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CYKLUS KONFLIKTOV 
 
Jednotlivé fázy konfliktu tvorí cyklus. Po skončení všetkých fáz (ak konflikt prejde všetkými) 

sa všetky hodnoty vrátia to východzieho štádia (ak však nenesieme trvalé právne, zdravotné 

alebo psychické následky z konfliktu). Vít, Reguli, Chvátalová (2012) nabádajú k 

uvedomeniu, že konflikt má vždy nejakú príčinu, začiatok, vývoj, koniec a dôsledky. 

Znalosť jednotlivých fáz konfliktov a činností, ktoré im zodpovedajú, má význam pre náš 

strategický plán a taktiku pri riešení krízovej situácie v materskej škole medzi deťmi, resp. 

učiteľmi, rodičmi. 

 

Priebeh konfliktu má svoje zákonitosti a možno ho rozdeliť do štyroch fáz. Prvou fázou je 

samotný vznik konfliktu, ktorý sa môže rozbehnúť často z bezvýznamných dôvodov, 

osobnej podráždenosti, z mocenských postojov alebo z obrany záujmov, potrieb, hodnôt, 

názorov, ktoré sú možno bezvýznamné, avšak pre druhého zásadné. Druhou fázou je vnem 

konfliktu. Táto fáza má podstatný význam a vplýva na to, ako konflikt posudzujeme. Či ho 

bagatelizujeme, ignorujeme, vidíme ho reálne alebo ho nafúkneme a posunieme do 

konfrontačnej roviny. Nie každý konflikt stojí za to riešiť. Niekedy vyhnutie sa konfliktu 

môže vyzerať ako zbabelý útek, inokedy to môže byť najprimeranejšia reakcia. Je vhodné 

rozvážne vnímať signály konfliktu, ktorý chceme riešiť a nepodstatným aspektom sa vyhnúť. 

Treťou fázou je analýza konfliktnej situácie. Ak sa príčiny, dôvody, priebeh a možné 

dôsledky konfliktu nesprávne a nedostatočne analyzujú, nie je možné urobiť správne 

rozhodnutie pre jeho zvládnutie. Dôležité je poznanie všetkých okolností konfliktu. Teda 

zodpovedanie si otázky - čo riešim, prečo konflikt vznikol, kto sa na ňom zúčastňuje, kde a 

kedy sa prejavuje a aké má zdroje, príčiny i možné dôsledky, aké sú moje možnosti a 

kompetencie na jeho riešenie. Záverečnou fázou je reakcia na konflikt- závisí nielen od 

vonkajších a vnútorných aspektov konfliktu, ale najmä od ľudskej zrelosti a osobnostných 

daností jeho aktérov, od miery ich spolupráce a presadzovania sa (Mochňacká 2012). 

 

Fázy konfliktov 

1. fáza - Príznaky konfliktu. Konflikt je málo jasný, nie je definovaný, prejavuje sa vo 

vonkajšom správaní účastníkov (podráždenie, nervozita, zvýšenie hlasu). Niekedy sa 

predčasne obávame vecí, ktoré ešte nenastali. Preto je dobré otvorene komunikovať. 

Otvorenou komunikáciou môžeme veci výrazne ovplyvniť v náš prospech. Objavujú sa prvé 
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emocionálne prejavy – napätie, strach, hnev, neistota. Kognitívne prejavy – rozmýšľanie 

o situácii, preberanie všetkých možných predstáv, čo sa nastane ďalej. Fyzické prejavy – 

bolenie brucha, stiahnuté hrdlo, zrýchlený tep, zvýšený tlak. Fyzické, emocionálne a 

kognitívne signály, že sa niečo nepríjemného deje, nám oznamujú, že sme sa dostali do 

konfliktu.  

Spôsoby riešenia: uvedomiť si, čo sa deje, čo mi prekáža na správaní druhého človeka, 

aké sú moje potreby a aké to vo mne vyvoláva pocity.  

2. fáza - Otvorenie konfliktu. Dochádza k nemu, keď druhá strana zareaguje s nevôľou, 

verbálne a kriticky a začne chladný rozhovor (čo to robíš? prekážaš mi) protichodné názory 

sú vyslovené, verejné priznanie sporu, ale ešte nedochádza k riešeniu. Fáza, v ktorej sú 

schopné obe strany vlastnými silami konflikt vyriešiť. Jedna zo strán povie nahlas, čo si o 

tom myslí, čo prežíva, čo ju hnevá, čo jej prekáža, povie svoj názor, kritiku. Povie, čo chce 

získať, otvorí spor tým, že povie svoje požiadavky, záujmy, pritom negatívne emócie stúpnu, 

lebo ide do otvoreného sporu s druhou osobou, čo samo o sebe je nepríjemná vec. 

