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P R E D N Á Š K A: KONFLIKT a jeho zvládanie 
 

rozsah: 4h 
 

1.KONFLIKT A ROZHODOVANIE 
historický, sociologický, psychologický aspekt,  teória konfliktu, druhy 
konfliktov, etapy konfliktov, fázy konfliktu, spôsoby riešenia konfliktov, 
práca s konfliktom, konflikt – súčasť nášho života, podstata a príčiny 

konfliktu, cyklus konfliktu, štýly riešenia,  stratégie,  diskusia ev. v 
prípade záujmu praktická skúsenosť s vyhodnotením výsledku– test 

na meranie efektívnosti rozhodovacích procesov v záťaži.  
 

2.KONFLIKT A STRES 
stresová odpoveď organizmu v konfliktnej situácii. Odraz 

konfliktu v myslení, cítení, konaní. Stratégie sebaregulácie, 
kontroly myslenia, emócií a konania. Diskusia ev. v prípade 

záujmu – otestujte svoju úroveň stresu podľa výberu z možností– 
dotazník, HRVbiofedback. 

 
3.ÚLOHA SEBAPOZNANIA PRI RIEŠENÍ KONFLIKTOV 

rozšírenie vnímania, základné modality vnímania 
sprostredkujúce informácie o konfliktnej situácii, zvýšenie 

tvorivosti pre zaobchádzanie s vlastnou osobnou históriou pri 
zvládaní konfliktných situácií, obranné mechanizmy osobnosti a 
ich obraz v konfliktnej situácii, medziľudské vzťahy – konflikty, 

zranenia , predsudky, moc, závisť, zneužitie, hranice, uviaznutia, 
eskalácia konfliktu a cyklovanie, reprezentácia ako kľúč k 

riešeniu, zážitkové stratégie, diskusia ev. v prípade záujmu – 
pomocné zážitkové  cvičenia. 

 
4. NEVYHNUTNÉ KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

asertívne čeliť manipulácii a riešiť konflikt, postoj ku kritike, rôzne 
hľadiská kritiky, hnev a  empatia, asertívne obligácie alebo 
emocionalita a rečová komunikácia v rozhodnom vzťahu k 

výsledku konfliktnej situácie, diskusia ev. v prípade záujmu- 
vyskúšajte si to pod vedením lektora. 
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1. KONFLIKT A ROZHODOVANIE 
 

Čo je to konflikt? 

Slovo konflikt je lat. pôvodu (confliktus, us, m.-zrážka). 

Toto slovo sa skladá z predpony con (vzájomné stretnutie dvoch účastníkov nie je 

jednostranná záležitosť) a sloveso fligo, ere (udrieť). 

Confligere aj podľa toho znamená nie len niekoho zasiahnuť (boj) ale vzájomne sa 

zasahovať (súboj)... V podstate ide o vyjadrenie súčasného, simultánneho, nároku dvoch až 

celkom na opačných stranách stojacich a diametrálne rozdielnych záujemcov o tú istú vec 

a s tým spojený boj.  

Konflikt teda znamená stretnutie dvoch alebo viacerých celkom alebo do určitej miery 

navzájom sa vylučujúcich alebo protichodných snáh, síl a tendencií (2002: Křivohlavý). 

Slaikeu a Hanssen tvrdia, že problémom je neriešený konflikt a nie konflikt sám o sebe. 

Podľa nich je konflikt „neoddeliteľnou súčasťou dynamiky, rastu a rozvoja žijúcich 

organizmov a skupín. Nastáva v momentoch kedy sa stretávajú myšlienky, záujmy alebo 

správanie dvoch alebo viacerých jednotlivcov alebo skupín.   

 

História a sociologický aspekt 

Začiatky teórie konfliktu môžeme nájsť v 19. storočí v sociálnom darwinizme (od Darwina 

sa tu preberá teória boja o prežitie), rasovo antropologickom smere a marxizme (triedne 

protiklady, triedny boj revolučná zmena pomerov). 

Teória konfliktu potom vzniká v 50. rokoch 20. storočia. Nadväzuje na konsenzuálnu 

teóriu (Parson) – konsenzus je zárukou ľudskej súdržnosti, všetko čo je proti konsenzu je 

považované za nebezpečné. Zatiaľ čo Parson považoval konflikt iba za negatívny, jeho 

oponent L. Coser tvrdí, že konflikt môže byť ako negatívny tak pozitívny. (2003: Šubrt, J.) 

Osobnosti teórie konfliktu: 

Coser – konflikt = boj, zápas o hodnoty, moc, zdroje, kde cieľom oponentov je 

neutralizovať, postihnúť, likvidovať súpera. Coser rozoznáva konflikty vnútorné (v 

skupine) a vonkajšie (medzi skupinami). Ďalej rozoznáva k. pravé – realistické (vo vzťahu 

medzi účastníkmi konfliktu sú riešené účastníkmi konfliktu), vznikajú z nejakej frustrácie 

a zmarenej túžby, ktorá sa obracia proti protivníkovi. 

Konflikty nepravé – nerealistické, ktoré sa dajú riešiť dvoma spôsobmi: 

a/ ventilujúca inštitúcia – prirovnávanie spoločnosti k parnému kotlu a jeho vypúšťacím 

ventilom (humor, satira),  
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b/ princíp obetného baránka – spoločnosť má problémy a tak si vládna skupina nájde 

obetného baránka na ktorého konflikt zvedie. V prípade, že sa v niektorej spoločnosti 

s konfliktmi nestretávame neznamená to, že je skupina zdravá, ale že sa členovia boja 

svoje záujmy vyjadriť. Pri tom rastie napätie, ktoré môže raz vybuchnúť. Pre veľké 

skupiny je charakteristické spružnenie pri konflikte. U malých skupín dochádza 

k spevneniu stien. Ideológia v teórii konfliktu. 

Coser rozlišuje 2 typy konfliktov: 

1/ osobné, subjektívne – motivované osobnými pocitmi, človek bojuje o osobné ciele, 

2/ neosobné, objektívne – konfliktný človek, ktorému ide o niečo viac, o spoločnosť – tieto 

konflikty sú oveľa závažnejšie, hlbšie a ťažšie riešiteľné. Konflikty, pôvodne osobné sú 

väčšinou presúvané na neosobné a tým sa stávajú hlbšie. Pozitívny pohľad Cosera na 

konflikt je taký, že konflikty môžu ľudí aj spájať, napr. rôzne závery bitiek a bojov 

(ustanovenie pravidiel tam, kde pred konfliktom žiadne vzťahy neexistovali, uzatváranie 

koalícií). 

Dahrendorf – nemec, pôsobiaci vo Veľkej Británii. Jeho teória sa zaoberá intenzitou 

konfliktu (množstvo energie, ktorá je pri konflikte vynakladaná) a násilnosti konfliktu  

(= krvavosť, do akej miery je/ nie je konflikt krvavý). Tvrdí, že by konflikty nemali byť 

krvavé, malo by dôjsť k nastoleniu všeobecne rešpektovaných pravidiel pre riešenie 

konfliktov, aby nedochádzalo k násiliu. 

  

Možnosti konfliktov 
Úrovne 

Rovnocenné 
postavenie 

Nadr../podr 
Postavenie 

Časť/celok 

H.sociologicus    

Vo vnútri skupín    

Medzi skupinami    

Celospol.(triedy)    

Medzinár. (štáty)    

 

R. Collins – súčastný teoretik konfliktu. Tvrdí, že vplyv na násilnosť konfliktu má 

emocionalita, jazyk a rečová komunikácia. 
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Psychologická podstata konfliktu       

V psychológii sa problematika konfliktu tematizuje dvomi spôsobmi: 

1. Ako problematika vnútorného konfliktu voľby jedného z dvoch alebo viac 

nezlučiteľných cieľov. 

2. Ako problematika konfliktných sociálnych vzťahov. 

 

Vnútorný konflikt 

Konflikty sú prirodzeným dôsledkom psychického založenia človeka, ktoré samé o sebe je 

jednotou protikladov. Výskumy v oblasti psychológie vnútorných konfliktov sú spojené 

najmä s menami A.R. Luriju (1932) a K.Lewina (1935). Podľa Luriju je vznik konfliktu 

daný tým, že je zabránené odreagovaniu alebo je nedostatok pohotovosti k reakcii alebo 

potlačené aktivity sú preložené do oblasti centrálynch procesov. Lurija odvodil tieto 

poznatky z výskumu asociácií s použitím tzv. detektoru lži, ktorý objektívne zachytával 

prežívanie kofliktu registráciou jeho fyziologických zložiek. Naproti tomu Lewin stanovil 

základné typy konfliktov z kombinácie dvoch základných tendencií apetencie a averzie: 

konflikt apetencia- apetencia, konflikt apetencia- averzia, konflikt averzia- averzia.  

Apetencia-apetencia 

subjekt sa má rozhodnúť medzi dvomi zhruba rovnako atraktívnymi objektmi. 

Príklad: Buridanov osol. V skutočnosti vždy prevládne jedna apetencia nad druhou.  

Tento typ konfliktu je najľahší. 

Apetencia- averzia 

-pokusné zviera dostávalo na tom istom mieste najprv potravu a po nasýtení elektrický 

úder. Správanie zvieraťa vykazovalo určité charakteristické znaky – napr. približovaním k 

predmetnému miestu sa pohyb zvieraťa postupne spomaľoval až sa zviera na určitom 

mieste zastavilo. To je označované ako miesto vrcholu konfliktu – t.j. kde sa gradienty 

apetencia a averzie vyrovnávajú. V tomto okamihu sa rozhodne pre náhradný cieľ alebo 

pokračuje v pohybe k pôvodnému cieľu. Na pokusných zvieratách sa pozorovali rôzne 

príznaky stresu svedčiace o sile konfliktu, ktorý bol vyvolaný tak očakávaním odmeny ako 

očakávaním trestu. Nakoniec sa subjekt rozhodne pre náhradný cieľ ak jeden z gradientov 

apetencie alebo averzie nepreváži na druhým.  
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Podľa Freuda sú zvláštnou formou náhradného jednania neurotické symptómy. V 

ambivalentnom správaní sa prejavuje princíp generalizácie podnetu, t.j. rozpor, úzkosť 

alebo napätie z priťahovania a odpudzovania podnetom sa zosilňuje v podobných 

situáciách a zoslabuje v nepodobných situáciách. Napr. muž, ktorý sa ponáhľal k svojej 

milej a pritom sa zasekol vo výťahu pociťuje nevoľnosť vždy keď ide tým výťahom. 

Nevoľnosť sa nedostaví ak pôjde pešo po schodoch. Princíp generalizácie predpokladá, že 

by zážitok mohol vyústiť do klaustrofóbie, strachu zo všetkých uzavretých priestorov.  

Averzia- averzia 

Subjekt sa musí rozhodnúť pre jednu z dvoch nepríjemných alternatív – napr. pre 

zaplatenie pokuty alebo pre väzenie. Reakciou na taký konflikt je odsúvanie nepríjemného 

rozhodnutia pretože čím sa viac približujeme k negatívnemu rozhodnutiu tým silnejšiu 

averziu prežívame.  

Jednu z dvoch averzií však využiť musí. Konflikt je významnou súčasťou vnímanej reality.  

Je prejavom dynamického priebehu všetkého diania a neustálej zmeny. Zdá sa, že úspech v 

akejkoľvek oblasti ľudského úsilia, súkromnej či pracovnej, často závisí práve od 

schopnosti rozoznať, správne interpretovať a následne vyriešiť konflikt.  

Dvojitý konflikt apetencia- averzia dieťa by chcelo vyliezť na strom, ale bojí sa, zároveň 

by chcelo získať obdiv kamarátov, ale sa bojí nezdaru. 

dvojitá väzba –  konflikt vo vzťahu- matka kúpi synovi na narodeniny dve kravaty, na 

druhý deň si jednu z nich oblečie. Matka sa pýta: Tá druhá sa Ti nepáči?  

Rozhodovanie v konfliktnej situácii sa teda neriadi jednoducho racionálnymi premennými 

pretože sa v ňom uplatňujú iracionálne emočné faktory. Pri rozhodovaní v konfliktných 

situáciách sa uplatňuje kognitívna analýza alternatív pričom sila konfliktu a teda aj 

obtiažnosť rozhodovania je daná množstvom alternatív a ich hodnotami.  
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Všeobecne platí: 

 a/ čím viac alternatív, tým je konflikt a rozhodovanie ťažšie, 

 b/ voľba medzi dvomi nedôležitými alternatívami je ľahšia ako medzi dôležitými.           

Za základné fázy rozhodovania možno považovať: 

situácia s alternatívnymi možnosťami vyvolá vnútorné napätie kognitívne- emočné 

spracovanie situácie vyústi do voľby jednej z nich – subjekt vyberá to, čo predstavuje 

menšie zlo prípadne sa rozhoduje pre náhradný objekt potom ako bolo rozhodnutie 

vykonané vzniknú pochybnosti o jeho správnosti, snaha uistiť sa o správnosti voľby- 

nespokojnosť s voľbou je redukovaná, dochádza k prehodnoteniu informácií a 

myšlienkových záverov- čo bolo považované za dobré, je teraz ešte lepšie, čo bolo 

považované za zlé je teraz ešte horšie... 

