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Resumé

Bakalářská práce se zabývá konfliktní situací, kterou manažer školy může využít pro již 

dlouhodobě plánovanou a zamýšlenou změnu na pracovišti.

Práce vychází z předpokladu, že konflikt je motorem pokroku a řešení konfliktů je proto 

organickou součástí procesu realizace organizační změny. Manažer organizačních změn musí umět využít 

konflikty k posunu jím navrhovaného řešení ke sledovaným cílům, vizím.

V závěrečné části diplomové práce  konfliktní situace je  prezentována jako přirozená součást 

manažerské práce, do které se během svého pracovního působení může dostat každý řídící pracovník. Manažer s 

kooperativním stylem řízení  může konfliktní situaci i uměle vyvolat a její průběh účelově řídit tak, aby 

konfliktní situace byly pro organizaci podnětem pro aktivizaci, uvolnění napětí, zvýšení výkonnosti 

zaměstnanců, prosazení nových myšlenek, aj. Práce se snaží najít nejvhodnější strategii řízení konfliktní situace, 

která otevře prostor pro zavedení změn.

Summary: 

The schoolmaster and the strategy of the leading through conflict situations supporting 

the planned changes on the workplace

This paper, in its content, deals with the conflict situation usable by the schoolmaster for support of the 

long term planned and intended change on the workplace. 

There is one main presupposed fact about conflict in general which can become an engine of the 

progress and that’s why the trying to resolve is an organic part of the process of the realization of the 

organizational change. A manager of organizational changes should exploit the conflicts to shift his solutions to 

expected aims and visions. 

In the final part of this paper, there is the conflict situation in general presented as one of the 

components of the manager work and as the circumstance, with that every manager can be confronted. The 

possibility of usage of the conflict is afforded in the work of a manager with cooperative style. He can invoke it 

and lead it’s process by the own intentions, for example to stimulate organization to some activation, to release 

from tension, to improve efficiency of the employees, to carry new proposals, etc. 

This paper tries to find the most suitable strategy for leading through conflict situations with potential 

for persuading the possibility to make changes on a workplace.  

Klíčová slova

Interpersonální konflikt, strategie řešení konfliktu, pozitivní síla pro změnu  
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ÚVOD

Součástí managementu, ať již podnikového či školského, je část, která je 

spojena s řízením lidí, s rozvojem lidských zdrojů, tedy s personálním managementem.

Zdá se,že v českém školském managementu je konflikt nebo konflikt a jeho řešení

podceňován. Nejčastěji se konfliktů bojíme, bereme konflikty jako nutné zlo. K řešení 

konfliktu přistupujeme podle situace, v níž se nacházíme. Konflikt řešíme buď náhodným 

řešením, či promyšlenou taktikou a po jeho vyřešení rychle utíkáme pryč a často se již k němu 

nevracíme.

Přesto je konflikt v pracovním životě managementu nutný a nedá se mu v řídící 

činnosti vyhnout. Důležité je umět se s konfliktem vyrovnat, zejména s jeho následky, kdy 

často výsledek konfliktu zjednodušujeme na vítězství či prohru nebo remízu. V posledních 

letech navíc zřetelně cítíme, jak se vlivem ekonomické situace dostává do popředí budoucnost 

jako zdroj síly pro určitou změnu a to jak v oblasti osobnostního růstu, tak i v managementu 

řídící činnosti.

V diplomové práce se okrajově dotýkám i personálního řízení školy. Je velkou 

chybou, že ve školství se personalistika a oblast řízení lidských zdrojů jako celek vyvíjí 

mnohem pomalejším tempem, než praxe vyžaduje.

Ve své diplomové práci se chci zabývat  konfliktem a jeho strategickém

zvládnutí jako přirozené, legitimní, užitečné, ba přímo nenahraditelné vyvrcholení určitého 

způsobu myšlení a jednání, které může podpořit další rozvoj organizace.

Diplomová práce se snaží najít odpověď na otázku, zda management školy 

umí zvolit vhodné strategické vyřešení konfliktu tak, aby řešení neohrozilo dlouho plánované 

změny na pracovišti. K tomu bylo využito vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření, 

které zjišťovalo názory ředitelů škol, učitelů.
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1. Konflikt

V dějinách lidské společnosti se s konfliktem setkáváme již od prvopočátku,

tedy od vzniku Země po takzvaném Velkém třesku. Zde došlo ke střetnutí, srážce dvou hmot. 

Bez konfliktů, které nás přesahují, by nevznikl pozemský život.

"Konflikt je jedna z forem projevu zákona jednoty a boje protikladů. Každý celek a proces 

obsahuje vnitřní rozpory, je jednotou jak momentu souladu, souhry, spolupráce, tak momentu 

nesouladu, boje, který se někdy vyhrocuje v ostrou srážku."1) Domnívám se, že tato definice 

plně odráží filozofický pohled na danou problematiku.

My však častěji konflikt vnímáme vzhledem k lidem, tedy z psychologického

hlediska. Konflikt je starý jako lidstvo samo. Definic konfliktu existuje mnoho. 

Nejvýstižnější se mi jeví definice, která je podle mého názoru stručná a odhaluje dostatečně 

podstatu konfliktu: "Konflikt je střetnutí dvou nebo více tendencí či cílů."1)

Slovo konflikt má latinský původ (conflictus - srážka). Odvozený význam tohoto slova je 

"někoho něčím zasáhnout". Nejde přitom o jednostranné střetnutí, ale o střetnutí vzájemné, 

jak naznačuje latinská předpona Con. Z toho můžeme odvodit, že je to střetnutí dvou nebo 

více zcela nebo do určité míry se navzájem vylučujících či protichůdných snah, sil nebo 

tendencí, jak napsal ve své knize J. Křivohlavý.2)

Všichni vedoucí pracovníci se s konflikty setkávají a budou setkávat. Konflikty 

v řídící práci musí být, protože každý z nás je jiný. Každý člověk, ať vedoucí pracovník ,či 

řadový zaměstnanec, má svá specifická očekávání, představy, svá přání, potřeby, záměry a 

snahy. Jsme tedy interindividuálně odlišní a to se odráží i v přístupu ke konfliktu.

Ne každý konflikt je vždy řešitelný. Někdy tomu brání kontext, v němž se 

odehrává, nedostatek času nebo jedna ze stran z různých důvodů nemá zájem na ukončení aj.

Konflikt je proces, který se dá v určitých situacích předvídat. Jeho průběh a 

vývoj má několik fází, s kterými korespondují i podmínky konfliktů. Fázemi konfliktů 

jsou: potencionální opozice, vnímání a personalizace, jednání, výsledky. Ve své diplomové 

práci se soustředím na poslední dvě fáze jednání a výsledky.

_________________________

1) Ilustrovaný encyklopedický slovník, Avicenum, Praha, 1981, str. 189

2) KŘIVOHLAVÝ,J.: Konflikty mezi lidmi, Avicenum, Praha, 1973, str. 25
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2. Základní dělení konfliktu

V odborné literatuře lze najít dělení konfliktů podle různých hledisek. Pro svou 

diplomovou práci jsem vybrala dělení z hlediska subjektu (subjektů). Rozdělení na

intrapersonální a interpersonální. Vnitřní a vnější konflikty se často prolínají, jedny mohou 

zapříčiňovat nebo plynule přecházet v druhé.

Etologové a historikové popisují opakující se chování lidí v konfliktu, 

zaznamenali několik strategií, jež jsme zvyklí v různých variantách používat k řešení 

konfliktních situací.Často se uvádí v odborné literatuře, že existuje tzv. "Vzorec konfliktu". 

Většina z nás ví, jak v typických konfliktech reaguje každý sám, ale do určité míry jsme 

schopni odhadnout i jednání protistrany, které vychází z našich zkušeností, jež dokážeme 

aplikovat k vyřešení vzniklého konfliktu.

2.1. Intrapersonální konflikt

Intrapersonální konflikt je problematikou vnitřního konfliktu volby jednoho 

ze dvou nebo více neslučitelných daných cílů. V tomto druhu konfliktu se plně odráží 

motivace jedince, jeho individualita. Vedoucí pracovník by měl tyto své vnitřní konflikty 

umět zvládat a umět rychle reagovat výběrem z nabízených možností. Každé prožívání 

konfliktu znamená pro managera i prožívání vnitřního napětí s nutností rozhodnout se pro 

jednu alternativní možnost. Domnívám se, že inovativní vedoucí pracovník musí permanentně 

řešit tyto vnitřní rozpory, které s sebou nesou i tíhu zodpovědnosti za vybraná rozhodnutí. Je 

tedy stále pod psychickým napětím.

Intrapersonální konflikt se netýká jen jedince samotného, dokáže totiž 

zasáhnout i ostatní osoby, na které má jeho rozhodování vliv. Intrapersonální konflikty nejsou 

odtržené od vnějšího světa a s vnějším světem velice souvisí. Tyto konflikty se často odrážejí

i do konfliktů mezilidských.

Dále se budeme zabývat především konflikty interpersonálními, které jsou stěžejním tématem 

mé diplomové práce.
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2.2. Interpersonální konflikt

Interpersonální konflikt je problematikou sociálních vztahů, tedy sociálně 

psychické roviny. Tento vnější konflikt můžeme chápat jako střet motivačních sil: zájmů, 

postojů, motivů, cílů, hodnot nejčastěji dvou, ale i více osob.

Příčiny vzniku interpersonálních konfliktů mohou být různorodé: protichůdné 

konkurenční zájmy, sociální nespravedlivost, odlišné životní cíle a hodnoty, bezohlednost, 

narušování pracovních pravidel aj. Konfliktní vztahy mohou nejčastěji vznikat mezi lidmi se 

zcela protichůdnými vlastnostmi. "Velmi frekventovanými vlastnostmi zapříčiňujícími mnoho 

interpersonálních konfliktů je ješitnost, závistivost, kariérismus a chamtivost."3)

Tento druh konfliktů má velký rozsah a různorodou modifikaci. Jen málokdy v pracovní sféře 

můžeme jednoznačně vymezit konflikt vyplývající buď z pracovní situace, nebo z osobních 

vlastností. V našem pracovním životě se tyto oblasti vzájemně doplňují či prolínají. 

Osobní konflikt se může navenek jevit jako konflikt pracovní, stimulovaný 

prospěchem pracovní skupiny.

Pracovní konflikty je nutné udržet v poloze věcné a hledat zde pro obě strany akceptovatelná 

řešení. Posun věcného konfliktu do osobní roviny je zpravidla mnohem složitěji řešitelný a 

mnohdy nemá ani spravedlivé řešení.

Osobní konflikt má svou rovinu věcnou, zpravidla nesoulad cílů, postupů, 

hodnot či postojů a rovinu emocionální, to je osobní antipatie aktérů.

Specifický význam pro vznik konfliktních situací na pracovišti má i osobnost 

řídícího pracovníka. Velmi záleží na jeho odborné úrovni, na vážnosti, kterou požívá, ale i 

na povahových vlastnostech, morálním profilu i na tom, jak umí jednat s lidmi a jaký druh 

řízení pracovní skupiny uplatňuje (autokratické, liberální, demokratické). Nejvíce konfliktů 

vyvolává autokratický řídící pracovník, který si osobuje právo rozhodovat o všem sám, neptat 

se na mínění podřízených.