Spôsob riešenia: Pomenovať konflikt slušnou formou – povedať o svojich citoch, 

záujmoch, pomenovať správanie, ktoré nám u druhej strany prekáža – vyjednávať dávať 

návrhy na spôsoby riešenia prijateľné aj pre opačnú stranu, byť zrozumiteľný a 

dôveryhodný a prejavovať porozumenie druhej strane. 

3. fáza – Polarizácia. Pri polarizácii si zúčastnené strany začínajú brániť svoje pozície, 

vzájomne sa napádajú, obviňujú. Vhodné je prizvať tretiu nezainteresovanú osobu a 

požiadať ju o pomoc pri vyjednávaní. V prípade, že obe strany trvajú na svojich pozíciách a 

nechcú ustúpiť, začínajú pritvrdzovať spor presvedčovaním, vyhrážaním sa, obviňovaním 

druhej strany, hľadaním posíl v nadávkach, zhadzovaním druhého – pôvodná príčina sporu 

sa prenesie z vecnej argumentácie na emocionálne výpady, ktoré sa pôvodného sporu vôbec 

netýkajú – tým poriadne stúpne hnev, agresia a ďalšie negatívne emócie.  

Spôsoby riešenia: Nereagovať útočne na obvinenia, výčitky, sťažnosti – premieňať ich 

na vecný problém. Pomenovať záujmy druhej strany a hľadať riešenia, ktoré uspokoja jednu 

aj druhú stranu. 

4. fáza – Izolácia. Izolácia je štádiom konfliktu, keď obe strany sú nahnevané, chcú sa 

navzájom potrestať, napríklad prestanú vzájomne komunikovať (tichá domácnosť). Táto 

fáza môže, ale nemusí nastať, vytvorenie komunikačnej blokády, prerušenie kontaktu. 

Nevyhnutný je zásah tretej osoby, ktorá pracuje formou mediácie. Strany sa navzájom 

obviňujú, útočia na seba, používajú násilie, odmietajú hľadať riešenia. V istej fáze 

stupňovania konfliktu sú obe strany na seba veľmi útočné a zároveň vnímajú nezmyselnosť 

a svoju bezmocnosť v tom, že by sa spor vyriešil. Preto uprednostnia potrestanie druhého 
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tým, že ho izolujú od seba. Inokedy ustúpia do izolácie preto, lebo je to predsa len o niečo 

menej nepríjemné ako byť v otvorenom konflikte.  

Spôsob riešenia: V tejto fáze je nevyhnutné zavolať tretiu stranu, ktorú obe strany 

rešpektujú a vnímajú ju ako nezávislú – autoritu, mediátora, sudcu. Tretia nezávislá strana 

potom pomáha nájsť spôsoby komunikácie a hľadať také riešenia, ktoré konflikt ukončia 

alebo vyriešia. 

5. fáza – Deštrukcia. Je to stav, keď konflikt prejde do štádia vzájomného fyzického či 

psychického ubližovania (jedna strana udrie druhú –fyzická deštrukcia, poníži ju pred 

druhými ľuďmi, vystraší ho výhražným listom – psychická deštrukcia, alebo mu zničí, 

pokazí, odcudzí jeho majetok – materiálna deštrukcia), alebo materiálneho  poškodzovania 

vecí toho druhého. Obnovenie komunikácie nepriateľským správaním, sporiace strany si 

vzájomne ubližujú. Potrebný je zásah sily, napr. polície, vojska. Táto sila vracia sporiace 

strany do fázy separácie, aby bolo možné riešiť konflikt mediáciou. 

Spôsob riešenia: Počas deštrukcie je dôležité, aby tretia nezávislá strana, ktorá vstupuje 

do konfliktu, mala veľkú autoritu u obidvoch strán a takú moc, aby bola schopná zastaviť 

ich deštruktívne správanie. Tretia strana najskôr musí zastaviť vzájomné ubližovanie strán 

a potom vyjednáva medzi nimi o dohode prijateľnej pre obe strany.  

6. fáza - Sklamanie, depresia. Ak deštrukčná fáza trvá dlhšiu dobu, po istom čase (v 

závislosti od intenzity konfliktu) sa strany vyčerpajú z neustáleho boja a prepadnú únave a 

depresii z nezmyselnosti celej situácie. V škole sa môže prejavovať častými ochoreniami, 

záškoláctvom, zhoršením prospechu. Napriek tomu v tejto fáze stačia niekedy malé podnety 

na to, aby sa strany opäť ocitli vo fáze deštrukcie a pokračovali vo vzájomnom boji. 

