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ABSTRAKT 

Práce se zabývá konflikty na pracovišti jejich druhy a příčinou vzniku. Snaží se vysvětlit 

spouštěče těchto konfliktů, proč konflikty vznikají a jaké mají spouštěče. Popisuje 

možnosti řešení konfliktů a snaží se pracovat s jejich dopady na pracoviště. Je zde popsána 

hlavní role psychologa/mediátora, manažera a pracovníků v rámci organizace, protože 

každý z nich tvoří nedílnou součást každé společnosti. Zároveň jiné konflikty vznikají 

mezi manažery, zaměstnanci a naopak. Empirická část pracuje s případovou studií, 

kvalitativním šetřením a případy konfliktů, které komparuje a za pomoci odborných 

poznatků se snaží najít jejich řešení. Případová studie má za cíl přiblížit konflikt, jeho 

vznik, psychologické pozadí a takové řešení, jaké proběhlo na pracovišti. Na tyto konflikty 

reaguji za pomoci získaných znalostí z odborné literatury a osobního pozorování. Snažím 

se ke konfliktům navrhnout své vlastní řešení daného problému. Výsledkem práce je 

navrhnout vzdělávací program (školení) pro předcházení konfliktů. Program má za cíl 

seznámit pracovníky a manažery s podstatou konfliktu a možnostmi řešení, včetně řešení 

za pomoci mediace a mediátora. 
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ABSTRACT 

The thesis deals with conflicts in the workplace and their types and causes. It trying to 

explain a trigger of the conflicts. This work describe the possible solullution for conflict 

and how to work with the impact of the conflict to our workspace. Work describe the main 

role of the mediator, managers in the organization becuase they are the elementary part of 

every organization. Unfortunately we have conflicts bettwen workers and managers are 

different opossite to worker vs worker and another. The empirical part working with the 

case study, qualitative investigation and conflicts which are compared to each other and it 

trying to find how to solve them with the help of expert knowledges. Purpose of these 

studie sis to show to the reader how the working place or his workers looks like. I am 

trying to reacting to this conflitct with using of my personal seeing of situation. Results of 

the work should be a how to prevent workers before the conflicts and prepare the course. 

This course should prepare the managers and workes how they can handle with a conflict 

whit the help of mediation and mediator. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce jsou konflikty na pracovišti. Práce zpracovává pojmy jako 

pracovní klima, nebo metodu mediace a její užití při řešení konfliktů. Stručně popisuje 

druhy konfliktů, jejich průběh a možnosti jakým se vyvíjejí, proč konflikty vznikají. Jak je 

vyřešit nebo minimalizovat jejich dopad? Tyto a další otázky provázejí celou práci.  

Práce se snaží najít odpovědi na to, jak omezit dopad konfliktu, nebo zda je možné mu plně 

předejít. Zda má konflikt nějaké druhy, a pokud ano, jaké. Pojednává o pracovním klimatu 

a organizační kultuře v rámci společností. V pozdějších fázích se práce zaměřuje 

podrobněji na metody řešení konfliktů, zejména na mediaci, popisuje práci mediátora a 

jeho ukotvení v rámci právního řádu. Význam mediace při řešení konfliktů a jaké jsou 

výhody mediace. Praktická část práce se věnuje případovým studiím konfliktů, které se 

odehrávají na pracovišti státní správy. V nich jsou popsány osobnosti každého aktéra 

konfliktu a jejich predispozice. Dále je popsán průběh konfliktu a jak byl konflikt řešen 

managementem daného pracoviště. V poslední části je pohled na konflikt z vlastní 

perspektivy a na základě toho jsou navrženy varianty řešení daného sporu. Řešení je 

čerpáno z poznatků mě získaných studiem odborné literatury, ale i prací s danými 

konflikty.  

V závěru bakalářské práce na základě průběhu daných konfliktů a získaných informací je 

navržen v rámci systému vzdělávání program, který naučí účastníky, jak zvládnout konflikt 

na pracovišti a zmírnit jeho dopady na pracovní klima. Cílem práce je určit, jak konflikty 

vznikají a zda se jim dá předejít. Jak udržet dobré pracovní klima a co si lze představit pod 

pojmem pracovní klima. Jak za pomoci mediátora řešit konflikty na pracovišti mezi kolegy 

či kolektivy a popis kdo mediátor je. Posledním bodem je popsat význam mediace při 

řešení konfliktů na pracovišti a jejich ukotvení používání v rámci ČR, světa i Evropy. 

Shrnutí cílů bakalářské práce v bodech: 

1. Jak konfliktům předejít a v případě jejich vzniku omezit jejich dopad? 

2. Jak udržet dobré pracovní klima? 

3. Jak za pomoci mediátora řešit konflikty mezi spolupracovníky? 

4. Význam mediace pro řešení konfliktů na pracovišti 
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1 TEORIE KONFLIKTŮ V KONTEXTU PRACOVNÍHO KLIMATU 

1.1 Teorie konfliktů 

Při řešení konfliktů je nutné vymezit pojem konflikt. Konflikt je komplexní proces, který 

vzniká při neshodách mezi lidmi. „Konflikt pak znamená střetnutí dvou nebo více zcela 

nebo do určité míry navzájem se vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí.“ 

(Křivohlavý, 2002, s. 17). Další definice konfliktu zní „Konflikt je faktor, který ohrožuje 

nebo porušuje rovnováhu nebo stabilitu systému.“ (Plamínek, 2012, s. 15). Výraz konflikt 

byl používán pro označení střetu více zájmů či názorů, které si jsou protichůdné. Od 

malých interpersonálních konfliktů, až po konflikty mezistátního či světového charakteru. 

Původ slova konflikt můžeme nalézt v latinském jazyce ze slova conflictus,   

Konfliktů existuje velké množství, stejně tak každý z nich má své specifické řešení. Může 

být domluvou, vyřešením konfliktu nebo za pomoci mediátora. Spouštěče konfliktů jsou 

všude kolem nás. Pro někoho to může být barva, počasí či arogance. Nejčastější příčinou 

však bývá opačný názor. Lidé často nemají dostatek informací o dané problematice. Je 

přirozené, že člověk se snaží prosadit svůj názor proti názoru ostatních. Při neshodách 

vzniká konflikt. Je důležité připomenout, že společnost bez konfliktů by se neposouvala, 

nevyvíjela by se. 

V rámci konfliktů lidstvo udělalo velký sociální i technický pokrok. Konflikt slouží jako 

prostředek pro vyčištění klimatu mezi osobami, spolky, či státy. Dělí se do několika fází. 

Fáze jsou popsány podle Medlíkové (2012). Jsou jimi spouštěče, eskalace, vrchol 

konfliktu, zklidnění, post konfliktní stav. 

„Spouštěče – jedná se o příčinu startu konfliktu, může se jednat podle výše napsaného 

o počasí, lidi, situace, pocity.“ (Medlíková, 2012, s. 17).  

Jak uvádí Medlíková „zásah ve fázi spouštěčů, může odvrátit konflikt“ (Medlíková, 2012, s. 

18.). 

„Eskalace – začíná, když se v člověku nahromadí napětí, zásah v této fázi bývá obtížnější, 

ale ne nemožný. Zde po nahromadění pocitů začíná konflikt mezi subjekty. Nejlépe je v této 

fázi užití služeb mediátora, protože obě strany disponují ještě racionální myslí. 
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Vrchol konfliktu – Zde je racionalita značně potlačena. Řešení konfliktů již není možné či 

je značně obtížné. 

Zklidnění – Konflikt v konečné fázi. Nastalo jeho zklidnění. Člověk je stále podrážděný 

a špatná poznámka ho může znovu dostat do konfliktního stavu. Snažíme se s oběma 

stranami jednat v klidu bez emocí. 

Post konfliktní stav – Subjekty trpí výčitkami. Dostavuje se racionální chování. Vhodný čas 

na analýzu konfliktu a příčinu jeho vzniku.“ (Medlíková, 2012, s. 18.). 

Zde je nutné podotknout, že ne každý střet má takový průběh.  

„Konflikt může mít takzvanou latentní formu. Takový konflikt je pro nás zdárně vyřešený, 

nebo se ještě neprojevil je však skrytý před našimi zraky.“ (Bednář, 2015). Účastníci 

konfliktu tento spor drží uvnitř a nedávají před ostatními najevo své pocity, protože se 

chtějí otevřenému konfliktu vyhnout. „Proč nemáme konflikty v lásce? Protože z vlastní 

zkušenosti víme, že se mohou nepříjemně vyhrotit a vést k zásahům, jež překračují obecně 

přijatelné hranice – např. když na sebe zúčastnění vyvíjejí nátlak, vyhýbají se jeden 

druhému nebo nemají zájem hledat společné řešení.“ (Basu, Faust, 2013, s. 19). Čím déle 

je takový latentní konflikt nezpozorován, tím ničivější jsou později jeho dopady. „Konflikt 

je v současné době vnímán většinou lidí jako negativní aspekt lidského soužití, neměli 

bychom se mu vyhýbat, ale naopak se snažit o jeho aktivní řešení.“ (Bednář, 2015, s. 16). 

Spor mezi námi a ostatními nám může pomoci akceptovat, přijít na myšlenky a nápady, 

které by nás nenapadly. Může nám pomoci zlepšit naše tvůrčí myšlení, ale především vede 

k pročištění atmosféry na pracovišti.  

Někteří zkušení manažeři konfliktů využívají pro zvýšení produktivity a zdravé 

soutěživosti mezi pracovníky. „V poslední době se tak konflikt v organizacích, začíná 

považovat za znak zdravé organizace. V současnosti převládá názor, že konflikt je pozitivní 

síla, která vede k dosahování efektivního výkonu.“ (Cejthamr, Dědina, 2010, s. 266). Pokud 

jsou tyto malé konflikty pod kontrolou, mohou vést k lepším výsledkům, je tedy velmi 

důležité jeho monitorování a v případě nutnosti je zarazit, než přerostou ve větší a pro 

firmu ohrožující spor. Na konflikt je nutno nahlížet jako na soubor komplexního systémů 

okolností. Podobně je nezbytné nahlížet na aktéry konfliktu, pokud osoba vystupuje v roli 
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prostředníka či mediátora a je zřejmé pochopit motivy obou stran a rozdíly mezi jejich 

přístupem k věci. Teprve pak je možné konflikt řešit. 

1.2 Druhy konfliktů 

Konflikt je proces, který má několik fází vývoje. Náhled na jeho druhy z pohledů autorů, je 

různý. Někteří třídí konflikt do několika tříd, další ho člení do fází nebo formou jednotného 

procesu. „Další ho kombinují s emoční složkou, která je v konfliktu všudy přítomna.“.  

(Křivohlavý, 2002, s. 15). Jedno z dělení konfliktů, má ve své formě Bednář (2015). Toto 

dělení je aplikovatelné v rámci pracovního prostoru. 

- „Konflikt mezi úrovněmi řízení 

- Konflikt uvnitř řízené skupiny 

- Konflikt na úrovni řízení“ (Bednář, 2015, s. 25). 

Konflikt mezi úrovněmi řízení 

Jedná se o nejčastější druhy konfliktu na pracovišti. Tento konflikt se odehrává mezi 

nadřízeným podřízeným a manažery sobě rovnými. Může se jednat o záměrně vyvolaný 

střet podřízeného proti nadřízenému a naopak. „Konflikt mezi nadřízenými a podřízenými 

vypadá na první pohled paradoxně. Nikdo ho nechce; nadřízený s ním nemůže efektivně 

vykonávat svou práci, podřízený také ne, a krom toho se vystavuje riziku, že nerespektování 

formální autority povede k jeho postihu. Ale přesto se podřízení s nadřízenými do konfliktů 

dostávají.“ (Bednář, 2015, s. 47).  

Nejčastějším poddruhem tohoto konfliktu je neplnění pracovních povinností ze strany 

zaměstnance / podřízeného. Je častým jevem, že podřízený pracovník odmítá splnit úlohu, 

kterou mu jeho nadřízený zadal. Tato situace nastává, pokud má podřízený pocit, že 

splnění této úlohy ve formě, jakou byl pověřen, je špatně, či pokud je daný jedinec 

konfliktní typ. K tomuto dochází v situacích, kdy si daný jedinec myslí, že úroveň jeho 

znalostí a dovedností je vyšší než jeho nadřízeného. Záleží na umu nadřízeného, jak se 

s nastalou situací vypořádá. „Pokud jsme postižený nadřízený a dostaneme se do takové 

situace měli bychom si v prvé řadě uvědomit, že rozpor ještě nemusí znamenat konflikt.“ 

(Bednář, 2015, s. 48). Vedoucí pracovník zde operuje s několika možnostmi. První a 

nejvíce používanou, je naslouchat zaměstnancům. Jedná se o zdrojově nejméně náročnou 



11 

 

metodu. Často se stává, že podřízený má k danému kroku rozhodnutí své důvody. Ty 

mohou, ale i nemusí, být racionální. Je důležité mít na paměti, že podřízený se na danou 

situaci dívá jiným úhlem pohledu a může vidět i vedením přehlédnuté chyby. Zaměstnanec 

může i nabídnout inovativní řešení, jehož podstatou může být myšlenka managementu, ale 

je modifikována zaměstnancovými zkušenostmi. Odmítavý postoj zaměstnance může mít 

důvod v nedostatečné informovanosti ze strany nadřízených. Pokud podřízený nechce úkol 

dokončit, je na managementu, aby mu poskytl podkladové informace pro řešení dané 

situace.  

Druhou možností je zaměstnanci informace neposkytovat, ale je na místě vysvětlit mu 

základy dané problematiky. Pracovník rozhodnutí snáze přijímá, pokud vidí úsilí 

komunikace ze strany managementu.  

Může se stát, že skupina nebude vedoucího týmu respektovat z důvodu špatné 

zkušenosti s ním, nebo pokud vedení povýší pracovníka z kolektivu či dosadí někoho 

neznalého místních poměrů, například z jiné firmy, který bude zavádět nové pořádky mezi 

jeho nové kolegy. Zde je potřeba podpora nadřízených daného manažera zvlášť 

v případech, kdy je manažer schopný a komunikativní, jen nemůže najít společnou řeč 

s novým kolektivem. Tyto problémy se vyskytují v každé firmě. „Každá komunikace 

manažera by měla mít asertivní podobu. Manažer by se neměl nechat vtáhnout do pravidel 

hry agresivního či manipulativního jednání. Asertivitu je možno charakterizovat jako 

zdravé sebeprosazování s respektem a úctou vůči druhé straně, ochotou poslouchat, 

porozumět, být ochoten přistoupit na kompromisní řešení“ (Mikulaštík, 2015, s. 220). 

Snahou je konflikt vyřešit smírně či s nejmenšími ztrátami. Pokud jsou proti sobě popuzeni 

zaměstnanci, mohou z podniku odejít kvalitní a produktivní zaměstnanci.  

Posledním druhem konfliktů v rámci této skupiny je konflikt mezi odděleními. V takovém 

případě počátek konfliktu lze nalézt mezi více zaměstnanci najednou. „S tím, jak vzrůstá 

pocit soupeření, mají skupiny sklon se semknout a členové vůči ní projevují vyšší míru 

loajality, skupina má tendenci se homogenizovat a vykazovat vyšší soudržnost. Skupina se 

může více sevřít, členové odsouvají některé své různice stranou. Mají sklon vytvářet 

společnou obrannou linii proti znepřáteleným skupinám“ (Čakrt, 2000, s. 50). Hrozí, že se 

z konfliktu mezi několik zaměstnanci stane konfliktem celopodnikovým. To může vést 
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k jeho likvidaci, pokud konflikt naroste do větších rozměrů. Situaci předejdeme vytyčením 

klíčových kompetencí pro každé oddělení. 

Konflikt uvnitř řízené skupiny 

Nejčastější příčinou uvedeného konfliktu je spolupráce mezi spolupracovníky, kteří se 

dosud neznají. Pokud tento konflikt vznikne, je důležité jednat v začátcích, neboť může 

z lokální hádky mezi zaměstnanci přerůst v mnohem silnější konflikt. Řešení je 

zaměstnance separovat od sebe tak, aby spolu nemuseli spolupracovat. Pokud však tito 

zaměstnanci musí v podniku pracovat společně, je dobré mezi ně umístit třetí osobu. Ta 

bude mít pracovníky pod dohledem a případné konflikty mezi nimi bude řešit či se jim 

snažit zabránit. Konflikty tohoto druhu se nazývají konflikty situační. Druhým poddruhem 

konfliktu uvnitř skupiny jsou konflikty typové. Tyto konflikty vznikají v rámci skupin, kdy 

spolupracující osobnosti mají jiné morální a pracovní vlastnosti. Zmiňované vlastnosti 

vyvolávají konflikt mezi kolegy. Mohou vznikat například u pracovníků, kteří mají jiné 

mínění o ostatních nebo mají pocit, že by je ostatní měli poslouchat, neboť jsou zkušenější. 

