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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá problematikou řízení konfliktů, které mohou vzniknout 

v pracovním prostředí. Teoretická část diplomové práce řeší sociální a psychologické aspekty 

pracovních vztahů, jejich význam a také vliv na pracovní výkon, shrnuje neţádoucí jevy na 

pracovišti. Poslední kapitola teoretické části pojednává o konfliktech a jejich řešení. 

Empirická část diplomové práce se zaměřuje na aktuální klima ve vybrané organizaci. 

Zjišťuje, jakým způsobem šetřená organizace doposud řešila problémy, sociálního chování 

svých zaměstnanců na pracovišti. Především se zaměřuje na konflikty a jejich vliv na pracovní 

vztahy, které ve zvoleném podniku panují, a to s vyuţitím kvantitativního šetření (technika 

polostrukturovaných rozhovorů a dotazníků). Z analýzy získaných výsledků, bude navrţen 

vzdělávací seminář, jakoţto zpětná vazba pro organizaci. 
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ABSTRACT 

 
Thesis is focused on management of conflicts which could arise work environment. 

Theoretical part of thesis is centered around social and psychological apects of work 

interactions, its significance and influence on work performance, sums up undesirable 

phenomena at workspace. Last chapter is about conflicts and their solutions. The empirical 

part of the thesis focuses on the current climate in the selected organization. It investigates 

how the selected organization has so far solved the social behavior of its employees in the 

workplace. Above all, it focuses on conflicts and their influence on the working relationships 

that prevail in the chosen company, using of quantitative survey (semi-structured interviews 

and questionnaires). From the analysis of the obtained results, will be proposed an educational 

seminar as a feedback for the organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEYWORDS 

 
Climate of organization, interpersonal relations, conflicts, communication, educational 

seminar 



 

 

ÚVOD ...................................................................................................................................................... 7 

1 ORGANIZACE A JEJÍ SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY ...................................... 8 

1.1 Sociální chování v organizaci ........................................................................................... 9 

1.2 Člověk v pracovním procesu z hlediska psychologie ..................................................... 11 

1.3 Mezilidské a pracovní vztahy ......................................................................................... 14 

2 KOMUNIKACE V RÁMCI PROSTŘEDÍ ORGANIZACE ..................................................... 19 

2.1 Komunikace na pracovišti .............................................................................................. 22 

2.2 Komunikační metody v problémových situacích ........................................................... 24 

3 KONFLIKTY NA PRACOVIŠTI A JEJICH SPECIFIKA ....................................................... 27 

3.1 Předcházení a řešení konfliktů ........................................................................................ 31 

3.2 Mediace v konfliktu v pracovním prostředí – mediátor ................................................. 35 

3.3 Patologické jevy jakoţto druhotný projev konfliktu ...................................................... 40 

4 EMPIRICKÁ OBLAST ŠETŘENÍ ............................................................................................ 43 

4.1 Vymezení výzkumné oblasti .......................................................................................... 43 

4.2 Cíl práce .......................................................................................................................... 43 

4.3 Výzkumné otázky ........................................................................................................... 44 

4.4 Metodologie .................................................................................................................... 44 

5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ ............................................................................................................. 47 

5.1 Dotazník ......................................................................................................................... 47 

5.1.1 Výsledky dotazníkového šetření ............................................................................. 47 

5.2 Rozhovory ...................................................................................................................... 64 

5.2.1 Výsledky rozhovorů ................................................................................................ 71 



 

 

5.2.2 Shrnutí ..................................................................................................................... 76 

6 NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE – KONFLIKT A JEHO ŘEŠENÍ .......................... 77 

6.1 Zahájení vzdělávacího programu.................................................................................... 78 

6.2 Seznámení se vznikem konfliktu .................................................................................... 78 

6.3 Diskuze ........................................................................................................................... 79 

6.4 Vaše úloha v konfliktu .................................................................................................... 80 

6.5 Metody řešení konfliktu ................................................................................................. 80 

6.6 Praktické úkoly ............................................................................................................... 82 

6.7 Ověření nabytých zkušeností ze semináře – kontrolní otázky ....................................... 83 

ZÁVĚR ................................................................................................................................................. 84 

CITACE ................................................................................................................................................ 87 

SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................................... 91 

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................................... 92 

SEZNAM TABULEK .......................................................................................................................... 94 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................. 95 

A) Vzor dotazníku ............................................................................................................... 96 

B) Osnova otázek při rozhovorech ...................................................................................... 99 

C) Rozhovory .................................................................................................................... 100 

D) Průvodní informace pro uskutečnění dotazníků ........................................................... 143 



7 

 

 

 

Úvod 

Konflikty jsou součástí kaţdodenního ţivota. Ať uţ chceme nebo ne, více či méně se s nimi 

setkáváme a nehledě na naše momentální rozpoloţení jim musíme čelit. Samozřejmě jedním 

z nejrizikovějších prostředí, které je náchylné na konflikty, je pracovní prostředí. O to spíše je 

pro nás důleţité, dokázat se s těmito jevy vypořádat. Proto se tato práce zabývá ovlivňováním 

pracovního procesu, zaměřujíce se konkrétně na konflikty. Ovšem abychom se těmto vlivům 

mohly postavit, je dobré seznámit se nejprve se souvisejícími pojmy, jako je organizace a 

člověk, v jejím pracovním prostředí. 

Cílem práce je zjistit, jaké panuje aktuální pracovní klima v organizaci a jak zaměstnanci 

vnímají své pracovní prostředí. Dále pak vymezit konflikty ve zvoleném podniku, konkrétně 

přiblíţit jejich četnost, úroveň pozic, mezi kterými nejčastěji vznikají, popřípadě identifikovat 

moţné příčiny konfliktů. S tím se také pojí určení intervence šetřené organizace v oblasti 

konfliktu či sporů a objasnění rozsahu informovanosti zaměstnanců o řešení konfliktů. Dále 

také prostřednictví teoretické části a získaných informací od šetřené organizace bude cílem 

práce určit, zda lze konflikty v šetřené organizaci řešit lépe, neţ tomu bylo doposud. 

Celkovým dovršením práce bude návrh vzdělávacího programu (Konflikt a jeho řešení) pro 

zaměstnance, především pro vedoucí pracovníky, který bude spolu s výsledky šetření fungovat 

jako zpětná vazba pro organizaci. Práce se bude zabývat následujícími výzkumnými otázkami, 

z nichţ první dvě úzce navazují pouze na teoretickou část práce, která k tomuto tématu hledá 

východiska.  

1. K čemu vede efektivní řešení konfliktů?  

2. Jakým způsobem zmíněná organizace konflikty řeší a dal by se tento problém řešit 

lépe?  

3. Jaké pracovní klima v organizaci panuje? 

4. Jaké konflikty se na pracovišti často vyskytují? 

5. Mají zaměstnanci povědomí o tom, jak řešit vzájemné konflikty na pracovišti? 
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1 Organizace a její sociální a psychologické aspekty 

Organizace je pojem, který bychom mohli vysvětlit jakoţto ucelenou skupinu lidí, kteří 

prostřednictvím společné spolupráce směřují k určitému cíli. Nový a Surynek (2006, s. 104) 

jako definici organizace uvádějí, ţe jde o sociální uskupení, jeţ je sloţeno z individuálních ale 

vzájemně se doplňujících částí, které dohromady tvoří podstatu celku. Jinak ji definuje 

Armstrong (2015, s. 161), který říká, ţe „organizace je subjekt, který existuje, aby umožnil 

dosahování cílů organizace prostřednictvím společného úsilí lidí, kteří v organizaci nebo pro 

organizaci pracují“. 

Oba názory mají společného jmenovatele, jímţ je sociální prvek. Lidé v organizaci jsou jejím 

hnacím pohonem, kde je spolupráce a vzájemná podpora na prvním místě proto, aby vše 

mohlo plynule fungovat. Z tohoto důvodu jsou velmi důleţité sociální a psychologické oblasti, 

které jsou součástí kaţdé organizace a které velmi ovlivňují její klima. 

Sociální klima má podle Pauknerové (2012, s. 197) vliv na pracovní chování jedinců a na 

jejich celkové pracovní jednání. Vzniká v průběhu pracovní činnosti, při běţném kontaktu 

mezi pracovníky, či při střetech ohledně svých potřeb nebo očekáváních s realitou. Kvůli 

značné emoční stránce autorka uvádí, ţe je také nazýváno klimatem psychologickým.  

Ovšem pozor na moţnou záměnu významů v pojetí klima organizace a kultura organizace. 

Problematiku obou výrazů popisuje Armstrong (2015, s. 169), který nejen upozorňuje, ţe 

pojem klima organizace bývá občas zaměňován za pojem kultura organizace, ale také zmiňuje, 

ţe se jiţ vedly mnohé debaty o rozdílech těchto pojmů. Proto mimo jiné podotýká, ţe 

diskutovat o významech obou pojmů je třeba spíše na akademické úrovni. Dle autorova názoru 

je prostší sloučit klima organizace se způsobem, jakým lidé vnímají a proţívají kulturu ve své 

organizaci. Odkazuje také na Frenche a kol. (1985), kteří „přitom rozlišují mezi skutečnou 

situací (tj. kulturou) a jejím vnímáním (tj. klimatem)“ (French a kol., 1985 cit. podle 

Armstrong, 2015, s. 169 ).  

Kaţdá organizace má své individuální charakteristické znaky, které do ní vnášejí její 

pracovníci. Poznání a porozumění zákonitostem chování jednotlivce v sociálním prostředí 
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organizace a zásadám, které určují to, jak bude ovlivňovat organizaci i jak bude organizace na 

úrovni celku, týmu, kolegů i nadřízených ovlivňovat jedince, je v současnosti stěţejním 

předpokladem úspěšného zvládání řízení pracovníků v organizaci. 

  

1.1 Sociální chování v organizaci 

Jedním ze základních, všeobecně známých povahových rysů člověka je jeho tendence 

sdruţovat se s ostatními. Ať uţ se jedná o jakýkoliv motiv pro toto chování (přátelství, 

společný cíl, povinnost, rodinné spojení či strach), vytváří se tím skupiny lidí, jichţ je 

nepřeberné mnoţství.  

Tyto sociální skupiny mohou být chápány jako sloţitý organismus, který sám prochází 

mnohými proměnami a má velký vliv na své okolí. Takovým příkladem můţe být právě velká 

organizace, ve které neustále dochází k sociálním jevům.  

„Ne náhodou je původ slova organizace shodný se slovem organizmus (původní řecké slovo 

οργανον - organon). Kromě jazykového spojení jde také o spojení významové. V obou 

případech se jedná o celek, jehož jednotlivé části jsou uzpůsobeny k určeným funkcím tak, aby 

uspokojily společný cíl. V obou případech jde o celek živý, v čase se vyvíjející, mnohdy 

rostoucí, který musí reagovat na vnější podněty“ (ManagementMania, ©2011-2020).  

Abychom však mohli říci, co sociální chování v podmínkách organizace znamená, musíme si 

nejprve ujasnit pojem socializace jako takový. 

Jedná se v podstatě o přizpůsobení se takovému chování, které je upřednostňováno větší částí 

dané společnosti tak, aby byl jedinec touto společností přijat. Tedy jinak řečeno „Pro úspěch 

ve společnosti je potřebné osvojit si takové vlastnosti a dovednosti, které preferuje daná 

společnost. Proces osvojování si způsobů chování a seznamování se s kulturním prostředím, 

osvojení si společenských norem, plné přizpůsobení se společenskému životu, se nazývá 

socializace“ (Strmeň a Raiskup, 1998; Nakonečný, 1999 cit. podle Výrost a Slaměník, 2008, 

s. 49). 
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Podle názoru Vetešky (2015), se jedinec díky socializaci stává jiţ od narození členem 

společnosti, a osvojuje si její normy a zvyky. Dále uvádí, ţe díky lidské společnosti přejímá 

sociální chování a můţe je i nadále prohlubovat. 

Jestliţe tedy hovoříme o sociálním chování v prostředí práce, jedná se potom o určitou oblast 

sociologie zvanou sociologie organizace. O té hovoří Bedrnová a kol. (2012), kteří tvrdí, ţe 

z jejího pohledu je důleţité společenské zařazení jedince v sociálních uskupeních, díky čemuţ 

je schopen dosáhnout svých cílů. Zaměření na společný cíl je pak projevem podřízení se 

samotnému celku. Dále uvádí, ţe „Sociologie spolu s psychologií hledá nástroje, které toto 

podřízení učiní efektivním a umožní zároveň využití všech možností pracovníka“ (Bedrnová a 

kol., 2012, s. 17). 

Jak ale vlastně funguje socializace, jestliţe člověk nastoupí do nového zaměstnání? Existuje 

přece mnoho různorodých pracovních prostřední a pozic, jeţ na jedince kladou odlišné nároky 

či zátěţ, se kterými se musí vypořádat.  

Výrost a Slaměník (2008)
 
uvádějí, ţe socializační proces je mnohdy více neformálním neţ 

formálním plánem či instrukcí. Klasické uváděcí programy mají podle autorů kratší časový 

úsek a jsou nucené. Autoři dále tvrdí, ţe „Pracovník se učí v organizaci tím, že v ní je. 

Organizace poskytuje odměny, jako pochvala, povzbuzení, privilegia či podporu kariérnímu 

chování. Používá však také tresty takového druhu, jako je ignorování, posměšky či pokuty za 

chování odporující normám organizace“ (Výrost a Slaměník,
 
2008, s. 53).  

Pro pochopení sociálního chování v organizaci je vhodné, zaměřit se dále na pracovní 

skupinu. Jak jiţ bylo dříve naznačeno, lidé mají tendenci vytvářet různé sociální skupiny. 

Pokud jde ovšem o pracovní sféru, můţeme je podle Bednáře (2013, s. 169) rozdělit do dvou 

kategorií. Jedná se o skupinu neformální, která vznikla bezprostředně, přirozeným chováním a 

o skupinu formální, která vznikla záměrně, aby splnila svůj pracovní účel. 

Ať uţ jde o skupinu formální či neformální, lidský element se v ní vţdy projeví, a to 

především prostřednictvím vzájemné spolupráce, kdy vyjdou na povrch osobnostní znaky 

kaţdého z jejích členů a vyvíjí se tak vzájemné sociální vztahy. 
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Nový a Surynek (2006, s. 141) tvrdí, ţe kaţdá pracovní skupina má svým způsobem sklon 

strukturovat sociální vztahy, jeţ dále mají vliv na počínání jednotlivců v této skupině. Tato 

strukturace je výsledkem vlivů sociální interakce a komunikace. Podle autorů dále vede 

k postupnému upevňování, formalizaci a institucionalizaci (Nový a Surynek, 2006, s. 141). 

Čím je tedy přesněji zapříčiněno konkrétní chování jednotlivců nebo skupin v pracovním 

prostředí? Jak uvádí Nový a Surynek (2006, s. 142) chování pracovníka či pracovní skupiny, 

ve které se nachází, je dáno mimo jiné, sociálními vlivy a sociálně-psychologickou oblastí. 

Konkrétně jde podle autorů o hodnoty, normy, pracovní pozice a role. 

 

1.2 Člověk v pracovním procesu z hlediska psychologie 

V dnešním moderním světě, jehoţ neodmyslitelnou součástí je věda, technika, výzkum, stojí 

lidský činitel – člověk. Člověk jakoţto lidský zdroj nebo lidský potenciál, který skrývá ve své 

hmotné schránce svoji neoddělitelnou a stejně důleţitou nehmotnou část. A zájmem 

společnosti je, aby zvládal potřebné činnosti organizace a dosahoval maximálního pracovního 

výkonu. Je tedy potřebné prioritně uspokojovat jeho základní ţivotní potřeby, měl by pracovat 

v poţadovaném prostředí, jak po materiální stránce, tak i po stránce sociálního zázemí. Měl by 

pociťovat uznání, podporu ze strany zaměstnavatele, znát smysl své práce, ztotoţnit se s jejím 

cílem a s cílem organizace, a stejně tak mít například důvěru ve své kolegy. 

Oblast psychologie má jistě důleţitou úlohu ve všech činnostech člověka v celém průběhu 

jeho ţivota. Jednou z těchto velice důleţitých činností je právě práce, kterou jedinec 

vykonává. Jak uvádí Pauknerová (2012, s. 150), jde o kategorii sociálně-ekonomickou, jenţ je 

povaţována za hlavní předpoklad pro zrod lidské společnosti a ţivota lidí. Prostřednictvím 

práce vznikají hodnoty, z nichţ plyne ekonomická, kulturní a morální úroveň společnosti, coţ 

má dopad i na kvalitu ţivota jednotlivých členů. Práce se objektivně promítá v ţivotě 

jednotlivce i celého společenství. Autorka práci však také vymezuje i v psychologické 

kategorii. Mimo jiné uvádí, ţe „Při plnění pracovních úkolů musí člověk svou činnost 

plánovat, vynakládat fyzickou a psychickou energii a uplatňovat nejrůznější vědomosti, 
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dovednosti a zkušenosti, které si v průběhu života osvojil; současně však i kontrolovat, zda je 

plánovaný úkol přiměřeně plněn. V tomto procesu má rozhodující úlohu lidská psychika“ 

(Pauknerová, 2012, s. 150). 

Samozřejmě kaţdý jedinec se po celou dobu svého ţivota vyvíjí, formuje a utváří svoji 

osobnost. Jestliţe je práce činností, jejímţ prostřednictvím má člověk vliv na okolní prostředí, 

určitě do jisté míry ovlivňuje i samotného člověka. 

Podle Pauknerové (2012, s. 150) práce a její zaměření má určitý dopad na ţivot kaţdého z nás. 

Jak příprava na uplatnění v pracovní sféře, tak také samotný dlouhodobý pracovní výkon mají 

za následek utváření osobnostního profilu člověka. Díky těmto oblastem člověk nabude 

rozličných vědomostí, dovedností a zkušeností – utváří se v nich jeho schopnosti, zájmy, 

návyky a další osobnostní vlastnosti. 

Na světě snad neexistuje tak ideální kolektiv, ve kterém by nepanovaly rozpory či střety 

názorů mezi kolegy. To je samozřejmě přirozeným chováním jedinců ve skupině, která se 

můţe skládat z mnoha rozmanitých typů osobností. Ovšem najdou se také tací, kteří jaksi 

vyčnívají nad ostatními svým chováním, které je mimo běţná měřítka. U těchto lidí lze 

očekávat, ţe při jakékoliv blíţící se interakci nastanou problémy. Uţ víme, ţe pracovní 

prostředí zasahuje do lidské osobnosti a znatelně ovlivňuje její vlastnosti. Existují však vlivy 

(ať uţ vrozené, nebo získané v dětství), které mohou mít významný dopad, na nepřizpůsobivé 

chování člověka v dospělosti. Takové osobnosti pak na ostatní působí, jako problémoví lidé 

(jelikoţ se tato podkapitola zaměřuje na člověka v pracovním procesu z hlediska psychologie, 

nebude zde řešena problematika pracovní kázně, pozdní příchody, neplnění pracovních úkolů, 

zanedbaná dokumentace atd.) jakoţto problémových zaměstnanců. 

Co se týče problémových lidí, Bednář (2013) tvrdí, ţe „Abychom mohli někoho opravdu 

označit za problémového, musí splnit několik předpokladů: 

 Jejich chování je většinou lidí vnímáno jako zvláštní. 

 Mezi nimi a ostatními lidmi opakovaně dochází k nedorozuměním, přičemž se jedná o 
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různé lidi. 

 Evidentně vnímají realitu pokřiveně. Některé zjevné věci odmítají vidět, nebo si je 

vykládají zcela jinak, než by odpovídalo zdravému rozumu. 

 Sami sebe obvykle vnímají jako bezproblémové, chybu vidí ve svém okolí (neplatí vždy, 

neurotici vidí naopak chybu pouze v sobě). 

 Na vstřícné sociální strategie reagují jiným než obvyklým způsobem (berou to jako 

slabost, podezřívají druhé, že mají něco za lubem, nebo že to musí nějak odčinit, či 

dokonce jako projev nepřátelství). 

 Ostatní lidi vnímají v omezeném množství kategorií, které jim zapadají do jejich 

výkladového vzorce světa, například: „trouba“, „nepřítel“ a „spojenec“. 

 Jsou velmi sebestřední a dělá jim vážné problémy vstoupit do důvěrného vztahu a 

z tohoto důvodu se rádi uchylují k různým typům psychologických her“ (Bednář, 2013, 

s. 129-130) 

Kaţdý člověk se jistě někdy s  „problémovým“ jedincem ve svém ţivotě setkal, a tím spíš na 

něho jen tak nezapomenul, jestliţe šlo o někoho z pracovního prostředí, kde je běţná častá 

spolupráce a součinnost. Jak by ale naopak měl vypadat „normální“ člověk? A pokud by byl 

normální, dalo by se také říci, ţe je to ideální osoba? Na tyto otázky není lehké odpovídat, je 

totiţ přirozeně jednodušší popsat jakoukoli odchylku v chování či poruchu, jeţ jsou zjevnější, 

neţ normu, do které vţdy zasahuje subjektivní hodnocení. Můţeme alespoň říci, ţe kaţdý 

člověk se konkrétními osobnostními znaky (vlastnostmi, chováním, myšlením aj.) odlišuje od 

ostatních lidí, jde pouze o to, které znaky převládají a v jakém mnoţství. Podobně směřuje i 

Bednář (2013, s. 138), který tvrdí „Rozdíl je ten, že zralý člověk si je svých slabostí vědom a 

jsou pouze kořením jeho osobnosti, nejsou faktorem, jenž zastíní všechny ostatní kvality“. 

Je jisté, ţe v kaţdém pracovním kolektivu se střetává mnoţství osobností a názorů a z toho 

často pramení řada problémů ve vztazích na pracovišti. Zatímco někteří lidé vyjdou prakticky 

s kaţdým a jejich práce je odvedena včas a kvalitně, nezřídka se ve firmách najdou tací, 
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jejichţ pracovní výkony a chování budí nevoli ostatních. Obzvláště ve větším kolektivu je 

pravděpodobné, ţe ne všichni kolegové si takzvaně padnou do noty. V pozadí všeho dění se 

začnou šířit pomluvy a atmosféra v podniku houstne. Nadřízený pracovník by si pak v takto 

napjaté situaci měl umět poradit a nejlépe konfliktu předejít. K tomu slouţí i manaţerské 

vzdělávání v oblasti psychologie. Psychologie v pracovním odvětví pomáhá nejen v rámci 

vedení, řízení a motivování, ale také v procesu řešení problémů, ve kterých je důleţité zapojit 

vhodný způsob komunikace. 

Je tedy zjevné, ţe psychologie jde ruku v ruce se sociálním prostředím. Jelikoţ jsou obě tyto 

oblasti součástí pracovního společenství, nelze opomenout interakci mezi zaměstnanci, která 

je pro hladký chod organizace podstatná. Ta se projevuje vzájemnými pracovními vztahy, jeţ 

jsou sociálně-psychologickým projevem. 

 

1.3 Mezilidské a pracovní vztahy  

Velký časový úsek v ţivotě člověka pojme jeho práce, při které je téměř denně v kontaktu 

s ostatními spolupracovníky. To jsou podmínky, za kterých nevyhnutelně vznikají pracovní 

vztahy, jeţ jsou součástí pracoviště a mají na něho značný vliv. Ne právě kaţdý jedinec 

dokáţe oddělit pracovní sféru od soukromého ţivota a s tím i spojené problémy, které si 

mnohdy nese v sobě domů a naopak. Tyto problémy jsou podnětem ke vzniku stresu, který 

úměrně roste s přibývajícími pracovními úkoly či problémy. Ty tak mají negativní vliv na naši 

psychiku i na náš soukromý ţivot. Abychom mohli lépe pochopit oblast vztahů na pracovišti a 

mezi zaměstnanci, je potřeba nejprve porozumět vztahům, které existují mezi lidmi obecně, 

takzvaným mezilidským (interpersonálním) vztahům. 

Mezilidské vztahy, (také jinak řečeno vztah člověka k člověku) jsou jeho nedílnou součástí, 

jelikoţ kaţdý jedinec má v sobě zakódovanou tuto potřebu. 

Bednář (2013) lidskou potřebu vymezuje jako jednu z Maslowovy hierarchie potřeb. Uvádí, ţe 

pokud jedinec naplní své základní, přirozené potřeby (biologické potřeby), přirozeně 
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pokračuje v jejich stupnici směrem nahoru. Kromě jiných se v další úrovni setká právě 

s potřebou blízkých, sociálních vztahů. 

Jde o společnou součinnost a interakci ve skupině jedinců, kteří tyto sociální potřeby 

umoţňují. Pauknerová (2012, s. 194) tyto potřeby konkretizuje. Jsou jimi: 

 „potřeba sociálního kontaktu; 

 potřeba poskytovat a přijímat pomoc; 

 potřeba někoho ovládat, někomu se podřizovat; 

 potřeba být přijímán, náležet k určité skupině lidí; 

 potřeba nalézat osoby blízké vlastní hodnotové orientaci; 

 potřeba sociálních jistot;“  

Upevňování těchto potřeb záleţí také na tom, zda setkání s jinou osobou byla pro jedince libou 

zkušeností, či ne. Slaměník (2011) jako základ pro definování interpersonálních 

(mezilidských) vztahů popisuje dva jedince, kteří na sebe alespoň minimálně vzájemně působí 

a ţe toto působení v nich zanechá určitý ať uţ kladný či negativní dojem, „ochoty či neochoty 

k novému setkání, porozumění či neporozumění druhému apod.“ (Slaměník, 2011, s. 99). 

Mimo jiné dále definuje vztah, jenţ popisuje jako určité spojení mezi dvěma jedinci, toto 

spojení má své konkrétní vlastnosti a historii.  

Mezilidské vztahy provází také vzájemné ovlivňování mezi jedinci, kteří na sebe působí. 

Jakýkoliv projev jednoho, vede k reakci toho druhého a naopak. Slaměník (2011, s. 99) tvrdí, 

ţe „Interakce je časově ohraničená sociální událost, která může proběhnout v trvajícím vztahu 

i mezi náhodně se setkávajícími lidmi. Interakce jsou nezbytné k udržení jakéhokoli vztahu. Do 

některých interakcí a vztahů vstupujeme ochotně a rádi, jiným se nelze vyhnout, ačkoli 

nepřinášejí žádné potěšení“. A stejně tak tomu je i v prostředí našeho pracoviště, kde si vţdy 

nemůţeme vybrat, s kým budeme spolupracovat. 

Problematika pracovních vztahů je podstatnou oblastí v personalistice z pohledu vlivu 
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pracovních vztahů na práci samotnou, ale také pro samotné pracovníky, jejichţ chování a 

psychika jsou odrazem těchto vztahů. Bednář (2013, s. 162) tvrdí, ţe „Člověk je tvor 

společenský, a je tedy pro nás důležité, patřit do skupiny či se jiným způsobem družit. Každý 

z nás má svoji míru sociálních potřeb, pro některé může být výrazným smyslem života a pro 

jiné to není prioritou. To, jaké sociální vazby nás v zaměstnání obklopují, má v každém 

případě vliv na nás i na naši celkovou spokojenost v pracovním procesu“. 

Tyto sociální vazby vznikají na všech pozičních úrovních našeho pracoviště. Ovšem kaţdý 

konkrétní pracovní vztah má svá specifika, nebo by se také dalo říci hranice, které určují, o 

jaký druh vztahu mezi jedinci se jedná. Koubek (1995, s. 281) dělí pracovní vztahy na 

neformální, ve kterých se často projeví povahové znaky osobností, mezi nimiţ tento vztah 

panuje a na vztahy formální, které mají podle autora určitá rozhraní, stanovená předem 

danými normami (ať uţ jde o pravidla, řády, zákony, které se týkají pracovních skupin, 

organizace či dokonce státní nebo mezinárodní sféry). 

Co se dále týče pracovních vztahů, a to jak formálních tak neformálních, není důleţité pouze 

jejich samotný vliv na nás a naši pohodu v pracovním prostředí (jak jiţ bylo dříve zmíněno). 

Jde také o to, jaký vztah máme k práci jako k činnosti samotné, jelikoţ jak uvádí Bednář 

(2013, s. 162), prací člověk tráví většinu své produktivní části ţivota, kvůli čemuţ je podstatné 

uvědomit si náš postoj k práci, zda jsme se svou prací spokojeni či ne. Tato skutečnost, je 

základní hybnou silou, jeţ má vliv na vše s ní spojené. 

Kromě zmiňovaného vztahu člověka k jeho práci samotné a z toho plynoucího vlivu, působí 

také pracovní vztahy značnou měrou skrze pracovníky na prostředí organizace. Pauknerová 

(2012, s. 42) vztahy v pracovním prostředí dělí na vertikální (uspořádání mocenských vztahů a 

vzájemného působení v rozsahu systému řízení) a na horizontální (vztahy pracujících jedinců 

ve skupině, vzájemné působení, komunikace, konflikty aj.). Dále uvádí jejich prokázaný vliv 

na „úroveň sociálního klimatu na pracovišti, která se promítá do všech sledovaných aspektů 

pracovního jednání, tj. do pracovní ochoty, do pracovní výkonnosti, spokojenosti s prací, 

dokonce i do nehodovosti pracovníků“ (Pauknerová, 2012, s. 42).  
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Jestliţe je tedy důleţité, jaké vztahy v organizaci panují, měli by výše postavení pracovníci, 

(kteří mají určitou zodpovědnost a moţnost rozhodovat) dohlíţet na kvalitu pracovních vztahů 

mezi zaměstnanci. Prostřednictvím vzájemné komunikace a spolupráce lze bezpečně zjistit, 

jaká nálada mezi zaměstnanci panuje a popřípadě učinit jisté kroky k její pozitivní obnově tak, 

aby bylo opět dosaţeno optimálního stavu. Podobně směřuje také názor, ţe „Atmosféru 

zaměstnaneckých vztahů je možné zlepšovat cestou vytváření spravedlivých politik a postupů 

zaměstnaneckých vztahů a jejich důsledného a konzistentního uplatňování. Liniový manažeři a 

vedoucí týmů, kteří mají značnou odpovědnost za každodenní řízení zaměstnaneckých vztahů, 

musí být vyškoleni a vycvičeni v přístupech, které by měli uplatňovat“ (Armstrong, 2015, s. 

471).  

S problémy zaměstnaneckých vztahů mohou pomoci také odbory, v případě ţe jsou v oné 

organizaci zřízeny. Podle Koubka (1995, s. 288) se jedná o sdruţení zaměstnanců, jehoţ cílem 

je prosazování a ochrana jejich práv a zájmů. Ne vţdy jsou však odbory k dispozici, nebo 

spolu s vedením organizace nedokáţí podchytit včas vzniklý problém vzájemných vztahů 

mezi zaměstnanci. 

Jak jiţ bylo řečeno, pracovní vztahy, které jsou nezbytnou součástí všech pracujících 

sociálních skupin, jsou zákonitě provázeny vzájemnými interakcemi jejich členů. Je tedy 

naprosto přirozeným jevem, ţe při tak časté společné činnosti jakou je práce, nedochází vţdy 

ke shodě účastníků tohoto procesu a vznikají tak mezi nimi rozepře, které mohou přerůst aţ 

v následný konflikt. 