Spôsob riešenia: Je dôležité dať obom stranám podporu (materiálnu, fyzickú, 

psychickú), umožniť im „rekonvalescenciu“ , prípadne snažiť sa o zmierenie strán a vytvoriť 

spolu s nimi podmienky, ktoré by zabraňovali stranám vracať sa do deštrukčnej fázy 

konfliktu (Gymerská, Kožuch 2014). 

 

Čakrt (2000, s.18-37) uvádza následné fázy konfliktu: 

Fáza I: potenciálny konflikt. V tejto fáze sledujeme znaky, ktoré nám naznačujú vznik 

konfliktov. Výskyt týchto znakov na pracovisku samozrejme nemusí nutne viesť ku 

konfliktnej situácií no aj tak by sme ju nemali zanedbávať. Východiskové podmienky 

konfliktov tvoria štyri kategórie, a to:  

Komunikácia. Komunikačný zdroj konfliktov predstavuje tie príčiny, ktoré pramenia z 

nedorozumenia medzi jednotlivými členmi konfliktu. Ako konfliktogénne sa berie 

nedostatok alebo naopak prebytok informácií. Keď má človek nedostatok informácií, musí 
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si ostatné informácie domyslieť a to sa väčšinou nezhoduje s pôvodnou myšlienkou. 

Naopak, ak má nadbytok informácií, ktoré prichádzajú od rôznych zdrojov, potom je 

zmätený a nevie, podľa ktorých informácií sa má riadiť. Ďalšou príčinou zlého pochopenia 

informácie môže byť odlišné vnímanie, rôzne vzdelanie, skúsenosti, jazykové či kultúrne 

bariéry. 

Štruktúra. Za štrukturálne faktory, ktoré môžu prispievať ku vzniku konfliktu pokladajú 

také premenné ako veľkosť skupiny ,miera ich pracovnej špecializácie, zrozumiteľnosť, 

sústavy zodpovednosti a právomoci, nesúlad cieľov a postupov, štýl vedenia ľudí, či systém 

odmeňovania. Nejasné vymedzenie toho, kto čo môže a za čo ručí je začiatok sporu. Ľudia 

sú v organizáciách pri výkone práce na seba vzájomne naviazaní, závislí a to spôsobuje 

mnohé ťažkosti. 

Osobnostné premenné. Najdôležitejšou osobou v konfliktoch sme my sami. Konflikt sa 

stane konfliktom až vtedy, keď my sami pripustíme, aby do neho prerástla nejaká situácia.  

Okolie. Príčinou vzniku konfliktu môže byť i prostredie, v ktorom sa organizácia nachádza. 

Rýchle, dynamické a neisté prostredie vedie k veľkému tlaku na ľudí, ktorí musia vstrebávať 

viac informácií a zvyšovať pozornosť na okolité dianie., tým pádom i bez zlého úmyslu môžu 

strácať citlivosť a vnímať dopady svojich činov na iných. 

Fáza II: vnímanie a personalizácia. Keď sa podmienky vo fáze I zväčšia natoľko, že 

začínajú vyvolávať stres a frustráciu tak si ich jednotlivé strany začnú uvedomovať, pridajú 

k tomu emócie a väčšinou dochádza až ku vzniku otvoreného konfliktu. Konflikty sa 

odohrávajú v dvoch rovinách: 

 predmetná – týka sa konkrétnej témy konfliktu, môže sa vzťahovať na ciele, 

rozhodnutia, právomoci a zodpovednosť v organizačnej štruktúre, 

 emocionálna – skresľuje vnemy, spôsobuje negatívne pocity a postoje voči 

protistrane a vďaka tomu taktiež voči jej stanoviskám. Emocionálna stránka sa 

väčšinou prehliada, avšak jej podiel na konflikte býva významný. Často nejde ani tak 

o predmet sporu, ktorý môže byť úplne banálny, ale skôr o nahromadené emócie. 

Konštruktívne možno konflikty riešiť len vtedy, keď sú účastníci ochotní uznať a 

vyjasniť si podiel vzťahov na konflikte. 

Fáza III: správanie a jednanie. V tejto fáze sa nachádza konflikt, keď sa jedna strana 

cíti ohrozená a podnikne kroky, aby si hájila svoje záujmy pred druhou stranou s cieľom 

znemožniť uspokojenie ich záujmov alebo dosiahnutie ich zámerov. 
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Fáza IV: výsledky. Zo vzájomného pôsobenia otvoreného konfliktu vznikajú vtedy nejaké 

výsledky či výstupy. Tie sú buď použiteľné, teda funkčné, ktoré zlepšujú situáciu, výkonnosť 

a podobne, alebo dysfunkčné čiže negatívne, ktoré situáciu ešte viac zhoršujú. 
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