Konečným aspektom  každého rozhodnutia je nakoniec emócia, ktorá v jeho pozadí 

vyznačuje subjektívnu užitočnosť rozhodnutia. Sama užitočnosť je veľmi relatívna, lebo 

cieľ získava hodnotu svojim vzťahom k momentálnemu stavu subjektu a jeho situácii 

(napr. momentálna peňažná situácia, naliehavá potreba niečoho a pod). Snaha ľudí uniknúť 

vysokým trestom je silnejšia ako snaha po získaní vysokých odmien. Rôzni ľudia majú 

rôzny vzťah k riziku. Zásadne platí, že užitočnosť, ktorá je spojená s rizikom záleží na jeho 

veľkosti. Od určitej miery sa užitočnosť rizika jeho pribúdaním zmenšuje (keď si povieme 

– to mi nestojí za to). V rozhodovaní sa uplatňuje nielen vzťah situácie k budúcnosti, ale 

tiež má svoju dôležitosť rozhodujúci sa subjekt ako osobnosť prežívajúca konflikt medzi 

existencionálnymi alternatívami a perspektívami.  
 

Sociálny konflikt 

Každé naše správanie v sociálnom živote, v bežnom kontakte s ľuďmi je podmienené 

mnohými faktormi. Vysvetlime si rôzne reakcie, ktoré ľudia používajú v konfliktoch a 

popíšeme tri základné okruhy faktorov:  

1. Naše rozmýšľanie a postoje ku konfliktom 

2. Zdroj konfliktu a ako je pre nás zdroj konfliktu dôležitý 

3. Zručnosti na riešenie konfliktov, ktoré vieme používať 

Ako rozmýšľame o konfliktoch:  

Naše nastavenie voči konfliktom veľmi ovplyvňuje, ako sa v konflikte správame a ako ho 

prežívame. S konfliktmi máme spojené aj predsudky alebo mylné predstavy, ktoré nám 

boli vštepené v rodine, a tie si so sebou nosíme celý život a často nám bránia pozrieť sa na 

konflikt „pozitívnejšími očami”. 
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Uvedieme niekoľko takých predsudkov a mýtov voči konfliktom: 

• „Slušný chlapec”, „slušné dievča” neodvráva. 

• „Dobrí priatelia nemajú konflikty.” 

• „Konflikty sú zlé, nebezpečné a ubližujúce.” 

• „Konflikty majú len tí emocionálni a iracionálni, čo sa nevedia kontrolovať.” 

• „Ak by si chcel, nemal by si konflikty s inými.” 

Ďalej si uvedieme niekoľko iných princípov, ktoré tieto mýty a predsudky vyvracajú a 

osvetľujú iný pohľad a chápanie konfliktov. Vybrané tvrdenia sa zdajú byť kľúčové pre 

zmenu postoja ku konfliktom a k porozumeniu toho, čo na konflikt vplýva. 

1. Konflikt medzi ľuďmi je nevyhnutný a prirodzený. 

2. Konflikt môže mať pre zúčastnené strany konštruktívny (pozitívny) alebo deštruktívny 

(negatívny) priebeh.  

3. Faktory ovplyvňujúce priebeh konfliktu. 

4. Konflikt plní vo vzťahu veľa pozitívnych funkcií. 

5. Konflikt nie je súťaž kto z koho. 

6. Konflikt má realistické, objektívne prvky – obsah, a má aj subjektívne prvky – emócie, 

ktoré zúčastnené strany prežívajú. 

7. Čím sú vzťahy medzi konfliktnými stranami užšie, tým sa môže stať konflikt 

intenzívnejším. 

8. Neprítomnosť otvoreného konfliktu nie je dobrým ukazovateľom sily a stability vzťahu. 

9. Konflikty riešené z pozície sily podstatu konfliktu nevyriešia. 

10. Smer vývoja konfliktu – pozitívny alebo negatívny – neovplyvňujú len vonkajšie 

okolnosti, ale samotní účastníci. 

Bližšie si rozoberieme faktory ovplyvňujúce priebeh konfliktu: 

– Povahové vlastnosti zúčastnených strán a ich hodnotové systémy, ich predchádzajúci 

vzťah (intímny, neosobný, dlhodobý, krátkodobý). 

– Typ problému, o ktorý ide. 

– Sociálne prostredie, v ktorom konflikt prebieha (v krčme, na úrade, v hoteli...). 

– Prítomnosť zainteresovaných divákov – či aktérov konfliktu niekto vidí, ako sa správajú 

a hodnotia ich. 

– Osobná stratégia oboch strán – či sú skôr ústupčiví alebo agresívni. 

– Dôsledky riešenia – lákavá odmena alebo obávaný trest. 

– Strach z rizika – otázky dôvery voči druhému, strach zo zlyhania a prehry. 

– Komunikácia medzi oboma stranami – či existuje a aká je jej forma. 
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Ako vzniká v nás tendencia preferovať istý spôsob reakcie na konflikt? Ako v konfliktnej 

situácii zareagujeme, nie je ovplyvnené len tým, aká je samotná situácia, ale aj naším 

nastavením voči konfliktom a stresu, ktorý napätá situácia v konflikte vyvoláva. Postoj ku 

konfliktom môžeme zhrnúť do 4 faktoroch.: 

-pri ohrození reagujeme zjednodušeným „inštinktívnym” spôsobom 

-modelové učenie – ktoré vidíme u svojich rodičov, príbuzných, učiteľov, akým spôsobom 

riešia konflikty 

-učenie sa zo sociálnej skúsenosti 

-zručnosti pri riešení konfliktov – sú ďalší faktor, ktorý nám dodáva sebavedomie, ako sa 

zachovať. 

Christopher W. Moore (1989) rozdeľuje konflikty do 5 skupín: 

• konflikt vzťahov 

• konflikt informácií 

• konflikt záujmov 

• štrukturálny konflikt 

• konflikt hodnôt 

Fázy konfliktu: 

1. fáza – Príznaky konfliktu 

2. fáza – Otvorenie konfliktu 

3. fáza – Polarizácia – strany si začínajú brániť svoje pozície 

4. fáza – Izolácia – táto fáza môže, ale nemusí nastať 

5. fáza – Deštrukcia 

6. fáza – Únava, depresia 

Riešenie konfliktných situácií 

Referenčný rámec a logika správania 

Každý z nás sa riadi niečím, čomu hovoríme referenčný rámec. Ten sa skladá z našich 

názorov, predstáv o svete, je podmienený našou osobnou históriou, skúsenosťami 

a sociálnym prostredím, v ktorom žijeme. Tieto prvky navodzujú tzv. logiku správania 

(postoje, zvyky, reakcie, priority). 
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Stratégie riešenia konfliktu 

 Vyhýbavé správanie (popieranie alebo útek). 

 Prispôsobenie sa alebo zmiernenie problému. 

 Nátlak a donútenie. 

 Kompromis alebo vyjednávanie. 

 Dohoda. 

 Vyjednávanie alebo vyriešenie problému. 

 Mediácia, facilitácia, zmierovanie. 

Únik – situácia je pre nás neprehľadná, ohrozujúca (často sprevádzaná fyzickým násilím, 

útokom). Udržiavať ďalší osobný vzťah s daným človekom nie je našim záujmom, svoj 

cieľ môžeme dosiahnuť aj inou cestou, inokedy, preto zo situácie sami dobrovoľne 

odídeme, reagujeme bezprostredne, ihneď, akonáhle situácia nastane. 

Ústupok, prispôsobenie, zmierenie – našim primárnym záujmom, je udržať si dobrý vzťah 

s daným človekom, sme preto ochotní ustúpiť zo svojho cieľa, dať protivníkovi prednosť. 

Dúfame, aj možno skryto, že si je našej veľkorysosti, nášho ústupku vedomý a zohľadní ho 

v našej ďalšej komunikácii. 

Útok – agresia – prioritou je pre nás dosiahnutie cieľa, sme pre to ochotní urobiť čokoľvek, 

vrátane akceptovania možnosti, že protivník s nami raz a navždy prestane komunikovať 

(útok môže mať podobu slovnú, fyzickú, často býva podporený našim postavením, 

zaradením na spoločenskom rebríčku, ktoré nám dáva väčšiu moc). Môže ísť 

o bezprostrednú reakciu alebo dlhodobo pripravované riešenie. 

Kompromis – riešenie fifty – fifty, zdanlivo najspravodlivejšie riešenie – obidve strany 

čiastočne dosiahnu svoje a čiastočne sa niečoho vzdajú. Na obidvoch stranách však môže 

zostať pocit krivdy, opomenutie dôležitých skutočností, túžba otvoriť tému znovu pri 

najbližšej možnej príležitosti. 

Dohoda – 1+1=3 – účastníci sa snažia dosiahnuť cieľ a súčastne si udržať tvár pred svojím 

protivníkom, hľadanie vhodného riešenia trvá dlhší čas, ale prináša najväčšiu mieru 

uspokojenia. V priebehu komunikačného procesu sa účastníci sústredia na záujem, nikdy 

nie na pozíciu. Objavujú nové, na začiatku často neočakávané riešenie. Konflikt je 

vnímaný ako bod zlomu, ktorý účastníkov posúva dopredu. 

Vyjednávanie – je diskusia dvoch alebo viacerých strán s rôznymi prioritami, ktoré sa      

usilujú dospieť k vzájomnej dohode. Vyjednávanie slúži na presadzovanie vlastných   

nárokov zvyčajne so zreteľom na nároky druhej strany. Prístup k vyjednávaniu závisí od   

pozície z ktorej jednotlivé strany do diskusie vstupujú. Vyjednávacia rola patrí medzi 
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manažérske role a schopnosť vyjednávať je často jedným zo znakov dobrého manažéra. 

Mediácia a mediátor  

Jedná sa o vyjednávanie medzi dvomi stranami za prítomnosti tretej strany, ktorá má 

uľahčiť: 

- vzťahy a komunikáciu medzi dvomi stranami, 

- hľadanie vhodného riešenia konfliktu. 

Mediátor nemá možnosť rozhodovať, plní len poradenskú funkciu a slúži ako pomocník 

obidvom  stranám, ktoré s jeho pomocou dokážu konflikt vyriešiť sami. Mediátor musí 

vedieť počúvať a zostať objektívny, neutrálny. To znamená, že sa neprikloní ani na jednu 

ani na druhú stranu a dokáže sa odpútať od svojich osobných preferencií. 

 Delenie podľa spôsobu riešenia:  

1. Autoritatívne:  

- Presadenie sa silou - Strany komunikujú spolu priamo, ale silnejšia z nich presadí svoje     

rozhodnutie v takej miere, aký je pomer síl. Strany si merajú sily a neriešia podstatu  

konfliktu. Rozhoduje silnejšia strana. 

- Rozhodnutie autoritou - Autorita (Au) podľa vlastného úsudku rozhodne bez vypočutia     

alebo po vypočutí strán X a Y. 

- Arbitráž (rozhodcovské konanie) - Po vypočutí oboch strán na základe zákona 

rozhodnutie určuje arbiter (Ar). 

- Súdny spor - X a Y komunikujú so súdom priamo alebo/aj prostredníctvom advokáta 

(Ad). Súd zastupuje sudca (S) alebo senát, ktorý vynáša rozhodnutie podľa zákona.  

2. Alternatívne: 

- Facilitácia - Facilitátor (F) ako tretia nezaujatá strana pomáha viesť korektný a vyvážený   

proces komunikácie medzi oboma stranami. Strany X a Y komunikujú priamo za pomoci   

tretej osoby, ktorá riadi a sprehľadňuje diskusiu - dohodu dosahujú X a Y spoločne. 

- Mediácia - Mediátor (M) ako sprostredkovateľ komunikácie strán pri riešení konfliktu    

komunikuje osobitne aj s jednou aj s druhou stranou. Mediátor pomáha udržiavať korektnú    

komunikáciu a pomáha viesť proces vyjednávania strán. Dohodu dosahujú X a Y 

spoločne.  

- Zmierovanie - Zmierovanie strán sa môže konať pomocou zástupcov strán X a Y v   

zmierovacej rade. Zástupcovia Ax aj By, majú väčšie pochopenie pre svoje strany a 

zároveň  nie sú priamo zaangažovaní do konfliktu - dohodu dosahujú X a Y spoločne.  

- Vyjednávanie - Strany spolu komunikujú priamo, nemajú žiadneho prostredníka - dohodu    

dosahujú strany X a Y spoločne. 
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Ani jeden z uvedených štýlov riešenia konfliktov nie je v podstate zlý alebo dobrý, je viac 

alebo menej vhodný pre určitú konkrétnu situáciu. Dôležitý je názor aktérov konfliktu (aj 

riešenia pre okolie – pozorovateľov konfliktu nepochopiteľné, nevýhodné môžu byť jasné 

a čitateľné jeho účastníkom). Riziko vzniká vtedy, pokiaľ v rámci rôznych konfliktných 

situácií uprednostňujeme ten istý štýl riešenia – stáva sa našim obvyklým riešením. Pokiaľ 

neustále ustupujeme, dávame tým okoliu signál, že s nami môže manipulovať, že nemáme 

radi konfrontáciu a radšej dáme prednosť iným, a je pravdepodobné, že konfliktných 

situácií bude pribúdať a naša nespokojnosť bude narastať. 

Ak je najčastejším riešením agresia, okolie sa nám začne vyhýbať, naoko s nami bude 

súhlasiť, čo neznamená, že inde aktéri neusilujú o nájdenie férovejšieho riešenia, pravda že 

bez našej účasti. Riešenie blížiaceho sa  kompromisu alebo dohody často vyžaduje 

intervenciu tretej, nezaujatej intervencie (súdu, mediátora, rozhodcu), ktorá dohliadne na 

proces vyjednávania, dá v ňom priestor obidvom stranám, zaručí sa za naplnenie - 

uskutočnenie stanoveného riešenia - stanoví podmienky, termíny, sankcie. 

