Číslo metodického nástroja
Názov a číslo pracovnej oblasti
Názov a číslo kapitoly
Názov a číslo výstupu
vzdelávania

Názov metodického nástroja
Cieľ metodického nástroja

Individuálne alebo skupinové
cvičenie
Typ metodického nástroja

Popis cvičenia

EUPA_LO_012_M_015
2.3 KOMUNIKÁCIA, TELEFONOVANIE, VZŤAHY
2.3.4 Vybavenie si a aplikovanie kľúčových princípov dobrých
vzťahov jasným a efektívnym spôsobom
LO12: Vie si vybaviť hlavné zásady dobrých pracovných vzťahov v
rámci organizácie a preukázať spôsobilosť pri uplatňovaní týchto
zásad jasným a efektívnym spôsobom. Dokáže realizovať PR aktivity
zamerané na zlepšenie vzťahov na pracovisku, napríklad
blahoželania k narodeninám, meninám a ďalším špeciálnym
príležitostiam.
Pozitívne organizačné správanie
Po skončení tohto cvičenia, budú účastníci schopní:
1. Udržiavať dobré pracovné vzťahy aj pod stresom
2. Prostredníctvom vyplnenia dotazníka spoznajú svoj štýl
riešenia konfliktov
Individuálne
Skupinové
Písomné cvičenie
Analýza videa
Simulácia
Výber z viacerých možností
Skupinové cvičenie s kartami
Cvičenie s použitím ICT
Hranie rolí
Skupinová diskusia
Prípadová štúdia
Kreatívna skupinová práca
Súťaž
Cvičenie pozostáva z dvoch častí.
Časť A
Počas prvej časti požiadate účastníkov aby sa rozdelili do skupí, a do
každej skupiny dáte 6 papierov A4
Ich úlohou je za 5 minút postaviť papierový most bez použitia lepidla
alebo iného materiálu.
Úlohu môžete sťažiť, ak im dáte jeden papier A2 a 2 A4

Most musí udržať hračkárske autíčko. Po skončení účastníci popisujú
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svoje pocity na osobnej úrovni a na úrovni člena tímu v potenciálne
stresovej situácii.
Môžete s vybrať aj inú obdobnú úlohu, ktorá je zameraná na
spoluprácu pri riešení záťažovej úlohy alebo komunikáciu
v konfliktnej situácii
PART B
Počas druhej časti požiadate účastníkov o vyplnenie dotazníka

Cvičenie sprevádza

Dotazník, vyhodnotenie a interpretácia

Riešenie

Prvé cvičenie by malo demonštrovať potrebu dobrých vzťahov
a spolupráce pre dosiahnutie cieľa. Druhé cvičenie môže
demonštrovať ako súťaživosť pôsobí na dosahovanie skupinových
výsledkov.

Iné komentáre pre trénera

-
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DOTAZNÍK SPÔSOBOV RIEŠENIA KONFLIKTOV

Tento dotazník sa zameriava na spôsob riešenia situácií, v ktorých sa človek nachádza.

Na nasledujúcich stránkach je 30 dvojíc výrokov. Pri každej dvojici vyberte odpoveď
A alebo B podľa toho ktorá z variant je pre Vás typickejšia a viac charakterizuje Vaše správanie.
V mnohých prípadoch ani jeden z výrokov pre Vás nebude úplne charakteristický, vtedy vyberte ten, ktorý
by ste pravdepodobne realizoval/a. Pre úplnosť dotazníka je potrebné odpovedať na všetky dvojice
výrokov.

1.

A. Stáva sa, že niekedy zodpovednosť za riešenie problému prenechám ostatným.
B. Skôr než by som vyjednával o veciach, na ktorých sa nezhodneme, skúšam
zdôrazniť tie veci, s ktorými obaja súhlasíme

2.

A. Snažím sa nachádzať kompromisné riešenia.
B. Snažím sa zaoberať všetkými obavami druhých ľudí i mojimi vlastnými.

3.

A. V dosahovaní svojich cieľov som zvyčajne pevný.
B. Zvyknem sa pokúšať utíšiť pocity iných a ochrániť náš vzťah.

4.

A. Snažím sa nachádzať kompromisné riešenia.
B. Niekedy obetujem svoje túžby túžbam ostatných ľudí.

5.

A. Pri hľadaní riešenia stále hľadám pomoc ostatných.
B. Snažím sa spraviť všetko, čo treba aby som sa vyhol zbytočným napätiam.

6.