Dalším může být manipulátor, který prostřednictvím zákulisních pomluv zasévá konflikt 

mezi ostatní pracovníky. Pokud se konflikt projeví v plné síle, nikdo manipulátora 

nepodezřívá, protože nevystupuje veřejně, ale separátně před jednotlivci. Jedná se o jeden 

z nejhorších spouštěčů konfliktu, který je velmi špatně identifikovatelný. Pokud je na 

pracovišti taková osoba manipulátora, není pro kolektiv jeho existence vhodná a je v zájmu 

podniku takovou osobu eliminovat z pracoviště.  

Posledním druhem konfliktů jsou konflikty systémové. Jejich spouštěče nejsou lidé 

samotní, ale systém. Systémem myslíme pracoviště, ve kterém je práce vykonávána. Mezi 

spouštěče patří „firemní kultura, nadřízení či systém práce.“ (Bednář, 2015, s. 91). 

V prvním případě probíhá konflikt před splněním úkolu. K tomu dochází, pokud 

pracovníci na jeho splnění nemají dostatek zdrojů a vrcholový management jim je 

neposkytne. Kolektiv se začíná obviňovat navzájem a zde je na vedoucích pracovnících, 

aby konflikt urovnali. Spory mohou vzniknout i na základě nejednoznačnosti alokace 

zdrojů mezi pracovníky. Pokud má jedna ze stran pocit, že vedení na ni nevynakládá 

dostatečné zdroje, mohou vznikat konflikty mezi skupinami jako v jednom z předchozích 

případů. Posledním příkladem je nedostatečnost pravidel firmy. Tato situace může 
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vzniknout za předpokladu, že daná událost není popsána v pravidlech firmy či na ní není 

možné firemní pravidla aplikovat. Do konfliktu vstoupí neformální autorita mezi 

zaměstnance a snaží se problém vyřešit. Problém nastává, pokud se snaží tuto situaci 

vyřešit více těchto aktivních zaměstnanců. Zde musí zasáhnout management a ze své 

pozice nastolit autoritativní pravidla, případně volbu a diskuzi. Pokud nastalá situace 

zůstane bez řešení, přeroste pouze ve větší konflikt ohrožující celý podnik. 

Konflikty na úrovni řízení 

Jedná se o málo viditelné, ale o to závažnější konflikty pro podnik samotný. Pokud nejsou 

vyřešeny, jsou často fatální, neboť se odehrávají v managementu firmy. „Tento druh 

konfliktu, pokud je neřešen, aktivně nabourává důvěru zaměstnanců na všech úrovních ve 

vedení firmy.“ (Bednář, 2015 s. 26). Typickým případem může být konflikt začínající 

manažer versus zkušenější manažer. Tento problém nastává, pokud chce vedení podniku za 

účelem nových nápadů osvěžit manažerský tým. Často mají lidé, které dělí jedna generace 

na věc jiný názor, i když je spojuje společný cíl a chtějí jej dosáhnout různými způsoby. 

V takové situaci je dobré využít služeb mediátora – někoho nestranného, nejlépe na stejné 

úrovni řízení, který pomůže oběma stranám danou věc mezi sebou vyřešit. Role mediátora 

je podrobněji rozvedena v další kapitole. Pokud konflikt zůstává nevyřešen, je možné, že 

se ze sporu mezi dvěma manažery stane spor mezi jejich podřízenými. Zaměstnanci budou 

stát za svými manažery a budou se dostávat do konfliktu mezi sebou a celými odděleními. 

Zde je nutné vyřešit situaci za pomoci komunikačního protokolu a konflikt nenechat 

rozhořet a zadusit jej hned v počátcích. Může nastat situace, kdy vlastníci podniku mají 

odlišné názory na vedení mezi sebou. Tato situace je komplikovanější a nebezpečnější pro 

podnik. Majitelé jsou důležitou a nedílnou součástí podniku, a pokud se jejich konflikt 

nepodaří vyřešit, může to firmu paralyzovat a dovést k neschopnosti plnit své závazky. 

Autorita zdrojem konfliktu 

Velmi rozšířený spouštěč, který bývá příčinou specifických konfliktních situací je tzv. 

„předák“, který bývá na pracovišti obvykle autoritou. A střet v podniku může v mnoha 

případech vyvolat právě on. „Sama autorita se tohoto konfliktu neúčastní, nicméně ona je 

tím, kdo zavdal jeho počátku, bez ní by konflikt jednoduše nevznikl.“ (Bednář, 2015, s. 38). 

Je obecně uznávaný ostatními pracovníky. Je na formálních autoritách, aby tomuto chování 
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předešly a potrestaly, pokud k takovému jednání dojde. Jedna z možností je takové osoby 

se zbavit. Pokud se tak stane, mohou se ze strany podřízených objevit konfliktní situace ve 

větší míře. Další možností je zakročit proti této autoritě tím, že v souladu s principy a 

právními podklady bude potrestána. Současně je dobré dát ze strany vedení potřebu 

respektu formální autority. 

Další dělení konfliktů nabízí Křivohlavý (2002, s. 20) podle kterého jsou konflikty děleny 

na intrapersonální, interpersonální, skupinové a meziskupinové dle počtu účastníků stejné 

dělení nabízí i Holá (2013, s. 365). Je podobné jako dělení předchozího autora, na rozdíl od 

něj ale do konfliktu zapojuje i citovou složku v pozdějším rozdělení, zatímco Bednář 

(2015) dělí konflikty v rámci pracovního nasazení. 

„Intrapersonální konflikty – jsou vnitřní konflikty jedné osoby, většinou jsou osobního 

rázu“ (Křivohlavý 2002, s. 20). 

„Interpersonální konflikty – jedná se o konflikty mezi dvěma subjekty, zpravidla mezi 

kolegy, přáteli, partnery“ (Křivohlavý 2002, s. 20). 

„Skupinové konflikty – odehrávají se v rámci skupiny lidí“ (Křivohlavý 2002, s. 20). 

„Meziskupinové konflikty – konflikt odehrávající se mezi více skupinami lidí“ (Křivohlavý 

2002, s. 20). 

Dále podle Křivohlavého (2002, s. 22) lze konflikty rozlišovat na bázi psychologických 

aspektů.  

A to na konflikty:  

a) Představ 

b) Názorů 

c) Postojů 

d) Zájmů  

Cílem uvedeného dělení konfliktů, je charakterizovat jejich průběh nejen na základě počtu 

účastníků, ale i na emocionální bázi. Konflikt není vždy založen pouze na lidech, staví 

hlavně na emocích a pocitech. Proto je dobré s nimi počítat a kalkulovat při vypuknutí 
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konfliktu, neboť jeho povaha je vždy kombinovaná na základě více faktorů. Pokud jsou 

lépe pochopeny zájmy a důvody každé ze stran, konflikt lze vyřešit. 

1.3 Spouštěče konfliktů 

Spouštěče konfliktů mají za následek jeho počátek a následný rozvoj, podle nich se 

konflikt bude ubírat určitým směrem. Některé spouštěče či forma některých spouštěčů byla 

naznačena v předchozí kapitole. V první řadě je nutné si uvědomit, že konflikt nevzniká 

nahodile. Každý konflikt má svůj původ. Například „Jestliže vnucujete své hodnoty 

někomu jinému, odmítáte jeho hodnoty a popíráte jeho potřeby, vytváříte tím konflikt. 

Anebo. Jestliže vám někdo vnucuje své hodnoty, odmítá vaše hodnoty a popírá vaše 

potřeby, vytváří tím konflikt“ (McConnon, Shay, Margaret, 2009, s. 46). Pokud dokážeme 

určit tento spouštěč, je pro nás jako zaměstnance, manažery či mediátory snazší konflikt 

urovnat. Jestliže spor na pracovišti nastane, neměli bychom nečinně přihlížet, ale začít ho 

okamžitě řešit. 

Spouštěčů konfliktů je několik. Mohou být založeny na materiální podstatě nebo 

psychologickém rozpoložení zaměstnanců či rozdílném názoru – „Existence odlišností 

v představách lidí o stejných věcech je jevem zcela normálním“ (Křivohlavý, 2002, s. 25). 

Může být vyvolán například aktuálním počasím, kdy během zimy se brzy stmívá a lidé 

jsou náchylnější k depresivnějšímu chování. Tento jev lze pozorovat hlavně v severských 

zemích, které jsou ovlivněny polární nocí. Dalším faktorem je fyzická slabost. Tu můžeme 

pozorovat v podnicích, kde jsou pracovníci nuceni k plnění velké zakázky v krátkém 

časovém horizontu. Pokud mají lidé deficit spánku, dochází k podrážděnosti, která vede ke 

konfliktu. Po krátkou dobu lze vysoké pracovní nasazení vydržet, ale pokud je zájem 

předejít konfliktu, je nutno se takovému zacházení vyhnout.  

Častou příčinou konfliktu je nedostatečná informovanost zaměstnanců či podřízených. 

Pokud jim jsou upírány informace k práci, mohou zaměstnanci získat dojem, že nemají 

důvěru vedení. Předejít tomu lze dostatečnou informovaností zaměstnanců. Není vždy 

nutné říkat vše, neboť může dojít k situaci kdy kvůli nedostatečné kvalifikaci pracovníka, 

který informacím jemu podaným neporozumí, dojde ke konfliktu. Pracovník může nabýt 

mylného dojmu nebo nesprávného výkladu. V rámci předchozího bodu, je nutno zmínit 

nedostatečnou komunikativnost ze strany nadřízených.  
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Tento nedostatek musí odstranit hlavně řídící pracovník hned, jakmile zjistí problémy 

v komunikaci. Z osobní zkušenosti je mi známo, jak je důležité zaměstnancům říkat 

přinejmenším základní informace, aby nevyvolávali zbytečné konflikt vůči vedení. Pokud 

zaměstnanci získají dojem méněcennosti, mohou firmu opustit a oslabit.  

Častým důvodem konfliktu na pracovišti, je fluktuace zaměstnanců. Pokud se pracovníci 

často na pracovišti střídají, nemají možnost navázat spolu dostatečný osobní a společenský 

kontakt. To může vyústit v neshody a neporozumění mezi zaměstnanci z hlediska malé 

pracovní sehranosti. Sporům mezi pracovníky nebo s podřízenými lze předejít vhodným 

chováním a komunikací s nimi. Je v zájmu podniku udržet si stabilní a dobré zaměstnance 

co nejdéle. Jestliže je se zaměstnanci jednáno na stejné komunikační úrovni, je možné 

získat si jejich přízeň a značně předejít konfliktu. Pokud bude jednáno arogantní, pohrdavě 

nebo takové chování bude podporováno, mohou vznikat rozbroje mezi pracovníky a 

vedením.  

Jedním z nejrozšířenějších úkazů současnosti na pracovištích je nevšímavost 

managementu. Tato skutečnost může mít dvě příčiny. Buď nadřízení pracovníci danou 

problematiku ignorují a nemají o zaměstnance zájem, nebo se bojí do konfliktu mezi 

zaměstnanci plést z osobních či jakýkoliv jiných důvodů. Obě varianty jsou špatné a 

ukazují na profesní nezralost či neprofesionalitu manažerů, kteří se k věci odmítají 

postavit. Tyto a další spouštěče lze redukovat pomocí kodexu či pracovního řádu 

pracoviště. Tento dokument, který tvoří vrcholový management, by měl obsahovat zásady 

chování mezi zaměstnanci a postupy, jak v případě konfliktů pokračovat. Zásadou 

dokumentu je konfliktům předejít, a to různými formami, například sankcemi, 

doporučením atd. Sankce musí být spravedlivého charakteru a snahou je omezit finanční 

postihy. Pokud jsou použity, vždy jen ze závažných důvodů a musí být podloženy 

zákonnými důvody na základě shromážděných důkazů a argumentů.  

Jak uvádí Bednář „Prakticky každý konflikt má racionální jádro a pak tzv. bod střetu. 

Racionální jádro je důvod, respektive východisko, ze kterého konflikt vychází. Bodem střetu 

je jedna konkrétní věc, předmět daného konfliktu. Ačkoli se na bod střetu samozřejmě 

musíme soustředit, je také dobré vědět, že racionální jádro tvoří jeho širší obal a že velmi 
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často poskytuje každé straně konfliktu dostatek možností, jak při jeho řešení 

argumentovat.“ (Bednář, 2015, s. 27).  

Spouštěče nelze nikdy eliminovat, lze pouze jejich výskyt snížit na nezbytné minimum 

například vhodnou úpravou pracoviště nebo správnou podnikovou strukturou. Liniová 

struktura v malém podniku je vhodnější než liniově štábní, kde může docházet vlivem 

štábu ke zkreslení informací a vzniku konfliktů. Dopřeje-li se zaměstnancům prostor, kde 

si mohou od ostatních odpočinout, lze se tak vyhnout tzv. „ponorkové nemoci“. Ta je 

častým spouštěčem konfliktu. Hlavní zásadou, jak konfliktům předcházet, je aktivně 

komunikovat se zaměstnanci a věnovat se dění na pracovišti. Podle Bednáře „Konflikt 

nelze vyhrát, ale pouze vyřešit“ (Bednář, 2015, s. 15). 

To, že pracoviště směřuje ke konfliktu, lze poznat i podle jiných ukazatelů, než jsou 

aspekty dříve zmíněné. Prvním ukazatelem může být velká absence pracovníka či 

pracovníků. Pokud pracovníci často absentují v práci nebo se jeden druhému cíleně 

vyhýbá, je možné, že jsou spolu ve sporu a může se na pracovišti rozbíhat nepříjemný 

konflikt. 

Častá absence může být příznakem sociálního jevu, který dnes je možné vidět hlavně ve 

školách. Tím je šikana. Mezi dospělými se nevyskytuje tak často jako ve škole O to je 

nebezpečnější. Dospělí dokážou být mnohem kreativnější než děti a šikana dokáže nabýt 

zcela jiných rozměrů. Pokud se manažeři s tímto jevem setkávají na pracovišti a podaří se 

jim ho odhalit, musí okamžitě dotyčnou osobu zodpovědnou za situaci penalizovat, aby se 

situace neopakovala. 

Ve školství i mimo něj je hlavní příčinou konfliktu strach ze změny. S tímto odporem se je 

možné setkat zejména ze strany starší generace. Je logické, pokud lidi svou práci dělají 

stejně mnoho let, že se jim nebude chtít měnit jejich pracovní postupy. Zde se naráží 

na nesouhlasné názory a tendence jít do „bitvy“, je zde větší. Proč by měla být práce 

vykonávána jinak, když metody jsou již zastaralé. Management musí zvolit nejvhodnější 

metodu postupu k vysvětlení změn, aby změny pochopilo široké spektrum pracovníků, 

předešlo se konfliktu a nebyl nabourán pracovní proces.  
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Pokud mají být zmíněné jevy na pracovišti minimalizovány, musí být vybudována důvěra 

mezi vedením a zaměstnanci. Zaměstnanec, který má důvěru ve své nadřízené, nebude 

nucen vyvolávat konflikt. Jestliže má zaměstnanec dobré vztahy s vedením firmy 

/ nadřízenými panuje zde velká pravděpodobnost, že se vedení podniku svěří se svými 

problémy. Pokud pracovník přistoupí k tomuto kroku, měl by mít ze strany vedení 

podporu. Tím je získána důvěra zaměstnance. Pokud zaměstnanci budou důvěřovat vedení, 

budou věřit firmě jako celku. Důležité je předejít tak mnoha konfliktům ještě v zárodku, 

než se naplno rozvinou. 

1.4 Pracovní klima a organizační kultura 

Jak ho vnímají různí autoři s různými zkušenostmi v rámci kolektivu a pracovního 

ekosystému? Pracovní klima a organizační kultura jsou podobná témata, jejich zaměření je 

mírně rozdílné. 

„Harrison a Shirom (1999, s. 263) spojili klima organizace tím, jak „členové organizace 

vnímají některé její aspekty, například rozhodování, vedení nebo normy týkající se práce“. 

Ivancevich a kol. (2008, s. 528) vymezili klima organizace jako „zaměstnanci přímo nebo 

nepřímo vnímaný soubor vlastností pracovního prostředí, o nichž se předpokládá, že jsou 

hlavní silou, která ovlivňuje chování zaměstnanců“ (Armstrong, Taylor, s. 169, 2015). 