3. Práca s konfliktom 

Konflikt - súčasť nášho života. 

V rámci našich každodenných interakcií, v priebehu komunikácie s ostatnými ľuďmi okolo 

nás dochádza ku konfliktom. V daný moment je konflikt väčšinou vnímaný negatívne - 

vnímame predovšetkým nepríjemnosť situácie, danou nutnosťou zastaviť sa, otvoriť 

nepríjemné často boľavé témy s nejasným výsledkom. Nevieme, čo presne chceme 

jednaním dosiahnuť. 

Nie je jasné, ako vzniknutá situácia ovplyvní osobné vzťahy s človekom, ktorého sa 

konflikt týka. Nie je jasné ani to, či sa k téme nebudeme musieť opäť vracať. Konflikt 

vnímame ešte bolestnejšie v prípade, že sa týka interakcií s našimi blízkymi, s ľuďmi, na 

ktorých nám záleží a ich pozitívny názor o našej osobe je pre nás dôležitý. 

Všetky tieto dôvody sú významným motívom otvoriť tému konfliktu a pozrieť sa na možné 

spôsoby jeho riešenia. V rámci psychológie je totiž konflikt vnímaný tiež pozitívne - ako 

katalyzátor, prvok, ktorý nám umožňuje vzťahy skvalitniť, vyjasniť medze, posunúť nás 

dopredu. 

Podstata a príčiny konfliktu 

Konflikt je vyústením komunikačného nedorozumenia v rámci nášho každodenného 

života. 
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Pri prenose informácie, pri jej vysielaní alebo prijímaní došlo k chybe, vďaka ktorej nie je 

možné – bez predchádzajúceho vysvetlenia - pokračovať ďalej. Nedorozumenie môže byť 

spôsobené mnohými faktormi, ktoré sa dajú rozdeliť do niekoľkých skupín: 

a/ Bariéry osobné - dané odlišnou osobnou skúsenosťou, životom v odlišnom kultúrnom a 

sociálnom prostredí, odlišným osobným prístupom ku komunikácii (extroverti sa vďaka 

svojim komunikačným schopnostiam konfliktom bránia menej než introverti), iný 

uznávaný hodnotový systém, osobné problémy účastníkov, ktoré neumožňujú ich plné 

sústredenie na problém. 

b/ Bariéry procesné - odlišné očakávania, odlišný význam danej situácie pre účastníkov 

komunikácie, špatné načasovanie komunikácie (nedostatok priestoru pre podanie všetkých 

informácií, predčasná komunikácia o téme, alebo naopak komunikácia neskorá), 

komunikujem s nesprávnou osobou ktorá mi k danej téme nemôže dať viac informácií 

alebo nie je kompetentná o predmete jednania rozhodnúť, prítomnosť ďalších osôb, pred 

ktorými nemôžem o probléme komunikovať, atď. 

c/ Bariéry vonkajšie - rušivé faktory z okolia - šumy, hluk z ulice, nedostatok priestoru, 

nevhodné usporiadanie priestoru (nie je možné si sadnúť, mať k dispozícii potrebné 

pomôcky), nedostatočný prísun čerstvého vzduchu alebo priveľká zima atď. 

Dôležitú úlohu v konflikte zohráva, či sa zameriame na dosiahnutie svojho cieľa - či 

presadíme svoj záujem, alebo či nám ide o udržanie svojej výhodnej pozície - zachovať si 

tvár. 

Cyklus konfliktu, popis jednotlivých fáz. 

Konflikt málokedy vzniká ako momentálna, náhodná situácia. Odohráva sa v kruhu, na 

začiatku stojí naša osobná predispozícia - únava, stres, ranené city, ktoré spôsobujú našu 

väčšiu vnímavosť na určité situácie, vzniká situácia, ktorá sa nám nepáči, s ktorou nie sme 

z rôznych dôvodov spokojný. Od svojho protivníka sa snažíme získať jeho stanovisko, 

postrehy, názory -  ako danú situáciu vníma, čo chce dosiahnuť, čo očakáva. 

V prípade, že sa naše očakávania stretávajú a dôjde k vyjasneniu situácie, problém je 

vyriešený. Pokiaľ nie, vzniká konflikt - otvorený prejav nesúhlasu, nespokojnosti. Podľa 

našej reakcie - stanoviska, ktoré zaujmeme, argumenty, snahy a ochoty hľadať obojstranne 

náhodné riešenie, je konflikt buď vyriešený, alebo vznikne špirálovitý efekt - namiesto 

jedného, malého konfliktu na začiatku musíme reagovať na ďalší a ďalší pribúdajúci. Čím 

skôr sa riešenie hľadá, tým väčšia je šanca na jeho nájdenie. 

Pri hľadaní riešenia konfliktu je dôležité, či je našou prioritou dosiahnutie výsledku, alebo 

či nám záleží na udržaní vzťahu s daným človekom. Podľa toho budeme ochotný ustúpiť, 
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alebo trvať na svojich požiadavkách, budeme sa snažiť udržať si tvár (napr. nedorozumenie 

medzi spolužiakmi s odlišnou národnosťou), alebo ju vystavíme napospas svojmu 

protivníkovi v rámci dosiahnutia konkrétneho dielčieho cieľa (napr. zvýšenie platu, 

získanie miesta na sedenie v dopravnom prostriedku atď.). V obidvoch prípadoch ide o 

rozdielnu motiváciu nášho rozhodovania. Veľkú úlohu zohráva aj naša osobná typológia - 

či sme extroverti alebo introverti. Extroverti majú menšie problémy s komunikáciou, ako 

ľudia introvertní - uzavretý do seba, pre ktorých je každý konflikt extrémnou záťažou. 

Pozícia a záujem, pozičné a záujmové vyjednávacie stratégie alebo ako z toho von. 

Riešenie konfliktov nie je príjemné, základným predpokladom je oddelenie svojich emócií, 

domnienok, predpokladov, od vecného jadra problému, sústredenie sa na hlavné riešenie a 

venovanie pozornosti nie na udržanie svojej, predom zaujatej pozície, ale spoločnému 

záujmu. 

a/ Ak chcete pokračovať v komunikácii, je dobré vyvarovať sa osobných adjektív - 

namiesto útočenia a hodnotenia druhého (si taký/taká...) hovoriť o sebe - čo so mnou daná 

situácia robí, čo pre mňa znamená (cítim sa..., pretože som... napr.: cítim sa sklamaná, 

pretože som dnes chcela projekt uzavrieť a bez tvojho materiálu to nie je možné, mrzí ma, 

že som sa o tvojom oneskorení nedozvedela skôr, mohla som ešte niečo vybaviť). Týmto 

spôsobom si otvoríme dvere pre ďalšie jednanie - je jasné, prečo chceme vzniknutú 

situáciu zmeniť, uzavrieť. Ideálne je, pokiaľ vieme naznačiť riešenie (bola by som rada, 

keby si mi nabudúce mohla zavolať skôr). 

b/ Uveďte, aký bude mať daná situácia dopad na váš život (som smutná, pretože viem, že 

najbližšiu hodinu budem upratovať ja...). Aj keď si myslíme, že druhá strana musí vedieť 

všetko o našich pocitoch, nie je to tak jednoznačné. 

Tým, že v tomto bode hľadáme vhodnú argumentáciu, si najviac sami ujasňujeme, ako 

veľmi je pre nás daná situácia, vec, osoba dôležitá. Možno, že po osobnom zhodnotení 

komunikácie už nebudeme musieť pokračovať - problém je pre nás v skutočnosti 

bezvýznamný. 

c/ Nepreháňajte, silné slová - nikdy, vždy, zakaždým - pôsobí v dialógu kontraproduktívne. 

Je lepšie byť adresný obmedziť sa na popis jednej konkrétnej situácie a toho, čo sa mi na 

nej nepáči. 

 d/ Nezaujatý uhol pohľadu. Ak sa stretnete s hrubým správaním, nereagujte rovnako. 

Prvým krokom k riešeniu takmer každého sporu je pokus o dohovor. Neberte spory 

osobne, snažte sa udržať odstup a nepoužívajte osobné útoky. Snažte sa porozumieť 

dôvodom oponenta a navrhnúť kompromis. U každého predpokladajte dobrú vôľu ak 
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nemáte nezvratné dôkazy o opaku. Snaha o dohovor nie je formalita. Ak nepreukážete 

úprimne mienenú snahu vyriešiť spor diskusiou pred postúpením vyššej inštancii, ukáže sa, 

že spor chcete skôr vystupňovať než urovnať. Ak priama komunikácia- dohovor nebude 

úspešná, mali by ste skúsiť nasledujúce metódy – vyjednávanie, mediácia, arbitráž, 

facilitácia, zmierovanie.  

e/ Na zvýšenie efektivity vyjednávania sa doporučuje dodržiavať niekoľko princípov: 

poznať tému o ktorej sa bude hovoriť, začať z extrémnej pozície, nikdy neustupovať bez 

náhrady, nedávať to čo môžete predať, neprejavovať nadšenie, tváriť sa, že druhá strana 

vám dlží ústupok, neukazovať opovrhovanie diskutujúcimi. 

Záver:  

Konflikty sú prirodzenou súčasťou nášho života a je normálne, že sa s nimi v bežnom 

kontakte s ostatnými ľuďmi stretávame. Keďže každý človek má v rozličných časoch 

odlišné potreby vychádzajúce z jeho osobnosti a situácie, v ktorej sa nachádza, je 

nevyhnutné, že v priebehu svojho života (je to väčšinou dennodenne) narazí na iného 

človeka alebo ľudí, ktorí majú iné potreby a záujmy, ktoré sú s jeho záujmami v konflikte. 

Riešenie konfliktu a jeho efektívne využívanie patrí spolu s vyjednávaním medzi 

významne zručnosti, ktoré by si mal každý osvojiť. 
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2. KONFLIKT A STRES 
 
 

Stres má tri podoby: 

1/ čo si myslíte, 

2/ čo robíte, 

3/ ako reaguje vaše telo. 

Tri časti stresu:  

Myšlienky, konanie, telo.  

Kontrolovať stres znamená kontrolovať tieto tri premenné a je dôležité zhodnotiť situáciu v 

ktorej sa nachádzame. Spojenie stresových myšlienok, konania a telesných symptómov je 

schopné samočinne fungovať v kruhu aj keď stresové podmienky  už pominuli. Ľudia 

potom povedia: „Veď mám kľudný život, usporiadané vzťahy, mal by som byť spokojný, 

napriek tomu sa necítim dobre...stále sa bojím...mám zlé myšlienky ... bolieva ma hlava...“ 

Preto je dôležité  v kritickom stave oddeliť: situáciu, emócie, myšlienky. 

Situácia:  

aká je to udalosť, o čo ide 

Napr.: Je 23h 10 min – dcéra sa nevrátila z diskotéky hoci mala byť o 11-tej doma. Dieťa 

stojí pod susedovou jabloňou a má veľkú chuť na zrelé červené jablko.  

Emócie: 

čo prežívam: strach, smútok, obavy, neistotu, hnev, závisť... 

Aký veľký je môj strach? Aká je miera nepríjemnosti toho pocitu? Napr. bojím za na 50% 

zo 100. 

Myšlienky:  Stresové uvažovanie je typické robením si starostí. Identifikácia myšlienky je 

vlastne identifikácia spúšťača nepríjemného pocitu. Čo mi spôsobuje 50% strachu? 

Myšlienka,  že ma sused obviní z krádeže jabĺk. Myšlienka, že dcére sa prihodilo niečo zlé. 

Príklady stresových myšlienok:  

"Čo ak...?" je nápis na mojom náhrobnom kameni. Čo ak sa jej niečo stalo... alebo iné 

stresové myšlienky v rôznych situáciách:  Čo ak prídem neskoro? ...Čo ak zo seba urobím 

blázna?...Čo ak  si všimnú, že sa mi trasú ruky?... Čo ak nič nebudem vedieť?  Stále to 

pokračuje a neviem to zastaviť" 

  "Hneď ako večer zhasnem, začnem si robiť problémy s veľkým  množstvom vecí, o 

ktorých viem, že sa pravdepodobne neuskutočnia, avšak nedokážem to ovládať. Potom si 

začnem robiť problémy  z toho, že si robím problémy. Je to bludný kruh". 
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Robenie si starostí nasleduje obvykle po niečom, čo sa prihodilo – napr. ste počuli zlú 

správu. Záludnosť stresového uvažovania je v tom, že ustarostené myšlienky si nemusíme 

všimnúť, sú schopné plynúť v pozadí automaticky a my len zistíme, že výsledok je zlý 

pocit, obavy, neistota alebo rôzne telesné ťažkosti, nevoľnosť, bolesti hlavy a p. Preto aj 

voláme tieto myšlienky automatické. Keď už raz robenie starostí začalo, udrží sa samé od 

seba tak, že jedna starosť vedie k vytvoreniu ďalšej a ďalšej a tak sa vytvára katastrofický 

scenár. Z hľadiska témy konfliktov má stresové uvažovanie veľký podiel na neúspechu v 

ich riešení. Napr. vnútorný konflikt apetencia- averzia: dieťa chce jablko zo susedovej 

záhrady ale bojí sa... Katastrofický scenár: čo keď ma pristihne....., povie to rodičom....... 

zbije ma..... povie to v škole a budem mať dvojku zo správania..... budem mať hanbu v 

celej dedine..... nikto mi už nebude veriť...... susedia začnú zamykať svoje domy ak ma 

uvidia.....nič zo mňa nebude, povlečie sa to so mnou do dospelosti a bude to hanba pre celú 

rodinu....a takto by mohol katastrofický scenár pokračovať. Koreň problému je v tom, že 

tieto automatické myšlienky prevažne majú opodstatnenie a istú dávku pravdy a o to viac 

sú schopné nás vystrašiť, navodiť nepríjemné emócie a šokovať telo – dieťa sa roztrasie, 

„zamrzne“, nedokáže sa pohnúť, podlamujú sa kolená..... 

