
   

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ ŇSKÁ –  

TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA 

 Hornicko-geologická fakulta 
Institut ekonomiky a systémů řízení 

 

 

  

ŘÍZENÍ KONFLIKT Ů V PRACOVNÍM 

PROCESU 

 

bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Autor:                                                                     Danka Šípková  

Vedoucí bakalářské práce:                                   Ing. Simona Matušková 

 

 

 

Most 2010 



   

 

Prohlášení 

- Celou bakalářskou práci, včetně příloh, jsem vypracovala a uvedla 
jsem všechny použité podklady a literaturu.  

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně 
vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – 
využití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci 
školních představení a využití díla školního a § 60 – školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická universita 
Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní 
potřebě, bakalářskou práci užít (§35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen 
v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden 
výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím s tím, že 
údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o závěrečné práci, 
umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny 
v informačním systému VŠB-TUO. 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu 
licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 
autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo-bakalářskou práci nebo poskytnout 
licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 
oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený 
příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla 
vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

 

V Mostě dne 21. 4. 2010                                                      Danka Šípková 



   

 

 

Anotace 

V bakalářské práci popisuji teorii konfliktů vznikajících na pracovišti. V první části práce 

se věnuji konfliktu a důvodům proč  k němu dochází. Jak se vyvíjí a které vlivy na něj 

působí. Dále se věnuji vysvětlení toho, kdo je manažer a jaké možnosti řešení konfliktů 

může využívat. Druhá část práce je zpracována na základě teorie. V teoretické části jsem 

použila tři nestandardizované  rozhovory s manažery policie České republiky. Ověřuji, zda 

manažeři působící na policii mají dostatek dostupných informací k řešení konfliktů na 

pracovišti. A zároveň jsou-li schopni své znalosti a zkušenosti v praxi využívat. Na základě 

rozboru jsem v závěrečné části práce navrhla řešení, které by mohlo přispět k zlepšení 

práce manažerů policie s konflikty na pracovišti. 

 

Klí čová slova: konflikt, řešení konfliktů, interpersonální konflikt, cyklus konfliktu, 

osobnostní typologie, typologie MBTI, manažer, role manažera v konfliktu, respondent, 

Policie České republiky   

 

 

Summary 
These thesis are based on a theoretical knowledge of conflicts on a workplace. In the first 

part there is an explanation of the word conflict. It is focused on it´s causes, it´s progress 

and on the influences which affect it. I also describe who is manager and how many 

possibilities he has for resolving conflicts. The second part of the thesis is based on the 

theory. It is aimed on an interview with three police managers. I am testing an information 

they have for figure conflicts out and an ability to work out with them. Following the 

results I suggest a few odds for improvement the work of police managers in resolving 

conflicts on a workplace.  

 

Keywords: conflict, conflict resolution, interpersonal conflict, conflict cycle, personality 

typology, MBTI typology, manager, manager´s role in conflict, respondent, Police of the 

Czech Republic  
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1 ÚVOD 
Konflikty v pracovním procesu řešíme více či méně již odedávna. Jsou součástí našich 

životů a objevovaly se i v životech předchozích generací. Před rokem 1989 jsme patřili do 

tzv. socialistického tábora. Ekonomika zde byla nastavena centrálně a plánovaně. Řešení 

konfliktů v té době bylo ovlivňováno mnoha vlivy. Poté došlo ke změně politického 

systému a naše společnost se začala měnit. Pomalu se uvolňoval trh a vznikaly soukromé 

firmy. Do vedoucích pozic se dostávali noví lidé, kteří měli nedostatek zkušeností 

s vedením kolektivů a řešením konfliktů v nich. Konflikty ovlivňovaly pracovní výkony 

zaměstnanců a mnohdy měly za následek nízkou produktivitu práce. Také stres pocházející 

z tlaků tržní ekonomiky poznamenával zaměstnance i vedoucí pracovníky víc a víc. 

Zaměstnanci se museli vypořádávat s větším pracovním zatížením a nároky na kvalitu 

jejich práce. Na takové podmínky nebyli zvyklí. Management přicházející k nám z ciziny, 

který si v té době uvědomoval, že náš trh má nedostatek kvalitních vedoucích na úrovni 

manažerů, přinášel firmám nabídku různých manažerských kurzů, např. jednání s klienty 

a řízení konfliktů v pracovním procesu. Začali jsme přebírat dlouholeté zkušenosti 

ostatního světa s řízením lidí a poučili jsme se i v řízení konfliktů v pracovním procesu. 

V soukromém sektoru se po dvaceti letech postupně měnil přístup manažerů k řešení 

konfliktních situací. 

Když jsem se zamýšlela nad tématem mé práce, položila jsem si otázku, jak jsou na tom 

manažeři ve státní správě. Chtěla jsem co nejlépe prozkoumat, jaké jsou znalosti 

a dovednosti manažerů v organizaci, ve které jsem zaměstnána. Zaměřila jsem se na to, zda 

mají dostupné informace k řešení konfliktních situací na pracovištích, na koho se mohou 

s konflikty obrátit apod. To byly otázky, které mě motivovaly pro zpracování této práce. 

Jsem sedm let zaměstnankyní policie a několikrát jsem se stala účastníkem konfliktů na 

pracovišti. Sama nejsem v pozici manažera, proto pro mne bylo snazší se na tuto 

problematiku dívat z pohledu nezúčastněného pozorovatele, neovlivněna a nezatížena 

svými vlastními zkušenosti z řízení konfliktů v pracovním procesu. Výsledky mé práce by 

mohly napomoci k tomu, aby vzniklé konflikty na pracovišti byly řešeny, a tak co 

nejpozitivněji ovlivňovaly chod celé organizace. Během práce jsem si uvědomila, že 

pozice manažera v organizační složce státu, jakou je Policie České republiky, není snadná. 

Jak nám obecně ukazuje literatura, je manažer velmi stresován. K jeho pracovní náplni 
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patří jak dosahování co nejlepších pracovních výsledků celého týmu, tak i to, aby co 

nejméně vznikaly konflikty. Pokud vzniknou, musí se zabývat i jejich řešeními. Kromě 

standardních povinností jsou manažeři u policie neustále vystavováni tlaku veřejností 

a médií pro svá rozhodnutí a současně i organizací při rozhodování financování chodu 

celého oddělení. Policie je financována státním rozpočtem. Kvůli velmi výrazným 

finančním škrtům jsou tlačeni do šetření pohonnými hmotami, spotřebním materiálem, 

nemožnosti obnovy počítačového vybavení, což jim znesnadňuje jejich práci a také 

vyvolává různé konflikty na pracovišti.  

Změna systému po roce 1989 se promítla i do práce policistů na manažerských funkcích. 

Kromě jiného museli zvládnout změny právních norem, odchody zkušených policistů 

s dlouholetou praxí a příchody velkého počtu nových policistů. Nově příchozí znali tuto 

práci jen zvenčí, a chyběly jim zkušenosti a praxe. Změny v doté doby homogenním 

prostředí se projevily v nárůstu situací vedoucích ke konfliktům na pracovištích. Poté, co 

se situace na policii více či méně stabilizovala, bylo mým zájmem zjistit, zda a jak 

konflikty ovlivňují pracovní týmy policie z pohledu manažera. Jak zasahují do jeho práce, 

kolik času musí věnovat jejich řešení. Jestli při řešení konfliktů mají manažeři policie 

dostupné informace a dostatečné teoretické znalosti, popřípadě je-li někdo vhodným 

kandidátem při zasahování do konfliktů, které již nejsou schopni manažeři zvládnout. Dále 

jsem se chtěla zaměřit na to, zda k řešení konfliktů je dostačující praxe manažera či více 

záleží na jeho teoretických znalostech, nebo zda až propojení obou je to pravé. Také mě 

zajímalo, jak jsou manažeři ovlivňováni praxí či teorií při komunikaci s podřízenými, 

nadřízenými, veřejností a médii. Jak jejich rozhodování ovlivňuje osobnost jejich vlastní, 

nebo naopak té které ze zúčastněných stran konfliktu, a jestli existuje nějaká vhodná 

pomoc, například školení ze strany zaměstnavatele pro manažery řešící konfliktní situace.  

Tyto informace jsem získala na základě nestandardizovaných rozhovorů se třemi 

manažery, kdy každý z nich stojí na jednom stupni řízení v organizační složce Policie 

České republiky a psycholožkou z oddělení psychologických služeb působící na Krajském 

ředitelství Ústeckého kraje.  
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2 KONFLIKT  
Konflikty jsou všeobecně vnímány negativně, ale mají i svou pozitivní stránku. Často 

poslouží jako odrazový můstek ke skutečně tvořivému řešení. Měli bychom se s nimi 

naučit žít, nejen bojovat. Konflikt může být způsoben komunikačním šumem, 

nedorozuměním, nepochopením jedné nebo druhé strany i střetem odlišných zájmů. 

Pomocí něho máme možnost vyjasnění některých našich postojů, které máme zasunuty 

hluboko v pozadí mysli. Napomáhají nám k tomu, že se více angažujeme. Nenechají nás 

dlouhodobě chladné, vkládáme do nich emoce. Díky nim si vyjasňujeme postoje a pozice 

v týmu. Pokud je konflikt na rozumné úrovni, vede nás k vyšším výkonům a vyšší 

spokojenosti, čímž dosáhneme i vysoké produktivity práce [1]. 

2.1 Definice konfliktu 

Význam samotného slova konflikt je střet, rozpor, neshoda popř. válka. Pochází 

z latinského slova conlfligó nebo conflictum. Předpona con-s něčím, spolu a fligo-uhodit, 

udeřit, zasáhnout [1]. 

Jak uvádí (Čakrt 12s. 2000) „ Konflikt je proces, v němž jedna strana vynakládá vědomé 

úsilí ve formě blokačních činů na zmaření snahy jiné strany, s cílem znemožnit dosažení 

jejích záměrů nebo sledování jejich zájmů.“  

Autoři knihy Management píší (385s. 1997) „Konflikt je v životě každodenní záležitostí. 

Ke konfliktům dochází, kdykoliv se mezi jedinci či mezi skupinami objeví neslučitelné či 

nepřiměřené cíle, poznání či emoce, které vedou k vytvoření opozice a antagonistickým 

vztahům.“  

Pokud si shrneme definici konfliktu, můžeme konstatovat, že jde o chybu v komunikaci 

nebo přenosu, dojde-li k nepochopení předávané informace.  

2.2 Vznik konfliktu 

Pro zvládnutí konfliktů je důležité, abychom našli příčinu vzniku konfliktu. Příčiny ke 

vzniku a rozvinutí jsou např. špatná komunikace, prostorové vztahy, neporozumění, 

nevhodná neverbální komunikace, příslušenství ke skupinám, biologické předpoklady 

jedinců, stres, lhaní, nedbalost, postraní úmysly. Uvádím některé z nich. 
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• Střet zájmů nebo osobností 

Každý z nás při svém jednání a chování upřednostňuje především svůj zájem. V případě, 

že zájem jedné strany je odlišný od zájmu druhé strany, pak záhy dochází ke konfliktu. 

Nebo jsme různé osobnostní typy a při jednání s ostatními očekáváme, že lidé kolem nás 

jednají stejně jako my. Svou růzností se dostáváme do konfliktů. 

• Špatná komunikace 

Nejčastější konfliktem v mezilidských vztazích je špatná komunikace. Neporozumíme si, 

nedokážeme se pochopit, nebo neumíme přesně vyjádřit své pocity a názory, pojmenovat 

problémy, které nás trápí. Nebo neumíme naslouchat, jsme tedy špatnými posluchači. Také 

nevhodná neverbální komunikace může mít za následek konflikt. Pokud se podívám na 

chyby v komunikaci ze strany manažera, nemá-li tyto dovednosti, mohlo by se konstatovat, 

že není člověkem na svém místě. Myslím si, že dobře zvládnutá komunikace je stěžejním 

předpokladem pro řešení konfliktů v práci. 

• Biologické sklony 

Biologické sklony ke vztahu k jiným lidem. Jsou to instinkty, které se osvědčily našim 

předkům v různých konfliktních situacích, kterým byli vystaveni. Jde o zděděné a sdílené 

dispozice pro případ ohrožení, jako například lhostejnost, agresivita, kořistění, přijetí do 

kmene, rozpoznání mezi vlastními a cizími, zdravení. Mezi chování, které označujeme 

jako vrozené automatizmy, patří pohyby ramen, hlavy apod. při pláči a smíchu.  

• Prostorové vztahy 

Jedním z možných vlivů přispívajících ke vzniku konfliktů jsou tak zvané prostorové 

vztahy. Každý z nás má určitý prostor, který chrání jeho “já“ jak fyzický, tak i psychický. 

Jde o vytvoření takového prostoru, kam již nikoho nepustíme. Někteří z nás mají svůj 

prostor malý, nevadí jim osobní kontakt, či přiblížení se k nim docela blízko, či psychický 

zásah do jejich soukromí. Jde spíš o extrovertní typ lidí. Introverti naopak jsou nedůtkliví 

vůči komukoli, kdo se k nim fyzicky nebo psychicky přiblíží. U fyzického narušení hranice 

dochází k tomu, že napadený ustupuje, čím si určí svou novou hranici. Pokud se člověk 

s nízkým prostorovým vztahem dostane do situace, kdy již nemůže ustoupit, stane se 

podrážděným a jednání s ním se může stát velmi obtížné. Teorii prostorových vztahů by 
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měli manažeři ovládat tak, aby v konfliktních situacích nedocházelo k obtížnému jednání 

z důvodu nedostatku vytvoření prostoru osobě, se kterou jsou v jednání.   

• Náležení ke skupině 

Jde o situace, kdy má určitá skupina lidí společný zájem či názor, náleží k nějaké skupině, 

mají společnou sílu. Dokážou se v konfliktních situacích stmelit a bojovat proti 

společnému nepříteli. Příkladem mohou být konflikty mezi sportovními fanoušky, rasami, 

náboženstvím nebo odděleními v podniku.  

• Stres 

Velkou příčinou konfliktů vznikajících v kolektivu pracovníků je stres. Pokud je na 

jednotlivce nakládáno víc, než je schopen zvládnout, dochází k přepracování a stresu. Také 

zadávání nesplnitelných úkolů a tlaků na výkonnost pracovníků vyvolává napětí a konflikt. 

Jak se jednotlivec se stresem vyrovná, je ovlivněno jeho psychikou a odolností. 

• Lež 

Lež je zaručeným zdrojem konfliktu. Často stačí jen částečná pravda. Zamlčení nějaké 

skutečnosti. Pokud člen týmu lže, nelze se na informace, které od něho kolektiv dostává, 

spolehnout. To má za následek napětí v kolektivu a různé roztržky. 

• Nedbalost 

Nedbalost jednotlivce v týmu může zapříčinit konflikty. Ostatní pracovníci očekávají 

výsledky práce, na které mohou navázat svou prací. Pokud jeden ze článků není schopen 

díky své nedbalosti práci ukončit, může dojít ke konfliktům.  

• Postranní úmysly 

Postranní úmysly lze dělit na vědomé a nevědomé. Vědomé jsou takové, které lidé dělají 

za nějakým účelem, avšak tak, aby na první pohled nebylo zřejmé, jaké cíle v jednání 

a konání mají. Nevědomé jsou ty, které si lidé neuvědomují, takže je nelze identifikovat [1] 

[12]. 
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3 TYPY KONFLIKTŮ 
Prvním pomocným prvkem pro řešení konfliktů je uvědomění si typu konfliktu. Typy 

konfliktů dělíme na tři základní druhy viz obr. 1:  

• Extrapersonální 

• Interpersonální  

• Intrapersonální 

Extrapersonálním se nebudu zabývat, jedná se o konflikty v přírodě a ty nás z pohledu 

manažera nezajímají. Ostatní dva si blíže popíšeme. U interpersonálních konfliktů 

rozlišujeme dva typy, a to spor a problém. Rozdíl mezi nimi je ten, že zatímco spor 

vyvolává jeden účastník, který je emočně zainteresován, s cílem prosadit své zájmy, spor je 

záležitost intelektu. U problému, většinou se jedná o pracovní konflikt, strany usilují 

o nalezení nejlepšího řešení, jde o věcné jádro konfliktu bez emocí. Zatímco problém je 

možné řešit racionálně, ze sporu je důležité odstranění emočního já a snaha dostat se až na 

samý problém. Problém je záležitostí chování. Dokud se lidé nechají ovlivňovat emocemi, 

nejsou otevření racionálním argumentům [7]. 