Tato citace ukazuje, že na pracovní klima můžeme nahlížet z různých úhlů. Například 

Weber klima na pracovišti vnímá pod pojmem “Podniková kultura“. V rámci této 

problematiky je spoustu diskuzí, neboť někteří autoři pojem pracovní klima a podniková 

kultura vnímají jako jeden. Zatímco někteří další je vnímají jako dva odlišné pojmy a snaží 

se je diverzifikovat, Armstrong a Taylor (2015) ve své knize uvádějí a citují další autory 

a jejich pohled na danou problematiku. „Podle Denisona (1996), který se touto 

problematikou zabýval, je „kultura“ spojena s hlubokou strukturou organizace, 

zakořeněnou v hodnotách, přesvědčeních a domněnkách členů organizace. Naproti tomu 

„klima“ je spojeno s těmi aspekty prostředí, které členové organizace vnímají“ 

(Armstrong, Taylor, s. 169, 2015). 
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Kvůli nejednoznačnosti tohoto pojmu budou uváděny a popisovány oba náhledy na danou 

problematiku jak pracovní klima, tak firemní kulturu. Je možné, že každý pojem má svou 

úlohu a pohled na pracovní klima v rámci organizace a dohromady spolu úzce souvisí. 

Podniková či firemní kultura 

„Na jedné úrovni je podniková kultura něco jako skupinové normy nebo tradiční způsoby 

chování, které si postupem času vypracoval určitý soubor lidí. “ (Weber, 2017, s. 626). 

Weber zde shrnuje podnikovou kulturu jako určitou normu chování skupiny firmy. Tato 

norma má několik dalších podmnožin, které dávají výslednou podobu chování 

zaměstnanců na pracovišti. Pokud do těchto zaběhnutých rutin přijde nový zaměstnanec 

a začne se chovat jinak, než pravidla dané firmy popisují či se je bude snažit modifikovat, 

může zde propuknout konflikt, neboť starší zaměstnanci a jejich nadřízení, jež jsou zvyklí 

na dodržování určitých standardů. Firemní kultura se zde skládá z „vnímatelných atributů, 

pravidel jednání a klade důraz na vztahy uvnitř, ale i vně firmy“ (Weber, 2017, s. 628). 

Vzniká tak komplexní systém, který má vliv na klima pracoviště, protože jsou pracovníci 

tímto systémem vedeni v určitých normách chování a komunikaci. Tento systém musí být 

nastaven citlivě a s ohledem na pracovníky ve firmě. Velmi důležité je dbát na dodržování 

tohoto systému, protože firma jako celek působí na své zaměstnance. Pokud je vyžadován 

od pracovníků určitá forma chování, které mají dopad na klima pracoviště, je nutné, aby se 

vedení (zastoupení) firmy šlo příkladem. Weber tento model shrnuje v této citaci: 

„Dobře řízené firmy využívají své kultury jako nenápadného, avšak velmi efektivního 

nástroje, který často ovlivňuje chování a výkonnost zaměstnanců více než formální 

pracovní řády a pokyny“ (Weber, 2017, s. 629). 

Na druhé straně pracovní klima je vnímáno následovně: 

„Management podniku zodpovídá kromě jiného i za vytváření prostředí, ve kterém jsou lidé 

motivování pracovat ochotně a efektivně. Podnikové klima, prostředí je něco, co se obtížně 

definuje, ale jasně vnímá. Týká se atmosféry, morálky, pocitu sounáležitosti, partnerství a 

vědomí hodnoty firmy.“ (Cejthamr, Dědina, 2010, s. 262). 

„Podnikové klima vypovídá o tom, co si o firmě myslí její zaměstnanci. Klima je totiž 

založeno na vnímání firmy jejími zaměstnanci. 
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Podnikové klima je relativně trvalou hodnotou vnitřního prostředí 

- Zaměstnanci ho vnímají 

- Ovlivňuje jejich chování 

- Můžeme ho popsat charakteristickými rysy daného podniku“ (Cejthamr, Dědina, 

2010, s. 262).  

Podnikové klima se tak spíše zabývá zaměstnanci samotnými a jejich chováním v rámci 

organizace. Snaží se spíše působit na mezilidské vztahy a utvářet zdravé pracovní 

prostředí. 

Pro dobré pracovní klima vytyčuje Cejthamr spolu s Dědinou několik bodů, které jsou 

důležitým článkem pro úspěšnou atmosféru pracovního klimatu. Níže jsou vyjmenovány 

některé z nich.  

- „integrace osobních a organizačních cílů 

- demokraticky fungující organizace se skutečnými možnostmi podílet se na 

rozhodování 

- spravedlivé zacházení s rovnými podmínkami pro všechny pracovníky 

- otevřená diskuze o problémech, snaha o odstranění možných konfrontací 

- identifikace s firmou, loajalita, pocit, že jsem platným a ceněným členem 

organizace“ (Cejthamr, Dědina, 2010, s. 262). 

Oba dva autoři zdůrazňují i vliv pracovního klimatu na angažovanost pracovníků. Čím 

více se nám podaří zapojit pracovníka do života firmy tím více se sžije s cíli organizace 

a pomůže ji naplnit její cíle. Proto abychom tohoto stavu dosáhli je nutné splnit “tři 

procesy či úrovně angažovanosti“ (Cejthamr, Dědina, 2010) jsou jimi: 

- „Souhlas, tedy situace, kdy pracovník přijímá cizí vliv převážně proto, že cosi 

očekává – nejčastěji odměnu, plat. 

- Identifikace, tedy situace, kdy pracovník přijímá cizí vliv proto, že chce udržovat 

příznivé vztahy na pracovišti. Je také hrdý na to, že je členem dané organizace. 

Identifikuje se plně s organizací. 
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- Soužití, pracovník považuje firemní hodnoty za tak významné a správné, že se 

s nimi sžívá. Firemní hodnoty se shodují s jeho životními hodnotami“ (Cejthamr, 

Dědina, 2010, s. 263). 

Z těchto pojmů, které oba autoři uvedli je patrné, že klima organizace má velký vliv na 

její výkonnost a celkovou pracovní pohodu a morálku. Pokud je vytvořen soubor 

pravidel, se kterými se kolektiv ztotožní, může se podařit omezit konflikty v rámci 

pracoviště na nutné minimu. Zároveň se zvýší efektivita firmy a jejího pracovního 

výkonu. Je však nutné stále zdůrazňovat, že konflikty se budou odehrávat i na těch 

nejlépe fungujících pracovištích. 
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2 PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM A JEJICH MOŽNÉ ŘEŠENÍ 

2.1 Možnosti předcházení konfliktům 

Jak konfliktům v rámci kolektivu předejít? Jaká použít opatření abychom jeho výskyt 

minimalizovali či zmírnili jeho dopady?  

Komunikace managementu a podřízených 

- Základním stavebním kamenem těchto opatření je vedoucí pracovník nebo 

manažer. Manažer by se svými podřízenými měl jednat s respektem a zbytečně by 

se neměl vměšovat do práce podřízených. Zároveň by podřízení pracovníci měli 

mít pocit, že o ně manažer pečuje a dělá vše pro jejich lepší pracovní výkon. „Na 

tento druh komunikace většina lidí reaguje tím, že skutečně udělá, co se po nich 

žádá.“ (Bednář, 2015, s. 49). Manažer může využívat pozitivních dotazů k navázání 

vztahu mezi ním a zaměstnanci, aby utužil pouto mezi nimi, zároveň dává najevo, 

že ho zajímá, co si zaměstnanci opravdu myslí. Je dobré zaměstnancům naslouchat, 

pokud se chce pracovník vedoucímu pracovníkovi svěřit, neměl by vedoucí 

pracovník danou situaci přehlížet a měl by zaměstnance vyslechnout. Měl by s nimi 

navázat profesionální vztah a disponovat takzvanou emoční inteligencí. Této 

schopnosti přisoudil Armstrong (2007) čtyři základní atributy.  

„Sebeovládání – schopnost kontrolovat rozvratné, rozrušující impulsy a nálady nebo jim 

dát jiný směr a regulovat své vlastní chování související se sklonem energicky a neodbytně 

sledovat cíle“ (Armstrong, 2007, s. 160). 

„Znalost sama sebe – schopnost rozpoznávat a rozumět svým náladám, emocím 

a pohnutkám a také vědět, jak působí na jiné lidi.“ (Armstrong, 2007, s. 160). 

„Sociální vědomí – schopnost chápat emoční ustrojení ostatních lidí a dovednost jednat 

s lidmi na základě jejich emočních reakcí.“ (Armstrong, 2007, s. 160). 

„Sociální dovednosti – zdatnost v řízení vztahů a budování sítí za účelem dosažení 

žádoucích výsledků od jiných lidí i dosažení osobních cílů a schopnost nalézt společnou 

řeč a budovat vztahy.“ (Armstrong, 2007, s. 160). 
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Není dobré konat na základě jedné informace, pokud se na pracovišti rozvíjí nějaký 

konflikt, je dobré vyslechnout více stran a na daných informacích si vystavět jejich průběh. 

Těmto situacím lze předejít nasloucháním zaměstnanců. Pokud se vedoucí pracovník 

pohybuje mezi podřízenými, může vyslechnout „kolující zvěsti“ a na jejich základě jednat. 

Jestli již konflikt probíhá, je nutné dát na vědomí, co se o něm ví. Je možné pomoci jej 

aktivně řešit spolu se zaměstnanci jako mediátor nebo jim ho zprostředkovat. Není vhodné 

se ke konfliktu stavět zády, toto jednání může vést k eskalaci konfliktu a zároveň se 

manažer ukazuje jako slabý vedoucí bez špetky autority. Proto ve většině firem lze nalézt 

firemní zákoník či etický kodex, který se snaží těmto situacím přecházet nastolením 

profesionality na pracovišti.  

Zaměstnanci musí být srozuměny s faktem, že pracoviště není aréna, ale místo pro 

kolektivní výkon, zároveň by zde mělo být místo pro soupeření zaměstnanců ve zdravých 

mezích.  

Sociální jevy na pracovišti 

- Ke konfliktům nemusí docházet jenom v rámci kolektivu. Spor mezi pracovníky 

může vzniknout na základě velkého množství práce nebo z jejího malého množství. 

Pokud zaměstnanci nemají jistotu, jak dlouho práce potrvá či jak dlouho ještě 

nebude, mohou vznikat krize. Jejich psychické problémy se poté dostávají na 

pracoviště a mohou zde působit problémy, pokud je nezačneme spolu se 

zaměstnancem řešit. Konflikty vznikají při dlouhodobých absencích, příkladně 

nemocích, kdy pracovníci musí odvádět práci i za své kolegy. V obou případech 

musí management s pracovníky aktivně komunikovat. 

- Problémy vznikají při odchodu pracovníků. Kolektiv může nově příchozího brát 

jako ohrožení své dosavadní pozice, nebo při odchodu oblíbeného zaměstnance 

můžou dávat novému kolegovi najevo, že zde je nový a jako náhrada za starého 

oblíbeného člena kolektivu. Proto by měl být pracovník zapracováván do kolektivu 

postupně. 

- Nebezpečím je výměna nadřízeného. Pokud tato výměna trvá dlouho, může dojít ke 

ztrátě respektu mezi podřízenými a oslabení jejich práceschopnosti. Na pracovišti 

můžou vznikat anarchistické sklony, pracovníci totiž ztratí autoritu, která je přímo 
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dozorovala. Výměna nadřízeného musí být co nejrychlejší právě z těchto důvodů. 

Čím déle jsou ponecháni podřízení bez přímého velení, tím více je snižována jejich 

produktivita a tím těžší roli bude mít budoucí manažer. Zároveň je tím dáván signál 

o naši schopnosti/ neschopnosti vést podnik / pracoviště.  

Psychologický vliv pracoviště 

- Rozbroje mezi spolupracovníky mohou vznikat i kvůli podobě pracoviště. Vědecky 

je dokázáno, že prostředí má na člověka stejný, ne-li větší vliv než kolektiv. „Ve 

firmách existuje celá řada míst, který mají schopnost produkovat situační konflikty. 

Dokonce i když na nich tyto konflikty aktuálně nevznikají, mohou vytvářet tenzi, 

která v delší perspektivě ke konfliktům vede“ (Bednář, 2015, s. 120). Pokud je 

například pracoviště příliš tmavé či stísněné, dochází zde často k takzvané 

„ponorkové nemoci“. Zaměstnanci vlivem psychických aspektů pracoviště jednají 

podrážděně, a to vede k přehnaným reakcím na okolí, ty vedou ke konfliktům a 

někdy až k depresím. V zájmu pracovní výkonnosti by zaměstnanci měli mít 

společenskou místnost, možnost někam odejít, prostory velké vzdušné 

a prosvětlené, kde si mohou odpočinout od pracovní rutiny a zregenerovat svou 

psychiku.  

- Hlavním faktorem, pokud má být konfliktům úspěšně předcházeno, je aktivita 

a bdělost nad pracovištěm a pracovníky. Protože ne každá situace vzniklá na 

pracovišti musí vést ke konfliktu. „Jestliže se konflikt vzniklý selháním pravidel 

nedaří řešit, pak je na managementu, aby ho řešil on“ (Bednář, 2015, s. 98). 

Naopak někdy přehnaná reakce veden může být kontraproduktivní. Proto je 

nejdříve daná situace vyhodnocena a promyšlena, zda se jedná o konflikt, či zda se 

do něj vyplatí zasahovat. Někdy je lepší nad problémy dohlížet a korigovat je. 

Nastavení vhodné organizační kultury 

- Jak bylo v kapitole 1.4. zmíněno, nastavení vhodné organizační kultury či klimatu 

má velký vliv na předcházení konfliktů. Pokud jsou zajištěni vhodní zaměstnanci, 

kteří se doplňují a vyznávají firemní kulturu, výrazně se tím sníží riziko konfliktu.  
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2.2 Role mediátora a psychologa v rámci organizace 

Současná pracoviště jsou plná zaměstnanců různých pohlaví, vyznání a národností. 

Důsledkem toho vznikají v rámci globalizace čím dál více konflikty mezi lidmi na 

pracovišti. Z pohledu dnešní hektické doby se jedná především o psychologický jev. Stále 

více zaměstnanců je pod tlakem, neboť jsou lidé společensky souzeni za své pracovní 

úspěchy. Proto se je možné čím dál víc v rámci podniků setkávat s trendem firemních 

psychologů, mediátorů či ombudsmanů. Podniky se snaží tímto způsobem konflikty řešit 

co nejdříve pokud možno hned v zárodku, kdy je konflikt snáze řešitelný. Vybraní jedinci 

nezastupují soudy, jejich stanovisko je pouze doporučující. Záleží na společnosti, jak velké 

pravomoci jim udělí a implementuje do firemní hierarchie. Tato kapitola se bude zabývat 

rolí mediátora, psychologa a pracovníka v rámci organizace a jejich vztahu 

k zaměstnancům a roli v rámci firmy samotné. 

„Mediátor by měl být vyškolený profesionál se specifickými dovednostmi, odbornými 

znalostmi, analytickými schopnostmi a především zkušenostmi. Tento soubor kompetencí 

by měl využít k usnadnění komunikace mezi spornými stranami a k efektivnímu vedení 

a strukturování mediačního procesu“ (Veteška, 2015, s. 133). 

Z předchozí citace je zřejmé, že mediátora nemůže dělat kdokoliv. Mělo by se jednat 

o člověka komunikativního a zkušeného z oblasti komunikace, o člověka způsobilého 

s možností tyto kompetence dále rozvíjet. Zároveň s přirozeným respektem. Tyto 

kompetence by měly být následující: 

- „Sociální, osobnostní, jednací (vyjednávací) a metodické kompetence 

- Kompetence související s praxí, sloužící k překonávání problému nebo k pružnému 

přizpůsobení se změnám, respektive požadavkům, se kterými se jedinec setká 

v průběhu života 

- Zvyšování a prohlubování vyjednávacích kompetencí “ (Veteška, 2015, s. 134). 

 

Úkolem mediátora není pouze zprostředkovat toto setkání, ale oběma stranám vysvětlit 

jeho účel a donutit je komunikovat. Dle Vetešky (2015, s. 133) jsou úkoly mediátora 

následovné. 
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1. „vysvětlení procesu mediace, jejích fází a postupů klientům 

2. usnadnění komunikace mezi znesvářenými stranami 

3. zodpovědnost za mediační proces 

4. shromáždění informací o dané případu 

5. práce se stanovisky, emocemi a postoji klientů 

6. analýza informací, definování sporných bodů a určení míry jejich závažnosti 

7. zprostředkování a sepsání případné mediační dohody“ (Veteška, 2015, s. 133). 