V manažerské praxi interpersonální konflikt bývá nejfrekventovanější a daleko 

hůře řešitelnější než intrapersonální. Zde už vstupují do problému a hledání východiska 

alespoň dva jedinci, kteří často mají rozdílnou individualitu, ale i zájmy.

______________________

3) NOVOTNÝ,I.; SURYNEK,A.: Sociologie pro ekonomy a manažery, Grada, Praha, 2002, str.155
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Tato rozdílnost vede k sociální komunikaci. Komunikace je sdělením určitých informací 

nejen prostřednictvím mluvené řeči, tedy jazyka, ale také prostřednictvím řeči těla, to 

znamená užití nevědomých výrazových pohybů prozrazujících určité chování. Pro vedoucí 

pracovníky je interpersonální konflikt na pracovišti často vnímán jako nutné zlo. Tento 

pojem je spojován s nepříjemnými zážitky, s rozčilením, napětím, úzkostí, strachem, s 

pocitem viny nebo křivdy, se zlostí, s agresí, jen občas je vnímán jako pocit příjemný. V knize 

Základy psychologie a sociologie je uváděno, že poměr nepříjemného pocitu a příjemného je 

5 : 1.4) Nabízí se otázka, proč tomu tak je?

V lidském společenství, natož v řídících funkcích, se spory, nedorozumění a 

konflikty musí zákonitě objevovat. Jsou vlastně přirozenou součástí našich životů. Konflikt 

může být i signálem, který ukazuje, že v organizaci či vztahu není vše v pořádku. Domnívám 

se, že interpersonální konflikt má ve vztazích lidí sociální význam. Komunikace umožňuje 

vzájemné porozumění, vytříbení myšlenek, přenos zkušeností. Člověk, který zaujímá vedoucí 

postavení, si musí uvědomit, že pro svou určitou výjimečnost je v tomto postavení. Proto je 

pro něho interpersonální konflikt příležitostí, jak si uvědomit vlastní odlišnost nebo naopak to, 

co ho s ostatními spolupracovníky nebo lidmi spojuje.

Problém potom není v tom, jak vyloučit konflikty z pracovního života, ale jak 

se naučit pozitivně je využívat. Přikláním se k názoru Buriánka, že pokud bude manager 

hledět na interpersonální konflikty pozitivně, pak se to může příznivě odrazit ve skupinových 

vztazích, ale i v jeho individuálním rozvoji.

Manažer, který je sebevědomý, má dostatečně odborné znalosti z psychologie, 

sociologie a strategie řízení, by měl konflikt vnímat jako konstruktivní prvek - jako přirozený 

zdroj změn v pracovním procesu. Také jako sílu, která zabraňuje stagnaci firmy, školy a dává 

změnu společenským vztahům, proudu myšlenek a inovací. Konflikt často otevírá diskusi a 

tím přináší alternativní pohledy a řešení. Pokud manažer je v konfliktní situaci tzv. otevřen k 

názorům protistrany, může z toho vyplývající postupy či akce hned od počátku aplikovat do 

praxe, protože hned na počátku dochází k redukování rizik a chyb, na které by manažer 

_____________________

4) BURIÁNEK,J.; GILLERNOVÁ,I.: Základy psychologie a sociologie, Fortuna, Praha, 1995, str.79
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později musel vynakládat zbytečně svoji energii. Z tohoto pohledu lze odvodit, že konflikt 

často přináší pozitivní změny v zájmu společenského cíle. Armstrong zdůrazňoval, že konflikt 

je nevyhnutelným výsledkem pokroku a změn. 

Z osobních zkušeností vím, že pokud se necítím ohrožena, vnímám konflikt 

jako výzvu, která mě podněcuje k vyřešení problémů, k ověření a zhodnocení vztahů a 

uvolnění napětí. Pomocí pilotního dotazníku  jsem si tuto myšlenku potvrdila. Obecně se dá 

moje zkušenost aplikovat na Maslowovu pyramidu hierarchie potřeb.5) Na naše uspokojené 

základní potřeby navazuje i naše rozhodnutí konflikt buď řešit, či nikoliv a určuje to i výběr 

strategie řešení.

V knize Jak řešit konflikty 6) se autor dívá na tuto problematiku z jiného

pohledu, ale moji myšlenku potvrzuje. Píše, že důležitým faktorem, který rozhoduje o tom, 

zda bude určitý člověk respektovat, nebo bojkotovat průběh či výsledek řešení konfliktu, je 

přímo úměrné „míře jeho spokojenosti“.6) Protože spokojenost je velice relativní pojem,

vytvořil autor tzv. "Pyramidu spokojenosti".

Obr.: Maslowova hierarchie potřeb 5) Obr.: Plamínkova hierarchie spokojenosti 6)

_____________________

5) DONNELLY,J.; GIBSON,J.; IVANCEVICH,J.: Management, Grada. Praha, 1997, str.371

6) PLAMÍNEK,J.: Jak řešit konflikty, Grada, Praha, 2006, str. 100

Věcná spokojenost

Procesní 
spokojenost

Osobní 
spokojenost

Sebe-
realizace

Uznání a 
ocenění

Sociální potřeby

Jistota a bezpečí

Fyziologické potřeby
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Věcná spokojenost se týká výsledku řešení konfliktu, tj. věcné podstaty.

Procesní spokojenost se týká spravedlivosti ve vedení konfliktu. S nepříznivým 

dopadem výsledku konfliktu se pochopitelně lépe smíříme, když uznáme, že šlo o 

spravedlivé, často se používá pojem férové, jednání. Na procesní spokojenost se často 

zapomíná, chceme konfliktní situaci za každou cenu obrátit v náš prospěch a nebereme 

dostatečně na vědomí, že pocit nespravedlivosti (ať již oprávněný či neoprávněný) může vést 

k bojkotu nejen řešení, ale také možnosti otevření k novým změnám na pracovišti.

Nejsubtilnější je nejvyšší část pyramidy, tj. osobní spokojenost. Relevantní je,

jak účastník konfliktu posoudí svoji roli v řešení, zda jako důstojnou či podřadnou. S 

nepříznivým výsledkem, ba dokonce i s nespravedlivým procesem se můžeme vnitřně 

vyrovnat, pokud máme pocit, že jsme při jednání s protistranou hráli důležitou roli. 

Domnívám se, že pokud při konfliktu budu spokojena s příznivým výsledkem, bude pro mě 

nepříjemné, byl-li dosažen při neférovém procesu či jednání nebo za cenu ztráty mé 

důstojnosti. A to opět potvrzuje, že vše vychází z Maslowovy pyramidy. Od tohoto typu 

konfliktní situace můžeme čekat pouze uzavření člověka do sebe sama či jeho bojovné 

postavení. V takovém případě nemůžeme konfliktu využít jako podnětu pro otevřenou 

spolupráci vedoucí k inovacím na pracovišti.

Řešení konfliktů v organizaci je jedním z úkolů personálního řízení. Neřešené 

konflikty mohou působit hromadnou demotivaci zaměstnanců a tím podporovat nepříznivé 

klima - napětí, potlačení zjevných agresí a dalších nežádoucích projevů. V odborných knihách 

se někdy uvádí, že až 40% pracovní doby řídících pracovníků se řeší personální problematika. 

Neřešení konfliktů má jednoznačně negativní důsledky, může se objevit i tzv. mobbing, což 

znamená napadání, které může v konečné fázi přerůst v psychostres, kdy se jeden z partnerů 

konfliktu stává v důsledku opakovaných a zvýšených agresí obětí protistrany. Ta získává 

převahu a má možnost kontrolovat chování svého partnera.

Neřešení konfliktu, být k němu úplně pasivní a spoléhat, že vše se vyřeší 

samo, je krátkozraké. V řídící práci by se mělo jednat o výjimky, ne o pravidlo, jak 

přistupovat k řešení problému. Neřešené konflikty v organizaci mohou mít stinné, negativní 

důsledky. Mohou odvádět řídícího pracovníka, ale i organizaci od skutečného poslání. Berou

managementu i zaměstnancům energii, kterou by mohli využít při zavádění inovativních 

myšlenek do praxe. Vedou k destrukci přátelských vztahů a k negativní, nekreativní atmosféře 



12

na pracovišti. Vedou k nedůvěře mezi zaměstnanci, ale i k nedůvěře ke způsobu vedení lidí 

managementem.

Aktivní forma řešených konfliktních situací má výhody, že při řešení 

prostřednictvím naší přítomnosti můžeme do průběhu zasahovat a svojí vůlí vyjednávání i 

úspěšně ovlivňovat. (Násilí je nevhodná forma.)

Nepřítomnost konfliktu na pracovišti může být naopak indikátorem stagnace 

organizace, útěku odpovědnosti či nepružného myšlení manažera.Domnělá nepřítomnost

konfliktu, popř. jejich neřešení se často stávají předzvěstí velkého otřesu organizace.

3. Strategie zvládnutí konfliktu

3.1. Charakteristika zvládnutí konfliktu

Slovo strategie je odvozeno z řeckého slova strategos, což znamená generál 

vede.

Z toho lze také odvodit význam slova strategie v teorii řízení lidí. Strategie pro 

managera je dlouhodobým plánem činnosti zaměřený na dosažení určitého cíle. Osobně bych

strategii zvládnutí konfliktu definovala takto :“Jde o promyšlené taktické jednání 

managementu, které směřuje ke splnění dlouhodobějších cílů“. (To znamená, že jeden 

vyhraný konflikt může v celkovém zhodnocení znamenat i prohru). Podle mého názoru je 

důležité se zaměřit nejen na konflikt samotný (příčiny vzniku, průběh a typ), ale i na jeho 

řešení a zejména na opomíjenou závěrečnou část, kdy analyzujeme své jednání, kdy 

přemýšlíme o protistraně a zejména o vzniklé atmosféře, kterou můžeme využít ve svůj 

prospěch a tím účinnost konfliktu maximálně využít.

Ze vzájemného působení otevřeného konfliktního chování a snah o jeho 

zvládnutí vznikají vždy určité výsledky či výstupy. Ty mohou být buď funkční a pozitivní, to 

jsou takové, které zlepší situaci, výkonnost tzv. vhodné strategické řešení. Nebo dysfunkční a 

negativní, které situaci zhorší tzv. nevhodné strategické řešení.
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3.1.1. Vhodné strategické řešení

Má-li být konfliktní situace zvládnuta či řízena, je dobré se vžít do situace 

protistrany. V některých situacích k úspěšnému řízení konfliktu postačí změna pojetí nebo 

pohledu na daný konflikt. 