Stratégia spočíva v tom, že toto stresové uvažovanie je potrebné dostať pod kontrolu. Ale 

ako? Keď takúto myšlienku vyhodíte dvermi, vráti sa oknom. Obyčajná rada „netrápte sa“ 

tu nepomôže.  

Preto je potrebné s myšlienkami vyjednávať. Predstavte si súdny proces. Obžaloba hovorí: 

„Toto je kriminálnik z ktorého nikdy nič slušného nebude pretože má plnú hlavu 

huncútstva a teraz práve chce susedovi kradnúť jablká. „. Obžaloba má väčšinou zdroje v 

našich systémoch presvedčení. Najčastejšie sú to dobre mienené výchovné vplyvy rodičov, 

učiteľov alebo iných vplyvných osôb zo života, ktoré sa zvnútornili. A majú svoje 

opodstatnenie, inak by sme nevedeli čo je správne a čo nie. Problém je v tom, keď sú 

niektoré systémy presvedčení príliš rigidné a obmedzujú človeka v jeho osobnom raste 

alebo mu spôsobujú duševné utrpenie, depresie, úzkostné stavy, strach.... Naše ja musí 

zaujať pozíciu obhajoby- t.j. tejto automatickej, stresujúcej myšlienke odpovedať. A tak 

začne vnútorné vyjednávanie. Napr.: „Je pravda, že kradnúť nie je správne, je pravda, že 

človek by mal zodpovedať za svoje rozhodnutia a konať tak, aby sa za ne nemusel 

hanbiť....ALE: tu  predkladáme dôkazy z minulosti – zažil som nejakú podobnú situáciu v 

minulosti a ako som ju riešil? Poznám niekoho kto mal podobný problém? Ako sa budem 

pozerať na tento problém o 1O rokov? Argumenty obhajoby by mohli byť: Keď som našiel 
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stokorunáčku v škole čestne som ju dal učiteľke, v autobuse som pustil sadnúť starších, 

chodím pravidelne do kostola, doteraz som neukradol nič okrem jednej paradajky, ktorá 

trčala susedovi za plot.... Keď mal Fero Mrkva chuť na čerešne, opýtal sa suseda a ten mu 

dovolil jesť priamo zo stromu... starý otec raz rozprával, že tiež chodili do rôznych sadov 

na ovocie....a starý otec bol v dospelosti ministrom spravodlivosti...ak sa budem musieť o 

10 rokov priznať, že som si zobral to jablko, bude to skôr žartovné ako odsúdeniahodné..... 

Nielen pri vnútornom konflikte, ale rovnako v medziľudských vzťahoch, čiže vonkajších 

konfliktoch môže stresové uvažovanie spôsobiť veľa nedorozumení a zbytočné kolízie. 

napr. matka zo strachu vynadá, zbije svoju dcéru, ktorá mešká 10 min. z diskotéky. Za 10 

minút matke prebehol katastrofický scenár od príliš skorého narodenia vnúčaťa až po 

nemocnicu a zranenie  dcéry -  čím viac sa o ňu bála, tým je konflikt po jej príchode 

domov prudší... 

Mali by sme v duchu ohodnotiť mieru presvedčivosti automatickej, stresovej myšlienky. 

Nakoľko jej verím? Aká je pravdepodobnosť, že to čo moje obavy tvrdia sa stane naozaj? 

Napr. v momente nepríjemných myšlienok na 80% verím, že ak zoberiem susedovi jablko, 

zničí mi to budúcnosť. Túto mieru presvedčivosti je potrebné znížiť lebo je 

pravdepodobné, že vplyvom jednostranného pohľadu došlo k prehnaniu. Preto zaujmeme 

skúmajúci postoj. Hľadáme protidôkazy tak ako to bolo uvedené vyššie. Hľadáme ich 

dovtedy kým sa nám nepodarí znížiť presvedčivosť nepríjemnej myšlienky aspoň na 

polovicu. Pomôže to najmenej dvomi spôsobmi: naše uvažovanie sa stane triezvejšie a z 

hľadiska riešenia vnútorných a vonkajších konfliktov pohotovejšie a jednoznačne sa zníži 

averzívna sila situácie ktorej sa úvahy týkajú.  

A znovuzhodnotíme mieru nepríjemnosti pocitu:  

Ak sme našli dostatok racionálnych protiargumentov, zníži sa miera nepríjemného pocitu 

na polovicu. Napr.: Tak si to jablko vezmem a keď stretnem suseda tak mu o tom 

poviem...že má dobré jablká a donesiem mu za to ochutnať naše slivky.... miera strachu 

poklesla z 50% na 25%, miera presvedčivosti, že si tým aktom zničím život poklesla z 

80% na 20%.  

Konanie: - v súvislosti so stresom ho môžeme rozdeliť na: 

SPRÁVANIE  -  príliš rýchle hovorenie, koktanie,  neschopnosť v kľude sedieť, váhavosť,  

prílišná starostlivosť o bezpečnosť, príliš tichý alebo príliš  hlasný hovor,  zlý výkon, 

obhrýzanie nechtov,  pomalosť pri vykonávaní úloh, pokus robiť priveľa vecí naraz,  stále 
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ponáhľanie sa, častejšie hádky,  zvýšené fajčenie, zvýšené pitie alkoholu, sklon k 

nehodám, sociálne utiahnutie   

Vyhýbanie sa: 

rozhodovaniu a preberaniu zodpovednosti, nakupovaniu, chodeniu von potme, riadeniu 

auta, obava odísť ďalej od domu, ísť von a stretnúť sa s ľuďmi, cestovaniu autobusom 

alebo inými dopravnými prostriedkami,  čítaniu o chorobách, zostať doma sám, 

rozprávaniu sa so susedmi a pod.  

Je dôležité prestať sa vyhýbať akýmkoľvek predpokladaným nebezpečenstvám, 

kontrolovať, uisťovať sa u druhých. Keď niečo viackrát skontrolujeme alebo sa vyhneme 

nebezpečnej situácii, dôjde k úľave dočasného charakteru, ktorá pôsobí posilňujúco pre 

vznik ďalších obáv a ďalšieho vyhýbania. Napr. matka sa oblečie a uteká za dcérou na 

diskotéku – nájde ju živú a zdravú, uľaví sa jej. Na budúcu diskotéku ju nechce pustiť 

alebo prikáže príchod o hodinu skôr lebo nepríjemný pocit z čakania  ju zneisťuje už pred 

jej odchodom z domu. To čo by mohla uvedená matka urobiť je čakať na dcéru doma, 

pracovať  so svojimi stresovými úvahami až kým nezníži negatívny afektívny náboj 

situácie a presvedčivosť negatívnych myšlienok. Keď sa cíti stabilnejšie, môže 

racionálnejšie rozhodnúť ako konať ďalej  - či ju pôjde hľadať alebo pôjde  spať a pripraví 

si pre dcéru poučný  trest aby vedela, že pravidlá by sa mali dodržiavať aby sa ľudia mohli 

orientovať v chaose a poriadku sveta.  Úľava nesmie prísť v stave akútnej tiesne lebo 

akútna tieseň sa najbližšie dostaví pri menšom podnete – napr. zmienke dcéry o tom, že sa 

chystá na diskotéku. Negatívne emócie a vyhýbanie majú tendencie sa generalizovať, t.j. 

rozširovať aj na iné situácie. Nespracovaný neskorý príchod dcéry domov môže spôsobiť, 

že matka prežíva úzkosť každý deň kým je dcéra v škole a k úľave dochádza až keď príde 

zo školy. Postupne sa môže u matky vyvinúť úzkostná porucha, ktorá spôsobí, že nemôže 

zostať sama doma a tak nepustí dcéru študovať na VŠ lebo je „matka chorá“ . Neriešené 

drobné stresy a konflikty môžu prerásť do väčších a môžu pokračovať do chorôb 

duševného aj telesného charakteru. Napr. matke sa zvýši TK vždy keď dcéra odíde. Po 

dlhodobejšom opakovaní stiahnutia a dilatácie ciev stresom vznikne u nej kolísavá 

hypertenzia.  

Použité príklady môžu byť z ilustratívnych dôvodov preexponované, ale s vysokou 

pravdepodobnosťou sa blížia reálnemu priebehu stresovej odpovede organizmu 

determinovanej naučenou reakciou.  
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 Psychofyziologická odpoveď organizmu na stres.  
Z pôvodnej Cannonovej predstavy (1915) o pripravenosti bojovať alebo utekať pred 

skutočnou, potenciálnou alebo symbolickou hrozbou vznikla Duffyho teória aktivácie 

(1972). Podľa nej má výkonová krivka pri zvýšenom fyziologickom vzrušení stúpajúcu 

tendenciu, ale pri zvyšovaní nad optimálnu úroveň začne výkonová krivka klesať (obrátená 

krivka U). Pojem aktivácie sa používa aj vo vzťahu k zmenám periférneho nervového 

systému, endokrinného i imunitného systému.  

Všeobecný adaptačný syndróm:  

Selye – Model autonómnej a endokrinnej systémovej odozvy na stresor. Hypotalamo-

hypofýzo-adrenokortikálna os. Sympatiko-adrenomedulárny systém. Os hypotalamus- 

hypofýza- nadobličky (glukokortikoidy), os mozgový kmeň- nadobličky (adrenalín, 

noradrenalín). 3 fázy: varovná, f.rezistencie, f.exhauscie. V prvých dvoch fázach aktivuje 

adaptačné mechanizmy organizmu, aktivuje lokálne obrany a po prvej fáze (varovnej) 

spúšťa odpoveď typu boj alebo útek (f. rezistencie). Tretia fáza vyúsťuje do funkčného 

alebo organického poškodenia preferovaného telesného systému s vážnymi dopadmi na 

zdravie.  

Krátkodobý verzus dlhodobý stres 

Z hľadiska psychofyziológie má význam rozlišovať akútny a chronický stres. Akútny stres 

vedie k inému typu psychofyziologickej odpovede ako chronický stres. Zatiaľ čo akútny 

stres môže zlepšiť niektoré funkcie (napríklad pozornosť, pamäť), chronický stres 

dôkladne inhibuje tieto schopnosti. Chronický stres podporuje atrofiu buniek v hypokampe 

v oblasti dôležitej pre priestorovú a verbálnu pamäť. Po akútnom strese nastáva uvolnenie, 

dlhodobý stres charakterizuje neschopnosť relaxácie. Teória adaptívneho a neadaptívneho 

emočného napätia (Rotenberg a Boucsein, 1992) má úzky vzťah ku konceptu aktivácie aj 

ku konceptu všeobecného adaptačného syndrómu.  Tomuto konceptu do určitej miery 

zodpovedajú pojmy eustres a distres.  V teórii adaptívneho a neadaptívneho napätia  je 

vysvetlený vzťah medzi rôznymi stupňami emocionálneho napätia a výsledným stavom u 

normálnych a patologických subjektov pri rovnako vysokej úrovni aktivácie. Normálna 

anxieta s vyhľadávacou, na cieľ orientovanou aktivitou, normálna anxieta vyúsťujúca do 

paniky a  neurotická anxieta s absenciou vyhľádávacích, na cieľ orientovaných aktivít.  
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Odozva mozgu na akútny stres 

Pri vnímaní nebezpečia je aktivovaná časť mozgu nazývaná hypotalamicko-pituitárno-

adrenálny systém (HPA). HPA systémy pri strese aktivujú produkciu steroidných hormónov 

– glukokortikoidov. Medzi nimi má hlavnú úlohu kortizol – veľmi dôležitý v riadiacich 

systémoch celého tela (srdce, pľúca, metabolizmus, imunitný systém, koža). HPA systém 

tiež uvolňuje určité nerotransmitery nazývané katecholamíny, z ktorých najdôležitejšie sú 

dopamín, norepinefrín  a epinefrín (adrenalín). Katecholamíny aktivujú amygdalu, ktorá je 

pravdepodobne zodpovedná za emocionálny zážitkový ekvivalent stresujúcej udalosti, 

potom neurotransmitery posielajú informáciu hypokampu v ktorom sa ukladá emocionálne 

významná skúsenosť v dlhodobej pamäti. Predpokladá sa, že táto kombinácia reakcií mala 

u predkov základný význam pre prežitie, keď informácia o nebezpečných podnetoch bola 

kritickou na riešenie podobnej hrozby v budúcnosti. V priebehu stresu katecholamíny 

potláčajú činnosť vo frontálnych častiach mozgu, v ktorých sú uložené funkcie krátkodobej 

pamäti, koncentrácie, inhibície a racionálneho myslenia. Tento sled psychických dejov 

umožňuje osobe rýchlo reagovať na nebezpečenstvo v zmysle boj- útek.  

Stres  môže byť psychologický (napr. hádky s blízkymi ľuďmi, po strate blízkej osoby, 

prepracovaní, časovom strese, zmene či strate miesta, pracovných problémoch, finančných 

problémoch, frustrácii (materská dovolenka) alebo telesný – vzniká v čase telesného 

ochorenia, pri únave a prepracovaní, pri užívaní alkoholu a drog, chronickom nedostatku 

spánku, nedostatku cukru a živín (napr. pri redukčnej diéte).  

