají žádné konflikty a říkají si,
že jsou mimořádně schopní v zacházení s mladými. Ve všech těchto případech chybí
profesionální zacházení s konfliktními situacemi.
Nakonec to nespočívá jen v tom, že se konflikty často vnímají jako zkreslené a selektivní
z pohledu předsudků. Neudivuje to, protože vyučující stojí v nějaké konfliktní situaci pod
obzvlášť velkým tlakem a očekává se od nich okamžitá reakce. Důsledkem toho jsou
spontánní způsoby řízení a návrat k osvědčeným disciplinárním technikám. Přitom nechybí
ani přehnané nebo nesprávné reakce. Ty umocňují existující konflikty a jsou opět hodnocené
jako selhání v konfliktních situacích.
Také v případech, kdy jsou konflikty zdánlivě vyřešeny, zůstanou v podvědomí i nadále,
protože příčiny nebyly analyzovány a odstraněny. Ukazuje se, že problémem jsou nejen
konflikty, ale i druh a způsob zacházení s konflikty. Natrvalo nevyřešené konflikty vedou u
vyučujících v důsledku stresových situací k negativním zdravotním účinkům.
Vědomé vnímání a analýza konfliktů, stejně jako systematický postup v zacházení s konflikty
předpokládá, že se v dalším vzdělávání věnuje více pozornosti řízení konfliktů. Rozvojem
konfliktní kultury na školách nebo vzdělávacích centrech se může udělat důležitý krok
k efektivnějšímu vzdělávání, zapojování do pracovního procesu s větší motivací a
angažovaností, a aby se uvolněněji a spokojeněji prožil pracovní den.
Středobodem tohoto předmětu je otázka, jak mohou vyučující v konfliktních situacích
reagovat profesionálněji a jak mohou svým chováním přispět ke konstruktivnímu řešení
konfliktů. Vycházejíc z toho je další vzdělávání zaměřené na rozvoj podstatných kompetencí
v zacházení s konflikty.
Účastníci získají kompetence, jak:
vědomě vnímat a reflektovat vlastní konfliktní chování
si vyvinout na základě poznání strategií řešení konfliktů silnější sensibilitu na průběh
opatření, které řeší konflikty
vnímat konflikty, analyzovat a poznat příčiny a rozvinout chování, které slouží k
řešení konfliktů.
Řízení konfliktů neznamená pouze směrovat všechno na vyřešení konfliktů. Patří k tomu také
včas rozpoznat příčiny a rámcové podmínky, které mohou vést ke konfliktním situacím. Jedna
z příčin vzniku konfliktů spočívá, kromě jiného, v nedostatečné konfliktnosti mnohých
mladistvých, která se projevuje v provokacích mezi sebou, případně vůči osobám ve svém
okolí.
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Vychází se z toho, že zlepšení sociální kompetence studentů vede také k podstatné úlevě
vyučujících. Znamená to, že čas, který vyučující investují do výchovy sociální kompetence
studentů, se dlouhodobě vyplatí i pro ně.
Kvůli tomuto motivu by mělo kolegium dát souhlas k tomu nechat studenty, aby řídili svoje
problémy mezi sebou a aby konflikty samostatně řešili.
V tomto smyslu se má v rámci předmětu přispět k tomu, aby měli vyučující možnost během
vyučovacího procesu – za daných aktuálních okolností – tematizovat fenomén konfliktu a
ukázat studentům na vhodných cvičeních možnosti konstruktivního řešení konfliktů.
Účastníci získají kompetenci, jak:
sensibilovat studenty, vědomě vnímat a reflektovat konflikt v jejich působení,
ukázat studentům konstruktivní konfliktní chování na vhodných cvičeních.
Ve smyslu dosáhnutí cíle získají vyučující znalosti o strategiích na zvládnutí konfliktu, stejně
jako návrhy na kroky k řešení konfliktů, které aplikují a reflektují pří hraní rolí. Cvičební fáze
sloužila ke zprostředkování metodické osnovy vyučujícím, aby mohli ve vhodných situacích
během vyučovacího procesu praktikovat toto cvičení se studenty.
Jak úspěšně budou konflikty v budoucnosti řešené, závisí ve velké míře na tom, do jaké míry
jsou vyučující připraveni aktivně se snažit o rozvoj konstruktivní konfliktní kultury.
Je třeba začít otevřeně a upřímně hovořit o vznikajících konfliktech na škole, popsat je (ne
hodnotit), smět vyjádřit emocionální rozpačitost, bez toho aby se museli obávat nevraživosti a
nedůvěry, a rozvinout kooperativní řízení, které slouží na řešení problémů.
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2 Pracovní plán dalšího vzdělávání
Na vzdělávání učitelů byl v souvislosti se stanovením cíle předmětu sestavený následující
plán průběhu:
Pátek, 28.9.2007
Od 15.30 do 17.00

