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KONFLIKT 
 
Konflikt tvorí každodennú súčasť života človeka. Stretávajú sa s ním už aj deti 

v predškolskom veku. Spôsob riešenia konfliktov medzi deťmi predškolského veku sa často 

líši od spôsobu ako riešia vzniknutý konflikt dospelí. Neriešenie konfliktu, jeho odsunutie, 

môže viesť k jeho návratu v inej situácií s oveľa väčšou intenzitou. Náš prístup ku konfliktu 

by nemal byť ľahostajný a povrchný, ale mali by sme nájsť cestu k jeho 

úspešnému vyriešeniu, aby sme viedli deti predškolského veku k jeho správnemu riešeniu. 

Ako môžeme vidieť aj Freud považoval konflikty za východiská psychického pohybu a 

pripisoval im značný význam. Jednou z úloh pedagóga v materskej škole je aj naučiť deti 

s konfliktom dobre zaobchádzať, žiť s ním a čeliť mu. 

 

Ako môžeme vidieť, v historickom kontexte formovania sa pojmu konflikt, je evidentný 

posun nie len z hľadiska súperenia a súťaženia medzi osobami, ale aj z hľadiska vytvárania 

kompromisov. „Termínom konflikt (latinsky conflictus = stretnutie, zrážka) sa označuje 

stretnutie dvoch protichodných, súperiacich názorov, situácií a zámerov. V 

najvšeobecnejšom chápaní konfliktu sa niečo stretáva s niečím, čo má rovnakú funkciu s 

opačným znamienkom“ (Kubáni 2010, s.15). „Slovo konflikt pochádza z latinského slova  

conflictus – zrážka, súperenie, súťaž. Skladá sa z dvoch častí, predpony con (naznačuje,  

že  ide  o  vzájomné  stretnutie  dvoch  účastníkov)  a  hlavnej  časti  –  sloveso fligo (udrieť, 

buchnúť). Confligere teda neznamená len niekoho zasiahnuť, ale vzájomne sa zasahovať, 

zraziť sa s niekým vo vzájomnom zápase“ (Kopányová, Smiková 2013, s.6). Křivohlavý  

(1973)  hovorí,  že „konflikt  je  vyjadrenie  súčasného  nároku  dvoch,  na  opačných  

stranách stojacich záujemcov o tú istú vec, ochotných o ňu bojovať. Je to stretnutie dvoch 

alebo viacerých do určitej miery sa vylučujúcich či protichodných snáh, síl a tendencií.“ 

Hyhlík a Nakonečný (1973, s. 65) definujú konflikt ako „vnútornú alebo vonkajšiu 

psychickú situáciu,  v ktorej dochádza k vzniku nezlučiteľných podôb motivácie.“ Čadilová 

(2009) zasa pod konfliktom rozumie jednu z náročných životných situácií, kde ide o 

stretnutie protichodných síl na ceste k cieľu. A ako konfliktnú  situáciu vníma tú, v ktorej je 

nutné vybrať jednu z určitých variant či alternatív. Lulofs a Cahn (In Výrost, Slaměník, 

2008, s. 303) uvádzajú, že „konflikt je skutočnosťou nášho života, ale interpersonálne 

urážky, hrubosti a násilnosti nie sú nevyhnutnosťou nášho života. Riadený konflikt  

pomáha vyjasniť sporné otázky a zohráva dôležitú úlohu v rozvoji interpersonálnych 



6 

 

vzťahov, sociálnych skupín, organizácií a spoločenstiev, ktoré pravdepodobne stagnujú, 

keď sa vytrvale snažia predchádzať týmto konfliktom.“ Podľa Folberga a Taylora (1984) 

„konflikt nemusí prejsť do sporu, ak nie je komunikovaný druhému človeku vo forme 

vnímaného nesúladu alebo nárokovej sťažnosti, obvinenia.“ Burton  (1990)  definuje  

konflikt  ako  situáciu  obsahujúce  vrodené  ľudské  potreby  zahrňujúce  individuálnu a 

skupinovú identitu a potrebu jej uznania. Tieto situácie sa podľa neho nedajú vyjednávať, 

pretože  sa  objektívne  nedajú  merať  a  subjektívne  sú  vnímané  ako  nedeliteľná  súčasť  

človeka  alebo skupiny. Konflikty sú aj prirodzeným dôsledkom psychického založenia 

človeka, podľa typu osobnosti. „Konflikt je extrémna forma interakcie“, (Lilley, 2005, s. 17) 

stret protichodného správania, postojov, pocitov, potrieb, cieľov a presvedčení, pričom 

môže byť interpersonálny (medzi dvoma ľuďmi), alebo intrapersonálny (v rámci jedného 

indivídua). „Konflikt možno voľne charakterizovať ako prejav takého nesúladu medzi 

ľuďmi, ktorý jednotlivec pociťuje ako zaujatosť a neoprávnenú kritiku okolia.“ (Smiková, 

s.11) 

 

Popísané definície konfliktov odborne opisujú nielen konflikty medzi ľuďmi v bežnej 

spoločnosti, ale aj konflikty v školskom prostredí počnúc od materskej školy. Je však 

dôležité podotknúť, že konflikt často krát vzniká nielen medzi deťmi navzájom, ale aj vo 

vnútri osobnosti dieťaťa. V školskom prostredí taktiež poznáme konflikty, ktoré vznikajú 

medzi učiteľom a dieťaťom. To značí o tom, že konflikt má rôzne podoby a rôzne hľadiská. 

Konfliktné situácie sú však veľmi potrebné pre psychický vývin dieťaťa, nakoľko 

prostredníctvom týchto situácií sa deti v predškolskom veku učia riešiť konflikt 

prostredníctvom reálnych vzorov (rodič a učiteľ, ktorí sú v týchto situáciách prirodzení, 

bezprostrední), ktorých konanie vidí a spoznáva v daných situáciách. 
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