Vhodné strategické řešení konfliktu si můžeme charakterizovat. Tedy 

optimální řešení konfliktu může mít tyto rysy :

- Je řešitelný, realistický

- Účastníci konfliktu jsou s řešením srozuměni, chtějí konflikt vyřešit

- Přináší oběma zúčastněným stranám určité „zisky“

- Pro ukončení konfliktu musí udělat něco obě strany (zachování rovnováhy)

Existuje mnoho situací, kdy přijatelná a řízená míra nesouladu, která se ventiluje a 

odpovídajícím způsobem řeší, může věcem pomoci a mnohé urovnat. Konflikt často slouží 

jako odrazový můstek skutečně tvořivého řešení. Konfliktní situace může být tedy 

konstruktivním činitelem, který připraví zázemí pro inovaci,jež je vizí managementu. Vhodné 

strategické řešení u zaměstnanců vzbuzuje zájem a vstřícnost:

- Zviditelňuje hodnoty a motivuje

- Vyjasňuje postoje, názory

- Stimuluje tvořivost, povzbuzuje zájem

- Zvyšuje angažovanost, která se dále rozvíjí a podporuje

- Podporuje spontaneitu v komunikaci

- Posiluje produktivitu

Dobře managementem vedená konfliktní situace a vyřešená ke spokojenosti všech přítomných 

vede k uvolnění atmosféry, možnosti nastartování inovačních prvků aj. 
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3.1.2. Nevhodné strategické řešení

Chybně řešená konfliktní situace může působit na její účastníky ambivalentně. 

Může evokovat ke zvýšené aktivitě, k mobilizaci duševních i tělesných sil. Nebo naopak 

může degradovat vnitřní síly člověka, může vést ke ztrátě zájmu o práci, o své okolí, může 

snížit kvalitu a efektivitu práce a to až k rozvázání pracovního poměru.

Jako hlavní záporné důsledky konfliktních situací pro jednotlivce, ale i skupiny jsou 

kompletně uváděny v knize Úvod do teorie a praxe školského managementu :

- Snížení pracovního výkonu

- Zvýšení psychické zátěže, růst únavy až přetížení

- Nepříznivé pracovní a sociální klima ve skupině

- Ztížení či přerušení komunikace mezi lidmi

- Dezintegrace skupiny (vytváření "klik"), ohrožení duševní rovnováhy jedince

- Zvýšená absence, nemocnost, úrazovost

- Zvýšená aktuální a potencionální fluktuace.7)

Takto vzniklá situace může pro management znamenat  zpomalení, stagnaci ve vývoji školy.

Energie a čas vynaložený chybným směrem nejsou podkladem pro nastolení dynamických 

změn.

Vzniklé konflikty je nutné osobně specifikovat a nepoužívat při tom obecných 

formulací. Je dobré konflikt si jasně popsat bez jakýchkoli závěrů, můžeme to popsat jako 

pohled třetí nezúčastněné osoby.

To by nás mělo vést k uvědomění si možných důsledků našeho chování. Výsledkem by mělo 

být zvážení možné dosažené situace, která je akceptovatelná pro všechny přítomné aktéry, ale 

i k cílům organizace.

_____________________

7) BACÍK,F.; KALOUS,J.; SVOBODA,J.: Úvod do teorie a praxe školského managementu. UK 1995, Praha, 

str.138
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4. Využití konfliktu jako zdroje síly pro změnu

Konfliktní situace mohou být na pracovišti do jisté míry přínosné a žádoucí. 

Jistá úroveň konfliktu je pro rozvíjející se organizaci potřebná. Jde většinou o konflikty 

krátkodobé, které nejsou spojené s city a jež lze průběžně řešit diskusí. Je však nutné dbát na 

rozsah konfliktu. Přílišná intenzita by mohla vést k rozvratu a narušit chod školy.

Vedle organizačních dopadů je důležité zabývat se důsledky konfliktů na 

jednotlivce (důsledky individuální a psychologické),ale také na vzniklé skupiny pracovníků

(důsledky sociologické). 

Výsledky konfliktní situace lze rozdělit  podle Michala Čakra 8) následovně :

Vítěz - poražený (výhra - prohra)

Některé konflikty nelze vyřešit jinak, než že jedna strana získá to, co druhá ztratí. Typickou 

situací je,tvrdí-li jedna strana "bílé", zatímco druhá strana opak "černé".

Vítěz je maximálně nakloněn pro zavedení změn, zatímco u druhé strany můžeme 

předpokládat, že bude v opozici.

Vítěz - vítěz (výhra - výhra)

Toto je kompromisní strategie vyjednávání, aby nikdo nevyhrál, ani neprohrál. Tato technika 

se nazývá : " Win-win". Výsledkem této situace je často pocit, že získali ,co chtěli, aniž by ten 

druhý nevyhnutelně cosi ztratil. Ale ani tento výsledek kompromisu nemusí být vnímán 

protistranou libě.

Lze předpokládat, že by měli být nakloněni pro změny oba, ale může být promile 

pravděpodobnosti, že kompromis je nutným vyjádřením.

Poražený - poražený (prohra - prohra)

Jestliže výsledek neuspokojí žádnou stranu, lze očekávat, že k plánovaným změnám na 

pracovišti nebude vstřícný ani jeden.

_____________________

8) ČAKRT,M.: Konflikty v řízení a řízení konfliktů, Management Press 2000, Praha, str. 59
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V tvůrčím kolektivu je nejčastější konflikt odborných názorů, kdy mezi 

protistranami není nepřátelství, ale jde o řešení určitého problému. Tyto konflikty často 

vyplývají ze situace, pracovníky vnitřně nezasahují a po vyřešení konfliktu dochází k 

opětovnému nastolení tvůrčí atmosféry. Některé metody práce využívání tvůrčích konfliktů 

vycházejí z Brainstormingu, apod.

5. Strategie řešení konfliktu podle Plamínka a Nakonečného.

Pokud ale k řešení konfliktu budeme přistupovat jako na přípravnou fázi, která 

má podpořit připravované změny na pracovišti, pak je dobré zvažovat strategii řešení 

konfliktu.

Pokud zvolíme správnou strategii řešení konfliktu, otevře se i možnost k 

prosazení změn, která nemusí být přijímána ostatními pozitivně. V případě zvolení chybné 

strategie je prosazení změny oddáleno či úplně zničeno. V takovém případě může dojít v 

organizaci k stagnaci a snížení konkurenceschopnosti. Zajímá mě tedy, jaké strategie řešení 

konfliktu je pro zavedení změny nejlepší. Řada autorů nabízí svá strategická pravidla, která 

jsou si navzájem podobná nebo se nedají použít v těžších zátěžových situacích.

Ve své diplomové práci uvádím dvě strategie řešení konfliktů od dvou autorů. 

Tyto strategie jsem vybrala proto, že se mi jevily zajímavé.Ke každé uvedené strategii 

prezentuji své názory a komentáře. Tyto mé myšlenky nemusí plně korespondovat s názory 

odborníků.

5.1. Strategie podle Plamínka

Nejzajímavější strategii má podle mého názoru J. Plamínek. Tuto strategii 

jsem ještě rozpracovala doplněním tří bodů. (C, G, CH)

Vždy je nutné dodržovat určité zásady při zvažování strategie řešení konfliktu, jestliže 

chceme konflikt využít k inovačním záměrům:



17

A -Učit se z historie vztahů - HISTORIE

V souvislosti s řešením konfliktů je dobré vycházet ze zpětněvazebních 

informací o působení vlastního jednání na druhé lidi. Utlumení našich způsobů jednání, které 

druhé lidi dráždí, provokují či popuzují ,je nutné analyzovat a vyvarovat se jich. Kromě 

racionálních pohnutek na nás působí i tzv. pohnutky nevědomé, iracionální. Každý z nás 

někdy jedná "archaicky". V zásadních rozhodnutích našeho života jednáme z nevědomých 

pohnutek, i když si toho nejsme vědomi.

B - Vždy prosazovat slušnost - SLUŠNOST  

Slušnost a dodržování dohod jsou strategicky výhodným vztahovým modelem, který 

stabilizuje situaci a podporuje spokojenost většiny, která tak přirozeně může vytvářet silný 

tlak na podporu jakékoliv změny.

Konflikt nebo konfliktní situaci můžeme využít pouze tehdy, když nenecháme do konfliktní 

situace vniknout naše city. To znamená vždy se řídit rozumem. Být tedy připraven ujasnit si 

podstatu střetu, proč k němu došlo, jaký je podíl našeho působení a jak nejrychleji a 

nejefektivněji vzniklý problém vyřešit.

C - Všechna řešení jsou zajímavá - VARIABILITA

Při zvažování správné volby strategie není dobré vzniklý konflikt ani 

podceňovat, ani přeceňovat. Vždy zvážit, zda opravdu v daném okamžiku je konfliktní situace 

závažná, katastrofální a potřebuje rychlé rozhodnutí. Proto je někdy dobré nechat rozhodnutí 

oddálit a zvážit všechny alternativy s přihlédnutím na oblasti ,ve kterých došlo k vzájemné 

shodě.

Autor Kohoutek ve své knize píše : „Přitom platí pravidlo tzv. equifinality, 

podle něhož k jednomu cíli obvykle vede více cest“.9) I v obtížné situaci bychom měli na

problém nahlížet s optimistickým výhledem na další řídící práci. 

_____________________

9) KOHOUTEK, R.: Základy sociální psychologie. Cerm, Praha, 1998, str. 94
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D - Jistota umožňuje toleranci - TOLERANCE

Nezaujatě se pokusit zvážit argumenty protistrany a použít empatického 

jednání (vžít se do jejich situace). Umět uznat pravdivé důvody protistrany, ba dokonce 

vyzvednou její přednosti. Touto technikou se dá konflikt ztlumit. Racionálním předpokladem 

řešení konfliktu je dát najevo ochotu jednat.

E - Velkorysost je v odpuštění - VELKORYSOST

Jestliže jsme přesvědčeni o svém správném stanovisku a svém právu, je 

strategicky lepší nechtít zničit úplně svoji protistranu. Nasazené neúprosné stanovisko často 

vede k další a silnější vlně sebeobrany druhé strany a k silnějšímu konfliktu, někdy ke vzniku 

úplně nového konfliktu. V knize autor Nový píše : „Praxe potvrzuje, že (až na malé výjimky) 

je třeba vážit míru satisfakce a umožnit rivalovi „čestný ústup“.10)

F - Principializace jednání - PRINCIPIALIZACE

Při zvolení strategie řešení konfliktu je dobré nepersonifikovat věcné příčiny 

pracovních konfliktů, ale ponechat je ve věcné rovině, protože se snadněji řeší. Měli bychom 

se snažit oddělit od problému a zaměřit se na náš zájem.Není vhodné vždy hledat viníka či 

viníky, ale vždy je užitečné hledat cesty zvládnutí a řešení problému.

G - Řešit příčiny a ne důsledky - OBJEKTIVITA

Uplatnění pravidla nezaujatého postoje, objektivity,je pravidlem nejtěžším. 

Dodržení maximální objektivity a spravedlivosti je předpokladem dobrého řešení konfliktu. 

Vzniklé konflikty je nutné osobně specifikovat a nepoužívat při tom obecných formulací. Je 

dobré konflikt si jasně popsat bez jakýchkoli závěrů, můžeme to popsat jako pohled třetí 

nezúčastněné osoby.

