
Mnoho ľudí pristupuje ku konfliktom jediným
„osvedčeným“ spôsobom. Pritom takmer vždy
máme možnosť voliť z niekoľkých prístupov.
Samozrejme, je dobré vedieť, v ktorých pracov-
ných situáciách ktorý zo spôsobov voliť a aké
výhody či nevýhody ten-ktorý prístup k riešeniu
konfliktov má.

KONFRONTÁCIA 
Tento spôsob riešenia konfliktov nastáva, keď

jedna zo zainteresovaných strán pristupuje k do -
siahnutiu svojich cieľov bez ohľadu na dôsledky,
ktoré to môže mať na ostatných. Ten to typ 
z iného pojmotvorného hľadiska patrí k typu
„výhra – prehra“. 

Obvykle je to možné v situácii:
� keď jedna zo strán môže využiť silu formálnej

autority (napr. nadriadené postavenie mana -
žéra a z toho vyplývajúce právomoci),

� keď niektorá zo strán kontroluje zdroje, 
ktoré druhá strana nevyhnutne potrebuje, pod
vply vom prostej fyzickej hrozby či arogan -
tného ignorovania požiadaviek protistrany.

Negatívom konfrontačného prístupu k elimi -
nácii konfliktu je, že vedie k vzniku pocitov ne -
priateľstva a túžby po odplate. Z krát kodobého
hľadiska je účinok rázneho zásahu skutočne efek-
tívny. Pri dlhodobej preferencii takéhoto prí -
stupu vzrastá skrytý odpor, napätie, zníženie
ochoty akceptovať príkazy a znášať nepriaz -
nivé emocionálne nároky.

VYHLADZOVANIE, ÚSTUP
Opačným prístupom ku konfrontácii je tzv.

vyhladzovanie konfliktov, keď dôraz na za cho -
vanie priateľských vzťahov dominuje na úkor
kritického zhodnotenia situácie a jej reálneho
riešenia. Ústup znamená uspokojenie oponenta
v čo možno najvyššej miere tým, že jeho záuj -
my nadradíme nad svoje. Kvôli zachovaniu
pokoja je jedna zo strán ochotná priniesť obete.
Takýto prístup často uprednostňujú manažéri,
ktorí sú zástancami vyslovene „mäkkého“ štýlu
riadenia a necítia sa dostatočne kompetentní,
aby využili svoju formálnu autoritu. Spravidla sa
obávajú negatívnych emócií a prípadného stresu
vyvolaného stretnutím sa s opozičnými stranami
konfliktu. Preto sa konfliktné strany usilujú
upokojovať, zmierňovať, resp. „presvedčiť“ jednu

zo strán konfliktu, aby dobrovoľne ustúpila. Kon -
flikty tak ustupujú do latentnej fázy. Je však len
otázkou času, kedy opätovne – obvykle v ešte
väčšej sile – vystúpia na povrch.

VYHÝBANIE SA
Je to prístup, ktorý nerešpektuje záujmy orga-

nizácie ani záujmy druhých. Dominujú tu v pod-
state egoistické záujmy nekompetentného mana -
žéra „mať od všetkého pokoj“. Takýto prístup
uprednostňujú často manažéri, ktorí nie sú emo -
cionálne ani osobnostne pripravení vyrovnávať
sa s medziľudsky náročnými konfliktnými
situáciami. Preto sa usilujú upokojovať, baga te -
lizovať význam problémových situácií. Bohužiaľ,
opakované spoliehanie sa na takýto prístup, keď
sa problémy obchádzajú, vedie k silnej frustrácii
u podriadených.

KOMPROMIS
Situácia kompromisu nastáva, keď sa obidve

strany konfliktu vzdávajú časti svojich nárokov
v prospech dohody. Niet jasných víťazov ani
porazených. Predmet sporu sa rozdelí medzi
obe strany a jeden ústupok sa vyváži druhým.
Princípom takéhoto riešenia konfliktu je obeto-
vanie niečoho v prospech spoločného cieľa alebo
záujmu.

OVERENÉ V PRAXI
Tento spôsob riešenia konfliktov v sebe skrýva

nebezpečenstvo. Kompromis totiž iba otupuje
ostrie konfliktu. Má tendenciu opäť sa oživovať 
a obvykle vedie zúčastnené strany k tomu, aby si
v záujme zmieru vydobýjali od vedenia orga-
nizácie čoraz nerealistickejšie požiadavky či
ústupky.

KOOPERÁCIA
Tento spôsob eliminácie konfliktov predstavuje

situáciu, keď všetky zúčastnené strany berú
ohľad na záujmy druhých a pracujú spoločne
na vzájomne výhodnom riešení. V centre po -
zornosti je riešenie, ktoré uspokojí obidve strany
(výhra – výhra).

Na záver uvedieme, že ani jeden z uvedených
prístupov nie je sám osebe správny alebo,
naopak, nevhodný. Vždy záleží na príslušnej
situácii, závažnosti problému, vyspelosti pod -
ria dených, úrovni ich vzťahov a podobne.

manažment
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Ako si poradiť s konfliktmi 
na pracovisku?
Na potlačenie intenzity deštruktívnych konfliktov má manažér 
k dispozícii niekoľko postupov. Sú to stratégie vyhnutia 
sa konfliktu, prispôsobenia sa, útoku na protivníka, kompromisu 
či spolupráce.


