
Občasným hádkám se nevyhne nikdo 
z nás. Ono ani není reálné se těmto situ-
acím zcela vyhnout. Podstatné však je, 
naučit se je řešit. Navíc naprostá většina 
konfliktů vzniká nedorozuměním. Často bý-
vají žádostí o další informace, nepochope-
ním jinak zamýšlené informace a podobně. 
Jsou samozřejmě i rozhovory, ve kterých 
jde o hodně, obě strany mají protichůdné 
názory a do hry pak vstupují silné emoce. 
A čím více emocí v rozhovoru bývá, tím 
hůře se hledá vzájemná dohoda. Tím více 
je nutné zapojit potřebné dovednosti, které 
nás dovedou k ideálnímu řešení, s nímž jsou 
spokojené obě strany. Jak se tedy naučit re-
agovat správně? Jak si zachovat chladnou 
hlavu a udržet své emoce na uzdě? Dostat 
se do  klidu a pohody, při které si nedoro-
zumění dokážeme vysvětlit a najít řešení?
Ono se o tom lehce mluví, jednoduše píše, 
ale v praxi a hlavně v té dané situaci se to 
hůře zvládá.

Pojďme se podívat na kroky, které nám 
mohou pomoci řešit náročné konfliktní si-
tuace:

     Emoce jsou naší součástí, nejsme roboti, 
ale lidé. O co více nám v rozhovoru jde, tím 

více budeme svými emocemi ovlivňováni.

      Nejdříve si uvědomme, co se nám děje 
v emocích, a naučme se rozpoznávat, kdy 
to na nás takzvaně jde. V okamžiku, kdy se 
jakýmkoliv způsobem cítíme v nepohodě, 
vyplaví se nám do krve adrenalin a přesune 
nám velké množství krve z mozku do svalů. 
Proto nejsme schopni v klidu a racionálně 
přemýšlet. Chceme s tím druhým bojovat, 
nebo od něho rychle utéct. Emoce nám 
blokují naše racionální myšlení, přepnou 
nás do automatické a neefektivní komuni-
kace, kterou pak již nemáme pod kontro-
lou. To je důvod, proč se v hádkách často 
uchylujeme k tomu, že chceme toho dru-
hého přemoci (byť jen argumenty), vyhrát 
nad ním za každou cenu, ačkoli to vlastně 
vůbec nevede k cíli, kvůli kterému jsme do 
rozhovoru vstupovali.

    Chceme-li nechat v akci mozek místo 
svalů, potřebujeme si neustále připomí-
nat cíl, se kterým jsme do rozhovoru šli.  
Nechceme zničit, za každou cenu vyhrát 
a ponížit. Jde o cíl, který máme z dlouho-
dobého hlediska. Najít řešení, dohodnout 
se, komunikovat a spolupracovat s tím 
druhým. 

    To, co v nás vyvolává negativní emo-
ce, nejsou ti druzí, ale naše myšlenky 
o nich. Pokud si tento fakt připustíme, víme, 
že řešením je změnit/přeformulovat naše 
myšlenky. To samozřejmě není vůbec jed-
noduché. Pokud to ale připustíme, je jasné, 
že pak můžeme mít rozhovor opravdu pod 
kontrolou my a neovládají nás ti druzí. 

     V okamžiku, kdy se sami dostáváme 
do pohody, můžeme si začít všímat, zda je 
v emoční pohodě druhá strana.

    Pro úspěch v komunikaci je nezbytné 
mít respekt k druhému i jeho zájmům. Mít 

respekt ale nutně neznamená souhlasit. 
Jde o to, že se zkusíme dívat na věc očima 
druhého, připustíme, že jeho názor a cíl jsou 
pro něho důležité. Tímto postojem mu po-
máháme, aby se nedostal v rozhovoru do 
vleku svých emocí a mohli jsme vzájemně 
„racionálně“ komunikovat.

    Pokud se druhý cítí ohrožen, ustupme 
od argumentace, budujme především pro-
středí důvěry a bezpečí, ve kterém se druhá 
strana necítí nikam tlačena a je ochotna 
s námi vést dialog.

   Dříve, než budeme navrhovat „naše“ 
řešení, snažme se zmapovat situaci druhé-
ho. Na základě čeho získal rozdílný názor, 
co je pro něj důležité a proč.

     Poté otevřeně popišme náš pohled, co 
nás motivuje, co trápí, co potřebujeme, čím 
jsme ovlivněni.

       Snažme se vyhnout ultimativním návr-
hům, společně s druhou stranou se zavaž-
me k oboustranné ochotě hledat společné 
řešení.

       Pokud jsme v průběhu rozhovoru opět 
sklouzli do emoční roviny, rozhodně neztra-
tíme kredit, pokud se omluvíme.

Získat dovednost vést konfliktní rozhovory 
se vyplatí. Jako při každé jiné dovednosti 
k tomu však potřebujeme pravidelný tré-
nink. Odměnou nám bude posílení schop-
nosti řídit naše emoce a nebýt v jejich vleku. 
Až budeme příště odcházet z místnosti, 
nebudeme si muset v duchu říkat: „Proč to 
proboha nejde rovnou…Kolikrát už jsem si 
říkal/a, že se budu držet zpátky a zase jsem 
se neudržel/a…“

Mgr. Kateřina Koželská
Kouč/lektor, www.hormed.cz

Odcházím z místnosti a zlobím se sama na sebe. Nic jsem nevyřešila. Tu debatu jsem neustála, křičela jsem, řekla 
spoustu věcí, které bych teď už neřekla. Ano, musím si to přiznat, místo hledání dohody jsem se snažila urazit 
a ublížit.  Ničeho jsem nedosáhla a navíc se cítím mizerně. Teď, když jsem venku a vracím se k tomu rozhovoru 
zpátky, teprve mě napadají ty správné věty, argumenty a vlastně i návrhy. Proč to proboha nejde rovnou? 
Kolikrát už jsem si říkala, že se budu držet zpátky, a zase jsem se neudržela? Znáte to?

Občasným hádkám se nevyhne nikdo  
aneb jak na konfliktní situace
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