 

Obr. č. 1 Typy konfliktů [7] 

 

SPORY  
Problém + emoce 

PROBLÉMY 
Spor- emoce 

EXTRAPERSONÁLNÍ INTRAPERSONÁLNÍ

Emocionální obal 

Chci prosadit svůj cíl 
        Racionální jádro 

    
Chci dojít k řešení 

Konflikty v přírodě Vnitřní síly Vnější síly 

KONFLIKTY 

INTERPERSONÁLNÍ

Obr. 1 Typy konfliktů [7]  



Danka Šípková : Řízení konfliktů v pracovním procesu 

2010  7 

3.1 Základní d ělení konflikt ů 

• Vnit řní = intrapersonální (1 osoba) 

 Intrapsychická reprezentace – dochází ke konfliktu uvnitř člověka, v jeho nitru. Pokud 

člověk uvnitř cítí nějaký konflikt. Konflikt se zakládá na lidském egu, přáních a snech. 

• Vnější = interpersonální (2 osoby a více, mezilidský) 

Střet motivačních sil – dochází ke konfliktu mezi dvěma a více osobami. 

Skupinové, uvnitř jedné skupiny.  

Např. skupina spolupracovníků, skupina žáků apod. Důležitým faktorem bývá komunikace 

a vzájemné ovlivňování členů skupiny. V případě, že se členové skupiny vzájemně neznají, 

existuje malá pravděpodobnost toho, že dojde k soudržnosti skupiny. Konflikt může 

vzniknout z několika důvodů, jako je nesouhlas s plány, normami, programem skupiny, 

nebo s rolemi členů. Pokud je vyvíjen tlak zvenčí na skupinu, ta se semkne a brání se. Jde 

a o případ, kdy se vytvoří opozice skupiny vůči novému vedení, manažerovi. 

Meziskupinové, mezi dvěma a více skupinami navzájem.  

Meziskupinové konflikty obsahují zpravidla nejméně dvě složky. Tou první je skupinová 

identifikace - vnímání členů, že patří do stejné skupiny lidí. Druhou tvoří pozorovatelné 

rozdíly mezi skupinami – kluby, organizacemi, společenstvím. Vnímání odlišností mezi 

jinou skupinou lidí, dojde-li k zablokování úsilí jedné ze skupin, způsobí frustraci. V tomto 

případě máme čtyři možnosti řešení konfliktů, které lze mezi sebou kombinovat, a to: 

nalezení společného nepřítele, přímý kontakt mezi vůdci skupin, nalezení nadřazeného 

cíle, zprostředkování, vzdělání a výcvik externím konzultantem. 

3.2 Fáze konfliktu = cyklus 

Některá pracoviště jsou náchylnější k tomu, aby 

přitahovaly konflikty. Jsou to pracoviště, kde je 

například velmi potřebná spolupráce s kolegy. 

K tomu, abychom mohli konflikt vyhodnotit, je nutné 

znát jeho fáze. Konflikt je proces, který prochází 

čtyřmi cykly, viz obr. č. 2. Pokud porozumíme fázím, 

 

I. FÁZE 

II. FÁZE 

 

 

IV. FÁZE

III. FÁZE  

Obr. 2 Fáze konfliktů [5]  
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je možné konflikt zastavit, nebo snížit jeho dopad ještě včas. Než nastane první fáze, je 

klid, neboli také obnovení dynamické rovnováhy. 

I. Fáze jde o takzvanou potenciální opozici. Počíná varovnými příznaky, které mohou 

zůstat nepovšimnuty. Jsou ovlivněny únavou, stresem, poraněnými city, představami, 

chováním, vzorem rodičů, stanovisky, vlastní zkušeností a osobnostními rysy. Musí 

existovat nějaké počáteční podmínky pro vznik konfliktu. Může to být velikost týmu, míra 

specializace, odpovědnost, pravomoc, nesoulad cílů a postupů, styl vedení lidí a systém 

odměňování. V této fázi je možné konflikt řešit jako problém, a to až do doby, kdy do 

problému zasáhnou emoce, poté konflikt přejde do druhé fáze.  

II. Fáze je vnímání a personalizace. Pokud jsou podmínky první fáze dostatečně silné, 

může dojít k vyvolání stresu nebo frustraci, kdy se jedna nebo obě strany cítí konfliktem 

postiženy a mají pocit, že jde o konflikt. Do této fáze vstupují emoce, pocity. To je ta 

roznětka pro další rozvoj konfliktu. Konflikt má dvě roviny a to: věcnou, neboli 

předmětnou, a emocionální. Předmětná se může vztahovat například k rozhodnutí, 

výkladu, či uplatnění procedur, užití organizačních zdrojů, pravomocí a odpovědností. 

Emocionální rovina je zkreslená z důvodů negativních pocitů vůči protistraně. Dochází zde 

ke zkreslenému vnímání konfliktu. Konflikt se dostává do stavu „kdo z koho“.  

III. Fáze je chování a jednání. Buď předstíráme, že se nic neděje, rozebíráme situace, 

stěžujeme si nadřízenému, žertujeme, jsme ironičtí, pláčeme. Pokud se konflikt dostane do 

této třetí fáze, jde o vědomou frustraci protivníka. V těchto případech teprve vypluje 

konflikt na povrch a je již těžko zvládnutelným. Dochází k vzájemné nevraživosti, 

hádkám, agresi nebo nepřátelskému chování.  Protistrany se snaží buď se separovat, nebo 

dojde k destrukci. Při separaci účastníci sporu přeruší kontakty, ale dochází u nich ke 

stresu, únavě, napětí, poranění citů. Při destrukci může neřešený problém způsobit 

eskalaci. S tím souvisí vyčerpání, zhroucení a různé psychické poruchy, které se odrazí 

i v celém týmu. Dojde tedy k narušení rovnováhy, nastane tak zvaná destabilizace.  

IV . Fáze jsou výsledky. Z konfliktního jednání a snahy o jeho zvládnutí vychází pozitivní 

i negativní výstupy. Z této fáze se může konflikt, pokud je dobře řešený, vrátit do fáze 

klidu – rovnováhy. Tam, kde konflikty prošly a byly zvládnuty remízou, nerozhodně, tam 

je stabilita daleko silnější, je hnacím motorem vývoje. V negativním případě má konflikt 

sociologické a psychické důsledky pro jednotlivce i celý tým [1]. 
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4 OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE  
Druhým pomocným prvkem je poznání osobnostních typů, jak lidí v týmu, tak i sebe sama. 

Na konflikty má vliv i složení týmu. Je nutné vzít v potaz také rozdíly mezi ženou 

a mužem. Osobnostními typy se v minulosti zabývalo mnoho psychologů, tudíž jsou dobře 

přístupné psychologické testy. Pomohou k umístění nejvhodnějšího uchazeče, ale zároveň 

umožní manažerovi poznat, jak působit na pracovníka, jak jej motivovat, nebo jak s ním 

řešit možné konflikty a předvídat jeho chování. Dnes má manažer větší možnosti, než kdy 

měl.  

První typologie je připisována Hippokratovi, její zdokonalení řeckému lékaři Galénovi 

z Pergamu. Dle něho se typy osobností dělí do čtyř skupin, a to podle závislosti na převaze 

základních tělních tekutin – krve, vazkého hlenu, žluči a černé žluči. 

Na počátku 19. století psycholog W. Wundt prosadil názor, že člověk může být „od všeho 

kousek“ a vytvořil tzv. Wundtův systém. Osobnosti rozdělil na čtyři základní typy [2]. 

4.1 Základní typologie 

• Melancholik – labilní introvert 

Uzavřený, pesimistický. Nerad se dělí o své myšlenky a nápady. Konflikt můžeme 

očekávat například tehdy, když budeme chtít, aby veřejně sdělil nějaký svůj nápad. 

Nejprve ho musíme opatrně zapojit do komunikace a pochvalou jej motivovat.  

Konflikt může nastat v případě, že budeme chtít znát jeho názor na věc. 

• Flegmatik - stabilní introvert 

Je nejméně konfliktní. Málokdy podléhá tlakům okolí. Má rád samotu. Není vhodné 

postavit flegmatika před rychlé rozhodnutí při řešení nějaké situace. Pokud plánuji nějaké 

změny, seznámím jej s nimi v dostatečném předstihu, aby si mohl na změnu zvyknout.  

Konflikt by mohl nastat při jeho umístěný s kolegou do stejného prostoru kancelář.  

Cholerik- labilní extrovert 

Dynamická osobnost. Má rád ve všem navrch a nesnese pomyšlení, že by mohl mít pravdu 

někdo jiný. Nesnese porážku a nedokonalost Bývá úspěšným vedoucím. Při jednáních je 

nutné jej krotit. Nechat jej pracovat samostatně. Konflikty by mohly vzniknout tím, že by 

si prosazoval svůj názor a neuznal by, že by nemohl mít pravdu [12]. 
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Konflikt nastane v případě, že mu ponecháme volnou ruku při jednání Také není schopen 

uznat svou prohru, nebo špatný názor. 

• Sangvinik - stabilní extrovert 

Je společenským typem. Překypuje nápady, ale není schopen je dotáhnout do konce. Příliš 

mluví. Málokdy se dokáže soustředit. K ostatním je málo vnímavý. Bývá egocentrický, 

nespolehlivý a nestálý. Nelze očekávat splnění úkolu v termínu. Pokud bude tlačen 

k dotažení práce do konce a v termínu, dostane se do konfliktu.  

Konflikt by mohl vzniknout, pokud budeme trvat na splnění úkolu v daném termínu, nebo 

k dotažení úkolů do konečné fáze. 

Na tyto čtyři základní skupiny navazovalo mnoho odborníků. Například psychiatr Carl 

Gustav Jung přišel s teorií, že podstatnou preferencí u lidí je to, čemu dáváme přednost. 

Americká psycholožka Isabel Myersová spolu s matkou Katheryn Briggsovou vytvořila 

indikátor osobnostních typů označovaných jako MBTI. Jedná se o kombinaci základních 

čtyř typů do 16 variant, porovnání vždy mezi čtyřmi rozličnými typy. V praxi se ukázaly 

jako nejdokonalejší.  

Nás bude zajímat především nejnovější typologie osobnosti Myers-Briggs. Postupy 

nesouvisí s inteligencí osob, ale jen popisují rozdílné procesy, kterým lidé dávají přednost 

při rozhodování a hledání závěrů. Na základě testů lze určit motivační založení [2]. 

4.2 Typologie MBTI – Typologie osobnosti pro manaže ra 

• Extrovert versus Introvert 

Pokud extrovert nechápe, proč s ním introvert nechce mluvit o problému, nastane konflikt. 

A naopak introvertnímu člověku přijde, že extrovert nejprve mluví a dohaduje se, a poté 

teprve myslí. 

• Smysly versus Intuice 

Konflikt může nastat tehdy, když se smyslově orientovaný člověk chce držet faktů, kdežto 

intuitivní člověk se soustředí na důsledky v širších souvislostech. Každý z nich vidí něco 

jiného. Právě tyto dva typy působí nejvíce nedorozumění a poruch v komunikaci. 



Danka Šípková : Řízení konfliktů v pracovním procesu 

2010  11 

• Převaha myšlení versus převaha cítění 

Konflikt nastává vždy, když rozumově založení lidé argumentují logicky, a pocitově 

založení lidé usilují o harmonii a nechají se ovlivňovat emocemi. Pocitoví lidé se rozhodují 

srdcem a rozumoví lidé se řídí hlavou. Konflikt vzniká, když se mají navzájem podřídit.  

• Usuzování versus Vnímání 

Konflikt  nastává, když chce organizovaný člověk vypracovat strukturu k dosažení 

stanoveného cíle, kdežto spontánní člověk nechává tuto situaci co nejdéle otevřenou  

a neřeší ji [2]. 
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5 MANAŽER  
Základem slova manažer je slovo převzaté z anglického slova „to manage“, což v překladu 

do češtiny znamená řídit. Slovo je původem z francouzského slova ménagement, které má 

svůj kořen v latinském slovu manus – ruka a také ruční ovládání koní [15]. 

Vědní obor management se zabývá účelným řízením organizací a firem. Řešením 

vznikajících konfliktů tak, aby se zachovala stabilita týmu. Jedním z nejdůležitějších prvků 

managementu je manažer. Z pohledu slova jde o zosobnění slova [4]. 

Manažer je člověk, který organizuje, řídí, přiděluje a kontroluje zadané úkoly 

v organizaci. Zodpovídá za provoz a chod firmy a organizace. Motivuje tým k co 

nejlepším výsledkům. Práci manažerů lze rozdělit do tří řídících stupňů.  

Prvním stupněm jsou mistři. Jde o základní prvek hierarchie firmy. Přímo se setkává 

s mezilidskými konflikty, jsou od něho očekávány odborné vědomosti a znalosti z oboru, 

ve kterém firma podniká. Střední stupeň tvoří rozličná skupina vedoucích pracovníků 

například vedoucí provozu, zásobování, personalistiky apod. Manažeři středního stupně 

jsou mezičlánkem v komunikaci s nejvyšším stupněm a nejnižším stupněm. Jednání 

s okolím podniku jako jsou odběratelé dodavatelé, zákazníci apod. Pracují s týmem 

duševně pracujících lidí. Hlavní náplní je řízení lidských zdrojů a komunikace s nimi. 

Pracovníci na nejvyšším stupni řízení přebírají částečně odpovědnost za vlastníky podniku. 

Komunikují s pracovníky na středním stupni řízení. Zadávají úkoly nižším článkům 

podniku a jsou v kontaktu s majiteli firmy. Usměrňují a ovlivňují chod celého podniku [5]. 

5.1 Manažerské funkce procesní 

Procesními funkcemi můžeme chápat hospodaření se zdroji. Plánování, organizování, 

vedení, komunikace, kontrola. K dosažení vytýčených cílů by měl manažer využít všech 

svých možných znalostí, a to odborných i ostatních. Manažer zajistí lidské zdroje, určí 

jejich odpovědnost za určitý druh práce a podá informace o čase, do kdy má být určitý 

projekt ukončen. Správně filtruje informace od manažerů z nadřízených pozic. Umí 

objektivně rozhodnout, jakou odměnu či trest si určitý zaměstnanec zaslouží. Vytváří 

opatření proti nedbalosti na pracovišti. Působí na okolí svým zevnějškem, vhodným 

oděvem, vystupováním, verbálními i neverbálními projevy [5]. 
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5.2 Role manažera v konfliktu 

Z manažerských funkcí, uvedených v předešlé kapitole, vyplývá, že pokud má manažer 

zvládnout všechny požadavky na něho kladené, je z jeho pozice zcela nemožné se nedostat 

do konfliktu. Konflikty znamenají pro firmu a manažera ztrátu peněz a času, který by mohl 

vynakládat na řešení jiných činností, které tvoří jeho pracovní náplň. Zaměstnání je dle 

průzkumů jedním ze stresorů ke vzniku konfliktů. Aby manažer předešel konfliktům, měl 

by na základě svých znalostí a dovedností vytvářet důvěru, porozumění a co nejlepší 

pracovní podmínky v týmu. Jeho role v konfliktech jsou následující:  

• Arbitráž 

Jak uvádí (Čakrt 88s.2000) „První z přístupů nazýváme arbitráž. Spočívá v tom, že 

manažer zaujme roli „soudce“. Arbitráž je rychlý a velmi definitivní přístup, který lze 

uplatnit tam, kde jedna ze stran zjevně porušila jasná pravidla a současně uznává autoritu 

„soudu“. To naneštěstí, není příliš častá kombinace a tam, kde nejsou tyto podmínky 

splněny, není tento přístup příliš efektivní.“  

V pracovním procesu je tento přístup používán více nežli jiné. Spokojenost při řešení 

konfliktů touto metodou je vždy 50 na 50. To znamená, že jedna strana je s výsledkem 

spokojená (vítěz) a druhá ne (poražený). Win-lose. Neumožňuje účastníkům konfliktu 

kontrolovat proces a výsledek řešení. 

• Delegace 

Druhým přístupem je tak zvaná delegace. Manažer nechce konflikt řešit a tak jej převede 

na zúčastněné osoby. Nebývá moc účinná, jelikož účastníkům chybí nestrannost 

a dostatečná vůle k řešení problému.  

• Mediace a facilitace   

Přímé jednání mezi stranami konfliktu a zapojení neutrálních a nezávislých odborníků - 

vyjednavačů. Možnost dohody. Win-win. V současnosti se těší největší důležitosti při 

řešení sporů na pracovišti. 

Mediace: Jde o zprostředkování třetí neutrální stranou - mediátorem, který musí být 

přijatelný pro všechny strany. Je nutné, aby byly vyjasněny zájmy a cíle stran. Mediace by 

měla dosáhnout nezaujaté výměny informací, růstu schopností spolupráce, vzájemné 



Danka Šípková : Řízení konfliktů v pracovním procesu 

2010  14 

snášenlivosti. V roli mediátora může být i manažer. Tento přístup je nejúčinnější, ale je 

málo používán. Setkává se s nedůvěrou v nestrannost manažera [11].  