Proto je důleţité vědět, jak si s nastalou situací poradit, popřípadě jak jí předcházet. Jedním ze 

základních prostředků a nástrojů, který nám můţe v takových případech pomoci je mnohdy 

podceňovaná komunikace.  

Prostřednictvím poznání a správného uplatnění komunikace lze dosáhnout kvalitnějších 

motivačních výsledků či jejím prostřednictvím udrţet v organizaci klíčové a kvalifikované 

pracovníky. Stejně tak lze správně zvolenou technikou komunikace vyřešit spory nebo 

konflikty, které mohou mít negativní dopad na výsledek práce. To se samozřejmě neobejde 
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bez součinnosti dalších prvků, kterými je důraz na kvalitu pracovního ţivota (tj. spokojenost 

pracovníků), optimální organizační struktura či zdravé pracovní vztahy. Mezi ně právě 

komunikace patří.  
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2 Komunikace v rámci prostředí organizace 

Komunikace obecně je podstatným prvkem lidské společnosti, bez kterého by nebyla schopna 

fungovat. Zabývá se jím mnoho autorů, jako například Veteška, který teorii sociální 

komunikace přesněji definuje a uvádí, ţe „Slovo komunikace pochází z latiny (communicare) 

a znamená dorozumívání, sdělování, svěřování či spojování. V psychologii pojem označuje 

přenos myšlenek, emocí, postojů a jednání od jedné osoby ke druhé. Obecně řečeno 

komunikace není specificky lidským jevem, existuje i u živočichů, na rozdíl od jazyka“ 

(Veteška, 2015, s. 50-51). 

Ţivot lidí se skládá z nepřetrţitého řetězu informací a informačních toků. Vzájemné předávání 

informací a následných interakcí je nezbytnou součástí člověka. Komunikace je prostředkem 

pro vytváření a udrţování lidských vztahů a vazeb, které spoluvytvářejí lidskou společnost. 

Bednář (2013) povaţuje samotnou komunikaci za podstatný element vzájemného působení ve 

společnosti. Jako jedno z primárních pravidel teorie o komunikaci ve společnosti uvádí, ţe 

není moţné nekomunikovat. Komunikaci definuje jako vzájemnou výměnu informací mezi 

účastníky tohoto procesu. 

Jiný autor dále zmiňuje, ţe „Sociální komunikace, tak jak se na ni díváme z pohledu 

psychologie, představuje specifickou formu sociálních styků, která nespočívá jen v pouhém 

přenosu informací, ale předpokládá také určitý díl porozumění. Je považována za součást 

sociální interakce“ (Veteška, 2015, s. 51). Autor dále uvádí, ţe je podstatný společný prvek 

zkušeností, tvořící naše povědomí světa kolem nás, coţ vede k dobrému porozumění mezi 

lidmi.  

Aby si lidé rozuměli mezi sebou je velmi důleţité. Kaţdý jedinec umí rozpoznávat 

komunikační signály více či méně, převáţně však lidé vnímají především řeč a její obsah, 

který je jim předáván. Mnoho z nich si však neuvědomuje, ţe prostředkem komunikace nejsou 

pouze slova. Bednář (2013) uvádí, ţe obsah sdělení můţe být předáván rozličnými způsoby 

sdělení. Ty následně autor rozděluje na: 
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 verbální komunikace 

K této komunikaci dochází prostřednictvím mluveného slova, tedy řeči a jazyka. Díky 

tomuto prostředku se lišíme od ostatních společenských tvorů. Řeč nám umoţňuje 

dosahovat i sloţitějších činností a spolupráce. Je podstatnou součástí kaţdého dne. 

 neverbální komunikace 

Do této oblasti patří všechna mimoslovní sdělení, jeţ ostatním předáváme. Ať uţ 

záměrně či ne. Větší část neverbální komunikace je totiţ podvědomá a stejně tak je 

přijímaná druhými. Podle Bednáře lidskou komunikaci tvoří aţ 65% neverbálních 

signálů.  

K identifikaci mimoslovní komunikace je třeba, aby naše mysl zahrnula více 

informačních zdrojů. K těm podstatným patří jak gestikulace (pohyby rukou), mimika 

(výraz tváře) tak také proximita – fyzická vzdálenost osob a proxemika – vzájemné 

postavení osob (Bednář, 2013).  

Někteří jedinci při zúčastnění se komunikačního procesu, či při jeho pouhém pozorování jsou 

schopni lépe vyhodnotit celkový obsah sdělení. Tedy i to, co mnohdy sama sdělující osoba 

skrývá, jelikoţ jsou schopni přijímat a vyhodnocovat veškeré informace komplexně. Přesněji 

řečeno „Význam nemá jen každý prvek mimoslovního vyjádření sám o sobě, ale je důležité si 

všímat celku, jsou-li mimoslovní projevy v souladu či nikoli, nejen mezi sebou, ale také ve 

vztahu ke slovnímu vyjádření, k ostatním aktivitám sdělujícího subjektu“ (Veber a kol., 2009, 

s. 181). Je tedy podstatný také celkový obraz komunikačního dění, abychom byli schopni co 

nejpřesněji analyzovat a pochopit vyjádření, kterým se dotyčný projevil. S tím souvisí i detaily 

samotných komunikačních signálů, které mnohé prozrazují 

Podrobněji o nich hovoří Bednář (2013, s. 163-164), který zmiňuje, ţe na hranici verbální a 

neverbální komunikace je tzv. paralingvistika. Pod ni spadají veškeré vlivy působící na naše 

verbální vyjadřování, jako je tón a dynamika hlasu či rychlost řeči a další. 

Jak jiţ bylo zmíněno, některé druhy komunikace mohou být i nezáměrné. Jestliţe chce jedinec 
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dobře ovládat své komunikační schopnosti, je nevyhnutelné aby pochopil, jak dochází k 

podvědomému sdělování obsahu. 

Výrost a Slaměník (2008, s. 218) verbální a neverbální komunikaci člení na záměrnou a 

nezáměrnou. Mimo jiné, podle autorů, jsou oba způsoby dělení komunikace v určitém rozsahu 

spojeny s jejím obsahem, přičemţ je důleţité, zda jde o obsah více kognitivní či emocionální 

povahy, zda je obsahem komunikované vědění nebo komunikované proţívání. Dále uvádějí, 

ţe „Komunikace může v závislosti na různých okolnostech emocionální prožívání obsahu 

zvyšovat či snižovat. Lidová moudrost říká, že sdělená radost je dvojnásobná radost a sdělený 

žal je poloviční žal“ (Výrost a Slaměník, 2008, s. 218-219).  

Komunikace i přes obecně platná pravidla probíhá na různých úrovních, rozličnými 

komunikačními prostředky. Těmito komunikačními prostředky, jsou například také symboly, 

které na celém světě fungují jako sociální komunikační nástroj. 

Symboly jsou určeny k navázání kontaktů, k dorozumívání, ke společnému porozumění ve 

společnosti a k tvorbě sociálního cítění mezi lidmi, jelikoţ jasně definují skutečnost ve 

společnosti (Nový a Surynek, 2006, s. 54-55). Většinu svého ţivota si ani neuvědomujeme, 

jakou měrou symboly vyuţíváme a jak moc důleţitým prostředkem pro nás jsou. Je jich 

nepřeberné mnoţství, kaţdý den je vyuţíváme a mohou se členit do různých skupin. 

„Symboly mohou být konkrétní předměty, které slouží k označení určitého abstraktního pojmu, 

mohou mít podobu značek nebo znamení, symbolem může být obrazné vyjádření daného jevu. 

Jak je patrné, v sociálním světě mohou symboly nabývat různých forem. Mluvené a psané 

slovo je toho známým dokladem“ (Nový a Surynek, 2006, s. 55). 

Jedním často pouţívaným symbolem jsou například gesta. Tedy symbolická gesta, která 

částečně zastupují slovní vyjádření. Je však důleţité nezapomínat na kulturní vliv, jelikoţ pak 

stejné gesto v jedné zemi můţe, mít zcela odlišný smyl v zemi druhé. Nemluvě o šíři jejich 

zastoupení (Bedrnová a kol., 2012, s. 328). 
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2.1 Komunikace na pracovišti 

Kaţdá pracovní skupina je vedena určitými pracovními postupy nebo úkoly. Má vymezena 

svá pracovní postavení, role a díky vzájemné spolupráci směřuje ke svému cíli. To vše ale 

funguje prostřednictvím navázaných kontaktů, které mezi sebou jednotliví členové mají. Tyto 

kontakty jsou formou sociální interakce, která by bez komunikace nebyla moţná. Díky 

komunikaci můţe celá organizace účelově a reálně fungovat a dosahovat tak běţných činností, 

jako je přijímání pracovníků, rozvrţení a dělba práce, domluva, zadávání úkolů a delegování 

či kontrola nebo zpětná vazba. Pauknerová (2012, s. 204-205) uvádí, ţe „Komunikace 

v podniku slouží k upevňování spolupráce, na základě vzájemného porozumění. Je užívána 

k překonávání rozporů v názorech a postojích, k vysvětlování nejasností a cirkulaci informací, 

námětů a nápadů mezi pracovníky podniku. To vše předpokládá, že tok informací v podniku 

má dostatečně volný prostor“. 

Tento prostor můţe být ovšem narušen, a to především nedostatečným sdělováním informací 

od vedoucích pracovníků, jazykovou bariérou, malou mírou zkušeností, nekorektním jednáním 

nebo předáváním nesrozumitelných a neúplných informací. Takový neúplný či spíše kalný tok 

informací lze přisoudit takzvaným tamtamům, na něţ naráţí Armstrong (2015, s. 169). Uvádí 

totiţ, ţe procesy, jejichţ prostřednictvím dochází ke komunikaci májí značný vliv na chod 

organizace. A to především tehdy, kdyţ se informační kanály, jakoţto prostředek komunikace, 

promění v takzvanou šeptandu.  

Podle Bedrnové a kol. (2012, s. 336) se sociální komunikace v organizaci odehrává mezi 

vnitřními a vnějšími činiteli. Přičemţ mezi vnitřní činitele spadají podřízení, nadřízení a 

spolupracovníci ve skupinách a týmech. V rámci směru interakce mezi zaměstnanci, na které 

se tato práce zaměřuje, nás proto zajímá právě vnitřní oblast komunikace v organizaci. 

Proto, aby komunikační procesy v organizaci fungovaly hladce a pokud moţno bez problémů, 

měl by být kaţdý podnik schopen vytvořit svůj systém toku informací. Jedná se o podobnou 

řídící funkci, jakou nese v lidském organizmu mozek člověka, který prostřednictvím nervové 

soustavy vysílá informace a signály do celého těla, jeţ mají následně také svou zpětnou vazbu. 
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Bedrnová a kol. (2012, s. 338) uvádí, ţe díky vhodně zvolenému komunikačnímu systému, 

dorazí konkrétní informace k poţadovanému cíli, v poţadovaném čase a s nezměněným 

obsahem, jenţ je předán a pochopen tak, jak má být. Z tohoto důvodu, je tedy důleţité, 

vyhnout se určitým formám sděleného obsahu informací, které jsou z pohledu zaměstnanců 

organizace vnímány negativně. Pět takzvaných komunikačních pastí uvádí Urban (2007 cit. 

podle Vymětal, 2008, s. 268-269), který mezi ně řadí: 

 Mlhavý ţargon 

 Napodobování 

 Nadměrné sliby a zbytečný tlak 

 Nuda, nedostatek emocionality 

 Manipulace  

Jestliţe sociální komunikace v pracovním prostředí selţe, můţe to mít neblahé následky, které 

ovlivní efektivitu a plynulý chod organizace, coţ se promítne do jejích výsledků. Pauknerová 

(2012, s. 206) uvádí, ţe takové komunikační narušení můţe mít dopad v oblasti pracovního 

výkonu, který poklesne, v nevítané změně chování pracovníků a jejich vztahů, a také ve 

sníţení pracovní spokojenosti. 

Aby k takovým komunikačním selháním nedocházelo, je nutné brát tento sociální element, 

jakým je komunikace, váţně. Pomyslné otěţe v tomto případě drţí většinou vedoucí 

pracovníci, kteří mají moţnost ovlivnit neţádoucí situaci, a to prostřednictvím 

přesvědčovacích schopností. V tomto smyslu hovoří také Veber a kol., který uvádí, ţe 

„Komunikace je též přesvědčováním lidí, aby jednali podle přání iniciátora, vytvářením 

určitých obrazů v jejich mysli, které pak ovlivňují jejich jednání. K vytváření těchto obrazů 

dochází, ať již o to iniciátor usiluje nebo ne. Cokoli dělá či nedělá, o něm něco vypovídá. Je 

tedy v zájmu jeho organizace ke komunikaci v jakékoli podobě přistupovat aktivně. Potřeba 

osobních komunikačních dovedností přitom roste úměrně s postavením v organizační 

hierarchii“ (Veber a kol., 2009, s. 181). Takovéto komunikační dovednosti, přesněji řečeno, 
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vhodná volba komunikačního prostředku a jeho správné pouţití, můţe dosti ovlivnit vztahy na 

pracovišti, neboť ty jsou jednou z klíčových oblastí organizace. Podobným směrem také míří 

Bedrnová a kol. (2012, s. 336), jeţ pozici managementu v organizaci v rámci sociální 

komunikace povaţují za stěţejní. 

Pokud má organizace iniciativní vedoucí pracovníky, kteří se v oblasti komunikace nechovají 

pasivně, je větší pravděpodobnost, ţe svou účastí, mohou předejít dokonce i konfliktnímu 

jednání.  Podobně uvádí Koubek (1995, s. 298) jako nástroj prevence fungující systém 

komunikace. Svůj názor dále rozvádí. Sděluje, ţe tato komunikace by měla být včasná a 

přiměřená, jde především o informovanost v oblastech, které se týkají zaměstnanců nebo o ně 

mohou projevit zájem. Kromě různých způsobů sdělení pro zaměstnance, jako jsou například 

vývěsky, oběţníky, podnikové noviny aj., také poukazuje i na opačný proces komunikace. 

Tím je moţnost zaměstnanců vyjádřit se vůči organizaci, která by je v tomto směru měla sama 

podporovat. Mimo jiné klade také důraz na otevřenost této komunikace jak sestupně, tak také 

vzestupně. Autor nakonec říká, ţe „Ke zdravé komunikaci v organizaci nestačí zajistit pouze 

vertikální komunikaci mezi zaměstnanci a vedením, ale je třeba věnovat pozornost i 

horizontální komunikaci mezi jednotlivými pracovníky, pracovními skupinami, úseky, 

organizačními jednotkami. Nejenže to přispívá ke vzájemné informovanosti o práci a jejích 

okolnostech či k přebírání zkušeností, ale přispívá to i k zlepšování sociálních vztahů 

v organizaci a zvyšování pocitu sounáležitosti v organizaci“ (Koubek, 1995, s. 299). 

Pokud ovšem tomu tak není a systém komunikace nefunguje (ať uţ v rámci jednotlivých 

skupin či celého obsazení organizace), můţe to vést k pochybám, negativním postojům a 

neshodám. Ty mohou poté přerůst aţ v konflikty mezi zaměstnanci, které se mohou objevit na 

jakékoliv pracovní pozici. 

 

2.2 Komunikační metody v problémových situacích 

Abychom prostřednictvím komunikačních metod předešli případné konfliktní situaci, můţeme 

vyuţít některé komunikační teorie, které nám pomohou zvolit vhodný způsob sdělování. 
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Bedrnová a kol. (2012) uvádí dvě vybrané komunikační teorie: Transakční analýzu a 

Asertivitu. 

Transakční analýza, jejímţ autorem je Erich Berne „využívá psychoanalytické poznatkové 

základny, zaměřuje se však na ego a jeho projevy v sociální interakci“ (Bedrnová a kol., 2012, 

s. 332). Tato teorie vyobrazuje tři stavy ega (dítě, rodič a dospělý). Kaţdý z těchto stavů se 

podle Bedrnové a kol. (2012) charakteristicky projevuje jak verbálně tak také neverbálně. 

Vzájemné působení jednotlivých stavů ega se označuje transakcí. Ta můţe být rovnováţná 

(komunikace mezi stejnými rolemi), komplementární (doplňující – dítě a rodič) nebo zkříţená 

(reakce dítěte na dospělého), při níţ nastávají potíţe či dokonce konflikty. Autoři dále uvádí, 

ţe nejvhodnějším pro ţivot a především pro pracovní sféru je stav ega dospělého. 

Prostřednictvím této teorie můţeme snadno odhadnout, v jakém stavu ega se náš účastník 

komunikace nachází a zvolit tak vhodný způsob komunikace, s nímţ lze předejít nevítaným 

reakcím, jeţ jsou počátkem pro konflikt. 

Asertivita, jakoţto druhá teorie, bývá podle Bedrnové a kol. (2012) často milně vymezována 

jen jako schopnost prosadit se coţ můţe mnohdy působit agresivním dojmem, přičemţ autoři 

dále upozorňují, ţe „Asertivní komunikace je však především otevřená komunikace zaměřená 

proti manipulaci. Často se také definuje jako střed na kontinuu pasivní a agresivní formy 

komunikace“ (Bedrnová a kol., 2012, s. 334). 

V případě této teorie Bedrnová a kol. (2012) uvádí, ţe jde o to, aby jedinec chápal rovnováhu 

mezi vlastními právy, jimiţ zároveň nesmí omezovat práva druhých. Mimo jiné autoři také 

zmiňují důleţitost cíle asertivního chování, v němţ nejde pouze o to prosadit se, ale také o 

dosaţení kompromisu akceptovaného všemi. Jako příklad autoři uvádějí také asertivní 

techniky: 

 obehraná deska (stálé opakování poţadavku klidným hlasem, pokud moţno aţ do 

jeho prosazení, zejména vůči manipulujícímu jedinci);  

 technika otevřených dveří (reakce na kritiku, která je tak paradoxně přijata, tímto 
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vstřícným přístupem se také daná situace uklidňuje); 

 sebeotevření (jde o upřímný a otevřený rozhovor o vlastních pocitech, popřípadě 

schopnost říci si o menší pomoc, které by měla pokaţdé předcházet první technika); 

Podle autorů tato komunikační teorie můţe být vyuţita především osobnostmi s niţším 

sebevědomím, které řeší konfliktní situace a to hlavně v rámci naší kultury. 

Tato metoda nám zřetelně ukazuje, jak je klidný a přímý přístup a jasné uvaţování s chladnou 

hlavou důleţité. Obzvláště pak jednáme-li s jedinci, kteří mají tendenci k prudkým aţ 

přemrštěným reakcím bez předchozího rozmyslu. 
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3 Konflikty na pracovišti a jejich specifika 

Jedná se o běţně se vyskytující projev dvou proti sobě jdoucích sil nebo také jinak zájmů, cílů, 

názorů, motivů, potřeb či metod atp. Veselá a Kanioková Veselá (2011, s. 79) uvádějí, ţe 

pokud nastane střetnutí mezi nároky sociálního prostředí v jednání jedince a jeho vlastními 

duševními sklony pro jisté chování, lze očekávat situaci, ve které dojde ke konfliktu. 

Mezi hlavní znaky konfliktu, patří podle Vetešky (2015, s. 73) „neshoda, nesoulad a rozpory 

všeho druhu, které následně vyústí v otevřené střetávání. Tato situace má za následek 

deformovanou interpersonální percepci“. 

Konflikt je všeobecně vnímán jako negativní jev, který je schopen dále se šířit a prohlubovat 

se v prostředí, ve kterém se zrodil. Můţe to znít jako jakýsi druh nákazy a nakonec tak i svým 

způsobem funguje, jestliţe se nezačne řešit včas. Má ovšem i svou pozitivní stránku, kterou si 

však uvědomuje jen málo lidí. Pro svou úroveň proţívání a emoce, které mnohdy převyšují 

jejich objektivní pohled na věc, nevidí, co jim můţe konflikt přinést. Fehlau (2003, s. 19) 

uvádí, ţe „Narazí-li na sebe lidé s odlišnými názory a postoji, očekáváními a mocenskými 

potencionály, hodnotovými představami a cíli, pak se dá stěží zabránit nesouhlasnému 

chování a nedorozuměním. Konflikty patří mezi naprosto normální průvodní jevy našeho 

společného života – v každodenním všedním životě rodinném, občanském atp. stejně jako na 

pracovišti. Natrvalo jim nelze uniknout“. 

Jestliţe se zpětně podíváme do historie lidstva, najdeme v ní celou řadu konfliktů, které na 

člověka měly vţdy jistý dopad, a to ať uţ na celá pokolení, či pouze na jednotlivce. 

Kaţdopádně lze říci, ţe kaţdý z oněch historických konfliktů vedl k určité změně jakou je 

například vzestup či pád společnosti. To poukazuje i na jeho kladnou stránku, kterou kaţdý 

bystrý jedinec můţe vyuţít ve prospěch všech a zároveň se poučit z jádra problému, kvůli 

kterému vznikl. 

Podobně směřují také někteří autoři, kteří například uvádějí, ţe „Konflikt má v sobě ukrytý 

kreativní potenciál. Tohoto kreativního potenciálu můžeme efektivně využívat, a dokonce jej 

podporovat. Stejně jako každá hra s ohněm má ale kreativní využití konfliktů své možnosti i 



28 

 

 

 

meze, kterých bychom si měli být vědomi. Pokud se nám ovšem podaří transformovat 

destruktivní konflikt na jeho konstruktivní formu, můžeme nad ním nejenom zvítězit, ale také si 

jej „ochočit“ ve svůj prospěch“ (Bednář, 2013, s. 92-93). Abychom však konfliktům plně 

porozuměli, je vhodné znát jejich zdroje. 

Příčiny konfliktů existují v mnoha podobách a teoriích. Jejich příčinami na pracovišti mohou 

být třeba: „Rozdíly ve vnímání problémů a pracovním hodnocení; Rozdíly v motivech a cílech; 

Neslučitelnost různých rolí; Zápas o uznání a zdroje; Obtížné mezilidské vztahy; Události, 

které mění život v podniku“ (Fehlau, 2003, s. 20-23). 

Některé z těchto příčin uvádí stejně tak Cejthamr a Dědina (c2010), kteří mimo to vidí rovněţ 

moţný zdroj konfliktu v tzv. rivalitě mezi pracovními sekcemi či skupinami (v odlišnostech 

jejich pracovního zaměření). Dalšími důvody podle autorů můţe být způsob provedení práce, 

kdy je jeden pracovník vázaný na výsledek práce druhého, nerovné jednání s pracovníky nebo 

překročení pomyslné hranice, za kterou je podle jedince vše vyhraněno pouze jemu a nikomu 

jinému. 

Abychom se v nastalých vyhrocených situacích lépe orientovali, je dobré umět rozeznat 

jednotlivé typy konfliktů, na něţ lze pak reagovat efektivněji. Holá (2003) uvádí nejčastěji 

pouţívaný způsob dělení konfliktů podle: 

 počtu osob, které se v konfliktu nacházejí, 

 psychologické povahy proti sobě jdoucích tendencí, 

 ostatních uplatňovaných kategorií. 

Podle počtu osob, které se v konfliktu nacházejí je lze dále členit, jak uvádí Křivohlavý 

(2008) na: 

o intrapersonální = jedná se o vnitřní konflikt jedné osoby, která bojuje sama se sebou, 

o interpersonální = střed mezi dvěma jedinci, 

o skupinové = konflikty vzniklé v rámci členů jedné skupiny, 
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o meziskupinové = střed mezi jednotlivými skupinami lidí. 

Holá (2003) dále poukazuje na odlišení vnitřního a vnějšího konfliktu, které lze lépe stanovit, 

jestliţe víme, zda nastalou situaci hodnotíme z pohledu skupiny či jedné osoby. V rámci 

skupiny lze tedy říci, ţe vnitřní konflikty = uvnitř skupiny a vnější konflikty = mezi 

skupinami, přičemţ pro jedince platí, ţe vnitřní = osobní konflikt vlastního já a vnější konflikt 

= s kýmkoliv z jeho vnějšího prostředí. Autorka dále uvádí, ţe s absolutní jistotou nelze nikdy 

říci, zda se u dané osoby projevuje výhradně vnější nebo vnitřní konflikt, jelikoţ oba typy si 

jsou navzájem podmiňovány a propojují se. Jako příklad uvádí manţelský pár, který 

v konfliktech mezi sebou cítí jistě také vnitřní citové rozpory. Opakem toho je zase samotný 

jedinec, jehoţ osobní vnitřní konflikt můţe vţdy do jisté míry ovlivnit jeho chování, coţ se 

dále promítne v jeho vztazích k ostatním lidem. 

Co se týče druhého způsobu dělení konfliktů (dle psychologické povahy) jedná se podle 

Křivohlavého (2008) o prozatím všeobecně nepouţívanou klasifikaci, která spočívá v členění 

v rámci převládající psychologické charakteristiky, tedy v dominanci jednoho prvku. Mimo 

jiné tedy Křivohlavý (2008, s. 21-22) uvádí „rozdělení konfliktů podle extrémní dominance té 

či oné psychologické charakteristiky: 

A. Konflikty představ; 

B. Konflikty názorů; 

C. Konflikty postojů; 

D. Konflikty zájmů“.  

Stejně tak jako Holá (2003) výše uvádí, ţe vnitřní a vnější konflikty nejsou vţdy zcela 

jednoznačné, tak si je také Křivohlavý (2008, s. 21-22) vědom, ţe mimo tyto konflikty s 

převládající charakteristikou nelze ty ostatní tak snadno třídit, jelikoţ jsou sloţeny 

z kombinace psychických procesů, a proto se podle autora dále jedná o konflikty takzvaně 

smíšeného typu. 

Mimo výše zmíněné typy konfliktů, je lze také klasifikovat podle typických vlastností a 
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skutečností, které je provázejí. Konkrétně se jedná o tzv. horký a studený konflikt, které 

zmiňuje Basu a Faust (2013). Autoři tím v podstatě rozlišují dvě strany jedné mince, jelikoţ 

výbušnost, větší míra emocí a zřejmá otevřenost, při níţ je problém jasně pojmenován, jsou 

typickými vlastnostmi pro horký konflikt.  Naopak studený konflikt autoři definují jako 

stupňující se plíţivý problém, na který nikdo nahlas neupozorní. Díky tomu se stále rozrůstá a 

graduje z původního napětí na další úrovně. Výsledkem pak můţe být, ţe pomyslný pohár 

trpělivosti přeteče a naplno se projeví v přeměněný destruktivní horký konflikt. 

 

Obrázek 1: Základní druhy konfliktů (Basu a Faust, 2013, s. 20). 

Na první pohled je patrné, ţe toto členění konfliktů je pro neodbornou veřejnost v podstatě 

nejsnazší, co se týče jejich bliţšího pochopení. Na obrázku 1 můţeme vidět postupný nárůst 

napětí u obou druhů konfliktů (jenţ má u kaţdého druhu jiné projevy), které zobrazují 

kolísavé křivky. U studeného konfliktu je pak také patrná jeho přeměna, kdy na konci křivky 
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dojde k vygradování sporu a tím i k přeměně na horký konflikt. 

 

3.1 Předcházení a řešení konfliktů 

Bednář a kol. (2013, s. 92) uvádí, ţe konflikt je pro lidskou společnost přirozeným prvkem, je 

běţnou součástí člověka. Z toho vyplývá, ţe i pro organizaci je konflikt běţnou součástí a 

naznačuje, ţe myšlenka konflikt zcela odstranit je naivní. 

To samozřejmě podle svých ţivotních zkušeností můţe potvrdit kaţdý, kdo má jistý nadhled. 

Můţeme jim však předcházet, či minimalizovat následky, ke kterým by mohlo dojít, pokud 

bychom ignorovali doprovodné znaky, typické pro zrod konfliktů. Podle Štěpaníka (2008) lze 

předem zamezit nesmyslným konfliktům, ve kterých má jedinec tendenci přesvědčit oponenta 

o své vlastní a jediné pravdě. Proto je podle autora první zásadou nadále se vyhnout určitým 

tématům, jakými jsou například náboţenské a politické názory, ţivotní nebo národnostní 

postoje či osobní názory na sociální skupiny. Jakoţto druhou zásadu tohoto způsobu prevence 

autor nabádá k tomu, abychom se pokud moţno vyhnuli jistým osobám, o kterých víme, ţe 

inklinují ke konfliktním situacím nebo mají dokonce tendenci tyto situace vytvářet. Dále je 

třeba neopomíjet, ţe i kdyţ nebudeme dávat konfliktům prostor, mohou nás paradoxně 

vyhledat právě pro to, ţe konfliktního člověka jakoţto vyrovnaná a klidná osoba provokujeme. 

Jednou z moţných příčin konfliktů můţe být podle Fehlaua (2003) špatná či ne zcela přístupná 

komunikace a tím i nedostatečný tok informací. Mimo jiné autor také upozorňuje na moţnost 

předcházení sporů za předpokladu spolehlivé, upřímné a čestné komunikace. 

Můţeme tedy dělat vše proto, abychom se střetům vyhnuli, pokud ovšem nakonec dojde ke 

„kolizi“, tak je opravdu zásadní začít ji řešit okamţitě. Nenecháme-li nastalou situaci 

vygradovat, můţeme očekávat efektivnější výsledek. Efektivní řešení konfliktů je důleţité, 

jelikoţ „konflikty ohrožují fungování sociálních celků (interakce v dyádách a malých 

skupinách), někdy však mohou být i pozitivní, a to v případě, že na obou stranách je snaha 

řešit situaci; pak mohou vést k tvořivému řešení různých problémů“ (Veteška, 2015, s. 75). 
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Pokud tedy konflikt nakonec nastane, jaký vhodný směr bychom měli zvolit pro jeho řešení? 

Jakmile jdou proti sobě znepřátelené strany, je logické, ţe kaţdá z nich vidí především své 

zájmy a problém, který jim brání v jejich naplnění. Z toho vyplývá, ţe čím vyšší je intenzita 

těchto postojů a zapojených emocí, tím méně jsou obě strany schopny objektivního pohledu a 

tudíţ nejsou ochotny vnímat motivy a problémy toho druhého. A jestliţe z ukončeného 

konfliktu vyjde uspokojený pouze jeden znepřátelený účastník, lze očekávat jisté následky, 

kterými ostatní projeví svou nespokojenost či nesouhlas. Řešení konfliktů se tedy stále točí 

kolem jediného pojmu, jehoţ prostřednictvím volí směr ve zdárném řešení konfliktů i většina 

odborné literatury. Jedná se o kompromis, který je v podstatě velice zjednodušenou odpovědí 

v otázce problematiky konfliktů.  

Pro začátek je ţádoucí znát všechny důleţité skutečnosti, které se vzniklého konfliktu týkají. 

Jak uvádí Bedrnová a kol. (2012, s. 373) „Pro efektivní řešení konfliktů je třeba dobře 

porozumět jeho příčinám, míře vlastního podílení se na udržování konfliktu a znalost 

taktických postupů směřujících k vyřešení konfliktu“. 