_____________________

10) NOVOTNÝ,I.; SURYNEK,A.: Sociologie pro ekonomy a manažery, Grada , Praha, 2002, str.158
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H - Nabídka spolupráce - SPOLUPRÁCE

Vytvářet klima spolupráce vložením vzájemně užitečných alternativ. Vytvářet 

nové příležitosti, založené na výměně informací. Následné pokládání otázek, zda jsme 

správně protistranu pochopili. Znamená to tedy pro obě strany hledání optimálního řešení a 

autorka Haasen toto řešení nazývá „Options“.11) Tato metoda vede k dlouhodobější 

spolupráci.

CH - Analýza zájmů - PRIORITY

Je důležité si v co nejkratším čase udělat jasno v manažerských prioritách a 

zvážit cíle, čeho chceme v konfliktu dosáhnout. Stanovit si, zda tyto cíle jsou reálné, abychom 

jich mohli dosáhnout. V některých situacích je pro dlouhodobější prosperitu dobré vzdát se 

drobných výhod a vše podřídit jedné rozhodující prioritě. Nebo naopak vše směřovat k co 

nejvíce drobným výhodám, z kterých můžeme sestavit rozhodující prioritu.

I - Stabilita - STABILITA

Při konfliktní situaci, která přerostla rámec našeho řízení,lze použít externího 

poradce. Externí poradce má výhodu nezúčastněné osoby, která není zatížena konfliktní 

situací, proto může mít nadhled nad konfliktem. Často tato osoba připravuje účastníky na to, 

aby si tyto události dokázali vzájemně vysvětlit. 

To by nás mělo vést k uvědomění možných důsledků našeho chování. 

Výsledkem by mělo být zvážení možné dosažené situace, která je akceptovatelná pro všechny 

přítomné aktéry, ale i k cílům organizace.

J - Srozumitelnost jednání - SROZUMITELNOST

Nastavení vzájemného porozumění je v neznámých podmínkách při jednání 

s neznámým partnerem opravdu klíčové. Nestačí nabízet spolupráci, partner ji však musí 

pochopit. 

_____________________

11 HAASEN,N.: Wie frauen sich in konfliktgesprächen behaupten, Kösel-Verlag GmbH a Co, 

München, 2003, str.149
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Nestačí tedy odplácet, partner musí pochopit odplatu a hlavně její příčinu. Nestačí tedy 

odpouštět, ale partner musí pochopit, že jde z naší strany o odpuštění. Základem tedy je 

kvalitní oboustranná komunikace. Ve strategii řešení konfliktu je za určitých podmínek 

klíčovým prvkem kvalita informace.

K - Zdravá soutěživost a dravost - SOUTĚŽIVOST

V situaci, kdy spolupráce není pro protistranu akceptovatelná, je vhodné 

uplatnit základní pravidla vyjednávací sebeobrany. Demonstrace schopnosti soutěžit může být 

pro protistranu signálem tzv. pevného postavení, znalostí dané situace, odbornosti.

V knize Jak řešit konflikty 12) autor používá k vyjádření optimální strategie tzv. 

9 strategických pravidel. Vyšla jsem z těchto myšlenek a specifikovala dle své úvahy 12 

strategických pravidel, která uvádím v porovnání s autorem knihy. Domnívám se, že má 

strategická pravidla lépe vystihují danou problematiku.

Obr. Strategie podle autora Plamínka 12)

_________________________

12) PLAMÍNEK,J.: Jak řešit konflikty, Grada, Praha, 2006,. str. 116
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Podle mého názoru při řešení konfliktní situace s následným prosazením změny je důležitý 

bod C - VARIABILITA. Pokud si uvědomíme, že k řešení nevede jen naše cesta, ale i jiné 

(např. protistrany), pak náš nadhled podporuje komunikativnost prostředí, které je připravené 

k dalšímu jednání.

Bod G - OBJEKTIVITA je pro řídící pracovníky velmi těžká, ale pro protistranu vítána. Tato 

strategie podporuje uvolněnost situace ,i když by byla protistrana v nevýhodném postavení.

Jen dobrý stratég dokáže během řešení konfliktu operativně vyhodnocovat.

Bod CH - PRIORITY a tím maximalizování výsledku konfliktní situace. Pro zavedení změn 

by to mohlo být i překážkou, protože může dojít k nečitelnosti situace díky rychlé změně 

názorů, která může vyvolat nestabilitu.

Obr. Strategie podle mého názoru

Tuto strategii jsem ještě rozpracovala doplněním tří bodů. (C, G, CH)

CH - Priority 

A - Historie

B - Slušnost

C - Variabilita

D - Tolerance

E - Velkorysost

F - Principializace

G - Objektivita

H - Spolupráce

Strategie

K - Soutěživost

I – Stabilita

J - Srozumitelnost
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5.2. Strategie podle Nakonečného

Osobně preferuji pro praktické použití ve školním prostředí teorii 

Nakonečného.13) Každé řešení konfliktu s sebou přináší volbu horší či lepší strategie řešení 

problému. Ve specifických situacích při použití tzv. horší strategie můžeme dosáhnout i 

žádoucích výsledků. Vždy se musí volba strategie plně podvolit situaci ,v které musíme 

konflikt řešit. Taktéž to platí i pro styk s konfliktní osobou, na každého člověka platí jiné 

jednání. Vždy ale musí vedoucí pracovník začít u sebe. On v nejčastějším případě začíná 

jednat a volí i taktiku, o které píše autor Nakonečný  ve své knize. Často ve snaze rychlého

zvládnutí konfliktu, podle mého názoru, volíme tzv. horší alternativu. Nakonečný v knize 

vytyčuje dvě možné taktiky a to tzv. horší a lepší.13)

Když jsem obě strategie prostudovala, položila jsem si tři otázky ,na které jsem 

se snažila nastínit možné odpovědi v levé části tabulky:

A - Jaký vliv má daná strategie na klima při jednání?

B - Jaké reakce přítomných lidí můžeme očekávat na danou strategii?

C - Stupeň vhodnosti situace pro nastartování změn :

1 – výborné podmínky

3 – dobré podmínky

5 – nevhodné podmínky

_____________________

13) NAKONEČNÝ,M.: Sociální psychologie organizace,: Grada, Havlíčkův Brod, 2005, str.205
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Teorie podle Nakonečného: Rozbor situace dle mého názoru:

Horší strategie Vysvětlivky:

A  Vznik alternativních situací. 

B  Reakce zúčastněných lidí 

C  Vhodnost situace pro nastolení změn.

Vyvíjíte nátlak. A – Psychická nepohoda

B – Strach, uzavření do nitra, agrese, pocit ohrožení, 
zvýšený výkon, jasné instrukce

C – Stupeň 5

Napadáte druhé osobním způsobem. A – Úzkostné očekávání, obavy

B – Strach, pocit nebezpečí, ostražitost, opozice,
agrese, uzavření do sebe, mobbing

C – Stupeň 5

Pokoušíte se sám zvítězit a druhé zničit. A – Nepřátelská situace, sklíčenost

B – Hněv, rezignace, vztek, agrese

C – Stupeň 5

Stanovíte své soudy příliš brzy. A – Psychická nepohoda

B – Opozice, apatie, chaotičnost, rozvoj diskuse, 
zpochybňování soudů

C – Stupeň 3

Jste upnutý na určité pozice. A – Nátlaková situace

B – Zklamání, nechuť, opozice, netolerantnost, 
rozdvojenost v jednání

C – Stupeň 3

Pro vás existuje jen „buď a nebo“. Jiné možnosti jsou 
tím omezeny.

A – Psychická pohoda, nepohoda

B – Zaskočenost, regrese, projekce, sebekritičnost 
vedoucí k pasivitě

C – Stupeň 3

Pokoušíte se zlomit vůli, odhodlanost, záměr těch 
druhých.

A – Psychické napětí

B – Agrese, apatie, protense(podezřívavost),
nepřátelství, šikana

C – Stupeň 3 - 5

Záměrně druhého stresujete (např. časovým faktorem) 
a neponecháváte mu žádnou možnost ústupu.

A – Psychický stres, nepohoda

B – Sebeobviňování, rezignace, mobbing, frustrace

C – Stupeň 5

Popis tabulky : 13)

Autor v levé části přehledně ukazuje, jaké vedoucí pracovník může volit strategie – tzv. horší. 
V pravé části tabulky uvádím: A - vznik možných alternativních  situací; B - reakce zúčastněného personálu; C - Stupeň vhodnosti situace 
pro nastolení změn: 1 - výborné podmínky, 3 – dobré podmínky, 5 – nevhodné podmínky
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Teorie podle Nakonečného : Rozbor situace dle mého názoru:

Lepší strategie Vysvětlivky:

A  Vznik alternativních situací. 

B  Reakce zúčastněných lidí 

C  Vhodnost situace pro nastolení změn.

Pokoušejte se přesvědčovat A – Psychická pohoda

B – Taktnost, tolerantnost, přesvědčivost argumentů, 
druh vnitřního konfliktu(otevřený, zavřený), měkká 
forma nátlaku

C – Stupeň 3

Těžištěm učiňte problém A – Vzájemná interakce

B – Věcnost, kritičnost, rozvážnost  

C - Stupeň 1

Hledejte společnou cestu k vyřešení problému .A – Sociální iniciativa

B – Empatie, tolerantnost, kooperace

C – Stupeň 1

Buďte i nadále otevření argumentům, které vás mohou 
přesvědčit.

A – Psychická vyladěnost

B – Velkorysost, sebedůvěra, interakce, aktivita, 
zavádějící argumentace, šíře argumentace, rozvolnění

C – Stupeň 1

Dávejte najevo svou otevřenost i pro jiná stanoviska a 
postoje.

A – Interakce s dynamikou situačně proměnných

B – Uvolněnost, tvořivost, přesvědčivost argumentů a 
jejich míra

C – Stupeň 1

Ať pro vás existuje „více či méně“, tedy široká paleta 
možností.

A – Sociální iniciativa

B – Živelnost, činorodost, průbojnost, rozvolněnost

C - Stupeň 1

Pokoušíte se zlomit vůli, odhodlanost, záměr těch 
druhých.

A – Psychický nepokoj

B – Argumentace, znepokojení, agrese

C – Stupeň 3 - 5

Vycházejte druhému vstříc; ten pak může změnit svůj 
postoj bez ztráty tváře.

A – Činorodost a pocit bezpečí

B – Tvořivost, kooperace, uvolněnost

C – Stupeň 1

Popis tabulky : 13)

Autor v levé části přehledně ukazuje, jaké vedoucí pracovník může volit strategie – tzv. lepší. 
V pravé části tabulky uvádím: A - vznik možných alternativních situací; B - reakce zúčastněného personálu; C - Stupeň vhodnosti situace 
pro nastolení změn: 1 - výborné podmínky, 3 – dobré podmínky, 5 – nevhodné podmínky

_____________________

13) NAKONEČNÝ,M.: Sociální psychologie organizace, Grada, Havlíčkův Brod, 2005, str.208
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Jsem si vědoma toho, že pokud se zamyslíme hlouběji nad možnými 

odpověďmi v levé části, tak zjistíme, že plně neodrážejí realitu, která je velice proměnná a 

ovlivňuje ji mnoho faktorů. Mezi tyto faktory patří povahové vlastnosti zúčastněných, jejich 

motivační systémy, schopnosti i předpoklady. Tyto faktory vystupují ve vzájemném 

integrálním spojení, neoddělitelné součinnosti. Sepětí těchto modelově popsaných situací 

odpovídá reálnému situačnímu kontextu.
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5.3. Srovnání strategií

Obě strategie, které ve své diplomové práci uvádím,mají své kladné, ale i záporné 

stránky, některé z nich uvádím:

Plamínkova strategie : 

Záporem strategie je podle mého názoru pohled jenom z jedné strany - tzv. lepší. Domnívám 

se, že tato strategie je použitelná pouze v situacích, kdy jsou obě strany nakloněny k vyřešení 

problémů i za cenu pro ně nevýhodného výsledku (očekávají výsledek až z dlouhodobé 

spolupráce, aj.), nebo když vyřešení konfliktu nemůže druhá strana ovlivnit apod. Kladem je 

zdůraznění srozumitelnosti při jednání, aby obě strany mluvily stejnou řečí. Domnívám se, že 

často vznikají z těchto důvodů i zbytečná nedorozumění.