Facilitace: V případě, že konflikt má povahu problému, je racionální a bez emocí. Jde 

o zprostředkování třetí neutrální stranou - facilitátorem. Facilitátor je odborník na oblast 

efektivní komunikace, který pomáhá skupině překonávat krizové momenty. Vytváří 

podmínky pro to, aby si skupina lidí mezi sebou dobře porozuměla. Využívá se například 

při jednání na firemních poradách. Přínosem je naplnění cílů jednání v co nejkratším čase. 

Zajišťuje to, že problém je vyřešen celý a beze zbytku. 

• Vyjednávání a projednávání  

Manažer nejprve vyslyší každou ze zúčastněných stran zvlášť a najde jádro problému. Poté 

se snaží dosáhnout dohody, na základě ústupků obou stran. Protistrany mohou kontrolovat 

proces i výsledek. Možnost dohody. Win-win. Nabízí nejlepší parametry pro řešení 

konfliktů pomocí diskuze. Existují tři úrovně diskuze. Monolog, dialog, trialog [9]. 

Vyjednávání v případě řešení sporů může skončit několika způsoby: 

Kolaps - Kolaps znamená, že vyjednávání nedopadlo dobře, selhalo a přechází ostře do 

jiného procesu (odchod z místnosti, ignorace, výbuch emocí, verbální či fyzické napadení). 

Dohoda - Vyjednávání dopadlo dobře, obě strany našly kompromis. Ze strany manažera je 

nutná kontrola dodržování dohody.  

Nedohoda - Nedošlo k ukončení sporu metodou vyjednávání, tudíž by měl manažer zvolit 

některou jinou roli v konfliktu [9]. 

5.3 Nevhodné role manažera 

Kromě již výše uvedených rolí jsou i jiné, kterým by se však dobrý manažer měl, pokud je 

to možné, vyhnout. Jde o pasivitu a náhodu. 

Pasivita - Nečinné přihlížení konfliktu. Avšak může se stát, že z bezvýznamného konfliktu 

se stane konflikt zásadní, a poté může dojít k destabilizaci celého týmu. Je málo efektivní. 

Náhoda - když je konflikt řešen losem, hozením mince apod. Výsledek řešení je mimo 

kontrolu protistran. Rozhodnutí je na náhodě. Řešení je rychlé a nelze napadnout 

spravedlnost. U náhody je také jeden vítěz a druhý prohraje. Win-lose [9]. 
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6 DŮSLEDKY KONFLIKT Ů V PRACOVNÍM PROCESU 
Pro organizaci je škodlivá jak přemíra konfliktů, tak i jejich absence. Neřešené konflikty 

mají velké důsledky pro chod organizace. Způsobují plýtvání energií zaměstnanců špatným 

způsobem. Lidé řeší problémy v pracovní době a tu nevyužívají k práci, ale k rozboru 

konfliktů. Psychologické důsledky na jednotlivce či skupiny jsou velké. Někteří se mohou 

uchýlit i k absencím. Včasné a kvalitní řešení konfliktů má pozitivnímu vliv. Zvyšuje 

tvořivost, angažovanost, posiluje se produktivita, podporuje se spontánnost v  komunikaci, 

stoupá kvalita rozhodování, vyjasňují se postoje, zviditelňují se hodnoty. Práce s lidmi se 

stane pro manažera jednodušší, atmosféra se vyčistí a utvoří se určité hranice mezi lidmi. 

K tomu, aby manažer dokázal zvládat konflikty tak, aby v týmu působily pozitivně, je 

důležité zvolit si vhodný postup řešení. Konflikty mohou být pro tým jak hnacím motorem, 

tak i jeho brzdou, či zkázou. Úspěšné zvládnutí konfliktů přinese zisky firmě [1]. 

6.1 Postup manažera k řešení konflikt ů  

Manažer by měl být schopen rozpoznat první náznaky konfliktu ve svém týmu, poté by 

měl určitě reagovat, nezůstat nečinným. Důležitým krokem je shromáždění informací  

o příčině vzniku konfliktu. Dokáže-li jej zvládnout sám, má možnost stát se vyjednávačem, 

nebo zaujme roli soudce a sám rozhodne, kdo má pravdu a jak se mají aktéři konfliktu 

chovat dále. Manažer by při použití této metody měl nejprve projednat konflikt s každým 

zúčastněným zvlášť. Je nutné vzít v potaz osobnostní rysy každé ze zúčastěných stran. 

Naslouchat pozorně, vnímat osobu a dávat najevo své porozumění i neverbálně. Mít 

umírněnou gestikulaci, postoj by také měl být uvolněný, dávat najevo vědomí, že konflikt 

existuje. Při komunikaci udržovat oční kontakt, mluvit pomalu nízkým hlasem. Vlídně 

hledět na osobu a používat vlídná gesta. Zhodnotit, zda jde o spor, či problém. Oddělit 

emoce a zjistit jádro problému. Poté, co si pohovoří s každým zúčastněným zvlášť, by měl 

vyhodnotit získané informace tak, aby zúčastnění pochopili, v čem je problém. Dále by jim 

měl nastínit možné řešení. Pokud získá dojem, že zúčastněné strany jsou schopny spolu 

komunikovat bez emocí, pozve je ke společnému jednání. Při tomto jednání by se měl 

snažit motivovat jednotlivce k dohodě. V případě, že snaha o dohodu nebude možná, může 

manažer sáhnout k jinému řešení, tím je manažerova možnost přizvat nezúčastněného 

mediátora [1] [13]. 



Danka Šípková : Řízení konfliktů v pracovním procesu 

2010  16 

7 PRAKTICKÁ ČÁST 
Práci jsem zaměřila na zmapování praktických znalostí a dovedností manažerů v orgánu 

státní moci - Policii České republiky. Zjišťovala jsem, v jakém rozsahu jsou informace pro 

manažery policie dostupné. Kdo vykonává služby s poskytováním informací k řízení 

konfliktů v pracovním procesu. Zda oni sami používají některé z metod, popisovaných 

v literatuře, při řešení konfliktů na pracovišti. Rozbor situace jsem postavila na základě 

dostupné literatury a na třech nestandardizovaných rozhovorech se mnou vybranými 

manažery, kteří působí na Policii České republiky, Krajském ředitelství Ústeckého kraje 

a to na všech třech stupních řízení. Policie má ve svých manažerských pozicích převážně 

muže. Také mnou osloveni manažeři jsou muži. Informace jsem získávala nejprve na 

základě otázek s tím, že jsem očekávala uvolnění atmosféry při jejich pokládání. Nakonec 

mi každý respondent uvedl několik příkladů ze své praxe. 

7.1 Rozbor otázek 

Podrobné rozhovory s respondenty jsou součástí přílohy č. 1, č.2, č.3. 

K rozboru získaných informací jsem si vybrala 7 stěžejních otázek a odpovědí na ně. 

Odpovědi označené jako A patří respondentovi na nejnižším stupni řízení. B jsou odpovědi 

respondenta na nejvyšší úrovni a C na středním stupni řízení.  

Pokládané otázky a rozbor získaných informací:  

Respondentům bylo položeno celkem čtrnáct otázek. Na jejich základě jsem si chtěla 

ověřit, zda například doba jejich praxe v tomto oboru je důležitá i při manažerské pozici 

a řešení konfliktů. Dále to, jak je získané znalosti v praxi ovlivňují při řešení konfliktů na 

pracovišti, a jestli jsou při řešení ovlivněni i velikostí kolektivu, který řídí. Také to, kolik 

času tráví při řešení konfliktních situací, co je nejčastějším zdrojem konfliktů v jejich 

týmech. Důležitou otázkou bylo, jak zjistí, že dochází ke konflikt ům na pracovišti, kdy do 

konfliktů vstupují, jakou roli zaujímají, a dále pak, co všechno má vliv na jejich řešení.  

1. Jaká je vaše pracovní pozice a jak dlouho na ní jste? (otázka č. 1) 

A - Vedoucí oddělení a necelé dva roky. 
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B - Vedoucí územního odboru služby kriminální policie od roku 2009. Ale předtím jsem 

působil v několika manažerských funkcích na všech typech řízení. Byl jsem také mimo jiné 

ředitelem okresu. 

C – Vedoucí odboru od roku 2002, před tím asi 3 roky jako vedoucí oddělení. 

Otázku jsem směrovala k tomu, abych zjistila, jak mají respondenti dlouhou praxi 

s řízením lidí a řešení konfliktů na pracovišti. 

2. Kolik řídíte lidí? (otázka č. 3)  

Odpovědi respondentů: 

A -  Celkem 30 podřízených, 28 policistů, z toho 3 ženy, 25 mužů + 1 administrativní 

pracovnice + 1 uklízečka 

B – Celkem 101 podřízených, z toho 71 policistů a 20 policistek + 10 administrativních 

pracovníků. Ženy mohou být zdrojem konfliktů na pracovišti, zejména, když je jich méně, 

než mužů, a jsou-li mezi nimi atraktivnější jedinci. 

C - Celkem 54 zaměstnanců, z toho 41 mužů + 13 žen. V kolektivu žen je víc konfliktních 

situací, jedná se o „žabomyší války“. 

Na základě této otázky jsem si chtěla ověřit teorii, jestli vedení menšího kolektivu 

usnadňuje manažerovi práci s konflikty. Jestli pozice manažera ve smíšeném kolektivu je 

jednodušší, nebo s sebou přináší více konfliktů. Z uvedených odpovědí se dá předpokládat, 

že smíšený kolektiv by mohl být konfliktnějším, než kolektiv jen mužský. 
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Graf č. 1 ukazuje, že nejmenší kolektiv vede respondent A, ten má také v kolektivu 

nejméně žen. Vím, že stojí na nejnižším stupni řízení. Z jeho odpovědí však vyplynulo, že 

konfliktů, kterými se musí zabývat, viz obrázek č. 3, je daleko méně, než uvádí teorie. Což 

by mohlo znamenat, že v menším kolektivu dochází ke konfliktním situacím méně, než 

v kolektivu velkém. Respondent A také uváděl, že řeší konflikty daleko méně, než ostatní 

dva respondenti, což může být způsobeno malým počtem žen na pracovišti. Nejvíce 

konfliktů řeší respondent B na třetím nejvyšším stupni řízení, což mohlo být zapříčiněno 

tím, že dal volnost ke komunikaci přímým směrem. Podřízení mohou jít rovnou za tímto 

respondentem se svými žádostmi a stížnostmi.  

 

Graf 2 Poměr mezi muži a ženami 

Graf č. 2 znázorňuje procentuální vyčíslení mužů oproti ženám v kolektivu. Vyplývá z něj, 

že organizace policie je z velké části obsazena muži, což je dle mého názoru zapříčiněno 

specifickými nároky na pracovníky. 

3. Jak často řešíte konfliktní situace a kolik času zabere jejich vyřešení? (otázka 

č. 4) 

A - Myslím si, že málo, kolektiv je na dobré osobní úrovni, když řeším konflikty, tak 

většinou 1 hodinu v měsíci. Drobné konflikty řeším každodenně, několik minut (1/180 času 

- jedná se o časové vyjádření z celku tzv. 180 odpracovaných hod. v měsíci). Vykazovací 

hodnost tohoto respondenta byla snížena o počet dní, které fyzicky tráví na pracovišti 

z důvodu studia na vysoké škole.  Požádala jsem telefonicky o zpřesnění této informace 

manažera na jiném podobném oddělení, ten uvedl, že se konflikty zabývá 60% času denně. 

B - Konflikty se zabývám každý den, cca 2 – 3 konflikty denně, asi 1 hodinu denně. Z mého 

pohledu jde jen ve větší míře o neporozumění si na základě předávání informací vztahující 
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se k pracovní činnosti (1/8).  

C - Dle mého názoru často asi 1 hod. týdně (1/40). 

Dotazem jsem chtěla dospět k porovnání mezi teorií, kdy se uvádí, že manažer se zabývá 

konflikty ¼ své pracovní doby, což znamená 25% pracovního času, a praxí na policii. 

Vyhodnocením otázky jsem získala informace, které uvádí, že manažeři na policii se 

zabývají konflikty daleko méně, než manažeři firem, které byly zkoumány v teorii. Na 

grafu je znázorněn čas strávený dle teorie, jako maximum 0,25. 
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Graf 3 Čas potřebný k řešení konfliktů 

Z grafu č. 3 vyplývá, že pouze jeden z respondentů překročil čtvrtinu svého pracovního 

času řešením konfliktů. Tento manažer stojí na nejnižším stupni řízení. Což koresponduje 

s teorií, která říká, že čím vyšší pozice manažera v organizaci je, tím méně konfliktů musí 

řešit. V grafu je tato hranice v bodě osy y, na hodnotě 0,25. Respondent A uvedl, že 

každodenně řeší konflikt pouze několik minut, což tvořilo hodnotu 0,01 % času 

zabývajícího se konflikty na svém pracovišti. Tato informace se mi zdála oproti teorii tak 

rozdílná, že jsem přistoupila k telefonickému ověření informace jiným respondentem, který 

pracuje na stejné pozici, jako náš respondent A, pracuje s přiměřeným množství 

podřízených, který uvedl, že 60% svého pracovního času řeší konflikty. To byl také důvod, 

proč jsem informaci respondenta A zaměnila za jinou, lépe vypovídající hodnotu. 

Respondent B na své pozici řeší konflikty tak, jak uvádí teorie, jelikož je na nejvyšším 

stupni řízení a tudíž řeší méně konfliktů, než je uváděno v odborné literatuře. Co se týče 
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respondenta C, myslím si, že problémy na svém úseku buď nezaregistruje, nebo jsou z jeho 

hlediska tak nevýznamné, že se jimi nehodlá zabývat. Pokud vezmu v úvahu předložené 

informace, myslím si, že se manažeři policie pohybují v průměru času věnovaného k řešení 

konfliktů na pracovišti. 

4. Kdy vstupujete do řešení konfliktu? (otázka č. 8) 

A - V případě, že bych uvážil, že konflikt se zdá vážný, vstoupím do něho. V případě, že jde 

o konflikt bezvýznamný, neřeším jej.  

B – Řeším i problémy, které mohou být vnímány jako malicherné. V těch jde většinou 

o nepochopení se navzájem. Konflikty řeším, pokud se o nich dozvím.  Pokud jde o takovýto 

problém, většinou jednám direktivně. V případě, že je konflikt větších rozměrů, 

shromažduji si informace o celém vzniklém konfliktu. Nejprve si vyslechnu jednu stranu, 

poté druhou, na základě těchto získaných informací si pozvu obě zúčastněné protistrany 

a vyjednávám s nimi na základě získaných informací. Vždy se snažím o vyjednávání. Pokud 

cítím, že vyjednávání se komplikuje, rozhodnu sám direktivně, nařídím. 

C - Je to různé, někdy podle druhu konfliktu, podle situace i na základě individuality 

člověka. 

Chtěla jsem zjistit, v jaké fázi se manažeři na policii o konfliktu dozvídají, a kdy do 

konfliktů vstupují. Zatímco respondent A se malichernými konflikty nezabývá, respondent 

B věnuje svoji pozornost i maličkostem. Dle mého názoru je respondent B více ovlivněn 

praxí i teorií, a to je důvod, proč si všímá i méně závažných konfliktů na svém pracovišti. 

Co se týče odpovědi respondenta C, jeho odpověď byla vyhýbavá, což může svědčit o tom, 

že podřízení nemají důvěru k jeho osobě a k zvolení vhodných rolí v konfliktu. 

5. Jakou roli v konfliktu zaujímáte? (otázka č. 9) 

A – Většinou vyjednávám. Pozvu si jednu ze zúčastněných stran konfliktu a projednám 

s ním celý konflikt, poté druhou stranu a pak si je pozvu společně, a nechám je 

komunikovat spolu a já rozhovor vedu a usměrňuji. V některých případech řeším konflikt 

s každým jednotlivcem zvlášť z pozice nadřízeného. Pokud bych to měl vyjádřit v %, pak 

asi 60 vyjednávání a 20 delegace a 20 mediace. 

B – Vyjednávám – někdy musím sáhnout i po prostředku „něco za něco“, pokud selže 
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vyjednávání, přesvědčuji stranu, snažím se je neponižovat, zůstat v klidu. Vyjádření v %: 

direktivně nařídím asi 45 % a vyjednávání zbytek. Snažím se o nekonfliktní jednání, 

uklidňování celého týmu a především jednotné vedení. V případech, kdy se jedná 

o konflikty na základě nesjednoceného postupu, pak direktivně nařídím. 