Od 17.15 do 19.00

Uvítání
Předmět 2 – zpětná vazba
Předmět 3 – časový plán
Konflikty – výroky – a co si o tom myslíme
Cíle kurzu a uvedení do kurzu
Konflikty z teoretického hlediska
Co jsou konflikty?
Příčiny, druhy konfliktů
Pohyblivé schody při konfliktech
Reflexe vlastního konfliktního chování

Sobota, 29.9.2007
Od 8.00 do 12.00

Strategie zvládnutí konfliktů a jejich prosazení v praxi

Od 12.00 do 12.30

Přestávka na oběd

Od 12.30 do 14.30

Zvládání konfliktů – konstruktivní zacházení s konfliktními
situacemi na vybraných příkladech
o metody rozhovoru
o konfliktní rozhovory konkrétně
o poskytnout a přijmout zpětnou vazbu

Od 14.30 do 15.00

Závěr pracovního dne

Naplánované jsou přiměřeně malé přestávky.
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3 Obsahové body
3.1 Co je konflikt?
Confligere (lat.):
→
hádat se, narazit na sebe, bojovat
Mezilidský konflikt je situací, ve které si:
- dvě nebo více osob,
- současně,
- neslučitelným a rozporným myšlením, cítěním, hodnocením nebo chováním,
- navzájem překáží nebo se zraňují.
Je důsledkem vnímaných rozdílů, které jsou ve vzájemných rozporech a vyžadují si řešení.

konflikty jsou pociťovány jako rušivé elementy, které zatěžují a přerušují zaběhnutý
průběh konání
- konflikty jsou integrační součástí jakéhokoli soužití
- vlastní stanovisko ke konfliktu je významné do té doby, než se konflikt zažije
- stanovisko ovlivňuje
vnímání,
pocity a
chování.
- vnímání, pocity a chování působí na zvládání konfliktu úspěšně nebo nefunkčně.
Vnímání: Rozpoznám včas, kde vznikne konflikt, nebo potlačím jeho signály? (pozitivní nebo
negativní sebeverbalizace)
Pocity: Reaguji bázlivě a bezmocně, nebo odvážně a rozhodně?
Chování: Stavím se ke konfliktu aktivně, otevřeně a kooperativně, nebo se mu vyhýbám,
odvracím ho, reaguji agresivně?
-

3.2 Příčiny konfliktů
Příčiny konfliktů jsou velmi různorodé:
- Nedostatečná komunikace,
- vzájemná závislost,
- pocit nespravedlivého zacházení,
- víceznačnost (úloh),
- neschopnost zacházet s konstruktivní kritikou,
- rozporné osobnosti a postoje,
- boje o moc a vliv,
- nedůvěra, hněv, zlost, citlivost,
This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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-

nepřesné rozdělení kompetencí,
rozdílné systémy odměňování,
ztráta tváře,
soutěž o nedostatečné zdroje.

3.3 Druhy konfliktů
V závislosti na příčinách a situacích existují rozdílná označení pro druhy konfliktů:
- konflikty ocenění nebo hodnocení (nejednotnost cílů, principů, zásad a hodnot),
- konflikty odsuzování/vnímání (nejednotnost cest, rozličné odsuzování/vnímání
společně zažité situace),
- konflikty dělení (nejednotnost v přidělení zdrojů),
- konflikty rolí (rozličné očekávání rolí),
- vztahové konflikty (nejednotnost v lidských/sociálních vztazích),
- vnitřní konflikt (vystupuje v osobě jako konflikt rozhodování a úlohy).
Rozdělení na:
- interpersonální konflikty,
- interpersonální konflikty,
- konflikty ve skupině,
- konflikty mezi skupinami,

které jsou v samotné osobě,
které jsou mezi osobami,
které jsou v rámci jedné skupiny,
které existují mezi skupinami.