Jakmile tedy pochopíme stěţejní příčiny a celkové jádro konfliktu, získáme tak pevné 

„podloţí“, od kterého se můţeme následně odrazit a zorientovat se. Zároveň ale nesmíme 

zapomínat na důleţitost komunikace, která je v těchto situacích naším nástrojem. 

Veteška (2015) uvádí tři způsoby řešení konfliktů, které bývají takto nejčastěji rozlišovány. 

Jsou jimi autoritativní a alternativní řešení a intervence třetí strany. 

Autoritativní řešení – je uplatňováno prostřednictvím moci a síly, se kterými můţe jedna ze 

stran konfliktu pracovat, avšak stále je soustředěna na své důvody a zájmy. To znamená, ţe 

k vyřešení jádra konfliktu nemusí vţdy dojít. 

Alternativní řešení – nabízí všem zúčastněným stranám příleţitost zapojit se a ovlivnit to, jak 

bude probíhat způsob domluvy. Podle několika odborníků je nakonec výsledkem této formy 

řešení vyšší míra spokojenosti. 

Intervence třetí strany – jedná se v podstatě o zásah třetí strany, která vzniklý konflikt 
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pomáhá řešit. 

Po seznámení se s těmito třemi základními přístupy můţeme logicky odvodit, ţe 

pravděpodobně nejlepší volbou je alternativní řešení, popřípadě také ve spolupráci s intervencí 

třetí strany. Co se týče autoritativního řešení, lze se domnívat, ţe tato volba je vhodná pouze 

tehdy, jestliţe je třeba řešit situaci okamţitě, coţ můţe být provedeno také zapojením třetí 

strany. Ten, kdo ono rozhodnutí prosadí, tím ovšem na sebe bere plnou odpovědnost. 

Příkladem můţe být střet dvou operujících lékařů o provedení způsobu operace na operačním 

sále, přičemţ poslední slovo si prosadí například na základě svého postavení ten, který je 

nadřízeným druhého.  V tomto případě, jestliţe se v průběhu vyskytnou komplikace, při nichţ 

není místo na delší diskuzi a domlouvání, je toto řešení na místě. Ovšem výsledek se projeví 

na zvolené metodě i s tím rizikem, ţe volba nebyla dobrá. Z výsledku pak lze vyvodit reakci 

obou stran, jejichţ konflikt tím můţe, ale také nemusí nadále pokračovat. 

Následující postup v řešení konfliktů lze jistě přiřadit k alternativnímu řešení. Shay a Margaret 

McConnonovi (2009) jej člení do čtyř kroků: 

1. Dejte najevo, ţe uznáváte stanoviska a názory partnera – Jde o to, ţe naší přirozenou 

reakcí je na prvním místě uspokojení našich vlastních zájmů a potřeb. Prvním krokem 

k tomu aby s námi náš protějšek spolupracoval je ovšem otočit toto chování a dát mu 

najevo, ţe nás zajímají jeho důvody a potřeby. Proto se ho například můţeme zeptat na 

jeho potíţe. Tím mu ukáţeme náš respekt, vůči jeho názorům a on si tak uvědomí, ţe 

opravdu posloucháme, to co nám chtěl říct. 

2. Zjistěte potřeby, které se skrývají za poţadavky – Jakmile se svým protějškem zjistíme 

potřeby, které se skrývají za prosazovanými poţadavky, dokáţeme lépe vyjednat další 

kroky vedoucí ke shodě. Ukáţeme tak snahu o porozumění toho druhého, k čemuţ 

nám poslouţí jednoduchá otázka Proč?. 

3. Snaţte se, aby partner sám navrhl řešení – Tím otevřeme prostor pro zapojení 

poţadavků obou stran, které by se v onom řešení měli odráţet. Partner, kterého 
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vybídneme k návrhu řešení, dojde k pochopení, ţe se s ním chceme o rozhodnutí 

na řešení problému podílet a ţe s ním chceme spolupracovat. 

4. Snaţte se, aby se obě strany cítily být vítězem – Po navrţení řešení partnerem je dobré 

jej nejprve dobře přehodnotit, neţ abychom ho okamţitě zavrhli. Pokud se nám však 

opravdu nezdá vhodné, můţeme poukázat na nedostatky, které nám dělají starost. 

Jakmile budeme takto dále spolupracovat, dosáhneme tak shody. Konflikt se stane 

vyřešeným v okamţiku, kdy si obě strany uvědomí, ţe jejich potřeby byly naplněny. 

Obrázek 2: Fáze řešení konfliktu (McConnon S., McConnon M., 2009, s. 111) 

Tento způsob řešení konfliktů lze snadno zapojit do přirozeného chování v pracovním 

prostředí. Konfliktní situace mohou mít různorodou podobu, z čehoţ plyne, ţe je vhodné znát 

také více komunikačních metod, které je dobré vyuţít (viz předchozí podkapitola 

Komunikační metody v problémových situacích). Také Shay a Margaret McConnonovi (2009) 

uvádí, ţe v reálné praxi nelze fáze postupně od první po tu poslední dodrţet. Jednotlivé kroky 

neboli fáze řešení konfliktu (které znázorňuje obrázek 2) jsou podle autorů jejich návrhem a 

poukazují na to, ţe není zcela důleţité se striktně drţet jejich pořadí, ale je moţné začít třeba 
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od konce, záleţí na tom co si účastníci nebo situace ţádá. 

Je ovšem důleţité podotknout, ţe kýţené vyřešení konfliktu není moţné, bez spolupráce 

všech, kterých se spor týká. Z čehoţ plyne otázka: Co můţeme dělat, jestliţe náš protějšek 

nechce spolupracovat? 

Podle Shaye a Margaret McConnonových (2009) moţností jak reagovat bývá obvykle 

pasivita, boj, či docílení toho aby protějšek pochopil své chování a stal se tak středem debaty. 

Další moţností můţe být také asertivita, při níţ jsme stále naladěni na notu spolupráce. Autoři 

dále uvádí, ţe „Tímto způsobem můžete začít rozhovor, aniž se dopustíte obviňování, vyčítání 

nebo stavění kategorických požadavků. Tento postup lze rozdělit na tři části: 

1. Současné chování – klidně a bez jakýchkoliv emocí popište, jak se váš protivník chová. 

2. Vaše reakce – řekněte, co si o tom jeho chování myslíte. 

3. Požadované chování – jak by se měl podle vás chovat“ (McConnon S., McConnon M., 

2009, s. 107). 

 

3.2 Mediace v konfliktu v pracovním prostředí – mediátor 

Myšlenka zapojit do konfliktu tak zvanou třetí stranu jiţ byla výše zmíněna. Všeobecně 

existuje mnoho způsobů jak vyřešit spor aniţ by o něm rozhodla autorita bez shody všech 

zúčastněných. Podle Vetešky (2015) patří mezi nejčastěji vyuţívané metody alternativního 

řešení sporů mimo jiné právě mediace.  

Podle Večeři a kol. (2017) nám postupy v oblasti mediace pomáhají společné příčiny sporu 

odhalit a nalézt vzájemné oblasti, vedoucí ke spolupráci a zvládnutí či vyřešení konfliktu. Za 

pomoci vědních disciplín (psychologie, sociální psychologie, sociální práce, sociologie, práva) 

a cíle, kterým je dosaţení uspokojivého řešení pro všechny strany a to bez vítěze i poraţeného.  

Tento způsob pro řešení konfliktů na pracovišti byl pro tuto práci zvolen, jakoţto vhodný 

prostředek, aplikovaný v rámci vzdělávacího semináře. Jde především o pochopení základního 
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přístupu mediace (a funkce mediátora) vedoucími pracovníky šetřené organizace, kteří těchto 

získaných znalostí mohou vyuţít ve své praxi. Mimo to je ovšem mediace upravena také 

v zákoně č. 202/2012 Sb. (zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)). 

Ovšem nelze se domnívat, ţe stačí jednoduše přijít a začít proces mediace. Jde o to, ţe se 

skládá z určitých fází, má stanovené smluvní předpoklady, pravidla a můţe ji provádět pouze 

v seznamu zapsaný mediátor. 

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

účastníkům pomáhá třetí, neutrální a nestranná osoba, jíž je mediátor. Mediaci lze proto 

považovat za komunikační metodu, při které účastníci sporu získávají na základě 

psychosociálních (interakčních) dovedností mediátora příležitost aktivně vnímat druhou 

stranu a aktivně jí sdělovat vlastní potřeby a možnosti nabízené k řešení“ (Pavlová, 2010 cit. 

podle Vetešky, 2015, s. 102). 

Účastníci konfliktu, také jinak znepřátelené strany, mohou mít různé povahy a způsoby 

přístupu. Někteří jsou zvyklí více vyuţívat spolupráci, jiní i v běţných situacích nejsou této 

formě nakloněni a raději (kdyţ jim to dovolí okolnosti) volí cestu samotáře. Z čehoţ se odvíjí 

také „šíře propasti“, která při vzniklém konfliktu nastane. Hlavní činností mediátora je tuto 

pomyslnou propast překlenout a vytvořit spojení mezi těmito znesvářenými stranami.  

Holá (2003, s. 144) uvádí, ţe „Mediace při konfliktech na pracovišti nemá žádná svá 

specifika. Je mediací interpersonálních konfliktů více nebo méně vztahových či věcných. Tuto 

skutečnost mediace v každém individuálním případě zohledňuje. Probíhá podle obecně 

přijatých principů a struktury procesu mediace“. 

Díky tomu, ţe se mediátora vzniklý spor netýká (je neutrální, nestranný), můţe lépe 

nasměrovat účastníky k cíli, jímţ je vzájemná dohoda, které společně dosáhnou. Tím, ţe 

zprostředkuje komunikaci a udrţuje stabilitu jednání (přičemţ o podstatě sporu nerozhoduje), 

se liší od soudce nebo arbitra (Riskin, Arnold a Keating, 1997, s. 35).  Podle Vetešky (2015, s. 

108-109) mimo jiné, také „žádná strana nesmí být prosazována nebo naopak znevýhodněna 

na úkor druhé“. 
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Místo mediátora by měl ideálně zaujmout jedinec, který oplývá určitými osobnostními rysy. 

Důleţité jsou například kompetence, které by měl tento mediátor umět vyuţít v procesu 

mediace. Honeyman (1990 cit. podle Holé, 2013), který se jako jeden z prvních zabýval 

kompetenčním modelem mediátora, ucelil tyto kompetence: zjišťování jakoţto schopnost 

mediátora zajistit dostatečné a podstatné informace, empatie, jenţ je důleţitým projevem 

účasti a zájmu zúčastněných, nápaditost a řešení problémů, které představují vytváření 

návrhů pro rozvoj v řešení problémů, komunikační dovednosti ve všech podobách projevu, 

k nimţ patří přesvědčivost a prezentační dovednosti. Dále také schopnost včasného 

rozptýlení účastníků, mezi nimiţ začíná vznikat napětí, řízení interakcí jakoţto reakce na 

vývoj postupů v procesu mediace či na zvládnutí konfliktu a nakonec expertní znalost 

problematiky, která představuje orientaci a vyuţití témat týkajících se sporů a jejich druhů. 

Haynes a kol. (2004, s. 8) zase uvádí, ţe data, cíle klienta a strategie v rámci mediace jsou 

uţitečným obsahem komunikace, na který se mediátor soustředí kvůli zpracování a zpětnému 

předání těchto informací svým klientům. 

Lidé, kteří mají svou osobností blízko k takovému přístupu a vyuţití výše uvedených 

kompetencí, jsou ideálními jedinci, kteří se ve vypjatých a konfliktních situacích dokáţí 

přirozeně vloţit do role mediátora. 

Přehledněji činnost v roli mediátora uvádí Plamínek (2013), který konkrétně stanovuje jeho 

povinnosti a práva tak, aby byla dodrţena struktura mediace: 

Obrázek 3: Hlavní povinnosti a práva mediátora (Plamínek, 2013, s. 79). 
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Pokud chceme tedy vyuţít mediaci jakoţto efektivní prostředek k vyřešení konfliktu, je třeba 

dodrţet při jejím procesu určitou strukturu. V odborné literatuře je konkretizováno mnoho 

variant struktury pro proces mediace, jejichţ jednotlivé fáze jsou si v jádru celkem podobné. 

Poměrně jasně a konkrétně stanovené fáze mediace uvádí Plamínek (2000, s. 297-298):  

1) Zahájení mediace – při něm je úkolem mediátora objasnit záměr mediace všem 

zúčastněným, s čímţ se dále pojí pravidla pro průběh mediace, její program a časová 

dotace. Účelem zahájení je sestavení plánu, podle kterého bude mediace probíhat a 

vytvoření pocitů důvěry účastníků. 

2) Sbírání informací a definice problému – tato část by měla vést k shromáţdění 

podstatných informací a objasnění jádra problému. Protistrany by měly uvést své 

zájmy a kritéria pro jejich naplnění a také to, co upřednostňují. 

3) Hledání moţných variantních řešení – za podpory mediátora jsou účastníci konfliktu 

vedeni k navrhování moţných způsobů řešení (jednotlivých problémů), u kterých 

zvaţují jejich vhodnost hledáním společných kritérií.  Nakonec jde o to jak vše sladit 

pro vyřešení celého sporu. 

4) Hodnocení, vyjednávání a rozhodování - znesvářené strany společně volí tu 

z navrţených moţností, která je akceptovatelná všemi. Dále společně vytvoří návrh 

podmínek, za kterých je zvolená moţnost přijatelná, z čehoţ se nakonec vyvine 

stanovisko o formě řešení. 

5) Sjednání dohody – je třeba, aby zvolené stanovisko z předchozí fáze dostalo přesnou 

formu, jíţ je dohoda, kterou mají obě strany konfliktu uzavřít. Zároveň by měla dohoda 

obsahovat konkrétně popsaný způsob provedení jejího uskutečnění, aby byly známy 

všechny okolnosti (kdo, kdy, co a jak), které se májí odrazit v reálné praxi jejího 

uskutečnění. Tato část bývá pro všechny zúčastněné včetně mediátora celkem náročná, 

jelikoţ čtvrtá fáze vytváří zdání, ţe téměř všechny problémy byly vyřešeny. 

Prostřednictvím konkrétních bodů dohody se však mohou objevit další potíţe a 

překáţky (třeba i skryté v předchozí komunikaci), jenţ v porovnání s předešlou 
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vyrovnanou atmosférou mohou účastníky odradit. 

6) Uskutečňování a revidování dohody – jedná se o poslední část mediace, při níţ 

mediátor můţe i nemusí být přítomen. Jde o skutečné provedení dohody (či jejích 

obměn), které reagují na změnu podmínek v rámci pravidel, jenţ dohoda případně 

obsahuje. 

Podle předešlé definice mediace a konkretizace jejích jednotlivých fází lze snadno usoudit, ţe 

role mediátora je jiţ z podstaty mediace nepostradatelná. Nabízí se tedy otázka, co obnáší role 

mediátora? Z pohledu profesního zaměření tuto roli často přebírá například andragog, jehoţ 

lze podle Vetešky (2016) definovat jako výchovného specialistu v rozvoji a vzdělávání 

dospělých, jenţ tyto procesy realizuje ve školní i mimoškolní sféře. To je v celku hrubý popis 

činností mediátora, o němţ autor také podrobněji píše, ţe je „kvalifikovaný odborník, který se 

zabývá mediací, tj. připravuje a realizuje mediační proces. Mediátor musí respektovat 

neutralitu a nestrannost a další principy mediace. Vedle odbornosti musí disponovat řadou 

osobnostních předpokladů, například morálním profilem, komunikačními dovednostmi, 

emoční inteligencí, pozitivním myšlením, vstřícností a otevřeností“ (Veteška, 2016, s. 190). 

Oblast mediace byla jiţ mnohokrát zkoumána kvůli své účinnosti a pro dosaţení nejvyššího 

stupně efektivity a cíleného výsledku. Proto mnoho autorů, kteří její proces zkoumali hlouběji, 

sestavilo vlastní modely mediace. V nich mimo jiné zkoumali také přístup mediátora. Tím se 

podle Holé (2018) prostřednictvím výzkumné praxe v rodinné i pracovní mediaci konfliktů 

ukázal být příznivý nedirektivní přístup. V něm mediátor projevuje svou empatii a vstřícné 

zaujetí vůči jedincům, kterých se konflikt týká. 

Dnes je mediace podle Večeři a kol. (2017) jedním z mnoha prostředků kontroly sociální 

oblasti, která představuje stabilní společnost řídící se prostřednictvím svých norem a pravidel. 

V této oblasti tedy mediace funguje jako prostředek v řešení hromadících se konfliktů a jejich 

rozladěných účastníků postmoderní společnosti. Dále je podle autora „hledáním nových cest 

pro vzájemné pochopení plurality myšlení, způsobů jednání, hodnotových systémů a orientací“ 

(Večeřa a kol., 2017, s. 12-13). 
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3.3 Patologické jevy jakožto druhotný projev konfliktu 

Konflikty se vyskytují v kaţdé profesi, a jak jiţ bylo dříve řečeno, je důleţité, abychom 

nepodceňovali jejich růst. Jakmile dojde k nekontrolovanému působení konfliktu, můţe se 

stát, ţe se vyvine aţ v jistý druh chování jedince, které překračuje sociální a morální normy 

společnosti. Tento jedinec se projevuje negativním a nevhodným chováním. Přesněji řečeno 

mluvíme zde o sociálně patologických jevech, které podle některých autorů „chápeme jako 

„choroby společnosti“. Sociální patologie je speciální sociologickou disciplínou, zabývající se 

negativními jevy projevujícími se v neadekvátních sociálních reakcích, které se vymykají 

normám uznávaným danou společností“ (Bělík aj., 2017, s. 62). V této podkapitole nyní 

uvedeme takové projevy patologie, které se v pracovním prostředí vyskytují jako jedny 

z nejčastějších forem. 

Mobbing a bossing 

Konflikt jako takový je jasně vymezeným pojmem, který byl jiţ definován na počátku této 

kapitoly. Ovšem je-li vyvolán zcela záměrně, za účelem ublíţit svému spolupracovníkovi, 

jedná se podle Fehlaua (2003) o takzvaný mobbing. Přesněji spojitost mezi konfliktem a 

mobbingem uvádí Svobodová (2008), která upozorňuje na chybné vzájemné zaměňování 

těchto dvou pojmů. Dále ovšem vysvětluje, ţe neřešený konflikt se můţe ve zmiňovaný druh 

„teroru“ proměnit. 

Podle Wagnerové (2011) lze mobbing definovat jako nekončící plánovité pronásledování, 

zastrašování či ubliţování jedinci v pracovním prostředí.  

Vesměs jde tedy o pouţití psychického nátlaku. Autorka dále uvádí, ţe pro mobbing je typické 

jeho časté opakování (v intervalu nejméně jednou za týden), které trvá alespoň půl roku 

(Wágnerová, 2011). 

Jak se však můţe jedinec bránit, jestliţe se stane terčem takového jednání? Běţně bývá 

uváděna prevence. Z toho se také odvíjí rada autorky, která říká, ţe „Nejúčinnější likvidací 

mobinggu je zabránit všemu, již na samém počátku. Pokud se mobbing rozvinul a dlouhodobě 
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trvá, bývá příznivé ukončení konfliktu málo pravděpodobné“ (Bedrnová a kol, 2012 s. 290).  

Podle jiného autora jsou zde ovšem i dalo by se říci výjimeční jedinci. „Ti, kteří cílí na 

zastavení a eliminaci mobbingu bývají silní, velmi inteligentní lidé, kteří jsou si mobbingu 

vědomi. Používají všechny zákonné prostředky, které mají k dispozici, stejně tak jako 

psychologické a mediální zdroje k získání pozornosti veřejnosti“ (Arnautović, 2013, s. 199). 

Bernová a kol. (2012) se nakonec ještě zmiňuje o jisté pomoci, kterou v případě mobbingu 

můţe nabídnout kolega v organizaci, kde oběť pracuje. 

Jakoţto podmnoţina mobbingu vznikl také tak zvaný bossing. Ten se od předešlého termínu 

liší pracovním postavením iniciátora, tedy původce tohoto patologického chování, jak uvádí 

Beňo (2015, s. 91) „velmi často je i definován jako mobbing ze šéfovských pater“. 

Autor ovšem také neopomíjí uvést pravý opak bossingu, kterým je staffing. Coţ je označení 

dvojího významu, jelikoţ značí způsob efektivního získávání pracovních zdrojů a podle 

druhého významu „to je šikana ze strany podřízeného k nadřízenému“ (Beňo, 2015, s. 98). 

Sexuální obtěžování 

Toto chování lze definovat jako „sexuální nátlak, harassment, trápení, sužování; jakákoli 

forma sexuálně-erotického obtěžování žertováním, pohledem, dotekem, zejména na pracovišti; 

terčem se stávají osoby v podřízeném postavení, jako jsou sekretářky, zdravotní sestry, 

studentky, pacientky, klientky“ (Hartl, 2004, s. 241). Z větší části jsou jím postihovány 

především ţeny, ale Bednář (2013) poukazuje také na muţe, kteří tímto chováním mohou být 

postihnuti. 

I při tomto projevu neţádoucího chování se všeobecně doporučuje prevence. Jestliţe však 

selţe a útočník začne vyhlídnutou oběť obtěţovat, je nutné se bránit. V tom případě je třeba 

podle Sommerové dát útočníkovi jasně najevo, ţe jeho projevy jsou nepříjemné a neţádoucí. 

Mimo jiné také autorka dále uvádí, ţe zaměstnavatel, kterému zaměstnanec (tedy oběť) 

nahlásí takový problém, má ze zákona povinnost jej prošetřit. Pokud se nahlášená stíţnost 

potvrdí, musí zaměstnavatel zakročit a dát proviněnému zaměstnanci najevo, ţe toto chování 
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je zcela nepřípustné a není moţné, aby v něm nadále pokračoval. „Stejně tak, jako u 

problematiky mobbingu a bossingu se i zde obtěžovaný zaměstnanec může obrátit na úřad 

práce, nebo inspektorát práce“ (Sommerová, 2019, s. 38). 
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4 Empirická oblast šetření 

Empirická část práce se soustředí na aktuální klima ve vybrané organizaci. Snaţí se 

identifikovat, jakým způsobem šetřená organizace doposud řešila problémy, sociálního 

chování svých zaměstnanců - jde tedy především o konflikty. Dále také to, jaké typy konfliktů 

se v šetřené organizaci převáţně vyskytují a zda zaměstnanci vědí, jak v takových situacích 

jako jsou konflikty, reagovat. To vše bylo zjištěno s vyuţitím kvantitativního šetření (technika 

polostrukturovaných rozhovorů a dotazníků). Veškeré získané výsledky byly zanalyzovány a 

byl navrţen vzdělávací seminář, jakoţto zpětná vazba pro organizaci. 

4.1 Vymezení výzkumné oblasti 

Základní soubor: Pobočka organizace zabývající se výrobou klimatizačních jednotek do 

automobilů. 

Výběrový soubor pro rozhovory: 3 operátoři (přímí pracovníci na lince), 2 mistři (přímí 

nadřízení operátorů), 3 technologové (pracovníci se zaměřením na technickou funkci strojů), 5 

administrativních pracovníků.  

Dále byl rozeslán dotazník v celém základním souboru pro největší moţnou návratnost.  

Tento výběrový soubor byl zvolen, jelikoţ obsahuje všechny stěţejní úrovně. A to jak 

v přímém pracovním prostředí (3 operátoři, 2 mistři), tak také v managementu (5 

administrativních pracovníků). Takzvaným spojovacím článkem, mezi těmito pracovními 

úrovněmi jsou právě 3 pracovníci z oblasti technologie. Tím je pokryta reprezentativnost vůči 

základnímu vzorku, kterým je celá pobočka organizace (výrobní podnik). 

4.2 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit, jaké panuje aktuální pracovní klima v organizaci a jak zaměstnanci 

vnímají své pracovní prostředí. Dále pak vymezit konflikty ve zvoleném podniku, konkrétně 

přiblíţit jejich četnost, úroveň pozic, mezi kterými nejčastěji vznikají, popřípadě identifikovat 

moţné příčiny konfliktů. S tím se také pojí určení intervence šetřené organizace v oblasti 
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konfliktu či sporů a objasnění rozsahu informovanosti zaměstnanců o řešení konfliktů. Dále 

také prostřednictví teoretické části a získaných informací od šetřené organizace bude cílem 

práce určit, zda lze konflikty v šetřené organizaci řešit lépe, neţ tomu bylo doposud. 

Celkovým dovršením práce bude návrh vzdělávacího programu (Konflikt a jeho řešení) pro 

zaměstnance, především pro vedoucí pracovníky, který bude spolu s výsledky šetření fungovat 

jako zpětná vazba pro organizaci.  

4.3 Výzkumné otázky 

Práce se bude zabývat následujícími výzkumnými otázkami, z nichţ první dvě úzce navazují 

pouze na teoretickou část práce, která k tomuto tématu hledá východiska.  

1. K čemu vede efektivní řešení konfliktů?  

2. Jakým způsobem zmíněná organizace konflikty řeší a dal by se tento problém řešit 

lépe?  

3. Jaké pracovní klima v organizaci panuje? 

4. Jaké konflikty se na pracovišti často vyskytují? 

5. Mají zaměstnanci povědomí o tom, jak řešit vzájemné konflikty na pracovišti? 

4.4 Metodologie 

Výsledky rozhovorů byly vyhodnocovány podle počtu stejných odpovědí, jelikoţ většina 

otázek, které byly v rozhovorech kladeny, byly otázkami uzavřenými. Prostřednictvím 

otevřených otázek byl rozhovor usměrňován a byla jimi ověřována jasnost odpovědí. 

Odpovědi na tyto otevřené otázky byly shrnuty a následně vypsány v bodech. 

Za pouţití kódování byly odpovědi z dotazníků roztříděny a následně zpracovány do grafů či 

tabulek s přidanými komentáři.  

Rozhovory 

Podle výše stanoveného výzkumného problému a jeho charakteristiky, byla zvolena forma 
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polostrukturovaného rozhovoru, která je nejvhodnější moţností, k získání jasných a 

podstatných informací v potřebném mnoţství, pro řešenou problematiku diplomové práce.  

„Polostrukturovaný rozhovor, kdy se předem vymezí oblasti zájmu a určí se zásadní otázky, 

které mají být zodpovězeny, nebo podstatné informace, které mají být zjištěny. Tazatel může 

mít kontrolní seznam, kterého se ale nemusí striktně držet. Tento přístup umožňuje tazateli 

klást otázky a měnit jejich pořadí tak, aby průběh rozhovoru vyhovoval specifickým 

charakteristikám každého dotazovaného.“ (Armstrong, 2015, s. 650). 

Díky rozhovorům si budeme moci ujasnit problémy, které v organizaci panují, a to díky 

konkrétním odpovědím respondentů. 

Dotazníky 

Dotazník pomohl získat podstatné a stěţejní informace a odpovědi, díky jednoznačným a 

striktně zvoleným otázkám. Díky této metodě sběrů dat byl pokryt dosti širší okruh 

dotazovaných, čímţ byl získán ucelenější a objektivnější názor z celého základního souboru. 

Dotazník byl rozdělen na tři části: 

o Základní část – pracovní prostředí – tento úsek otázek se soustředil na pracovní prostředí, 

konkrétněji na jeho klima. Zde se od respondentů zjišťovalo, jak vnímají atmosféru ve 

svém pracovním prostředí, s čímţ se také pojily otázky týkající se vzájemných vztahů, 

komunikace a případného konkrétního negativního jednání s nimi. 

o Třídící část – tato část dotazníku slouţila k objasnění četnosti jednotlivých odpovědí a to 

jak u rozdělení podle pohlaví, věku či odpracovaných let. Tento úsek obsahoval také 

dobrovolnou otázku, kde respondenti odpovídali na svou současnou pracovní pozici 

v organizaci. 

o Hlavní část – konflikty – se jiţ zaměřovala na stěţejní oblast. Díky odpovědím bylo 

moţno zanalyzovat typy konfliktů, které se v organizaci nejčastěji vyskytují a to jak 

v rámci pracovního postavení tak také v jejich podobě. Dále byl díky této části získán 

hrubý nástin četnosti vyskytujících se konfliktů, jejich vy/řešení či ne/řešení a také jejich 
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příčina dle názorů dotazovaných. Závěrem respondenti uváděli, zda vědí jak reagovat 

v případě konfliktu a také jestli byli poučeni v této problematice ze strany zaměstnavatele. 
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5 Analýza výsledků 

Samotná analýza výsledků se dělí na dvě části podle pouţité metodologie, na dotazníky a 

rozhovory. Důvodem je rozdílnost a širší záběr v názorech a postojích dotazovaných v 

rozhovorech. V nich jde o konkrétní popis názorů a problémů, které jsou následně shrnuty a 

budou poskytnuty šetřené organizaci. 

5.1 Dotazník 

Dotazník byl plošně rozdán všem projektů (výrobních linek) šetřené organizace v průběhu 

června 2020. Z celkového počtu sto sedmdesáti rozdaných dotazníku mělo návratnost 103 

odpovědí (včetně online verzí). Z tohoto celkového počtu bylo vyřazeno 13 vytištěných 

dotazníků. Celkové odpovědi (z devadesáti analyzovaných dotazníků) byly shrnuty, 

analyzovány a pro lepší orientaci graficky či tabulkově znázorněny. Jejich výsledky byly 

sestaveny tak, aby odpověděly na tyto tři výzkumné otázky: Jaké pracovní klima v organizaci 

panuje? Jaké konflikty se na pracovišti často vyskytují? Mají zaměstnanci povědomí o tom, 

jak řešit vzájemné konflikty na pracovišti? 

5.1.1 Výsledky dotazníkového šetření 

Základní část – pracovní prostředí 

 

Graf č. 1 
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Otázka č. 1 - Myslíte si, že vztahy na Vašem 
pracovišti jsou bezproblémové? 
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Komentář: Z grafu č. 1 lze vyvodit, ţe z 90 analyzovaných odpovědí si je 11 dotazovaných 

(tedy 12,2%) jisto, ţe mají bezproblémové vztahy na svém pracovišti. Dalších 50 respondentů 

(55,6%) si také myslí, ţe jsou převáţně bez problémové. Naopak 21,1% (tedy 19 

dotazovaných) inklinuje spíše k negativnímu zhodnocení pracovních vztahů a 11,1% (10 

respondentů) je zcela přesvědčeno, ţe vztahy na pracovišti nelze označit za bezproblémové. 

Sečteme-li tedy všechny odpovědi respondentů, kteří mají bezproblémové vztahy (ANO a 

Spíše ANO) a ty kteří vnímají opak (Spíše NE a NE) zjistíme, ţe 68% dotazovaných má 

bezproblémové vztahy na pracovišti a 32% vnímá problémy ve svých pracovních 

vztazích. Coţ se ovšem částečně pojí s následující otázkou, která je zaměřena na pracovní 

klima v šetřené organizaci. 