C – V případě, že se jedná o pracovní neporozumění, nebo i jiný názor na pracovní postup, 

pak direktivně nařídím. Pokud usoudím, že jsou v konfliktu nějaké osobní vztahy, pak 

sáhnu k jednání s oběma stranami. V případě, že ani jednání není úspěšné, a napětí stále 

trvá, situace se nezklidnila, snažím se udělat organizační změnu tak, abych oba nesvářené 

oddělil. A to přeřazením jednoho z nich na jiné pracoviště. Vyvaruji se tak dalším 

konfliktům na pracovišti. Direktivně nařídím asi 20%, vyjednání asi tak 60 a rada nebo 

předání někomu jinému zbývající. 

 

Graf 4 Podíly rolí manažera v konfliktu  

Tento graf nám ukazuje jaké role využívají oslovení respondenti. Nejvíce je využívána role 

vyjednávání. Druhou rolí bývá arbitráž, a to především z důvodu ošetření postupů 

v pracovním procesu různými nařízeními, metodikami a podobně, proto mohou manažeři 

využívat daleko více role soudce. Na třetím místě se spolu setkávájí role mediace 

a delegace. Jde jen o velmi malé procento použití těchto dvou rolí, které responednti 

používají k řešení konfliktů. 

6. Kde a jakým způsobem jste tyto znalosti a dovednosti získali k řešení 

konflikt ů? (otázka č. 12) 

A – Samostudiem, vyloučením jednání svých bývalých nadřízených, které se mi nelíbilo, na 

základě zkušeností v pozici podřízeného. 
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Školení, kterým jsem prošel, bylo jen hodnocení práce podřízených. Byl jsem vybrán do 

funkce na základě „ASSESSMENTU“, který byl uskutečněn na dva dny. Byly zde 

hodnoceny mé schopnosti rozhodnout se, asertivita – umění se prosadit, změna názoru 

v případě, že mne dokáže přesvědčit o své pravdě apod. 

B – Prošel jsem školením na komunikaci, vedení lidí a spolu s tím i na řešení konfliktů. Měl 

jsem dobré učitele ze strany jak kolegů, tak i nadřízených. Bral jsem si z nich příklad. I já 

se snažím být dobrým učitelem pro své kolegy, což se již několikrát ukázalo jako dobré pro 

mou další práci. 

Při řešení konfliktů bývám klidný a nenechám se vyvádět z míry. Jsem v pozici „nad věcí“. 

Složitější konflikt většinou s kolegou na stejné úrovni řízení neřeším hned, nechám si čas 

na promyšlení a pak vyjednávám. 

C – Dobré zkušenosti jsem přebíral od svých nadřízených, absolvoval jsem různá školení. 

V době, kdy jsem se připravoval na vedoucí funkci, sáhl jsem po knize Management, kde 

jsem našel některé základní znalosti. Vím, že konflikt, který se řeší hned, se nemůže stát tak 

nebezpečným pro celý kolektiv. Radím se s druhými. 

Mezi základní znalosti manažera patří jak praktická znalost, tak i teoretická znalost řešení 

konfliktů na pracovišti. Touto otázkou jsem chtěla zmapovat právě znalosti manažerů 

a i to, zda jsou jim základy ke znalostem poskytnuty zaměstnavatelem. Z odpovědí dvou 

respondentů vyplynulo, že dlouholetí manažeři již prošli školením, které bylo 

organizováno zaměstnavatelem. A také praxí získanou již před tím, než se stali manažery 

na této funkci. Avšak nově nastoupivší manažer má jen okrajové znalosti z teorie, což se 

promítlo v jeho přístupu k řešení konfliktů, dle situací, které sám nastiňoval. 

7. Co si myslíte, že by mohlo usnadnit řešení konfliktních situací na vašem 

pracovišti? (otázka č. 14) 

A – Školení na takové úrovni, aby to nebyla jen suchá teorie, ale spojení s praxí. Také 

různé konfliktní situace a jejich řešení z praxe. Chybí předávání zkušeností s konflikty 

a vedením lidí. Nemám čas na kontrolu, v současnosti studuji posledním rokem vysokou 

školu. Z tohoto důvodu mám málo času, ale po dokončení studia bych chtěl všechno své 

úsilí napnout k řízení lidí a řešení konfliktů na pracovišti. Nechválím práci svých 

podřízených – jsem si toho vědom. Děkuji jim za práci, ale jde spíš o formální věc.  
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B – Můj úsudek a odhad lidí mě nikdy nezradil, je pro mne důležitější víc, než 

psychologické testy, myslím si, že školení jsou přeceňována, práce je podle mě daleko 

důležitější. Zlepšení pracovních podmínek je jen dočasným prostředkem k zlepšení kvality 

ovzduší na pracovišti. Přátelské ovzduší je velmi důležité. Konflikty dle mého názoru jsou 

také důležité, ale musím je řešit. Pokud cítím na jedné či druhé straně konfliktu vysokou 

emoční hladinu, snažím se je nejprve uklidnit, pak je možné s nimi komunikovat a jednat. 

Pro to, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím na pracovišti, nastavuji 

pravidla, která by se měla dodržovat. 

V současné době jsem doporučil tři z mých podřízených, aby se zúčastnili v září letošního 

roku školení komunikace s lidmi, zjistil jsem, že mají nedostatky, a proto jsem je navrhl na 

toto školení, které budou provádět psychologické služby pracující v Ústí nad Labem. 

C – Školení si myslím, že by mohlo pomoci všem zaměstnancům. Co se týče náhledu na 

psychologické testy, neřeší osobnost člověka. Samozřejmě mohou pomoci k tomu, abych si 

o dotyčném nějaký obrázek udělal, ale pak se řídím tím, jaké zkušenosti s tím kterým 

člověkem mám. Zlepšení pracovních podmínek může někdy předejít menším konfliktům.  

Z této otázky se dalo usuzovat, jaký přístup mají manažeři ke konfliktům. Z odpovědí 

manažerů A a C bylo zřejmé, že konflikty jim činí osobní problémy, neztotožňují se s nimi, 

mají vůči nim negativní postoj. Na rozdíl od nich respondent B, uvádí, že si je vědom toho, 

že konflikty na pracovišti jsou i důležitými faktory pro posun celého kolektivu, z čehož je 

zřejmé, že si uvědomuje, co píší autoři v odborné literatuře, nebo je možné, že k tomuto 

názoru došel vlastní cestou za pomoci praxe. Dle mého názoru by snížení napětí 

v kolektivech pracovníků mohly pomoci různá setkání mezi lidmi po pracovní době.  

7.2 Příklady z praxe 

Příklady, které respondenti uváděli, byly ve větší míře směrodatnějšími k možnosti 

rozboru, jak jsou schopni či neschopni zvládat práci s konflikty, než výše uvedené otázky. 

Z rozboru těchto příkladů vyšlo najevo, že ti, kteří mají dlouholetou praxi jak v oboru, tak 

i s vedením lidí a zároveň byli proškoleni, jsou ve výhodě v připravenosti na vzniklé 

konfliktní situace, než jeden z respondentů, který je v pozici manažera jen velmi krátkou 

dobu, předtím pracoval jako řadový policista a žádným školením do současnosti neprošel. 

On se řídil pouze svým instinktem, který však nemůže nahradit teoretické a praktické 
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znalosti. Sám ovšem na druhou stranu ví o svém handicapu a je připraven projít školením, 

popř. se obrátit na některého ze svých manažerských kolegů, aby dosáhl co nejlepší úrovně 

při řešení konfliktních situací. Sice dle mého názoru měl tento respondent školením projít 

již v době, kdy byl vhodným kandidátem na manažerské místo, ale jelikož neznám bližší 

informace k tomuto, nemohu činit žádné závěry, proč nebyl respondentovi učiněn návrh na 

absolvování školení.   

Na základě získaných informací od respondentů jsem se zaměřila na oblast přípravy 

manažerů policie České republiky. Na intranetových stránkách policie jsem našla kontakt, 

články a termíny kurzů, které provádí oddělení psychologických služeb pro zaměstnance 

policie Ústeckého kraje (viz příloha č. 4). Poté jsem se s nimi zkontaktovala a rozhovorem 

vedeným s psycholožkou jsem získala základní obraz, jakým způsobem psychologické 

služby pomáhají manažerům v řešení konfliktů na pracovišti. Dotazy směrovaly nejprve 

tomu, jakým způsobem jsou manažeři do vedoucích funkcí vybíráni, zda se zkoumají 

znalosti či dovednosti jak s vedením týmu, tak hlavně v řešení konfliktů na pracovišti. 

Psychologové se zabývají spíše osobnostními typy kandidátů, ani praxi či znalosti v řešení 

konfliktních situací nejsou pro ně důležité. Kandidáti na místo manažera jsou podrobeni 

tzv. Assessmentu, dvoudennímu pozorování jejich chování v určitých situacích. Po 

vyhodnocení výsledků, sdělí psychologové doporučující stanovisko k tomu či onomu 

uchazeči o místo manažera. Dozvěděla jsem se jak z dotazů respondentů, tak i od 

psychologa, že pokud manažer zjistí, že není schopen vyřešit konflikt na pracovišti, má 

možnost využít jejich služeb na základě telefonického rozhovoru. Psychologové se dostaví 

na pracoviště, celou věc projednají s manažerem a poté se spolu dohodnou, jaký postup při 

řešení zvolí. Po čase požádají manažera o tzv. zpětnou vazbu, čímž si myslím, že 

vyčerpávají všechny možnosti zásahů do řešení konfliktů. 

• Příklady z praxe respondenta A a jejich rozbory 

Respondent A je mladý člověk ve věku cca 35 let, nachází  se na prvním stupni řízení. Jde 

tedy o nejnižší prvek hierarchie organizace. Nemá žádné zkušenosti s řízením lidí ani 

řešením konfliktních situací. Jeho odbornost by měla být na velmi vysoké úrovni. Měl by 

mít dobré organizační schopnosti a dobré znalosti s komunikací s lidmi a řízení konfliktů. 

Jeho dosavadní praxe je ovlivněna studiem na vysoké škole, kdy je na studium uvolňován 

ze zaměstnání, a tudíž se o konfliktech buďto nedozví, nebo je neřeší, což také prokázala 
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jeho odpověď na čas, který tráví řešením konfliktů, kdy uvedl, že pouze 0,01 % svého 

času.  

Respondent na základě svých znalosti o sobě usuzuje, že je osoba spíše extrovertní, 

asertivní, ale dokáže se i vcítit do druhých lidí. Z toho vyplývá, že zná zřejmě své 

přednosti a nedostatky, jichž může využít ke komunikaci s lidmi a řešení konfliktů. 

V pokládaných otázkách uvedl, že řeší konflikty hlavně z pozice vyjednávání, ale neřekl 

žádný z případů, kdy by jako vyjednávač jednal.  

Pokud bych měla posuzovat připravenost tohoto respondenta na práci s konflikty, dle mého 

názoru jsou na nízké úrovni. Příprava ze strany organizace dle mého názoru není žádná. 

Tudíž člověk byl organizací vybrán na základě svých osobnostních dovedností a znalostí 

pro práci vedoucího, avšak co se týče přípravy na konfliktní situace, jeho chování je 

ovlivněno pouze pocity, jak by měl postupovat při konfliktních situací. S vedením lidí 

a řešením konfliktů má jen dvouleté zkušenosti. Jde o jeho první místo na pozici 

vedoucího, a jak sám uvedl, řídí se především negativními zkušenostmi, které měl v pozici 

podřízeného pracovníka. To znamená, že jeho řešení konfliktů je ovlivňováno jeho 

názorem na špatná rozhodnutí jeho nadřízených v minulosti. Je vhodným kandidátem na 

školení týkající se konfliktů na pracovišti.  

Příklad č. 1 

Přišla za mnou jedna z podřízených žen s tím, že je gravidní a má dvě možnosti, buď 

zůstane doma a bude v neschopnosti, nebo bude chodit do práce, ale odmítá chodit do 

terénu. Uvědomil jsem si, že pro tým bude výhodnější, aby žena do práce chodila 

a pracovala na spisech, tedy prováděla pouze administrativu. Po pár dnech za mnou přišel 

jeden z podřízených a stěžoval si na úlevy, které ode mne dostala jeho gravidní kolegyně. 

Snažil jsem se mu celou věc vysvětlit ze své pozice a snažil se ho přesvědčit o svém 

správném rozhodnutí. Jsem si vědom toho, že ke konfliktu přispěl nepříliš kladný jeho 

osobní vztah s kolegyní a jeho zášť vůči ní. Nepátral jsem proč. Podřízeného jsem 

nepřesvědčil. Negativní chování vůči kolegyni se nezměnilo a konflikt trval až do doby, kdy 

odešla na mateřskou dovolenou. 

Rozbor situace  

a) nezískal dle mého názoru dostatek informací k tomu, aby mohl celý konflikt 

posoudit. Cítil, že jde o něco víc, než stížnost na úlevy kolegyně, ale nešel do jádra 
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problému a tudíž nezískal všechny dostupné informace o vzniklém konfliktu. 

Jelikož se jednalo o konflikt s emočním zabarvením, jde tedy o spor, kdy jeden 

z účastníků konfliktu chtěl prosadit zrušení úlevy pro svou kolegyni s tím, že ona 

klidně může odejít na nemocenskou, viz tabulka str. 12. Konflikt se nacházel ve 

druhé fázi cyklu, šlo zde o osočování. Z pozice jednoho ze zúčastněných došlo 

k frustraci (kolegyně) a u druhého došlo k pocitu, že ženám jsou na pracovišti 

umožňovány úlevy, na které on neměl nikdy nárok.  

b) Rozhovor byl s účastníkem konfliktu – stěžovatelem řešen zřejmě již z pozice toho, 

že s touto osobou jsou stále nějaké problémy. Z pozice nadřízeného a jeho 

rozhodnutí. 

c) Problém nebyl řešen a čekal na vyřešení situace tím, že pracovnice odejde na 

mateřskou dovolenou, čímž se vyčistí atmosféra na pracovišti. Dle respondenta mu 

chyběl dostatek času na to, aby se mohl konfliktem více zabývat.  

Příklad č. 2 

Uvedená pracovnice o dítě přišla ve třetím měsíci a byla ve špatném psychickém stavu. 

Dohodl jsem se s psychology z Krajské správy v Ústí nad Labem, zda by nemohl někdo 

přijet a pohovořit si s podřízenou o problému, který nastal. Nechtěl jsem, aby pracovnice 

nabyla dojmu, že jednání bude pouze kvůli ní a tak jsem sezval všechny tři policistky 

v kolektivu. Situace se zklidnila teprve, když kolegyně znovu otěhotněla a odešla na 

nemocenskou a poté na mateřskou dovolenou.  

Rozbor situace 

Na základě rozhodnutí respondenta mohlo dojít ke konfliktu mezi pracovnicemi, kterých se 

celá věc netýkala, a pracovnicí, na jejímž problému byla celá věc posuzována 

a zkonstruována. Pracovnice, kterých se problém netýkal, ztratili pracovní čas, mohly na 

celou věc nahlížet jako na zbytečnou, čímž se pozice vedoucího mohla snížit. Tím, že 

respondent pozval psychology k jednání a to takovým způsobem, že dotyčná pracovnice 

neměla mít tušení o tom, že psycholožka přichází právě kvůli ní, mohlo dojít k tomu, že 

tato hra byla odhalena a ze strany pracovnice mohla být vnímána jako neférové jednání ze 

strany respondenta. Mohla být tedy poškozena důvěra této pracovnice v osobnost 

respondenta. Ostatní dvě policistky mohly pociťovat nedůvěru k vedoucímu s tím, že 

budou-li v nějaké citlivé situaci, bude postupováno stejným způsobem. Dle mého názoru 
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měl respondent s dotyčnou pracovnicí vyvolat rozhovor s tím, že by jí navrhl řešení cestou 

jednoho z pracovníků psychologického oddělení organizace. Bylo by to vůči pracovnici 

„fér“ a je možné, že by tuto nabídku přijala s vědomím, že respondent si všiml, že není 

něco v pořádku a snaží se jí pomoci. Možná by to otevřelo důvěru mezi pracovnicí 

a respondentem. Nejde přímo o konfliktní situaci, ale tato by na základě možné nedůvěry, 

jak ze strany poškozené pracovnice, tak i ze strany obou nezúčastněných osob, mohla 

nastat.   

• Příklady z praxe respondenta B a jejich rozbory 

Respondent B je člověk ve středním věku, cca 45 let, nachází se na třetím stupni řízení. 

Pracuje především s týmem duševně pracujícím. Řídí 101 podřízených. Přímo pod sebou 

má 1 vedoucího a 1 koordinátora, kteří by se měli zabývat méně závažnými problémy. 