Úkolem mediátora je oběma stranám konfliktu aktivně naslouchat, pokládat otevřené 

a uzavřené otázky by pro mediátora neměl být problém. Jeho posláním je navrhnout řešení 

problému. Mediátor nemůže do konfliktu zasahovat z pozice síly, jeho hlas je pouze 

poradní. Snaží se být empatický. Pokud vidí, že strana pociťuje emoce, pomáhá jí se s nimi 

vyrovnat. Mediátor musí diskuzi vést aktivně, aby nedošlo mezi stranami k zákopové 

válce. Ne každá firma má svého psychologa, proto se častěji lze setkat s nadřízenými. 

Každý mediátor by měl projít školením a kurzem pro mediátory. V současnosti je trend 

mezi soukromými firmami na pracovišti mít lidi schopné vést mediaci a vzdělávat v ní 

ostatní. Pro firmy se jedná o atraktivní metodu, jak pružně reagovat na vývoj 

v zaměstnaneckých strukturách například v rámci restrukturalizace, kdy dochází 

k promíchání a propouštění zaměstnanců a možnému výskytu konfliktu. Pokud takového 

mediátora firma nemá, často využívá služeb externisty. Nevýhoda externisty může spočívat 

v nedostatečné znalosti firemních poměrů, které musí zjistit, zde však může dojít 

k prohloubení konfliktu a jeho eskalaci, neboť informace nemusí získat hned a mohou být 

zkreslené. Naopak neznalost prostředí může být i jeho výhodou. Mediátor je více 

objektivní při řešení konfliktů a nemá zde osobní vazby. Ke všem stranám je neutrální. 

Aby byla zajištěna kvalita mediačního a probačního procesu, je dobré využít nástrojů 

supervize. „Tato metoda nám dovoluje použít metody zpětné vazby, zkvalitnit proces 

a zvýšit kvalifikovanost a kompetentnost pracovníků, kteří mediaci provádí. Je dobré 

mediátorovi poskytovat odpočinek a možnost mentální hygieny, neboť jsou pomocné 

profese často ohroženi syndromem vyhoření.“ (Veteška, 2015, s. 135). 
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Psycholog 

Jedná se o odborníka aprobovaného v oboru psychologie. Aprobaci lze získat v rámci 

vysokoškolského studia zaměření Psychologie například na Filozofické fakultě Univerzity 

Karlovy. Nelze zaměňovat s psychiatrem, který je lékař. Psycholog a psychiatr mají 

odlišné úkoly a zejména obory studia. Role psychologa se v současné době stává stále 

důležitější, neboť je pro stále více zaměstnavatelů důležité předcházet psychickým 

problémům, které by mohly snížit pracovní produktivitu zaměstnanců, a proto je stále více 

ve firmách rozšířen firemní psycholog. Jeho úlohou je pomoci pracovníkům po 

psychologické stránce. Pokud ve firmě propukne konflikt, může být psycholog využit jako 

mediátor, ombudsman či obsazen do jiné pozice. Jeho role spočívá v práci se zaměstnanci 

a včasnému rozpoznání potencionálního konfliktu. 

Zaměstnanec 

Jedná se o základní kámen společnosti / firmy, proto je na nadřízených a jejich majitelích 

starat se o zaměstnance co nejefektivněji a nejlépe. Je účastníkem pracovně právního 

vztahu. Hlavním úkolem zaměstnance je tvořit, zvyšovat hodnotu firmy a její prosperitu. 

Ke konfliktům mezi zaměstnanci může docházet kvůli rozdílným názorům, pracovní 

morálce nebo špatně zvolené zaměstnanecké struktuře. Na výběru zaměstnance, má stále 

větší vliv personální oddělení. Na manažerovi leží zodpovědnost, aby konflikty mezi 

zaměstnanci omezil na minimum a pokud k nim dojde, měl by je aktivně řešit spolu se 

zaměstnanci. Zaměstnanec může vedoucímu pracovníkovi pomoci při řešení problému, 

neboť si všímá odlišných věcí a může pomoci při řešení problémů. 

2.3 Mediace a jiné techniky řešení konfliktů 

Řešení konfliktů zahrnuje různé techniky a metody psychologie. Pokud je žádoucí zbavit 

se či minimalizovat rizika konfliktů je nutné vytvořit komplexní systém kontrol a nařízení. 

Tato nařízení by měla být preventivního charakteru se spravedlivými postihy za jejich 

neplnění. Nicméně konfliktům se nikdy úplně nelze vyhnout, je v zájmu podniku je 

minimalizovat. 

Řešení konfliktů se rozlišují dle následujícího schématu: 

Funkční řešení konfliktů 
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„Obsahuje techniky sloužící k deeskalaci konfliktu. Předpokládá se, že pokud chceme 

konflikt ukončit, mají na tom zájem obě strany.“ (Veteška, 2015, s. 75). 

Vyjednávání 

„V tomto druhu řešení konfliktů je předpoklad, že obě strany budou prosazovat své zájmy 

za účelem dosažení dohody.“ (Veteška, 2015, s. 75) V rámci vyjednávání můžeme rozlišit 

několik strategií. Jsou jimi. 

- „Změna vlastních zájmů 

- Změna požadavků druhé strany 

- Vyjednávání založené na zájmech“ (Veteška, 2015, s. 76). 

V rámci psychologie se s touto problematikou objevuje pojem spor. Spor mezi stranami 

nastává, pokud strany dojdou k závěru, že se mezi nimi objevily rozpory, které ony sami 

nevyřeší. Ke zlepšování vztahů dochází až po vyřešení problému, pokud má spor hlubší 

rozměr, mohou vztahy zůstat poškozeny. 

Kooperativní jednání 

„Je založeno na nalezení příznivého kompromisu a je spojeno s ohledy vůči druhé straně 

(osobě).“ (Veteška, 2015, s. 76). 

Princip tohoto řešení je založen na míře obětavosti obou stran. Počítá s tím, že každá strana 

bude ochotna v rámci dohody něco nabídnout. 

Smírné řešení 

Toto řešení sporu je založeno na kompromisu. Důsledkem toho je eliminace negativních 

povahových vlastností. Pokud se budeme chovat korektně, je velká pravděpodobnost, že se 

tak bude chovat i druhá strana. V rámci této metody nám (Veteška, 2015, s. 77) nabízí tři 

způsoby řešení konfliktů v rámci smírné doktríny. 

- „Autoritativní – tento způsob je založen na síle, moci vlivu, kterou některá 

z účastněných stran disponuje; 

- Alternativní – například integrace, akomodace, dominance, vyhýbání a kompromis; 

- Intervence třetí strany – například arbitráž, facilitace, zmírňování, mediace, 

rozhodčí řízení a ombudsman“ (Veteška, 2015, s. 77). 
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Autoritativní řešení – forma řešení založena na síle a autoritě. Toto řešení situace 

paradoxně situaci nemusí vyřešit, protože jedna ze stran může využívat síly k prosazení 

svých zájmů. 

Alternativní řešení – spočívá ve způsobu, který mohou ovlivnit obě strany. Nejčastěji se 

jedná o mediaci, facilitaci a smíření. 

Mediace – „Slovo „mediace“ je odvozeno z latinského medius, což znamená střední, 

prostřední, ale též nestranný, nerozhodný a neurčitý.“ (Holá, 2011, s. 50). Jedná se 

v současné době o velmi využívanou a Evropě stále populárnější formu řešení konfliktů. 

Do sporu dvou stran je jmenován mediátor – nezávislý člověk, který má na starosti řešení 

konfliktů mezi dvěma stranami. Musí být nestranný, ideálně by neměl být z daného 

prostředí, například by se nemělo jednat o spolupracovníka. Mediátor má za úkol využívat 

všech komunikačních prostředků k co nejlepšímu výsledku. Mediátor nemusí znát téma 

sporu. Strany se s mediátorem mohou setkávat na oddělených sezeních či dohromady. 

Společná sezení jsou však z hlediska psychologie lepším řešením, neboť podporují 

komunikaci mezi oběma stranami. Mediátorovi nepřísluší závažná rozhodnutí. Tato 

pravomoc spočívá na zúčastněných stranách sporu. Mediátor může pouze doporučit řešení, 

jeho splnění je na jejich aktérech. Výhodou mediace je možnost vyřešit problém bez 

soudního procesu, který může být zdlouhavý a nepříjemný pro obě strany. 

Arbitráž – Tato možnost je využívaná zejména v soukromých firmách a pracích, jejichž 

základem je uzavírání dočasného kontraktu. V této věci vystupuje „rozhodce“, který je 

znalec v daném oboru a má docílit k řešení problému. Rozhodnutí arbitra může být 

závazné, ale také nemusí. Tento způsob řešení konfliktů lze často pozorovat ve sportu, kde 

je časté, kvůli výši kontraktu sportovce. Arbitráž se v České republice řídí zákonem č. 

216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů ve znění pozdějších 

předpisů. 

Facilitace – Má za úkol zlepšit informativnost ve skupině. Jednání vede osoba zvaná 

Facilitátor. „Facilitátor se zaměřuje na asistenci při řešení konfliktů, na rozdíl od 

mediátora, který se spíše dostane do kontaktu se samotným problémem (obsahem).“ 

(Veteška, 2015, s. 83). 
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Mediovaná arbitráž – „jedná o kombinaci mediace a arbitráže“ (Veteška, 2015, s. 83). 

Arbitr i mediátor mohou být jedna a tatáž osoba. Soudce na základě mediace může vydat 

závazné i nezávazné rozhodnutí. Obě strany konfliktu jsou domluveny, jestli obě operace 

provede jedna a ta samá osoba. Doporučuje se zde mít dvě nezávislé osoby mediátora 

a arbitra. Pokud tuto úlohu dělá pouze jeden člověk, může dojít ke zkreslení informací 

a špatnému rozhodnutí soudce a arbitra v jednom. 

Dle Vetešky má mediovaná arbitráž dvě formy – „blended method (smíšená metoda), 

jednak conjoined method (stupňovitá metoda). Pro první metodu je charakteristické, že 

dochází ke smazání hranic mezi mediací a rozhodčím řízením. V rámci druhé metody se 

mediátor snaží spor vyřešit nejdříve na úrovni mediace a poté na úrovni rozhodčího 

řízení.“ (Veteška, 2015, s. 83 - 84). 

Ombudsman – jedná se o osobu, která je pověřena řešením stížností a jejich evidencí ze 

strany zaměstnanců. Úlohou ombudsmana je řešení konfliktů mezi stranami a nahlížet do 

dokumentů, které mohou přispět k vyřešení konfliktů. Může pouze řešení doporučit. Často 

se jedná o poradce manažerů, vedení firmy a pomáhá jim řešit systémové chyby. 

Vyšetřování – vyšetřovatel má na starosti obě strany usmířit za pomoci faktů. Je zde 

předpoklad, že názor vyšetřovatele vyvede strany ze slepé uličky. Pokud se tak nestane, 

mají obě strany k dispozici zjištěné materiály k soudnímu procesu. 

Schůzka – slouží k identifikaci problému a poznání stran sporu. Vystupuje zde nestranný 

účastník zvaný svolavatel. Jeho úkolem je přimět strany mezi sebou komunikovat za 

účelem nelezení funkčního řešení problému. 

Hybridní ADR – „jedná se o adaptaci ADR technik při řešení sporů“ (Veteška, 2015, 

s. 85). 

Mezi techniky ADR patří hlavně Soudní pře a Masters nebo Special Masters. 

Soudní pře v ADR se využívá, pokud případ nemůže být vyřešen smírem či dohodou. 

Nejedná se o klasickou techniku v rámci ADR. 

„Druhou metodou používanou ADR je Masters. Jedná se o osobu pověřenou soudy, která 

pomáhá stranám identifikovat a specifikovat problémy. Jejím úkolem je dospět 
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k mimosoudnímu vyrovnání. Soudy se mohou řídit v určitých případech doporučením této 

osoby.“ (Veteška, 2015, s. 85). 

Rozhodčí řízení – „má některé prvky společné s mediací a lze ho považovat za předstupeň 

mediace. Z historického hlediska ho lze chápat jako samostatnou formu řešení sporů. 

V České republice tuto problematiku řeší zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a 

o výkonu rozhodčích nálezů.“ (Veteška, 2015, s. 86). 

Tato a mnohá jiná řešení konfliktů lze využít dle dané situace. Dále se bude text věnovat 

hlavně mediaci. Historie mediace je dlouhá a je nutné ji věnovat vetší pozornost. 

„Mediace představuje jednu z forem alternativního mimosoudního řešení sporů, při němž 

účastníkům pomáhá třetí, neutrální a nestranná osoba již je mediátor.“ (Veteška, 2015, s. 

102) V rámci mediace vystupuje osoba zvaná Mediátor. Úkolem mediátora je přimět obě 

strany konfliktu ke společné komunikaci a najít řešení jejich sporu. Výsledkem by měla být 

smlouva či jakákoliv jiná dohoda vedoucí k řešení počátečního konfliktu. Mediace je 

v současné době hojně využívána v rodinných sporech a dalších mimosoudních jednáních. 

V některých evropských i mimoevropských zemích je kvůli velké zatíženosti soudů 

doporučována, jako prostředek zabránění soudního jednání. Tento názor sdílejí i právníci 

a soudci z jiných zemí. (Veteška, 2015, s. 104). V některých dokonce zvažují zavedení 

povinné mediace, aby neplýtvali prostředky soudů. Mediaci doporučuje při řešení konfliktů 

například Čakrt (2000). 

„Mediace by měla fungovat na bázi principu – dobrovolnosti, důvěry, neutrality, 

nestrannosti, nezávislosti, svobody rozhodování“ (Veteška, 2015, s. 108).  

Mediace je komplexní proces, který se skládá z několika po sobě jdoucích a na sebe 

navazujících částí. Nejpodrobnější a dobře srozumitelné poskytuje Veteška. 

Jsou jimi 

- „Zahájení 

- Vyjasnění pozic 

- Získávání informací 

- Nelezení společného základu 

- Porozumění 
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- Hledání řešení 

- Asistované vyjednávání 

- Oddělené vyjednávání 

- Vytváření a sepsání dohody 

- Shrnutí a závěr“ (Veteška, 2015, s.109-110). 

„Mediace začíná ve chvíli, kdy je mediátor osloven jedním z aktérů konfliktu takzvaným 

iniciátorem. Dále proces probíhá kontaktem druhé strany „respondenta“. Poté 

přichází organizační složka. Minimem by měly být tři sezení mezi aktéry. Sezení by 

měla trvat 2 až tři hodiny a přizpůsobují se dané situaci a problému. Dle toho jsou 

zvolena sezení oddělená či společná. Mediátor by měl obě strany vést ke schopnosti 

samostatné komunikace mezi sebou tak, aby mohl být problém vyřešen co nejlépe 

a nejrychleji.“ (Veteška, 2015, s. 110). 

„Mediaci lze podle stejného autora třídit do následujících tříd 

- Mezinárodní / národní 

- Dvoustrannou vícestrannou 

- Facilitaci, vyjednávání, koučink, týmovou spolupráci 

- Trestní, netrestní 

- Dle typu konfliktu – obchodní, rodinnou, spotřebitelskou, komunitní 

- Dobrovolnou, nařízenou 

Mediaci lze ještě dělit 

Podle předmětu – rodinná, rozvodová mediace, obchodní, komunitní, mezinárodní 

Podle využití práva – zájmová, nároková mediace 

Podle právního základu – ze zákona, mediace soudní 

Podle vůle stran – z vůle stran, školní mediace “ (Veteška, 2015, s. 112–118). 

Zajímavým a často využívaným druhem mediace je školní mediace. Její užití je velmi 

specifické. Staví na komunikaci, vyjednávání a struktuře procesu. Tato mediace je 

využívána při prevenci, ale i řešení rizikového chování. Zároveň může mít edukativní 

rozměr. Ve školní mediaci hrají roli hlavně učitelé, psychologové a další pedagogičtí 
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pracovníci. „Může být využito vrstevnického mediátora, který může lépe pomoci 

pochopit proč daný konflikt vznikl a jak ho urovnat v rámci kolektivu.“ (Veteška, 2015, 

s. 117). Pokud je mediace prováděná ve škole musí být pro tento vybavena. „Pokud má 

být proces mediace ve škole úspěšný, musí být i dostatečně vybavena pracovna 

výchovného poradce“ (Holá, 2013, s. 359). V tabulce dole je popsáno srovnání rolí 

mediátora a výchovného poradce v rámci školy. Zatímco mediátor je odborníkem 

v rámci mediace tak „Výchovný poradce proto mediaci využívá jako metodu řešení 

konfliktů a lze stěží očekávat, že by se učitelé hojně zapojovali do získání kvalifikace 

mediátora jako profese“ (Holá, 2013, s. 360). Proto je potřeba v rámci hodnocení 

mediačních schopností k oběma přistupovat rozdílným způsobem. 