 

Graf č. 2 

Komentář: Na výše znázorněném grafu č. 2 lze vidět, jak dotazovaní zaměstnanci vnímají 

atmosféru svého pracovního prostředí. Tato otázka byla otevřena pro více moţných odpovědí 

tak, aby dotazovaní mohli uvést, jaké nálady většinou panují v jejich zaměstnání. Jakoţto 

nejčastěji působící atmosféra byla z 90 odpovědí zvolena přátelská, kterou volilo 50 

dotazovaných (tedy 55,6% hlasů). Hned po ní respondenti popisují stresující atmosféru 

jakožto druhou nejčastější, kterou zvolilo 42 dotazovaných (46,7%). Dále pak snášenlivou 
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Otázka č. 2 - Jaká atmosféra většinou panuje na Vašem 
pracovišti? 
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atmosféru zvolilo 36 (40%) respondentů a o něco méně dotazovaných napjatou atmosféru s 30 

hlasy (33,3%). Lze tedy soudit, ţe ovzduší s těmito převaţujícími druhy nálad často panuje 

v šetřené organizaci. Z výsledku je patrné, ţe v nejmenší míře respondenti pociťují zlostnou 

atmosféru s 12,2% (11 hlasů), uvolněnou, kterou vybralo pouze 11,1% dotazovaných (10 

hlasů) a nenávistnou s 8,9% (8 hlasů). Jeden tázaný účastník (1,1%) uvedl k této otázce 

odpověď svými slovy „Někdy to skřípe“.  

Jestliţe jednotlivé typy „ovzduší“, tedy také jinak klimatu, panujícího v organizaci rozdělíme 

na negativní a pozitivní vjemy a sečteme jednotlivé počty respondentů, kteří pro ně hlasovali, 

dojdeme k následujícímu výsledku. Uvolněná, přátelská a snášenlivá atmosféra činí 96 hlasů. 

Napjatá, stresující, zlostná a nenávistná (+ jiná, ve které je uveden negativní dojem) činí 92 

hlasů. Podle téměř vyrovnaných výsledků sečtených hlasů můţeme tedy shrnout, ţe atmosféra 

panující v organizaci je vnímána s negativními i pozitivními pocity na téměř shodné úrovni. 

Atmosféra tedy není naprosto spokojená a uvolněná ale také se nejedná o absolutně 

nepříjemné prostředí, ve kterém je neúnosné vydržet. Jak je ovšem patrné z grafu č. 2, 

existuje nemalí prostor pro zlepšení.  

 

Graf č. 3 
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Otázka č. 3 - Na jaké úrovni podle Vás, probíhá komunikace 
ve Vaší organizaci? 
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Komentář: Na grafu č. 3 jsou jasně znázorněny odpovědi respondentů, kteří hodnotili úroveň 

komunikace počtem hvězd od 1 (nejhorší úroveň komunikace) do 5 (nejlepší úroveň 

komunikace). Nejvyšší počet dotazovaných 28 (tedy 31,1%), zhodnotilo úroveň komunikace 

v šetřené organizaci jako průměrnou, tedy 3 z 5 hvězd. S nepatrným rozdílem jednoho hlasu 

zhodnotilo 27 dotazovaných (30%) úroveň komunikace pouze 2 z 5 hvězd. 24,4% respondentů 

(tedy 22 odpovědí) uvedlo, ţe tamní úroveň komunikace hodnotí pouhou 1 hvězdou z 5. Pouze 

8 (8,9%) uvedlo hodnocení 4 z 5 hvězd a nejméně respondentů (5,6% tedy 5 dotazovaných) 

odpovědělo, ţe komunikace je na nejlepší moţné úrovni 5 z 5 hvězd. Jestliţe výsledky (od 90 

dotazovaných) zprůměrujeme, dojdeme ke zjištění, ţe celková úroveň komunikace v šetřené 

organizaci je hodnocena v průměru 2,4 z 5 hvězd.  

Otázka č. 4 - Byl/a jste vystaven/a některému z níže uvedených 

jednání? 

 
Jako 

účastník 

Jako 

svědek 
NE 

1. Záměrné přerušování, komentáře, naráţky, 

zesměšňování či uráţení 
10% 35,6% 58,9% 

2. Intriky (ovlivňování, navádění ostatních za 

účelem poškodit jinou osobu) 
7,8% 28,9% 66,7% 

3. Křik, nadávky, uráţky 23,3% 45,6% 38,9% 

4. Diskriminace (věková, genderová (muţ x ţena), 

národnostní či jiná) 
8,9% 17,8% 75,6% 

5. Příliš vysoký nátlak na pracovní výkon, výsledky 47,8% 34,4% 32,2% 

6. Neřešení, nezájem ohledně problému či jeho 

příčin, na které jste upozornil/a 
48,9% 25,6% 37,8% 
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7. Zadávání nesmyslných pracovních činností mimo 

rámec pracovní pozice 
37,8% 20% 48,9% 

8. Dlouhodobý emocionální nátlak (hádky, 

doprošování, přemlouvání, hra na city) 
25,6% 23,3% 56,7% 

9. Vydírání 12,2% 12,2% 77,8% 

10. Šikana (fyzická, psychická) 3,3% 14,4% 82,2% 

11. Nedodrţení domluvy (dovolená, 

příplatek/odměna, uplatnění přesčasů jako 

příplatek či dovolená do banku, změna pracovní 

pozice atd.) 

43,3% 24,4% 45,6% 

Tabulka č. 1 

Komentář: Tato otázka, znázorněna v tabulce č. 1 se zabývá negativním zacházením či 

jednáním, které má také zajisté určitý vliv na vnímání pracovního prostředí. U jednotlivých 

typů jednání jsou zobrazeny procentuální počty respondentů, kteří se s nimi setkali ať uţ jako 

přímí účastníci, svědci či je naopak nikdy nezaznamenali. Zvýrazněny jsou pak ty procentuální 

údaje, které o celou třetinu (z celkového počtu dotazovaných) přesahují, a to ať uţ se jednalo o 

svědka tohoto chování či samotného účastníka. Díky tomu můţeme určit, které negativní 

projevy se na pracovišti nejčastěji vyskytují.  

Co se týče přímých účastníků, jedná se nejčastěji o: 

1. Neřešení, nezájem ohledně problému či jeho příčin, na které jste upozornil/a. 

2. Příliš vysoký nátlak na pracovní výkon, výsledky. 

3. Nedodrţení domluvy (dovolená, příplatek/odměna, uplatnění přesčasů jako příplatek či 

dovolená do banku, změna pracovní pozice atd.). 

4. Zadávání nesmyslných pracovních činností mimo rámec pracovní pozice 
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Co se týče svědků, jedná se nejčastěji o: 

1. Křik, nadávky, uráţky. 

2. Záměrné přerušování, komentáře, naráţky, zesměšňování či uráţení. 

3. Příliš vysoký nátlak na pracovní výkon, výsledky. 

Jakoţto celkově procentuálně nejvýraznější se podle dotazovaných jeví Příliš vysoký nátlak na 

pracovní výkon, výsledky. Z toho lze usuzovat, že pracovní prostředí, (které je stále častěji 

pod tímto negativním vlivem), bude prostřednictvím takového nátlaku stále více 

inklinovat ke konfliktním situacím. 

Za nejméně se vyskytující jednání je pak podle procentuálních výsledků šikana, vydírání a 

diskriminace. 

Třídící část 

 

Graf č. 4 

Komentář: Z devadesáti analyzovaných odpovědí dotazník vyplnilo 48 muţů (53,3%) a 42 ţen 

(46,7%). Lze tedy dotazníkové šetření označit za genderově vyvážené. 

53,3% 
46,7% 

Otázka č. 5 - Vyberte správnou odpověď. Jste: 

Muž

Žena
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Graf č. 5 

Komentář: Díky třídící části dotazníku bylo zjištěno, ţe nejvyšší zastoupení respondentů 

bylo ve věku mezi 36-50 lety (46 celkových odpovědí, tedy 51,1%). Jakoţto druhá nejvíce 

zastoupená věková kategorie byla 51 aţ 65 let, která činila 26,7% (tedy 24 odpovědí) z celku. 

Po ní se umístili respondenti ve věku 26-35 let (jichţ bylo 18,9%, tedy 17 odpovědí). Nejméně 

dotazovaných bylo ve věku 18-25 let (pouhých 3,3%, tedy 3 dotazovaní). Na grafu č. 5 jsou 

pro lepší představu rozděleny jednotlivé věkové kategorie v poměrech v zastoupení ţen a 

muţů. 
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Otázka č. 6 - Váš věk je: 
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Graf č. 6 

Komentář: Z grafu č. 6 je patrné, ţe převážná většina respondentů (30%, tedy 27 

dotazovaných) pracuje v šetřené organizaci více jak 10 let. Dotazovaní, kteří v organizaci 

pracují 5-7 let činí 18,9% (17 hlasů), hned po nich pak respondenti pracující 3 aţ 5 let (s 16 

hlasy =17,8%). Počty dotazovaných, kteří v této organizaci pracují 7-10 let činí 16,7% (coţ je 

15 respondentů). Poslední tři zbylé kategorie dotazovaných (v rozmezí 2-3, 1-2 a méně neţ 1 

roku) se pohybují se shodným zastoupením 5,6% (coţ činí 5 hlasů pro kaţdou kategorii). 

Z těchto výsledků lze vyvodit, že respondenti odpovídající na tento dotazník jsou z větší 

části zkušení pracovníci. 

30% 

16,7% 

18,9% 

17,8% 

5,6% 

5,6% 

5,6% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Více jak 10 let

7-10 let

5-7 let

3-5 let

2-3 roky

1-2 roky

Méně než 1 rok

Otázka č. 7 - Jak dlouho v organizaci pracujete? 
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Graf č. 7 

Komentář: Graf č. 7 zpracovává dobrovolnou otázku, díky níţ lze říci, která pracovní pozice 

převládá a v jakém rozsahu zaujímá dotazníkové šetření. Z 90 celkových vrácených odpovědí 

uvedlo 65 dotazovaných svou pracovní pozici. Převážná většina respondentů pracuje jako 

přímý operátor na výrobní lince, což činí 55% (36 dotazovaných). 17% těch, kteří také 

zodpověděli tuto otázku má jinou pracovní pozici, neţ která byla v nabídce odpovědí. 

Konkrétně se jedná o 3 techniky, 3 zástupce mistra, 3 skladníky, 1 vedoucího úseku a 1 

technika IT. 15% tedy s počtem 10 respondentů obsazují administrativní pracovníci. Zbylé 

pracovní pozice, které mají 5% a méně jsou technologové (3 dotazovaní = 5%), mistři a 

seřizovači (2 dotazovaní = 3%) a údrţba (1 dotazovaný = 2%). Na tuto otázku neodpověděl 

ani jeden kvalitář. 

Jelikoţ celkový počet operátorů ve výrobě je nejvíce zastoupenou pozicí v šetřené organizaci, 

byl jejich převaţující počet v účasti pracovníků vyplňujících dotazník předpokládán. 
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Otázka č. 8 - Momentálně pracujete jako: 

Operátor ve výrobě
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Kvalitář
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Technolog
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Jiné… 
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Hlavní část - konflikty 

 

Graf č. 8 

Komentář: Na grafu č. 8 lze vidět procentní zkušenost respondentů s konfliktem na pracovišti, 

coţ nám dává přibliţnou představu o jejich výskytu. Jelikoţ tato otázka umoţňovala jednu 

nebo více odpovědí lze říci, ţe z celkového počtu 90 dotazovaných se 53% (48 odpovědí) stalo 

svědky konfliktu na pracovišti. 32% (29) z 90 dotazovaných bylo přímými účastníky konfliktu 

a 28% (25 respondentů) bylo na konflikt upozorněno. Pouze 9% (8 dotazovaných z 90) 

nemělo ţádnou zkušenost s konfliktem.  

 

Graf č. 9 
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32% 
28% 

9% 

ANO - Jako svědek ANO - Jako účastník NE - Pouze jsem se o
něm doslechl/a

NE

Otázka č. 9 - Byl/ jste někdy přítomen/přítomna 
konfliktu na pracovišti? 
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Otázka č. 10 - Ke kolika konfliktům, o kterých víte, 
došlo? 

1 až 5
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Konkrétní komentář



57 

 

 

 

Komentář: Tato dobrovolná otázka byla zařazena do dotazníku za účelem získání přibliţné 

orientace v četnosti konfliktů. Odpovědělo na ni celkem 44 dotazovaných, tedy téměř polovina 

respondentů. Jak je z grafu č. 9 patrné, 36 respondentů uvedlo, ţe se setkalo s 1 aţ 5 konflikty. 

Dále 3 respondenti uvedli, ţe se setkali s 16 aţ 20 konflikty a nakonec 2 dotazovaní s 6 aţ 10 

konflikty. Další 3 respondenti uvedli tyto vlastní zajímavé komentáře: 

 „Obvykle při schůzkách, kde je zastoupen management. Pokud dotazovaný neví 

odpověď na otázku týkající se jeho pracovní náplně nebo nesplnil úkol, tak bývá 

poníţen nebo zesměšněn na dané poradě / schůzce.“ 

 „Nedá se kvantifikovat, dochází k nim kaţdý den.“ 

 „Ke mnoha a stále k nim dochází.“ 

První z uvedených komentářů je celkem zaráţející. Jak je vidět z celkových odpovědí, 

zkušenosti s těmito vyhrocenými situacemi jsou různorodé, lze ovšem shrnout, že z necelé 

poloviny respondentů (44) se jich 36 setkalo s 1 až 5 konflikty za dobu své působnosti 

v organizaci.    

 

Graf č. 10 
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Otázka č. 11 - Konflikty, o kterých víte, se nejčastěji 
odehrávají: 
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Komentář: Otázka č. 11 byla otevřena pro více odpovědí. Podle grafu č. 10 se nejvyšší 

množství konfliktů odehrává mezi kolegy (61 hlasů, tedy 67,8%). Po té mezi nadřízeným a 

podřízeným, coţ volilo 42 dotazovaných (46,7%). Méně ke konfliktům pak dochází podle 29 

dotazovaných mezi skupinami (32,2%) a výchozí volbu pro respondenty, kteří neměli 

zkušenost s konfliktem, zvolilo 8 dotazovaných (8,9%). 

 

Graf č. 11 

Komentář: Díky grafu č. 11 můţeme usoudit, ţe 67% respondentů (tedy 60 dotazovaných) 

si uvědomuje, že ke konfliktům dochází spíše výjimečně. 18 dotazovaných (20%) vnímá 

konflikty na pracovišti jako jeho běţnou událost a 13% (12 dotazovaných) je toho názoru, ţe 

v podstatě nevyskytují. Můžeme se tedy na základě grafu č. 12 domnívat, že se konflikty 

v pracovním prostředí šetřené organizace, nevyskytují v nadměrném množství. 

20% 

67% 

13% 

Otázka č. 12 - Odehrávají se konflikty na Vašem 
pracovišti často? 

ANO - jedná se o běžnou
událost

NE - jedná se pouze o
vyjímečné případy

Ne - v podstatě se
nevyskytují



59 

 

 

 

 

Graf č. 12 

Komentář: Otázka č. 13 byla otevřena více odpovědím, které byly získány a shrnuty v grafu č. 

12. Z něho můţeme vyvodit, ţe téměř shodně jsou povaţovány za hlavní příčinu konfliktů 

motivující cíle bez ohledu na následky, které volilo 47 respondentů (52,2%) a hned po nich 

odlišné názory, za kterými si účastníci konfliktu pevně stojí (podle 46 dotazovaných) tedy 

51,1%. Jakoţto třetí nejčastější příčina jsou podle dotazovaných vzájemné nesympatie, které 

mínilo 42 respondentů, tedy 46,7%. Pouhých 10% dotazovaných (9 hlasů) volí ţárlivost 

jakoţto příčinu konfliktů. 8,9% tedy 8 dotazovaných, kteří neměli zkušenost s konfliktem, 

zvolilo, ţe si nejsou vědomi konfliktů. 
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Vzájemné nesympatie

Dosažení vlastních cílů, bez ohledu na
následky/ostatní (moc, postavení, peníze,

postup na společenském žebříčku)

Odlišné názory, za kterými si pevně stojí

Žárlivost (partnerské neshody, postavení)

Nejsem si vědom/a konfliktů na pracovišti

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Otázka č. 13 - Co je podle Vás nejčastější příčinou konfliktu na 
pracovišti? 
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Graf č. 13 

Komentář: Ze shrnutých výsledku znázorněných grafem je patrné, ţe převážná část konfliktů 

v šetřené organizaci je složena z horkých konfliktů. Tento typ konfliktu byl jiţ definován 

v teoretické části práce (str. 30-31). Podle autorů se tyto konflikty „většinou řeší otevřeně a 

emocionálně, jsou zjevné, a díky tomu čitelnější“ (Basu a Faust, 2013, s. 20). Horký konflikt, 

tedy jinak řečeno okamţitý a náhlý výbuch hněvu zvolilo 57% (51) dotazovaných. Studený 

konflikt, který se vyznačuje dlouhodobým napětím a je tedy spíše opakem horkého konfliktu, 

zvolilo 33% (30) respondentů. 10% (9) respondentů si není vědoma konfliktů na pracovišti. 

57% 
33% 

10% 

Otázka č. 14 - Jakou podobu konflikty na Vašem pracovišti 
nejčastěji mají? Projevují se jako: 

Okamžitý a náhlý výbuch
hněvu. Otevřené a hlasité
vyměňování názorů.

Dlouhodobé napětí, které
narůstá. Narážky a urážení
za zády protivníka.

Nejsem si vědom/a
konfliktů na pracovišti.
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Graf č. 14 

Komentář: Otázka č. 15 se ptá na zkušenosti s ukončením konfliktní situace. Podle grafu č. 14 

je patrné, ţe konflikty se vesměs většinou vyřeší. 48% (39) respondentů odpovědělo ano a 

12% (10 hlasů) se k tomuto názoru také přiklání, jelikoţ podle nich většinou dojde k vyřešení. 

Naopak 39% (31) dotazovaných si myslí, ţe konflikt zůstává většinou nevyřešen a 1% (1 

respondent) si tím je jist. Celkem se tedy jedná o 60% respondentů, kteří mají zkušenost 

s vyřešením konfliktů, o proti 40% dotazovaným, kteří ne. 

12% 

48% 

39% 

1% 

Otázka č. 15 - Jestliže ke konfliktům dochází, dochází také k 
jejich aktivnímu vyřešení? 

ANO

Většinou ano

Většinou NE - konflit
zůstává
nevyřešen/neukončen

NE - konflit zůstává
nevyřešen/neukončen
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Graf č. 15 

Komentář: Z grafu číslo 15, který zpracovává dobrovolnou otázku je jasné, ţe převážnou 

většinu konfliktů si jeho účastníci vyřeší sami, což uvádí 60,7% dotazovaných (51 hlasů). 

Podle 29 respondentů (34,5%) prostřednictvím nadřízeného a 29,8% dotazovaných (25 

odpovědí) tvrdí, ţe konflikt nikdo neřeší. K tomu jeden respondent (1,2% hlasu) uvedl svou 

vlastní odpověď „Podřízený obvykle ztichne a nechá si vše líbit v obavách o svoje pracovní 

místo a prémie“. Podle získaných dat lze říci, ţe většina pracovníků je schopna řešit konflikty 

samostatně či prostřednictvím nadřízeného. Ovšem nelze opomenout, ţe 25 respondentů má za 

to, ţe konflikt nikdo neřeší a díky konkrétní odpovědi jednoho dotazovaného můţeme vyvodit 

také obavy z následků při hájení sebe sama. 
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Otázka č. 16 - Pokud se na Vašem pracovišti vyskytnou, 
jak většinou dochází k vyřešení konfliktů? 
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Graf č. 16 

Komentář: Z celkových 90 respondentů jich 70 (77,8%) odpovědělo, že ví, jak by řešilo 

konflikt na pracovišti. Naopak 20 dotazovaných (22,2%) netuší jak se zachovat v takové 

situaci. Nabízí se ovšem stěţí zodpověditelná otázka, zda se oněch 78% (tedy valná většina 

respondentů) zachová při řešení konfliktu tak, jak by mělo. 

 

Graf č. 17 

Komentář: Ze zobrazených výsledků v grafu č. 17 je patrné, ţe z celkového počtu 90 

78% 

22% 

Otázka č. 17 - Víte jak řešit konflikty na pracovišti? 

ANO

NE
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Otázka č. 18 - Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s 
tím, jak řešit konflikty na pracovišti? 
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získaných odpovědí, nebyla více jak polovina dotazovaných tedy 66%, (59 odpovědí) 

seznámena zaměstnavatelem s tím jak řešit konflikty na pracovišti. Zbylých 34% (31 

hlasů) seznámeno bylo. Z těchto výsledků lze vyvodit, ţe šetřená organizace nemá příliš 

vysokou či dostatečnou intervenci vůči zaměstnancům v této oblasti. 

5.2 Rozhovory 

Jak bylo jiţ dříve zmíněno, rozhovorů se zúčastnilo celkem 13 respondentů (3 operátoři, 2 

mistři, 3 technologové a 5 administrativních pracovníků). Prostřednictvím rozhovorů měly 

být získány informace, díky nimž lze konkrétně pojmenovat problémy, panující v pozadí 

šetřené organizace. 

Zde jsou pro představu uvedeny rozhovory dva, ostatní jsou k nahlédnutí v příloze této práce. 

Tázající je označen písmenem T, respondent písmenem R. 

Rozhovor č. 6 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Devět let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Čím dál horší. 

T.: Takţe se netěšíte do práce, nebo… 

R.: Ne, ne…uţ dlouho ne. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Spíše ne. 

T.: A jak byste ji popsal? Informace se zadrhávají, nebo je spíše jednosměrná…? 

R.: Ne, ne, spíše jakoby informace, které byste měla dostat jakoby od svého přímého 

nadřízeného, se dozvídáte úplně z jiný strany. 

T.: Jo takhle, rozumím. A setkal jste se někdy s tím, ţe jste na něco upozornil, na nějaké 
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problémy a nemělo to ţádný efekt, ţádnou zpětnou vazbu? 

R.: Hmm,…mnohokrát. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ano. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Také, mockrát. 

T.: Takţe jich bylo více? 

R.: Hm, ano. 

T.: A na jaké pracovní úrovni, jestli například…? 

R.: …No je to jakoby padesát na padesát, jak s podřízenými tak nadřízenými. 

T.: Hm, jo a s kolegy asi také…vzájemně? 

R.: Hele minimálně, to minimálně. 

T.: Ano, dobrá. A kdyţ většinou ty konflikty vypukly, tak měly spíše podobu okamţitého 

výbuchu vzteku, rovnou jste věděl, na čem jste, a nebo to gradovalo postupně, jako ţe jste se 

neměli rádi a pak to… 

R.: Většinou spíše postupně jo… 

T.: A kdyţ ten konflikt nastal, vyřešilo se to? 

R.: Někdy ano, někdy ne. 

T.: A vyřešil to Váš nadřízený třeba někdy, nebo jste si to vyřešil sám většinou? 

R.: Většinou kdyţ to byl konflikt s mým podřízeným, tak jsem si to vyřešil sám, bylo to 

v pořádku. Kdyţ to bylo s mým nadřízeným, tak většinou ten nadřízený neuznal to, ţe nemá 

pravdu, takţe se to nevyřešilo… 
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T.: Rozumím. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

T.: Oficiálně…ţádné školení třeba…? 

R.: Ne. 

T.: A jak byste je řešil vy sám, jak je řešíte? S tím člověkem si to vyříkáte, nebo…? 

R.: Většinou ano. Pokud je ochotný si to vyříkat… 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Lepší atmosféru. 

T.: Ano, ale jak byste toho docílil? 

R.: Kaţdopádně určitě nejednat s lidma, jako s číslama…coţ tady je zvykem. A pak následně 

změna vedení. 

T.: Ano, rozumím. Také jsem slyšela, ţe bývalo dříve více časté, uskutečňovat mimopracovní 

aktivity… 

R.: No samozřejmě…víte co, ono by to potom z toho vyplynulo, já si myslím, ţe ve své 

podstatě pokud ti lidé budou nějakým způsobem spokojení v té práci, budou si chtít uţít i 

mimo ní. Já si myslím, ţe teď by ani stejně nešli. 

Komentář: Respondent v rozhovoru č. 6 uvedl, ţe je zaměstnancem v organizaci devět let. Dle 

jeho názoru je tamní atmosféra čím dál horší. S úrovní komunikace spokojen spíše není, jako 

příčinu uvádí například, ţe informace, které by mu měl sdělit jeho přímý nadřízený, se 

dozvídá mnohdy od někoho jiného. S tím se pojí i častá zkušenost s neřešením problému, na 

který upozornil. Měl také zkušenost s neseriózním či neslušným chováním vůči své osobě. Jiţ 

se setkal s mnoha konflikty, které se odehrávaly převáţeně ve vztahu s podřízeným i 

nadřízeným. S kolegy (na stejné pracovní úrovni) ovšem minimálně. Šlo většinou o typ 

studeného konfliktu. K jejich vyřešení docházelo spíše z poloviny případů. Jakmile šlo o 

konflikt s podřízeným, tak jej většinou vyřešil sám a v pořádku. Ovšem zkušenost 
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s konfliktem u nadřízeného byla spíše negativní, z odpovědí lze usuzovat, ţe nadřízený 

konflikt řešit nechtěl a tak zůstal nevyřešen. Respondent uvedl, ţe nikdy neproběhlo ţádné 

poučení ze strany zaměstnavatele, jak pracovat s konflikty na pracovišti. Sám za sebe se snaţí 

v takové situaci všechny problémy s dotyčným vyříkat, pokud je ochoten. Pro zlepšení 

pracovních vztahů navrhuje dotazovaný zlepšit atmosféru. Toho by se dle jeho názoru mělo 

dosáhnout lidštějším přístupem k zaměstnancům a změnou firemního vedení. 

Rozhovor č. 9 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: 21 let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Co se týče práce tak lidi tak nějak v pohodě, ale tím jak nestíháme a je to tady nějakým 

stylem špatně vedeno, tak ta atmosféra je tady naštvaná, nejsou šatny, není automat na jídlo, a 

pití…takţe to je takovej, špatnej vliv tady jako, ţe lidi příjdou uţ naštvaný, ţe dostanou 

vynadáno, ţe tady jdou v botách a nejsou převlečený v montérkách.  

T.: Ano, dobře. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Jako celkovou,…my tady mezi sebou komunikujeme si myslím, ţe dobře jako předáci a 

takový, ale co se týče vedení tak to je komunikace na bodě mrazu. 

T.: Takţe dalo by se spíše říci, ţe je jednosměrná? 

R.: Ano. Jo. 

T.: Ţe není ţádná zpětná vazba, kdyţ potřebujete… 

R.: Ne, není. Ne. 

T.: No a co byste tedy změnila v té komunikaci,…jako aby to vedení, co by mohlo udělat pro 

tu lepší komunikaci? Více se zajímat, nebo…? 
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R.: Já si myslím, ţe vedení má strach mezi ty lidi sem vůbec přijít, protoţe by je tady asi ty 

lidi ukamenovali…v kancelářích nemusej nosit roušky, my tady ve čtyřiceti stupních ty hadry 

máme na obličeji…oni mají nahoře automat na kávu, my si nemůţeme tady ani šáhnout na 

sodobar abychom si natočili vychlazenou vodu, třeba. 

T.: Hm, rozumím. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ano, zrovna včera s panem ředitelem, ţe byla uzávěrka docházky, takţe tady sedíte a 

děláte všechny tři směny na kaţdý směně je třeba šedesát lidí tak si vezměte, kolik tady jsem 

musela honem, a cvakat…a přišel pan ředitel a řekl mi, jestli nevím kde mám dílnu, ţe je tam. 

Takţe si myslím, ţe pan ředitel, jako kdyţ to takhle řeknu otevřeně, neuznává ţeny na 

nějakém postu,…ne vyšším, nepřipadám si, ţe tady…mám jenom fialové tričko, umím se 

postavit ke stroji a pomoct tady na dílně, takţe si myslím, ţe pan ředitel jako je docela…na 

niţší úrovni, co se týče chování tady k lidem. 

T.: Hm, ano, dobrá. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: No určitě jako, to tady řešíme…ne na denním pořádku, ale určitě ty konflikty tady jsou, 

protoţe je tady hodně lidí na pracovišti a ne všichni jsme si sympatičtí, ţe jo, takţe… 

T.: Jasně, takţe…bylo jich více tedy? 

R.: Ano, určitě. 

T.: A většinou kdyţ se odehrávají, tak na jaké jsou pracovní úrovni, jestli jsou mezi kolegy 

nebo spíš nadřízený, podřízený, co je častější podle Vás? 

R.: Samozřejmě, jako operátor máte na hale šedesát lidí, takţe ty konflikty jako tady 

řešíte…ale, i jako technolog a vedoucí BT, tak jako ty emoce tady jak se tlačí ze shora, proč to 

není a takový, takţe ty emoce se tady prostě mezi sebou pak jakoţe řešej… 
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T.: Takţe je to spíše takové vyrovnané jo…? 

R.: No, no, no. Ano. I technolog dostane vynadáno, proč špatně ohýbá stroj, technolog zase 

přijde za mnou, já zase řeknu hele, je to takhle a takhle…a uţ to tam jakoţe vzniká, takovej 

ten…nešvar. Ale vţdycky si to pak jako vyříkáme, není to jako ţe bychom, tady na sebe byli 

nějak… 

T.: Ano, k tomu jsem se právě chtěla dostat, jestli si to jste schopni nějak vyřešit sami 

nebo…tak, ţe nikdy nebylo potřeba nadřízeného, třeba… 

R.: Ne, ne. Vţdycky jsem se to tady snaţila nějak vyřešit sama a jak uţ jsem psala do 

dotazníku…tam jsem se teda i podepsala, protoţe nemám jako svůj názor se nějak 

schovávat…takţe lidi vědí, ţe za mnou můţou přijít, jsem taková v uvozovkách vrba, řešíme 

tady i osobní věci, kdyţ někdo má nějakej problém…I ten v uvozovkách blbej odsouzenej sem 

přijde, kdyţ má nějaký problém a vţdycky to tady vyřešíme mezi sebou a…musíme těch sedm 

a půl hodiny tady prostě spolu vydrţet…a nelze tady jako, schválně nebudu dělat protoţe ona 

je krá*a na tom gejči, to nejde prostě. 

T.: A co se týče ještě těch konfliktů, popsala byste je spíše jako takzvaně horké 

konflikty…jako ţe jsou výbušné, okamţité reakce, ţe si lidi nadávají…Nebo je to spíše takové 

postupné ticho po pěšině, aţ to jednou vyeskaluje… 

R.: To je asi na tom, čeho se to týká, víme, ţe ţenský ţabomyší války a pomlouvaj se 

navzájem tady, neřeknou si to do očí, kdyţ se to třeba dovím a vidím, ţe to má vliv i na 

výrobu tak prostě jdu, ty ţenský si sem vezmu a řeknu tady si sedněte a teď si to do očí prostě 

vyříkejte…protoţe potřebuju, aby ta směna prostě fungovala, ţe jo… 

T.: Takţe, je to takové vyrovnané? Záleţí prostě na lidech? 