Pôsobenie autonómneho nervového systému pri stresovej reakcii: Aktivácia sympatika 

vedie k zrýchleniu pulzu, zvýšeniu krvného tlaku, zúženiu ciev na periférii (blednutie), 

rozšíreniu ciev vo veľkých svaloch, zvýšeniu napätia svalstva, zvýšenej sekrécii potu, 

zrýchleniu a prehĺbeniu dychu, rozšíreniu zreníc, zhoršeniu trávenia, vylučovaniu 

adrenalínu z nadobličiek, stúpaniu celkovej aktivity až k horúčkovitosti. Fázu aktivácie 

sympatika vystrieda za normálnych okolností aktivita  parasympatika , ktorá vedie 

k spomaleniu pulzu, spomaleniu dychu, zníženiu krvného tlaku, zníženiu svalovej 

výkonnosti, zastaveniu sekrécie potu, zvýšeniu tráviacej činnosti, zníženiu aktivity, vzniku 

potreby kľudu a uvolnenia.  
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3.  ÚLOHA SEBAPOZNANIA PRI RIEŠENÍ KONFLIKTOV 
 

Každý človek je individualita so svojim životným procesom. Životný proces je ako rieka, 

ktorá sa ukazuje na rozličných miestach v rozličných podobách. Človek splavuje svoju 

rieku života a často nevie kde sa nachádza vodopád alebo prekážka. Splavovať rieku života 

si vyžaduje odvahu, zbieranie skúseností, učenie múdrosti predkov i poznania súčasnosti a 

určite aj rešpekt ... 

Informácie o vonkajšom svete získavame pomocou tzv. kanálov vnímania, sú to naše 

zmysly, ktoré nám podávajú správu o vonkajšom svete a  ich spojenie do zložitejších 

psychologických úrovní. Je známe, že človek vysiela za minútu viac ako 250 signálov z 

ktorých ak si vieme všimnúť niektoré, tie podstatné, môžeme predvídať jeho správanie, 

odhadovať jeho postoje bez toho aby nám to povedal. Z hľadiska stratégie riešenia 

konfliktov je preto dôležité trénovať aj svoju pozorovaciu schopnosť. 

Zrakový kanál:  patrí sem všetko čo vidíme aj predstavy, sny a fantázie. Človek povie: „Ja 

si predstavujem, že...to je mi jasné...“ Ak sa človek pozerá hore je zrejmé, že sa nachádza v 

tomto kanuli. 

Sluchový kanál:  obsahuje aktívne hovorenie ako aj pasívne počúvanie reči, ale aj vnútorné 

hlasy. Rozlišujeme hlasitosť, rýchlosť reči, výšku hlasu, prestávky, kašlanie... Zmienka v 

rozhovore na auditívny kanál – napr. počul som, že...ľudia hovoria.... Človek sústredený na 

auditívny kanál môže obvykle pohybovať očami do strán.  

Proprioreceptívny kanál: obsahuje všetko čo cítime buď ako emócie alebo ako telesné 

pocity. Výrazy ako „to je ťažké“ alebo „cítim sa“...alebo slzy v očiach, dotýkanie rukou 

hrudníka a pod. Silné vnímanie v pocitovom kanáli sa obvykle prejaví pohľadom dolu.  

Kinestetický kanál:  to je to, čo vyjadrujeme pohybom, polohou, gestikuláciou, držaním 

tela. Napríklad škrabanie sa za uchom, aktívne slová ako „tlačiť, biť sa, utekať... 

Kanál vzťahov:  je zložený z predchádzajúcich 4 jednoduchých kanálov Napr.: mám ťa 

rád, Ako vieš, že ma máš rád? ...lebo o tebe snívam, ...lebo mám v myšlienkach tvoje 

slová, lebo sa mi rozbúši srdce keď na teba myslím lebo by som utekal za tebou... 

Kanál sveta:  to je spojenie všetkých predchádzajúcich a jeho pochopenie si vyžaduje 

trochu odvahy a mysticizmu. Je to všetko čo sa deje vo svete, sú to náhody, ktoré sa nám 

stanú a ktoré nie sú až natoľko náhodami ako výsledkom predchádzajúcich úrovní procesu. 

Napr. ráno sa pohádate s manželom, ale hádka nebola pre nedostatok času dokončená,  

utekáte do práce, pritom narazíte do šéfa, ktorý tiež vstal s ľavou nohou a nedokončený 

konflikt s manželom pokračuje na inej rovine so šéfom. Kanál vzťahov sa premieta do 
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sveta, čo môže spôsobiť, že práve vy narazíte do nevyspatého šéfa a nie niekto iný. Jeden 

pacient bol veľmi hyperaktívny, nemohol dlho sedieť, stále pracoval až do vysilenia a 

okrem toho veľmi málo jedol, trpel anorexiou. Jedného dňa si komplikovane zlomil nohu a 

musel ležať v posteli – to čo bolo potlačené – v tomto prípade kľud sa samé dostalo k slovu 

cez náhodu... 

Ako tieto informácie zužitkovať ako súčasť stratégie riešenia konfliktu:  

Vyžaduje si to tréning, tvorivosť a zvedavosť. Prvá pomôcka je, že skôr sa dohodneme s 

druhou stranou ak odpovedáme v tom istom kanáli ako sa on k nám prihovára. Napr. : „Vy 

ste ma oklamali! To je teda pekná vec! Uvedomujete si aký to má dopad na našu firmu? „ 

Oklamaný je v pocitovom kanáli, v zrakovom kanáli odsudzuje konanie a v posledných 

slovách „naráža“. Z tohto prejavu môžeme usudzovať, že nastane reakcia „pohybu“, čiže 

môže nasledovať odveta: „dopad“ a dynamická protireakcia, ktorá obsahuje rázny pohyb 

vecí s  tvrdším dopadom. Ak chceme situáciu zachrániť, môžeme odpovedať vo všetkých 

uvedených kanáloch: „ nechcel som sa vás dotknúť, mrzí ma to(pocitový kanál), nevedel 

som že o danej veci nemáte informácie (vysvetlenie). Mohli by sme si aspoň predstaviť 

nápravu? (ako urobiť zo špatnej veci peknú- zrakový kanál). Rád urobím potrebné kroky 

aby sa predišlo najhoršiemu (odpoveď na dopad v pohybovom kanáli- nepadajme, skúsme 

to pomalšie – po krokoch). Zložitejšie je to o to, že obvykle vždy je niektorý kanál 

tzv.“obsadený“ - čiže komunikačný partner vie o danom procese a iný „neobsadený“- časť 

o ktorej ani sám nevie.  Napr.: „To ma dorazilo“. Z tejto veci vyplýva, že hovoriaci nemá 

tušenia o tom, že by rád útočil v pohybovom kanáli a ak pri eskalácii konfliktu dôjde k 

fyzickej potýčke v tomto bode bol prvý odkaz na túto možnosť. Keby vedel o svojej 

vnútornej kinetike, tak by povedal „Ja by som ťa dorazil za to čo si mi urobil“. Tu je už 

menej nebezpečenstva, že to naozaj urobí, pretože používa svoju identitu a teda vie o 

svojich tendenciách a teda ich môže kontrolovať. Neosobné vyjadrenia obvykle implikujú 

neobsadený kanál čiže neuvedomené tendencie.  Je dosť nápomocné všímať si všetky 

signály, ktoré komunikačný partner alebo účastník konfliktu vysiela.  napr.: Vojdete na 

rozhovor k riaditeľovi a žiadate zvýšenie platu. Pán riaditeľ sa usmeje, privíta Vás, 

pochváli Vás za dobré pracovné výsledky, ale všimnete si, že jeho nohy pod stolom sú 

kŕčovito skrížené alebo ruky preložené  v uzemňujúcej polohe cez trup alebo oboje. Dá sa 

očakávať nasledovné pokračovanie odpovede: „Veľmi rád by som Vám plat zvýšil, myslím 

si, že si to zaslúžite, ale nemáme žiadnu pohyblivú zložku finančných zdrojov a v tejto 

chvíli s tým nepohneme“ Dobre je ešte vedieť, že ak sa informácia v jednom kanáli zosilní, 

dostane sa na hranicu maximálneho zosilnenia, „prebehne“ do iného kanála. Napr.: 
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zosilnením by bolo povedať riaditeľovi: „Cením si vašu ochotu, ale všímam si, že budú s 

tým problémy, zdá sa, že Vás moja žiadosť zaskočila.   Riaditeľ: „Vy ste ale bystrý“. Nuž 

veru je pravda, že za daných okolností si to neviem ani predstaviť. Pracovník: „Vidíte 

nejakú perspektívu do budúcnosti? Riaditeľ: „Počul som, že by sa mal v budúcom polroku 

zvýšiť štátny rozpočet“ Pracovník: „Mohli by ste mi povedať o tom viac?“ Riaditeľ: 

“Hovoria, že nám poskytnú dotácie z eurofondov“ Pracovník: Mohli by sme to teda 

prejednať aspoň predbežne? (obidvaja sa držia v auditívnom kanáli). Riaditeľ: iste, hovoriť 

o tom môžeme, napíšem Vám návrh na zvýšenie platu, ktorý budete prejednaný ihneď 

ako.... 

Čo je treba si ešte všímať:   

-dvojité signály- nezhodné signály Príklad: „Ja vám pomôžem“ a ruky má pritom založené 

za chrbtom – neverila by som mu, že to urobí. „Som predsa pokojný“ a klepká prstami o 

stôl, zvyšuje hlasitosť, rýchlosť reči, zafarbenie hlasu, je drsnejšie. 

- Hranice: 

„To nemôžete odo mňa chcieť, nikdy nebudem robiť rozpory „(pacifista). 

„Ako ste mohli nechať deti doma samé“ (starostlivý rodič) 

„Neznášam tú Vašu červenú kravatu“ (hranica k výstrednosti) 

-vysnívanie - tento pojem opisuje nevedomú reakciu jedného človeka na nerozhodné 

signály vysielané druhým človekom. Napr. v rozhovore s riaditeľom o zvýšení platu 

začneme mať pocit, že sa nemôžem pohnúť z miesta akoby som stŕpol alebo: niekto vám 

hovorí ako vás má rád a vy pocítite zovretie žalúdka alebo strach. Ten človek možno v 

skutočnosti chcel povedať: Mal by som ťa rád keby som sa nebál, že mi preberieš prácu... 

Rank 

Pod rankom sa rozumie celková pozícia jedného človeka voči druhému. Rank tvoria naše 

sociálne pozície ale aj všetko iné, čím by sme sa teoreticky mohli pýšiť – napr., že má 

dobrú postavu, predkov v zahraničí alebo krvnú skupinu všeobecného darcu... Ak si je 

človek nie vedomý svojho ranku, môže sa mu stať, že niektorí ľudia budú proti nemu 

rebelovať a on im povie – čo chcete, nič sa nedeje, všetko je v poriadku a on si 

neuvedomuje, že je napr. taký vysoký, že nikto pre neho nevidí dopredu....alebo každý 

večer manželka kričí na manžela aký je lenivý, málo pomáha a on nechápe čo by mal 

robiť, ale v práci sa voči podriadeným správa veľmi priateľsky a všetci ho majú radi... 

tento pán nie si je vedomý svojho šéfovania a preto nevedome šéfuje doma. Rank nám 

dáva moc a ak sme si ho nie vedomí, môže dôjsť k tomu, že ho zneužijeme. Dôležitú úlohu 

má rank keď vás napadnú. Keď vás napadnú a máte rank, cítite sa urazení a reagujete 
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pomstou. Majetok, privilégiá, schopnosti, sloboda robiť čo chceš, myslieť čo chceš, 

pohybovať sa kde chceš, pozornosť druhých ľudí, zovňajšok- to všetko má dočinenia s 

rankom.  Napr. A a B sa rozprávajú čo kto z nich má – byt, manžela, šikovné deti a pod. 

Uvedomíme si závisť a žiarlenie na to, čo nemáme. Otázka je: ako by som mohla 

dosiahnuť to čo máš ty alebo sa zmieriť s tým, že to nemám. Takže ak si viem svoju závisť 

uvedomiť, závisť sa stáva namiesto kontraproduktívnej produktívna.  

Sebapoznanie a sebauvedomenie 

 keď si cením zážitky u seba, viac oceňujem iných. Ak nie som si dosť vedomý svojich 

vlastných tendencií, ťažko odhadnem tendencie druhého človeka. Je tiež dôležité 

poznať svoj komunikačný štýl a naučiť sa rozpoznať komunikačné štýly u druhých 

ľudí.  Napr. jeden skutočný prípad: pacientka v piatok o 15 tej hodine zabúcha mocne 

na dvere ordinácie s prudkou otázku: „Robí tu vôbec ešte niekto?“ Odpoveď: „ Už som 

nemala v úmysle lebo som pred chvíľou skončila s posledným pacientom a som 

unavená,  ale  počujem Vašu otázku, a zároveň sa zmierujem, že práve začína moja 

nadčasová práca   - reprezentácia konfliktu je v odpovedi. V jej komunikačnom štýle je 

výčitka či podozrenie, že lekári nepracujú dostatočne a i keď sú  na ambulancii nemajú 

veľkú chuť do ošetrenia pacienta. V ďalšom rozhovore sa to vyjasnilo: Pacientka sa 

prišla sťažovať na nedostatočnú starostlivosť a pozornosť od obvodného lekára. Ak 

problém nevyriešime, vráti sa. Napríklad: Pri rozhovore mi od únavy odbieha 

pozornosť a prestávam ju vnímať: „Vy ma nepočúvate, tu nikto nechce robiť svoju 

prácu!“ Reprezentácia: Pracujem 10 hodín denne, potom pracujem aj doma. Som 

otrávená a unavená a vy potrebujete pomoc. Som tlačená vami i okolnosťami. Takto 

Vám neviem účinne pomôcť. Pokúsme sa zistiť, či sa dá riešenie Vášho problému 

posunúť na iný termín. Pacientka: Ak je to tak, počká to, ale mala som dojem, že aj vy 

ste ako moja obvodná lekárka, ktorá pri počúvaní foneidoskopom mala pustené nahlas 

rádio a nemohla počuť ako mi vŕzga v kolene a mňa to koleno veľmi bolí..... okrem 

toho mám psychické problémy, neustály strach, úzkosť, búši mi srdce....  