Tab.1 Srovnání mediátora a výchovného poradce 

 Výchovný poradce Mediátor 

Základní činnost Učitel Mediátor 

Odbornost Absolvování kurzů 

výchovného poradenství 

Absolvování kurzů mediace 

a zapsání do seznamu 

mediátorů 

Mediace využívána jako Jedna z metod Profese 

Úhrada Zdarma v rámci činnosti 

výchovného poradce 

Placená dle tarifů 

Čas 1 – 2 hodiny týdně na celé 

výchovné poradenství 

1 – 3 hodiny na jedno sezení 

Cílová skupina Pouze prostředí školy: 

žáci 

učitelé 

rodiče 

Všichni obyvatelé 

Typy konfliktů Pouze školní Všechny 

Zdroj: Skarupská (2013, s. 361) 
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V české legislativě je první zmínka o pojmu mediace v zákoně č. 2/1991 Sb., 

o kolektivním vyjednávání, dále pak v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 

službě. Přelomovým zákonem byl zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci. Tento zákon 

definoval mediaci v České republice dle mezinárodních standardů. Zákon zmiňuje 

takzvané „zapsané mediátory“, kteří složili zkoušky pro mediátory a zákonné 

podmínky s nimi souvisejícími. Takto označení mediátoři musí toto označení používat 

při výkonu své činnosti. Mediace v České republice má malou tradici. Jedním z důvodů 

je předchozí režim. Rozmach mediace tak přichází po roce 1989. Poté i v rámci 

evropské integrace nastává rozmach tohoto odvětví v naší zemi. 

Zajímavým úkazem v rámci mediace v České republice je „Rodinná mediace, která je 

uvedena v zákoně o mediaci č. 202/ 2012 Sb., tak i prováděcí předpis konkrétně 

vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně 

mediátora, která je účinná od 1. 9. 2012.“ (Veteška, 2015, s. 112). 

V rámci Evropy má největší zkušenosti s mediací Velká Británie, kde je mediace 

přítomna již od poloviny 20. století. Ve světovém měřítku mají velkou roli mediace 

v dalších anglosaských zemích jako USA, Kanada, Austrálie. 

Mediátor je za svou práci honorován formou odměny. Většinou se jedná o přímé 

účastníky sporu, nebo jejich příbuzné, nadřízené a jiné. Pokud má na mediaci zájem 

jedna strana je možné, že platí jenom jeden účastník. Mediací nedosáhneme domluvy 

vždy. Někdy problém nelze vyřešit jinak než soudně. 

Výstupem mediace by měla být mediační smlouva, doložka, nebo jiný dokument, 

potvrzující výsledky mediace. Jedním z těchto dokumentů lze uvést mediační dohodu. 

Na základě výsledků mediace, by měly obě strany za účasti mediátora, vytvořit 

dokument se základními výsledky mediace. Písemnost by měla obsahovat náležitosti 

úředního dokumentu, včetně podpisu, datum a jiné. Takto vyhotovený dokument poté 

mohou přinést k soudu, který ho může uznat jako dohodu mezi znesvářenými stranami. 

Dalším typem je mediační doložka. Jedná se o typ smlouvy, kde obě strany souhlasí 

s řešením sporu mimosoudně mediací. Daná smlouva musí obsahovat základní 

formality jako místo jednání, předmět sporu atd. Tato doložka může bránit v rámci 
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podniku řešit spory soudně, což je pro podniky zdlouhavé a nákladné, ale pouze za 

pomoci mediace. 

Mediace má za cíl pomoci konflikt mezi aktéry řešit mimo právní systém a ušetřit 

finance zúčastněným stranám. Na rozdíl od soudů se snaží o spolupráci obou stran, 

která je často pro obě strany výhodná, při řešení problému. Mediátor k tomu využívá 

mnoho nástrojů. Tyto nástroje jsou otázky, aktivní naslouchání, transformace sdělení, 

instrukce komentáře a další. Výsledkem by mělo být řešení schůdné pro obě strany, 

žádná by neměla být vítěz. Řešení se může od návrhu obou stran lišit, na rozdíl od 

soudu, kde je většinou pevně dáno. Výhodou mediace je její rychlost. Zatímco soudy 

mohou trvat roky, mediace, může být rozhodnutá během pár setkání, při kterých se 

protistrany domluví na řešení. Součásti stran mohou být právníci, a zpravidla bývají, 

ale atmosféra je zde jiná než u soudních jednání. Proto má mediace čím dál větší 

zastoupení při řešení problému. 

„V posledních zhruba 30 letech se v rozvoji zprostředkovatelské metodologie pokročilo 

natolik, že být mediátorem se stalo v mnoha zemích svébytnou odbornou kvalifikací se 

širokým repertoárem dovedností a znalostí.“ (Čakrt, 2000, s. 89). 

Někteří lidé zabývající se konflikty, například Plamínek, rozlišují lidské a strategické 

aspekty vyjednávání, které při sjednávání a řešení konfliktů mohou pomoci získat 

lukrativní dohodu. Dle Plamínka na nás mají vliv naše vlastnosti „zděděné a naučené“. 

Člověk v krajní mezi konfliktu je ovládán svými instinkty a je u něj potlačeno 

racionální chování.  

„Proto pokud se dostaneme do konfliktu, je zbytečné po emotivním člověku vyžadovat 

racionální chování, nebude toho schopen.“ (Plamínek, 2012, s. 89). 

S tímto principem má vztah pojem Archetypální chování. Jedná se o aktivaci 

přirozených obranných mechanizmů, jejich použitím je možné dát ostatním najevo 

povahu, kterou obratní jedinci mohou využít při zvládání konfliktu. 

Dalším nástrojem při řešení konfliktů se ukazuje být lidská motivace. Dobře 

motivovaní lidé mají menší tendence vstupovat do konfliktů. Pokud jsou s někým ve 
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sporu, může sloužit motivace jako nástroj, jak konflikt vyřešit. Plamínek tyto typy 

rozděluje do čtyř tříd. 

„Usměrňovatel – usilují o vliv na své okolí 

Objevovatelé – přijímají výzvy a překonávají překážky 

Slaďovatelé – vytvářejí příznivé prostředí 

Zpřesňovatelé – pokoušejí se dosáhnout dokonalosti“ (Plamínek, 2012, s. 93). 

Nejvíce konfliktní jsou první dva typy, usměrňovatel a objevitel. 

Důležitou roli v konfliktech hrají vlastnosti naučené. Ty člověk získá až během života. 

Mohou konflikt pomoci vyřešit, nebo také ne. Záleží pouze na osobnosti, jak je použije a v 

jakých souvislostech. Do těchto vlastností spadají schopnosti jako vyjednávání či 

socializace. Čím lépe se dané schopnosti lze naučit, tím lépe budeme konflikty řešen. 

Spolu s těmito vlastnostmi je dobré využití takzvaných strategických aspektů chování. 

Plamínek v rámci své teorie formule tři důležité prvky v takzvanou „pyramidu 

spokojenosti“. Jsou jimi věcná spokojenost, profesní spokojenost, osobní spokojenost. Tato 

pyramida je založena na podobném principu jako Maslowova. Nejdříve musí být 

uspokojeny nižší vrstvy, poté vyšší. První vrstvou je Věcná spokojenost. Zde se řeší, co je 

předmětem sporu. „Jde o věcnou podstatu věci.“ (Plamínek, 2012, s. 105).  Druhá vrstva 

profesní spokojenost je spojena s procesem daného konfliktu. „Bylo jeho řešení správné či 

ne?“ Ne vždy je tato vrstva pyramidy jedním z aspektů, na který se zaměřuje. Bude-li mít 

zaměstnanec pocit neférového jednání nebo řešení konfliktů, může nastat problém ještě 

větších rozměrů. Osobní spokojenost souvisí s výsledkem procesu jako celku. Účastník 

zkoumá svou roli v rámci procesu, jeho úspěšnost a vymáhání jeho cílů. Je zajímavým 

faktem, že na faktory popsané výše jsou často zapomenuty. Výsledkem toho je 

nespokojenost zaměstnanců ne kvůli pracovnímu prostředí, ale s tím, jak je s nimi 

zacházeno. Pokud jsou přehlíženy a nedodržovány základní vlastnosti jako férovost, 

přímost a neplnění základní potřeby zaměstnanců, mohou vznikat revolty a spory, které 

naruší chod firmy. Tyto spory mohou oslabit chod firmy a v krajních případech mohou 

vést k jejímu zániku. 
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Medlíková (2012, s. 37) při řešení konfliktu rozlišuje mezi mužem a ženou. Každý z nich 

má jiné charakteristiky a postupy během jeho řešení. U obou pohlaví je odlišná 

i psychologie. V rámci toho Medlíková popsala stručnou charakteristiku obou pohlaví 

během řešení konfliktu, a jak během něj komunikují. Zvýrazňuje zde genderové odlišnosti 

mezi pohlavími. 

„Muži a jejich charakteristiky komunikace v konfliktu 

• Silné zacílení na problém 

• Jasným vědomím priorit 

• Potřeba plánu činnosti 

• Naslouchání s cílem sebrat informace námitky vyjadřují přímo 

• Na otázku chtějí slyšet fakta, pak názory 

• Málo umí dešifrovat skrytý význam“ (Medlíková, 2012, s. 37) 

„Komunikace že je charakteristická v těchto bodech 

• Nepřímou nebo narážkovou mluvou 

• Vymáhavým tónem 

• Postupem hodně zeširoka, k jádru se dostávají později 

• Naslouchají s cílem navázat kontakt 

• Věnují pozornost drobnostem 

• Na otázku chtějí slyšet fakta a pocity 

• Často ověřují, než začnou reagovat 

• Nabízejí hodně informací bez rozlišení, co jsou primární a sekundární data“ 

(Medlíková, 2012, s. 38). 

Z výše uvedených charakteristik je patrné, že každý se bude v konfliktu chovat jinak 

a bude k němu odlišně přistupovat. K uvedeným charakteristikám je nutné přistupovat 

s rezervou. Některé vlastnosti, které můžeme vídat u žen, lze spatřit u mužů a naopak. 

Každá osobnost je jedinečná a její povahové vlastnosti bychom v rámci řešení měli brát 

v potaz. 
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3 PŘÍPADOVÉ STUDIE 

Praktická část práce sestává z případových studií, které popisují konflikty na pracovišti 

státní správy. Pozorování konfliktů bylo zahájeno v červenci 2019 s předpokládaným 

koncem v únoru 2020. Data byla průběžně sbírána, analyzována a po jejich zkompletování 

byly případové studie zaneseny do práce. Pro sběr dat byla primárně využita metoda 

pozorování, další data byla získána za pomoci nestandardizovaného rozhovoru. Každá tato 

studie je členěna do několika částí. Kompletnost studie je založena na mixu těchto metod. 

Proto jsou zde uváděny například i popisy osob s jejich charaktery. Tento popis má 

posloužit pro lepší orientaci v rámci konfliktu a pochopení jeho psychologické podstaty. 

První část je představení účastníků konfliktu, jejich povah a životních situací, které jsou 

sebrány od jejich aktérů, tak i jejich spolupracovníků.  

Druhá část popisuje konflikt a jeho průběh. V této části je popisován konflikt v určité 

časové ose. Je zde popsán začátek konfliktu, jeho průběh a řešení, které uplatnil 

management daného pracoviště. Tuto část byla popsána a zpracována bez vnějších vlivů či 

pocitů, tak aby popis konfliktu byl co nejbližší realitě a bez emočního zabarvení.  

V poslední třetí fázi je konflikt popisován kritickým pohledem nezúčastněného 

pozorovatele. Co bylo v konfliktu špatně, nebo jak je vnímána situaci na daném pracovišti. 

V závěru jsou navržena doporučení nebo vyhodnocena použitá řešení, Na základě těchto 

vyhodnocení souboru konfliktů je v samostatné kapitole navržena program vzdělávacího 

kurzu.  

V kurzu jsou sumarizovány vlastní zkušenosti a na základě získaných a odborných 

poznatků je navržen kurz, který má za úkol posluchače seznámit s podstatou konfliktu, 

jeho příčinami, vznikem, jeho průběhem a jak lze minimalizovat jeho dopady na pracovní 

kolektiv. Tento kurz je rozdělen do třech modulů. Každý z těchto modulů má za úkol 

podrobně seznámit s jedním z aspektů. Jména aktérů konfliktu a přesná poloha pracoviště 

nejsou v práci popsány. Konkrétně jména zúčastněných jsou anonymizována a pro 

snadnější přehled jsou osoby označeny jen písmeny.  
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3.1 Případová studie 1 

Pracoviště státní správy. 

Pan X – Starší, zkušený dlouhodobě pracující pracovník s praxí ve vedoucích pozicích, 

rozvážný, analytického myšlení. Inteligentní a zkušený pracovník. Mezi kolegy většinově 

neoblíben pro svoji povahu, která může souviset s vyhořením, ale také s hodnotovým 

žebříčkem. Pracuje mezi mladšími kolegy, se kterými nenašel mnoho společných zájmů. 

Má za sebou mnoho pracovních zkušeností a jeho kolegové mají menší zkušenosti 

s ohledem na krátkou praxi. Ve svém oboru platí za odborníka, má za sebou řadů 

úspěšných projektů, což dává s oblibou najevo. Prakticky neuznává nadřízené, neboť si 

myslí, že má více zkušeností a umí toho více, než oni (v tomto bodě má částečně pravdu, 

mohlo by se jednat o určitou aroganci, která je zčásti opodstatněná, někdy může být 

příčinou konfliktu). Vzhledem ke skutečnosti, že byl odvolán z vedoucí pozice za ne zcela 

jasných okolností, je zatrpklý a často své pocity vůči nadřízeným ventiluje i mezi kolegy, 

ale i vedoucím pracovníkům. V současnosti je v rozvodovém řízení.  

Paní Y – bezproblémová přátelská mladší žena, která má dobré pracovní výsledky a zcela 

se orientuje v problematice, která je ji přidělena. Je rozvedená, jedno z jejich dětí, které je 

skoro dospělé, vážně onemocnělo, což souvisí s jejími častými volny, která jsou určena 

k ošetřování člena rodiny. V kolektivu je oblíbena, zejména mezi muži, ale je středem 

pozornosti kvůli mileneckému vztahu na pracovišti. V poslední době je vystavena 

psychickému tlaku, kdy ochraňuje svého přítele před pomluvami, které na pracovišti 

kolují. Často se chová provokativně to má za následek eskalaci, některých situací.  

Paní Z – žena středního věku, která svoji pozici, na které nyní pracuje, získala náhradou 

poté, co po návratu z mateřské dovolené bylo její místo obsazeno. Nové pracovní místo je 

pro ni finančně zajímavější, ale plyne z něj více odpovědnosti a důrazu na zpracování 

úkolů, které jsou ji zadány. Dokonce byla určena jako vedoucí realizačního týmu, na což 

odborně ani psychicky nestačila. I to mohlo být příčinou toho, že spáchala věc, kterou by 

dříve neudělala. Jedná se o rozvedenou ženu ve středním věku, prakticky vrstevnici paní Y. 

Paní Z se jeví klidně, v kolektivu oblíbena, má svérázný druh humoru, který každý 

nechápe a často má názory se kterými mnoho kolegů nesouhlasí. Dokáže být ale 

i submisivní a přizpůsobivá, pokud ji vede autorita.    
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Konflikt 

Situace je následující: Pan X a paní Y jsou milenci, kteří pracují na jednom pracovišti, ale 

každý v jiné kanceláři. Paní Y je sekretářkou uvedeného pracoviště. Paní Z pracuje na 

stejné pozici jako pan X, ale v jiné kanceláři. Kancelář paní Y sousedí s koupelnou, do 

které pokud někdo chce jít, musí projít kanceláří sekretářky. Součástí kanceláře je i malá 

kuchyňka. Koupelna zpravidla slouží k běžnému účelu, občas se v ní převlékají ostatní 

kolegové například pokud musí být na pracovní schůzi ve formálním oblečení apod. 

V koupelně je také sprcha, používá se. Současně koupelna slouží k umývání nádobí 

použitého sekretariátem při oficiálních jednání. Koupelnu používají všechny kanceláře, 

kuchyň také. 

Každé ráno sekretářka Y se svým přítelem panem X v kanceláři snídají, což je rituál, 

trvající zhruba hodinu, k nelibosti ostatních kolegů, kterým se nelíbí využití pracovního 

času obou a také se cítí nekomfortně, pokud musí jít v této době do koupelny nebo do 

kuchyňky. Celou dobu snídaně provází hlasitý smích sekretářky. V době oběda obě 

zmiňované osoby odchází na oběd na zhruba dvě hodiny každý den do blízkých restaurací. 