R.: No, no, ano…Ale ţe by tady byla rvačka, tak k tomu na štěstí, musím zaťukat, ještě 

nedošlo, ţe bych tady nějak musela řešit, tohle… 

T.: Jistě, dobrá. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 
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R.: No my jsme prodělávali nějaký to školení, jak komunikovat s lidma, to je takový to, 

takovej nekonečnej příběh, jako ty základy člověk jako ví, ţe jo…a pak těma skušenostma si 

taky něco osvojujete…Je třeba divný, ţe já přijdu z nějakýho toho školení a člověk to má 

nějak v tý hlavě, ţe jo…a teď třeba řeším něco s manţelem a já nahodím nějaké to téma a on, 

to je vidět ţe jsi byla zase na školení. Takţe i on dedukuje, ţe ty slova, hlas, ţe uţ to mám 

nějak v hlavě. 

T.: A kdyţ uţ k tomu takhle přistupujete, tak uţ víte jak řešit konflikty…Vy sama za sebe…? 

R.: Asi jako si myslím, ţe jo, hlavně ty lidi, kdyţ je máte na směně tak kaţdýho v uvozovkách 

znáte i nějak z osobního i z pracovního, takţe i víte, jak k tomu člověku byste měla 

přistupovat. Někdo je výbušnej, takţe člověk musí jako opatrně, někdo Vás pochopí hned, 

takţe prostě tam vlítnete a řeknete, hele takhle tohle to ne a…je jakoţe klid, takţe to je 

individuální prostě. 

T.: Jasně rozumím. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Tady je to hlavně ta atmosféra, co se týče vedení. Víme ţe máme novýho ředitele já jako 

nechci na něj…neznám ho jako osobně, jako jak tady vystupuje…Je hodně nekompromisní a 

ti lidi to prostě…jako potřebujou nějakou diskuzi, proto jak máme nového toho pana M. tak 

říkám mu, pojď mezi lidi osobně říct, neţ aby mistr…a tady je přemlouval a já pekla koláče 

jen aby ty lidi šli prostě na přesčas, tak aby i on jim to nějakým stylem jakoţe podal, ţe je to 

potřeba a opravdu ty čísla…Navádím ho aby alespoň trošku mezi ty lidi zapadl, ne byl jenom 

tam v kanceláři. A to samí by bylo třeba dobrý, aby přišlo i to vedení, to vyšší, jako ţe třeba 

výrobní ředitel pan X., toho tady vidím jenom ráno, kdy dostaneme za uši ţe jo, chápu ţe třeba 

mají nějakou jinou představu o tom, jak budeme vyrábět, ale nikdo ty problémy s náma tady 

neřeší…chtěj tady po nás vyplňovat papír pětkrát pro a jestli je operátor proškolen, ale nikdo 

konkrétně nejde a neřekne hleďte, mohli bychom zkusit tohle…to uţ tady prostě není…  

T.: Takţ chybí ta přímá komunikace…? 
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R.: Jo. Dřív to prostě bylo…Já si pamatuju, říkám, jsem tady dlouho a vím, ţe s těma lidma 

bylo mluveno, teď ty lidi dostávaj informace jenom ode mě, ţe jo, jako…coţ je špatně jako 

mělo by to bej i z tý jiný stránky. 

Komentář: Rozhovor č. 9 byl veden s respondentkou, která v šetřené organizaci pracuje jiţ 

patnáct let. Atmosféru označuje jako naštvanou, přičemţ jako příčinu uvádí zpoţdění výroby a 

následky opatřeních, která byla zavedena kvůli prevenci proti covid-19. Dále hodnotí úroveň 

komunikace, která je v rámci vedení firmy „na bodě mrazu“. Z doptávajících otázek a 

odpovědí lze vyvodit, ţe změna k lepší komunikaci tkví v přístupu vedení, jelikoţ 

respondentka uvádí rozdíly v podmínkách mezi managementem a přímými pracovníky. Dále 

uvedla, ţe se ze strany ředitele setkala dle jejího názoru s neseriózním/neslušným chováním. 

Co se týče konfliktů, tak respondentka uvádí, ţe je běţné, řešit tyto situace na pracovišti, jedná 

se tedy o větší mnoţství konfliktů. Ty se podle dotazované odehrávají na všech úrovních 

stejně. Dle jejích odpovědí prošla jiţ nějaká základní školení jak komunikovat s lidmi, ovšem 

ţádné nebylo zaměřeno výhradně na konflikty. Sama za sebe ví jak konfliktní situace řešit. Pro 

zlepšení pracovních vztahů zdůrazňuje především zlepšení atmosféry a to tak aby vedení 

organizace více a přímo komunikovalo se svými zaměstnanci. To se týká jak nových 

informací tak také řešení problémů a domluvy s pracovníky v procesu. 

5.2.1 Výsledky rozhovorů 

Otázka č. 1 – Jak dlouho v organizaci pracujete? 

 Časové rozpětí odpracovaných let účastníků rozhovoru, se pohybuje od 6 měsíců po 21 let 

zkušeností. Můţeme tedy říci, ţe spektrum zkušeností v této organizaci u vzorku 

dotazovaných je dostatečně široké.  

Veškeré odpovědi na uzavřené otázky byly shrnuty a vyhodnoceny v následujících grafech: 
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Graf č. 18 

Komentář: Podle odpovědí z 13 rozhovorů lze soudit, jak je znázorněno grafem č. 18, ţe 

atmosféra v organizaci je vnímána z velké většiny negativně (10 respondentů). Jako pozitivní 

ji vnímají pouze 3 dotazovaní. V porovnání se stejnou otázkou v dotazníku, se jedná o výrazně 

opačný výsledek, ovšem je nutné brát v potaz, ţe počet respondentů odpovídajících na 

rozhovor je zanedbatelný oproti počtu respondentů vyplňujících dotazník. 
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Komentář: Dle výše zobrazeného grafu č. 19 můţeme soudit, ţe úroveň komunikace 

v organizaci není příliš dobře hodnocena. Většina, tedy 8 dotazovaných hodnotí úroveň 

komunikace negativně. Tři dotazovaní jsou ovšem opačného názoru a 2 respondenti její 

úroveň hodnotí jako průměrnou. 

 

Graf č. 20 

Komentář: Dle grafu č. 20 je patrné, ţe více jak polovina dotazovaných (7 respondentů) 

takové nevhodné chování nezaţila.  Avšak jde pouze o rozdíl jednoho člověka, jelikoţ 6 

dotazovaných odpovědělo, ţe toto chování zaţilo.  
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Komentář: Díky grafu č. 21 lze shrnout, ţe 9 dotazovaných osobně zaţilo pracovní konflikt. 

Zbylí 4 dotazování takovou zkušenost neměli.  Ovšem díky dodatečným otázkám v rozhovoru 

bylo zjištěno, ţe 3 ze 4 těchto respondentů se setkalo s konfliktem na pracovišti, který se 

netýkal přímo jejich osoby. 

 

Graf č. 22 

Komentář: Jak je vidět dle grafu č. 22, z 13 rozhovorů odpovědělo 8 respondentů, ţe nebylo 

nijak seznámeno zaměstnavatelem, jak konflikty na pracovišti řešit. Pouze 4 dotazovaní 

uvedli, ţe ano a 1 nebyl do této otázky započítán, jelikoţ dle jeho odpovědi, je znalost v této 

oblasti součástí jeho pracovní pozice. 

Co se týče tzv. doptávajících otázek, a otázek otevřených, zde jsou shrnuty odpovědi 

respondentů na ně: 

 Co je tedy příčinnou špatné úrovně komunikace? 

 komunikace je nedostatečná, jednosměrná bez odezvy na problém, objevují se hluchá 

místa, pozornost je zaměřena pouze na konkrétní výsledky a data ve výrobě 

 je zde jistá laxnost, jelikoţ většina pracovníků má jiţ předešlou negativní zkušenost, 

s neřešením problému vede k následné nekomunikaci  

 mnohdy jsou pracovníci přehlceni problémy a na nové jiţ nemají čas a prostor k řešení 

4 

8 
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Otázka č. 6 - Byl/a jste seznámena zaměstnavatelem s 
tím, jak konflikty řešit? 
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 komunikace managementu je příliš strohá a direktivní s přílišným vysokým nátlakem na 

výsledek, coţ vede k frustraci a ta zase ke špatné komunikaci 

 chybí přímé, spolehlivé komunikační kanály, místo toho jsou získávány informace od 

jiných zdrojů, ne-li náhodně  práce není dostatečně rozdělena mezi pracovníky, coţ vede ke 

zmatku 

 Co by se mělo podle Vás v komunikaci změnit? 

 vedení firmy by mělo udělat první krok ke zlepšení, ovšem jde o dlouhodobou záleţitost 

 více času na komunikaci a diskuzi 

 zlepšit přístup vedení, sníţit značnou rozdílnost v pracovních úrovních, která je vnímána 

 potlačení komunikačního šumu přímou osobní komunikací a diskuzí, především co se týče 

problémů 

 obnovení a ustálení komunikačních kanálů, navýšení počtu osobních diskuzí, které jsou 

vedeny efektivně se zájmem o zaměstnance také jako o člověka 

 Co byste navrhoval/a ke zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

 zlepšit jiţ zmiňovanou komunikaci přes všechny pracovní úrovně tak, aby si lidé uvědomili 

potřebu společného zapojení (spolu se zapojením pochvaly či naopak upozornění na nezdar), 

prostřednictvím slušného chování, tak aby docházelo k dostatečnému sdílení informací, a 

obnovení kultury 

 opětovné pořádání mimopracovních, neformálních akcí, teambuildingů a setkání pro 

všechny zaměstnance aby se podpořila týmovost a pročistila atmosféra na pracovišti 

 zlepšení atmosféry pomocí lidštějšího přístupu k zaměstnancům, změnou ve vedení, 

četnější a přímější komunikací se zaměstnanci (předávání informací, řešení problémů a 

domluv v procesu) 

 zlepšení pracovních prostor 
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 více pracovat s lidmi (s komunikací, školením, spoluprací, řešení jejich zpětné vazby) 

 motivaci, v podobě peněţní odměny – lidé se pak více těší do zaměstnání a ta nálada má 

vliv i na ostatní okolo 

5.2.2 Shrnutí 

Na základě získaných odpovědí prostřednictvím rozhovorů můţeme dále říci, ţe konflikty se 

v šetřené organizaci vyskytují běţně, podle některých aţ příliš často. Respondenti, kteří mají 

spíše pocit, ţe k nim nedochází, jsou většinou pracovníci, jejichţ pracovní pozice se 

neodehrává v přímém výrobním prostředí. Jednotlivé pracovní úrovně 

(nadřízený/podřízený/kolegové) se vesměs prolínají, co se týče výskytu konfliktů stejně. 

Převáţná část dotazovaných také uvedla, ţe konflikt jsou mnohdy schopni vyřešit sami. 

Samozřejmě při neúspěchu vyhledají pomoc nadřízeného. Závěrem lze říci, ţe dle odpovědí 

respondentů je jejich zkušenost s horkým a studeným konfliktem v podstatě vyrovnaná. 

Prostřednictvím otevřených a tzv. doptávajících otázek bylo zachyceno dostatečné mnoţství 

podnětů, které budou předány, spolu s výsledky všech šetření a návrhem vzdělávacího 

semináře, šetřené organizaci. 
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6 Návrh vzdělávacího semináře – Konflikt a jeho řešení 

Existuje celá řada způsobů, jak rozšířit znalosti a dovednosti zaměstnanců a jak je dále 

vzdělávat pro lepší efektivitu a pracovní výkon. Jsou jimi například workshopy, prezentace, 

školení, kurzy či semináře. V rámci této problematiky byla zvolena forma vzdělávacího 

semináře, jakoţto nejvhodnější způsob pro rozšíření znalostí a povědomí o konfliktech, které 

se v pracovním prostředí vyskytují. Seminář, jenţ je jedním z mnoha prostředků vzdělávání 

pracovníků, klade důraz nejen na předávání důleţitých informací posluchačům, ale je také 

zaloţen na jejich aktivní účasti. Jedná se například o společnou diskuzi/debatu, která následuje 

po počátečním uvedení do problematiky. 

Tento vzdělávací seminář byl vypracován na základě předcházející teoretické části práce spolu 

s ohledem na výsledky analýzy dotazníkového šetření. 

 Tento vzdělávací seminář je vytvořen za účelem sníţení mnoţství konfliktů, ke kterým 

nejčastěji dle zpracované analýzy dochází mezi pracovníky na stejné úrovni (mezi 

kolegy) a o něco méně mezi nadřízeným a podřízeným. 

 Početně nejčastějším typem konfliktu bývá tzv. horký konflikt, o něco méně studený 

typ konfliktu. 

 Mezi opakované příčiny konfliktu, seřazené od té nejčastější patří: 

1. Dosaţení vlastních cílů, bez ohledu na následky/na ostatní (moc, postavení, peníze) 

2. Odlišné názory, za kterými si pevně stojí 

3. Vzájemné nesympatie 

 Cílovou skupinou účastníků tohoto semináře jsou především vedoucí pracovníci, kteří 

by se měli tohoto semináře zúčastnit tak, aby byli při nejlepším promícháni mezi 

sebou, bez ohledu rozdělení pracovních úseků. Dále je moţné, aplikovat vzdělávací 

seminář i na pracovníky v nevedoucích pozicích, ovšem nejlépe za účasti jejich 

nadřízených, aby bylo podpořeno vzájemné učení a předávání jiţ nabytých zkušeností. 
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 Tento vzdělávací seminář je moţné realizovat přímo v budově organizace. Bude 

rozčleněn do tří částí (3 dny) po hodinových setkáních. 

 Hodnocení bude probíhat na základě kontrolních otázek, na konci semináře. 

 Pokud budou účastníci rozděleni do jednotlivých skupin po 10 aţ 15 lidech a za 

předpokladu, ţe půjde o účastníky smíchané z jednotlivých pracovních úseků, je 

moţné minimalizovat náklady pouze na potřebnou časovou dotaci 3 krát 60 minut. 

6.1 Zahájení vzdělávacího programu 

- seznámení s tématem semináře, jeho programem 

- nabídnutý prostor pro vyjádření účastníků semináře, popřípadě na dotazy či návrhy na 

rozvinutí téma programu 

- seznámení účastníků s cíli vzdělávacího semináře a moţnostmi vyuţití, jakoţto motivací 

pro jejich aktivní účast 

6.2 Seznámení se vznikem konfliktu 

1. Rozpoznání známek vznikajícího konfliktu 

 Prvotních projevů konfliktu můţe být celá řada. Mezi nejobvyklejší patří rozdíly v cílech, 

názorech, přístupu či postojích. Můţe se ale také jednat i o ty nejobyčejnější jako je 

špatná nálada jedince nebo neočekávaná přítěţ (spěch, překáţka) v pracovním procesu. 

 Diskuze o tom, proč by to mělo být tak a tak jsou stále delší a jeden se snaží v rozhovoru 

nenápadně překonat druhého a naopak. 

 O to náchylnější ke konfliktu jsou ty situace, ve kterých se ocitají jedinci, mezi kterými jiţ 

v minulosti konflikt proběhl. 

2. Počáteční rozpor 

 Komunikace se zhoršuje. Je stále úsečnější a méně stabilní. Výměna informací je pro 

účastníky nepříjemná a více se musejí do komunikace nutit, čímţ klesá také ochota ke 
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spolupráci.  

 Účastník konfliktu začne stále více prosazovat svůj názor či cíl. Atmosféra houstne, aţ 

začne býti dosti napjatá. 

3. První střetnutí 

 Postupem času vzájemné rozdíly začnou vylézat do popředí a účastník vystupuje stále 

zatvrzeleji pro svou jedinou a neomylnou pravdu. Postupně končí ochota respektovat a 

tolerovat názory a postoje ostatních. Přestane ho zajímat jejich úhel pohledu, a aniţ by je 

vyslechl, začne je shazovat a prosazuje stále svou. 

 Pozornost je nyní zaměřena pouze na problém. Jedinec, který se přímo upnul na to, 

aby dosáhl svého, chce ve své podstatě vyhrát. 

 Řeší se dokonce i bezvýznamné věci a mezi účastníky sporu panuje otevřené nepřátelství. 

6.3 Diskuze 

V debatě se budou probírat dosavadní zkušenosti účastníků semináře s konflikty. Dále kaţdý 

účastník uvede, jak by podle sebe případný konflikt řešil. Pro lepší uchopení problematiky 

svůj postup všichni popíší na následujícím předloţeném modelovém příkladu s tím, jak by 

postupovali být na místě Pavla a jak na místě jejich nadřízeného. 

Modelový příklad:  

Pavel je v práci nový, ale k jeho smůle vedle něho pracuje kolega Marek, který ho poţádal, 

aby na chvíli pohlídal stroj, na který Pavel nebyl ani proškolen. Jenţe stroj se kvůli Pavlově 

nepozornosti zasekl, jelikoţ ohýbal opakovaně stejnou trubku. Marek si chtěl jen rychle 

odskočit na toaletu. Teď zjistil, ţe hrozí dlouhá oprava stroje, která značně pozdrţí výrobu. 

Oba pracovníci se v nastalé situaci začnou obviňovat. Pavel tvrdí, ţe se ho to netýká, ţe to 

nebyla jeho práce. Marek mu zase nadává, ţe je neschopný a ţe za zdrţení můţe on. 
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6.4 Vaše úloha v konfliktu 

Jakmile se ve vaší přítomnosti objeví konflikt, máte pouze dvě moţnosti, jak k němu můţete 

přistupovat. Přesněji řečeno jde o to, zda jste jeho přímým účastníkem, nebo se vám jen 

připletl do cesty. 

Účastník – v této pozici jsou lidé velmi ovlivněni svými emocemi a momentálním 

rozpoloţením. Jestliţe se v této roli ocitnete, je dobré si uvědomit, ţe pro to abyste se cítili 

lépe a spor se vyřešil, nelze zákonitě přilévat olej do ohně. Je dobré uvědomit si, co je 

důleţité. Z tohoto důvod se snaţte vytvořit si alespoň minimální pomyslný odstup od 

problému a pokuste se za spolupráce svého „protivníka“ začít hledat moţná řešení. K tomu 

můţete vyuţít některou z následujících metod. 

Svědek konfliktu (možný mediátor) – v této roli by se dalo říci, ţe máte větší 

„manipulativní“ prostor, jelikoţ nejste citově ani jinak zapojeni do vzniklého konfliktu. Na 

druhou stranu však musíte dodrţovat jistá pravidla.  V této pozici totiţ můţete zaujmout 

pomyslnou roli mediátora, který se snaţí dovést znepřátelené strany ke společnému řešení, 

které bude akceptovatelné pro všechny. Mediátor v podstatě představuje tzv. třetí stranu 

konfliktu. Za pomoci jedné z následných metod můţete konflikty řešit, ovšem musíte se drţet 

těchto zásad:  

- nerozhodovat ale jen řídit komunikaci a proces sporu 

-  být nestranný, analyzovat spor a orientovat se v něm 

- ovlivňovat vztahy účastníků konfliktu. (Plamínek, 2013) 

6.5 Metody řešení konfliktu 

PŘEDCHÁZENÍ (inspirováno Štěpaníkem, 2008; Fehlauem, 2003) 

 Za nejvhodnější řešení konfliktů lze povaţovat jejich samotné předcházení, jakoţto 

prevenci, kdy dojde vyhnutí se střetu ještě v zárodku vznikajícího sporu. V okamţiku, 

kdy si všimneme patrných počátečních náznaků. 
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 Jedná se například o vyhnutí se konkrétním tématům či osobám, o kterých víme, ţe 

tíhnou ke konfliktním situacím. 

 Dále je dobrou prevencí udrţování kvalitní komunikační úrovně na pracovišti. V rámci 

prevence jde o přínosnou činnost, a to i přes vlastní neochotu. Např. podpora a 

zapojení se do diskuzí. 

Jestliţe se i přesto nevyhneme nebo nemůţeme zabránit sporu, je podstatné řešit vzniklý 

problém okamţitě. Ať uţ začneme pracovat s jakoukoliv následující taktikou, musíme se 

nejprve seznámit s okolnostmi, které konflikt provázejí.  

Jde o to zjistit problém  příčinu  jádro konfliktu. Po té zhodnotíme celou situaci jak 

z pohledu času (zda je potřeba najít okamţité řešení), osob (povaha a přístup účastníků) a 

vzniklého problému. Díky tomu můţeme zvolit vhodnější taktiku. 

AKTIVNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ podle McConnon S. a McConnon M. (2009) 

 1 - Zaujměte protivníkovu pozornost zaměřením vlastního zájmu na jeho problém. Tak 

aby získal dojem, ţe doceníte důleţitost jeho názorů. 

 2 - Ať vám vysvětlí příčiny svých poţadavků. Zeptejte se ho, proč ţádá, to co ţádá. 

Tím dojdete k lepšímu společnému pochopení a zmírnění rozjitřené komunikace. 

 3 - Vyzvěte ho, aby uvedl návrh pro řešení problému, čímţ projevíte snahu o 

společném řešení problému. A to tak, aby i on vnímal vaše potřeby. 

 4 - Při jakémkoliv návrhu řešení jej společně přehodnoťte, čímţ rozvinete společnou 

diskuzi. Na případné nedostatky upozorněte. Jakmile dojdete ke společnému řešení, je 

konflikt vyřešen také. 

AUTORITATIVNÍ METODA 

 Jejím prostřednictvím je dosaţeno konečného rozhodnutí, jelikoţ disponuje prostředky, 

kterými tím můţe dosáhnout. Ovšem můţe se stát, ţe spokojená s výsledkem nebude 

ani jedna ze stran konfliktu. (Veteška, 2015) 
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 Lze předpokládat, ţe tato metoda je vhodná pro nutně okamţité vyřešení konfliktu. 

6.6 Praktické úkoly 

Rozdělte se do malých skupin po 3 aţ 4 osobách. Budete společně procvičovat reakce na 

konflikt tak, abyste se všichni vystřídali. Vţdy jeden trénuje, ostatní mu pomáhají tvořit 

scénku ostatními rolemi.  

Ti co zrovna zbydou a nebudou momentálně vystupovat v ţádné roli jednotlivých cvičení, 

budou ostatní jen sledovat a psát si poznámky, popřípadě dotazy. Nakonec společně 

zhodnotíme, jak se vám dařilo obstát v jednotlivých případech, a zodpovíme moţné dotazy. 

CVIČENÍ 1 

- Vstupte do tohoto konfliktu jako Klára a snaţte se zvládnout situaci tak, aby jiţ více 

neeskalovala. Pokuste se dojít řešení. 

- Konflikt: Petr přišel do práce opět pozdě. Tento týden jiţ po čtvrté. Je ovšem mistrem 

na směně, kde mu Klára pomáhá na pozici parťáka (tzv. zástup mistra). Je tedy jeho 

přímou podřízenou, on jí však svými neohlášenými pozdními příchody přidělává 

problémy a k tomu ještě po ní vyţaduje, aby jeho zpoţdění pomáhala tajit. Uţ jednou ji 

pohrozil sníţením osobního ohodnocení. Pohár Klářiny trpělivosti přetekl. 

CVIČENÍ 2 

- Vstupte do tohoto konfliktu jako nahodilý svědek a kolegyně Michala Tereza ze stejné 

kanceláře. Vnímáte, ţe se jiţ schyluje ke konfliktu. 

- Konflikt: Soňa opět přišla za svým vedoucím oddělení expedice Michalem. Dnes uţ 

asi po páté a to opět se stejným problémem, který Michal řeší jiţ od rána. Výroba má 

zpoţdění s jednou zakázkou a Soňa stále nechce pochopit, ţe on sám pro to více udělat 

nemůţe, aby to uspíšil. Soňa uţ toho má také po krk. Připadá si jako mezi mlýnskými 

kameny. Z jedné strany tlak od vedoucího skladu a z druhé nadřízený Michal, který se 

na ni vţdy utrhne, jakmile mu předá další informace ze skladu, ohledně zpoţděné 
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zakázky. A obě strany si vybíjejí zlost na ní.  

CVIČENÍ 3 

- Vstupte do tohoto konfliktu jako nadřízený obou účastnic, který chce konflikt vyřešit. 

- Konflikt: Andrea obviňuje Lucii za ztíţení práce kvůli špatnému předchozímu procesu 

na lince, který má Lucie na starosti. Lucie se brání tím, ţe uvádí jako příčinu 

neschopnost Andrei pomoci jí s jiţ obtíţně zpracovaným materiálem. 

CVIČENÍ 4 

- Vţijte se do pozice Moniky a najděte řešení, schůdné pro obě strany. 

- Konflikt: Monika nechápe, co má Petra za problém. Jiţ předchozí dny s ní bylo obtíţné 

vyjít, ovšem nyní se na ni utrhla s tím, ţe uţ to přehnala, a ţe i kdyţ je její mistrová, 

tak to neznamená, ţe si na ni můţe zasednout a vozit se po ní. Přitom jediné co chtěla, 

bylo, aby šla ke stejnému stroji co včera, jelikoţ nemá dostatek kmenových 

zaměstnanců, kteří by na něm mohli pracovat…jenom samé brigádníky. Dokonce jí 

vyhroţovala nahlášením na personální, za pracovní šikanu. Petra je vytočená, uţ 

v pondělí zjistila, ţe oprava auta ji bude stát malé jmění a ke všemu dnes kvůli dešti 

přišla promoklá na kost do práce, protoţe jí ujel autobus. A jako vrchol všeho musí 

zase dělat na tom hrozném stroji, jako naschvál. Ale uţ to nehodlá tolerovat…   

Nyní následuje konečné zhodnocení jednotlivých cvičení. Otevřený prostor pro volnou diskuzi 

k tématu. 

6.7 Ověření nabytých zkušeností ze semináře – kontrolní otázky 

 Jak rozpoznáte rodící se konflikt? 

 Jaké zásady by měl svědek konfliktu, tj. „mediátor“ dodrţovat v řešení sporů? 

 Na co by si měl dát pozor přímý účastník konfliktu, jestliţe jej chce řešit? 

 Jaké jsou tři metody řešení konfliktů? Dokáţete je popsat? 
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Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, jaké pracovní klima aktuálně v organizaci panuje, přesněji řečeno jak 

vnímají zaměstnanci své pracovní prostředí. Hlavním cílem práce pak bylo vymezit konflikty 

ve zvoleném podniku, přiblíţit jejich četnost, úroveň pozic, mezi kterými nejčastěji vznikají, 

popřípadě identifikovat moţné příčiny konfliktů.  

Teoretická část práce specifikuje pojem organizace v rámci její sociální a psychologické 

oblasti a dále vymezuje mezilidské a pracovní vztahy v organizaci. Následně byla v teoretické 

části konkretizována oblast komunikace v rámci prostředí organizace. V další kapitole jsou 

vymezeny konflikty na pracovišti a jejich specifika, které se mimo jiné soustředí také na 

patologické jevy, které jsou dle této části, druhotným projevem konfliktu. 

Následující dvě výzkumné otázky úzce navazují na teoretickou část práce, která na ně hledá 

odpovědi. Tyto dvě výzkumné otázky jsou pak spojníkem mezi teoretickou částí, jakoţto 

východiskem k části empirické. 

1. K čemu vede efektivní řešení konfliktů? 

V podkapitole Předcházení a řešení konfliktů (str. 31), je Veteškou (2015) poukázáno na 

důleţitost jejich efektivního řešení, prostřednictvím čehoţ dojde k zabránění negativního vlivu 

na sociální skupiny. Dále je však autorem také poukázáno na jejich pozitivní dopad, jestliţe je 

zájem o jejich řešení oboustranný. To po té směřuje k vytváření kreativních cest, jimiţ lze 

překonat rozličné problémy. 

2. Jakým způsobem zmíněná organizace konflikty řeší a dal by se tento problém řešit 

lépe? 

V rámci spolupráce byla tato otázka poloţena managementu na personálním oddělení šetřené 

organizace, konkrétněji zda mají nějaký systém řešení konfliktních situací v organizaci. 

Odpověď ovšem byla, ţe tuto oblast bohuţel nemají nijak oficiálně zpracovanou, jediné, co se 

pouţívá jako tzv. nepsané pravidlo je, ţe v případě konfliktu či podobného problému se 

doporučuje jít za nadřízeným. Z těchto informací tedy plyne, ţe lze v šetřené organizaci řešit 
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konflikty stoprocentně lepším způsobem, neţ tomu bylo doposud. Z tohoto důvodu byl 

navrţen vzdělávací seminář pro zaměstnance. 

Empirická oblast byla zaměřena prostřednictvím dotazníkového šetření a rozhovorů na 

pracovní prostředí šetřené organizace, s hlavním zaměřením na konflikty. Prostřednictvím 

získaných údajů, byly zodpovězeny tyto výzkumné otázky: 

3. Jaké pracovní klima v organizaci panuje? 

Podle analýzy odpovědí v dotazníkovém šetření lze říci, ţe atmosféra panující v organizaci je 

vnímána s negativními (92 hlasů) i pozitivními (96 hlasů) pocity na téměř shodné úrovni. 

Z toho je nejvíce převaţující volbou, přátelské prostředí, které zvolila většina respondentů. 

S touto otázkou se také dále pojí zjištění, ţe větší část dotazovaných (68%) má na pracovišti 

bezproblémové vztahy, coţ má jistě vliv na momentální pracovní klima.  

4. Jaké konflikty se na pracovišti často vyskytují? 

V rámci této otázky bylo zjištěno, ţe převáţná část konfliktů v rozsahu 57% dotazovaných, se 

v šetřené organizaci skládá z tzv. horkých konfliktů (projevují se jako okamţitý a náhlý 

výbuch hněvu, otevřené a hlasité vyměňování názorů). Studených konfliktů (které se projevují 

dlouhodobým napětím, jenţ narůstá a nakonec eskaluje) se vyskytuje niţší mnoţství (33% 

hlasů). Zbylých 10% dotazovaných uvedlo, ţe si není vědoma konfliktů na pracovišti. 

5. Mají zaměstnanci povědomí o tom, jak řešit vzájemné konflikty na pracovišti? 

Z devadesáti dotazovaných respondentů odpovědělo 78%, jenţ ví, jak řešit konflikty na 

pracovišti. Ovšem nelze také opomenout, ţe z výsledků další otázky, odpovědělo 66% 

dotazovaných, ţe nebili seznámeni zaměstnavatelem s tím, jak řešit konflikty na pracovišti. 

Vyvstává tedy otázka, zda oněch 78% respondentů řeší konflikty adekvátně. To lze jen těţko 

zjistit. Znamená to tedy, ţe by bylo vhodné, aby byli všichni zaměstnanci proškoleni. Tím se 

sníţí riziko špatně řešených konfliktů a zároveň se navýší počet zaměstnanců, kteří prošli 

tímto školením. 

Co se týče hlavního cíle práce, bylo prostřednictvím dotazníků zjištěno, ţe: 
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 67% respondentů si myslí, ţe ke konfliktům dochází jen výjimečně, 13% 

dotazovaných má za to, ţe se v podstatě nevyskytují a pouze 20% je vnímá jako 

běţnou událost. Lze se tedy domnívat, ţe se konflikty v pracovním prostředí 

organizace nevyskytují v nadměrném mnoţství.  S tím se také pojí výsledek 

dobrovolné otázky, kterou zodpovědělo 44 respondentů, z nichţ se 36 setkalo s 1 aţ 5 

konflikty. To je nejniţší početní rozmezí zaznamenaných konfliktů, se kterými se 

respondenti mohli setkat. 