Tato strategie více vzbuzuje a motivuje ke kladnému vztahu k zamýšleným změnám.

Nakonečného strategie :

V reálné situaci může dojít k tomu, že i tzv. méně vstřícná strategie může otevřít prostor pro 

změnu.

Vzhledem k použití tzv. horší strategie bych soudila, že spolupráce mezi členy bude 

problematičtější. Urovnávání vzniklých konfliktů je zbytečně časově a energeticky náročné.

Obě strategie mohou přispívat k postupnému plnění vizí organizace. Při řízení 

konfliktní situace je obě strategie možné v kombinaci jednotlivých částí úspěšně použít.

Proces implementace strategií vyžaduje od manažera být vůdcem. Měl by vědět, jakými 

schopnostmi a vlastnostmi protistrana disponuje. Také on sám musí vědět ,k jaké strategii 

inklinuje .Vůdce umí přesvědčovat i ovlivňovat protistranu. Měl by mít morální a 

intelektuální schopnost předvídat a dělat to nejlepší pro organizaci a své zaměstnance.
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Obecně lze konstatovat, že nejlepším stratégem by mohl být ten, kdo umí v pravý čas a na 

pravém místě nepozorovaně a plynule kombinovat dle situace různé způsoby strategií, které 

protistrana akceptuje. Z toho vyplývá, že strategie neuplatňujeme samostatně, ale plynule 

přecházíme z jedné strategie do druhé tak, jak postupně vyhodnocujeme vzniklou situaci.

Konflikt neznamená selhání, ale určitý procesní vývoj v organizaci. V rámci 

procesu plánování změny probíhá analýza stávající situace a úvaha nad důvody změn, analýza 

uživatelských potřeb a jejich možných změn, úvaha o cílech a smyslu existence organizace, 

úvaha o alternativách (včetně diskuze s pracovníky, na které by mělo zavedení změny určitý 

dopad) a vybrání nejvhodnějšího řešení.

Důležitou roli v rámci řízení změny je i komunikace. Špatné zprávy jsou vždy lepší než žádné 

zprávy.

Klíčovou roli mají i iniciátoři změn v kolektivu. Tzv. vztah, prostřednictvím 

kterého jedna osoba ovlivňuje chování dalších lidí. Nejlepší je ten, jehož následovníci si 

vůbec nejsou vědomi toho, že jsou vedeni. Takového člověka v kolektivu by si na své straně 

určitě přál každý manažer.
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6. Výzkum

6.1. Cíle šetření

Cílem mého šetření je hledání odpovědi na otázku, zda management školy umí 

operativně pracovat s konfliktní situací a využít ho jako zdroje síly pro nastolení určité změny 

v řídící práci. Zajímá mě tedy, jaké strategie řešení konfliktu je pro zavedení změny nejlepší. 

Řada autorů nabízí svá strategická pravidla, která jsou si navzájem podobná nebo se podle 

mého soudu nedají použít v těžších zátěžových situacích

Proto jsem své šetření zaměřila na cílovou skupinu ředitelů škol, kteří řídí kolektivy 

lidí k naplnění vizí školy, jež mohou přinášet i konfliktní situace.

Stěžejní metodou mého výzkumu je dotazník, který jsem rozeslala prostřednictvím internetu 

na ředitelství škol. Šetření se zaměřilo na cílovou skupinu ředitelů škol

- mateřských

- základních

- středních, středních odborných učilišť.

6.2. Zadání dotazníku

Dotazník byl koncipován tak, aby oslovené osoby měly zaručenou anonymitu a 

odpovědi mohly odrážet i názory okolí.Všichni dotázaní byli seznámeni s účelem a 

anonymitou dotazníku. 

Byla provedena pilotáž, která byla zadána  šesti pedagogickým pracovníkům jedné školy. 

Dotazník byl s nimi rozebírán slovní formou a upraven do podoby, kterou uvádím v 

diplomové práci.

V dotazníku se vyskytovaly zejména otázky uzavřené, které měly logickou posloupnost.

Respondentům byla předložena modelová situace, kdy se měli vžít do role kolegy - ředitele 

školy, který má za úkol vyřešit náhlou konfliktní situaci na pracovišti a zároveň zvážit 

výběr strategie řešení konfliktu tak, aby neohrozil dlouho plánované změny, které musí 

urychleně prosadit. V závěru modelové situace je úkol pro respondenty : "Zamyslete se, jak 

by pravděpodobně odpovídal váš kolega na tyto otázky."

Dotazník se skládal ze tří částí :

Část A - Obecné názory na konfliktní situaci
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Část B - Výběr vhodné a nevhodné strategie řešení konfliktu

Část C - Názory respondentů na uvedené strategie

Celý text dotazníku je uveden v příloze č. 2, text byl připojen 

k průvodnímu dopisu. Dotazník byl rozeslán prostřednictvím internetu na ředitelství škol 

s prosbou o postoupení dotazníku řediteli školy a jednomu pedagogovi. Ústřední postavou 

dotazovaných je ředitel školy. Odpovědi pedagogů jsou zajímavým doplněním celistvosti 

problematiky.

Zadání jednotlivých otázek dotazníku:

Část A - Obecné názory na konfliktní situaci

1. otázka: Četnost konfliktní situace :

Touto otázkou jsem si chtěla ověřit, do jaké míry je tato problematika v řídící funkci 
frekventovaná. 

2. otázka: Důležitost vyřešení :

V této otázce by se měly ukázat spíše motivační vlastnosti osobnosti jednotlivce. Co daný 
jedinec chce, jaké jsou jeho preference: konflikt či změna.

3.otázka: Ochota delegovat :

Tato otázka byla položena z důvodů, zda vedoucí pracovníci jsou v kritické situaci schopni 
delegovat kompetence na někoho jiného.

často občas nikdy
1x za 1/2 
roku

častěji 1x za rok 1x za 
několik 
let

1) Jak často se do této situace dostává Váš 
kolega?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

2) Preferoval by vyřešení konfliktu bez ohledu na 
plánované změny?

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

3) Vyřešení konfliktu by delegoval na pověřenou 
osobu a sám by se soustředil na prosazení změny
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4. otázka: Vytěsnění konfliktu: 

Zde by se mělo ukázat ve spojení s  výsledky 2.otázky, jaké sociální cítění a způsob řízení 

daný respondent preferuje.

5. otázka: Umělý konflikt:

Tato otázka by měla ukázat, zda vedoucí pracovníci ve svém jednání používají i taktické, 

méně časté strategie.

6. otázka: Podpora plánované změny:

Tato otázka je přípravnou otázkou na ústřední otázky č.7 a č.8.

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

4) Konflikt by neřešil (vše se nějak vyřeší) a 
soustředil by se na plánované změny

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

5) Vyvolal by nový, tzv. umělý konflikt (na náhlý 
konflikt se tím zapomene), který by podpořil 
plánované změny

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

6) Začal by zvažovat strategii optimálního řešení

konfliktu, která by podpořila plánované změny
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Část B - Výběr vhodné a nevhodné strategie řešení konfliktu

7.otázka: Strategie I Vyberte z následujících možností strategie, které by váš kolega
určitě použil, které by nepoužil

Otázka č.7 byla v dotazníkovém šetření první stěžejní otázkou, neboť zjišťovala postoj 
řídících pracovníků k nabízeným strategiím. Strategie A, B, D, E, F, H, I, J, K - byly podle
autora Plamínka viz str.16 - 21. Jeho strategie jsem rozšířila o body C, G, CH, neboť se mi 
zdály důležité.

8.otázka Strategie II. Vyberte z následujících možností strategie, které by váš kolega
určitě použil, které by nepoužil

Otázka č. 8  byla v dotazníkovém šetření druhou stěžejní otázkou, neboť 
zjišťovala postoj řídících pracovníků k nabízeným strategiím. Tyto strategie definoval autor 
Nakonečný viz. str.22–25.

7) Vyberte z následujících možností :
strategie, které by váš kolega použil-označte A
strategie, které by nepoužil-označte N
STRATEGIE I
A) Hledal by poučení z prožitých situací (od svých kolegů, ...)
B) Snažil by se jednat slušně a dodržoval by vzájemné dohody
C) Zvažoval by variabilitu různých způsobů řešení
D) Preferoval by toleranci při jednání (zvažování argumentů protistrany)
E) Snažil by se o velkorysost (vítězím, tak nechám protistraně prostor na čestný ústup)
F) Jednal by ve věcné rovině (nezatahoval by city, ...)
G) Dodržoval by objektivitu a spravedlivost
H) Nabídnul by protistraně spolupráci a společné hledání řešení
CH) Zvážil by priority a druhořadé problémy - zdánlivě nedůležité by neřešil
I) Použil by raději externího mediátora
J) Preferoval by srozumitelnost (= mluvit stejnou řečí)
K) Přiklonil by se ke zdravé soutěživosti

8) Vyberte z následujících možností:
strategie,které by váš kolega použil-označte A
strategie,které by nepoužil- označte N 
STRATEGIE II
A) Pokoušel by se přesvědčovat
B) Hledal by, v čem se stal problém
C) Nabídl by společnou cestu k řešení problému
D) Byl by otevřený argumentům, které by ho mohly přesvědčit
E) Dával by najevo svou otevřenost pro jiná stanoviska a postoje
F) Preferoval by širokou paletu možností
G) Vycházel by protistraně vstříc, aby mohla změnit svůj postoj beze ztráty tváře
H) Vyvíjel by na protistranu nátlak
CH) Napadl by protistranu osobním způsobem
I) Pokusil by se zvítězit a druhé zničit
J) Stanovil by si své soudy příliš brzy
K) Byl by upnutý na určité pozice
L) Volil by "buď a nebo", jiné možnosti by omezil
M) Pokoušel by se zlomit vůli, odhodlanost, záměr protistrany
N) Snažil by se protistranu stresovat a nenechal by možnost ústupu.
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Část C - Názory respondentů na uvedené strategie

9.otázka Nejvhodnější strategie :

Tato otázka je koncipována jako jediná otevřená otázka, kde mohli respondenti vyjádřit své 

postoje a názory ke strategiím.

Dotazník byl doplněn následující tabulkou

6.3. Získané údaje z výzkumu :

Bylo rozesláno 122 dotazníků, z toho bylo vráceno 83 vyplněných dotazníků. Pro formální 

nedostatky byly vyřazeny 3. Do vyhodnocení bylo zařazeno 80 dotazníků.