Ze strany nadřízeného není prováděna kontrola využití pracovní doby, nicméně sekretářka 

zvládá jí udělené úkoly a povinnosti v pracovní době. Pan X není ze strany vedoucího 

celku zatěžován náročnou prací, neboť se předpokládá samostatná činnost pracovníka.  

Paní Z je bývalou podřízenou pana X, který díky reorganizaci nastoupil z vedoucího místa 

na místo řadového referenta. V té době byli mezi oběma určité rozpory, nejprve pracovní 

a později osobní, způsobené vytěžováním sekretářky, jeho milenky a současně podřízené.  

Paní Y v několika případech zjistila, že její vlastní nádobí, které používá na každodenní 

přípravu snídaně, je kontaminováno chemickým prostředkem. Po několika dnech si byla 

jistá, že někdo stříká na její nádobí neznámý chemický prostředek s cílem, aby se jí udělalo 

nevolno nebo měla zdravotní indispozici. Své podezření sdělila panu X, který do koupelny 

nainstaloval skrytou kameru. Po několika dnech obsah kamery nahrál do počítače a zjistil, 

že v době, kdy nikdo v kanceláři není, paní Z stříká chemický přípravek na čištění na 

nádobí, které oba používají při společných snídaních. Vytipoval si vhodný okamžik, kdy 

nastražil opět kameru tak, aby měl přímý přenos v okamžiku, kdy bude paní Z 

kontaminovat nádobí. V okamžiku, kdy paní Z nastříkala čistící prostředek na nádobí, 
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zapečetil místnost a zavolal policii. Poté informoval svého nadřízeného, který se snažil 

postup zastavit s tím, aby si vše vyříkali mezi sebou. Pan X nesouhlasil a policie byla 

přivolána. Došlo k ohledání místa, kde se incident stal a pan X předal kamerový záznam 

policii. Všichni tři byli vyslechnuti, přičemž paní Z se psychicky zhroutila, neboť si 

uvědomila následek svého počinu, možné hrubé porušení pracovních povinností a možnost 

okamžitého ukončení pracovního poměru.  

V průběhu vyšetřování policie dospěla na základě posudků k závěru, že látka, která byla 

použita ke kontaminaci, je běžný čistící prostředek, který je k lidskému organismu 

bezpečný, pouze může způsobil menší chvilkové zdravotní komplikace. Věc byla vyřešena 

jako přestupek a dotyčná byla potrestána snížením platu. 

Šetřením bylo ale zjištěno, že pan X svévolně nainstaloval skrytou kameru do koupelny, 

kde mohlo docházet k porušování osobnostních práv, zejména k dokumentaci nejen činu 

samotného, ale i ke sledování a nahrávání převlékajících se kolegů. K instalaci navíc neměl 

povolení a zasahoval tak do ústavního práva nedotknutelnosti osobní svobody.  

Z šetření také vyplynulo, že pan X a paní Y porušovali pracovní povinnosti absencí na 

pracovišti, a to i přesto, že na pana X nebyly kladeny vyšší nároky nadřízeného a paní X 

svoji práci zastala v pracovní době.       

Z hlediska zavinění byl případ kvalifikován jako přestupek a v rámci správního řízení byla 

paní Z potrestána dle zákona. Pan X sice kamerovým záznamem dokázal identifikovat 

pachatele, ale instalací kamery se dopustil také přestupku, neboť policejním orgánem byl 

jeho počin kvalifikován jako přestupek také a v rámci správního řízení byl také potrestán 

dle zákona. Paní Y se stala dlouhodobě nemocnou s tím, že její zdravotní stav souvisí 

s činností paní Z, což ale lékařské posudky vyvrátily.  

Závěr: Pan X dobrovolně, částečně pod psychickým nátlakem opustil zaměstnání a v 

současnosti pracuje u stejné společnosti, ale na jiném, vzdáleném pracovišti. Nadřízení 

zmiňovaných osob v rámci podniku provedli reorganizaci a místo paní Y bylo bez náhrady 

zrušeno. V rámci podniku ji bylo nabídnuto jiné, stejně placené místo na jiném pracovišti, 

mimo pana X. Paní Z poté, co byl její čin posouzen jako přestupek, zůstala na pracovišti a 

pracuje zde dodnes. S panem X a paní Y se nekontaktuje ani pracovně. V současné době 
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organizace zjistila, že chybí na pracovišti sekretářka, proto bylo vyhlášeno výběrové řízení 

na tuto pozici. Pozice pana X byla obsazena novým uchazečem.  

Můj náhled na konflikt a návrh jeho řešení na základě odborných poznatků 

Popsanou situaci lze v rámci konfliktů považovat za extrémní. K povaze této situace 

přispěly i další faktory, které budou rozebrány. Současně za pomoci získaných poznatků 

bude učiněn pokus o navržení řešení konfliktu a poukázáno na nedostatky komunikace 

v rámci organizace. 

Prvním faktorem, který mohl podpořit vznik konfliktů, je samotný prostor šaten. Malý 

stísněný, který je používán muži i ženami dohromady. Zároveň je zde i sprcha, místnost je 

exponovaná v rámci jejího užívání a nesplňuje požadavky na intimitu obou pohlaví. Tento 

aspekt je zmíněn v odborné literatuře (Bednář, Medlíková) jako jeden z rizikových. Malý 

prostor může mít na pracovníky negativní psychický dopad. Mohou se objevovat konflikty 

kvůli stísněnosti. Řešením může být zvětšení či reorganizace prostor pracoviště pro 

zlepšení prostoru pracoviště. Ne vždy je to ale možné kvůli prostorovým a finančním 

dispozicím pracoviště. Nicméně je nutné oddělit muže a ženy, neboť mohou vznikat 

vztahy, které jsou na pracovišti problematické. 

Z hlediska postupu při řešení konfliktů se zde vyskytlo hned několik chyb, které postupně 

konflikt eskalovaly. První předzvěstí konfliktů byla společně strávená doba v čase 

zaměstnání aktérů X, Y a jejich nekolegiálního chování vůči ostatním zaměstnancům. 

Jejich hodinové snídaně a časté přestávky na obědy v situaci, kdy ostatní zaměstnanci 

dodržují řád pracoviště a zákoník práce nepůsobí na ostatní dobrým dojmem. Z diskuzí 

s ostatními zaměstnanci navíc vyplynulo, že je tento pár při svých setkáních hlučný a ruší 

ostatní kolegy při práci. Dotčené osoby svou práci zastanou, ale ze strany nadřízeného by 

takové chování nemělo být tolerováno, právě kvůli pracovní atmosféře. Zde měl nadřízený 

dát oběma aktérům na srozuměnou, že takové chování nemůže a nesmí být tolerováno. 

Bohužel nadřízený obou zaměstnanců z důvodu své povahy problémy neřeší, neboť na to 

nemá povahu a bojí se případné negativní reakce ze strany svých podřízených. Konflikty 

na pracovišti často přechází a výsledkem jsou konflikty skryté, které udeří mnohem větší 

silou. Na pracovišti dochází k těmto anarchistickým zlozvykům, které snižují již tak 

omezenou práceschopnost pracoviště. Tomu nepřispívá ani milostný vztah obou aktérů. 
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Vztah může být vnímán negativně, neboť toho pracovníci mohou i nemusí využívat k 

určité protekci, jako v případě obědů nebo vytěžováním práci paní Z, která musela 

vykonávat práci i za přítelkyni pana X. Zde docházelo k emocionálnímu vypětí mezi 

ženami, které přerostlo v hlubší konflikt. Tyto milostné vztahy by na pracovišti neměly být 

přítomny a pokud ano, neměly by ovlivňovat pracovní proces. Zde měl zasáhnout 

management, neboť není možné, aby dělal za paní Y práci někdo úplně jiný. Bohužel tento 

fakt nebyl evidován nadřízenými, a proto konflikt dále eskaloval. Kdyby v tomto bodě 

nadřízení zasáhli, mohli dotčené strany svolat k diskuzi a na jejím základě vynést opatření. 

Mohlo se jednat o zpřesnění podmínek, stanovení obědových přestávek na určitý čas nebo 

nutnost sdělit nadřízenému skutečnost o opouštění pracoviště. 

Ve chvíli, kdy paní Y zjistila, že bylo její nádobí a ostatní věci kontaminovány 

dezinfekčními prostředky, měla okamžitě tuto skutečnost sdělit nadřízeným, kteří měli 

podniknout příslušná opatření. Zde je nutné konstatovat fakt, že nadřízení neměli vůbec 

tušení, co se na pracovišti děje, neboť se o své podřízené téměř nezajímali. 

Z manažerského hlediska se jedná o velký nedostatek, pokud se nadřízení nezajímají 

o atmosféru na pracovišti a nemají přehled o vztazích mezi spolupracovníky jsou v řešení 

konfliktů méně úspěšný. Z tohoto důvodu paní Y tuto situaci ani nehlásila, protože ze 

strany nadřízených by nejspíš žádná reakce nepřišla. Na nezájem o své podřízené ukazuje 

i fakt chybějících informací o častých absencích pana X a paní Y, čímž hrubě porušovali 

zákoník práce a dle toho měli být nadřízenými řádně potrestáni. Ani jeden z nich tuto 

skutečnost nehlásil svým spolupracovníkům, což vedlo k častým komunikačním 

problémům. Bohužel ze strany nadřízených zde stále nedošlo k žádné odezvě. 

V důsledku těchto okolností jednal pan X a umístěním kamery do šatny sice zjistil 

totožnost pachatele, nicméně tím porušil zákon na ochranu osobních údajů a dopustil se 

přestupku. Díky tomuto postupu byla zjištěna osoba odpovědná za útoky. 

Situace vůbec nemusela eskalovat do takových rozměrů, pokud by nadřízení projevili větší 

péči o své zaměstnance. Řešením celé situace mohlo být místo přivolání policie a řešení 

konfliktu státními orgány, najmutí mediátora a řešení konfliktu pomocí metody mediace. 

Přivoláním mediátora by do konfliktu vstoupila nezúčastněná osoba, která by nebyla 

ovlivněna názory ostatních pracovníků a měla by jiný pohled v rámci situace na pracovišti. 
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Mediátor by vyslechl všechny strany a na základě jeho zjištění by navrhnul řešení situace. 

Tento výsledek má však pouze formu doporučení, mediátor nemůže vydávat zásadní 

stanoviska nebo přikazovat aktérům co mají dělat. Podobnou úlohu může ještě zastat 

ombudsman i on může vydat doporučení v rámci konfliktu. To vše stojí na zájmu 

managementu, který v tomto případě nebyl dostatečný. Další možností by například mohla 

být mediovaná arbitráž. 

Pro toto pracoviště bych vydal několik doporučení. První je zavedení pracovního řádu, 

nebo morálního kodexu, který by měl oporu v zákoně a zpřesňoval by chování na 

pracovišti tak, aby neodporoval zákoníku práce. Sankce by mohly být rychlé a přesné. Tím 

by se předešlo častým absencím pracovníků a porušování zákoníku práce. Druhým 

doporučením je navázání spolupráce s mediátorem na řešení interních problému na 

pracovišti, neboť mohou vést k rozpadu pracoviště a ztrátě prestiže v očích veřejnosti i 

zaměstnanců. Třetím doporučením je zlepšení komunikace mezi vrcholovým a středním 

managementem. Tento konflikt je ukázkový příklad nekomunikace mezi vedením a 

podřízenými a možnými následky na pracovní klima organizace. Pokud organizace zavede 

daná opatření a vybuduje systém pro jejich plnění minimalizuje propuknutí konfliktů, 

vyhnout se jim nikdy nemůže. Bohužel bez snahy managementu jsou všechna tato 

doporučení neúčinná, neboť management nemá žádnou snahu jakékoliv problémy na 

pracovišti řešit. 

3.2 Případová studie 2 

Pracoviště státní správy. 

Pan X – pracovník odboru, zkušený, středního věku s dlouhou praxí v oboru. Má konfliktní 

povahu a je cholerik, což byl jeden z důvodů, proč byl odvolán z vedoucí funkce. Má 

smysl pro spravedlnost, je šetrný, ale pracovitý. Má zdravé a praktické myšlení, ale své 

názory a myšlenky nedokáže prosadit bez toho, aby nevyvolal konflikt. Je nezdrženlivý 

a snadno se nechá unést, což je příčinou mnoha neshod jak s vedoucími pracovníky, tak i 

s kolegy. Dokáže se soustředit pouze na jednu věc, ale tu zase dokáže dotáhnout do konce. 

Ve své práci má úspěchy, ale jeho chování často vyvolává špatnou náladu na pracovišti. V 

jádru je rovný a pracovitý člověk, který neumí zradit, ale je mu jedno, co si o něm lidé 

myslí a zbytečně na sebe poutá pozornost. Dokud byl vedoucím pracovníkem, nebyl 
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oblíben, protože neuměl jednat s lidmi a nebyl dostatečně empatický. Nyní je mezi 

řadovými pracovníky oblíben. Často je jeho cholerická povaha terčem zábavy pro ostatní 

pracovníky. Je ženatý a má plně funkční rodinu ve které nejsou problémy.   

Pan Y – vedoucí oddělení – inteligentní muž, který nemá dostatečné pracovní zkušenosti.  

Na pracoviště nastoupil proto, aby se stal vedoucím, což mu sice nikdo nevěřil, ale dokázal 

se dostat do přízně nadřízených zejména loajalitou a jejich obdivováním. Žije sám, je 

nevyrovnaný, nejistá je jeho sexuální orientace, ta je předmětem spekulací mezi ostatními 

kolegy. Tyto spekulace někdy vedou k ostřejším situacím. Své soukromí tají jak před 

kolegy, tak i před známými. Nemá děti, pouze psa, navštěvuje jen rodiče, nemá žádné 

známé přátele a často je v zaměstnání i po pracovní době, kdy přebývá ve své kanceláři, 

nebo je v kanceláři se svým nadřízeným a povídají si, neboť mají podobný styl života. Do 

funkce byl dosazen panem Z. Přesto, že umí například velmi dobře anglicky, není schopen 

si pamatovat řadu pracovních záležitostí a postupů. Mezi podřízenými není oblíben, trpí 

dle názoru ostatních napoleonským komplexem, který podle všeho vyplývá z jeho malé 

postavy. Postrádá u podřízených autoritu, proto používá restrikce a tresty k udržení 

kolektivu. V minulosti kvůli jeho arogantnímu chování několik pracovníků odešlo na jinou 

pozici.     

Pan Z – nadřízený obou – je svobodný, před deseti lety od něj odešla partnerka pro jeho 

tvrdohlavou a svéráznou povahu. Je středního věku, zkušený pracovník ve svém oboru, 

který ale výrazně přibral na váze díky svému nezřízenému způsobu života. Z toho se odvíjí 

jeho častá prokrastinace, která je příčinou řady neshod, opoždění vyhotovení stanovených 

úkolů a má vliv na práci jeho podřízených. Pokud něco slíbí, většinou nic nedodrží, 

případně úkoly poté, co se blíží jejich termín, předá i se zodpovědností na své podřízené. 

Neumí si organizovat čas, jak pracovní, tak i soukromý. Jedná se o manažerský typ „nikdo 

to neumí udělat tak dobře, jako já“. Nedokáže delegovat práci, podnikovým psychologem 

byl vyhodnocen jako nedostačující, ale jeho nadřízení nemají dostatek důvodů k jeho 

odvolání a svým způsobem (s ohledem na pracoviště státní správy) jim tato situace 

vyhovuje. Má tvrdohlavou a mstivou povahu, prosazuje pouze své názory, které vydává za 

pravdivé a pokud je konfrontován se skutečností, že se mýlí, trvá na svém. Je velmi složité 

se s ním pracovně domluvit na postupech a nezná kompromis. V minulosti udělal několik 
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chyb ve své práci a úsudku, nikdy nebyl potrestán. Mezi podřízenými není oblíben pro 

uvedené vlastnosti, řada pracovníků odešla pro neshody s ním. U nadřízených má 

nevysvětlitelnou podporu, což může být dáno i tím, že dokáže přesvědčit nadřízené, neboť 

ti nevědí o zásadních informacích o chodu pracoviště, který vede. Na něm pak zůstává 

často po pracovní době, neboť nemá jak žádné zájmy, tak ani přítelkyni a přátele. 

Vyzdvihává skutečnost, že zůstává na pracovišti, aby se prezentoval jako pracovitý, svoji 

práci ale často nezvládá a některé z úkolů, které mu byly jako vedoucímu určeny, i několik 

let nesplnil. Vzdělání má vysokoškolské a je vysoce inteligentní.   

Pan Z je vedoucím odboru, pod něhož spadá odbor, jehož pracovníkem je pan X. Pan X je 

samostatným pracovníkem odboru a pan Z je jeho bezprostředním nadřízeným. Pan X 

býval zástupcem pana Z, když byl ještě pan Z vedoucím oddělení. Poté, co Z povýšil, pan 

X byl z organizačních důvodů převeden z místa zástupce vedoucího oddělení na 

samostatnou specializovanou tabulku, platově odpovídající vedoucímu oddělení. 