 Podle zpracovaných výsledků, se dále nejvyšší mnoţství konfliktů odehrává na stejné 

pracovní úrovni, tedy mezi kolegy. Poté mezi nadřízeným/ podřízeným a nejméně 

mezi skupinami. 

 Moţné příčiny konfliktů byly vyhodnoceny podle následujícího pořadí od té 

nejčastější: 

a. Dosaţení vlastních cílů, bez ohledu na následky/ostatní (moc postavení, peníze, 

postup na společenském ţebříčku) 

b. Odlišné názory, za kterými si pevně stojí 

c. Vzájemné nesympatie 

d. Ţárlivost (partnerské neshody, postavení) 

Cíle stanovené pro tuto práci byly splněny, spolu s výzkumnými otázkami. 

Závěrem bylo metodou rozhovorů zajištěno určité mnoţství podnětů, které poukazují na 

jednotlivé konkrétní problémy a návrhy zaměstnanců. Ty budou spolu s veškerými výsledky a 

návrhem vzdělávacího programu předány šetřené organizaci, jakoţto zpětná vazba. 
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A) Vzor dotazníku 

 

Pracovní prostředí a konflikty v něm 
 
Dobrý den, 

 
věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku. Můţete mi tak pomoci k 

dokončení studia a zároveň, zpracovaný výsledek také obdrţí Váš zaměstnavatel. Vyplněním tohoto 

dotazníků přispějete k lepšímu seznámení s aktuální atmosférou na Vašem pracovišti a konfliktů v 

něm. 

 
Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění Vám zabere maximálně pět minut. 

 
Otázky bez hvězdičky jsou nepovinné, coţ znamená, ţe na ně nemusíte odpovídat. 
 
 
 
 

Základní část – pracovní prostředí 
 

 

1. *Myslíte si, ţe vztahy na Vašem pracovišti jsou bezproblémové? 
 
Vyberte jednu odpověď  
 

ANO  
 

Spíše ANO  
 

Spíše NE  
 

NE 
 
 
 

2. *Jaká atmosféra většinou panuje na vašem pracovišti?  (Označte všechny  
      pravdivé moţnosti): 
 
Vyberte jednu nebo více odpovědí  
 

Uvolněná  
 

Přátelská  
 

Snášenlivá  
 

Napjatá  
 

Stresující  
 

Zlostná  
 

Nenávistná  
 

Jiná podle Vás: 

 



97 

 

 

 

 

 
3. *Na jaké úrovni podle Vás, probíhá komunikace ve vaší organizaci? 
 

Prosím ohodnoťte počtem hvězd (nejlepší komunikace = nejvíce hvězd)  

 

/  5  

 

 

 

4. *Byl/a jste vystaven/a některému z níţe uvedených jednání? 
 
Vyberte správné odpovědi. Pokud jste nebyl/a svědek ani účastník, označte NE. 

 

jako účastník    jako svědek NE  

 

1. Záměrné přerušování, komentáře, naráţky, zesměšňování či uráţení  
 
 

2. Intriky (ovlivňování, navádění ostatních za účelem poškodit jinou osobu)  
 
 
3. Křik, nadávky, uráţky  
 
 

4. Diskriminace (věková, genderová (muţ x ţena), národnostní či jiná)  
 
 

5. Příliš vysoký nátlak na pracovní výkon, výsledky 

 

 
    
 
6. Neřešení, nezájem ohledně problému či jeho příčin, na které jste upozornil/a  
 
 
7. Zadávání nesmyslných pracovních činností mimo rámec pracovní pozice  
 
 

8. Dlouhodobý emocionální nátlak (hádky, doprošování, přemlouvání,  
    hra na city)  
 
 

9. Vydírání  
 
 

10. Šikana (fyzická, psychická)  

 

11.  Nedodrţení domluvy (dovolená, příplatek/odměna, uplatnění přesčasů  

jako příplatek či dovolená do banku, změna pracovní pozice, atd.) 
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Třídící část 

 
5. *Vyberte správnou odpověď 
 
Jste:  

 

Muţ Ţena 
 

 
 
6. *Váš věk je: 
 
Vyberte jednu odpověď  
 

18-25      26-35      36-50      51-65      66 let a více 
 

 
 
7. *Jak dlouho v organizaci pracujete? 
 
Vyberte jednu odpověď  

 

méně neţ 1 rok  
 

1 - 2 roky  
 

2 - 3 roky  
 

3 - 5 let  
 

5 - 7 let  
 

7 - 10 let  
 

více jak 10 let 

 
 
8. Momentálně pracujete jako: 
 
Tato otázka je dobrovolná. Chcete-li odpovědět, vyberte pouze jednu odpověď. 

 

Operátor ve výrobě   Mistr      

Údrţbář    Administrativní pracovník 

Technolog    Seřizovač 

Kvalitář     Jiné 
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Hlavní část – konflikty 

 
 
9. *Byl/a jste někdy přítomen/přítomna konfliktu na pracovišti? 
 
Vyberte jednu nebo více odpovědí  

 

ANO – jako svědek  
 

ANO – jako účastník konfliktu  
 

NE – pouze jsem se o něm doslechl/a  
 

NE 
 
 
 
 

10. *Ke kolika konfliktům, o kterých víte, došlo? 
 
 
 

 

 

 
11.  *Konflikty, o kterých Víte, se nejčastěji odehrávají:  
 
Prosím, označte všechny pravdivé možnosti  

 

Mezi nadřízeným a podřízeným  
 

Mezi kolegy  
 

Mezi skupinami (rivalita mezi směnami/pozicemi atd.)  
 

Nejsem si vědom/a konfliktů na pracovišti 
 
 
 
 

12. *Odehrávají se konflikty na Vašem pracovišti často? 
 
Vyberte jednu odpověď  

 

ANO – jedná se o běţnou událost  
 

NE – jedná se pouze o výjimečné případy  
 

NE – v podstatě se nevyskytují  
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13. *Co je podle Vás nejčastější příčinou konfliktu na pracovišti? 
 
Vyberte jednu nebo více odpovědí  

 

Vzájemné nesympatie  
 

Dosaţení vlastních cílů, bez ohledu na následky/ostatní (moc, postavení, peníze,  
postup na společenském ţebříčku)  

 
Odlišné názory, za kterými si pevně stojí  

 
Ţárlivost (partnerské neshody, postavení)  

 
Nejsem si vědom/a konfliktů na pracovišti 

 
 
 

14. *Jakou podobu konflikty na Vašem pracovišti nejčastěji mají?  
      Projevují se jako: 
 
Vyberte jednu odpověď  

 

Okamţitý a náhlý výbuch hněvu. Otevřené a hlasité vyměňování názorů.  
 

Dlouhodobé napětí, které narůstá. Naráţky a uráţení za zády protivníka.  
 

Nejsem si vědom/a konfliktů na pracovišti. 
 
 
 

15. Jestliţe ke konfliktům dochází, dochází také k jejich aktivnímu vyřešení? 
 
Tato otázka je dobrovolná. Chcete-li odpovědět, vyberte pouze jednu odpověď.  

 

a) ANO  
 

b) Většinou ANO  
 

c) Většinou NE – konflikt zůstává nevyřešen/neukončen  
 

d) NE – konflikt zůstává nevyřešen/neukončen 
 
 
 

16. Pokud se na Vašem pracovišti vyskytnou, jak většinou dochází  
      k vyřešení konfliktů? 
 
Odpověď vynechte, jestliže si konfliktů nejste vědom/a. Jinak vyberte jednu nebo více odpovědí.  

 

Přirozeně – obě strany to vyřeší sami  
 

Prostřednictvím nadřízeného  
 

Konflikt nikdo neřeší  
 

Jiná 
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17. *Víte jak řešit konflikty na pracovišti? 
 
Vyberte jednu odpověď  
 

ANO      NE 
 

 

18. *Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak řešit konflikty na pracovišti? 
 
Vyberte jednu odpověď  
 

ANO      NE 
 
 
 
 

Mockrát děkuji za vyplnění dotazníku. Celkové výsledky budou poskytnuty Vaší organizaci a uceleny 
v mé závěrečné práci. S pozdravem, Šulcová Simona. 
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B) Osnova otázek při rozhovorech 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

 Je jednosměrná/obousměrná? 

NE  V čem to tkví? Co by se mělo podle Vás změnit? 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

 S kolika? 

 Na jaké pracovní úrovni se odehrávaly? 

 HORKÝ x STUDENÝ konflikt? 

 Jak to dopadlo? – Vyřešen  kým, jak? 

 – Nevyřešen 

6. Byl/a jste seznámena zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

ANO  Jak? 

 Jak byste je řešil/a Vy? 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? (mezi pracovními úseky i 

jednotlivci) 

 Poděkování  
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C) Rozhovory 

Rozhovor č. 1 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Osm let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Atmosféra je hodně napjatá.  

T.: Ano…a mohla byste to ještě rozvést? 

R.: Špatná komunikace. 

T.: Ano, to se pojí s mou druhou otázkou. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Ţádná sláva to není, no. 

T.: Takţe by se dalo říci, ţe místo toho aby komunikace byla obousměrná je spíše 

jednosměrná? 

R.: Ano. Přesně. 

T.: A v čem to tkví? Co by se podle Vás mělo změnit? 

R.: Celkově by všichni měli komunikovat. Ať to vezmeme od vrchu, mezi sebou špatná 

komunikace a kdyţ se něco řeší, nevyřeší se to nebo je to na dlouho. 

T.: Hmm, ano, rozumím. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ne. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Měla. 
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T.: Ano a zhruba s kolika konflikty? 

R.: Jeden člověk, ale dokázala jsem se k tomu postavit sama, vyřešila jsem si to sama a… 

T.: Jasně, rozumím. Takţ se jednalo o jeden konflikt s jedním člověkem. A na jaké pracovní 

úrovni se odehrával? Jako mezi nadřízeným a podřízeným nebo na stejné pracovní úrovni? 

R.: Ne, mezi operátorama a já výstupka, ona operátorka a ţe donáším a takovýdle víte prostě. 

T.: Ano, rozumím. A šlo o horký nebo studený konflikt? Přesněji řečeno jde o to, ţe co se týče 

horkého konfliktu, tak dojde najednou k výbuchu emocí, lidé na sebe řvou či naopak to 

postupně gradovalo… 

R.: Ne, bylo to takový, ţe díky tý ţenský semnou nemluvila celá linka. 

T.: Ano, Takţe lze říci, ţe to bylo takové postupné zhoršování? 

R.: Ano. 

T.: Takové, ţe jste o tom věděla, ale neţ to vygradovalo… 

R.: Aţ pak kdyţ přišla mistrová, tak řekla, ţe prostě já konfliktní nejsem, ţe jsem si nikdy 

stěţovat nebyla a prostě tím se to uzavřelo a tu ţenskou přidělili jinam, no. 

T.: Ano, rozumím. Takţe to dopadlo tak, ţe to vyřešil nadřízený. 

R.: No, Ano. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: Ne, já jsem si sama k tomu jako… 

T.: Prostě jste si k tomu došla sama? 

R.: Ţe kdyby se to opakovalo, ţe bych si došla jako vejš, ale nebylo to…já pokavaď můţu, si 

srovnám věci sama, ale kdyţ uţ to nejde a nikdo to neřídí to pak bych šla dál. 

T.: Jasně rozumím. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 
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R.: Celkově ta komunikace. 

T.: Takţ vše je o komunikaci. 

R.: To by mně úplně stačilo. 

Komentář: Lze tedy shrnout, ţe respondentka pracuje v organizaci osm let. Současnou 

atmosféru líčí jako napjatou s nedostatečným zapojením komunikace po celé organizaci, 

jejímţ prostřednictvím se věci neřeší, nebo se řeší příliš pomalu. S neseriózním či neslušným 

chováním respondentka zkušenost neměla. Ovšem zaţila jeden konflikt (na stejné pracovní 

úrovni – mezi kolegy), který lze označit za studený. Z počátku jej řešila sama a nakonec zasáhl 

nadřízený. Dále respondentka uvedla, ţe ze strany zaměstnavatele nikdy nebyla seznámena 

s procesem řešení konfliktů. Pouze pokud sama můţe, tak konflikt řeší a jakmile to nejde, tak 

by to řešila s nadřízeným. Pro lepší pracovní vztahy respondentka navrhuje celkové zlepšení 

komunikace. 

Rozhovor č. 2 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Sedm let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Atmosféra je zde napjatá. Při pohledu na vrátnici se mi dělá zle. Do práce se nikdy 

netěším, spíše abych to měla rychle za sebou. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Komunikace je špatná. 

T.: Takţe je spíše jednosměrná, nebo…? 

R.: Je jednosměrná, ţádná stíţnost není vyslyšena. Například, kvůli covidu všechny fabriky 

zavedly 70/80%, ale u nás nám nejprve sebrali dovolenou, neptali se nás, ale v podstatě nám to 

oznámili, dále v té době byly také svátky, které nám proplatily jako normální pracovní den. 

Nejvíce mě ale vadí, ţe nemáme vyřešený přístup do šaten a především, nebyla k dispozici 
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pitná voda. 

T.: Ano, rozumím. A v čem to podle Vás tkví, ta špatná komunikace? 

R.: Dříve také probíhalo asi jednou za 3 měsíce setkání se zaměstnanci, nyní je zájem pouze o 

tabulky a výsledky, bez prostoru pro diskuzi. Nikdo za námi ani nejde, aby zjistili přímo od 

lidí, co je potřeba zlepšit… 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ano, jeden člověk tu takový byl, ale nyní pracuje na jiném projektu. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Ano, šlo o dva konflikty, ale nešlo o nic extrémního. K práci to občas patří, podle mě se 

objevují v takové přirozené míře… 

T.: A na jaké pracovní úrovni se odehrávaly? Jako mezi nadřízeným a podřízeným nebo na 

stejné pracovní úrovni? 

R.: Kolegové i s nadřízeným. 

T.: Ano…rozumím. A šlo o horký nebo studený konflikt? Přesněji řečeno co se týče horkého 

konfliktu, tak dojde najednou k výbuchu emocí, lidé na sebe řvou či naopak to byl studený 

konflikt, kdy to postupně gradovalo, spíše za zády toho druhého a pak se to najednou 

vyhrotilo… 

R.: Většinou to byl ten studený… 

T.: A jak to skončilo, vyřešily se ty konflikty nějak? Třeba za pomoci nadřízeného? 

R.: Vţdycky se vyřešily tím, ţe jsme si to vyříkali sami. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: Kdysi, kvůli jednomu velkému konfliktu na jiném projektu byl z personálního poslán 

papír, ţe pokud tato situace nastane, musí se na personálním oznámit…ale bylo to dávno, 
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myslím, ţe to nikdo neřešil…Slyšela jsem ale, ţe někteří lidé toho vyuţili a šli si vyloţeně 

stěţovat na svého nadřízeného na personální a k řediteli, který toho nadřízeného pak upozornil 

T.: Ano, jasně a Vy sama jak byste tedy řešila konflikt? 

R.: Sama bych to s tím člověkem řešila, ale pokud by šlo o extrém, tak pak bych to řešila 

s nadřízeným. 

T.: Jasně rozumím. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Motivaci, v podobě peněţní odměny…pochvala pro mě není tak velká motivace, pokud 

budu vědět, ţe dostanu vyšší plat tak se do práce více těším. 

Komentář: Dotazovaná v rozhovoru č. 2 uvedla, ţe v organizaci pracuje sedm let. Atmosféra 

je zde pro ni napjatá. Úroveň komunikace povaţuje za špatnou a jednosměrnou, jelikoţ nevidí 

odezvu na problémy, na které bylo upozorněno. Dle názoru dotazované chybí vzájemná 

výměna informací mezi její pracovní oblastí a vedením tak, aby se vyřešily problémy, 

upozorňuje, ţe nyní panuje zájem pouze o výsledky a číselná data. Jiţ se dříve jednou setkala 

s neseriózním a nevhodným chováním a také s konflikty. Uvádí, ţe se jednalo o dva případy, 

ovšem dodává, ţe jde o běţnou součást pracovního dění. Tyto konflikty byly jak na úrovni 

mezi kolegy tak také s nadřízeným, podle názoru respondentky se jednalo spíše o studené 

konflikty, které si vţdy dokázala sama vyřešit vzájemnou diskuzí. Ohledně poučení ze strany 

zaměstnavatele o konfliktech si respondentka vzpomíná, ţe jednou byl rozeslán dokument o 

poučení nahlášení konfliktu na personální oddělení. Ovšem šlo o dosti dávnou minulost. Dále 

uvádí, ţe případný konflikt by se snaţila řešit sama a po neúspěchu by šla za svým 

nadřízeným. Pro zlepšení pracovních vztahů nakonec uvádí motivaci v podobě peněţní 

odměny. 

Rozhovor č. 3 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Devět let. 
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2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: A jako myslíte tady…?  

T.: Celkově, jak to na vás působí, kdyţ například máte jít do práce, tak jaká nálada tu je? 

R.: Je tady dusno. 

T.: Je tu dusno, dalo by se říci, ţe tu panuje napětí? 

R.: No… 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

T.: S celkovou komunikací? 

R.: Ne. 

T.: Nejste a jak byste to konkrétněji popsala? Jedná se o jednosměrnou, nebo stále 

obousměrnou komunikaci…? 

R.: No kdyţ je tady nějaký problém, tak si to takle jako posouvaj různě a nikdo to neřeší, ţe 

jo… 

T.: Hmm, ano, rozumím. 

R.: To byl například i problém se strojem teď jako. Tady to píšu i sem…a nic.  

(respondentka poukazuje na elektronické zaznamenávání poruch a zdržení ve výrobě, které je 

bez odezvy) 

R.: Nikdo jako nepřijde, s čím potřebujete pomoct…prostě…skončilo to tím, ţe jsem to tady 

napsala. 

T.: Hm, ano, takţe co by se mělo změnit… aby více přijímali informace a problémy, na které 

poukazujete? Tak aby je začali řešit? 

R.: No protoţe my komunikujeme s těma lidma ţejo, s těma operátorama. My o tom víme 

jakoby víc neţ oni…ale u nás to vţdycky skončí, protoţe my…my někde dáváme jakoby 
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nějaký podněty, ţe něco někde nefunguje…i od lidí třeba, viz wc a jiný podobný věci…ale 

furt je to stejný… 

T.: Výsledek tedy není ţádný, prostě to sdělíte a… 

R.: Hmm, prostě to sdělíme, ale nikdo s tím nějak neoperuje. 

T.:  Jasně, rozumím. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: No mě přišlo neseriózní, co s náma udělali díky covidu… 

T.: Hmm, ano… 

R.: Sebrali nám dovolenou…a pak teprve, kdyţ jim pracák slíbil nějaký peníze, tak nás…dali 

na 70%. 

T.: Hmm, jasně. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: My jsme řešili konflikt mezi odsouzeným a operátorkou… 

T.: Promiňte, ale ptám se konkrétně na konflikt, který se dotýkal přímo Vás… 

R.: Ne… 

T.: Ne, takţe ţádný…A kdyţ se zde odehrávají konflikty, myslíte si, ţe většinou jde o 

okamţité vyměňování názorů, a nebo je to spíše takové postupné, ţe ti lidé se nemají v lásce… 

R.: Já si myslím, ţe uţ právě z toho dusna tady… 

T.: Jo, z té celkové nálady.. 

R.: No, ţe uţ prostě na sebe uţ pak křičí i ty lidi, který se spolu normálně baví…ale v tý práci 

jak je to vystresovaný tady, tak je to…prostě…špatný. 

T.: Hmm, ano. A kdyţ jste se teda setkala s konfliktem někoho jiného, tak se to vyřešilo 



 

107 

 

 

 

prostřednictvím nadřízeného, nebo si to ti lidé většinou vyřeší sami? 

R.: No, kdyţ se to ke mně dostane tak většinou jdu za těma lidma a…jako, kaţdej mi popíše, o 

jakou situaci se jedná, proč k tomu došlo…ale většinou se opravdu dojde k tomu…ţe toho 

uţ…mají tady plný zuby a vyjeli na sebe…jako… 

T.: Je to tedy z toho prostředí, prostě… 

R.: Blbě no tady… 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: My jsme byli kdysi na nějakým školení…mistrů. Jak se chovat, jako mistři, ale o 

konfliktech jsme toho moc neprobírali…spíš jako jak se máme představovat do telefonu a 

takový ty věci. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Ono většinou pomáhá, nebo…bylo to tady dřív zvykem, ţe jsme třeba společně někam 

šli…jako taková ta skupina, ţe jsme prostě někdy se sešli, mimo práci a…já vím, ţe to 

vţdycky jako pomohlo… 

T.: Jako ţe to utuţilo ty vztahy… 

R.: No, a bylo to pak i v tý práci jednoduţší. 

T.: Rozumím… 

R.: Ale co my máme jako…o víkendu jsme tady…je to takový blbí no. Je to takový já nevím, 

ty vztahy tady se asi moc nedaj řešit. Tady teď je problém, ţe někdo nesnáší ty brigádníky, 

někdo je nerad, ţe tady jsou ty odsouzení…je hrozně sloţitý vysvětlit jim, ţe je tady 

potřebujeme, abychom mohli vůbec fungovat, protoţe nás jako kmenovejch je tady málo. 

Komentář: Tato respondentka pracuje v organizaci devět let a dle jejího názoru je zdejší 

atmosféra dusná. Rozhodně není spokojena s úrovní komunikace v organizaci, jelikoţ 

problémy, které se zde objeví, nikdo neřeší. Za neseriózní chování povaţuje reakci organizace 

v souvislosti na covid-19, kvůli čemuţ byla z počátku zaměstnancům vzata část dovolené. 
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Sama respondentka s nikým konflikt neměla, ale samozřejmě měla zkušenosti s těmito 

situacemi u ostatních. U většiny z nich zavdává jako příčinu nastalé dusné a stresující 

prostředí, jelikoţ konflikty se tvoří i mezi jedinci, kteří spolu běţně dobře vycházeli. Kdyţ 

taková situace nastane a dostane se k ní, tak jakoţto mistr ve výrobě si vyslechne všechny 

strany konfliktu, který řeší, ovšem většinou má zkušenost, ţe jde o povolení nervů z tamního 

prostředí. Ze strany zaměstnavatele nebyla nijak proškolena jak řešit konflikty na pracovišti i 

kdyţ nějaké školení proběhlo, ovšem bylo zaměřeno na jiné oblasti. Pro utuţení pracovních 

vztahů uvedla dřívější mimopracovní setkání, na která ovšem nyní není prostor. 

Rozhovor č. 4 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Ani ne rok.  

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Takový jako…mezi napjatostí a…nejsem tady úplně v klidu. Jako jsou dny, kdy jsem tady 

v klidu, ale jsou taky dny kdy je nálada fakt napjatá… 

T.: Takţe na nervy stresující? 

R.: Jo. Coţ je teda většinou no, klidný dny jsou málo. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: To je stejný případ, fakt jako spokojená nejsem. Prostě oznáměj přesčas v pátek. 

T.: Jasně, rozumím. Takţe je to v podstatě pro Vás jednosměrná nebo obousměrná 

komunikace, rozumíte? Jestliţe od vedení chodí nějaké informace, ať uţ to jsou pokyny nebo 

oznámení, ale kdyţ třeba Vy máte potřebu něco vyjádřit, říci to nadřízenému, tak zda to má 

nějaký efekt, nebo nemá? 

R.: Nemá podle mě. 

T.: A v čem to tkví? Co by se mělo změnit? 



 

109 

 

 

 

R.: No hlavně ta komunikace… 

T.: Jako ţe by například i to vedení firmy mělo více komunikovat s operátory? 

R.: Určitě…určitě. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ne. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Ano. Bylo to prostě s operátorkou z jiné směny, Kdyţ na mě začla řvát…já jsem končila, 

ona šla jakoby po mě…a já jsem den před tím nechávala rozpracovanou bednu a zapomněla 

jsem tam asi v tom spěchu, v tom stresu dát prostě cedulku. A ona na mě začla řvát kvůli 

tomu, ţe to kvůli mně musela jako dvakrát přepočítávat. Já ji řekla ţe kdybys to měla počítat 

tak ono to stačí přepočítat jednou a vysvětlila jsem ji prostě ţe to jako chápu ale, ţe prostě 

tady je ten stres, tady psotě ke konci ten člověk zapomene… 

T.: Ţe jste to prostě nechtěně zapomněla… 

R.: Nechtěně, samozřejmě…ale ona kdyby to řekla aspoň slušně, ale ona fakt na mě jakoby 

vyjela… 

T.: A jak to dopadlo? Nějak jste to neřešila, to co jste jí řekla… 

R.: Nějak to jako vyplynulo jako…Ale mohla přijít a říct to slušně a ne na mě začít ječet jako 

na malýho haranta, já jsem ji říkala ať na mě jako neřve… 

T.: Jasně, tedy kdyby normálně přišla a promluvila si…kdyby se to stalo po druhé, tak to 

člověk pochopí… 

R.: No, no, jasný, ale to bylo fakt…a ještě mě vůbec nezná, víte a začne na mě řvát. Říkala 

jsem si co to je za chování… 

T.: Takţe se tedy jednalo o horký konflikt, takový v podstatě rychlí výbuch hněvu… 
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R.: Ano, jo, jo a já jsem jen koukala a nechápala… 

T.: A skončilo to tedy tím způsobem ţe… 

R.: No ona se vyřvala, já jsem ji řekla svůj názor a odešla. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

T.: Třeba na vstupním školení, nepamatujete se, ţe by tam něco takového bylo…? 

R.: Ne, ne nic takového tam nebylo. 

T.: Takţe oficiálně nejste o této oblasti proškolena, pouze to řešíte, tak jak to cítíte? 

R.: Hm, jo. 

T.: A pokud by to trvalo déle, tak jak byste to řešila, šla byste za nadřízeným, nebo… 

R.: Asi bych šla…no asi určitě. No, kdyby to bylo dlouhodobé tak určitě… 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Netuším, protoţe kdyţ to vidím tak jako normálně fakt…no prostě, je tady pár lidí, se 

kterýma mám dobrý vztah, se kterýma si pokecám, ale pak jsou tady lid prostě… 

T.: Jasně, no a nenapadá Vás, jak by to šlo překlenout… 

R.: Ne. 

Komentář: Respondentka pro rozhovor č. 4 v šetřené organizaci pracuje ani ne rok. Atmosféru 

hodnotí jako většinou napjatou či stresující, jen málo kdy je klidná. S komunikací rozhodně 

není spokojena, jako příklad uvádí oznámení přesčasu zaměstnavatelem pouhý den předem. 

Dále má respondentka za to, ţe vedení firmy by mělo více komunikovat se zaměstnanci. Podle 

doptávajících otázek je v komunikaci nedostatečná zpětná vazba. Co se týče neslušného či 

neseriózního chování, ţádné nezaznamenala, ale s konfliktem se jiţ za krátkou dobu svého 

působení v organizaci setkala. Jednalo se o jeden případ, který se odehrával na stejné pracovní 

úrovni. Z odpovědí lze předpokládat, ţe jiţ zmiňované stresující prostředí mělo na (horký) 

konflikt také svůj podíl. Vše skončilo tak, ţe si obě strany řekly svůj názor, ovšem ve 
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výsledku nebyl konflikt vyřešen. Dotazovaná dále uvedla, ţe ani na vstupním školení nebyla 

seznámena s řešením konfliktů, ovšem pokud by její vlastní snaţení o vyřešení konfliktu 

nepomohlo, šla by za svým nadřízeným. Co se týče zlepšení pracovních, vztahů se 

respondentka jevila rezignovaně, uvedla, ţe sice má pár kolegů se kterými vychází, ovšem 

nenapadá ji nic, co by mohlo pomoci zlepšit vzájemné vztahy u ostatních. 

Rozhovor č. 5 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Dva roky. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Mě ta práce baví, takţe jako já vystresovaný nejsem. Komický je to v tom, ţe i kdyţ jdu po 

dovolený tak já tím, ţe mám přístup do mejlu přes telefon takţe já jsem stejně pořád v obraze. 

Z titulu pozic, který tady zastávám, mám sice dovolenou, ale často o tý dovolený musím něco 

řešit, je otázka samozřejmě jestli je to správně nebo ne, správně by to bejt nemělo, ale…taková 

je realita. Zakládám si na názoru, ţe nálada na pracovišti je hodně o hlavě toho danýho 

člověka, takţe já se sem snaţím chodit naladěnej dobře…nějak si nepřipouštět, ţe bych měl 

bejt naštvanej, protoţe pokud sem od rána půjdu naštvanej, tak tu práci budu mít dál o to 

nepříjemnější…takţe asi takhle. 

T.: Hm, jasně… 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Celková úroveň komunikace tady není příliš valná, bohuţel to začíná od…od tý nejvyšší 

úrovně…ehm… 

T.: Takţe by se dalo říci, ţe je jednosměrná? Jde o to, ţe chybí zpětná vazba… 

R.: Hm, já si myslím, ţe tady ta špatná komunikace, ţe nemůţeme to generalizovat jenom na, 

ehm…komunikaci samotnou a způsob jakým komunikujeme, ale je to ocelkovým 

přístupu…kterej, tady v tý firmě je hluboce zakořeněnej uţ řadu let…a já bych to nazval, ţe 
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my tady máme akceptaci lidovýho folklóru ve výrobě, šlendriánství a flákačství, takţe, 

ehm…ta komunikace je špatná, kdyţ to uvedu na konkrétním příkladu třeba díky tomu, ţe má-

li operátor ve výrobě nějaký problém…tak on uţ ho ani neřeší…protoţe má z minulosti 

špatnou zkušenost, ţe ten problém vyřešenej nebyl, jo…takţe…Tady nám začíná ta špatná 

komunikace, nebo můţeme tomu říct i nekomunikace. Takţe, zkrátka uţ ty problémy lidi 

neřešej, přikrejvaj a nebo nad nima mávnou rukou. Takţe by jsme si tady mohli rozvíst sto 

padesát osm příkladů, ale ehm…v základu mě jde o to, ţe za mě aspoň, podle mýho názoru, 

proč si všichni myslíme, ţe tady máme špatnou komunkaci ze zdola, teď kdyţ se budeme bavit 

ze zdola na horu, tak je to o tom, ţe oznámíme nějaký nedostatek, vadu, cokoliv podobnýho a 

člověk o úroveň výše,…uţ je velmi často tou prací zavalený tak, ţe nad tím mávne rukou, 

neřeší to…nebo to nevyřeší vůbec, takţe z toho pramení ta frustrace a ten problém 

v budoucnu, je-li opakovaný, tak uţ není komunikován dostatečně…Tím hůř, na tu vyšší 

úroveň. Z vyšší úrovně zase…můj dojem je takovej, ţe tady management, chtě nechtě, moţná 

nevědomky okolo sebe tvoří takovou auru: my jsme něco víc…my nemusíme, pro nás platěj 

jiný pravidla…a…ta komunikace moţná i z podstaty věci je často taková…aţ příliš direktivní, 

příliš strohá…a je tady ze strany managementu ohromný tlak na…výsledek…a na práci 

jednotlivců, kterých je tady na spoustě oddělení nedostatek. Z toho zase pramení frustrace…a 

z toho pramení špatná komunikace, protoţe pak pod tlakem, lidi holt se chovaj…asi, asi jednaj 

zkratovitě, nevysvětlej si ty věci dostatečně… 

T.: A pak jsou konflikty…? 