3.4 Pohyblivé schody – takto to může jít z kopce
Vnitřní moderace
Vnější ovlivňování

1
2
3

Řízení rozhodčích

4
5

6
7

Zásah moci
8
9

win-win

win-lose

lose-lose

To, jak se mohou konflikty posouvat, bude jasné vysvětlením jednotlivých stupňů:
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1. stupeň: zesílení:
- stanoviska se zesílí
- napětí je vědomí
- konflikt se dá vyřešit rozhovorem
2. stupeň: debata:
- polarizace v myšlení, cílení a chtění
- spojenci vyhrávají
- chtít mít pravdu
3. stupeň: akce:
- přesvědčení se, že „rozhovor víc nepomůže“ získá na významu
- empatie s druhými se ztrácí
- roste nebezpečí nesprávných interpretací
4. stupeň: image/koalice:
- vytvoří se fámy/klišé
- „strany“ bojují
- nábor spojenců
5. stupeň: ztráta tváře:
- veřejné útoky, které směřují ke ztrátě tváře protivníka
6. stupeň: výhružné strategie:
- vzrůstají vzájemné hrozby
- stanovením ultimát se urychluje eskalace konfliktů
- zmenšení rozhodovací volnosti
7. stupeň: omezené zničující údery:
- ... jako vhodná odpověď
- změna hodnot: žádná relativně vlastní ztráta nebude hodnocená jako zisk
8. stupeň: roztříštění:
- zničení a zrušení nepřátelského systému se stále více sleduje jako cíl
9. stupeň: společně v propasti:
- úplná konfrontace
- zničení protivníka za cenu vlastní záhuby

3.5 Postoje konfliktu
Spektrum, jak lidé reagují v konfliktních situacích, je velmi široce členěné:
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Nesmělé konfliktní chování

Agresivní chování

Strach z rozporu
Sebeznehodnocení
Osoba opouští pole
Potřeba konat je potlačována

Najít radost z hádky
Energie směřuje proti ostatním
Osoba vyhledává konflikty
Kdo není při mně, je proti mně

-

+

-

Chování schopné řešit konflikty
Sebeuvědomění, optimistický životní postoj
Sebeurčení, uvědomění si vlastních sil
Být připravený a ve stavu pochybovat o vlastním vnímání a domněnkách
Hodnotová orientace a tolerance
Fantazie pro kreativní řešení
Schopnost vést agresivní energii jinou cestou

3.6 Možnosti konfliktového chování (podle Gordona)
 zvládání konfliktu zastáváním moci
 zvládání konfliktu trpením moci
 zvládání konfliktu partnerským neporaženým vyřešením konfliktu a zpracování
problému
Zvládání konfliktu partnerským neporaženým vyřešením konfliktu a zpracováním problému –
metoda neprohry
1. krok:

Konflikt přesně popsat,
vyslovit a bez hodnocení akceptovat rozličné potřeby a/nebo úzkosti
(Neexistují žádné falešné úzkosti!)

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
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Udává se mnohovrstvové názorové spektrum
Měnit perspektivy a diskutovat o nich, to znamená přijmout hlediska jiných
s cílem pochopení jiných názorů
2. krok:

Formulovat cíle prostřednictvím zúčastněných na konfliktu,
společně vytvořit návrhy řešení,
sesbírat řešení (kvantita před kvalitou, bez hodnocení!)

3. krok:

Hodnotit řešení (akceptovatelné/neakceptovatelné),
Vidět důsledky

4. krok:

Vybrat nejlepší řešení,
dohodnout se

5. krok:

Plánovat a realizovat řešení

6. krok:

Zkontrolovat řešení

3.7 Zvládání konfliktu
3.7.1 Fáze zpracování konfliktu
1. Příkaz (vnitřní a vnější příkaz)
2. Analýza konfliktu
 Kdo se účastní konfliktu? Co dělají zúčastnění? Proč to dělají?
 O co se jedná v tomto konfliktu?
 Jak daleko se konflikt pohnul?
 Kde jsou zvraty v tomto konfliktu?
 O jaký konflikt se jedná? Jaké jsou příčiny konfliktu?
3. Vytvoření plánu na zpracování konfliktu
4. Konsolidace konfliktu
3.7.2 Zvládání konfliktu: metody rozhovoru