Obranné mechanizmy osobnosti, ktoré môžu komplikovať alebo zlepšiť konfliktnú 

situáciu: 

  Obrana je dynamický proces, ktorý má chrániť vedomie od ohrozujúcich, konfliktných, 

vnútorných podráždení (pudov, prianí, pocitov, citov) ako aj od vonkajších podráždení 

(tráum). 
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Zrelé obrany: 

      Altruizmus 

 po neúspešných hádkach s manželom zorganizuje skupinu žien pracujúcich na 

pochopení a podpore duše muža. 

Anticipácia 

 pred rozhovorom s riaditeľom o zvýšení platu prežíva úzkosť, pri rozhovore sa správa  

pokojne. 

Potlačenie 

 opakovane neúspešne riešený konflikt s manželom vedome opustí a dáva si pozor aby 

danú tému v rozhovore s ním nespomenula. 

Humor 

 svoj handicap zoberie s humorom a je schopný vtipkovať na svoj účet. 

Napr.: Ako viete kto je v ordinácii pacient a kto lekár keď sedí pacient a 

psychoterapeut pri jednom stole? Podľa toho, z ktorej strany sú šuflíky.  

Sublimácia 

 po opakovaných   pracovných  konfliktoch vypracuje projekt a zorganizuje výskum 

pracovných tímov z hľadiska optimalizácie stratégií riešenia konfliktov. 

Neurotické obrany 

     Vytestenenie 

 zabudne prísť na schôdzku s konfliktným partnerom. 

Reaktívny výtvor 

 radostne privíta konfliktného priateľa so zdôvodnením, že život by bol veľmi 

jednotvárny keby šlo všetko hladko. 

Izolácia 

 po stroskotaní manželstva študuje literatúru o partnerských vzťahoch a nepripúšťa si 

pocity sklamania a žiaľu. 

Intelektualizácia 

 po konflikte s nadriadeným sa začne venovať problematike riadenia malých a veľkých 

skupín, háda sa s kolegami o nevyhnutnosti vzdelávať sa v manažmente pre úspešné 

zvládnutie pracovných vzťahov. 

Presun 

 po hádke s manželom v ktorej sa nedohodli na spoločnej dovolenke pri mori si kúpi 

olejové farby a maľuje krajinku. Namiesto riešenia dovolenky sa radí s manželom ako 

vylepšiť obraz.  
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Nezrelé obrany 

   Projekcia 

 manžel žiarli na manželku, upodozrieva ju z nevery pričom sám má milenku 

Schizoidná fantázia 

 po hádke so šéfom si zoberie dovolenku, zavrie sa v izbe, neprijíma nikoho a 

opakovane číta jeho nariadenia. Sníva o tom akoby ho ovplyvnila, aby niektoré 

nariadenia zmenil. Potom ide do práce a často sa prechádza pred dverami šéfovej 

pracovne, „dýcha mu na krk“. 

Hypochondrizácia 

 po konflikte v práci príde domov, má záchvat migrény, o problémoch sa nezmieni 

Pasívno- agresívne správanie 

 po upozornení šéfom na neskoré príchody do práce prichádza na pracovisko ešte pred 

rozvidnením, čaká pri zavretých dverách, mrzne, aby všetci videli ako trpí kvôli šéfovi 

Agovanie 

 krátko po prepustení z práce chodí do krčiem, opíja sa, robí výtržnosti 

Disociácia 

 po traumatickom zážitku sklamania vo vzťahu má transpersonálne stavy v ktorých 

zažíva svoju identitu ako jedinečnú a naplnenú vesmírnym bytím s pocitmi šťastia a 

nezávislosti o ktoré sa chce podeliť so svojimi priateľmi 

Psychotické obrany 

     Bludná projekcia 

 po prepustení z práce rozpráva o obsadení pracoviska teroristami 

Psychotické popretie 

 po prepustení z práce pokračuje v dochádzke na pracovisko, dožaduje sa pracovných 

pomôcok a žiada riaditeľa o zvýšenie platu nakoľko v novej – vyššej funkcii musí byť 

patrične ohodnotený 

Skreslenie 

 po oznámení o prepustení z práce rýchlo prehlasuje, že musí odísť lebo je členom 

významnej sekty a čoskoro bude cestovať na dovolenku na Bermudy, ktorú už manžel 

objednal.  
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Zážitkový prístup k riešeniu konfliktov:  

1/ Pri práci s konfliktom je dôležité si všímať akékoľvek pocity nepohody alebo citovo 

nabitej atmosféry, ktorá môže signalizovať prítomnosť konfliktu. 

2/ Zhodnoť situáciu z hľadiska zhubnosti – vyplatí sa osloviť konflikt, ktorý môže byť 

okolo? 

3/ Máš odvahu pustiť sa v tejto chvíli do konfliktu? Môžeš podporiť a dodať odvahu druhej 

strane, aby ho tiež oslovila? 

4/ Ospravedlň sa všetkým hraniciam a vedomým tendenciám partnera i svojim - „Prepáč, 

nerád hovorím kritické veci a je mi to zvlášť nepríjemné keď sa týkajú teba“. Požiadaj o 

dovolenie vstúpiť do konfliktu: „Opakovane pozorujem, že máme rozličné názory na náš 

spoločný život, dovoľ, aby sme o tom hovorili“. 

5/ Zaujmi vlastnú pozíciu čo najviac naplno a stoj za svojim názorom tak silno ako si len 

schopný. 

6/ Všimni si každú nepohodu. Fyzicky zmeň pozíciu. Vstaň a posaď alebo postav sa inde. 

Pretože možno vo chvíli keď cítiš nepohodu pri nadávaní partnerovi je čas, aby so zaujal 

jeho stranu. Urob to tak vierohodne ako len môžeš: „Je mi ľúto, že som na teba tak kričala, 

viem, že si v práci celý deň a večer prichádzaš unavený, ale keď som sa cítila tak 

opustená... Viem, že by si mi nikdy vedome neublížil a mám ťa preto rada.... 

7/ Všímaj si akékoľvek signály deeskalácie konfliktu. 

8/ Daj priestor druhej strane na vyjadrenie. Striedaj tieto pozície až dovtedy kým sa 

nezmení atmosféra.  

9/ Nechaj konflikt tak, nepokračuj, prijmi zmenu atmosféry ako dobrý výsledok... keď to 

bude potrebné  konflikt sa reaktivuje sám. 

Zážitková práca  s obvinením 

1/ Spomeň si kedy si bol za niečo obvinený. 

2/ Bráň sa proti obvineniu (všímaj si či je to pre teba ťažké alebo nie). 

3/ Môžeš nájsť v obvinení aspoň zrnko pravdy? Môžeš to partnerovi priznať? Ak je táto 

časť pre teba ťažká, môže byť niekoľko dôvodov: Priznal si to v živote príliš skoro, t.j. 

môže byť, že toto samé  môže byť časťou vzorca vyhýbania konfliktom? A možno si sa 

obviňujúcemu nebránil dosť silne. Ak nevyjadríme jeden pól, ťažšie sa dostane k slovu ten 

druhý.  

4/ Daj si čas na odkrytie a objavenie viac o tom zrnku nakoľko je to pravda. Môže byť, že 

toho potrebuješ viac, ale sa hanbíš priznať.  

5/ Zhodnoť či táto práca na sebe samom zmenila tvoje postoje k obviňujúcemu. 
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4. KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

 
Rozdiel medzi pasivitou, agresivitou, manipuláciou a asertivitou  

     Zvieratá k zvládaniu konfliktu či nebezpečia používajú dva druhy správania- útok 

a únik. Ak ani jedna z týchto reakcií nie je možná, reagujú buď chaotickými pohybmi, 

alebo častejšie stuhnutím, nehybnosťou. U vyšších druhov, najmä u cicavcov, však 

dochádza postupne k stále prepracovanejším komunikačným schopnostiam. Človek ku 

komunikácii používa tiež mimoslovné signály, najmä mimiku, gestikuláciu, postoj a pod. 

Okrem úteku, úniku alebo vzdania sa má schopnosť dohovoriť sa alebo nájsť kompromisné 

riešenie pri konflikte záujmov. Je schopný používať rôzne manévre- manipulácie. 

Manipulácia je väčšinou zastretou pasivitou alebo agresivitou. Ukážeme si, ako sa 

horeuvedené stratégie prejavujú: 

1. Pasívne správanie 

     - vyznačuje sa bezbrannosťou voči požiadavkám iných. Pasívnemu človeku chýba 

sebaistota v prejave, nedokáže sa prirodzene presadiť, má tendenciu sa neustále 

ospravedlňovať, vysvetľovať, vciťovať do priania druhých, niekedy je nadmieru 

a neprirodzene snaživý, inokedy sa vyhýba sociálnym situáciám. Vyhýbanie sa často vedie 

k tomu, že ním druhí manipulujú. Niekedy medzi ľuďmi zastáva rolu „slušného človeka“ 

či „chudáčika“, zdôrazňujúceho svoje nedostatky, alebo sa prispôsobí silnejším jedincom. 

Je im oddaný, opakuje ich názory a je na nich závislý. Niekedy sa stavia do role 

„obetavého baránka“, ktorý stále všetkým a so všetkým pomáha a môže byť tým i na 

obtiaž. 

2. Agresívne správanie 

     - jedinec sa presadzuje na úkor iných. Nedbá na ich práva, ponižuje a pokoruje. Pokiaľ 

toto nevedie k úspechu, za svoje neúspechy obviňuje okolie. Vlastné chyby a nedostatky si 

nedokáže priznať. Ľudia ho nemajú radi a je sám. Svojim prehnaným sebavedomím 

zakrýva a kompenzuje svoje komplexy. Agresívne správanie síce nakrátko uvoľní jeho 

napätie, avšak postupne sa ostatným odcudzuje  a tým vytvára ďalšiu tenziu. 

V medziľudských vzťahoch zastáva dominantnú až diktátorskú rolu, presadzuje svoju 

pravdu, hrá úlohu „pravého chlapa“, ktorý používa silu až hrubosť, je „sudca“, ktorý 

moralizuje, káže a tým vnucuje okoliu pocity viny, zaujíma rolu „kontrolóra“, ktorý 

všetko počíta, zapisuje a „logicky“ má vo všetkom pravdu. K agresívnemu správaniu patria 
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nielen hrubé slová, hlasitosť či moralizovanie, ale tiež sarkazmus, irónia alebo 

podceňovanie druhých. 

 3 .Manipulatívne správanie 

     - je nepriame a sleduje nejaký cieľ, ktorý nie je jasne vyjadrený. Tým, že dostáva 

druhého do určitej pozície, napr. pocitu viny, lichotenia, uľahčuje dosiahnutie nejakého 

cieľa, ktorý by manipulátor ináč dosiahol ťažko. Manipulátor namiesto svojich cieľov 

uvádza iné, „dôležitejšie“ dôvody, prečo je potrebné sa správať podľa jeho predstáv. 

Manipulácie prebiehajú často pomocou citových argumentov s apelom na morálne 

hodnoty, slušnosť, ľudskosť. Obľúbeným trikom manipulácie je urobiť obeť 

zodpovednou za vývoj a riešenie nejakej situácie. Štýl manipulácie súvisí s typom 

osobnosti. Niekto používa manipuláciu, pri ktorej predstiera bezmocnosť, druhý 

manipuluje agresívnym postojom. 

4. Asertívne správanie 

     - sa od týchto postupov odlišuje. Stavia sa proti akejkoľvek manipulácii, ukrivdenej 

pasivite či zlostnej agresii. Asertívne sa správajúci človek presne hovorí, o čo mu ide, ako 

situáciu vníma, čo si o nej myslí a ako ju prežíva. Má primerané sebavedomie, pred nikým 

sa neponižuje, ani sa nad nikým nepovyšuje. Rešpektuje partnera, vie počúvať, zvažuje to, 

čo hovoria iní, nechce výhru, ale rozšírenie možností. Je schopný priznať si omyl aj chybu 

a pristúpiť na kompromis. Ak sa mu niečo nepodarí, nerobí z toho tragédiu, ani 

neobviňuje iných. Dobre pozná a čelí manipulácii a nedá sa zatlačiť do pocitov viny. 

Navonok pôsobí uvoľnene, pokojne, hovorí zreteľne a zrozumiteľne. Pozerá sa do očí, 

nevtiera sa.  
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2. Komunikačné zlozvyky 

 
 

                    Pri hovorení- aktívna komunikácia: 

1. Nesúlad slovného a mimoslovného prejavu. 

2. Nepriame vyjadrovanie pocitov okľukou. 

3. Neúprimnosť. 

4. Nejasnosť a nekonkrétnosť hovoreného. 

5. Preháňanie a neprimerané zovšeobecňovanie. 

6. Značkovanie a znehodnocovanie namiesto spätnej väzby. 

7. Pripisovanie úmyslu.  

8. Únik od témy. 