Kolektivy řídí od roku 2000, má tedy 10 let praxe. Je zkušený jak s komunikací, tak 

i s řízením lidí. Prošel několika kurzy v komunikaci s lidmi a také kurzem řešícím 

konflikty na pracovišti, což se projevilo na jeho schopnostech řešit konfliktní situace.   

Dřív, než vedl tým lidí, poznal dobře práci z pozice podřízeného. Respondent na základě 

svých znalostí o sobě samém udává, že je osoba spíš introvertní, klidná, inklinuje spíš 

k logickému myšlení, ale občas se snaží vcítit se při řešení konfliktů do osob. Dle mého 

názoru jde o osobu otevřenou a přemýšlivou. 

Pokud bych chtěla komentovat připravenost respondenta na konflikty, myslím si, že je 

v zásadě na dobré úrovni. Z jednání bylo zřejmé, že zná jak teorii konfliktních situací, tak 

se dokáže rychle orientovat v problému. Základem k jednání s lidmi a řešení konfliktních 

situací je jeho praxe a schopnost vnímání, vstřebání a získávání informací podávaných od 

kolegů v minulosti. Což se zdá být pozitivním prvkem.     

Příklad č. 1 

Na pracovišti administrativních pracovnic bylo nutné zřídit pracoviště datových schránek. 

V úvahu přicházely dvě pracovnice, jejichž náplní práce je přidělování pošty, její 

zapisování a rozdělování. Jedna z nich je na pozici mé „sekretářky“ a druhá přímo spadá 

pod vedoucího jednoho z oddělení. Ani jedné z pracovnic nebylo sděleno, kdo konkrétně se 

má prácí „navíc“ zatížit. Mezi oběma vznikl konflikt, který se šířil i mezi ostatní 

pracovnice. O konfliktu jsem se dozvěděl od nezúčastněné osoby. Sezval jsem si všechny 

administrativní pracovnice a direktivně jsem nařídil, kdo práci bude vykonávat, druhá 
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z pracovnic bude zástupem pro první. Podle mého názoru šlo jen o to, že účastnicím 

konfliktu nebylo před započetím funkce datových schránek přesně určeno, kdo tuto práci 

bude vykonávat.  

Rozbor situace  

Na základě získaných informací od respondenta, jsem usoudila, že šlo o špatnou 

komunikaci mezi přímým nadřízeným jedné z pracovnic spolu se střetem zájmů. Zájmů na 

tom mít méně práce. Jedna z pracovnic měla dojem, že je výkonnější a pracovně 

vytíženější, než druhá. Druhá měla obavy z práce, kterou neznala. 

Dle názoru respondenta šlo o konflikt bez vymezení kompetence, který umocnily osobní 

vztahy. Manažer správně došel k názoru, že musí direktivně nařídit, kdo a jakou práci bude 

vykonávat. V tomto případě uvažoval tak, že jde jen o dočasný problém, jelikož v řádu 

několika měsíců dojde ke zlepšení informačního systému tak, že tuto práci si bude každý 

zpracovatel řešit sám, čím ubude jedné z pracovnic tato povinnost. Dle mého názoru 

uvedená pracovnice však nebyla s tímto srozuměna a chápala celou věc jako dlouhodobou 

a zároveň osobní. Nabyla dojmu, že druhá z pracovnic je jakýmsi chráněncem vedoucího. 

On však usoudil, že druhá z pracovnic není na takové úrovni, aby mohla celou věc 

zvládnout. Proto se také uchýlil k tomu direktivnímu nařízení. Dle mého názoru šlo ze 

strany jedné pracovnice o konflikt emočně zabarvený, tzv. spor, což respondent nevzal 

v potaz. Jednal zde na základě moci ze své funkce. Čas obětovaný k řešení problému mohl 

využít jinak, proto také zřejmě sáhl po direktivním nařízení, arbitráži. Což znamená, že 

manažer zaujme roli soudce a uplatní zde svou autoritu.  

Příklad č. 2 

Když jsem nastoupil do této funkce, všiml jsem si velké nevraživosti a nespolupráce mezi 

uniformovanou policií a kriminálkou. Jedni házeli špínu na druhé a konflikty se vršily. Šlo 

o pracovní věci typu: ten špatně zpracoval místo činu a předal spis ve špatném stavu, já na 

něm nemohu pracovat, chybí tam základní věci apod. Na základě tohoto zjištění jsem si 

sedl s vedoucím uniformované policie a začali jsme společně hledat řešení, jak tuto situaci 

zvládnout. V první řadě jsme se dohodli na tom, že se navzájem nebudeme osočovat 

a půjdeme příkladem pro své podřízené, budeme spolu komunikovat a spolupracovat tak, 

aby bylo zřejmé, že nám jde o společnou věc. Myslím si, že být vzorem je základ k tomu 

chtít po ostatních také spolupráci na dobré úrovni. Také jsem celému týmu sdělil, že nikdo 
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z nás není neomylným a tudíž by se měli chovat k uniformovaným kolegům taktně 

a vysvětlovat a spolupracovat s nimi. Situace se poměrně uklidnila a v současnosti jsou jen 

malé výchylky v chování skupiny mezi sebou.  

Rozbor situace  

V druhé situaci jde o meziskupinový problém, který pocházel z minulosti. Nacházel se už 

ve III fázi cyklu konfliktu, kdy jakékoli jednání mezi nesvářenými skupinami bylo 

emocionální. Zapříčiněno právě tím, že konflikt nebyl řešen. Jedna ze skupin náleží 

k „podřadné skupině“, tak je vnímána druhou ze skupin. A také tak s nimi bylo zacházeno. 

Ze strany obou vedoucích došlo k přímému kontaktu mezi vůdci skupin a jednání, které 

bylo kooperativní a úspěšné. Nalezli společný cíl, a to ten, že spolupráce mezi oběma 

znesvářenými skupinami je důležitá pro práci celé organizace. Tím, že došlo ke spolupráci 

mezi vedoucími navzájem „a tažení za jeden konec“, se bude postupně celý konflikt 

stabilizovat. Dle mého názoru byla taktika řešení tohoto konfliktu zvolena správně. A jak 

nám uvádí teorie, tento zvolený přístup má největší šanci na stabilitu.  

• Příklady z praxe respondenta C a jejich rozbory 

Respondent C je muž ve věku cca 45 let, ve vedoucí funkci je od roku 2002, což je 8 let. 

Jeho pozice patří dle teorie do druhého stupně řízení. V minulosti řídil tři roky kolektiv na 

nejnižším stupni řízení. Což znamená, že měl při nástupu do této funkce zkušenosti 

s řízením lidí a konfliktů na pracovišti. Není příliš otevřený a jak sám o sobě řekl, je i málo 

asertivní. Jeho malá otevřenost plynula zřejmě z nepříliš dobrých zkušeností v jednání 

s lidmi, to bylo znát i na jeho odpovědích, které se někdy zdály být vyhýbavé.  

Příklad č. 1 

Řešil jsem konflikt mezi dvěma kolegy. Přidělil jsem jim společnou práci. Měli rozdílný 

pohled na věc a docházelo k hádkám, které se po čase staly osobními. O konfliktu jsem se 

dozvěděl až v době, kdy byl neúnosný. Po zhodnocení celé situace jsem se rozhodl pro 

řešení, kdy jednoho ze zúčastněných přeložím na jiné pracoviště tak, aby nevznikaly další 

konflikty.   

Rozbor situace  

Šlo o konflikt pracovní, ale s rozdílem osobností, které měly spolupracovat. Při zadávání 

práce by měl manažer brát i zřetel na osobnost toho či kterého, což se v tomto případě 
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nestalo. Konflikt byl zaznamenán až ve třetí fázi cyklu, kdy už šlo zřejmě o vědomou 

frustraci protivníka a docházelo k nevraživosti, hádkám i nepřátelskému chování. Konflikt 

byl již těžko zvládnutelný. Manažer zvolil správné řešení. Převedení jedné ze zúčastněných 

stran na jiné oddělení bylo nevyhnutelné.  Manažerovi by se dalo vytknout, že mohl celé 

konfliktní situaci předejít právě tím, že tyto dva pracovníky by spolu nenechal pracovat na 

jedné kauze. Také si myslím, že informace se k manažerovi dostala až příliš pozdě, což 

může nasvědčovat o nedůvěře v jeho rozhodování. Pokud by se o konfliktu dozvěděl včas, 

mohl direktivně nařídit, jak se bude postupovat. Zřejmě nechal rozhodnutí o postupu na 

zúčastněných osobách, což se v tomto případě ukázalo jako neefektivní. Dle mého názoru 

nebyla prováděna správně kontrola jejich práce, protože pak by manažer mohl přijít na 

konflikt včas. 

Příklad č. 2 

Tento případ se nestal přímo na mém pracovišti. Do vedoucí funkce analytiky byla vybrána 

žena. Její přístup k lidem byl jen z pozice nadřízené a moci. Nevhodně a netaktně jednala 

s podřízenými. Peskovala je nevhodným způsobem třeba proto, že si neplní své povinnosti, 

například docházku do zaměstnání. Sama nebyla příkladem. Podřízené trestala různými 

sankcemi. Kolektiv se postavil proti ní a nikdo s ní nechtěl pracovat. Stav se řešil 

u nevyššího nadřízeného, který použil služby psychologů. Psychologové provedli průzkum 

na základě dotazníků spokojenosti s nadřízeným pracovníkem. Z tohoto průzkumu bylo 

zřejmé, že z 9 podřízených jich 6 nechce pod touto vedoucí pracovat. Na základě průzkumu 

bylo zhodnoceno jednání vedoucí jako nevhodné, a psychology byla nabídnuta možnost 

školení v jednání s podřízenými spolu s doporučením, jak se má chovat k podřízeným. 

Situace se zklidnila, konfrontace ustaly.  

Rozbor situace  

V tomto případě zřejmě přímý nadřízený zasáhl velmi pozdě, až když o to byl požádán 

některou z osob, kterých se konflikt týkal. Pokud by se o konfliktu mezi vedoucí a jejími 

podřízenými dozvěděl včas, mohl se stát jednatelem a konfliktní vedoucí si zavolat k sobě 

a snažit se ji sám usměrnit, popř. ukázat cestu. V případě, kdy už celá věc gradovala a byla 

nesnesitelnou i pro okolí, sáhli nadřízení po mediaci. Mediátorem se stal psycholog, 

odborník. 
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8 VYHODNOCENÍ A DOPORUČENÍ 
Souhlasím s názory odborníků, kteří tvrdí, že konflikty na pracovišti patří k nejnáročnějším 

situacím, kterým musí manažeři čelit. Manažeři policie dle mého názoru jsou ve složitější 

situaci než například manažeři, kteří jsou zároveň i majiteli menší firmy. Majitel firmy si 

může pracovníky vybírat sám, kdežto manažer na policii musí pracovat a spolupracovat 

s lidmi, kteří byli vybráni personálním oddělením na základě testů fyzických 

a psychologických. Z jeho pozice je velmi nutné, aby dokázal umět komunikovat s lidmi, 

vytvářel týmy pracovníků na základě jejich osobnostních typů a byl pro ně příkladem. Měl 

by se dokázat za své podřízené postavit a zároveň jim umět naslouchat a být jim 

nápomocen k řešení konfliktů na pracovišti. Jen tak se mu podaří uskutečňovat cíle co 

nejrychleji, nejkvalitněji a nejefektivněji. Pro dosažení vytýčených cílů je manažerům 

doporučováno utvořit týmy o velikosti 5 až 12 členů. Pak má lepší možnosti k jeho 

ovlivňování tak, aby byl schopen komunikace a spolupráce, jak mezi sebou navzájem, tak 

i s jinými složkami v organizaci. Toto doporučení není možné ve složkách policie použít, 

kolektivy jsou tvořeny daleko větším počtem zaměstnanců, a s tím je spojeno také větší 

množství konfliktů. Manažer by měl umět působit na kolektiv tak, aby napětí mezi lidmi 

bylo co nejmenší a nekončilo konflikty. Protože ony pak mají za následek zhoršení 

pracovní výkonnosti, psychické poruchy, pracovní úrazy i zvýšenou nemocnost. Dalším 

teoretickým bodem jednání manažera v konfliktní situaci, je shromažďování informací. 

Dle mého názoru tento bod nedělal žádnému z respondentů potíže. Všichni jej zvládali. 

Poté, co manažer shromáždí získané informace, nám teorie říká, že by je měl zhodnotit 

a zaujmout nějakou roli v konfliktu. K zaujmutí vhodné role má několik možností: arbitráž, 

delegaci, mediaci, vyjednávání. Z praktických otázek směrovaných k respondentům se 

ukázalo, že nejvíce se přikláněli k roli vyjednavače. To znamená, že mají dobré 

komunikační dovednosti, bez nich by totiž nebyli vhodnými vyjednavači a konflikty by 

nevyřešili. Druhou rolí, ke které se respondenti rozhodli sáhnout, byla arbitráž. Dle mého 

názoru se v konkrétních případech rozhodli správně, jelikož role arbitra, soudce, se dle 

teorie manažer zhostí v případě, že jde o rychlý a definitivní přístup k vyřešení celé věci. 

Jde většinou o problémy pracovní. Autoři teorie uvádí, že tento přístup je nejčastějším. 

Respondenti jej uváděli až na druhém místě. Zde jde tedy o rozpor mezi teorií a praxí, ale 

jen pouze v pořadí prvních dvou rolí manažera v konfliktu. Poté, co manažer zaujme 
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vhodnou roli vyjednávače, musí se stát dobrým posluchačem, znát verbální i neverbální 

komunikaci, být spravedlivý a klidný. U všech tří manažerů jsem nabyla dojmu, že 

opravdu zde je shoda s teorií. Všichni znali jak verbální, tak neverbální komunikaci, kterou 

jsem u nich pozorovala během svého rozhovoru. Ani u jednoho z respondentů jsem si 

nevšimla nějakého neklidu při pokládání otázek či převyprávění situací, kdy konflikt sami 

řešili. Myslím si, že respondenti, které jsem svými otázkami oslovila, jsou vybráni pro 

funkci manažerů především na základě jejich vlastností, například klidnému jednání. Dle 

mého názoru se objevily rozdíly ve znalostech a dovednostech jednotlivých respondentů. 

K tomu, aby i manažeři, kteří nemají dostatečné znalosti a dovednosti s řešením konfliktů, 

tyto získali, je nutné jim věnovat dostatečnou podporu ze strany organizace. Podmínky 

organizace vcelku vytváří. Například zřízením oddělení psychologických služeb v Ústí nad 

Labem. Na základě rozhovoru s pracovnicí psychologických služeb jsem usoudila, že toto 

pracoviště se snaží vytvářet dobré podmínky pro manažery při řešení konfliktních situací 

na pracovišti. Například jsou nápomocni při konzultacích a provádí i různá školení. Avšak 

z rozhovorů mohlo vyplynout, že praxe je velmi důležitou, možná o něco více než teorie. 

Ale bez základních teoretických znalostí se žádný manažer neobejde a ani oni ne. 

Vzorek respondentů, který jsem v práci použila, není reprezentativním. Zejména co do 

počtu dotazovaných. Závěry této mé práce není možné zobecňovat, avšak mohou být brány 

jako sondy do znalostí a praxe při řešení konfliktů na pracovištích policie v pozici 

manažera. Pokud by práce měla směřovat k hlubšímu rozboru a ověření si situace, bylo by 

potřeba ji ověřit rozsáhlejším výzkumem, což by znamenalo oslovit daleko více 

respondentů, například všechny manažery na policii v ústeckém kraji. 

8.1 Doporu čuji 

1. Pravidelná školení prováděná formou prezentace. Manažery na jejich pracovištích 

seznamovat s teorií vzniku a řešení konfliktů spolu s uváděním příkladů z praxe, a to 

příkladů jak nevhodného řešení, tak i doporučujícího řešení s úderným dopadem na 

řízené kolektivy. Přičemž cílem by bylo vzbudit větší zájem o toto téma a rozvíjet 

u manažerů chybějící dovednosti a diskuzi o konfliktech na pracovišti. Takovéto 

školení by mělo být aktivitou oddělení psychologických služeb a mělo by sloužit 

k lepší připravenosti manažera na konflikty. 
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2. Poskytování informací o osobnosti nového zaměstnance ze strany organizace. Tato 

v minulosti používaná praxe je opomíjena. S příjmem nového pracovníka na 

jakoukoli pozici, byly prováděny rozbory osobností. V současnosti oddělení 

psychologických služeb tyto informace nezjišťuje. Myslím si, že minulá praxe 

pomohla manažerům k tomu, aby při řešení konfliktů bral na zřetel i osobnostní typ 

pracovníka, což bylo dle mého názoru šetrnější k pracovníkovi. Na základě získaných 

znalostí mohli manažeři daleko důsledněji řešit konflikty na pracovišti. Dle mého 

názoru by se organizace mohla vrátit k těmto zapomenutým praktikám. 