Aktivní naslouchání
Zopakovat, popsat fakty
Já – informace
Přeformulování, zmírnění
Nezraňující zprostředkování hněvu (-konfrontace)
Zpětná vazba
Dbát na techniky otázek (otevřené otázky)
Forma: Individuální rozhovory
Brainstorming
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3.7.3 Zvládání konfliktu: Realizace konfliktových rozhovorů
Vytvořit příznivé vnější podmínky:
- mít čas
- …
Vytvořit ochotu na rozhovoru
Pojmenovat příležitost na rozhovor
Pojmenovat cíle, objasnit postup, zjistit časový rámec:
- Máte pro mě trochu času? Chtěl bych si s vámi promluvit o…
- …
Zobrazení a analýza problému:
- opis a pocity: „vadí mi…“, „hněvám se na…“ …
- analýza pozic, cílů a potřeb
o aktivním nasloucháním, ptaním se (otevřené otázky)
- přeformulování vlastních výčitek na přání a očekávání
o „přeji si…“, „Očekávám od Vás…“
Společně shromažďovat řešení/dohodnout jedno řešení
- kvantita se upřednostňuje před kvalitou
- ohodnotit řešení!
- vybrat nejlepší řešení a dosáhnout přitom shody!
o Při obvinění komunikačním partnerem se ptát na konkrétní přání:
„Co konkrétně ode mě očekáváte?“, „Co si ode mě přejete?“
Plánovat, realizovat a kontrolovat řešení
- jasně se dohodnout!
o Kdo? Co? Dokdy?
- Kontrolovat!
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4 Didakticko-metodický postup
Nástup na další vzdělávání
První kontaktní kolo je věnované naladění na téma. Na každém ze čtyř rohů seminární
místnosti se na jednom flipchartu nachází jeden výrok k tématu „konflikty“:
- Původ všech konfliktů mezi mnou a mými blízkými je, že nepovím to, co si myslím, a že
nedělám to, co řeknu. Martin Buber (1878-1965)
- Paradoxně se generační konflikt projevuje v úplné shodě: děti nechtějí mluvit, rodiče
poslouchat. Andrej Majewski (nar. 1966)
- Když se brodíš řekou, nenadávej na krokodýla! (z Ghany)
- Ten, kdo mluví pravdu, potřebuje rychlého koně. (z Ruska)
Učitelé si vyberou jeden výrok, ke kterému mají určité asociace, a odeberou se do příslušného
rohu místnosti. Spontánně tak vzniknou čtyři skupiny, mezi kterými dochází k výměně
myšlenek na projednávaný výrok.
V plénu se uskuteční zpětná vazba z každé skupiny s ohledem na body diskuse. Navázáním na
to se objasní cíle, obsahy a metodické postupy dalšího vzdělávání.
Aby se vyučující vžili do stavu moct na základě vědomých nedostatků vyjádřit specifická
očekávání na další vzdělávání, musí mít příležitost vniknout do tématu hlouběji.
Na jedné straně k tomu vede dotazník, který si od vyučujících vyžaduje naladění se na téma.
V plénu se prodiskutují následující otázky:
- Jak se prožívají konflikty?
- Existují situace, ve kterých je vhodné úsilí vyhnout se konfliktům? Zdůvodněte Váš
názor!
- Co znamená postavit se proti konfliktu?
Na druhé straně se prostřednictvím tzv. kartových otázek (vzaté z moderátorské techniky)
začne hovořit o emociálních aspektech.
Vyučující na kartičkách doplní následující větu:

Když myslím na konflikty,
prochází mi hlavou očekávání,
přání, úzkosti, např. …
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Kartičky se připnou na nástěnku a vypracují se hlavní body k tématu. V návaznosti na to se
zformulují konkrétní očekávání na další vzdělávání a objasní se v porovnání s cíli.
Teoretická část
Nejdříve se jedná o objasnění pojmu: Co je konflikt? Následující vysvětlení spočívá
v definicích z oblasti psychologie a sociální vědy. Důležité je rozlišovat mezi konfliktem a
problémem, protože to má důsledky na průběh rozhovoru. Při dalším postupu se přistoupí
k příčinám konfliktů a k druhům konfliktů. V návaznosti na to se do místnosti nabídne
tvrzení: Konflikty jsou zároveň šancí a hrozbou.
Na tomto místě se musí reflektovat vlastní konfliktní chování. Slouží k tomu připravené
otázky (viz pracovní materiál), ze kterých se mají nejdříve v samostatné práci zodpovědět
čtyři připravené otázky na levé straně pracovního materiálu. Jelikož jsou konflikty vnímané
většinou negativně, dává se těmto cvičením možnost ukázat, že i v této skupině vyučujících
lze vycházet z mnohých pozorovatelných zkušeností, a proto se přemýšlení o konstruktivním
zacházení s konflikty ukazuje jako smysluplné.
Popisem pohyblivých schodů při konfliktech se má znázornit intenzita sporů na rozličných
stupních. Na začátku vnímaná názorová rozdílnost se může rozvinout k projeveným
konfliktům, a dokonce gradovat.
Vyučující si budou vědomi, který význam poznání jednotlivých stupňů má správný výběr
opatření na zvládnutí konfliktů. Uvádějí se pojmy: zdánlivé konflikty, okrajové konflikty
(stupeň 1-3), centrální konflikty (stupeň 4-6) a extrémní konflikty (stupeň 7-9).
Následně se na konkrétním příkladě předvede možná vizualizace konfliktů pomocí pavoučí
analýzy. Uprostřed stojí následující aspekty:
Mezi kým existuje konflikt (zúčastněné osoby)?
Co dělají jednotliví zúčastnění? (popsat chování)
Jaké motivy mají jednotliví zúčastnění?
Tímto způsobem se v přehledu znázorňuje struktura konfliktu – nevyhnutelný předpoklad
analýzy konfliktu. Pro pozorovatele struktury vzniká výhoda od nynějška věcně a promyšleně
reagovat na konflikt z hlediska metaroviny. Aby se při cvičeních na zpracování konfliktu
mohlo přistoupit k reálným příkladům, musí být k dispozici společný fond konfliktních
příkladů. Proto dostanou vyučující příležitost vykreslit konkrétní prožité konflikty.
Znázornění konfliktu bude ulehčené tím, že vyučující využijí právě představenou
pavučinovou analýzu s příslušnými otázkami. Důležité je také zhodnocení konfliktu podle
eskalačních stupňů, protože na nich závisí, jaký druh řešení konfliktu zvolí.
V návaznosti na tuto individuální práci objasní každý vyučující v plénu zvolené konfliktní
situace. Poznámkové papíry se připnou na nástěnku a rozdělí se podle následujících bodů:
Konflikty, při kterých má problém student
Konflikty, při kterých má problém vyučující
Stížnosti a výčitky, které mohou přivodit konfliktní situace
Rozdělení je nevyhnutelné, abychom si uvědomili, jakou technikou rozhovoru se může
konflikt řešit.
Strategie zvládnutí konfliktu
Podle modelu Blaka a Moutona lze rozlišovat pět strategií na zvládnutí konfliktu, a to
v závislosti na stupni pohledu na vlastní potřeby a potřeby jiných. Z toho se dá vyvodit pět
typických způsobů chování v konfliktních situacích. Jen pokud je ochota obou partnerů
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nasměrována tak, aby se problém vyřešil v zájmu obou, dosáhne se situace win-win (výhravýhra). Ta způsobí vznik dlouhodobého a přijatelného kooperačního vztahu. Údajné řešení
konfliktů v oblasti jiných kvadrantů vedou k situacím, ve kterých jsou vítězové a poražení
nebo pouze poražení, důsledkem toho je potom nespokojenost. Mezi jiným je také otázka
vnitřního postoje osoby, o jaké řešení konfliktu se snaží. Pokud se zastává vnitřní pozice, že
při řešení konfliktu musí být zásadně poražení, budou podle toho probíhat také vyjednávání.
Za takových okolností není možné kooperativní a přiměřené zvládnutí konfliktu. Je potřeba
poukázat také na to, že v závislosti na celkové situaci má každá forma zvládnutí konfliktu
svoje oprávnění.
Na příkladu „příběhu s osly“ (viz pracovní materiál) mohou být ještě jednou obrazně
zobrazené a prodiskutované rozličné strategie řešení konfliktu.
Gordonova teorie zvládnutí konfliktu
Forma zvládnutí konfliktu, která je založená na „kooperaci“, se v Gordonově teorii označuje
jako „zvládnutí konfliktu partnerským neporaženým vyřešením konfliktu“. Ukazuje, do jaké
míry je tato metoda mimořádně důležitá v pedagogické práci.
Aby vyučující zažili pocity při vykonávání moci, trpení moci anebo v situaci win-win, za
základ se vezme známá hra dáma-mlýn. Vyučující se přitom rozdělí do dvou skupin. Pravidlo
hry říká, že skupiny střídavě položí své barevné karty na pole hracího materiálu:

Pokud nějaká skupina položí čtyři karty stejné svisle, vodorovně nebo diagonálně, dostane
jeden bod. Na konci jsou frustrovaní, protože žádná skupina nedostane bod. Vycházeje z této
zkušenosti se poukazuje na pozitivní pocity, které může vyvolat situace win-win.
Předpokladem je, aby zúčastnění více netrvali na svých pozicích, ale předem vyjádřili své
pocity.
Maslowova teorie potřeb
Na tomto místě se vysvětlí Maslowova pyramida potřeb a uvede se do souvislosti
s vyhýbáním se a zvládáním konfliktu. Na konkrétních příkladech se:
objasní chování jako řešení potřeb
poukáže, že potřeby dvou osob mohou být rozdílné a následně vést ke konfliktu
objasní, jak se na základě poznání potřeb dvou osob může konflikt vyřešit k oboustranné
spokojenosti
Příklad má ještě jednou objasnit důležitost všímání si potřeb ostatních:
Dvě sestry se hádají o pomeranč. Každá z nich chce mít pro sebe celý pomeranč. Matka
usměrňuje hádku tím, že, údajně spravedlivě, rozdělí pomeranč a každé dá polovinu. Jedna
sestra ze svojí poloviny sní dužinu a odhodí slupku. Druhá sestra odhodí dužinu a použije
slupku, protože chce upéct koláč.
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Rozhodnutí matky neučinilo žádnou dceru šťastnou. To spočívá v tom, že konala pouze na
základě pozice, kterou zastávaly obě sestry „Já chci mít celý pomeranč“. Kdyby se zeptala na
potřeby obou sester, dopadl by výsledek jinak stejně jako nálada sester.
Neprojednávat pozice, ale potřeby! – to je základní princip, který odpovídá také konceptu
realizace vyjednávání podle Harvarda.
Praktická část
Nejprve předvede trenér spolu s vyučujícími hru rolí, která odpovídá zvládnutí konfliktu
podle Gorgona. Přitom dbá striktně na stanovisko šesti kroků zvládnutí konfliktu, na
konsekventní popis případu, ne hodnocení!, stejně jako na techniky rozhovoru Já – informace
a aktivní naslouchání.
Potom se vytvoří malé skupiny, které mají podle Gordonovy metody simulovat kompletní
konfliktové rozhovory. Předmětem jsou příklady vzaté ze společného fondu konfliktů.
Také na tomto místě se ještě jednou poukáže na podstatné techniky rozhovoru, které byly
pojmenované v pracovním materiálu a které byly zprostředkované právě v rámci 2. předmětu.
Je dobré určit kromě dvou partnerů rozhovoru ještě jednoho pozorovatele, který dbá na
dodržování pravidel.
Po každém hraní rolí se reflektuje průběh rozhovoru oběma komunikačními partnery stejně
jako pozorovatelem.
Na závěr se v plénu zhodnotí zkušenosti z této praktické části.
V druhé části se mají na základě realistických konfliktů (viz společný fond konfliktů)
rozvinout strategie jejich řešení. Přitom se jedná o
konflikty, které jsou chápány na základě stížností, výčitek, nadávek a mohou být
zpracovány metodou U-procedury (viz pracovní materiál),
konflikty, které právě existují a mohou se přecílit na základě Beckherova modelu (model
pro případové příklady, viz pracovní materiál)
Zpětná vazba jako metoda
Nestává se zřídka, že první kroky konfliktu se zpozorují předem. Jednou možností, jak
předcházet konfliktům, je zpětná vazba.
Zpětnou vazbou se označuje verbální ohlas osoby, která první osobě dává informace o tom,
jak je její chování vnímané a chápané jinými lidmi. Osoba rozhoduje sama o tom, jestli svoje
chování změní v důsledku zpětného ohlasu. Důležitá pravidla zpětné vazby jsou zahrnuta
v pracovním materiálu.
Závěrečná stanoviska z dalšího vzdělávání
Poslední část dalšího vzdělávání se soustředí na otázky, které byly formulované na začátku,
jak lze v kolegiu rozvinout konstruktivní konfliktní kulturu.
Situace na konci dalšího vzdělávání je příznivá, bazírováním na nových poznatcích se
přemýšlí nad tím, jak se naučené může prosadit v běžném životě.
Vyučující se rozdělí do dvou skupin a odpovídají metodou brainstormingu na stanovené
otázky. Vizualizace se uskutečňuje na flipchartech:
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1. Co bychom chtěli při vzniklých
konfliktech i nadále zachovat?

2. Co bychom chtěli změnit v zacházení se
sebou samým a se studenty?

3. S jakými těžkostmi musíme počítat?

4. S jakými prvními kroky chceme začít?

První otázka má ještě jednou ozřejmit, že existují zkušenosti, které jsou hodné toho, aby se
zachovaly. Ostatní zprostředkovávají určitou jistotu, že se posilní vlastní sebevědomí, a na
tomto základě je daná motivace přemýšlet o dalších změnách. Druhá otázka se orientuje na
přemýšlení o dalším vývoji. Je výhodou předem počítat s takovými těžkostmi, abychom jimi
nebyli překvapení a abychom mohli přijmout zamezující opatření. Tyto úvahy se pokryjí třetí
otázkou. Čtvrtá otázka se soustředí na první konkrétní kroky, které musí být podniknuty, aby
se dal do pohybu proces rozvoje.
Po fázi skupinové práce přednese každá skupina plénu svoje představy.
Toto cvičení slouží k tomu,
aby se na závěr reflektovaly obsahy dalšího vzdělávání sebou samým,
dát vyhlídku na to, jak se mohou v pracovním životě realizovat řešení konfliktů,
aby se převedly úvahy, jak se spolu se studenty může tematizovat fenomén konfliktů.
Kolo zpětné vazby
Školení je zakončeno tím, že každý účastník v několika větách zmíní, s čím byl spokojen a co
by mělo být příště uděláno jinak. (V této fázi není umožněna diskuze!). Poté poskytnou
zpětnou vazbu také samotní školitelé, přičemž se nesmí obhajovat v případě, že byli ze strany
školených osob kritizováni.
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5 Materiály/fólie/podklady
Přemýšlení o konfliktech