9. Nelogické afektívne reakcie. 

 

                   Pri načúvaní- pasívna komunikácia: 

2. Čítanie myšlienok. 

3. Prerušovanie a skákanie do reči. 

4. Nereagovanie na povedané- chýbanie spätnej väzby. 

5. Neverbálne odmietanie. 

 

Čo patrí k dobrej komunikácii: 

  

                            Vyjadrenie (komunikátor): 

 súlad slovného a mimoslovného 

 konkrétnosť a špecifickosť 

 otvorenosť a autentičnosť 

 jasnosť a zrozumiteľnosť 

 plynulosť komunikácie 

 vedieť bez agresie vyjadriť svoje kladné i záporné pocity a požiadavky 

 vyjadrovať vlastné pocity a nie hodnotiť druhého 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


33 
 

 

                          Príjem (komunikant): 

 schopnosť počúvať, neskákať do reči 

 vyjadriť, že počúvame, máme záujem 

 uvedomiť si svoje pocity, myšlienky a postoje 

 neinterpretovať, čo je za vyjadrením (tzv. „čítanie myšlienok“) 

 

  

                   7 základných zložiek asertívneho správania: 

1. Celkový výraz tváre a mimika. 

2. Udržiavanie očného kontaktu. 

3. Pohyby rúk, gestikulácia. 

4. Základný postoj a držanie tela. 

5. Hlasitosť a modulácia hlasu. 

6. Správne načasovanie odpovede. 

7. Obsah a forma povedaného.  

 

3. Technika spätnej väzby 

     Spätná väzba, či už pozitívna alebo negatívna, tvorí základ otvorenej komunikácie. 

Preto jej nácvik je súčasťou výcviku asertivity a mnohých iných nácvikov sociálnych 

spôsobilostí. Pri nácviku asertivity vo dvojici, alebo ešte lepšie v skupine, je spätná väzba 

základnou pomôckou, ktorá poskytuje jedincovi informácie o kladných a záporných 

detailoch a celkovom dojme z jeho správania. 

  

                       Technika spätnej väzby: 

 očný kontakt 

 poskytovať informácie a nie hodnotenia 

 popisovať konkrétne správanie a nie jedinca ako takého 

 podávať špecifické, nie všeobecné informácie 

 hovoriť za seba: „Ja...Mne...“ 

 krátkosť, stručnosť, zrorumiteľnosť 
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Výhody spätnej väzby: 

1. Dávame stručné, presné informácie o danom správaní, čím zabraňujeme nejasnostiam 

a nedorozumeniu. 

2. Nenútime partnera k ústupu ani obrane, vyjadrujeme, čo cítime my. 

3. V prípade konfliktu sa pri použití spätnej väzby zbytočne nezostrujú útoky obviňovaním 

a bránením. 

4. Komplimenty 

     Ak sa nenaučíte komplimenty podávať, prichádzate tým neskôr o mnohé sympatie 

a priateľstvo ostatných ľudí. Najviac sa vystavujete nebezpečiu, že ani vám nikto 

komplimenty podávať nebude. 

 

 

                                           Ako prijímať komplimenty: 

   1. Udržovať očný kontakt a správne nastavenie tela. 

   2. Na kompliment zásadne reagovať stručným „Ďakujem“ bez toho, aby sme       

uvažovali o jeho pravdivosti či pozadí. 

   3. Ak naozaj chceme môžeme pridať i informáciu o pocitoch, ktoré tento 

kompliment vyvolal.  

   4. Nezľahčujeme ani neironizujeme kompliment. 

   5. V priebehu celého komplimentu sa dívame do očí (pokiaľ sa dívame stranou                                 

môžeme v partnerovi vyvolať nepríjemné pocity, ako by sme kompliment 

neprijímali). 

   6. Pokiaľ máme nepríjemné pocity, nevieme, čo tým autor myslel, potrebujeme si 

svoju neistotu ujasniť vyžiadaním dodatkových informácií („Ďakujem, ale 

celkom Ti nerozumiem, čo je podľa teba na tej práci tak fantastické, ja sama so si 

tým ešte nie celkom tak istá.“) 
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                                              Ako podávať komplimenty: 

        1. Udržujeme očný kontakt. 

2. Kompliment vyjadruje náš postoj, názor, pocit, preto začína zdôraznením osobného 

postoja- mňa..., ja... 

3. Kompliment by mal byť stručný. 

4. Dodržujeme zásadu úprimnosti- podaný kompliment by nemal nútiť k uvažovaniu 

o jeho pravdivosti.  

5. Kompliment formulujeme presne a konkrétne- vyhýbame sa všeobecnému 

a nešpecifickému hodnoteniu. 

6. Vyberieme si vhodný čas a situáciu ku komplimentu. 

 
                                        Ako komplimenty nepodávať: 

   1. Sarkastické komplimenty s ironickou príchuťou vrátane ironického výrazu tváre, 

gestikulácie, tónu hlasu. 

2. Manipulatívne komplimenty („Určite ťa nikto nemá rád tak ako ja“). 

3. Falošné lichotenie- je lepšie radšej nič nehovoriť, než niečo, čomu sami neveríme. 

4. Kompliment s kritikou- kompliment zároveň poukazuje na jeho nedostatky 

(vlastnosť, o ktorej hovoríme nemá takú dokonalú ako „my“): 

 
5. Zásady asertívneho „nie“ 

     1. Povedať „nie“. „Nie, nechcem.“  Nie, nemám o to záujem.“ 

Nič nepridávať. Vyhýbame sa odpovedi „nemôžem!“ pretože pôsobí na druhého ako 

ospravedlnenie, vyhováranie alebo manipulácia. Na odpoveď nemôžem, automaticky 

nasleduje otázka PREČO?   

     2. Všímame si naše vlastné pocity- 

- je to najlepšie vodítko nášho rozhodovania. 

     3. V zásade nevysvetľovať príčiny odpovede. 

Vysvetlenie môžeme dať jedine na základe nášho rozhodnutia, nikdy nie preto, „že sa to 

patrí“. Pokiaľ sa predsa len rozhodneme vysvetliť, tak potom STRUČNE. 
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  4. Neospravedlňovať sa! 

Toto vyzerá ako manipulácia, zdatný partner nás potom môže manipuláciami zatlačiť do 

pocitov viny alebo ignorantstva. V skutočnosti je ospravedlnenie väčšinou neúprimné. 

Priznávame ním pocity viny. 

     5. Vyjadrenie empatie a rešpektu! 

V styku s osobou pre nás dôležitou, k zmäkčeniu odmietnutia a chladu. 

Príklad: „Chápem, že to teraz veľmi potrebuješ, ale ja to nechcem urobiť (empatia, NIE). 

Si pre mňa dôležitý, rád pre teba urobím niektoré veci, ale toto nechcem“( rešpekt). 

6. Pozor na otázku Prečo? 

Je manipulatívna, núti k vysvetľovaniu alebo ospravedlňovaniu. Svoje rozhodnutie však 

nemusíme ospravedlňovať a nemusí byť ani logické. Jednoducho to nechceme a na to 

máme plné právo bez toho, že by sme museli mať logické dôvody. 

 

6. Gramofónová platňa 

Je to technika opakovania tých istých viet, ktorou dávame zreteľne najavo svoju vôľu 

a získavame pocit sebaúcty. 

 

                                 Technika „gramofónovej platne“ 

   1. Udržiavame očný kontakt. 

   2. Pokojným hlasom opakujeme stále znova a znova naše práve a rozhodnutia. 

   3. Neberieme ohľad na manipulatívne otázky „ a Prečo?“ 

   4. Nemusíme dávať žiadne argumenty, vysvetlenia ani ospravedlnenia. 

   5. Ignorujeme pokusy o zlákanie na postranné témy. 
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7. Asertívny súhlas 

    Pri tomto spôsobe je cieľom nácviku odnaučiť sa uvažovať v absolútnych pravdách, 

hodnotách, významoch, „VŠETKO ALEBO NIČ“. 

 

                                        Hlavné zásady „asertívneho súhlasu“ 

   1. Súhlasiť s každou pravdou v tvrdení ľudí, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že robíme          

chyby- „Je to pravda,...“   
   2. Súhlasiť i s každou pravdepodobnou pravdou- „Môžeš mať pravdu...“ alebo „Je to zrejme 

pravda...“ 

   3. Súhlasiť i so všeobecnou pravdou v tvrdení ľudí, ktorí sa s nami snažia manipulovať- „To 

by mohla byť pravda, že...“, alebo „Dáva to zmysel...“. Svoju odpoveď však môžeme doplniť 

o náš vlastný pohľad- „Mňa to ani tak veľmi netrápi...“ 

   4. Dôležité je presne počúvať, čo nám partner hovorí a použiť tieto slová do odpovedi napr. 

„Ty si ale nevďačník , vôbec si  na mňa nespomenul.“ – „Máš pravdu, som nevďačník, vôbec 

som si na teba nespomenul.“      
 

8. Negatívne otázky 

 

                                   Hlavné zásady negatívnych otázok 

   1. Očný kontakt. 

   2. Pokojne prijímame kritiku a nereagujeme obranou, popieraním či odvetou. 

   3. Žiadame naopak ďalšiu kritiku, jej upresnenie, detaily- tým blokujeme snahu 

o manipuláciu. 

   4. Pokojným spôsobom, bez irónie či provokovania sa pýtame na negatívne stránky našej 

osobnosti, nášho správania a pod. 

   5. Formulujeme vety v 1. osobe- napr. „Ja nechápem, čo robím za chybu, keď...“ namiesto 

protiútoku typu: „Tebe sa zrejme  opäť na mne niečo nepáči...“  
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9. Negatívna asercia 

 

                                                 Hlavné zásady negatívnej asercie 

        1. Zmeniť svoje presvedčenie, že sa pre svoje chyby musíme zákonite cítiť vinnými. 

2. Naučiť sa asertívne postoje k chybám a omylom- považovať ich jednoducho za nič 

viac a za nič menej, než sú chyby.  

3. Asertívne akceptovať vlastnú chybu či omyl- slovne to vyjadriť. Tým dávame najavo, 

že si svoju chybu uvedomujeme, vieme, že je svojim spôsobom zbytočná, ale to 

neznamená, že sme preto horší alebo dokonca zlí alebo bezcitní ľudia! 

Príklady: 

Príklady slovného vyjadrenia negatívnej asercie 

„V poriadku, skazil som to, uvedomujem si to.“ 

„Máš pravdu, nemusel som to urobiť takto. Môžem to skúsiť spraviť iným spôsobom.“ 

„To je moja chyba, nabudúce to skúsim spraviť inakšie.“ 

„Máš pravdu, to sa mi nepodarilo, už to vidím.“ 

„Bola to odo mňa hlúposť, samému sa mi to takto nepáči.“ 

 
10. Empatia 

Prejavom našej pozornosti je počúvanie. Psychológovia udávajú, že množstvo času, ktoré 

naše deti strávia v škole učením jednotlivým predmetom je nepriamo úmerné tomu, ako ich 

budú potrebovať v živote. Počúvať iných vyžaduje plnú pozornosť, zameranie na druhých 

a je to náročná práca. Neempatické je nivelizovanie pocitov, myšlienok a potrieb druhého 

človeka. Sú to odpovede začínajúce sa slovami: „Ale prosím vás pekne...“, „Nič si z toho 

nerobte...“, „netrápte sa nad tým...“, „nemyslite na to...“ a podobne. 

Empatickú komunikáciu narušuje aj podsúvanie pocitov „výnimočnosti“ a 

„neprirodzenosti“. Sú to výroky ako: „Dospelý človek a takto sa trápi“, „To predsa 

nemôžeš takto rozmýšľať“, „Každý iný človek by sa...“, „Si nejaký divný, že...“, „Ako sa 

môžeš vôbec nad tým vôbec trápiť“. Najčastejším spôsobom reagovania pri empatickom 

počúvaní je aktívne počúvanie a reagovanie na partnera. 

Príklady empatických výrokov: „Chápem ťa, cítila si sa nepríjemne.“   

                                                   „Teraz ti je asi ľúto, že si vôbec o tom hovoril.“ 

                                                   „Chcela si zrejme povedať, že keď prídeš domov, bude                                                                            

                                                      ti to ľúto. Rozumela som ti dobre?“ 
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     Aktívne počúvanie je spôsobilosť, ktorú môžeme rozvíjať, spočíva v plnej pozornosti, 

aby sme podľa možností čo najviac porozumeli, čo sa hovorí a prečo sa to hovorí.  Jeho 

podstatou je:  

 sústredenie sa na problémy, o ktorých sa hovorí, 

 sústredenie sa na to, aké myšlienky sa vyjadrujú, 

 sústredenie sa na to, aké pocity sa vyjadrujú, 

 sústredenie sa na to, čo bolo vynechané, nepovedané, skryté, aké myšlienky 

a pocity sú potlačované a nevyjadrované, 

 dajte si pozor, aby ste si úsudok nevytvorili privčas. 

 

11. Metóda asertívnych obligácií 

     Metóda asertívnych obligácií (obligácie = pomer, záväzok) je vhodná hlavne vo 

vzťahoch, kedy jednáme s ľuďmi, s ktorými sme v opakovanom alebo stálom styku. Svoje 

požiadavky potom častejšie smerujeme k obojstrannej dohode alebo kompromisu. 

 

                                    Hlavné zásady asertívnych obligácií 

 Príprava: konštruktívne premyslenie si, ako budem reagovať, vrátane úvahy o reakcii 

partnera a jeho právach. 

 Asertívne reakcie: gramofónová platňa  alebo asertívna NIE. 