Při rozpracování celkových výsledků bylo použito těchto kritérií 

6.3.1. - ředitelé škol do 8 pedagogických zaměstnanců : 28

- ředitelé škol od 9 pedagogických zaměstnanců : 28

Výsledky šetření jsou zpracovány v následujících tabulkách v členění odpovídajícím zadání 

otázek cílovým skupinám respondentů. 

Doplňujícím kritériem vyhodnocování výsledků bylo použito kritérium :

6.3.2. - ředitelé škol ( mš, zš, sš, sou) : 56

- učitelé škol ( mš, zš, sš, sou)  : 24

Toto kritérium má doplňující charakter, proto není v diplomové práci podrobně rozebíráno. 

Zajímavé výsledky jsou při vyhodnocování včleněny k vyhodnocení 6.3.2. Grafické 

znázornění lze najít v příloze.

9) Která strategie (I nebo II) je lépe 
použitelná v praxi a proč?

Pracuji ve škole jako:
Ředitel(ka) Zástupce 

ředitele(ky)
Učitel(ka) Ostatní

Jedná se o školu:
MŠ ZŠ SŠ, SOU
Počet pedagogických  zaměstnanců:
Pohlaví:
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6.3.1.

otázka odpověď

častěji 
než za 

1/2 roku
1x za 1/2 

roku 1x za rok

1x za 
několik 

let nikdy

1
do 8 12 4 16 24 0

nad 9 0 12 20 24 0

otázka odpověď Ano
Spíše 
Ano Spíše Ne Ne

2

do 8 8 20 20 8

nad 9 16 28 4 8

3

do 8 4 4 12 36

nad 9 4 0 44 8

4

do 8 0 0 8 48

nad 9 0 0 24 32

5

do 8 0 0 24 32

nad 9 0 8 16 32

6

do 8 20 32 4 0

nad 9 32 24 0 0

otázka

Ano

otázka

Ne

do 8 nad 9 do 8 nad 9

7A 18 20 7A 10 8

7B 26 22 7B 2 6

7C 26 26 7C 2 2

7D 8 14 7D 20 14

7E 10 10 7E 18 18

7F 16 22 7F 12 6

7G 28 24 7G 0 4

7H 24 24 7H 4 4

7CH 12 16 7CH 16 12

7I 6 0 7I 22 28

7J 22 20 7J 6 8

7K 8 6 7K 20 22

otázka
Ano

otázka
Ne

do 8 nad 9 do 8 nad 9

8A 16 18 8A 12 10

8B 26 28 8B 2 0

8C 26 26 8C 2 2

8D 22 24 8D 6 4

8E 24 22 8E 4 6

8F 18 20 8F 10 8

8G 16 20 8G 12 8

8H 6 8 8H 22 20

8CH 0 6 8CH 28 22

8I 0 4 8I 28 24

8J 6 8 8J 22 20

8K 2 10 8K 26 18
8L 4 10 8L 24 18
8M 2 10 8M 26 18
8N 0 0 8N 28 28
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7. Vyhodnocení výsledků  šetření

Počet dotazníků zahrnutých do zpracování v cílové skupině škol a školských zařízení 

je možno hodnotit jako dostatečný. Ne všechny dotazníky byly vyplněny ve všech bodech, 

proto se ojediněle počet odpovědí neshoduje s počtem respondentů. 

Při vyhodnocování výsledků bylo použito kritérií :

6.3.1. - ředitelé škol do 8 pedagogických zaměstnanců : 28

- ředitelé škol od 9 pedagogických zaměstnanců : 28

Toto kritérium má v obou skupinách stejný počet respondentů. Velikost řízeného kolektivu je 

rozdělena na tzv. rodinný (do 8 pedagogických zaměstnanců)a velký (od 9 pedagogických 

zaměstnanců).

Část A - Obecné názory na konfliktní situaci

První otázka dotazníku se zaměřila na zjištění, do jaké míry je tato problematika v řídící 

funkci frekventovaná. 

Výsledky ukatují na to, že všichni respondenti se s touto problematikou setkávají, 

neboť žádný respondent neodpověděl  NIKDY. Ředitelé škol odpověděli ve 42,87%, že 1x 

ZA NĚKOLIK LET, tatáž shodná odpověď byla i u respondentů podle velikosti škol. Je 

zajímavé, že učitelé dali nejvyšší počet hlasů 1x za rok  ve 41,66%. Ukazuje se tedy, že tato 

problematika není častá, avšak dotýká se všech respondentů.
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec: škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

Druhá otázka  by měla ukázat spíše motivační vlastnosti osobnosti jednotlivce. Co daný 

jedinec chce, jaké jsou jeho preference: konflikt či změna.
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Je zajímavé, že respondenti, kteří řídí více jak 9 pedagogických zaměstnanců, 

preferovali vyřešení konfliktu (ANO 28,58%, SPÍŠE ANO 50%). Mohla je k tomu vést 

zkušenost, že neřešený konflikt se dokáže v početnějších pedagogických kolektivech, kde 

nejsou tak těsné vztahy a možnosti rychlého kontaktu, stát velkou překážkou v prosazování 

změn. Zatímco respondenti do 8 pedagogických zaměstnanců jako by váhali 

(SPÍŠE ANO 35,72 %, SPÍŠE NE 35,72%).

0

10

20

30

40

50

Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne

do 8

nad 9

Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

Třetí otázka  byla položena z důvodů, zda vedoucí pracovníci jsou v kritické situaci schopni 

delegovat kompetence na někoho jiného, nebo zda preferují svoji přítomnost při řešení.

U všech respondentů bylo rozhodnutí výrazné v rovině záporné (SPÍŠE NE,NE).

Ředitelé do 8 pedagogických zaměstnanců odpověděli SPÍŠE NE  21,44%,NE 64,28%.

Ředitelé od 9  pedagogických zaměstnanců odpověděli SPÍŠE NE 78,58%,NE 14,28%.

V odborné literatuře často autoři píší o tzv. mediátorovi konfliktů. Jsou jimi lidé, kteří se snaží 

pro konfliktní strany najít způsob komunikace, jež vede k oboustrannému akceptovatelnému 

vyřešení konfliktu. Z jednoznačné odpovědi respondentů se lze domnívat, že v řízení školy 

nelze počítat s využitím mediátorů konfliktu. Ředitelé škol buď o této možnosti nevědí, nebo 

se jim jeví jako problematická. 
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu
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Čtvrtá otázka by  měla ukázat ve spojení s výsledky 2.otázky, jaké sociální cítění a způsob 

řízení daný respondent preferuje.

Odpovědi byly všechny záporné (SPÍŠE NE,NE). Velice vyhranění byli ředitelé do 8 

pedagogických pracovníků (NE 85,72%). Nenašla se ani jediná kladná odpověď.

Pokud srovnáme odpovědi učitelů a ředitelů, pak ředitelé opět byli bez kladných 

odpovědí. Pedagogové nejsou tak vyhraněni, jejich odpovědi byly ve všech škálách 

nabízených odpovědí. Tato otázka ukazuje, jak manažer školy preferuje vyřešení  současné 

situace před budoucností. Vedení tedy upřednostňuje spokojenost a dobré pracovní vztahy 

nad  plánovanou změnou.
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

Pátá otázka  by měla ukázat, zda vedoucí pracovníci ve svém jednání používají i taktické, 

méně časté strategie, ke kterým patří tzv. umělý konflikt.

Respondenti podle početnosti pedagogických pracovníků takový způsob strategie 

označili NE (57,13% : 57,13 % hlasům). Tedy došlo ke vzájemné záporné shodě. Výsledky 

ukazují v záporných odpovědích převahu. Tyto výsledky mohou ukazovat mimo jiné i na 

určitý druh obavy před konfliktní situací.
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu
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Šestá otázka Tato otázka je přípravnou otázkou na ústřední otázky č.7 a č.8. Vedoucí 

pracovník zaujal jasný postoj, chce konflikt řešit.

Nejčastější odpovědí bylo ANO, SPÍŠE ANO. Ředitelé do 8 pedagogických 

pracovníků zvolili ANO 35,73%, SPÍŠE ANO 57,13%. Ředitelé od 9 pedagogických 

zaměstnanců měli poměr obrácený ANO 57,13% , SPÍŠE ANO 42,87%. Tedy názorově jsou 

téměř vyrovnaní.
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

Část B - Výběr vhodné a nevhodné strategie řešení konfliktu

Sedmá otázka byla v dotazníkovém šetření první stěžejní otázkou, neboť zjišťovala postoj 

řídících pracovníků k nabízeným strategiím. Strategie A, B, D, E, F, H, I, J, K - byly podle 

autora Plamínka viz str.16 - 21. Jeho strategie jsem rozšířila o body C, G, CH, neboť se 

mi zdály důležité. Viz. str.16 - 21.

Vhodné strategie :

Respondenti do 8 pedagogických pracovníků volili jako nejvhodnější strategii 7G

(50,00%), na druhém místě se umístily 7B ( 46,43%  ) a 7H (42,86% ).

Respondenti od 9 pedagogických pracovníků volili jako nejvhodnější strategii 7C

(46,43%) a na druhém místě se umístily strategie 7G a 7H (se 42,86% ).Na třetím místě (s 

39,29%) se umístily strategie 7B a 7F.
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

V hodnocení nejvhodnější strategie obě skupiny vybraly 7B,7C,7F,7G,7H,7J. Shodly se  

společně na strategiích  7B a 7G i 7H, což je polovina z vybraných nejvhodnějších strategií.

Strategie 7G dostala nejvyšší počet procent. Respondenti  by tedy volili strategii ,ve které by 

dodržovali objektivitu a spravedlivost ( 50% a 42,86%).

Strategii 7B zvolilo 46,43% a 39,29%. Tito respondenti by preferovali slušnost a dodržování 

vzájemných dohod.

Na třetím místě byla  strategie 7H ( 42,86% a 42,86%), při které by protistraně nabídli 

spolupráci a společné hledání řešení.

Je zajímavé, že ve skupině učitelů na prvním místě volili 7B, na druhém místě zvolili strategie 

7A, 7H a na třetím místě 7C, 7G.  (Barevně je  zvýrazněná odlišnost s volbou ředitelů).

Nevhodné strategie :

Respondenti do 8 pedagogických pracovníků volili jako nejméně vhodnou strategii 

na prvním  místě 7I (39,29%) a na dalším místě 7D, 7K (35,71%) a na třetím místě (s 

32,14%) strategii 7E.

Respondenti od 9 pedagogických pracovníků volili jako nejméně vhodnou strategii 7I

(50%),pak strategii 7K (39,29%) a na třetím místě strategii 7E (32,14%).
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

V hodnocení o nejméně vhodnou strategii respondenti zvolili 7D, 7E,7I, 7K. Shodli se 

společně na strategiích 7E, 7I, 7K.

Strategie 7I dostala nejvyšší počet procent ( 39,29% a 50%). Tato strategie by nebyla vůbec 

vhodná k vyřešení kritické situace a pozdějšímu nastolení změn, pokud by byla vedena k 

vlastnímu vítězství a zničení druhé strany.