„Jak se konflikty táhnou
k nekonečné hádce, tak to má
většinou původ v tom, že tito lidé
se nikdy nenaučili dívat se očima
jiných, poslouchat ušima jiných a
cítit srdcem jiných“ (neznámý
autor)

This project has been funded with support from the European Union. This document and all its content
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
- 17 -

www.rechance.eu

Souvislost potřeb a konfliktů
Maslowova pyramida „Hierarchie potřeb“

Potřeba seberealizace

Potřeba po
uznání, úctě,
úspěchu
Potřeba lásky a sounáležitosti

Růst, rozvoj,
zužitkování vlastních
schopností

sebeúcta – sebedůvěra –
výkon, stav, pověst,
prestiž

Soužití, přátelství, být
součástí

Potřeba jistoty

Potřeba tělesného přežití
Tyto základní lidské potřeby máme všichni společné.
Chováme se tak, abychom mohli uspokojit tyto potřeby. To
znamená, že hledáme správné „řešení“ na uspokojení potřeb

Pořádek, ochrana,
spolehlivost, zákony

Výživa, tekutiny,
ubytování, sex
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Zvládání konfliktu: Strategie na zvládání konfliktu
Možnosti konfliktního chování – 5 způsobů (podle vedoucího modelu Blaka a Moutona)

Kooperace

Prosazení

+ vítěz/
+ vítěz

Zohlednění vlastních zájmů

- poražený/
+ vítěz

Kompromis
-/+ poražený & vítěz
-/+ poražený & vítěz

Ústup

Poddání se

- poražený/
- vítěz

+ vítěz/
- poražený

Zohlednění potřeb ostatních
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Hádka oslů

Měli by osli ještě jinou možnost mírového řešení?
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Zvládání konfliktu: Zacházení s konfliktními situacemi
Zacházení se stížnostmi výčitkami, nadávkami

Stupeň 1
Stížnosti
Výčitky
Nadávky
„Měli byste přece...“
P
R
O
C
E
S
P
O
R
O
Z
U
M
Ě
N
Í

Stupeň 7
Řešení
Dohody
Úmluvy
„Trvám na...“
„Je třeba udělat následující...“

Stupeň 2
Pocity, myšlenky,
Zlost, hněv,
„Mohl bych Vás...“

Stupeň 6
Návrhy řešení
„Navrhuji...“
„Doporučuji...“

Stupeň 3
Nejistota konání
Bezmocnost
„Co mám dělat?“

Stupeň 5
Objasnění problému
Pomoc
„Chtěl bych s Vámi...“

P
R
O
C
E
S
Ř
E
Š
E
N
Í

Stupeň 4
Problém
Nouze
Existenční situace
„Jde o...“
Stupeň 1: Pokud si vyslechnete pouze tento stupeň, jste pravděpodobně rozhořčený z chování.
Stupeň 2: Jestliže si poslechnete stupeň 2, jste ve stavu pochopit.
Stupeň 3: Jestliže si poslechnete stupeň 3, jste připravený a ve stavu pomoct.
Stupeň 4: Pokud si poslechnete stupeň 4, chápete „vykolejení“ nebo agresi jako nouzové
volání.
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Zacházení s konflikty (zpracování případových příkladů)
Úlohy pro
moderátora
Popis konfliktu
přednést
konfliktní
situaci

Úlohy, které jsou určeny pro
skupinu

Osobní zařazení
Co byste pociťovali
spontánně?
Jak byste spontánně
reagovali?
Jaké pocity si s odstupem
uvědomujete?
Rozpoznat problém/získat
informace
Kdo jsou osoby, které se účastní
konfliktu?
Plánujete změnu perspektivy:
Jak se cítí a myslí zúčastněné
osoby?
Objektivní závažnost
Ohodnocení:
(zdánlivý, okrajový, centrální,
extremní konflikt)
Najít řešení
Sepsat všechny
uvedené
alternativy!
Přezkoušet
možnost řízení
Přijmout
rozhodnutí

Závěry

Alternativy řízení
Vyjmenujte možnosti řízení!
Diskutujte o smyslu návrhů!
Rozhodnout
koncipujte smysluplnou
variantu chování se pro
vyučujícího/
školitele/sociálního pracovníka!
Zobecnění způsobu řízení
zobecněte tento příklad!
Jaké závěry si v tomto případě
vezmete pro sebe jako učitele/

