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KOMUNIKACE pokra ování
V ra Strnadová
Konflikt
Kdybychom neprožívali žádné konflikty, museli bychom si n jaké obstarat. Neprožívat
konflikty totiž znamená nepoci ovat pudy, pocity, zm ny, radosti: být bezduchý, nelidský.
V domý lidský vývoj k nem nitelné, samostatné osobnosti úzce souvisí se zvládáním
stále nových konfliktních situací, které se n kdy shlukují do životních krizí.
O konfliktu hovo íme, když:
• existují možnosti volby,
• se rozhodujeme,
• máme k dispozici r zné varianty jednání.
Každý konflikt obsahuje odlišné alternativy pot eb, p ání, pud , požadavk , cíl , p íkaz ,
impuls a zájm . Procesy zvažování a rozhodování mohou probíhat intrapersonáln a
interpersonáln .
Jednoduchý intrapersonální konflikt se skládá ze dvou p ání, která chceme uspokojit:
ú ast na dvou událostech konajících se soub žn na r zných místech.
B žný interpersonální konflikt se týká nejmén dvou osob, které mají rozdílné cíle, ale
ve vymezeném ase mohou stihnout jen jednu v c.
Kurt Lewin rozlišuje t i druhy konflikt :
• Konflikt apetence (konflikt p iblížení): volba jedné ze dvou pozitivních alternativ,
• Konflikt averze (konflikt vzdálení): je obtížné vybrat si jednu z negativních alternativ,
• Konflikt apetence – averze (ambivalentní konflikt): jedna a táž volba má pozitivní i
negativní následky a vyvolá touhu po p iblížení i po vzdálení.
„Cílem sporu nebo diskuse by nem lo být vít zství, ale pokrok.“
Pr b h konfliktu

Joseph Joubert

Ve fázích rozhodování v tšinou prožíváme nap tí. Délka trvání závisí na situaci a
osobních prom nných. Rozhodování prožíváme r zn .
Fáze rozhodování: zpravidla se rozhodujeme pro nejatraktivn jší variantu, p i konfliktu
averze pro „nejmenší zlo“. P i konfliktu apetence – averze je proces rozhodování ješt
komplikovan jší. Podle druhu konfliktní situace se objevují nejr zn jší „ ešení konfliktu“ :
pop ení situace, hn v, volba náhradního cíle místo p vodního objektu, kolísání mezi n kolika
náhradními cíli, zobec ování, potla ování atd. Tyto vzory chování p íliš nenapomáhají
zvládání konflikt , jsou spíše p ekážkou konkrétního ešení konfliktu.
Významné konflikty, které byly vyt sn ny nebo potla eny, se mohou n kdy projevit na
t lesné rovin a stát se p í inou psychosomatických onemocn ní (bolesti hlavy, žalude ní
nevolnost).
Po ur ení konfliktní oblasti existují v principu t i možné zp soby zvládání konfliktu:
• boj,
• út k,
• vy ešení nebo odstran ní konfliktu.
Model boje je nutn spojen se st etem: bráníme se, zápasíme, nebo se hádáme.
Model út ku je únik od problému, konflikt je popírán nebo ignorován, stahujeme se zp t.
P i modelu ešení nebo odstran ní se s konfliktem vyrovnáme metodou postupných krok .
Na základ pozorování lze íci, že každý lov k dává v život jednomu z t chto model
p ednost.
Jiný model zvládání konflikt si klade otázku: eho chci dosáhnout, co je mým cílem?
Sledujeme následující body:
• schopnost pozitivn formulovat cíl,
• zodpov dnost sama za sebe,
• jak se cítím, co vidím a slyším,
• v jaké souvislosti se konflikt odehrává (kdy, kde, jak asto),
• když dosáhnu svého, co se zm ní pro m a pro ostatní,
• za jakou cenu dosáhnu svého cíle?
Role
V tšina lidí hraje ve svém život n jaké „divadlo“. Podle Fridricha Perlse se každý
pohybuje na dvou scénách: na soukromé, kde si tajn a skryt p ipravuje své role a zkouší
je pro budoucnost, a na ve ejné, kde své chování uplat uje. Mezi ob ma scéná i existuje
množství shod. Oba zahrnují p edepsané rozd lení rolí, dialogy, scény, které sm ují k
vyvrcholení d je a kon í zatažením opony.
Scéná e se liší v každé kultu e, nové scéná e vznikají v rámci spole enských zm n
nebo v tší po et lidí prosadí téma, které se odlišuje od dosavadních p edpoklad v dané
kultu e: pak se m ní styl celé kultury.
• Kulturní scéná e (odlišné v r zných národech) obsahují i takové detaily, jako je gestika
nebo postoje lov ka. Italové jsou emocionální, vášniví, Angli ané jsou spíše chladní,
distancovaní. Postoje, mimika a gestika jsou tedy v tšinou spojené s ur itými

kulturn specifickými rituály a zvyky.
• V kulturních scéná ích najdeme také odlišné pohlavní role: v mnoha kulturách se odlišují
role, které musí hrát muž, a role, které se o ekávají od ženy.
• Kulturní scéná e jsou v tšinou p edávány prost ednictvím rodiny. Všechny rodiny mají
vzory, které obsahují ásti kulturních scéná . Z generace na generaci jsou p edávány
tradice a o ekávání. Každá rodina má svou specifickou rodinnou kulturu a ur ité rituály, ve
kterých se tyto hodnoty manifestují.
Poznatky o významu scéná v kultu e a rodin , poznatky o vytvo ení systému r zných
sociálních rolí u každého lov ka (nap . role dcery, matky, manželky, p ítelkyn ), to vše
umož uje vytvo ení identity. Ta odlišuje jedince od ostatních, díky ní se stává jedine ným a
neopakovatelným. Vývoj identity – vytvo ení pojetí vlastního „Já“ - je proces, který trvá celý
život.
ŽENA VÍC UNESE (úryvek z lánku)
Pygmejský systém prakticky všechny t žké práce p isoudil subtiln jšímu pohlaví. P i
st hování tábora jdou muži obtíženi pouze svými zbran mi a sít mi, zatímco všechno ostatní
- malé d ti, košíky s nádobím a rohože - cestuje na zádech a hrudích žen. Žena nese zhruba
p lku své vlastní váhy, kdežto muž necelou p tinu.
Nespravedlivost tohoto systému je ješt o n co zjevn jší, p i teme-li k tomu, že ženy rodí
jedno dít za druhým a svým sb rem lesních produkt a drobných zví at, stejn jako
chytáním ryb, vlastn dodávají 70 % vší potravy. Muži pouze loví a sbírají med lesních v el.
O ekávalo by se, že se muži realizují jako stavitelé, ale opak je pravdou: p i budování
nového tábora nehnou prstem. Sehnat pruty, zohýbat je do oblouk a proplést do „hrubé
stavby“, pokrýt konstrukci listím a každý velký list „p išít“ k druhému listu i ke konstrukci jeho
vlastním stonkem – to je p ece typická práce žen, do níž se žádný chlap nem že míchat. Tak
n jak by vám to ekl každý Pygmej, kdybyste byli schopni se s ním dorozum t.
PLEŠINGER, Vladimír. Výlet do království nejmenších lidí. Koktejl. 2003, únor.
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