A. Snažím sa vyhnúť vytváraniu nepohody pre seba samého.
B. Snažím sa presadiť svoju pozíciu.
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7.

A. Skúšam odsunúť problém tak, aby som získal nejaký čas na jeho premyslenie.
B. Vzdám sa niektorých mojich požiadaviek výmenou za druhé.

8.

A. V dosahovaní svojich cieľov som zvyčajne pevný.
B. Snažím sa okamžite vyjsť von zo všetkými svojimi obavami a problémami.

9.

A. Cítim, že kvôli rozdielom nestojí za to sa vždy trápiť.
B. Vyvíjam určité úsilie, aby som šiel svojou cestou.

10. A. V dosahovaní svojich cieľov som zvyčajne pevný.
B. Snažím sa nachádzať kompromisné riešenia.
11. A. Snažím sa okamžite vyjsť von so všetkými svojimi obavami a problémami.
B. Zvyknem sa pokúšať utíšiť pocity iných a ochrániť náš vzťah.
12. A. Občas sa vyhýbam zaujatiu takých pozícií, ktoré by mohli vytvárať kontroverziu.
B. Umožním druhým ľuďom prezentovať svoju pozíciu, ak mi oni umožnia to isté.
13. A. Navrhujem pozíciu v strede.
B. Tlačím na to, aby sa splnili moje požiadavky.

14. A. Vysvetlím druhým svoje myšlienky a požiadam ich o ich vysvetlenie.
B. Snažím sa druhým ukázať logiku a klady svojej pozície.

15. A. Zvyknem sa pokúšať utíšiť pocity iných a ochrániť náš vzťah.
B. Robím čo treba, aby som sa vyhol zbytočným napätiam.
16. A. Snažím sa nezraniť pocity iných.
B. Snažím sa presvedčiť druhých ľudí o podstate svojej pozície.
17. A. V dosahovaní svojich cieľov som zvyčajne pevný.
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B. Snažím sa spraviť všetko čo treba, aby som sa vyhol zbytočným napätiam.
18. A. Ak to pomôže inému človeku, umožním mu udržať si jeho pohľad.
B. Umožním druhým ľuďom prezentovať svoju pozíciu, ak mi oni umožnia to isté.
19. A. Snažím sa okamžite dať najavo všetky svoje obavy a problémy
B. Skúšam odsunúť problém tak, aby som získal nejaký čas na jeho riešenie.
20. A. Okamžite sa pokúšam odstrániť naše rozdiely.
B. Snažím sa nájsť fair kombináciu ziskov a strát pre obe strany.
21. A. Pri vyjednávaní sa snažím pamätať na želania druhých ľudí
B. Vždy sa prikláňam k priamej diskusii o probléme.
22. A. Snažím sa nájsť pozíciu, niekde v strede medzi pozíciou druhej osoby a mojou
B. Presadzujem svoje želania.
23. A. Veľmi často sa starám o uspokojenie všetkých našich želaní.
B. Stáva sa, že niekedy zodpovednosť za riešenie problému prenechám ostatným.
24. A. Keď sa niekomu zdá jeho pozícia veľmi dôležitá, snažím sa vyjsť mu v ústrety
B. Snažím sa priviesť druhú osobu ku kompromisu.
25. A. Snažím sa druhým ukázať logiku a klady mojej pozície.
B. Pri vyjednávaní sa snažím pamätať na želania druhých ľudí.
26. A. Navrhujem pozíciu v strede.
B. Veľmi často sa starám o uspokojenie všetkých našich želaní.
27. A. Niekedy sa vyhýbam zaujatiu takých pozícií, ktoré by mohli vytvárať kontroverziu.
B. Ak to pomôže inému človeku, umožním mu udržať si jeho pohľad.
28. A. V dosahovaní svojich cieľov som zvyčajne pevný.
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B. Pri hľadaní riešenia stále hľadám pomoc ostatných.
29. A. Navrhujem pozíciu v strede.
B. Cítim, že kvôli rozdielom nestojí za to sa vždy trápiť.
30. A. Snažím sa nezraniť pocity iných.
B. Vždy sa o problém podelím s ostatnými ľuďmi tak, aby sme ho mohli spolu vyriešiť.
DOTAZNÍK SPÔSOBOV RIEŠENIA KONFLIKTOV - Vyhodnotenie
V jednotlivých stĺpcoch označte krúžkom Vaše odpovede v dotazníku a spočítajte počet krúžkov.
Porovnajte svoje skóre s orientačnými normami a označte príliš používané a zriedka používané spôsoby.
I.
II.
III.
IV.
V.
Súťaženie

Spolupráca

Kompromis

1.
2.
3.