Strategii 7K zvolilo 35,71% a 39,29%.Tito respondenti by nezvolili strategii ,která by 

vycházela ze snahy protistranu stresovat a nenechat jí možnost žádného ústupu.

Na třetím místě byla  strategie 7E ( 32,14% a 32,14%), při které by dávali najevo svou 

otevřenost pro jiná stanoviska a postoje.

Ve skupině učitelů zvolili za nejméně vhodnou strategii 7I, na druhém místě 7K a poslední 

místo získala strategie 7D. (Barevně je  zvýrazněná odlišnost s volbou ředitelů).
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Osmá otázka byla v dotazníkovém šetření druhou stěžejní otázkou, neboť zjišťovala postoj

řídících pracovníků k nabízeným strategiím. Tyto strategie definoval autor Nakonečný viz. 

str.22 - 25.

Vhodné strategie :

Respondenti do 8 pedagogických pracovníků volili jako nejvhodnější strategii 8 B a 

8C na prvním místě (46,43%), na těsném druhém místě se umístila strategie 8E (42,86%) a na 

třetím místě  (s 39,29%) strategie 8D.

Respondenti od 9 pedagogických pracovníků volili jako nejvhodnější strategii 8 B

(50%), na druhém místě o jeden hlas méně 8 C (46,43%) a na těsném třetím místě strategii 

8D (42,86%).
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Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

V hodnocení nejvhodnější strategie obě skupiny vybraly 8B,8C,8D, 8E. Shodly se  společně 

na strategiích  8B a 8C i 8D.

Strategie 8B dostala nejvyšší  počet procent. Respondenti  by tedy volili strategii, ve které by 

se snažili hledat, v čem se stal problém, tedy situaci by důkladně rozebrali(46,43% a 50%).

Strategii 8C zvolilo 46,43% a 46,43%. Tito respondenti by nabídli společnou cestu k řešení 

problému.

Na třetím místě  strategie 8D (39,29% a 42,86%), při které by byli otevřeni argumentům, 

které by je mohly přesvědčit.
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V učitelské kategorii nejvíce hlasovali pro strategii 8A, na dalším místě 8K, 8L a na třetím 

místě 8B, 8C, 8H, 8J. (Barevně je  zvýrazněná odlišnost s volbou ředitelů).

Nevhodné strategie :

Respondenti do 8 pedagogických pracovníků volili jako nejméně vhodnou strategii 

na prvním  místě 8 CH, 8 I, 8 N (50%). Na druhém místě s 46,43% se umístily strategie 8K,

8M. Třetí místo zbylo na strategii 8L (42,86%).

Respondenti od 9 pedagogických pracovníků volili jako nejméně vhodnou strategii 

8N (50%), pak strategie 8I (42,86%) a na třetím místě strategii 8CH (39,29%).

0

10

20

30

40

50

8A 8C 8E 8G 8CH 8J 8L 8N

do 8

nad 9

Popis grafu: Vertikální sloupec: procentuální vyjádření počtu odpovědí. Horizontální sloupec : škálové hodnocení.

Barevnost sloupců podle velikosti řízeného pedagogického kolektivu

V hodnocení o nejméně vhodnou strategii respondenti zvolili 8CH, 8I, 8K, 8L, 8M, 8N.

Shodli se obě skupiny společně na strategiích 8CH, 8I, 8N.

Strategie 8N dostala nejvyšší  počet procent (50% a 50%). Tato strategie by nebyla vůbec 

vhodná k vyřešení kritické situace a pozdější nastolení změn, pokud bychom se snažili 

protistranu stresovat a nenechali ji  možnost čestného ústupu.

Strategii 8I zvolilo 50% a 42,86%. Tito respondenti by nezvolili strategii, kdy by se snažili 

zvítězit a druhé zničit.

Na třetím místě byla strategie 8CH (50% a 39,29%), při které by napadli protistranu osobním 

způsobem.
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Učitelé měli názor, že nejméně vhodná je strategie 8F, na druhém místě 8G, 8M a na dalším 

místě jsou 8D, 8E, 8CH, 8I, 8N. (Barevně je  zvýrazněná odlišnost s volbou ředitelů).

Shrnutí výsledků strategie I a II : 

Vhodné strategie

Nevhodné strategie

Z tabulky je patrné:

Respondenti by preferovali spolupráci, společné řešení (modrá barva),vytvářeli by 

klima spolupráce vložením vzájemně užitečných alternativ.Tato preference s sebou nese i to,

že by vytvářeli  nové příležitosti, založené na výměně informací. Je zcela možné, že i  

následné pokládání otázek, zda  správně protistranu pochopili, by vedlo k tomu, že o to více 

by obě strany hledaly optimální řešení. Manažer musí mít i určitý stupeň empatickéhho cítění.

Tyto strategie  podpořila nejméně vhodná strategie, která je postavena na direktivním řízení 

situace.

7) STRATEGIE I
B) Snažil by se jednat slušně a dodržoval by vzájemné dohody 92,86%
G) Dodržoval by objektivitu a spravedlivost 85,72%
H) Nabídnul by protistraně spolupráci a společné hledání řešení 85,72%

8) STRATEGIE II
B) Hledal by, v čem se stal problém 96,43%
C) Nabídl by společnou cestu k řešení problému 92,86%
D) Byl by otevřený argumentům, které by ho mohly přesvědčit 82,15%

7) STRATEGIE I
E) Snažil by se o velkorysost (vítězím, tak nechám protistraně prostor na čestný ústup) 89,29%
I) Použil by raději externího mediátora 75%
K) Přiklonil by se ke zdravé soutěživosti 64,28

8) STRATEGIE II
CH) Napadl by protistranu osobním způsobem 100%
I) Pokusil by se zvítězit a druhé zničit 92,86%
N) Snažil by se protistranu stresovat a nenechal by možnost ústupu. 89,29%



43

Pro respondenty je důležité (zelená barva) mít i určitá pravidla a řád v jednání.

Slušnost a dodržování dohod jsou strategicky výhodným vztahovým modelem, který 

stabilizuje situaci a podporuje spokojenost většiny, která tak přirozeně může vytvářet silný 

tlak na podporu jakékoliv změny. To znamená vždy se řídit rozumem. Ředitel tedy preferuje 

racionální stránky.

V protikladu preference (tj. záporném) stojí pomoc externího mediátora jako nestranného 

člověka. Domnívám se, že konflikt  jasně popsat bez jakýchkoli závěrů může pohled třetí 

nezúčastněné osoby, která může do problematiky vnést nové myšlenky ať v kladném, či 

záporném smyslu.

Uvedené strategie (7H, 7K, 8C, 8I) i (7B, 7G, 8N, 8CH) mají společnou podobu v tom, že 

vycházejí vstříc oběma stranám. Je zde nutná kooperace obou stran. Podle mého názoru, ale 

i názoru respondentů, může vhodně vyřešit konflikt a otevřít prostor pro pokračování jednání, 

které by vedlo k otevřenějšímu přístupu k přijetí plánovaných změn.

Oproti tomu strategie (vyznačené šedou barvou 8B, 8D, 7I) vycházejí z rozhodnutí jedné

strany. Vedoucí pracovník by sám hledal řešení a pak by záleželo na dalším vývoji situace, 

zda by protistrana byla ochotná toto řešení přijmout, nebo naopak by předložila své 

argumenty, které by podle svého názoru přijal či nepřijal k vyřešení. Chybí zde zpětná vazba. 

Znamená to tedy, že by chybělo pro obě strany hledání optimálního řešení. V případě, že toto 

vyřešení by nekorespondovalo s akceptovatelnými požadavky jedné ze stran, mohlo by dojít k 

oddálení zavedení zamýšlených změn, protože by mohla protistrana nereflektovat na další 

spolupráci. Ale může se vyskytnout situace, kdy protistrana váhá, pak je vhodné být předem 

připraven, mít  ujasněnou podstatu střetu, proč k němu došlo, jaký je podíl našeho působení a 

jak nejrychleji a nejefektivněji vzniklý problém vyřešit. U nerozhodné protistrany může 

manažer získat vážnost a respekt.
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Tato skupina lidí může plánované změny v některých případech podpořit, avšak podle mého 

názoru nebude o nich hluboce přesvědčena a nebude dosahovat tak vysokých pracovních 

výsledků po změně jako skupina lidí, kteří budou účastníky modré a zelené strategie. 

V protikladu preference (tj. záporném) stojí pomoc externího mediátora jako nestranného 

člověka. Domnívám se, že konflikt  jasně popsat bez jakýchkoli závěrů může pohled třetí 

nezúčastněné osoby, která může do problematiky vnést nové myšlenky ať v kladném, či 

záporném smyslu.

Část C - Názory respondentů na uvedené strategie 

Porovnání výsledků sedmé a osmé otázky doplněné o otázku devět:

Strategii I bylo si zvolilo 60,71 % respondentů, protože :

- dodržuje zásady slušného jednání

- umožňuje rychlejší vyřešení konfliktní situace

- je lépe použitelná v praxi, protože hledá řešení ve věcné rovině, ne za cenu osobních útoků

- umožňuje pokračování spolupráce po vyřešení konfliktu

- je lidštější

- při dostatku času bere soupeře jako rovnocenného protivníka

- dává více prostoru k jednání i taktickým manévrům ze strany vedení

- situaci řeší cestou klidu, vzájemné tolerance a objektivitou

- jednání je jako vítěz x vítěz

- je věcnější, objektivnější, demokratičtější, solidní pro obě strany

- odpovídá demokracii

- má méně záporných bodů, nevychází tolik z vedoucího postavení, hledá společné řešení

- je lepší, protože tlak budí protitlak a je kontraproduktivní, ale při spolupráci a pochopení 

druhého vždy získáme

- dochází méně k osobním střetům, není tak násilná
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Strategii I a II  bylo si zvolilo 21.43 % respondentů, protože :

- z každé strategie je možné vybrat to, co bude pro řešení lepší 

- každý problém vyžaduje odlišnou strategii řešení

- záleží na situaci, o jaký problém se jedná, jaký je čas na řešení, jak se staví ke konfliktům  

obě strany

- záleží na situaci a na osobě, na někoho platí strategie I, na někoho II. 

- kombinace obou strategií

Strategii II by si zvolilo 14,29 % respondentů, protože :

- emocionální, počítá s nátlakem, vyvolává další negativní reakce, neřeší problém

- je tvrdší, ale lepší

- preferuje dominanci jedince

- má více konkrétních odpovědí na konfliktní situace

- je vhodná při nutnosti okamžitého řešení konfliktu

Žádnou strategii si nezvolilo 3,57 % respondentů
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8.Využití v řídící práci

Rozhodnutí dělají neustále všichni manažeři na všech úrovních řízení. Ve školství jde 

nejčastěji o rozhodování strategické nebo operativní. Kvalita rozhodnutí má vliv na kvalitu 

výkonnosti a efektivnosti všech zúčastněných ve školství.

Mezi jeden ze způsobů rozhodování patří i rozhodnutí pro správný výběr strategie 

řešení konfliktu, která dává možnost zavedení změn na pracovišti.