S ohledem na specializaci stojí pan X mimo strukturu podřízených oddělení a je součástí 

odboru. Pan Y je sice také součástí odboru, ale je vedoucím jednoho ze tří oddělení 

spadajícího pod vedení pana Z. Pan Y nemá zkušenosti, znalosti a praxi ale je loajální vůči 

panu Z a udělá vše, co mu pan Z nařídí, resp. přenese jeho pokyny na své podřízené. Do 

vedení oddělení se dostal poté, co si jej pan Z vybral a přesvědčil svého nadřízeného, že je 

dobrým a jediným kandidátem. Vybrán byl výběrovou komisí, jejímž předsedou byl právě 

nadřízený ředitel, který nechce mít konflikty na pracovišti. Z hlediska vedení nejsou pan Y 

a X ve vzájemné podřízenosti nebo nadřízenosti. Z hlediska práce jsou na stejné úrovni, jen 

pan Y má příplatek za vedení oddělení. Oba se ale zpovídají vedoucímu odboru 

samostatně.  

Pokud chybí na sekretariátu jeho pracovnice, je jednou z povinností pana Y zajistit přístup 

do trezorů, které jsou součástí sekretariátu. V trezorech jsou pracovní materiály, které 

podléhají režimovému zacházení. Podřízení pana Y si jeden den, kdy sekretářka chyběla, 

mezi sebou stěžovali, že nemohou do trezorových místností a nemohou tak pracovat 

s některými materiály. Rovněž i pan X potřeboval do trezoru si vyzvednout písemný 

materiál, který bylo ten den nutno vyřídit. Jelikož žádný z pracovníků se neměl k tomu, 

aby zašel do kanceláře pana Y, neboť ten měl špatnou náladu jako obvykle skoro každý 
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den (pan Y bývá labilní a často nemá k podřízeným pozitivní přístup). Jelikož pan X není 

podřízeným pana Y, zašel k němu do kanceláře a požádal jej, aby zajistil klíče a otevřel 

trezory. Na to mu pan Y odvětil, že neví, kam sekretářka dala klíče a že ho to nezajímá a ať 

si je najde sám a otevře si trezory. Pan X, známý svou výbušnou povahou mu na to sdělil, 

že to nechce jen pro sebe, ale také pro jeho podřízené. Na to mu pan Y odpověděl 

podobným způsobem, jen více nahlas s nádechem velmi špatné nálady. Pan X tedy zvýšil 

hlas a velmi vulgárním způsobem mu sdělil invektivy a odešel na chodbu. Pan Y za ním 

vyběhl a chtěl zopakovat, co mu pan X řekl. Ten pak nahlas opakoval své vulgarismy 

způsobem, že jej slyšeli podřízení pana Y. Pan Y neváhal, sepsal o incidentu záznam a 

ihned jej zaslal panu Z, vedoucímu odboru.  

Při poradě druhý den se před vedoucími oddělení a pracovníky, kteří spadají pod 

vedoucího odboru probíral incident předchozího dne. Pan Y sdělil, že trvá na potrestání 

pana X s tím, že znevážil jeho čest před podřízenými, avšak nikdo z jeho podřízených mu 

není schopen dosvědčit, že se tak stalo, i když pan Y tvrdil, že to museli slyšet všichni. Na 

to pan X sdělil, že je pravdou, co se stalo, incident zopakoval přede všemi přítomnými 

s tím, že dle něj nemohlo vzhledem k osobnosti pana Y dojít k uražení cti, neboť žádnou 

nemá. Opět hrozilo, že se vystupňuje incident, který započal den předtím.  

Vedoucí odboru pan Z vyřešil celou věc tak, že sám nechtěl ve věci rozhodnout a nebyl 

schopen účastníky incidentu usmířit. Proto řešení incidentu převedl na ředitele, který má 

pravomoc potrestat viníky (pan Z pouze navrhuje potrestání, ale samotné vynesení trestu je 

na řediteli) a ten rozhodl, že se má pan X omluvit před panem Y a jeho podřízenými na 

poradě oddělení. Pan X namítal, že se přece nikdo nepřihlásil, kdo by incident slyšel, koho 

by pobuřoval, a tak nevidí důvod, aby se před cizími pracovníky, kteří jsou navíc funkčně 

na nižší úrovni než on, měl omluvit.  

Pan X se nakonec omluvil dle pokynu ředitele, neboť ze strany pana Z, se kterým má pan 

Y dobré vztahy, hrozila situace, že za jakékoliv pochybení může dostat důtku, která má za 

následek, že nebude ohodnocen při blížících se kvartálních finančních odměnách.    
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Můj rozbor a názor na situaci 

Nastalá situace na pracovišti má příčinu v několika spouštěčích. Tím prvním, který musím 

zmínit je, zda by měl pan Y se svou labilní povahou pracovat na místě vedoucího? Vedoucí 

pozice je psychicky velmi náročná a dosazení labilního jedince, který nemá pod kontrolou 

svůj stav může vést ke konfliktům na pracovišti a problémům nejen mezi zaměstnanci, ale 

i vedením a podřízenými. V první řadě by neměli lidé jako pan Y vykonávat řídící funkce. 

Tomu nepomohlo ani dosazení pana Y panem Z na jeho místo, neboť v očích ostatních 

zaměstnanců je tento krok vnímán jako určitá forma protekce. Zde narážím na druhý 

problém a tím je vztah pana Y a pana Z. Z hlediska psychologického jsou sice dobré 

vztahy na pracovišti žádané, nicméně zde narážíme na vztah příliš osobní, který na 

pracovišti není žádoucí. Díky této protekci byl navíc na místo dosažen člověk bez 

odpovídajících zkušeností což mělo výsledek na výkonost celého oddělení, které pokud 

měl pan Y „dobrou“ náladu doplácelo a doplácí na jeho špatná a nelogická rozhodnutí. 

Bohužel se jedná o úkaz ve zkoumané oblasti státní správy poslední dobou velmi rozšířený 

a ta doplácí na nízkou efektivitu. Pan Z zde měl v mých očích negativní roli. Svým 

přístupem k práci, který byl trestuhodný. Osobně zastávám názor, že takovýto lidé by 

neměli být manažery.  

Zarážející je tak jako v první kazuistice nezájem vedení po předchozí zkušenosti k jeho 

pracovníkům. Pan Z neměl vůbec snahu problém řešit. Zde hrála roli osobní animozita 

mezi panem Y a Z. Proto problém předeslal dále svému řediteli než, aby se ho sám snažil 

vyřešit. Jako v předchozím případě bych zde navrhoval využití mediátora, který by mohl 

významně pomoci k vyřešení konfliktů a zmírnění napětí na pracovišti. Nestrannost 

mediátora by v rámci konfliktu mohla hrát důležitou roli, v rámci řešení vztahů na 

pracovišti. Roli ředitele vnímám rozporuplně. Na jednu stranu bylo dobré, že situaci ihned 

začal řešit. Na druhé straně zde byla jeho zbrklost, kdy na základě, aniž by si zjistil hlubší 

informace o konfliktu formuloval závěr, na jehož základě konflikt rozsoudil. Rozhodnutí 

měl provést po získání podkladů. Nicméně je zde patrné ovlivnění ze strany pana Z. Pan X 

nejednal dle společenských konvencí. Zde musím dodat, že pan X je cholerické povahy. 

Nicméně důvod jeho reakce byl na chování pana Y, který vůbec nejevil zájem 
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spolupracovat. Vlivem nezájmu ze strany pana Y a Z došlo k emoční eskalaci pana X, 

která vedla k propuknutí konfliktu ve vysoké intenzitě. 

Předejít této situaci by bylo možné za předpokladu jiného personálního obsazení, nebo 

vypracováním stanov a jasně daného kompetenčního systému. Ten by vymezoval 

pravomoci jednotlivých osob tak aby nedocházelo ke konfliktům. Například aktivní přístup 

k trezoru by mělo více osob než dvě, nebo každý zaměstnanec. Ti by měli za svěřený klíč 

zodpovědnost a případné náklady při ztrátě, a z toho vyplývající postihy, by šly na jejich 

účet. Dále by byl zaveden kontrolní systém, který by evidoval využití trezoru a subjektů 

jež ho využívají. Dalším možným opatřením by bylo zavedení vícevrstvého výběrového 

řízení, které by zabránilo dostat se na vedoucí pozice labilním jedincům bez potřebných 

kompetencí. Manažer musí být psychicky odolný jedinec, ne labilní osobnost. 

Management pracoviště by se měl více zajímat o stav svých podřízených a v případě 

takového konfliktu neprodleně zasáhnout. Možnou variantou je využití podnikového 

psychologa. V současné době se jedná o velmi rozšířený trend v rámci firem, spolu s tím, 

jak dochází k rozšíření psychických nemocí. Nebo využití školení pracovníků, jak 

konfliktům předcházet. Bohužel tento krok není dostupný pro všechna pracoviště. Nicméně 

využití metod mediace je metoda mnohem dostupnější a dle mého osobního názoru 

příjemnější pro obě zúčastněné strany. 

Do budoucna nebude důsledkem těchto kroků nálada na pracovišti v nejlepší kondici. 

V současné době je nálada na pracovišti mezi dotčenými osobami v záporných hodnotách. 

Zaměstnanci mezi sebou téměř nekomunikují a efektivita pracoviště je tím pádem nižší. 

Vlivem tohoto sporného rozhodnutí zde bude mezi zaměstnanci nadále přetrvávat 

negativní atmosféra. Do budoucna lze očekávat další výskyt konfliktů. Tyto konflikty 

vlivem vnitřní akumulace mohou mít ještě silnější průběh než tento konflikt, neboť řešení 

použité ředitelem nebylo účinné a tento problém spíše oddálilo. 

Z hlediska správnosti rozhodnutí si nemyslím, že přijaté řešení ve formě omluvy přede 

všemi i nezainteresovanými pracovníky je správné. Je nevhodné řešit osobní konflikty před 

spolupracovníky a už vůbec ne před podřízenými, kteří s ním nepřišli do styku. To může 

vést k polaritě a sympatiím pracovníků k jednomu či druhému aktéru konfliktu. Také 

z hlediska obecných pravidel chování není tento přístup vhodný. Ostatní mohou na pana X 
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nahlížet jako na agresora, byť v této situaci není sám. Další mohou to samé říkat o panu Y. 

Tento konflikt měl být řešen pouze v kruhu pracovníků kde proběhl. Neměl být zanášen na 

oddělení, které s ním vůbec nesouvisejí, protože se může jednat o spouštěč dalších 

konfliktů v budoucnu. V důsledku toho se na pracovišti mohou tvořit skupinky, které proti 

sobě budou navzájem bojovat, vyvolávat konfliktní situace. Již v současné době je možné 

pozorovat tendence příklonu většiny zaměstnanců na stranu pana X. To v budoucnu může 

vést k otevřeným antipatiím proti pánům Y a Z. Vzhledem k tomu, že se jedná o vedoucí 

zaměstnance může tato situace eskalovat v sabotáže, kdy zaměstnanci nebudou respektovat 

svého vedoucího a naopak.  

3.3 Případová studie 3 

Pracoviště státní správy. 

Pan V1 – muž, svobodný, 38 let, inteligentní a vysokoškolsky vzdělaný, pověřený vedením 

realizačního týmu, zkušenosti ze zahraničních stáží. Mezi kolegy je oblíben pro svou 

přátelskou povahu. Přesto, že dokáže komunikovat na vysoké úrovni v zaměstnání, 

zejména mezi kamarády je znám pro své výstřední chování, zejména černým humorem. Je 

kreativní, ale rád řeší jen problémy, zejména pracovní, které jej baví. V případě, že zadání 

jemu svěřenému úkolu nemá jednoznačný či jednoduchý konec, stává se pracovní zadání 

pro něj nezajímavé a přenechává řešení úkolu kolegům. Oddalování řešení problémů byl 

i důvod, proč nedostudoval předchozí vysokou školu, kterou nedokončil jen proto, že 

nestihl vyhotovit diplomovou práci. Přesto, že má dostatečné finanční prostředky, bydlí 

s dalšími kamarády ve sdíleném bytě.  

Pan V2 – muž, ženatý, 33 let, inteligentní a cílevědomý, vysokoškolsky vzdělaný, mající 

velmi dobré pracovní výsledky v předchozích realizačních týmech. Má neotřelé nápady, 

které úspěšně uplatňuje v řešení zadaných úkolů. V kolektivu oblíben pro svou přátelskou 

povahu, je velmi rodinně založen a pracuje nad rámec zadaných úkolů ze zájmu, často bez 

nároku na další odměnu. Svou práci má rád a zdokonaluje se odborným studiem. Také rád 

přijímá odůvodněnou kritik, pokud se mu něco nepovede a zajímá se o názory a rady 

starších a zkušených kolegů. Nemá ambice být ve vedení týmu a rád získává nové 

zkušenosti. Mimo zaměstnání má několik dalších zájmových činností, kterými ventiluje 

pracovní stres. V současnosti staví dům v očekávání rozrůstání rodiny.    
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Situace je následující: Pánové V1 a V2 společně pracují v jednom realizačním týmu. Tým 

se skládá celkem ze čtyř osob – analytiků. Cílem je řešení zadaných úkolů, které mohou 

být jak dané nadřízeným, tak i úkoly, které vyplynou z vývoje řešených úkolů jednotlivých 

analytiků. Oba muži mají několik nápadů, kdy ale V1 prosazuje řešení své, i když není 

vždy správné a k výsledku řešení úkolu se dá přijít i jednodušší cestou, nebo cestou, kdy je 

třeba zvýšeným a dlouhodobým úsilím vyřešit problém tak, aby byl ekonomicky přínosný 

a efektivním. V takovém případě pan V1 začne ztrácet zájem, o vyřešení případu 

a přenechává jej kolegům k vyřešení. Jakmile je úkol hotov, pan V1 jej dokáže prezentovat 

nadřízeným tak, že je celá skupina oceněna. Pan V2 má také mnoho variant, jak úkoly 

vyřešit a je velmi kreativní. Jeho způsoby vyřešení úkolů jsou neotřelé a jelikož čerpá jak 

ze svých, tak i ze zkušeností starších kolegů, dokáže vyřešit i úkoly, které mu přenechá pan 

V1. Pan V2 je skromný, nikde se neprezentuje a přenechává prezentaci panu V1.  

Jelikož postupem času eskalovala zhoršená pracovní nálada ve skupině, začal pan V2 

vyčítat panu V1 vedení týmu, a to v době, kdy se nedařilo vyřešit několik daných úkolů za 

sebou. Pan V1 se přestal zajímat o svěřené úkoly a soustředil se na úkoly, které měly pro 

něj velmi zajímavé benefity v podobě zahraničních služebních cest. Pan V2 mu tyto 

skutečnosti vytýkal, i když on sám nemá zájem o úkoly pana V1, neboť není jazykově 

vybaven a nemohl by je řešit ve spolupráci se zahraničními partnery. Zhoršená nálada se 

stupňovala až do chvíle, kdy mezi oběma muži začaly eskalovat konflikty, neustále se 

přeli, zvyšovali na sebe hlas, osočovali se z nezdarů. Poté se začali urážet až do chvíle, kdy 

se spolu odmítali bavit a na pracovišti, ale i mimo něj a spolu přestali komunikovat. Panu 

V1 to bylo jedno, neboť z pozice vedoucího týmu se nic nestalo, v týmu pracují další 

kolegové, kteří s ním komunikují. Ti jsou v rolích pozorovatelů, baví se s oběma muži, 

mají na věc názor, že by si měli oba situaci lidsky vykomunikovat, což ale oba odmítají. 

Pan V2 se rozhodl, že opustí pracoviště a po dohodě s nadřízenými by odešel pracovat na 

jiné pracoviště, které je v jiném městě. Svěřil se několika starším kolegům, kteří vývoj 

konfliktu sledovali na pracovišti. Pan V2 oslovil i nadřízeného, aby situaci vyřešil. Ten k 

tomu sdělil, že si mají konflikt vyřešit mezi sebou, neboť on není psycholog a nehodlá nic 

měnit. Pan V2 se proto rozhodl, že se nebude podílet na další práci týmu, bude plnit pouze 

úkoly, které mu budou panem V1 předány, i když se může jednat o úkoly nesmyslné a 
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zbytečné. Nebude do práce vnášet svou invenci. Také se rozhodl, že si najde jiné 

zaměstnání mimo strukturu organizace a podá výpověď.  