3. Dalším z řešení vzniklé situace na pozicích manažerů policie by bylo to, že policisté, 

kteří přicházejí v úvahu jako manažeři, by byli nejprve umístěni na pozice zástupců 

vedoucího, což by jim umožnilo získat potřebnou praxi. Poté by teprve byli 

připraveni na pozice manažerů ve složce policie. A v této době by byli připravováni, 

po stránce teoretické, k vedení týmu a s tím spojeného řešení konfliktů na pracovišti. 

4. Velmi významnou složkou pracovní náplně manažerů je plánování, z praxe je mi 

známo, že na tuto část pracovní náplně je manažery neprávem nahlíženo jako na něco, 

co jim ubírá čas. Pokud by manažer věnoval plánování dostatečnou pozornost, mohl 

by svou přípravou zabránit vzniku zbytečných konfliktů na pracovišti. Plánováním by 

si měl manažer: stanovit priority, koordinovat práci podřízených, řídit svůj čas, 

předvídat situace, ke kterým může v kolektivu dojít.  

Myslím si, že mnou uvedené návrhy by mohly zkvalitnit práci manažera v organizační 

složce státu Policie České republiky tak, aby konflikty nezatěžovaly organizaci do té míry, 

že by destruktivně působily na celé kolektivy. 
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9 ZÁVĚR 
Drobné incidenty a konflikty budou práci s lidmi vždy provázet. Problémy a spory jsou 

zátěžovými prvky pro manažery, a ti musí být proti nim odolní. Základním předpokladem 

pro úspěšné řešení konfliktů na pracovišti je profesionální přístup. Což znamená uplatnění 

komunikativních dovedností, citovou neangažovanost v konfliktech a umění naslouchat 

druhým. Tím se zabrání mylnému úsudku o konfliktu a jeho možnému posunutí do další 

fáze. Každý zaměstnanec si přeje vstřícného manažera a každý manažer si přeje loajálního 

zaměstnance. Takto vypadá ideální situace ve vztahu podřízeného a nadřízeného. Avšak 

praxe je odlišná. K tomu, abychom se přiblížili ideálnímu stavu, je nutné, aby manažeři 

byli schopni řešit konflikty efektivně a citlivě.  

Na základě provedeného rozboru otázek a odpovědí zúčastněných respondentů jsem 

usoudila, že úroveň manažerů k řešení konfliktů na policii je různá. Je ovlivněná jak jejich 

vrozenými vlastnostmi, tak i znalostmi teorie a v neposlední řadě praxí. Praxe hraje velmi 

důležitou roli v řešení konfliktů na pracovišti. Ukázalo se, že manažeři s delší praxí, mají 

i větší teoretické znalosti. Získali je školením, které v minulosti podstoupili. Noví a mladí 

manažeři mají v tomto směru handicap, do současnosti neprošli žádnými školeními. 

Příprava nových policejních manažerů byla organizací opomíjena. Pro tento rok jsou 

připravena školení za pomoci psychologických služeb. Současný stav, kdy jsou do 

manažerských funkcí navrhování i lidé bez zkušeností s vedením, vznikl díky 

organizačním změnám. Jednou z příčin byly masivní odchody policistů 

s dlouholetou praxí. Tím došlo k tomu, že kvalitní praktici nemohou předávat své 

zkušenosti novým policistům, kteří nastoupili na jejich místa. Organizace nebyla 

připravena dopředu na tuto situaci a dle mého názoru podcenila oblast přípravy lidských 

zdrojů na manažerské funkce. Podle mého průzkumu organizace začínající manažery na 

řešení konfliktních situací předem nepřipravuje tak, jak by mohlo být v jejich možnostech. 

Školení provádí oddělení psychologických služeb. Konflikty zařazuje jen okrajově, jsou 

součástí komunikace s podřízenými a to pouze z pohledu teorie. Do školení nejsou 

zahrnuty příklady z praxe, které by mohly být vodítkem pro nové manažery v organizaci. 

Praxí jsem zjistila, že většina manažerů u policie získá dovednosti k řešení konfliktů 

především až přímo jejich řešením. Přitom kdyby byli na konflikt aspoň teoreticky 

připraveni, nemuselo docházet k tomu, že problém dojde do třetí fáze cyklu a jeho možnost 
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vyřešení se tím ztíží. To potvrzuje i můj průzkum, kdy manažer s nejdelší praxí 

jednoznačně nejlépe zvládá sporné situace a i jeho přístup k nim je dle mého názoru 

profesionální, neboť nepodceňuje drobné konflikty, získává si informace od stran i od 

nezávislého odborníka, přihlíží k osobnostním rysům a zvládá komunikaci, protože si je 

dobře vědom role konfliktu v pracovním procesu. Naproti tomu manažer s nejmenší praxí 

na konflikty není připraven ani teoreticky. Jeho způsob řešení ve většině příkladů nebyl 

správný. Manažeři by díky navrhnutým opatřením, které zmiňuji v předešlé kapitole, mohli 

být schopni rychleji a kvalitněji reagovat na vzniklé konflikty v pracovním kolektivu, čímž 

by mohlo dojít k zlepšení atmosféry na pracovištích policie. 
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PŘÍLOHA Č. 1  
1. Jaká je vaše pracovní pozice a jak dlouho na této pozici jste?  

Vedoucí oddělení. Asi dva roky. 

2. Je ve vaší kompetenci řešení konfliktů na pracovišti? 

Ano řeším konflikty na pracovišti. Zda je řeším správně nebo ne, nevím. Řeším je dle svého 
nejlepšího vědomí a informací, které jsem získal. 

3. Kolik řídíte lidí? 

(počet zaměstnanců) 

28 policistů, z toho 3 ženy a 25 mužů + 1 administrativní pracovnice + 1 uklízečka 

4. Jak často řešíte konfliktní situace a kolik času zabere jejich vyřešení?  

(Hodiny, dny, málo, hodně) 

Myslím si, že málo, kolektiv je na dobré osobní úrovni, když řeším konflikty, tak většinou 1 hodinu 
v měsíci. Drobné konflikty řeším každodenně, několik minut.  

5. Co je nejčastějším zdrojem konflikt ů na vašem pracovišti? 

(stres, přepracovanost, lež, nedbalost, postranní úmysly)  

Pracovní konflikty víc než osobní. 

6. Jaké další konflikty se na vašem pracovišti objevují? 

Jaký je poměr konfliktů týkajících se práce nebo mezilidských vztahů na pracovišti? 

Mezilidských méně než pracovních. 

7. Jaký mají vliv konflikty na chod vaší organizace? 

(plýtvání energie, ztráta koncentrace, stres, osočování, neschopnost spolupráce, agresivita) 

Nedbalost, nespolupráce, ztráta koncentrace. 

8. Podle čeho poznáte, že na vašem pracovišti vznikl konflikt? 

(Problém, spor, malicherný, vážný, od blízkého kolegy jedné ze stran konfliktu, od ostatních 
zaměstnanců) 

Podle chování některých zúčastněných, napětí v kolektivu. Informace získávám od 
ostatních lidí v kolektivu a poté i od člověka postiženého konfliktem.   

9. Kdy vstupujete do řešení konfliktu vy? 

V případě, že bych uvážil, že konflikt je vážný, vstoupím do něho. V případě, že jde o konflikt 
bezvýznamný, neřeším jej.  

10. Jakou roli a v konfliktu zaujímáte a proč?  

Jak vypadá řešení konfliktu, jaký volíte další postup? 

Většinou vyjednávám. Pozvu si jednu ze zúčastněných stran konfliktu a projednám s ním celý 
konflikt, poté druhou stranu a pak si je pozvu společně a nechám je komunikovat spolu a já 
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rozhovor vedu a usměrňuji. V některých případech řeším konflikt s každým jednotlivcem zvlášť 
z pozice nadřízeného. Při jednání používám mimoverbální komunikaci, načteno z knih. 

11. Které znalosti a dovednosti vám pomáhají v řešení konfliktních situacích?    

(Role soudce, deleguji řešení na jinou osobu, jsem mediator, neboli zprostředkovatel, vyhýbám se 
jakékoli roli, jsem pasivní, ponechám to na náhodě, nastavím pravidla)  

Rozhodně nejsem pasivní, využívám spíš roli, kdy jednám s lidmi. Někdy stačí jen promluvit si 
s jednou stranou. Bezvýznamné konflikty neřeším, ale sleduji, aby se konflikt nestal vážný. 
Například neumyté nádobí v kuchyni. 

12. Které z nich považujete za nejdůležitější při řešení konfliktů? 

(Odbornost = udržení disciplíny a autority v týmu, využívám teorii v praxi) 

Komunikace, odbornost. 

13. Kde a jakým způsobem jste tyto znalosti a dovednosti získali  k řešení konfliktů? 

(praxí, od někoho, ze školení, z knih) 

Samostudiem, vyloučením jednání svých bývalých nadřízených, které se mi nelíbilo, na 
základě zkušeností v pozici kolegy. 

Školení, kterým jsem prošel, bylo jen hodnocení práce podřízených. Byl jsem vybrán do 
funkce na základě ASSESSMENTU, který byl uskutečněn na dva dny. Byly zde hodnoceny 
mé schopnosti rozhodnout se, asertivita – umění se prosadit, změna názoru v případě, že 
mne dokáže přesvědčit o své pravdě apod. 

14. Ovlivňuje vás, nějaký způsobem,  při konfliktech vaše  osobnost (vlastnosti, které 
máte)? 

(žena versus muž, introvertní nebo extrovertní, převaha myšlení nebo cítění, asertivita) 

Převaha myšlení, extravernost, asertivita, vcítění se 

15. Co si myslíte, že by mohlo usnadnit řešení konfliktních situací na vašem 
pracovišti? 

(lepší školení, provádění psychologických testů) 

Školení na takové úrovni, aby to nebyla jen suchá teorie, ale spojení s praxí. Také různé 
konfliktní situace a jejich řešení z praxe. Chybí předávání zkušeností s konflikty a vedením 
lidí. Nemám čas na kontrolu. Nechválím práci svých podřízených – jsem si toho vědom. 
Děkuji za práci, ale jde spíš o formální věc.  

Příklad č. 1: 

Přišla za mnou jedna z žen s tím, že je gravidní a má dvě možnosti, buď zůstane doma 
a bude v neschopnosti, nebo bude chodit do práce, ale odmítá chodit do terénu. Uvědomil 
jsem si, že pro tým bude výhodnější, aby žena do práce chodila a pracovala na spisech, 
tedy prováděla pouze administrativu. Po pár dnech za mnou přišel jeden z podřízených 
a stěžoval si na úlevy, které ode mne dostala jeho gravidní kolegyně. Snažil jsem se mu 
celou věc vysvětlit ze své pozice a snažil se ho přesvědčit o svém správném rozhodnutí. 
Jsem si vědom toho, že ke konfliktu přispěl nepříliš kladný jeho osobní vztah s kolegyní 
a jeho zášť vůči ní. Nepátral jsem proč. Podřízeného jsem nepřesvědčil. Negativní chování 
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vůči kolegyni se nezměnilo a konflikt trval až do doby, kdy tato odešla na mateřskou 
dovolenou. 

Příklad č. 2: 

Uvedená pracovnice o dítě přišla ve třetím měsíci a byla ve špatném psychickém stavu. 
Dohodl jsem se s psychology z Krajské správy v Ústí nad Labem, zda by nemohl někdo 
přijet a pohovořit si s podřízenou o problému, který nastal. Nechtěl jsem, aby pracovnice 
nabyla dojmu, že jednání bude pouze kvůli ní a tak jsem sezval všechny tři policistky 
v kolektivu. Situace se zklidnila teprve, když kolegyně znovu otěhotněla a odešla na 
nemocenskou a poté na mateřskou dovolenou.  

Příklad č. 3: 

Výše uvedený dlouholetý (cca 20 let) zaměstnanec. Nepracuje tak, jak si představuji, neplní 
správně a včas úkoly, je problémový, zřejmě se cítí nedoceněný. Zatrpklý, evidentně jej 
práce nebaví, dalo by se říct, že je vyhořelý. Snažil jsem se mu domlouvat, nabízel jsem mu 
jinou pozici v oddělení, napsal jsem dvě výtky, nedal jsem mu odměnu, a pokud dostane 
i třetí výtku, budu nucen sáhnout po snížení osobního ohodnocení. 

Příklad č. 4: 

Nedodržování pracovní doby. Řešil jsem na poradě upozorněním na tento problém. Poté 
jsem provedl kontrolu a zjistil jsem, že i tak není pracovní doba některými pracovníky 
dodržována. Při zadávání prací nad rámec povinností jsem použil právě ty pracovníky, 
kteří nedodržovali pracovní dobu s tím, že jsem jim odůvodnil, proč právě oni jsou 
zařazeni do této akce.  

Příklad č. 5: 

Všiml jsem si, že dochází ke sporům s úklidem hrnečků od kávy v kuchyňce. Jsem srozuměn 
s tím, že k něčemu dochází, ale dle mého názoru jde jen o malicherný konflikt, který 
prozatím řešit nebudu. 

Rozbor: 

Respondent A je mladý člověk ve věku cca 35 let, nachází se na prvním stupni řízení. Jde 
tedy o nejnižší prvek hierarchie organizace. Nemá žádné zkušenosti s řízením lidí ani 
řešením konfliktních situací. Jeho odbornost by měla být na velmi vysoké úrovni. Měl by 
mít dobré organizační schopnosti a dobré znalosti s komunikací s lidmi a řízením 
konfliktů.  

Respondent na základě svých znalosti o sobě usuzuje, že je osoba spíše extrovertní, 
asertivní, ale dokáže se i vcítit do druhých lidí. Z toho vyplývá, že zná zřejmě své 
přednosti a nedostatky, jichž může využít ke komunikaci s lidmi a řešení konfliktů. 
V pokládaných otázkách uvedl, že řeší konflikty hlavně z pozice vyjednávání, ale neřekl 
žádný z případů, kdy by jako vyjednávač jednal.  

Pokud bych měla posuzovat připravenost tohoto respondenta na práci s konflikty, dle mého 
názoru, jsou na velmi nízké úrovni. Příprava ze strany organizace dle mého názoru není 
žádná. Tudíž člověk byl organizací vybrán na základě svých osobnostních dovedností 
a znalostí pro práci vedoucího, avšak co se týče přípravy na konfliktní situace, jeho 
chování je ovlivněno pouze pocity, jak by mě postupovat tak, aby došlo k řešení 
konfliktních situací. S vedením lidí a řešením konfliktů má jen malé zkušenosti z doby, 
kdy vykonává tuto funkci, tzn. cca 2 roky.  Jde o jeho první místo na pozici vedoucího, 



Danka Šípková : Řízení konfliktů v pracovním procesu 

   

a jak sám uvedl, řídí se především negativními zkušenostmi, které měl v pozici 
podřízeného pracovníka. To znamená, že jeho řešení konfliktů je ovlivňováno, dle jeho 
názoru, špatným rozhodnutím jeho nadřízených v minulosti.  

Rozbor situaci v příkladu č. 1. - respondent A 
a) nezískal dle mého názoru dostatek informací k tomu, aby mohl celý konflikt 

posoudit. Cítil, že jde o něco víc než stížnost na úlevy kolegyně, ale nešel do jádra 
problému a tudíž nezískal všechny dostupné informace o vzniklém konfliktu. 
Jelikož se jednalo o konflikt s emočním zabarvením, jde tedy o spor, kdy jeden 
z účastníků konfliktu chtěl prosadit zrušení úlevy pro svou kolegyni s tím, že ona 
klidně může odejít na nemocenskou, viz tabulka str. 12. Konflikt se nacházel ve 
druhé fázi cyklu, šlo zde o osočování a z pozice jednoho ze zúčastněných došlo 
k frustraci (kolegyně) a u druhého došlo k pocitu, že ženám jsou na pracovišti 
umožňovány úlevy, na které on neměl nikdy nárok.  

b) Rozhovor byl s účastníkem konfliktu – stěžovatelem řešen zřejmě již z pozice toho, 
že s touto osobou jsou stále nějaké problémy. Z pozice nadřízeného a jeho 
rozhodnutí. 

c) Problém nebyl řešen a čekal na vyřešení situace tím, že pracovnice odejde na 
mateřskou dovolenou, čímž se vyčistí atmosféra na pracovišti. Dle respondenta mu 
chyběl dostatek času na to, aby se mohl konfliktem více zabývat.  