Každý manažer si ve svém pracovním životě postupně vytváří žebříček hodnot, které 

mu často slouží jako vodítko pro rozhodování. Proto jsem se chtěla v diplomové práci více 

zaměřit na vhodné strategické řešení, které by neřešilo jenom samotný problém, ale  dávalo 

by naději pro další pozitivní spolupráci na dalších společných úkolech. Proto se domnívám, že 

lze toto uplatnit nejen ve školství, ale i v jiném resortu.

Z výzkumné části vyplynulo, že vedoucí pracovníci preferují strategii nabídnutí 

spolupráce a společného hledání řešení. Výběr takovéto strategie od manažera vyžaduje to, že 

manažer bude preferovat konzultativní styl rozhodování. Tento styl ale předpokládá, že 

manažer má i patřičně vysokou emoční inteligenci, aby dokázal pochopit některé kroky 

protistrany a uměl je využít pro vyřešení konfliktní situace. Domnívám se, že této situaci 

napomohlo i vytváření školních vzdělávacích plánů, jež vedly ke spolupráci a komunikaci. 

V určitých podmínkách mohou i velmi schopní vedoucí nejen neuspět, ale dokonce 

zcela selhat.  Mnohá úspěšná strategická řešení konfliktů nejsou-li aplikována  s ohledem na 

charakteristické podmínky nové situace, mohou být kontraproduktivní. A tak je stále více 

zdůrazňována nutnost měnit své chování ve vztahu k měnící se situaci, potřeba orientovat se 

při svých postupech zejména na kritická místa, jež by mohla ohrozit manažerské záměry. 

Proto existují stovky různých „doporučených postupů“, jež však mají platnost pouze pro 

danou situaci, pro dané časové podmínky, vývojové etapy nebo oblasti působení a to platí i 

pro nejpreferovanější strategie v mé diplomové práci.

Diplomová práce může vedoucím pracovníkům, vykonávajícím svou manažerskou roli 

ve školách, pomoci v základní orientaci v problematice strategického výběru řešení konfliktu,

tak aby po vyřešení konfliktu na pracovišti byla otevřena další cesta k vzájemné spolupráci, 

kooperaci, podpoře a zejména vzájemné důvěře, která podpoří plnění vizí organizace.



47

Závěrečné shrnutí : 

Úkolem managementu je především prevence konfliktních zdrojů a situací. Zcela se 

však nikdy nelze vyhnout konfliktním situacím. K řešení konfliktů  existuje řada doporučení i 

přístupů, jejichž výběr je jedním z důležitých faktorů kvalit managera. Mezi důležitá opatření 

patří především preventivní rozmístění zaměstnanců podle charakterových a psychologických 

vlastností. To vede k vytváření vyvážených pracovních skupin, týmů. Obtížné je řešení této 

problematiky tam, kde zdrojem konfliktu je sám vedoucí pracovník, který může konflikty 

vyvolávat svojí přílišnou direktivností až diktátorstvím nebo špatnými osobními vlastnostmi i 

neodborností, vlastní agresivitou a nevyrovnaností, přeceňováním sebe a podceňováním 

zaměstnanců. Jeho vnitřní nejistota a nespravedlivé ohodnocování a oceňování jednotlivců i 

pracovních skupin může vést k již zmíněným projevům, jako je nepříznivé pracovní klima 

aj.Zejména u školních pracovišť je manažer tím, kdo je odpovědný za vytváření příjemného 

pracovního klimatu. Když je ve škole konflikt nebo konfliktní situace, má na celkovou 

pracovní výkonnost všech zaměstnanců velký vliv. 

Vzhledem k tomu, že konfliktní situace se v malé firmě jako je škola šíří velmi rychle, 

měl by manažer v případě  vážného konfliktu neprodleně zasáhnout a nečekat na další 

následky. Mohlo by totiž dojít k tomu, že by se škola rozštěpila např.na dvě názorově 

protichůdné části.

Někdy může vznik a průběh konfliktní situace být užitečný a to zejména, když dává 

průchod citům. Zvláště  impulzivní jedinci, nabití těžko zvladatelnou negativní energií, uvolní 

své napětí a tím dostanou ze sebe své pocity ven a poté jsou schopni jednat naprosto 

racionálně. Druhá strana však musí zachovat klid a rozvahu.

Rozvaha a klidná mysl je také jedním z  rozhodující faktorů při vhodném výběru 

strategie řešení konfliktu, po kterém má manažer zavést dlouho plánované změny. Manažer

může konflikt vnímat jako obtížný a kontroverzní problém.

Pracovní konflikty mohou být přirozeným výsledkem působení mnoha sil v 

organizaci. Neexistuje jediná "správná" strategie, která by byla vhodná pro všechny typy 

konfliktů. Ve své diplomové práci jsem chtěla toto téma otevřít a  přiblížit konflikt a jeho 

strategické zvládnutí jako přirozené, legitimní, užitečné, ba přímo nenahraditelné vyvrcholení 

určitého způsobu myšlení a jednání, které může podpořit další rozvoj organizace.

Snažila jsem se najít odpověď na otázku, zda management školy umí vybrat 

nejvhodnější strategii a umí ji využít pro budoucnost jako zdroj síly pro určitou změnu jak  v 

oblasti osobnostního růstu, tak i v managementu řídící činnosti.
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Příloha č. 1 – Odpovědi podle ředitelů a učitelů

otázka odpověď

častěji 
než za

1/2 roku
1x za 1/2 

roku 1x za rok
1x za 

několik let nikdy

1

ředitel(ka) 6 10 18 22 0

učitel(ka) 0 8 10 6 0

otázka odpověď Ano
Spíše 
Ano Spíše Ne Ne

2

ředitel(ka) 10 24 16 6

učitel(ka) 0 8 16 0

3

ředitel(ka) 4 0 32 20

učitel(ka) 6 6 10 2

4

ředitel(ka) 0 0 20 36

učitel(ka) 2 6 10 6

5

ředitel(ka) 0 4 20 32

učitel(ka) 0 4 4 16

6

ředitel(ka) 24 30 2 0

učitel(ka) 6 8 6 4

otázka

Ano

otázka

Ne

ředitel(ka) učitel(ka) ředitel(ka) učitel(ka)

7A 40 16 7A 16 8

7B 46 18 7B 10 6

7C 52 14 7C 4 10

7D 42 8 7D 14 16

7E 20 10 7E 36 14

7F 36 10 7F 20 14

7G 48 14 7G 8 10

7H 48 16 7H 8 8

7CH 26 14 7CH 30 10

7I 6 2 7I 50 22

7J 42 12 7J 14 12

7K 18 6 7K 38 18

otázka

Ano

otázka

Ne

ředitel(ka) učitel(ka) ředitel(ka) učitel(ka)

8A 36 18 8A 20 6

8B 52 14 8B 4 10

8C 54 14 8C 2 10

8D 48 10 8D 8 14

8E 46 10 8E 10 14

8F 36 6 8F 20 18

8G 34 8 8G 22 16

8H 16 14 8H 40 10

8CH 0 10 8CH 56 14

8I 16 10 8I 40 14

8J 12 14 8J 44 10

8K 18 16 8K 38 8

8L 14 16 8L 42 8

8M 16 8 8M 40 16

8N 0 10 8N 56 14
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Doplňujícím kritériem vyhodnocování výsledků bylo použito kritérium :

6.3.2. - ředitelé škol ( mš, zš, sš, sou) : 56

- učitelé škol ( mš, zš, sš, sou)  : 24

Toto kritérium má doplňující charakter, proto není v diplomové práci podrobně rozebíráno. 

Zajímavé výsledky jsou při vyhodnocování včleněny k vyhodnocení 6.3.2. Grafické 

znázornění lze najít v příloze.
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Příloha č. 2 - Dotazník

Modelová situace:
Představte si, že váš kolega - ředitel školy by měl vyřešit náhlou konfliktní situaci  

(on x zaměstnanec/ci) a  zároveň výběrem své strategie řešení konfliktu neohrozit dlouho 
plánované změny, které urychleně musí prosadit.

Jak by váš kolega odpovídal na tyto otázky?

Pracuji ve škole jako:
Ředitel(ka) Zástupce 

ředitele(ky)
Učitel(ka) Ostatní

Jedná se o školu:
MŠ ZŠ SŠ, SOU
Počet pedagogických  zaměstnanců:
Pohlaví:

často občas nikdy

1x za 1/2 
roku

častěji 1x za rok 1x za 
několik 
let

1) Jak často se do této situace dostává Váš 
kolega :

Ano Spíše ano Spíše ne Ne

2) Preferoval by vyřešení konfliktu bez
ohledu na plánované změny?
3) Vyřešení konfliktu by delegoval na 
pověřenou osobu a sám by se soustředil na 
prosazení změny
4) Konflikt by neřešil (vše se nějak vyřeší) 
a soustředil by se na plánované změny

5) Vyvolal by nový tzv. umělý konflikt (na 
náhlý konflikt se tím zapomene), který by 
podpořil plánované změny
6) Začal by zvažovat strategii optimálního 
řešení konfliktu, která by podpořila 
plánované změny
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7) Vyberte z následujících možností :
strategie, které by váš kolega použil-označte A
strategie, které by nepoužil-označte N

STRATEGIE I

8) Vyberte z následujících možností:
strategie,které by váš kolega použil-označte A
strategie,které by nepoužil- označte N 

STRATEGIE II
A) Hledal by poučení z prožitých situací
(od svých kolegů, ...)

A) Pokoušel by se přesvědčovat

B) Snažil by se jednat slušně a dodržoval
by vzájemné dohody

B) Hledal by, v čem se stal problém

C) Zvažoval by variabilitu různých 
způsobů řešení

C) Nabídl by společnou cestu k řešení problému

D) Preferoval by toleranci při jednání 
(zvažování argumentů protistrany)

D) Byl by otevřený argumentům, které by ho 
mohly přesvědčit

E) Snažil by se o velkorysost (vítězím, tak 
nechám protistraně prostor na čestný ústup)

E) Dával by najevo svou otevřenost pro jiná 
stanoviska a postoje

F) Jednal by ve věcné rovině (nezatahoval 
by city, ...)

F) Preferoval by širokou paletu možností

G) Dodržoval by objektivitu a 
spravedlivost

G) Vycházel by protistraně vstříc, aby mohla 
změnit svůj postoj beze ztráty tváře

H) Nabídnul by protistraně spolupráci a 
společné hledání řešení

H) Vyvíjel by na protistranu nátlak

CH)  Zvážil by priority a druhořadé 
problémy - zdánlivě nedůležité by neřešil

CH) Napadl by protistranu osobním způsobem

I) Použil by raději externího mediátora I) Pokusil by se zvítězit a druhé zničit

J) Preferoval by srozumitelnost 
(= mluvit stejnou řečí)

J) Stanovil by si své soudy příliš brzy

K) Přiklonil by se ke zdravé soutěživosti K) Byl by upnutý na určité pozice
L) Volil by "buď a nebo", jiné možnosti by omezil
M) Pokoušel by se zlomit vůli, odhodlanost, záměr 
protistrany
N) Snažil by se protistranu stresovat a nenechal by 
možnost ústupu.

9) Která strategie (I nebo II) je lépe 
použitelná v praxi a proč?