B

B

A
B

A

A
B

8.

A

9.

B

10.

A

B
B

B

7.

12.

A

A

5.

11.

Prispôsobenie

A

4.

6.

Vyhnutie sa

A

B
A
B
A

B
B

A
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13.

B

14.

B

A
A

15.

B

16.

B

17.

A

A
B

18.

B

19.

A

20.

A

21.

B

22.

B

23.

B
B
A

A

B
B

B
B

A

27.

A
A

B

B

29.
30.

A

A

26.

28.

A

A

24.
25.

A

A

B

B

A
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Orientačné normy

Príliš používané
Priemerne
užívané
Zriedka
používané

I.

II.

III.

IV.

V.

Súťaženie

Spolupráca

Kompromis

Vyhnutie sa

Prispôsobenie

8 - 12

9 - 12

9 - 12

8 - 12

6 - 12

4-7

6-8

5-8

5-7

4-5

0-4

0-3

0-3

0-5

0-4

Teória

Konflikty vznikajú z rôznych príčin, majú rôzny vplyv na zúčastnených ľudí a ich okolie, tiež ich dôsledky
bývajú rôzne. Konflikt býva striedavo označovaný ako stimul aj ako brzda rozvoja a skupiny či
organizácie. Môže viesť tak k zdokonaleniu a inováciám, ako ku poruchám či dezintegrácii vzťahov.

1. Druhy konfliktov
Konfliktom alebo konfliktnou situáciou nazývame rôzne situácie, ktorých základom je ne-zhoda. Sú to
situácie s rôznou kvalitou vzťahov v zmysle ich potenciálnej konštruktivity či deštruktivity. Ide o situácie,
v ktorých základom je:
rozdiel/odlišnosť v cieľoch, postojoch, hodnotách, názoroch, spôsoboch myslenia, štýlu práce a p.
rozpor (opozícia, spor o ciele, postupy, zdroje ap. )
antagonizmus, kolízia /vlastný konflikt v užšom zmysle slova/
V konflikte ide o priame stretnutie odlišných síl, tendencií, zámerov a snáh, sprevádzané stupňovaním
napätia.
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Na prechod zo situácie rozporu do situácie konfliktu upozorňujú viaceré signály:
prechod z racionálnej roviny do roviny emocionálnej s negatívnym ladením, sklz z vecného
konania do osobných útokov,
znižovanie hodnoty druhého,
skreslený výklad minulých či súčasných udalostí, tendenčné interpretácie, vedomé poškodzovanie
záujmov, snáh druhého,
narušená až degenerovaná komunikácia,
preferovanie vlastných záujmov a potrieb na úkor druhého.

Z hľadiska mediácie konfliktov je vhodné rozoznávať aktuálny , otvorený konflikt a skrytý, latentný
konflikt. Skrytý, latentný konflikt je situácia s existenciou rozporov a rastom napätia medzi zúčastnenými
stranami. Konfliktogénna situácia sa nezostruje naraz, napätie kolíše a konflikt prepuká v prítomnosti
spúšťacieho podnetu. Účastníci si napätú situáciu uvedomujú, nezúčastneným zostáva často skrytá.
Latentná konfliktná situácia sa prezradzuje nepriamo, usudzujeme na ňu z druhotných znakov správanie.
Dlhodobý latentný konflikt udržuje zvýšené napätie v ľuďoch i medzi nimi, neurotizuje ich a znižuje
efektívnosť ich činnosti.
Aktuálny, otvorený konflikt - otvorené stretnutie protichodných síl. Končí vyriešením /výhrou, prehrou,
kompromisom, spoluprácou/ alebo potlačením /únik, vyhnutie sa konfliktu/.

NARÁBANIE S KONFLIKTOM

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za
akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

V rámci konfliktnej situácie máme viacero možností, ako sa v nej správať – všetky sa pohybujú medzi
pólmi asertivita a kooperatívnosť.
Je dobré vedieť, kedy sa ktorý z prístupov viac oplatí / kedy a ktorým môžeme dosiahnuť to, čo v danej
chvíli potrebujeme.
Asertivita

Súťaživosť

Spolupráca
Kompromis

Vyhýbanie

Prispôsobenie sa

Kooperatívnosť

Vyhýbanie sa


Je neasertívne a zároveň a nekooperujúce správanie sa v konflikte.
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Znamená to, že sa nepresadzujú ani vlastné záujmy ani záujmy druhého človeka. Nenavodzuje sa
konflikt. Vyhýbanie môže nadobudnúť formu diplomatického vyhnutia sa téme, odloženie témy na
vhodnejšiu dobu, alebo jednoducho iba stiahnutie sa z ohrozujúcej situácie.
Prílišné využívanie tejto formy môže spôsobovať dlhodobú nespokojnosť oboch strán.
Je vhodné ho využívať, ak nejde o príliš významný problém.