Poznámky

osoba je vystavena pocitům:
rozhořčení, zlosti…
je velká pravděpodobnost
reagovat nepřiměřeně
zaraženost, obava, strach…

analýza
poslech, ne hodnocení!
Na tomto zhodnocení závisí druh
řízení:
1. zastavit chybné chování
(ihned přestat! Trvat na
něčem, jít pomezi)
2. pochopit způsob chování
(viz s.15)
3. řízení (viz násl. bod)
Brainstorming:
Kvantita před kvalitou
a) zhodnocení: pozitivně –
negativně
b) možné důsledky
příslušného návrhu
Pokud se nedokážete rozhodnout,
jsou možné i dvě nebo
maximálně 3 varianty
Rozviňte profesionální odstup:
vnitřně se držet bokem
jednat s pocitem, ale ne
s afektem
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školitele/sociálního pracovníka?

neposlouchat to
zainteresovaně
spolucítit, ale ne spolutrpět
já – informace
aktivní naslouchání
trpělivost

Mír se musí zažít
„Dvě kozy se setkají na úzkém mostku, který vede přes prudkou, silnou horskou řeku.
Nemohou jít nazpět, jinak by se zřítily. Nemohou projít kolem sebe, jinak by se zřítily.
Nemohou spolu bojovat, jinak by se zřítily.
Co mají dělat?
Jedna se skloní, aby nechala druhou přejít přes sebe.“
Martin Luther, 1536

Dát a přijmout zpětnou vazbu
Co je zpětná vazba?
- zpětná vazba, zpětný ohlas
- oznámení o jiných osobách, skupinových procesech, tak jak je vnímám, chápu, zažívám,
to znamená, jaké pocity a způsoby chování u mě vznikají
Co způsobuje zpětná vazba?
Pozitivní zpětná vazba oslovuje zpravidla pozitivně (stabilizuje, povzbuzuje).
Negativní zpětná vazba narušuje život vlastních hodnot, působí zpravidla kognitivně a
emocionálně zatěžuje.
Pravidla zpětné vazby
- poskytuj zpětnou vazbu, když ten druhý dokáže také naslouchat!
o Ne v afektovaných situacích
o Zjišťovat připravenost („Máš něco proti, kdybych ti teď...“)
-

zpětná vazba má být co nejkonkrétnější
o má se vztahovat na konkrétní chování a ne celkově zpochybnit osobu. („Vadí mi,
když žvaníš se svým sousedem.“)
o mělo by se to přesně popsat. („Když se mnou mluvíš, nedíváš se přitom na mě,
ale bubnuješ prsty o stůl.“)

-

oznámit vnímání jako vnímání, domněnky jako domněnky, pocity jako pocity!
o Vlastní pocity se nemohou vnímat nebo interpretovat jako vlastnosti toho
druhého. („Hněvá se na mě, když...“ namísto „Ty jsi nemožný...“)
zpětná vazba má být subjektivní („Já mám dojem…“ namísto „Máme dojem...“)
zpětná vazba se má realizovat bezprostředně (kromě afektovaných situací)
o omezení na rovinu „Tady a teď“ („Právě jsi…“)
zpětná vazba má být obsahově přijatelná
o s pozitivním začátkem („děláš to skvěle, ale…“)
o negativní zpětnou vazbu spojit s pozitivní („a přitom jsi v počítání z hlavy skoro
neporazitelný“)

-
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-

-

o z negativního chování získat pozitivní aspekt („Pro tebe je to samozřejmě
smysluplné,…, ale na mě to působí…“)
zpětná vazba má zohledňovat kapacitu přijímání toho druhého
zpětná vazba nesmí
o generalizovat
„Stále děláš to…“
o moralizovat
„To se nedělá.“
o hodnotit
„Ty jsi hloupý.“
o interpretovat
„To je jen výraz nezralosti.“
o spekulovat
„Vím, že budeš stále dělat tu samou chybu.“
o zobecňovat
„Mohli bychom si myslet, že ty…“
o „zničit“
pouze negativní zpětnou vazbu
pravidla pro přijetí zpětné vazby
o přijmout zpětnou vazbu, pokud jsme schopní
o oznámit, pokud nejsme schopní přijmout zpětnou vazbu
o přijmout zpětnou vazbu znamená nejdřív pouze poslouchat

Poskytnout zpětnou vazbu
Vnímání – účinek – přání
-

Popsat konkrétní pozorování:
Co jsem vnímal?
Vlastní interpretace: Jak to
působí na mě?
Přání, případně návrhy: Co si
přeji?

Přijímání zpětné vazby
-

Klidně poslouchat, abychom
přijali co nejvíc informací
Nebránit se, jinak se naruší
poslouchání
Případně se zeptat!
Rozuměl jsem správně, že…
Rád bych se ještě dozvěděl…
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Využijte šanci vydařené komunikace, abyste dokázali úspěšně zacházet s konflikty

„Konflikty jsou solí v polévce
mezilidského života. Obtěžují nás, ale bez
nich neexistuje pokrok.“
Alexander Redlich
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