R.: …a pak jsou konflikty, z toho…zbytečný. 

T.: Hmm, jasně, rozumím. Takţe co by se mělo vlastně změnit? Měl by se vlastně změnit celý 

ten systém, jakoby komplexně ten přístup? Takhle, můj názor je ten, ţe se rozhodně nic 

nestane, pokud první krok neudělá spíše to vedení, neţ lidé (zaměstnanci)… 

R.: S tím bych souhlasil a postavím se v tomhle za ně, ţe je to strašně těţký v týdle době…jo, 

protoţe kdyţ teď prostě…všem ještě hraje covid do karet, ale i kdyţ se od toho oprostím, 

protoţe já například jsem toho názoru, ţe ta současná situace s nedostatkem personálu na těch 
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THP úrovních viz kvalita, viz ingeneering je, zkrátka…důsledkem vedení za minulej rok, 

nikoliv jenom teď posledních pár měsíců covidu.. 

T.: Hm, ano.. 

R.: …ale, kdyţ se tady od toho oprostím, tak ono je to…strašně těţký, protoţe ten tlak 

vedení…kdyţ se teď budeme bavit třeba o řediteli, protoţe samozřejmě všechno směřuje 

k němu…tak ten jeho tlak je velmi často správnej…tady skutečně v minulosti…je v lidech 

hluboce zakořeněná laxnost…akceptace nekvality, kdyţ to řeknu teď ze svého pohledu, 

protoţe jsem z kvality samozřejmě…tak akceptace nekvality, to ţe si někdo dělá z práce 

cochcárnu…tak to je tady prostě braný jako standard…a je potřeba to vykořenit, vytrhat a to 

bolí…a samozřejmě kdyţ má někdo změnit svůj přístup a bejt aktivnější…neřešit problém 

jenom tím, ţe odešle mejl, ale prostě zvednout zadek, jít to vyřešit, tak to fakt bolí. Bohuţel 

teď jsme fakt, em…já to třeba vnímám ehm, moţná špatně, ale příjde mě, ţe tady, v podstatě 

poslední rok například dva, moţná, slyšíme, ehm…vydrţte, vydrţte, bude líp, bude líp, ale 

v podstatě takovouhle mesič já si beru…ehm, ze setkání se zaměstnanci, vţdycky jenom 

vydrţte, teď je to špatný ale bude líp, teď ještě makejte ono bude líp, ale ono se nám ty 

problémy kupjej a hotovo…takţ v tomhle, řek bych ţe je to takovej začarovanej kruh…ze 

kterýho strašně těţko ven, ale tak někde se začít musí a asi samozřejmě ten 

management…jako nejlépe placení lidi tady a samozřejmě asi ti nejvzdělanější a nejlepší…tak 

by to asi…logika věci napovídala…tak by asi měli začít u sebe no… 

T.: Změna v přístupu, je hodně důleţitá… 

R.: Jo, ale teď budu zase oponovat tomu co jsme teď řekli, protoţe zase, ta změna…protoţe by 

jsme měli říct zase jaká změna v přístupu…protoţe teď to funguje vyloţeně na direktivní 

úrovni, jde to od toho nejvyššího, prostě bude to takhle, takhle a bude to hned…a ti lidi jsou 

tlačeni v podstatě do maximu, jo…tak co je ta změna v přístupu, jestli jim to budou 

vysvětlovat po dobrým, nebo jim trošku povolím a tak dál, protoţe pak zase hrozí, ţe to 

sklouzne do toho, ţe…já nevím, potřebujeme urgentně vyřešit problém…a…někdo mi řekne 

jó, já jsem poslal mejla…budu to akceptovat nebo ne? Nebudu…protoţe pak ten problém tu 
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bude za měsíc znovu…Takţe já si myslím, ţe řešení tady toho problému není úplně 

jednoduchý a úplně rychlí a je to záleţitost, já nevím, na dva, tři, čtyři roky…kdy se postupně 

musí změnit myšlení těch lidí. 

T.: Ano, to je určitě na dlouho. 

R.: Bohuţel to bude strašně bolet, a bolí to, vidíme to teď, ţe prostě lidi, co nejsou ochotní, 

třeba ten novej přístup přijmout…tak prostě odcházej. Přitom si nemyslím, ţe bychom na tom 

tady byli špatně, ta fabrika tady funguje dobře v mnoha věcech, kdyţ vezmu zkušenosti od 

jinud tak skutečně my jsme na tom ještě dobře, ale… 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Tak kaţdej má ty hranice nastavený jinde…já osobně, ţe by se ke mně osobně někdo 

choval neseriózně nebo neslušně, tak…to se nestalo…pokud bych si chtěl některý 

nařízení…nebo úkoly brát osobně, tak moţná bych to mohl označit jako za neslušný chování, 

ale…to si myslím, ţe by byl hodně silnej výraz…já osobně nikde problém nemám. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Pouze co se plnění věcí a pracovních úkolů týče, jinak ne. 

T.: Jasně, ale šlo prostě o nějaký konflikt a…bylo to více konfliktů, nebo byl jen jeden…? 

R.: Bylo jich víc za tu dobu, co tady jsem… 

T.: hm, a na jaké pracovní úrovni se většinou odehráli? Jestli to bylo s kolegou, nebo 

s nadřízeným, podřízeným…rozumíte…? 

R.: Rozumím…já bych řek ţe na všech úrovních, jak versus nadřízený tak s kolegou, tak 

s podřízeným. 

T.: Ano, jasně. A kdyţ si ty konflikty shrnete, tak jak se většinou projevovali? Byl to typ 

horkého konfliktu, ţe lidé okamţitě vybuchli a začali říkat rovnou, co jim vadí, ve vzteku, 

nebo naopak to postupně gradovalo v tom člověku, aţ na konec to dosáhlo toho vrcholu… 
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R.: Většina bych řek, ţe pokud je označím jako horký konflikt tak většina jich byla takových, 

ehm…těch opačných bylo naprostý minimum, ty jsem měl já versus nadřízený, ale my jsme to 

vyřešili velmi dobrým a příjemným rozhovorem, takţe nakonec jsme si prostě nalili čistýho 

vína a…konflikt je zaţehnán a je pryč, naopak, jsou ty vztahy ještě lepší, bych řek. 

T.: A co se týče těch výbušných, tak tam se to taky vyřešilo, tím, ţe jste si to vzájemně 

vyříkali, nebo uţ to musel třeba řešit nadřízený…? 

R.: Zvládneme si to vyříkat sami. 

T.: Hm, ano dobrá. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: Ne, chybí nám to tady 

T.: A vy osobně, jak byste konflikt řešil, vyříkat si to tedy s tím člověkem…? Nejít hned, kdyţ 

je to s kolegou za nadřízeným…? 

R.: Za mě strašně dobře funguje vzít si pouze účastníka toho konfliktu, ať tam není nějaká třetí 

strana, která není zainteresovaná, protoţe tý do toho nic není a narovinu si to vyříkat…jak to 

říct,…obrazně u kulatýho stolu, dát pryč stranou je-li někdo nadřízený, podřízený a prostě na 

rovinu si říct co, proč a jak. To se mě zatím osvědčilo jako jedna z nejlepších metod…alespoň 

pro mě. 

T.: Jasně rozumím. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: V korporátu se to vţdycky dělá strašně špatně, poněvač nejsme rodinná 

firma…ehm…mimopracovní aktivity…nebo víc neformálních akcí. Ono se to bude stejně 

dělat strašně špatně, protoţe pokud… 

T.: Ale tady jich moc není, ţe? Takových akcí? 

R.: Tady jich moc není, tady se v podstatě…ale…a to zase vnímám pozitivně od současnýho 

vedení, ţe aspoň uţ je snaha, ehm třeba toho vánočního večírku, tak se něco udělalo, ale i tak 
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si myslím, ţe je to málo, ţe by ta firma měla dělat víc. 

T.: Já například slyšela, od svých přátel, kteří třeba také dělají ve fabrikách a tam se normálně 

pořádají akce, ale kde jsou lidi ze všech úrovní, ţe třeba někde mají ples, někde taky večírek, 

nebo něco takového… 

R.: Tohle tady chybí, protoţe…já třeba v minulí práci…se vyloţeně skutečně pronajal…to 

bylo v Liberci v Lidových sadech, pronajala se ta vila, kde se dělaj plesy a…udělala se za tím 

grilovačka, to si myslím ţe tady strašně chybí a kdyţ to hodně přeţenu…to jsme uţ tady na 

nějaký poradě naťukli, tady by se dalo opéct prase i na parkovišti vzadu, místa je tam 

hromada, stačí pronajmout lavice a…koupit čtyři prasata…a můţe se tam šest set lidí úplně 

bez problému vyřádit a…oni by se, myslím si, ţe třeba konkrétně tohle by fungovalo hezky, 

protoţe pak by ti lidi i sem radši chodili. Protoţe, samozřejmě třeba můţe bejt braný pozitivně 

dvouprocentní zvýšení mezd, ale myslím si, ţe je to zase kompenzovaný spoustou toho 

negativního, co tady…co tady je no. 

T.: Byl by to dobrý takový prví krok… 

R.: A prostě ke zlepšení tý atmosféry by strašně za mě pomohl i přístup mistrů… 

T.: Hm… 

R.: Nevím, jak jsou na tom bétéčka, tam si myslím, ţe na to jako co se bétéček týče, nejsme 

špatně, ale prostě často, aţ příliš často slýchám, ţe mistři nepracujou s lidma tak, jak by měli. 

Komentář: Respondent v rozhovoru č. 5 pracuje v šetřené organizaci dva roky. Nehledě na 

momentální atmosféru uvádí, ţe se snaţí chodit do práce dobře naladěn. Dle jeho názoru je 

nálada na pracovišti především o tom, jak do něho jedinec vstupuje. Respondent uvádí, ţe 

komunikace v organizaci není příliš dobrá a začíná to jiţ od té nejvyšší úrovně. Co se týče 

komunikace od „zdola nahoru“ - jelikoţ většina pracovníků má jiţ předešlou negativní 

zkušenost, s tím, ţe se problémy příliš neřeší, přestane zjištěný problém hlásit a tím dochází 

podle dotazovaného spíše k nekomunikaci. Většinou jde o to, ţe na té vyšší úrovni, kde má být 

problém nahlášen, je pracující nadřízený uţ prací zahlcen. „Ze shora dolů“ jde zase podle 
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respondenta o to, ţe vlivem dojmu nadřazenosti od firemního managementu je jejich 

komunikace příliš strohá a direktivní. Z jejich strany je zde příliš vysoký nátlak na výsledek 

práce u jednotlivců, kterých je na jednotlivých úsecích nedostatek, z čehoţ pramení frustrace a 

z ní opět špatná komunikace, jelikoţ lidé pod tímto vlivem mají pak větší tendenci k chybám. 

Coţ můţe vyústit i v konflikt. Dále respondent má ten názor, ţe vedení firmy by mělo udělat 

první krok ke zlepšení, ovšem současně také uznává, ţe něco takového je velice těţké a jde o 

dlouhodobou záleţitost. Co se týče neslušného či neseriózního chování, s tím se respondent 

nesetkal. Zaţil jiţ více konfliktů, které se týkaly pouze pracovní oblasti. Šlo, ve směs o 

všechny pracovní úrovně, na kterých se konflikty odehrávaly. Většina z nich byly horké 

konflikty, studených podle respondenta bylo minimum, ovšem ty zase převáţně zaţil se svým 

nadřízeným. Všechny konflikty byly vyřešeny vzájemnou diskuzí. Co se týče konfliktu, který 

byl řešen s nadřízeným, po společném vysvětlení označuje respondent vzájemné vztahy za 

ještě lepší. Dále uvedl, ţe v organizaci není téma řešení konfliktu nijak zpracováno ani řešeno, 

dle jeho názoru to ve firmě chybí. Sám za sebe uvádí, ţe nejlepší způsob, který se mu osvědčil 

v řešení konfliktů je, ţe si účastníci pouze mezi sebou vše vyříkají z očí do očí a přitom dají 

stranou svá postavení. Pro utuţení a zlepšení vzájemných pracovních vztahů respondent 

navrhuje pořádat více mimopracovních a neformálních akcí pro zaměstnance. Závěrem uvádí, 

ţe pro lepší atmosféru by se měl zlepšit přístup mistrů k lidem. 

Rozhovor č. 6 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Devět let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Čím dál horší. 

T.: Takţe se netěšíte do práce, nebo… 

R.: Ne, ne…uţ dlouho ne. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 
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R.: Spíše ne. 

T.: A jak byste ji popsal? Informace se zadrhávají, nebo je spíše jednosměrná…? 

R.: Ne, ne, spíše jakoby informace, které byste měla dostat jakoby od svého přímého 

nadřízeného, se dozvídáte úplně z jiný strany. 

T.: Jo takhle, rozumím. A setkal jste se někdy s tím, ţe jste na něco upozornil, na nějaké 

problémy a nemělo to ţádný efekt, ţádnou zpětnou vazbu? 

R.: Hmm,…mnohokrát. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ano. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Také, mockrát. 

T.: Takţe jich bylo více? 

R.: Hm, ano. 

T.: A na jaké pracovní úrovni, jestli například…? 

R.: …No je to jakoby padesát na padesát, jak s podřízenými tak nadřízenými. 

T.: Hm, jo a s kolegy asi také…vzájemně? 

R.: Hele minimálně, to minimálně. 

T.: Ano, dobrá. A kdyţ většinou ty konflikty vypukly, tak měly spíše podobu okamţitého 

výbuchu vzteku, rovnou jste věděl, na čem jste, a nebo to gradovalo postupně, jako ţe jste se 

neměli rádi a pak to… 

R.: Většinou spíše postupně jo… 

T.: A kdyţ ten konflikt nastal, vyřešilo se to? 
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R.: Někdy ano, někdy ne. 

T.: A vyřešil to Váš nadřízený třeba někdy, nebo jste si to vyřešil sám většinou? 

R.: Většinou kdyţ to byl konflikt s mým podřízeným, tak jsem si to vyřešil sám, bylo to 

v pořádku. Kdyţ to bylo s mým nadřízeným, tak většinou ten nadřízený neuznal to, ţe nemá 

pravdu, takţe se to nevyřešilo… 

T.: Rozumím. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

T.: Oficiálně…ţádné školení třeba…? 

R.: Ne. 

T.: A jak byste je řešil vy sám, jak je řešíte? S tím člověkem si to vyříkáte, nebo…? 

R.: Většinou ano. Pokud je ochotný si to vyříkat… 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Lepší atmosféru. 

T.: Ano, ale jak byste toho docílil? 

R.: Kaţdopádně určitě nejednat s lidma, jako s číslama…coţ tady je zvykem. A pak následně 

změna vedení. 

T.: Ano, rozumím. Také jsem slyšela, ţe bývalo dříve více časté, uskutečňovat mimopracovní 

aktivity… 

R.: No samozřejmě…víte co, ono by to potom z toho vyplynulo, já si myslím, ţe ve své 

podstatě pokud ti lidé budou nějakým způsobem spokojení v té práci, budou si chtít uţít i 

mimo ní. Já si myslím, ţe teď by ani stejně nešli. 

Komentář: Respondent v rozhovoru č. 6 uvedl, ţe je zaměstnancem v organizaci devět let. Dle 

jeho názoru je tamní atmosféra čím dál horší. S úrovní komunikace spokojen spíše není, jako 

příčinu uvádí například, ţe informace, které by mu měl sdělit jeho přímý nadřízený, se 
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dozvídá mnohdy od někoho jiného. S tím se pojí i častá zkušenost s neřešením problému, na 

který upozornil. Měl také zkušenost s neseriózním či neslušným chováním vůči své osobě. Jiţ 

se setkal s mnoha konflikty, které se odehrávaly převáţeně ve vztahu s podřízeným i 

nadřízeným. S kolegy (na stejné pracovní úrovni) ovšem minimálně. Šlo většinou o typ 

studeného konfliktu. K jejich vyřešení docházelo spíše z poloviny případů. Jakmile šlo o 

konflikt s podřízeným, tak jej většinou vyřešil sám a v pořádku. Ovšem zkušenost 

s konfliktem u nadřízeného byla spíše negativní, z odpovědí lze usuzovat, ţe nadřízený 

konflikt řešit nechtěl a tak zůstal nevyřešen. Respondent uvedl, ţe nikdy neproběhlo ţádné 

poučení ze strany zaměstnavatele, jak pracovat s konflikty na pracovišti. Sám za sebe se snaţí 

v takové situaci všechny problémy s dotyčným vyříkat, pokud je ochoten. Pro zlepšení 

pracovních vztahů navrhuje dotazovaný zlepšit atmosféru. Toho by se dle jeho názoru mělo 

dosáhnout lidštějším přístupem k zaměstnancům a změnou firemního vedení. 

Rozhovor č. 7 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Necelé tři roky. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Samozřejmě někdy atmosféra je napjatá, ale to je,…to je prostě, to k tomu patří. Je to 

normální, běţný pracovní ţivot. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: A jo, jsem spokojenej. 

T.: Takţe dá se říci, ţe je obousměrná? Na to co potřebujete sdělit, lidé reagují a naopak…? 

R.: Jo, Jo, dostávám zpětnou vazbu. 

T.: Hmm, ano, dobře. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 
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R.: Ne. Nesetkal. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Ano, měl. 

T.: Ano a bylo jich více, nebo…? 

R.: Jeden. 

T.: Em, na jaké pracovní úrovni to bylo, jestli mezi kolegy nebo nadřízený podřízený…? 

R.: Em, no to nebyl ani nadřízenej ani podřízenej ani kolega, to byl spíš vedoucí BT. 

T.: Jasně takţe pracovník z jiné oblasti/úseku… 

R.: Z jiné oblasti. 

T.: Jasně, rozumím. A šlo spíš…mě teď jde o to, o jaký typ konfliktu se jednalo… 

R.: Pracovní. 

T.: …Jasně, ale jestli to byl okamţitý výbuch vzteku, nadávky… 

R.: Okamţitý výbuch,…okamţitý výbuch. 

T.: Takţe to byl horký konflikt. Nebylo to nic postupného, ţe by…? 

R.: Ne, ne, ne. To bylo spontánní. 

T.: A vyřešilo se to? Jak to dopadlo? 

R.: Vyřešilo. Vyřešilo se to. 

T.: A bylo to za pomoci nadřízeného, nebo jste si to vzájemně… 

R.: Em,…bylo to za pomoci nadřízenýho, a…ten dotyčný se pak omluvil, ţe měl špatnou 

informaci. 

T.: Hm, jasně. Takţe prostě jste si to ujasnili. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 



 

122 

 

 

 

R.: Ano byl. 

T.: Ano? Školení bylo? 

R.: Školení nebylo, ale dostal jsem takovou ústní radu…ústní pomoc. 

T.: Jo rozumím. Takţe to nešlo oficiální cestou, ale… 

R.: Ne, nebylo to extra oficiální, ale bylo to. 

T.: A vy sám, jak byste řešil ten konflikt zase s nadřízeným, nebo se snaţíte to s tím člověkem 

nějak… 

R.: No samozřejmě nejdřív se snaţím s tím člověkem, a kdyţ to nejde tak jdu za nadřízeným. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Já bych třeba navrhoval, třeba jednou za čas udělat teambulding…to je v rámci 

zdruţování, ţe jo, uvolnění atmosféry na pracovišti, a uvolnit se někde jinde, ţe jo…v sportu 

a…ten pracovní úsek se utuţí a…formou teambuildingu. 

T.: Jasně, dá se říci, ţe tam si třeba i řeknou, co si v práci neřeknou… 

R.: Třeba, taky, vyříkaj si to a hlavně se většinou vyčistí atmosféra 

Komentář: V rozhovoru č. 7 uvedl respondent, ţe je zaměstnancem šetřené organizace necelé 

tři roky. Dle jeho názoru je tamní atmosféra někdy napjatá ale dodává, ţe v obvyklé míře tak, 

jak to v práci normálně bývá. S úrovní komunikace je spokojen, dotazovaný uvádí, ţe dostává 

zpětnou vazbu. S neslušným či neseriózním chováním se nikdy nesetkal. Ovšem měl 

zkušenost s jedním konfliktem. Jednalo se o konflikt s pracovníkem jiného úseku, který tedy 

nebyl ani podřízeným, nadřízeným ani kolegou. I přes to, ţe byl tento konflikt horký, dokázali 

jeho účastníci prostřednictvím nadřízeného vše vyřešit. Dále respondent uvedl, ţe byl ze 

strany zaměstnavatele neoficiálně, prostřednictvím ústní rady seznámen s tím, jak řešit 

konflikt na pracovišti. Sám za sebe by se případný další konflikt snaţil vyřešit nejprve sám. 

Jakmile by to bylo bezvýsledné, poţádal by o pomoc svého nadřízeného. Pro zlepšení 

pracovních vztahů navrhoval dotazovaný teambuilding, tak aby se podpořila týmovost a 
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vyčistila atmosféra na pracovišti. 

Rozhovor č. 8 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: 21 let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: No atmosféra v poslední době jako, podle mě, ehm…není moc dobrá… 

T.: Jo…je to takové napjaté…? 

R.: Je to jakoby napjaté a…není to jako dřív. Ono, záleţí hodně na lidech, ţe jo taky…jako 

jsou ty vztahy a teď…ještě ten koronavir do toho ale… 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Ehm…řekl bych tak na 70%...no… 

T.: Řekl byste, ţe je obousměrná, ţe jak od vedení kdyţ Vám potřebuje sdělovat informace, 

tak i Vy kdyţ potřebujete na něco upozornit, tak je tam nějaká zpětná vazba, nějaká reakce na 

to, nebo to je úplně bez výsledku…? Aby se dalo říci, ţe je to obousměrné… 

R.: Padesát na padesát…někdy bez výsledku, někdy…je člověk tak zaneprázdněn někdy, ţe na 

to třeba i zapomene a…ta komunikace je důleţitá no. 

T.: A napadá Vás něco, co by se dalo zlepšit v té komunikaci, aby… 

R.: Ehm, zlepšit, tady totiţ není ani čas na tu komunikaci, všechno honem, honem, ale nechce 

se to pořádně prodiskutovat, ţe jo…to si myslím já. 

T.: Hmm, ano, rozumím. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ehm, ono se říká, tak jak já k druhýmu tak on ke mně, ţe jo, tak já se snaţím tohle to 
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dodrţovat, ale…samozřejmě naskytli se nějaký výjimky ale…pár jich bylo prostě, ale to uţ si 

moc nepamatuju přesně, to je…To byly banality třeba kvůli něčemu. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Ani ne. 

T.: Ne? Nikdy jste třeba nezaţil, ţe by se něco vyhrotilo, nějaké vztahy…jde tedy o to vůči 

Vám jo, jestli na Vás někdo, neměl nějaký problém, nebo tak…? 

R.: Ne, ne. 

T.: Víte o tom, ţe by se tu odehrávali, nějaké konflikty? 

R.: Ehm, něco se odehrávalo…to jsem jako slyšel no… 

T.: Hm, takţe jste se o nějakých doslech…a byly to konflikty typu, jako ţe nastal okamţitý 

výbuch hněvu, lidi na sebe řvali, nebo to bylo postupné…? 

R.: Ano. To co jsem zaţil, tak to bylo vlastně okamţitě…pár takových incidentů jsem tady 

slyšel,…neviděl jsem je, ale slyšel. 

T.: Ano, dobrá. A Víte, slyšel jste i jak to dopadlo? Jestli se to nějak vyřešilo nebo…? 

R.: Něco se řešilo samozřejmě asi i výpovědí, anebo upozorněním, nebo nějakým… 

T.: Takţe do toho zasahoval i nadřízený, jestli rozumím…? 

R.: Ano, ano. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: To si asi myslím, ţe ne…konflikty, nebo takový nějaký asi…ehm… 

T.: Co jsem pochopila, tak zde všeobecně panuje takové nepsané pravidlo jít za 

nadřízeným…kdyţ je nějaký problém… 

R.: No tohle myslím, ale nějaký takový školení zrovna ne… 

T.: A jak byste Vy řešil konflikt? Kdyby se Vás dotýkal…? 
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R.: Tak, samozřejmě, ehm…záleţí, jaký by to byl konflikt, nebo kvůli čemu…těţko 

říct…pokud je to vztah mezi, jenom ne pracovní, to uţ je horší a pokud je to pracovní, tak 

samozřejmě se to musí řešit, asi s nadřízeným a od toho druhýho zjistit proč se to stalo, co…a 

nějak dojít k tomu řešení… 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: … 

T.: Většinou lidi vzpomínají na mimopracovní aktivity… 

R.: Jo…to je taky moţnost, teď to tady uţ vůbec není, vymizelo to, i ty akce, sportovní akce a 

to tu uţ bylo a to uţ, to je hodně dávno tak,…no a teď to fakt není, a teď čím to je, 

jestli…vedením nebo jestli samozřejmě je to ekonomická otázka taky ţe jo, tý firmy…a záleţí 

taky hodně, ţe tady je agenturních lidí, jo a tím pádem vznikají taky takový… 

T.: Jako ţe to rozbíjejí, mezi těmi kmenovými pracovníky…? 

R.: Tak, mezi těma kmenovýma no,…si myslím. 

Komentář: Respondent v rozhovoru č. 8 uvedl, ţe v organizaci pracuje jiţ 15 let. Panující 

atmosféru označil za ne moc dobrou, spíše napjatou. Co se týče úrovně komunikace, je sní dle 

svých slov spokojen na 70%. V otázce, zda je jednosměrná či obousměrná to vidí tak půl na 

půl, jelikoţ mnohdy jsou lidé zahlceni prací a jednoduše i zapomenou. Na otázku, jak by se to 

mělo řešit, dále uvedl, ţe v této práci není ani čas na komunikaci, vše je uspěchané a předem 

neprodiskutované. S neseriózním či neslušným chováním se respondent jiţ kdysi setkal, 

s konfliktem však nikdy osobní zkušenost neměl. Doslechl se pouze, ţe jich pár proběhlo a šlo 

především o horké konflikty, které byly řešeny prostřednictvím nadřízeného. Respondent dále 

odpověděl, ţe nebyl nijak seznámen zaměstnavatelem jak řešit konflikty, pouze je mu známé 

nepsané pravidlo, které napovídá jít za nadřízeným. Sám osobně dotazovaný uvedl, ţe 

vztahové konflikty jsou jistě sloţitější, ale co se práce týče, řešil by je s nadřízeným. Pro 

zlepšení pracovních vztahů respondent konkrétně nic neuvedl. 
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Rozhovor č. 9 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: 21 let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Co se týče práce tak lidi tak nějak v pohodě, ale tím jak nestíháme a je to tady nějakým 

stylem špatně vedeno, tak ta atmosféra je tady naštvaná, nejsou šatny, není automat na jídlo, a 

pití…takţe to je takovej, špatnej vliv tady jako, ţe lidi příjdou uţ naštvaný, ţe dostanou 

vynadáno, ţe tady jdou v botách a nejsou převlečený v montérkách.  

T.: Ano, dobře. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Jako celkovou,…my tady mezi sebou komunikujeme si myslím, ţe dobře jako předáci a 

takový, ale co se týče vedení tak to je komunikace na bodě mrazu. 

T.: Takţe dalo by se spíše říci, ţe je jednosměrná? 

R.: Ano. Jo. 

T.: Ţe není ţádná zpětná vazba, kdyţ potřebujete… 

R.: Ne, není. Ne. 

T.: No a co byste tedy změnila v té komunikaci,…jako aby to vedení, co by mohlo udělat pro 

tu lepší komunikaci? Více se zajímat, nebo…? 

R.: Já si myslím, ţe vedení má strach mezi ty lidi sem vůbec přijít, protoţe by je tady asi ty 

lidi ukamenovali…v kancelářích nemusej nosit roušky, my tady ve čtyřiceti stupních ty hadry 

máme na obličeji…oni mají nahoře automat na kávu, my si nemůţeme tady ani šáhnout na 

sodobar abychom si natočili vychlazenou vodu, třeba. 

T.: Hm, rozumím. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 
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zaměstnání? 

R.: Ano, zrovna včera s panem ředitelem, ţe byla uzávěrka docházky, takţe tady sedíte a 

děláte všechny tři směny na kaţdý směně je třeba šedesát lidí tak si vezměte, kolik tady jsem 

musela honem, a cvakat…a přišel pan ředitel a řekl mi, jestli nevím kde mám dílnu, ţe je tam. 

Takţe si myslím, ţe pan ředitel, jako kdyţ to takhle řeknu otevřeně, neuznává ţeny na 

nějakém postu,…ne vyšším, nepřipadám si, ţe tady…mám jenom fialové tričko, umím se 

postavit ke stroji a pomoct tady na dílně, takţe si myslím, ţe pan ředitel jako je docela…na 

niţší úrovni, co se týče chování tady k lidem. 

T.: Hm, ano, dobrá. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: No určitě jako, to tady řešíme…ne na denním pořádku, ale určitě ty konflikty tady jsou, 

protoţe je tady hodně lidí na pracovišti a ne všichni jsme si sympatičtí, ţe jo, takţe… 

T.: Jasně, takţe…bylo jich více tedy? 

R.: Ano, určitě. 

T.: A většinou kdyţ se odehrávají, tak na jaké jsou pracovní úrovni, jestli jsou mezi kolegy 

nebo spíš nadřízený, podřízený, co je častější podle Vás? 

R.: Samozřejmě, jako operátor máte na hale šedesát lidí, takţe ty konflikty jako tady 

řešíte…ale, i jako technolog a vedoucí BT, tak jako ty emoce tady jak se tlačí ze shora, proč to 

není a takový, takţe ty emoce se tady prostě mezi sebou pak jakoţe řešej… 

T.: Takţe je to spíše takové vyrovnané jo…? 

R.: No, no, no. Ano. I technolog dostane vynadáno, proč špatně ohýbá stroj, technolog zase 

přijde za mnou, já zase řeknu hele, je to takhle a takhle…a uţ to tam jakoţe vzniká, takovej 

ten…nešvar. Ale vţdycky si to pak jako vyříkáme, není to jako ţe bychom, tady na sebe byli 

nějak… 

T.: Ano, k tomu jsem se právě chtěla dostat, jestli si to jste schopni nějak vyřešit sami 
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nebo…tak, ţe nikdy nebylo potřeba nadřízeného, třeba… 

R.: Ne, ne. Vţdycky jsem se to tady snaţila nějak vyřešit sama a jak uţ jsem psala do 

dotazníku…tam jsem se teda i podepsala, protoţe nemám jako svůj názor se nějak 

schovávat…takţe lidi vědí, ţe za mnou můţou přijít, jsem taková v uvozovkách vrba, řešíme 

tady i osobní věci, kdyţ někdo má nějakej problém…I ten v uvozovkách blbej odsouzenej sem 

přijde, kdyţ má nějaký problém a vţdycky to tady vyřešíme mezi sebou a…musíme těch sedm 

a půl hodiny tady prostě spolu vydrţet…a nelze tady jako, schválně nebudu dělat protoţe ona 

je krá*a na tom gejči, to nejde prostě. 