Spolupráca






Je opakom vyhýbania sa.
Spolupráca značí snahu pracovať spolu s druhým človekom na nájdení riešenia, ktoré naplno
uspokojuje záujmy oboch ľudí a na nájdení alternatív, ktoré naplnia záujmy oboch stránok.
Spolupráca má často formu hľadania tvorivých riešení problému.
Nadužívanie spolupráce a konsenzuálneho rozhodovania niekedy reprezentuje túžbu minimalizovať
riziko tým, že sa rozplynie zodpovednosť za rozhodnutie, alebo tým, že sa odloží konanie.
Je vhodné ju využívať vtedy, ak ide o dôležité a dlhodobé otázky a tiež vtedy, ak máme na nájdenie
riešenia dlhší čas. Väčšinou prináša so sebou dlhodobú spokojnosť všetkých zúčastnených.

Prispôsobenie sa






Je opak súťaživého - je neasertívne a kooperujúce.
Pri prispôsobovaní sú zanedbávané vlastné záujmy, aby boli uspokojené záujmy iných ľudí. V tomto
spôsobe je obsiahnutý určitý prvok sebaobetovania. Hoci konflikt máva často ohrozujúce, či
neproduktívne aspekty, ak naň pozeráte pesimisticky, môže vám to zabrániť vidieť možnosti
spolupráce. Tým zabránite vzájomným ziskom a uspokojeniu, ktoré sprevádzajú úspešnú
spoluprácu.
Príliš časté využívanie tejto stratégie spôsobuje dlhodobú nespokojnosť toho, kto sa prispôsobuje –
dlhodobo vedie k zhoršeniu vzťahu.
Je vhodné ho využívať vtedy, ak riešená otázka nie je veľmi dôležitá, alebo vtedy, ak potrebujeme
veľmi rýchlo nájsť riešenie.

Súťaživosť
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Je asertívna ale nekooperujúca.





Ide o presadzovanie vlastných záujmov na úkor druhých ľudí. Je to na moc orientovaný spôsob, pri
ktorom človek využíva všetky dostupné mocenské prostriedky, ktoré považuje za vhodné, aby
zvíťazilo jeho stanovisko. V súťaživej atmosfére človek musí bojovať o vplyv a rešpekt - to znamená
musí konať s väčšou istotou a sebadôverou, než na čo sa môže cítiť. V dôsledku toho si ľudia
nevyžadujú informácie a názor a preto sú menej schopní sa učiť.
Príliš časté využívanie tejto stratégie spôsobuje dlhodobú nespokojnosť toho, kto sa prispôsobuje,
a zhoršuje sa aj kvalita vzťahu – najmä vzájomná dôvera.
Je vhodné ho využívať vtedy, ak riešená otázka je dôležitá, alebo vtedy, ak potrebujeme veľmi rýchlo
nájsť riešenie.

Kompromis







Stojí v strede asertívnosti a kooperatívnosti.
Cieľom je nájsť účelné, vzájomne akceptovateľné riešenie, ktoré čiastočne uspokojí obe stránky. Je
to stredná cesta medzi súťaživosťou a prispôsobivosťou. Kompromisné riešenie znamená rovnaké
ústupky z oboch strán, vzájomnú výmenu ústupkov, alebo rýchle hľadanie strednej pozície.
Prílišné využívanie takéhoto správania môže vyvolávať dojem zdôrazňovania „obchodovania a
uzatvárania zmlúv“ cynickej atmosféry „nešportového správania“, takáto atmosféra môže
podkopávať dôveru medzi ľuďmi a odvádzať pozornosť od podstaty prediskutovávaných vecí.
Prílišné koncentrovanie sa na praktickosť a taktiky kompromisu, niekedy spôsobuje stratu prehľadu
o širších problémoch - princípoch, hodnotách, dlhodobých cieľoch
Je vhodné ho využívať vtedy, ak riešená otázka je dôležitá, alebo vtedy, ak máme možnosť a čas
dlhšie hľadať riešenie.
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