Rozbor situace příklad č. 2 – respondent A 

Na základě případu mohlo dojít ke konfliktu mezi pracovnicemi, kterých se celá věc 
netýkala a pracovnicí, na jejímž problému byla celá věc posuzována a zkonstruována. 
Pracovnice, kterých se problém netýkal, ztratily určitý čas, kdy se mohly věnovat 
pracovním povinnostem a mohly na celou věc nahlížet jako na zbytečnou, čímž se 
pozice vedoucího mohla snížit. Tím, že respondent pozval psychology k jednání, a to 
takovým způsobem, že dotyčná pracovnice neměla mít tušení o tom, že psycholožka 
přichází právě kvůli ní, mohlo dojít k tomu, že tato hra byla odhalena a ze strany 
pracovnice mohla být vnímána jako neférové jednání ze strany respondenta. Mohla být 
tedy poškozena důvěra této pracovnice v osobnost respondenta. Nezkoumala jsem, jak 
tuto situaci vnímaly ostatní dvě pracovnice, které byly do hry zataženy. Avšak i ony 
mohly pociťovat nedůvěru k vedoucímu s tím, že budou-li v nějaké citlivé situaci, bude 
postupováno stejným způsobem. Dle mého názoru měl respondent s dotyčnou 
pracovnicí vyvolat rozhovor s tím, že by jí navrhl řešení cestou jednoho z pracovníků 
psychologického oddělení organizace. Bylo by to vůči pracovnici „fér“ a je možné, že 
by tuto nabídku přijala s vědomím, že respondent si všiml, že není něco v pořádku 
a snaží se jí pomoci. Možná by to otevřelo důvěru mezi pracovnicí a respondentem. 
Nejde přímo o konfliktní situaci, ale tato by na základě možné nedůvěry jak ze strany 
poškozené pracovnice, tak i ze strany obou nezúčastněných osob, mohlo ke konfliktu 
dojít později.   

Rozbor situace příklad č. 3 - respondent A 

Konflikt s dlouholetým pracovníkem. Zřejmě se jedná o člověka, který neunese, že mu velí 
mladší člověk, než je on. Respondentem nejsou rozpoznány motivační možnosti k získání 
kooperace a komunikace s tímto pracovníkem. Všechny použité možnosti respondenta 
nebyly shledány jako pozitivní. Měl by se zaměřit na to, proč tento člověk je v pozici 
nespolupracujícího a konfliktního. Měl by zjistit, jaké hodnoty jsou pro tohoto člověka 
prioritou a pokusit se s ním jednat a dojít k zlepšení jeho pracovního nasazení. Jak uvedl 
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sám respondent, jde o člověka vyhořelého. V této situaci by dle mne měl použít jinou 
nezúčastněnou osobu, tzv. mediátora. Například využít služby profesionálních psychologů. 
Je možné, že konzultace s psychology by dotyčnému pomohla například k tomu, aby si 
našel jiné zaměstnání, které by ho naplnilo. Zřejmě již v minulosti zde došlo k neřešenému 
konfliktu, který se psychicky odrazil na jednání pracovníka. Zaujímá pozici „je mi všechno 
jedno“. 

Rozbor situace příklad č. 4 - respondent č. 1 

Jde o problém pracovní, interpersonální, meziskupinový. Který byl respondentem 
zachycen v počátku, tedy ještě v době, kdy jej nebylo potřeba řešit způsoby k tomu 
určenými. Pokud by nebyl řešen, mohlo by dojít k tomu, že ti, kteří nedodržují pracovní 
dobu, by byli osočováni těmi, kteří pracovní dobu dodržují, a mohlo by dojít ke konfliktu 
uvnitř týmu. Dle mého názoru si respondent neuvědomil, jaké riziko konfliktu může 
vzniknout, ale jednal na základě svých zkušeností a pozice vedoucího. 

Rozbor situace příklad č. 5 – respondent č. 1 

Respondent usoudil, že se jedná o malicherný problém. Nezískal si žádné informace 
o konfliktu. Jde o konflikt nacházející se v I. stupni cyklu, to znamená, že počíná 
varovnými příznaky, jako je napětí a diskuze mezi účastníky konfliktu. Jde o konflikt 
neřešený. A tudíž je možné, že se časem dostane do další fáze konfliktu. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
1. Jaká je vaše pracovní pozice a jak dlouho na této pozici jste?  

Vedoucí územního odboru služby kriminální policie. Tuto funkci vykonávám od ledna roku 
2009 

2. Je ve vaší kompetenci řešení konfliktů na pracovišti, je to součástí  pracovní 
náplně? 

Z mé funkce vyplývá, ale není součástí pracovní náplně. 

3. Kolik řídíte lidí? A v minulosti jste již řídil nějaký kolektiv? 

(počet zaměstnanců, jak dlouho) 

Ano řídil jsem kolektiv jako ředitel okresní správy. 

101 podřízených, z toho 91 policistů a policistek, 10 administrativních pracovníků 

4. Jak často řešíte konfliktní situace a kolik času zabere jejich vyřešení?  

(Hodiny, dny, málo, hodně) 

Konflikty se zabývám každý den, cca 2 – 3 konflikty denně. Z mého pohledu jde ve větší míře 
o neporozumění si na základě předávání informací vztahující se k pracovní činnosti. 

5. Co je nejčastějším zdrojem konflikt ů na vašem pracovišti? 

(stres, přepracovanost, lež, nedbalost, postranní úmysly, pracovní konflikty, osobní)  

Především chybí alianční myšlení, snaha přehodit nepopulární práci na někoho jiného. 
Stále přetrvává nevraživost mezi uniformami a kriminálkou, i když se nám daří postupně 
tuto nevraživost tlumit. Z velké části řeším konflikty pracovní. 

 

6. Jaký mají vliv konflikty na chod vaší organizace? 

(plýtvání energie, ztráta koncentrace, stres, osočování, neschopnost spolupráce, 
agresivita) 

Hlavně pomluvy o tom, že práce jiné osoby je špatná, že ten kritizovaný člověk je líný, neschopný 
apod. osočování se navzájem a neschopnost spolupráce. 

7. Podle čeho poznáte, že na vašem pracovišti vznikl konflikt? 

(Problém, spor, malicherný, vážný, od blízkého kolegy jedné ze stran konfliktu, od ostatních 
zaměstnanců) 

Na počátku své funkce jsem řekl všem podřízeným, že pokud budou mít nějaký problém, 
můžou se obrátit na mne bez toho, aby byl informován jejich přímý nadřízený. Jak vedoucí, 
tak i pracovníci. V minulých letech tato volnost projevu všech podřízených nefungovala 
a oni museli postupovat při řešení konfliktů a problémů tím způsobem, že jednali nejdříve 
se svým přímým nadřízený, a tudíž vedoucí na mé funkci mohl být ovlivňován zkreslenými 
informacemi. Tomu jsem se chtěl vyhnout, a proto jsem zvolil tuto přímou cestu k řešení 
problémů na pracovišti. O tom, že vzniká nějaký konflikt, se tedy dozvím rovnou od některé 
ze zúčastněných stran. 
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8. Kdy a jak vstupujete do řešení konfliktu vy? 

(na počátku, nevsupuji vůbec, až když usoudím, že konflikt graduje) 

Řeším i problémy, které mohou být vnímány jako malicherné. V těch jde většinou o nepochopení se 
navzájem. Konflikty řeším, pokud se o nich dozvím.  

Pokud jde o takovýto problém, většinou jednám direktivně. V případě, že je konflikt větších 
rozměrů, shromažduji si informace o celém vzniklém konfliktu. Nejprve si vyslechnu jednu stranu, 
poté druhou, na základě těchto získaných informací si pozvu obě zúčastněné protistrany 
a vyjednávám s nimi na základě získaných informací. Vždy se snažím o vyjednávání. Pokud cítím, 
že vyjednávání se komplikuje, rozhodnu sám direktivně, nařídím. 

9. Jakou roli a v konfliktu zaujímáte a proč?  

(Jak vypadá řešení konfliktu jaký je váš další postup?) 

Vyjednávám – někdy musím sáhnout i po prostředku „něco za něco“, pokud selže vyjednávání, 
přesvědčuji stranu, snažím se je neponižovat, zůstat v klidu. Snažím se o nekonfliktní jednání, 
uklidňování celého týmu a především jednotné vedení 

10. Které znalosti a dovednosti vám pomáhají v řešení konfliktních situací ?    

(Role soudce, deleguji řešení na jinou osobu, jsem mediátor, neboli zprostředkovatel, vyhýbám se 
jakékoli roli, jsem pasivní, ponechám to na náhodě, nastavím pravidla, pomáhá mi praxe v oboru, 
názory jiných kolegů na stejné úrovni řízení, používám neverbální komunikaci)  

Ve většině případů stačí, když si jednotlivce vyslechnu a problém se jakoby vyřeší sám. Myslím, si 
že umím naslouchat. 

Nevyužívám jiné osoby k řešení problémů. Zatím to nebylo potřebné. Pokud bych k tomuto 
prostředku měl sáhnout, asi bych to hodně zvažoval a spíš bych se přikláněl k tomu, že bych nikoho 
nevyužil. 

11. Které z nich považujete za nejdůležitější při řešení konfliktů? 

(Odbornost = udržení disciplíny a autority v týmu, využívám teorii v praxi, znalosti, dobrá 
komunikace, otevřenost, přímost) 

Odbornost je důležitá pro získání autority. Dostal jsem se do situací, kdy mi podřízení říkali, že 
něco nejde provést buď v určitém čase, nebo vůbec. Pak jsem tuto práci udělal sám, abych jim 
dokázal, že to jde. Podle mě je to základ pro získání autority. Určitě jsem upřímný a otevřený 
k řešení. 

12. Kde a jakým způsobem jste tyto znalosti a dovednosti získali  k řešení konfliktů? 

(praxí, vzorem – mého nadřízeného z minulosti, ze školení, samostudiem z knih) 

Prošel jsem školením na komunikaci, vedení lidí a spolu s tím i konflikty. Měl jsem dobré 
učitele ze strany jak kolegů, tak i nadřízených. Bral jsem si z nich příklad. I já se snažím 
být dobrým učitelem pro své kolegy, což se již několikrát ukázalo jako dobré pro mou další 
práci. 

Při řešení konfliktů bývám klidný a nenechám se vyvádět z míry. Jsem v pozici „nad věcí“. 
Složitější konflikt většinou s kolegou na stejné úrovni řízení neřeším hned, nechám si čas 
na promyšlení a pak vyjednávám. 
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13. Ovlivňuje vás nějakým způsobem  při konfliktech vaše  osobnost, (vlastnosti, které 
máte)  a nebo osobnost se kterou řešíte konflikt? 

(žena versus muž, introvertní nebo extrovertní, převaha myšlení nebo cítění, asertivita) 

Hlavně má klidná povaha, jsem spíš introvert, převaha myšlení, ale neopomínám na vcítění 
se do zúčastněných stran. Hledám při řešení konfliktů nějaký logický argument.  

14. Co si myslíte, že by mohlo usnadnit řešení konfliktních situací na vašem 
pracovišti? 

(lepší školení, provádění psychologických testů, lepší pracovní podmínky) 

Můj úsudek a odhad lidí mě nikdy nezradil, je pro mne důležitější víc než psychologické 
testy, myslím si, že školení jsou přeceňována, práce je podle mě daleko důležitější. Zlepšení 
pracovních podmínek je jen dočasným prostředkem k zlepšení kvality ovzduší na 
pracovišti. Přátelské ovzduší je velmi důležité. Konflikty dle mého názoru jsou také 
důležité, ale musím je řešit. Pokud cítím na jedné či druhé straně konfliktu vysokou emoční 
hladinu, snažím se je nejprve uklidnit, pak je možné s nimi komunikovat a jednat. Pro to, 
aby nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím na pracovišti, nastavuji pravidla, která 
by se měla dodržovat. 

V současné době jsem doporučil tři z mých podřízených, aby se zúčastnili v září letošního 
roku školení komunikace s lidmi, zjistil jsem, že mají nedostatky, a proto jsem je navrhl na 
toto školení, které budou provádět psychologické služby pracující v Ústí nad Labem. 

Příklad č. 1 

Na pracovišti administrativních pracovnic bylo nutné zřídit pracoviště datových schránek. 
V úvahu přicházely dvě pracovnice, jejichž náplní práce je přidělování pošty, její 
zapisování a rozdělování, jedna z nich je na pozici jeho „sekretářky“ a druhá přímo spadá 
pod vedoucího jednoho z oddělení. Ani jedné z pracovnic nebylo sděleno, kdo konkrétně 
se má prací „navíc“ zatížit. Mezi oběma vznikl konflikt, který se šířil i mezi ostatní 
pracovnice. O konfliktu jsem se dozvěděl od nezúčastněné osoby. Sezval jsem si všechny 
administrativní pracovnice a direktivně jsem nařídil, kdo práci bude vykonávat a druhá 
z pracovnic bude zástupem pro první. Podle mého názoru šlo jen o to, že účastnicím 
konfliktu nebylo před započetím funkce datových schránek přesně určeno, kdo tuto práci 
bude vykonávat.  

Příklad č. 2 

Když jsem nastoupil do této funkce, všiml jsem si velké nevraživosti a nespolupráce mezi 
uniformovanou policií a kriminálkou. Jedni házeli špínu na druhé a konflikty se vršily. Šlo 
o pracovní věci typu, ten špatně zpracoval místo činu a předal spis ve špatném stavu, já na 
něm nemohu pracovat, chybí tam základní věci apod. Na základě tohoto zjištění jsem si 
sedl s vedoucím uniformované policie a začali jsme společně hledat řešení, jak tuto situaci 
zvládnout. V první řadě jsme se dohodli na tom, že se navzájem nebudeme osočovat 
a půjdeme příkladem pro své podřízené, budeme spolu komunikovat a spolupracovat tak, 
aby bylo zřejmé, že nám jde o společnou věc. Myslím si, že být vzorem je základ k tomu, 
chtít po ostatních také spolupráci na dobré úrovni. Také jsem celému týmu sdělil, že nikdo 
z nás není neomylným, a tudíž by se měli chovat k uniformovaným kolegům taktně 
a vysvětlovat a spolupracovat s nimi. Situace se poměrně uklidnila a v současnosti jsou jen 
malé výchylky v chování skupiny mezi sebou.  
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Příklad č. 3 

Byl jsem v pozici dlahového důstojníka na krajské správě. V Mostě došlo ke konfliktní 
situaci mezi 12 lidmi a ochrankou jedné z diskoték. Skupinka mladíků byla ozbrojena 
řetězy, noži, pálkami apod. Skupina mladíků napadla ochranku s úmyslem se dostat na 
diskotéku. Mysleli si, že ochranka používá plynové zbraně a proto ani neměli strach, když 
tři muži ochranky začali střílet do vzduchu. Mladíci i přesto zaútočili. A ochranka začala 
střílet kolem sebe. A zastřelila jednoho ze skupinky lidí. S kolegou, který se mnou měl 
službu, jsme se shodli, že nejspíš šlo o nutnou obranu lidí z ochranky a tudíž jsme nesáhli 
po tom, aby byli vzati do vazby. Což byl doporučovaný postup při zabití. Dostali jsme se 
do konfliktu jak se svými nadřízenými, tak i s veřejností. Ovšem za svým rozhodnutím 
jsme si s kolegou stáli a i státní zástupkyně sdílela náš názor na věc. Nakonec i přes velký 
tak ze strany nadřízených a veřejnosti jsem nepodlehl a v současnosti na základě mého 
rozhodnutí dochází k tomu, že i jiní kolegové používají stejný postup při řešení podobných 
situací. K tomu, aby veřejnost pochopila, že skupina mladíků se nemůže chovat tak, že 
přijdou na diskotéku s úmyslem někoho zastrašovat, či mu vyhrožovat, jsem poskytl 
rozhovor tisku s tím, že je nutné, aby si lidé uvědomili, že pokud se budou sami chovat 
agresivně, nemohou očekávat od druhé strany jiné reakce a musí být tedy připraveni na to, 
že právě oni nemusí vyjít z konfliktu bez zranění.    

Rozbor: 

Respondent B je člověk ve středním věku, je mu cca 40 let, nachází se na třetím stupni 
řízení. Pracuje především s týmem duševně pracujícím. Řídí 101 podřízených. Přímo pod 
sebou má 1 vedoucího a 1 koordinátora, kteří by se měli zabývat malichernými problémy. 
Kolektivy řídí od roku 2000, má 10 let praxe. Je zkušený jak s komunikací, tak i s řízením 
lidí. Prošel několika kurzy v komunikaci s lidmi a také kurzem řešícím konflikty na 
pracovišti. Což se projevilo na jeho schopnostech řešit konfliktní situace.   