T.: A co se týče ještě těch konfliktů, popsala byste je spíše jako takzvaně horké 

konflikty…jako ţe jsou výbušné, okamţité reakce, ţe si lidi nadávají…Nebo je to spíše takové 

postupné ticho po pěšině, aţ to jednou vyeskaluje… 

R.: To je asi na tom, čeho se to týká, víme ţe ţenský ţabomyší války a pomlouvaj se navzájem 

tady, neřeknou si to do očí, kdyţ se to třeba dovím a vidím, ţe to má vliv i na výrobu tak 

prostě jdu, ty ţenský si sem vezmu a řeknu tady si sedněte a teď si to do očí prostě 

vyříkejte…protoţe potřebuju, aby ta směna prostě fungovala, ţe jo… 

T.: Takţe, je to takové vyrovnané? Záleţí prostě na lidech? 

R.: No, no, ano…Ale ţe by tady byla rvačka, tak k tomu na štěstí, musím zaťukat, ještě 

nedošlo, ţe bych tady nějak musela řešit, tohle… 

T.: Jistě, dobrá. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: No my jsme prodělávali nějaký to školení, jak komunikovat s lidma, to je takový to, 

takovej nekonečnej příběh, jako ty základy člověk jako ví, ţe jo…a pak těma skušenostma si 

taky něco osvojujete…Je třeba divný, ţe já přijdu z nějakýho toho školení a člověk to má 

nějak v tý hlavě, ţe jo…a teď třeba řeším něco s manţelem a já nahodím nějaké to téma a on, 

to je vidět ţe jsi byla zase na školení. Takţe i on dedukuje, ţe ty slova, hlas, ţe uţ to mám 

nějak v hlavě. 
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T.: A kdyţ uţ k tomu takhle přistupujete, tak uţ víte jak řešit konflikty…Vy sama za sebe…? 

R.: Asi jako si myslím, ţe jo, hlavně ty lidi, kdyţ je máte na směně tak kaţdýho v uvozovkách 

znáte i nějak z osobního i z pracovního, takţe i víte, jak k tomu člověku byste měla 

přistupovat. Někdo je výbušnej, takţe člověk musí jako opatrně, někdo Vás pochopí hned, 

takţe prostě tam vlítnete a řeknete, hele takhle tohle to ne a…je jakoţe klid, takţe to je 

individuální prostě. 

T.: Jasně rozumím. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Tady je to hlavně ta atmosféra, co se týče vedení. Víme ţe máme novýho ředitele já jako 

nechci na něj…neznám ho jako osobně, jako jak tady vystupuje…Je hodně nekompromisní a 

ti lidi to prostě…jako potřebujou nějakou diskuzi, proto jak máme nového toho pana M. tak 

říkám mu, pojď mezi lidi osobně říct, neţ aby mistr…a tady je přemlouval a já pekla koláče 

jen aby ty lidi šli prostě na přesčas, tak aby i on jim to nějakým stylem jakoţe podal, ţe je to 

potřeba a opravdu ty čísla…Navádím ho aby alespoň trošku mezi ty lidi zapadl, ne byl jenom 

tam v kanceláři. A to samí by bylo třeba dobrý aby přišlo i to vedení, to vyšší, jako ţe třeba 

výrobní ředitel pan X., toho tady vidím jenom ráno, kdy dostaneme za uši ţe jo, chápu ţe třeba 

mají nějakou jinou představu o tom, jak budeme vyrábět, ale nikdo ty problémy s náma tady 

neřeší…chtěj tady po nás vyplňovat papír pětkrát pro a jestli je operátor proškolen, ale nikdo 

konkrétně nejde a neřekne hleďte, mohli bychom zkusit tohle…to uţ tady prostě není…  

T.: Takţ chybí ta přímá komunikace…? 

R.: Jo. Dřív to prostě bylo…Já si pamatuju, říkám, jsem tady dlouho a vím, ţe s těma lidma 

bylo mluveno, teď ty lidi dostávaj informace jenom ode mě, ţe jo, jako…coţ je špatně jako 

mělo by to bej i z tý jiný stránky. 

Komentář: Rozhovor č. 9 byl veden s respondentkou, která v šetřené organizaci pracuje jiţ 

patnáct let. Atmosféru označuje jako naštvanou, přičemţ jako příčinu uvádí zpoţdění výroby a 

následky opatřeních, která byla zavedena kvůli prevenci proti covid-19. Dále hodnotí úroveň 
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komunikace, která je v rámci vedení firmy „na bodě mrazu“. Z doptávajících otázek a 

odpovědí lze vyvodit, ţe změna k lepší komunikaci tkví v přístupu vedení, jelikoţ 

respondentka uvádí rozdíly v podmínkách mezi managementem a přímými pracovníky. Dále 

uvedla, ţe se ze strany ředitele setkala dle jejího názoru s neseriózním/neslušným chováním. 

Co se týče konfliktů, tak respondentka uvádí, ţe je běţné, řešit tyto situace na pracovišti, jedná 

se tedy o větší mnoţství konfliktů. Ty se podle dotazované odehrávají na všech úrovních 

stejně. Dle jejích odpovědí prošla jiţ nějaká základní školení jak komunikovat s lidmi, ovšem 

ţádné nebylo zaměřeno výhradně na konflikty. Sama za sebe ví jak konfliktní situace řešit. Pro 

zlepšení pracovních vztahů zdůrazňuje především zlepšení atmosféry a to tak aby vedení 

organizace více a přímo komunikovalo se svými zaměstnanci. To se týká jak nových 

informací tak také řešení problémů a domluvy s pracovníky v procesu. 

Rozhovor č. 10 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Osmnáct let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Atmosféra příjemná, ehm…bavíme se v rámci oddělení, nebo celofiremní…? 

T.: Celkově, celofiremní. 

R.: Tak obecně dalo by se říct asi přátelská, i kdyţ jsou problémy ve výrobě s dodávkami tak 

napnutá, samozřejmě. Ale jinak přátelská, klidná 

T.: Ano, dobrá. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Spokojená, ehm…myslím si, ţe komunikace je dostatečná, ba dokonce třeba i nad… 

T.: Ţe je obousměrná, teda se dá říct…? 

R.: Ano. To určitě. Ano. 
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4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ne.  Za celou dobu, ne. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: To je otázka…jaký konflikt máte na mysli…? 

T.: Jsou konflikty, ţe se člověk s někým neschodne. To je běţná věc. Ale kdyţ je něco 

hlubšího, trvá to třeba i delší dobu, většinou to bývá,…ten člověk, víte o něm, víte ţe jste se 

s ním střetla a uţ se dá dopředu čekat, ţe zase něco vypukne… 

R.: Hm, nastane nějaký problém, jo rozumím, takový hlubší konflikt. Tak to ne. 

T.: Ne, dobrá. A slyšela jste o nějakém takovém konfliktu, ţe by se tady odehrával? 

R.: Ne, vůbec. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: Hm, já osobně ano. 

T.: Dobrá, a Vy sama jak byste řešila konflikt? Jestli byste se to nejprve snaţila vyřešit sama 

s tím dotyčným, nebo byste rovnou šla za zaměstnavatelem…? 

R.: Tak z mé pozice, v první řadě nejdříve na přímo s tím dotyčným…a potom v případě, ţe 

bychom nedošli k ţádnému závěru, nebo vyřešení, tak pak by se to muselo eskalovat na 

vedení. 

T.: Jasně rozumím. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Tak určitě na tohle to nějaký ten teambuilding, jo určitě by pomohl…konkrétně teď tady u 

nás. Týmovost nebo ta nálada je tím, jaká je situace s dodávkami a s výrobou. Myslím si, ţe 

asi to je něco, co se dá ovlivnit…V první řadě aby ta nálada v těch kancelářích byla trošku 

lepší, nebyla tak napjatá, a potom samozřejmě teambuildingy, společné schůzky. Ehm, určitě 
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se dá vylepšit i pracovní prostor ať ve výrobě je to jídelna, tady nějakým způsobem se snaţíme 

to prostředí udělat příjemnější, kdyţ ty lidi mají moţnost si odpočinout o přestávce, aby byli 

v příjemném prostředí, Takţe tohle to je jedna z věcí…to asi tak. 

Komentář: V rozhovoru č. 10 respondentka pracuje v organizaci osmnáct let. Atmosféru 

hodnotí jako spíše jako přátelskou i kdyţ uvádí, ţe co se týče výroby a dodávek tak napnutá. 

S úrovní komunikace v organizaci je nadmíru spokojená a tudíţ ji povaţuje za obousměrnou. 

Za celou dobu svého působení v organizaci se vůči své osobě nesetkala s neseriózním či 

neslušným chováním. S konflikty na pracovišti respondentka osobně ţádnou zkušenost nemá a 

ani se o ţádných nedoslechla. Dále uvádí, ţe byla seznámena zaměstnavatelem o tom, jak 

konflikty na pracovišti řešit. Sama za sebe také ví jak se v takové situaci zachovat. Nejprve by 

se vše snaţila vyřešit s protistranou a po neúspěchu by vyhledala nadřízeného. Pro zlepšení 

pracovních vztahů navrhuje teambuilding, společné schůzky a vylepšení pracovních prostorů. 

Rozhovor č. 11 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Více jak pět let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Ehm, v tuhle chvíli napjatá. 

T.: Ano…a jinak běţně bývá uvolněná…? 

R.: Ehm, kdyţ to vztáhnu na své oddělení v pořádku, ale kdyţ tak nějak vnímám atmosféru 

v celé firmě tak…v tuhle chvíli teď jste se zrovna trefila do doby, kdy je velmi napjatá. 

T.: Ano, dobrá. 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Ehm, nemůţu říct, ţe bych byla spokojená, samozřejmě prostor pro zlepšení tam je. Můţu 

říct, ehm z poloviny, z padesáti procent. 

T.: A označila byste ji jako jednosměrnou nebo obousměrnou, rozumíte…? 
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R.: Já můţu hodnotit svoji pozici, ehm…ta moje pracovní pozice nevyţaduje tolik té 

komunikace mezi více odděleními, jako třeba výroba, nebo kvalita…ale, nemám někdy ty 

informace, který potřebuju, musím si je zjišťovat…sami ke mně nedojdou ty informace. 

T.: Jsou tam hluchá místa, dá se říct… 

R.: Tak, tak. 

T.: A napadá Vás jako, jak více to zlepšit…v čem to jako vězí, ţe se k Vám nedostanou 

vţdycky všechny informace…? 

R.: Hodně to je o lidech. Kdybych měla hodnotit systém, tak ehm, třeba tady pro některé věci 

není určena jedna osoba, jedna, která by za to byla zodpovědná. Tady dělaj všichni všechno, 

mě přijde. 

T.: Takţe, pak je takový chaos…Vám připadá? 

R.: Jo, tak. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Vůči mé osobě ne, vůči jiným osobám ano. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Vzhledem k tomu, ţe nejsem člověk, který by se hádal, tak do téhle situace v mém případě 

to nikdy nedošlo. Samozřejmě s někým si sednete, s někým se Vám dobře spolupracuje, 

s někým ne. 

T.: Rozumím. A slyšela jste o jiných konfliktech tady na pracovišti? 

R.: Samozřejmě. Ano. 

T.: Bylo jich mnoho, dokázala byste je nějak shrnout…? 

R.: Těţko se to…vyjádří čísly, to asi těţko, ale samozřejmě řeknu to takhle, ty konflikty jsou 

tady na denní bázi v tuhle chvíli. 
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T.: Takţe se dá říci, ţe jsou nadměrné…neţ jakoby v běţném prostředí, kde to dá se říci, 

funguje? 

R.: Ano, ano. 

T.: A ty konflikty, o kterých jste slyšela…teď mi jde o to jaký typ to je. Jestli to je horký 

konflikt, to znamená, jestli okamţitě ti lidé na sebe vybuchnou vzteky, začnou ječet, rovnou 

vědí v tu chvíli, ţe se nemají rádi…anebo je to postupné, ţe se třeba za zády pomlouvají, 

postupně to graduje a pak to třeba eskaluje…? 

R.: Ehm, myslím si, ţe jsou tady oba typy těch konfliktů. 

T.: A ty konflikty, o kterých víte, jak většinou dopadly? Vyřešily se, nebo to šlo prostě, mimo 

a utichlo to a uţ to nikdo neřešil? Došlo k nějakému vyřešení…většinou? 

R.: Myslím si, ţe v některých případech jo ale někdy se to táhlo dlouhodobě. 

T.: A kdyţ se to vyřešilo…vyřešili si to ti lidé sami, nebo museli za nadřízeným?… Nevíte? 

R.: To uţ nemůţu zhodnotit. 

T.: Hm, jasně, rozumím. A odehráli se tyto konflikty spíše mezi kolegy, nebo mezi 

nadřízeným, podřízeným? Kde se většinou odehrávají? 

R.: Myslím si, ţe jsou tady zastoupeny oba typy…vertikální i ta horizontální úroveň. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

T.: Nějaké školení jestli proběhlo…? 

R.: Školení zvládání konfliktů určitě ne, ehm…na měkké dovednosti, tady školení určitě 

dlouho nebylo. 

T.: Jasně rozumím. A Vy sama jak byste řešila konflikt, kdyby se Vám nějaký stal? Co Vás 

první napadá, jak byste reagovala? 

R.: Vzhledem k tomu, ţe jsem člověk, který se nerad hádá, neumí se hádat, takţe tyhle situace 

nevyhledávám. Nějakým způsobem se to snaţím to vyřešit…rozhodně to nebude tím, ţe 
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nejsem cholerik, který by tady ječel a hrál divadlo, tak se to snaţím nějakým způsobem buď 

to…jestli je, zjistit, kde je chyba, napravit to, pokusit se to… 

T.: Rozumím, s tím dotyčným se domluvit… 

R.: Tak. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: To myslím tady hledáme všichni ten způsob, jak najít lék. 

T.: Já vím, ţe to nejde vyřešit hned, je to na nějakou delší dobu, ale nějaký nápad…? 

R.: Určitě práce s lidma, tady se moc nepracuje s lidma a tím myslím opravdu ty lidi, kteří 

jsou dole u těch strojů. 

T.: Takţe, není tam ta komunikace…? 

R.: Není na to čas, jako vţdycky je výmluva, a chápu to, je výmluva na to, ţe není čas. 

Bohuţel je to dobou, není to tady ve firmě, podle mě to funguje stejně ve všech firmách. Je to 

tou dobou, kdy je tlak na výkon, tlak na spěch, na termín… 

Komentář: Respondentka v rozhovoru č. 11 pracuje v organizaci více jak pět let. Vnímá, ţe 

atmosféra je na jejím oddělení vesměs v pořádku, ovšem co se týče celé firmy je dle jejího 

názoru dosti napjatá. Dle názoru dotazované je úroveň komunikace na padesáti procentech, co 

se její pozice týče, občas vznikají v komunikaci hluchá místa, kdy informace zadrhávají a 

nedostanou se k dotazované, ta je po té musí zjišťovat. Problém dle jejího názoru, tkví 

v lidech, práce není dostatečně rozdělena a to vyvolává zmatek. S neseriózním či nevhodným 

chováním se respondentka setkala pouze vůči jiným osobám v její blízkosti. Sama se 

v konfliktní situaci neocitla, ale ví o dosti případech konfliktů, které se projevují v obou 

podobách (studený a horký konflikt). U některých případů konfliktů dotazovaná zaznamenala, 

ţe byly vyřešeny, ovšem všechny se ve směs odehrávají, na všech pracovních úrovních. 

Respondentka uvedla, ţe v organizaci chybí jakýkoli druh poučení o konfliktních situacích. 

Sama by se takovou situaci snaţila vyřešit a nalézt vzniklou chybu. Pro zlepšení pracovních 

vztahů povaţuje za důleţité, aby se začalo pracovat s lidmi. 
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Rozhovor č. 12 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Šest let. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: My máme dobrý tým, takţe bych řekla, ţe navzájem se i doplňujeme, navzájem si 

pomáháme, takţe, bych řekla, ţe na našem pracovišti je ta situace je jakoby dobrá, přátelská i 

v okamţiku, kdy vznikne nějaký konflikt tak jsme schopni si ho sami mezi sebou vyřešit. 

T.: Rozumím, na to pak také naváţeme… 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Z pravidla máme s kolegy rychlé odezvy, ale jsou situace, kdy úplně aţ tak jako 

komunikace vázne a kdyţ to řeknu na tvrdo, tak prostě, třeba některé věci, které jsou 

nepříjemný tak se nechávaj vyhnít a potom to musíte jakoby dokopávat. Takţe pak je to horší 

a horší je to i s předáváním informací, ţe my, jakoby na financích jsme poslední v tom řetězci 

a nám kolikrát přistane na stole něco a musíme si vyzobávat informace zpětně, do dalších 

oddělení. Coţ se prolíná, musíme jako spolu spolupracovat a my na tom konci…kolikrát je to 

problém. 

T.: Je to sloţitější, rozumím, no. 

R.: Ale ve směs se vţdycky doberme k nějakému výsledku. 

T.: A co by se podle Vás mělo změnit, aby to bylo lepší? 

R.: Nastane nějaká situace, narazíte na problém, tak třeba chvíli se nějakým způsobem to řeší, 

ale potom se sejdeme a myslím si, ţe vţdycky to dojde k tomu, ţe… 

T.: Takţe to nakonec vyřešíte nějakým způsobem…? 

R.: No sice to třeba chvíli drhne, protoţe jsme všichni zatíţení, nějakým způsobem, ale jako 

ve finále se vţdycky dobereme k nějakému výsledku. 



 

137 

 

 

 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Ne. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Ano…Někdy se dostanete do konfliktu, ale říkám, dá se to vţdycky řešit. 

T.: Ano a zhruba s kolika konflikty? 

R.: Tak jestli za těch šest let…jestli asi dvakrát… 

T.: Hm, dobrá. A na jaké pracovní úrovni se odehrávaly, jestli s kolegy, nebo 

nadřízený/podřízený…? 

R.: Spíše na naší úrovni, s kolegy, ale z jiných oddělení. 

T.: Ano, rozumím. A šlo…teď mi jde o to jaký typ to je. Jestli to je horký konflikt, to 

znamená, jestli okamţitě ti lidé na sebe vybuchnou vzteky, začnou ječet, rovnou vědí v tu 

chvíli, ţe se nemají rádi…a nebo naopak byl studený, potichu to gradovalo, aţ to najednou 

eskalovalo k tomu napětí… 

R.: Asi spíše ten první. 

T.: Ten horký. 

R.: Ano. 

T.: A jak ty konflikty nakonec dopadly, jestli jste je nějak vyřešily…? 

R.: Našli jsme řešení. 

T.: Takţe jste si to spolu vyříkali, nebylo třeba nadřízeného…? 

R.: Ne. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: Ano, na začátku při nástupu, a já musím říct, ţe my máme strašně fajn šéfa, kdyţ nějakou 
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situaci nejsme schopni na své úrovni vyřešit, tak on do toho vstoupí a nastaví nějaká pravidla a 

řeší to poměrně dost rychle, ţe to nenechává vyhnít. A řeší to dost rychle, jednoduše a 

v podstatě to potom jde ke spokojenosti všech. Pokud to nejsme my schopni vyřešit, tak víme 

za kým jít. 

T.: Tak potom tady mám ještě dodatečnou otázku, jak byste řešila konflikt sama? Takţe jestli 

tomu dobře rozumím, snaţila byste se jej sama vyřešit a kdyţ to nefunguje, tak půjdete za 

svým vedoucím…?  

R.: Hm, ano. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: No momentálně je tady situace taková,…ţe je málo lidí, ţe dost lidí odešlo a nejsou za ně 

náhrady, někteří byli propuštění. Takţe jsme někteří dost přetíţení a dost věcí i uniká, který by 

se třeba měly řešit, tak teď určitě bych navrhovala jako to trošičku uklidnit a doplnit ty THP 

pracovníky abychom to byli schopni zvládnout. 

T.: Ano, akorát teď myslím pracovní vztahy ve smyslu je utuţit, aby to byl spíše tým, něţ 

skupina, tak čím zlepšit pracovní vztahy? Nějaké mimopracovní aktivity…? 

R.: Hm, tady to bylo dřív, nějaké vánoční večírky nebo v létě, ţe byla nějaká akce, tak vím, ţe 

to tady bylo, ale teď poslední dva roky na to asi není čas… 

Komentář: V rozhovoru č. 12 respondentka odpověděla, ţe v organizaci pracuje šest let. 

Atmosféru na pracovišti hodnotí jako dobrou, přátelskou. Mezi kolegy má dotazovaná rychlé 

komunikační odezvy, ovšem mimo to úroveň komunikace mnohdy zadrhne na problému, 

který dlouho nechce nikdo řešit, nebo se setkává se zpětným sloţitým získávání starých 

informaci, pro zpracování úkolu. Pro zlepšení a konečné vyřešení komunikačního šumu, 

navrhuje dotazovaná osobní schůzku a aktivní diskusi o problému. Na nevhodné či neseriózní 

chování se respondentka za dobu své práce v této organizace nesetkala. Avšak měla jiţ 

zkušenost se dvěma konflikty na pracovišti, které se odehrávali na úrovni kolegiální. Jednalo 

se o horké konflikty, které byli dotyční schopni vyřešit sami, bez zásahu nadřízeného. Dále 
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dotazovaná uvedla, ţe při nástupu do zaměstnání byla obeznámena s tím, jak reagovat na 

konfliktní situace, sama by problém je řešila a v případě neúspěchu by vyhledala nadřízeného. 

Pro zlepšení pracovních vztahů nakonec uvádí, zklidnění situace a doplnění stavů THP 

pracovníků. Co se týče mimopracovních akcí, respondentka uvádí, ţe se tu dříve konaly, ale 

nyní na ně není čas. 

Rozhovor č. 13 

1. Jak dlouho zhruba v organizaci pracujete? 

R.: Zhruba půl roku. 

2. Jak byste popsal/a atmosféru, která na Vašem pracovišti většinou panuje? 

R.: Strašná. 

T.: Dobře, to je dost výstiţné… 

3. Jste spokojen/a s úrovní komunikace ve Vaší organizaci? 

R.: Vůbec. 

T.: Takţe by se dalo říci, ţe je jednosměrná…upozorníte například na nějaký problém a jde to 

do ztracena, není ţádný výsledek, ţádná zpětná vazba? 

R.: Zpětná vazby tady úplně chybí, ehm…chybí tady předávání informací a sdílení…chybí 

tady absolutně pochvala…a řekněme, ţe věci, které se tady dohodnou, tak se pak nedodrţují. 

T.: A co by se podle Vás mělo změnit? Jak by se to dalo napravit?… Máte na to nějaký názor, 

co by se dalo zlepšit? 

R.: Určitě se musí popsat komunikační kanály, to znamená jak s lidmi komunikovat. Ehm, 

první věc je, teď ta vlaštovka, to jsou tinoviny…momentálně dokončuji číslo dva, na 

červenec…kde budu dávat informace právě kvůli tomu, ţe lidé se hodně ptají, jak je to 

s pitným reţimem, jak je to v uvozovkách s nějakými informacemi, se sdílením atd. Takţe, ty 

informace se budem do těch lidí snaţit dostat. Jako informační kanály vyuţíváme teda 

tinoviny, tu televizi co je v jídelně a samozřejmě i denní porady. Denní porady se moc 
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nedělají, co jsem si všimnul…většinou to je velká operativa a…chybí mi tady trošku jakoby 

zájem o člověka. 

T.: Hmm, dobrá. 

4. Setkal/a jste se někdy s neslušným či neseriózním chováním ve Vašem současném 

zaměstnání? 

R.: Musím říct, ţe vůči mně ne. 

5. Měl/a jste někdy zkušenost s konfliktem v současném zaměstnání? 

R.: Ano. 

T.: A bylo jich více, nebo byl jeden…zhruba kolik jich bylo? 

R.: Řekněme, ţe těch konfliktů je na můj vkus docela dost… 

T.: Takţe jich bylo více…? 

R.: Byl jich více. 

T.: A na jaké pracovní úrovni se odehrávali…mezi kolegy nebo…to je spíš 

nadřízený/podřízený? Co převládá? 

R.: Řekněme, ţe to je padesát na padesát, stejná úroveň, to znamená kolegové a velmi často 

právě i nadřízený/podřízený. 

T.: Ano, a kdyţ to shrnete ty konflikty, tak mě jde teď o to o jaký typ se jedná, jaký typ 

převaţuje…jestli horký konflikt, to znamená, ţe okamţitý výbuch emocí, lidé na sebe začnou 

řvát…anebo, naopak je to konflikt studený, coţ znamená, ţe to napětí postupně stoupá…ty 

dvě osoby, nebo více osob spolu dostatečně nekomunikují, spíš si za zády, a pak to eskaluje 

v ten tzv. výbuch, kdy se to prostě projeví na plno. Tak co spíše z toho převládá? 

R.: To druhý, to studený… 

T.: Takţe spíše ten studený…a převáţně, jak ty konflikty dopadly…vyřešily se nějak, nebo to 

šlo do ztracena, nevyřešilo se to…? 
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R.: Ehm, musím říct ţe, konflikty se vyřešily, ve většině případů…řekněme, ţe v devadesáti 

devíti procentech…a co k tomu stačilo, jenom sednout si společně a jak se říká, vyříkat si to 

…to znamená  aby jedna strana pochopila druhou a obráceně. 

T.: Takţe vlastě nebylo třeba nadřízeného, aby to vyřešil za vás, vyříkali jste si to obě strany 

mezi sebou…? 

R.: Přesně tak. 

6. Byl/a jste seznámen/a zaměstnavatelem s tím, jak konflikty řešit? 

R.: Tak, v mé pozici ne, to se ode mě očekává, takţe já tu pozici mám postavenou trošku 

jinak. Takţe na Vaši otázku musím odpovědět, ţe ne. 

T.: Rozumím, a Vy osobně jak byste řešil konflikty, to uţ tady v předchozí otázce zaznělo 

tedy… 

R.: Předcházet konfliktům, to znamená sdělovat ty informace řekněme příjemnější 

formou…ehm, to ţe někdo něco neudělal, můţete říct několika způsoby…buď to můţete říct 

charakterem…ty jsi to po*, tohle stojí za ** a teď z toho budeš mít nějaké důsledky…a nebo 

pak je druhá varianta, ţe tomu člověku můţete říct hele, zrovna teďko ta práce se nepovedla, 

nevadí, ale příště bych si to představoval tak a tak a je tady určitě prostor pro zlepšení. 

T.: Jasně rozumím. Takţe ten přístup… 

R.: Ano, protoţe ten přístup je strašně důleţitej a uţ jenom to jak tu informaci člověku 

sdělujete tak ho to buď jenom naštve anebo ho to jako uklidní. 

7. Co byste navrhoval/a k zlepšení zdejších pracovních vztahů? 

R.: Velmi komplikovaná otázka… 

T.: Je velmi, já vím… 

R.: Můj pohled na věc je, ţe…díky tomu mnoţství úkolů, které tady jsou a neodpracovávají 

se, tak se tady tvoří taková sněhová koule…Díky té sněhové kouli nyní čas na komunikaci a 

věci se řeší rychle, operativně a někdy aţ neadekvátně…přitom stačí jenom těm lidem na 
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všech úrovních vysvětlit co se po nich chce, kdy se to chce, co má být výsledkem a říct k tomu 

nějaký příběh…ehm, ti lidé to pochopí a třeba nebudou vznikat další problémy, které by se na 

tu kouli nabalovaly, ale začnou se řešit ty problémy…právě z tý sněhový koule…Takţe, 

doporučení mé je komunikovat přes všechny úrovně, všichni jsme na jedný lodi, jestli to je 

manaţer nebo operátor je úplně jedno, vţdycky by tam mělo být slušný chování, koerktní a 

v uvozovkách sdílení informací a tak dále…a určitě by tady měla být kultura zpětné vazby, to 

znamená, kdyţ se mi něco povede tak bych měl dostat pochvalu, kdyţ se mi něco nepovede 

tak bych měl dostat, řekněme zpětnou vazbu, ţe to zrovna nebylo ideální. 

Komentář: Respondent v posledním rozhovoru č. 13 pracuje v organizaci nejkratší dobu.  

Atmosféru, která zde panuje, popsal jednoduše jako strašnou, coţ je dosti jednoznačné a 

konkrétní. S úrovní komunikace rozhodně spokojený není, chybí zde zpětná vazba, dostatečné 

předávání a sdílení informací, pochvala či nedodrţení dohodnutých věcí. Pro zlepšení 

komunikace respondent uvádí zlepšení a schopnost pouţívat komunikační kanály a zvýšení 

počtu porad, kde by byl více projevován zájem o člověka. Vůči sobě dotazovaný 

nezaznamenal ţádné neslušné či neseriózní chování, s konflikty se však za své dosti krátké 

pracovní období jiţ setkal. Dle jeho názoru jich je větší mnoţství, neţ bývá běţné a odehrávají 

se na všech pracovních úrovních stejně. Jedná se nejčastěji o studené konflikty, které byly 

ovšem z převáţné části téměř vţdy vyřešeny a nebyl potřebný zásah nadřízeného. Dále 

respondent uvedl, ţe nebyl nijak seznamován ze strany zaměstnavatele s tím, jak řešit 

konflikty, jelikoţ z jeho pracovní pozice se toto povědomí přímo očekává. Sám osobně 

doporučuje řešit konflikty tak, aby se jim především předcházelo, a to zlepšením přístupu lidí 

při komunikaci s ostatními. Pro zlepšení pracovních vztahů na závěr respondent doporučuje 

komunikaci přes všechny pracovní úrovně tak, aby si lidé uvědomili potřebu společného 

zapojení, prostřednictvím slušného chování, tak aby docházelo k dostatečnému sdílení 

informací, a obnovení kultury zpětné vazby (jako jsou pochvaly či naopak upozornění na 

nezdar). 
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D) Průvodní informace pro uskutečnění dotazníků 

Průvodní informace 

 

Dobrý den, 

v rámci své diplomové práce jsem vypracovala dotazník, který je určen pro všechny zaměstnance 

této organizace. Pro jeho vyplnění (v takto velké organizaci) velice potřebuji Vaši pomoc.  

Proto Vás prosím, informujte zaměstnance na Vašem pracovišti o mé prosbě k vyplnění tohoto 

dotazníku. Pro dostatečný objem informací potřebuji co nevyšší návratnost. 

 

Podrobné informace pro zaměstnance: 

 Jedná se o dotazníkové šetření, které je prováděno se souhlasem firmy. 

 Veškeré informace jsou zpracovávány anonymně. 

 Dotazník se zabývá pracovním prostředím, jeho atmosférou a především konflikty. 

 Výsledky ze získaných informací budou pouţity v diplomové práci a budou 

poskytnuty zaměstnavateli. 

 Veškeré kopie dotazníku budou k dispozici v kanceláři mistrů. 

 Vyplněné dotazníky prosím odevzdejte opět do jejich kanceláře, nejpozději do konce 

června. 

 

 

Mockrát děkuji za Vaši pomoc a spolupráci, které mi pomohou v dokončení studia. 

Šulcová Simona 

 