Řešení: situace si na pracovišti všiml pan D, který byl jedním z mentorů pana V2, a i na 

jeho osobní doporučení se pan V2 dostal na pracovní místo, kde začal plnil mu svěřené 

úkoly. Pan D znal i situaci kolem nadřízeného, který odmítl konflikt řešit, a proto se obrátil 

na ředitele společnosti, neboť se jednalo o bývalého kolegu, se kterým několik desítek let 

pracoval. Ředitel nevěděl nic o konfliktu, ani o jeho snaze řešení a proto rozhodl, že tým 

bude reorganizován a pan V2 bude přeřazen do jiného týmu s podobnou problematikou 

úkolů, kde zapadl lidsky i profesně. V současnosti je pan V2 spokojen na svém současném 

pracovišti a zůstává v organizaci. Tým pod vedením pana V1 nyní pracuje v původní 

sestavě, pouze v počtu tří osob, což tým limituje v řešení zadaných úkolů, zejména v 

dodržení termínů. Pan D je nadřízenými sledován, neboť je obešel a řešil něco, co neměl v 

popisu práce. S ohledem na přátelské vztahy s ředitelem jej ale nemohou trestat, pouze mu 

zadávají úkoly, které vyžadují mimořádné nasazení.  

Můj názor a pohled na situaci 

V tomto případě se jedná a klasický příklad konfliktu mezi spolupracovníky s jiným 

pohledem na věc, psychologickým profilem, ale i metodou práce. Jejich rozdílnost vyústila 

v konflikt, který ohrozil výkonnost skupiny. Jako v předchozích případech zde narážíme na 

kamarádství typu nadřízený – podřízený. Tento druh vztahu existuje téměř na každém 

pracovišti. Neměl by ovšem zasahovat do pracovního výkonu. Přátelé mohou být až po 

pracovní době. Jako chybu vidím opět v nezájmu vedení řešit celou situaci. Pokud ředitel 

odmítne řešit konflikt mezi spolupracovníky, dává tak svým podřízeným najevo, že mu 

celá situace na pracovišti je úplně jedno. Projevení nezájmu může u zaměstnanců způsobit 

zvýšení agresivity v konfliktu a jeho eskalaci, neboť zde není nikdo, kdo by konflikt dostal 

pod kontrolu. Tento konflikt je přímo ukázkovým příkladem pro možnost použití mediace. 

V této situaci byl osloven nadřízený, bohužel neprojevil žádnou aktivitu. Oba aktéři jsou 

velmi rozdílní a mají jiné zájmy a pracovní nasazení. Velkým otazníkem, tak zůstává, zda 

by nadřízený příslušného oddělení měl plnit funkci vedoucího, pokud není schopen aktivně 

řešit a reagovat na konflikty, které se mu na pracovišti odehrávají? Pokud bych chtěl, aby 

se situace na pracovišti zlepšila doporučil bych personální přeobsazení vedoucího. Je to 
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velký zásah do organizační struktury nicméně v současném případě vidím toto jako 

nejlepší řešení. Vinou neaktivity mohlo oddělení přijít o velmi dobrého a efektivního 

pracovníka, který má velký vliv na výkonnost své skupiny. Celou situaci nakonec musel 

vyřešit jiný kolega obou spolupracovníků, který využil své osobní vazby k vyřešení situace 

a aktéry oddělil do jiných skupin. Tento vztah a způsob řešení není vhodný, ale v této 

situaci se jednalo o řešení v nouzové situaci, které reagovalo na situaci, ke které nemělo 

vůbec dojít. Důležitá byla záchrana kvalitního pracovníka.  Pan D, který nebyl 

kompetentní, řešil práci za nadřízené, za což může být v budoucnu pod jinou záminkou 

potrestán. Tyto skupiny jsou každá povahově a pracovně podobné svým aktérům, kteří jsou 

nyní velmi spokojeni. Dalším možným krokem bylo nedávat k sobě dva tak rozdílné 

temperamenty, zde bylo jen otázkou času vypuknutí konfliktu, ovšem to by znamenalo 

znát povahu pracovníků a řešit konflikt v zárodku. Další možností je separace obou aktérů. 

Bohužel ta by v tomto případě neměla téměř žádnou účinnost, neboť práce obou subjektů 

je závislá na kooperaci. Ředitel zde oba pracovníky mohl oddělit do skupin dříve a konflikt 

nemusel eskalovat do takových rozměrů, kdy jeden z aktérů málem podal výpověď. Tento 

konflikt byl narozdíl od předchozích řešen jiným způsobem a vedl ke zlepšení vztahů na 

pracovišti a morálky jeho pracovníků. 
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4 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Tento program je pokusem koncipovat ve formě školení pro co nejširší možné uplatnění na 

pracovištích. Forma programu a návrh jeho částí (modulů) byla navržena z osobních 

zkušeností získaných v rámci výzkumu konfliktů na pracovištích a z nich vyhotovených 

případových studií. Program bude mít za cíl seznámit frekventanty s možnostmi řešení 

konfliktů, ale i jejich identifikace a včasného zachycení a minimalizování jeho dopadu na 

pracoviště. Program bude koncipován do více části, aby jeho probíraná látka obsáhla co 

největší rozpětí informací. Studenti by se měli naučit s konfliktem pracovat a aktivně ho 

řešit a zapojovat se do něj. Školení je koncipováno jako dvoudenní s dvěma hlavními 

moduly.  

4.1 Vzdělávací program 

Konflikty jsou sami o sobě velmi obsáhlé téma, které má mnoho součástí, možností řešení 

a příčin. Proto by program byl koncipován na část teoretickou, praktickou a konečnou 

reflexi. Program se snaží pracovat nejen s poznatky, pracuje také s otázkami. Proč? Jak? 

Co? Zodpovězením těchto otázek, jenž provázejí celý program by měl student nalézt řešení 

svého problému.  

Teoretická část se zabývá teorií konfliktů a zahrnuje odborné poznatky z praxe ale i 

odborné literatury. Prvním bodem, se kterým se posluchači seznámí je vymezení konfliktů. 

Posluchač je seznámen s konfliktem jako pojmem. Co je konflikt a jak vzniká jaké může 

mít příčiny. Dále jsou seznámeni s druhy konfliktů podle jejich dělení, neboť je důležité 

znát druh konfliktu pro jeho lepší možnosti řešení. Tyto získané znalosti naučí studenty 

kurzu pružně reagovat na vzniklé situace na pracovišti. Na toto téma by navázalo možnosti 

řešení konfliktů. Účastníci jsou zde seznámeni s řešením konfliktů a jejich možnosti 

implementace v rámci pracoviště a sociálních vztahů. Jsou jim zde vysvětleny různé 

náhledy na řešení konfliktů v rámci skupin a zahrnují průřez dosavadním řešením konfliktů 

z různých úhlů a psychologických aspektů. V rámci tohoto modulu jsou seznámeni 

s podmínkami pro vznik konfliktů, vývoji těchto podmínek a jak na ně reagovat. Zároveň 

jsou zde nabádání na hledání spouštěčů konfliktů na jejich pracovišti či v jejich 

domácnosti. Jak poznat konfliktní typ a jak eliminovat jeho vliv na pracoviště? Proto je 

velká část věnována identifikaci a práci s takzvanými skrytými konflikty, které jsou 
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v současné době velmi rozšířené. Lektoři se snaží poznatky využít pro popis identifikace 

konfliktního typu lidí. Nezáleží jen na pracovním prostředí, ale i na kolektivu. Za pomoci 

skupinové diskuze se skupina snaží přijít v rámci získaných poznatků na možné spouštěče 

a konfliktní situace v rámci jejich okolí, některé případy jsou dále probírány v praktické 

části. Diskuze slouží k utřídění informací získaných v rámci teoretické části. V následující 

části jsou zahrnuta vystoupení mediátora a seznámení s možností mediace, ale i dalších 

asistenčních metod zvládání konfliktů například arbitráž. V tabulce níže je časové 

rozvržení modulů kurzu a časová dotace. 

Teoretická část: 

 

Praktická část se zabývá praktickými nácviky a rozebíráním problémů z praxe, ale 

i příkladů, které navrhnou studenti sami. Studenti jsou rozděleni do skupin po 3 až 4 lidech 

a snaží se za pomoci poznatků řešit nastalé situace. V rámci komunikační strategie si 

studenti zkouší hrané situace a jejich reakce. Tato část má naučit studenty komunikovat 

s osobou či osobami zúčastněnými v konfliktu a napomoci jejich řešení. Studenti jsou zde 

Předmět Hodinová dotace Probíraná látka 

Úvod do metodologie teorie 

konfliktu 
2 hodiny 

Základní teorie konfliktů a 

jejich členění 

Prevence a předcházení 

konfliktů v rámci pracoviště 3 hodiny 

Možnosti předcházení 

konfliktů, konfliktních situací 

a prevence před nimi 

Seznámení se s možnostmi, 

jak řešit konflikty a mediace 

jako nástroje jejich řešení 
3 hodiny 

Stručné seznámení 

s možnými řešeními 

konfliktu, úvod do metody 

mediace a role mediátora 

Závěrečná diskuze 

30 minut 

Závěrečné shrnutí a utřídění 

poznatků v rámci konečné 

diskuze 
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vedeni k aktivitě a zapojeni do skupinových aktivit. K ruce jim jsou odborní školitelé 

programu, kteří s každou skupinou aktivně komunikují a snaží se skupině pomoci 

dosáhnout dílčího výsledku. Situace jsou přizpůsobeny na různé druhy pracoviště jako jsou 

školy, státní správa, ale i soukromé firmy. Jedná se o případové studie konfliktů na 

pracovištích, s kterými jsou seznámeni. Posluchači jsou seznámeni s metodou mediace, 

řešení konfliktů a během jejich nácviku jsou s touto metodou konfrontováni tak, aby měli 

příslušné srovnání při řešení daných situací. Nácvik konfliktu je nahrán na video (zde je 

nutný souhlas všech účastníků, kvůli GDPR), a poté je toto video rozebráno mediátorem, 

který na něm vysvětlí správnost či nesprávnost postupu a jeho možné řešení. Mediátor na 

praktické ukázce posluchačům vysvětlí metody a postupy mediace. Je probráno její právní 

ukotvení v české a evropské právní normě. Spolu se studenty je tato metoda zkoušena a 

vysvětlována. Poslední část se věnuje závěrečné reflexi posluchačů. Co co nového se 

naučili a jejich pohled na získané vědomosti. Prostor je přenechán dotazům a závěrečné 

diskuzi mezi vyučujícími a studenty. 

Praktická část: 

Předmět Hodinová dotace Probíraná látka 

Nácvik řešení 

předpřipravených konfliktů 

a reakcí na jejich průběh 
3 hodiny 

Tato část praktického 

nácviku se věnuje 

předpřipraveným 

konfliktům a metodám 

řešení v praxi za konzultační 

pomoci odborníka 

Nácvik mediace za dozoru 

mediátora spolu se 

záznamem videonahrávky 

konfliktu a jejího 

vyhodnocení 

4 hodiny 

Posluchači si vyzkouší 

metodu mediace, při níž je 

pořízena nahrávka, ta je 

poté mediátorem 

posuzována a posluchači 

získají zpětnou vazbu 

Závěrečné shrnutí 1 hodina Závěrečná diskuze a 
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zakončení programu 

 

Po absolvování programu má posluchač teoretické a praktické znalosti, jak zvládat konflikt 

na pracovišti. Díky nácviku je připraven na situace pružně reagovat, vyhodnocovat a 

podniká patřičné kroky. Má rozvinutější komunikační schopnosti a nebojí se do konfliktu 

vstupovat, ale aktivně ho řeší. Posluchač dostane certifikát o absolvování programu. Tento 

dokument je výstupem o zvládnutí příslušných dovedností a znalostí, který může využít 

v další profesní kariéře. Pro budoucí zlepšení programu by každý absolvent anonymně 

vyplnil dotazník, na jehož základě by byly vyhodnoceny pozitiva a negativa kurzu. Zpětná 

vazba tak poslouží jak pro informaci k porozumění studentů probírané látky, tak i pro 

zdokonalení přednášek pro pokračující programy.  
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala konflikty na pracovišti a jejich dopadem na pracovní klima. 

Jedním z jejich cílů bylo zjistit, zda nebo jak konfliktům předejít.  

Ze zjištění a provedeného pozorování bylo zjištěno, že konfliktům předejít úplně nelze, 

neboť lidé jsou rozdílní nejen povahami, vlastnostmi, ale i názory. Vlivem těchto aspektů 

budou konflikty mezi lidmi na pracovišti a ostatních aspektech života probíhat neustále. 

Konfliktům se nevyhneme, můžeme jejich dopad pouze zmenšit či usměrnit vhodným 

zásahem. 

Jak udržet dobré pracovní klima? Tato otázka provázela práci během celé praktické části. 

Z pozorovaných případů jsem zjistil, že pro udržení dobrého pracovního klimatu je nutné 

určité složení kolektivu. Pokud k sobě dám dva rozdílné temperamenty často situace vyústí 

v konflikt. Záleží, ale také na vedení daného pracoviště. Pokud vedoucí pracoviště 

neprojevuje o své podřízené zájem může to vyústit v anarchii, kdy podřízení konflikt často 

eskalují do takové situace, která ohrožuje celou práceschopnost pracoviště. Nejdůležitější 

je role manažera, schopný manažer dokáže pracoviště udržet v mezích, ale dokáže 

konflikty efektně řešit. V opačném případě se na pracovišti konflikty začínají řetězit a vše 

pokračuje v dalších konfliktech, které jsou schopny eskalovat z konfliktu předchozího. 

Možným řešením pro lepší pracovní klima shledávám ve vytvoření firemního kodexu, 

který zahrne normy chování závazné pro všechny pracovníky a bude s těmito normami 

pracovat. 

V rámci studia a přípravy na vyhotovení této bakalářské práce jsem studoval několik 

možností, jak konfliktům předejít a řešit je. Z těchto řešení jsem se nejvíce věnoval 

možnosti mediace, která se začíná prosazovat i u nás v České republice. Mediace má 

v současnosti své místo v řešení konfliktů. Zároveň se jedná o jednoduchou, levnou 

a snadno proveditelnou metodu, jak řešit konflikt. Proto ji doporučuji k řešení 

pozorovaných konfliktů, neboť chápu, že ne každá společnost si může dovolit podnikového 

psychologa. Mediátora nemůže dělat každý jedinec, a tak má i tato metoda určitá úskalí. 

Význam mediace při řešení konfliktu na pracovišti je mnohem větší, než byl před třiceti 

lety. Dostupnost mediace z ní udělalo rostoucí trend nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě. 
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Například v anglosaských zemích je využívání mediace zcela běžné u nás si svou cestu 

zatím hledá. I u nás v České republice již existuje mediační služba. Mediace zahrnuje 

psychologické a sociální aspekty tím se liší od ostatních druhů řešení konfliktů. Proto její 

role roste a bude se neustále rozšiřovat i díky své nenáročnosti. V rámci konfliktů 

zmíněných v mé práci je patrné, že využití mediace by přispělo k jejich rychlejšímu 

a efektnějšímu řešení. 

Zahrnuji ji jako důležitou součást svého programu, který se snaží využívat moderních 

metod řešení těchto situací místo klasických a zastaralých typu „snižování peněz“. 

Program má za cíl seznámit posluchače s konfliktními situaci a připravit je na ně.  

Pro pracoviště, kde jsem měl možnost pozorovat konflikty mezi zaměstnanci bych vydal 

několik doporučení.  

První doporučení zahrnuje změnu managementu, neboť jeho kroky při řešení konfliktních 

situací na pracovišti byl problematický a hraničil s nezájmem o podřízené. Druhým by bylo 

vytvoření kodexu pracoviště, kterým by se museli všichni pracovníci, včetně vedoucích, 

řídit. Třetím doporučením je úprava vnitřních prostor pracoviště tak, aby zde mohli ženy i 

muži pracovat společně za podmínek, které splňují standardy. Pokud by byly tyto kroky 

dodrženy, mohlo by pracoviště vykonávat práci efektivněji a s menšími obavami 

z konfliktu. 

Závěrem musím konstatovat, že oblast konfliktů je velmi komplikovaná a jejich studium je 

záležitostí celoživotní. Konflikty jsou a budou součástí společnosti a budou nás provázet 

stále. Ze zjištěných faktů musím dále konstatovat, že nelze navrhnout kurz, který vymýtí 

konflikt na pracovišti či mezi lidmi. Lze se pouze na tyto konflikty připravit a dopady 

minimalizovat. Bakalářská práce může sloužit jako příspěvek do diskuze, jak předcházet, 

zabránit a řešit konflikty nejen na pracovišti, neboť se jedná o nevyčerpatelnou kolekci 

situací, které vznikají mezi lidmi.  
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