Dřív, než vedl tým lidí, poznal dobře práci z pozice podřízeného. Respondent na základě 
svých znalostí o sobě samém udává, že je osoba spíš introvertní, klidná, inklinuje spíš 
k logickému myšlení, ale občas se snaží vcítit se při řešení konfliktů do osob. Dle mého 
názoru jde o osobu otevřenou a přemýšlivou. 

Pokud bych chtěla komentovat připravenost respondenta na konflikty, myslím si, že je 
v zásadě na dobré úrovni. Z jednání bylo zřejmé, že zná jak teorii konfliktních situací, tak 
se dokáže rychle orientovat v problému. Základem k jednání s lidmi a řešení konfliktních 
situací je jeho praxe a schopnost vnímání a vstřebání informací podávaných od kolegů 
v minulosti. Což se zdá být pozitivním prvkem.     

Rozbor situace č. 1 – respondent B 

Na základě získaných informací od respondenta jsem usoudila, že šlo o špatnou 
komunikaci mezi přímým nadřízeným jedné z pracovnic, spolu se střetem zájmů. Zájem na 
tom mít méně práce. Jedna z pracovnic měla dojem, že je výkonnější a pracovně 
vytíženější, než druhá. Druhá měla obavy z práce, kterou neznala. 

Dle názoru respondenta šlo o konflikt, kde byla chybně, nebo vůbec vymezena 
kompetence, který umocnily osobní vztahy. Z pohledu vedoucího správně došel k názoru, 
že není jiná možnost, než direktivně nařídit, kdo a jakou práci bude vykonávat.  V tomto 
případě uvažoval tak, jde jen o dočasný problém, jelikož v řádu několika měsíců dojde ke 
zlepšení informačního systému tak, že tuto práci si bude každý zpracovatel řešit sám, čím 
ubude jedné z pracovnic tato povinnost. Dle mého názoru uvedená pracovnice však nebyla 
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s tímto srozuměna a chápala celou věc jako dlouhodobou a zároveň osobní. Nabyla dojmu, 
že druhá z pracovnic je jakýmsi chráněncem vedoucího. On však usoudil, že druhá 
z pracovnic není na takové úrovni, aby mohla celou věc zvládnout. Proto se také uchýlil 
k tomu direktivnímu nařízení. Dle mého názoru zde můžou nastat další konfliktní situace 
mezi oběma pracovnicemi a bylo by vhodné při dalším z takovýchto podobných konfliktů 
zvolit jednání. To z toho důvodu, že první pracovnice konflikt vnímala s emocemi, a mohla 
by se v příštím konfliktu uchýlit např. k nemoci apod. Dle mého názoru šlo ze strany jedné 
pracovnice o konflikt emočně zabarvený, tzv. spor, což respondent nevzal v potaz. Jednal 
zde na základě moci ze své funkce. Čas obětovaný k řešení problému mohl využít jinak, 
proto také zřejmě sáhl po direktivním nařízení, arbitráži. Což znamená, že manažer zaujme 
roli soudce a uplatní zde svou autoritu.  

Rozbor situace č. 2 – respondent B 

V druhé situaci jde o meziskupinový problém, který pocházel z minulosti. Nacházel se už 
ve III fázi cyklu konfliktu, kdy jakékoli jednání mezi nesvářenými skupinami bylo 
emocionální. Zapříčiněno právě tím, že konflikt nebyl řešen. Jedna ze skupin náleží k 
„podřadné skupině“, tak je vnímána druhou ze skupin. A také tak s nimi bylo zacházeno. 
Ze strany obou vedoucích došlo k přímému kontaktu mezi vůdci skupin a jednání, které 
bylo kooperativní a úspěšné. Nalezli společný cíl, a to ten, že spolupráce mezi oběma 
znesvářenými skupinami, je důležitá pro práci celé organizace. Tím, že došlo ke spolupráci 
mezi vedoucími navzájem „a tažení za jeden konec“, se, dle mého názoru, postupně bude 
celý konflikt stabilizovat. Dle mého názoru byla taktika řešení tohoto konfliktu zvolena 
správně. A jak nám uvádí teorie, tento zvolený přístup má největší šanci na stabilitu.  

Rozbor situace č. 3 – respondent B 

V třetí situaci jde o konflikt jak uvnitř organizace, tak i konflikt s veřejností. K tomu, aby 
mohl respondent použít zvolený postup práce, měl oporu jak v kolegovi, tak ve státní 
zástupkyni. Také byl pozitivně nasměrován předešlým školením, kde se jim dostaly 
příslušné informace k tomu, jak mohou postupovat v některých případech obrany. Dle 
mého názoru použil všechny dostupné možnosti k řešení konfliktu a nenechal se odradit 
ani nátlakem jak ze strany svých nadřízených, tak i ze strany veřejnosti. Na základě 
zvládnutí konfliktní situace byli proškoleni i ostatní pracovníci a v současnosti je 
používána i tato metoda v praxi.  
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PŘÍLOHA Č. 3  
1. Jaká je vaše pracovní pozice a jak dlouho na této pozici jste?  

Vedoucí odboru od roku 2002. Před tím jsem byl na pozici vedoucího oddělení cca 3 roky. 

2. Je ve vaší kompetenci řešení konfliktů na pracovišti, je to součástí  pracovní 
náplně? 

Přímo v pracovní náplni není, ale vyplývá z mé funkce vedoucího. 

3. Kolik řídíte lidí? A v minulosti jste již řídil nějaký kolektiv? 

(počet zaměstnanců, jak dlouho) 

Celkem 54 zaměstnanců, z toho 13 žen. 

4. Jak často řešíte konfliktní situace a kolik času zabere jejich vyřešení?  

(Hodiny, dny, málo, hodně) 

Dle mého názoru často, asi 1 hod. týdně. 

5. Co je nejčastějším zdrojem konflikt ů na vašem pracovišti? 

(stres, přepracovanost, lež, nedbalost, postranní úmysly, pracovní konflikty, osobní)  

Především se jedná o pracovní neshody mezi zaměstnanci, rozdílné názory na řešení 
určitých postupů při práci, lenost i stres ve vypjatých situacích. 

6. Jaký mají vliv konflikty na chod vaší organizace? 

(plýtvání energie, ztráta koncentrace, stres, osočování, neschopnost spolupráce, 
agresivita) 

Plýtvání energie při řešení konfliktů na chodbách a v kanceláři a neustálé probírání celého 
konfliktu, osočování se navzájem hlavně v rovině, ten pracuje méně, já víc. S tím je také spojená 
neschopnost spolupráce a někdy i slovní agresivita 

7. Podle čeho poznáte, že na vašem pracovišti vznikl konflikt? 

(Problém, spor, malicherný, vážný, od blízkého kolegy jedné ze stran konfliktu, od ostatních 
zaměstnanců) 

Záleží na situaci, někdy se o konfliktu dozvím od některého ze svých podřízených, někdy to 
poznám podle chování lidí navzájem. V některých případech za mnou přijde jedna ze stran 
konfliktu. 

8. Kdy a jak vstupujete do řešení konfliktu vy? 

(na počátku, nevstupuji vůbec, až když usoudím, že konflikt graduje) 

Je to různé, někdy podle druhu konfliktu, podle situace i na základě individuality člověka. 

9. Jakou roli a v konfliktu zaujímáte a proč?  

(Jak vypadá řešení konfliktu jaký je váš další postup?) 

V případě, že se jedná o pracovní neporozumění nebo i jiný názor na pracovní postup, pak 
direktivně nařídím. Pokud usoudím, že jsou v konfliktu nějaké osobní vztahy, pak sáhnu k jednání 
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s oběma stranami. V případě, že ani jednání není úspěšné, a napětí stále trvá, situace se 
nezklidnila, snažím se udělat organizační změnu tak, abych oba nesvářené oddělil. A to přeřazením 
jednoho z nich na jiné pracoviště. Vyvaruji se tak dalším konfliktům na pracovišti. 

10. Které znalosti a dovednosti vám pomáhají v řešení konfliktních situací?    

(Role soudce, deleguji řešení na jinou osobu, jsem mediátor, nebo-li zprostředkovatel, vyhýbám se 
jakékoli roli, jsem pasivní, ponechám to na náhodě, nastavím pravidla, pomáhá mi praxe v oboru, 
názory jiných kolegů na stejné úrovni řízení, používám neverbální komunikaci)  

Jen v málo případech stačí, abych si zaměstnance jen vyslechl. Většinou volím pozici jednání 
a snažím se dojít k dohodě. Někdy konzultuji celou věc s kolegou a zjistím, zda je můj názor totožný 
s jeho, či ne. Tedy poradím se s člověkem, který může mít lepší náhled na věc. Znám neverbální 
komunikaci a v některých případech jí použiju. Například pokyvování hlavou, že poslouchám 
druhou stranu. Pokud by se konfliktní situace nezklidnila a já jsem měl pocit, že na ní nestačím, asi 
bych sáhl po psychologických službách, byl jsem u řešení situace, která se touto cestou ubírala 
a vím, že psychologové pomohli. 

11. Které z nich považujete za nejdůležitější při řešení konfliktů? 

(Odbornost = udržení disciplíny a autority v týmu, využívám teorii v praxi, znalosti, dobrá 
komunikace, otevřenost, přímost) 

Pokud rozhoduji v situacích, kdy se jedná o pracovní věc, je pro mě důležitá má odbornost a na 
základě toho nařídím, jak se bude postupovat dále. V případech, kdy jsou konflikty osobní, pak 
vyjednávám, a v tom případě mi pomáhá komunikace s lidmi a má praxe. K zaměstnancům se 
snažím být otevřený a přímý, ale ne každý tyto vlastnosti dokáže ocenit, někdy i zneužít, nebo 
i špatně pochopit. Takže má praxe ukázala, že pokud odhadnu člověka s tím, že k němu můžu být 
otevřený a přímý, pak takový jsem. V případě, že vím o tom, že by mé jednání nemusel pochopit 
správně, pak se při jednáních s tímto člověkem chovám velmi opatrně, dávám si pozor na každé 
slovo.  

12. Kde a jakým způsobem jste tyto znalosti a dovednosti získali  k řešení konfliktů? 

(praxí, vzorem – mého nadřízeného z minulosti, ze školení, samostudiem z knih) 

Dobré zkušenosti jsem přebíral od svých nadřízených, absolvoval jsem různá školení. 
V době, kdy jsem se připravoval na vedoucí funkci, sáhl jsem po knize Management, kde 
jsem našel některé základní znalosti. Vím, že konflikt, který se řeší hned, se nemůže stát tak 
nebezpečným pro celý kolektiv. Radím se s druhými. 

13. Ovlivňuje vás nějaký způsobem  při konfliktech vaše  osobnost, (vlastnosti, které 
máte)  a nebo osobnost se kterou řešíte konflikt? 

(žena versus muž, introvertní nebo extrovertní, převaha myšlení nebo cítění, asertivita) 

Ano, vím, že nemůžu pochopit například, dle mě, tak zvané žabomyší války mezi ženami. 
Ani se je nesnažím pochopit. K ženám samozřejmě přistupuji jinak. V práci jsou pečlivější 
a zvládají větší rozsah práce. Jsou odlišné od mého chápání. Práci přiděluji na základě 
schopností toho či onoho pracovníka. Vím, že v kolektivu jsou lidé tažní a tažení. I na 
základě tohoto přiděluji práci tak, abych zabránil případným konfliktům. Ale pak také při 
ohodnocení práce např. finančními částkami k tomuto přihlížím. Chválit neumím, asi bych 
se nad tím měl zamyslet. Co se týče mé osobnosti, jsem nevyhraněný. V konfliktech 
většinou používám logické myšlení, ale v některých případech i city. Snažím se své jednání 
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korigovat do asertivity. Přímo asertivní nejsem, ale snažím se používat techniku 
asertivního jednání. 

14. Co si myslíte, že by mohlo usnadnit řešení konfliktních situací na vašem 
pracovišti? 

(lepší školení, provádění psychologických testů, lepší pracovní podmínky) 

Školení si myslím, že by mohlo pomoci všem zaměstnancům. Co se týče náhledu na 
psychologické testy, neřeší osobnost člověka. Samozřejmě mohou pomoci k tomu, abych si 
o dotyčném nějaký obrázek udělal, ale pak se řídím tím, jaké zkušenosti s tím kterým 
člověkem mám. Zlepšení pracovních podmínek může někdy předejít menším konfliktům.  

Příklad č. 1 

Řešil jsem konflikt na pracovišti, který vznikl mezi dvěma kolegy. Přidělil jsem jim 
společnou práci. Po krátké době se zjistilo, že mají rozdílný pohled na věc a docházelo 
k hádkám, které se po čase staly i osobními. O konfliktu jsem se dozvěděl až v době, kdy 
tento byl neúnosný pro oba zúčastněné. Po zhodnocení celé situace jsem se rozhodl pro 
řešení, kdy jednoho ze zúčastněných přeložím na jiné pracoviště tak, aby nevznikaly další 
konflikty.   

Příklad č. 2 

Tento případ se nestal přímo na mém pracovišti, ale týkal se nepřímo i mých zaměstnanců. 
Do vedoucí funkce analytičky byla vybrána žena. Její přístup k lidem byl jen z pozice 
nadřízené a moci. Nevhodně a netaktně jednala s podřízenými. Peskovala je například na 
chodbě plné lidí nevhodným způsobem třeba proto, že si neplní své povinnosti, například 
docházku do zaměstnání. Avšak sama nebyla pro ostatní příkladem. Podřízené trestala 
různými sankcemi. Kolektiv se postavil proti ní a nikdo s ní nechtěl pracovat. Stav se řešil 
u nejvyššího nadřízeného, který použil služby psychologů. Psychologové provedli 
průzkum na základě dotazníků spokojenosti s nadřízeným pracovníkem. Z tohoto 
průzkumu bylo zřejmé, že z 9 podřízených jich 6 nechce pod touto vedoucí pracovat a 3 
ano. Tři byly kamarádkami uvedené vedoucí. Na základě tohoto průzkumu bylo 
zhodnoceno jednání vedoucí jako nevhodné a psychology jí byla nabídnuta možnost 
školení v jednání s podřízenými spolu s doporučením, jak se má chovat k podřízeným. 
Situace se zklidnila, konfrontace ustaly.  

Rozbor 

Rozbor situace v příkladu č. 1 – respondent C 

Šlo o konflikt pracovní, ale s rozdílem osobností, které měly spolupracovat. Dle mého 
názoru si manažer před přidělením práce dvěma zřejmě odlišným osobnostem neuvědomil, 
že může nastat konflikt. Při zadávání práce několika pracovníkům by měl manažer brát 
na zřetel i osobnost toho či kterého, což se v tomto případě nestalo. Konflikt byl 
zaznamenán až ve třetí fázi cyklu, kdy už šlo zřejmě o vědomou frustraci protivníka 
a docházelo k nevraživosti, hádkám i nepřátelskému chování. Konflikt byl již těžko 
zvladatelný. A proto bylo zvoleno manažerem, dle mého názoru, správné řešení. Převedení 
jednoho ze zúčastněných stran na jiné oddělení, bylo nevyhnutelné. Pokud jsou k tomuto 
řešení vhodné podmínky, myslím si, že konflikt byl ve svém důsledku zvládnut dobře. 
Dalo by se vytknout to, že se celé konfliktní situaci mohlo předejít právě tím, že tyto dva 
pracovníky by spolu nenechal pracovat na jedné kauze. Také si myslím, že informace se 
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k manažerovi dostala až příliš pozdě, což může nasvědčovat o nedůvěře v jeho 
rozhodování. Pokud by se o konfliktu dozvěděl včas, mohl zaujmout pozici, kdy se 
seznámí dokonale se spisem a poté direktivně nařídí, jak se bude postupovat. Zřejmě 
nechal rozhodnutí o postupu na zúčastněných osobách, což se v tomto případě ukázalo jako 
neefektivní. Dle mého názoru nebyla prováděna správně kontrola jejich práce, protože pak 
by manažer mohl přijít na konflikt včas. 

Rozbor situace č. 2 

V tomto případě zřejmě přímý nadřízený zasáhl velmi pozdě, až když o to byl požádán 
některou z osob, kterých se konflikt týkal. Pokud by se o konfliktu mezi vedoucí a jejími 
podřízenými dozvěděl včas, mohl se stát jednatelem s tím, že by si konfliktní vedoucí 
zavolal k sobě a snažil se ji sám usměrnit, popř. ukázat cestu. V případě, kdy už celá věc 
gradovala a byla nesnesitelnou i pro okolí, sáhli nadřízení po mediaci. Mediátorem se stal 
psycholog, odborník, který správně, na základě získaných informací a jejich posouzení, 
zvolil strategii pro zlepšení vztahů mezi vedoucí a jejími podřízenými. 
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