 Povedanie pocitov: vždy povieme partnerovi vlastné pocity v „JA“ forme a snažíme 

sa neprovokovať jeho negatívne pocity. 

 Dodatky: ktorými doplňujeme čistú asertivitu: 

   a) Vysvetlenie: krátko a stručne vysvetlíme príčiny nášho rozhodnutia alebo správania.          

b) Empatia: vyjadríme, že si uvedomujeme možnosť vzniku negatívnych emócií 

u partnera. 

   c) Kompromis: hľadáme kompromisné riešenie, ktoré ponúkame hlavne keď podstata 

problému vyplýva z rozporu našich a partnerových legitímnych práv. 

5.  Vyhnutie sa konfrontácii: zásadne sa vyhýbame konfrontácii. Práva druhého môžeme 

rešpektovať dokonca i keď o nich sám nevie alebo si ich neuvedomuje. Stačí, keď ho 

o nich informujeme. 
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         Schéma asertívnych obligácií 

                                   
                                                Nie, nechcem to urobiť 

                 │                                                                                        
↓                                           

                                
                                              Tvoja žiadosť ma prekvapila   

                │                                                                                         
↓                                                         

                             
                                             Dnes idem pre deti                                                  

                │                                                                                         
↓                  

                                             
                                              Chápem, že to potrebuješ         
  

                 │                                                                                         ↓ 
                                               
                                             Mohol, by som ťa tam odviesť 
 

     Ak presadzujeme výhradne vlastný názor vyvoláme rôzne formy agresie a obrany. Ak 

pripustíme, že aj druhý môže mať pravdu, tak mu berieme vietor z plachiet a je viac 

prístupnejší k dohode. Nemusíme s ním hneď súhlasiť, stačí pripustiť, že sa jemu môžu 

veci javiť odlišne. Niekedy veľmi pomôže, keď partnerovi dáme jasne najavo, že ho 

počúvame, hoci tým, že zopakujeme v skratke jeho zdelenie. Spočiatku necháme viac 

hovoriť partnera a pozorne ho počúvame. Jednak sa veľa dozvieme a jednak si vytvoríme 

priestor  pre to, aby nás aj on vypočul. Ťažko sa počúva niekto, kto nám predtým 

nevenoval pozornosť. Vychádzame z toho, že obidve strany nemôžu presadiť svoje 

protikladné stanovisko. Ak však budú spoločne hľadať riešenie nemôžeme vylúčiť,, že 

nájdu tretiu možnosť, ktorá bude omnoho lepšia, ako tie predošlé. 

     Dosiahnutie vzájomného súhlasu je jedným z hlavných cieľov nácviku asertivity. Pre 

ľudí je subjektívne príjemnejšie, keď sa s niekym dohodnú  a zároveň dosiahnu svoje, než 

keď si presadzujú čo chcú hlava nehlava. Kompromis je možný všade tam, kde vyhovenie 

požiadavkám či prosbe druhej strany, hlboko nezasahuje do našich osobných cieľov 

a nenarušuje i naše sebavedomie.       

 

 

 

 

 

  Asertívne reakcie         

Vyjadrenie pocitov 

      Vysvetlenie 

          Empatia 

        Kompromis   

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


41 
 

12. Prijímanie oprávnenej kritiky 

 

                                            Zásady asertívneho prijímania oprávnenej kritiky 

   1. Pokojne a pozorne počúvame. Partnera informujeme o: 

     a) pocitoch-„Cítim sa...“, „Mrzí ma...“ 

     b) pohnútkach- „Najradšej by som spravil...“ 

     c) konečnom rozhodnutí- „Nemienim s tým nič robiť...“, „Ponúkam toto riešenie...“             

(kompromis) 

 

2. Rozlišujeme medzi reálnou spätnou väzbou o našom správaní a hodnotením o jeho 

„správnosti“ alebo „nesprávnosti“. Pravdivú spätnú väzbu akceptujeme, ale hodnotenie 

ignorujeme ako pokus o manipuláciu.  

 

3. Zvládnime kritiku s kľudom, bez pocitu, že je nutné reagovať na všetky príznaky 

a podrobnosti, sústreďme sa výlučne na reálnu pravdu o našom správaní. 

 

4. Podľa potreby použime negatívne otázky („Čo je na tomto mojom správaní vlastne 

zlé“), asertívny súhlas („Máš pravdu, správal som sa k tebe nepríjemne“), negatívnu 

asreciu („Samému sa mi to takto nepáči, nebolo to odo mňa rozumné“) i spätnú väzbu 

(„Som rád, že mi hovoríš veci priamo, ale v tejto chvíli je mi to nepríjemné, pretože 

chcem hovoriť o niečom inom“). 

 

5. Nenechajte sa vyprovokovať k hádke. Snažte sa partnera viesť k objasneniu jeho 

stanoviska, aby namiesto kritiky povedal, o čo mu vlastne ide. 

  

 

     Dialóg: 

Juraj: „Ten tvoj referát nestál za nič!“ 

Otto: „To ma mrzí, že mi to hovoríš (vyjadrenie pocitov). Ale bol by som rád, keby si mi 

o tom viac povedal (vyjadrenie pohnútok). Čo na ňom bolo také zlé?“ (negatívna 

otázka). 

Juraj: „No hlavne ten prednes, to bola katastrofa!“ 

Otto: „Hovoril som to veľmi rýchlo. Nebolo mi rozumieť? (negatívna asercia, negatívna 

otázka). A čo ešte nebolo na mojom vystúpení dobré? (negatívna otázka) 
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Juraj: „Vadil mi ten štýl. Veľa odborných výrazov. Chvíľami tomu nebolo vôbec 

rozumieť. I keď poznám tvoju prácu, musel som sa veľmi sústrediť a za chvíľu som 

bol z toho unavený.“ 

Otto: „To ma fakt mrzí (vyjadrenie pocitu),, že to tak vyznelo. Nabudúce môžem viacej 

uvažovať o štýle prednesu a o tom, ako to počúvajú poslucháči (pohnútka). Prednes 

som fakt dosť zbabral (negatívna asercia). A čo by si povedal na obsahovú 

stránku?“ (negatívne dotazovanie) 

Juraj: „Bolo to dosť zaujímavé, škoda, že si to zbabral formálne.“  

Otto: „Je to moja chyba, čo sa dá robiť. Keď budem mať ďalšiu prednášku, rád by som      

           ťa požiadal, aby si  to predtým vypočul a povedal mi, aké to je.“ 

Juraj: „Dobre, veľmi rád.“  

 
13. Prijímanie nevhodne podanej, neoprávnenej alebo útočnej kritiky 

    

   1. Vyjadrenie našich nepríjemných pocitov („Tak počúvaj! To, čo hovoríš je možno 

pravda, ale mne v prvom rade vadí spôsob, akým mi to hovoríš!“) 

   2. Riešenie spornej situácie odkladáme stranou  na neskoršiu a pokojnejšiu dobu! 

Vyhneme sa teda analýze „pravdivosti“ celej kritiky. („Nie, teraz nechcem o tom hovoriť. 

Môžeš mať pravdu, ale spôsob, ktorým mi to hovoríš ma štve!“) 

Zásady reagovania na nepravdivú kritiku 

  1. Partnera informujeme o našom názore: „Nemyslím si, že je to pravda...“ 

  2. Priamo vyjadrujeme naše pocity: „Prekvapilo ma, že so to o mne myslíš...“ 

  3. Žiadame upresňujúce informácie: „Nerozumiem tomu, môžeš mi to objasniť.“ 

  4. Ak nám na tom záleží, môžeme navrhnúť riešenie: „Takto som o sebe ešte nikdy 

neuvažoval. Môžeš mi povedať, ako si získal o mne takýto dojem?“ 

 

     Reagovanie na útočnú kritiku 

Keď si uvedomíme, že sa nás partner svojou kritikou snaží zhodiť alebo ponížiť, vyjadríme 

čo najpresnejšie svoje pocity: „Spôsob, akým si mi to povedal, vo mne vyvoláva veľmi 

nepríjemné pocity.“ 

Okrem zásad, uvedených pri predchádzajúcej forme reagovania, sa pri tejto forme 

reagovania snažíme NEPOUŽÍVAŤ ODVETNÚ KRITIKU: napr. „Neviem, prečo ma 

opäť ponižuješ!“  
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Môžeme sa stretnúť aj s ľuďmi, ktorí sú majstri deštruktívnej, zraňujúcej, alebo 

ponižujúcej kritiky. Túto svoju schopnosť dokážu výborne maskovať, takže ich zámer 

(ponížiť nás) nemusí byť hneď zjavný. Preto sa potrebujeme naučiť takýchto ľudí rýchlo 

identifikovať. Ich útočná kritika je často len zásterkou, ktorá má zakryť žiarlivosť, 

nevraživosť, závisť a hnev. V takýchto prípadoch je vhodné použiť také formy asertivity, 

ktoré verne odrážajú naše pocity. Ponižovanie iných ľudí je pre niektorých ľudí často 

jedinou cestou k získaniu iluzórneho pocitu vlastnej dôležitosti, moci a nadradenosti. 

Poukazovaním na chyby druhých sa snažia zakryť vlastné komplexy. Existuje preto 

množstvo situácií, v ktorých najlepšou asertívnou reakciou je hostilná od. 

                                          
14. Asertívne podávanie kritiky 

Kritika je jeden z najlepších spôsobov ako v niekom vzbudiť úzkosť a pocity viny, 

zmanipulovať ho a do budúcnosti pokaziť vzťah. Jej neoceniteľnou „ výhodou“ je jej 

dostupnosť. Je kedykoľvek k dispozícii a na každom sa niečo nájde, čo je možné 

kritizovať. Kritika je tiež najlepší spôsob ako sa relatívne so cťou dostať zo situácie, ktorú 

by sme mali, ale nedokážeme riešiť. Stačí čo  najlepšie skritizovať toho, kto tu bol pred 

nami. Ak je však kritizovaný našim partnerom v komunikácii môžeme skoro stopercentne 

počítať s tým, že sa ho dotkneme, vzbudíme v ňom úzkosť a snahu sa ospravedlniť. 

Pravdepodobne využije tú najľahšiu cestu- skritizuje kritika. A rýchlo sa dostaneme do 

začarovaného kruhu vzájomných výčitiek. 

Preto odporúčame kritiku používať čo najmenej. Zameriavame sa skôr na kladné prejavy 

správania a oceňujeme ich. Žijeme v kultúre, ktorá sa pokúša zmeniť správanie druhých 

ľudí trestom. Vytvára sa bludný kruh vzájomného trestania,, ktoré stráca účinnosť a ľudia 

si ním otravujú životy. 

Niekedy je však kritika užitočná, ale ak má mať pozitívny dopad musí v prvom rade šetriť 

dôstojnosť druhého človeka. Vždy máme na zreteli okolnosti za akých kritizujeme.  

Pokiaľ spôsobilosť podávať kritiku chýba, potom môže kritika zo vzťahu vymiznúť 

a partneri predvádzajú hru na „dokonalosť“ vzťahu, alebo sa zvyčajne kritika premení na 

deštruktívnu hádku. 
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                                             Zásady asertívneho podávania kritiky 

1. Zbavme sa našich zábran a nepríjemných pocitov, ktoré sa automaticky objavia, keď 

máme chuť niekoho kritizovať. 

2. Zbavme sa našich obáv z možných dôsledkov našej  kritiky. 

3. Vyjadrujme sa v 1. osobe jednotného čísla- „Ja“ alebo „Mne“ a vyjadrujme vlastné 

pocity (napr. „Hnevá ma, keď.“) 

4. Pokračujme konkrétnou informáciou o partnerovej chybe alebo nedostatku formou 

spätnej väzby „Ja prežívam to, keď ty robíš ono.“ (pr. „Mám strach, keď mi dopredu 

nepovieš, že sa vrátiš domov neskoro v noci“). 

5. Buďme struční. Vyhýbame sa manipulatívnym trikom (napr. „Myslel som si, že sa 

sám dovtípiš, že mi to vadí...). 

  

 

15. Zásady vyjadrenia hnevu  alebo zlosti 

 

                              Zásady asertívneho vyjadrenia hnevu alebo zlosti 

1.Presne v 1. osobe, formulujeme príčiny svojej zlosti. „ja som nahnevaný, keď...“ 

2.Presne označíme správanie, ktoré je príčinou týchto emócií. „Chcem, aby si 

nehovoril o ...“ 

3.Musíme počítať s partnerovým „nechcem“, má na to právo, potom musíme hľadať 

alternatívne formy riešenia konfliktu, napr. kompromis. 

4.Za konečné riešenie sme zodpovední len my sami. Partner naše požiadavky nemusí 

akceptovať. 

5.Riešiť neodkladné, nepripustiť kumuláciu hnevu pre riziko explózie alebo 

transferu do inej situácie. 

6.Vyhýbať sa trikom: 

a) hre na víťaza a porazeného- cieľom je výhra oboch 

b) stereotypizácii- „Samozrejme, všetky ženy...“ 

c) používaniu nadávok 

d) citové vydieranie- napr. zrazu sa správať bezradne a bezmocne 

e) kladenie neoprávnených požiadaviek- sľúbme len to, čo sme ochotní a schopní 

realizovať.  
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                                   Zásady reagovania na nahnevaného jedinca 

 Povieme mu, že ho vnímame a uvedomujeme si jeho pocity zlosti. Tiež, že 

počujeme jeho zlostné výroky. 

 V prípade, že je partner veľmi rozčúlený a nechce problém riešiť- uistíme ho, že 

jeho hnev vnímame a zároveň sa priznáme k našej neschopnosti to teraz riešiť. 

(„neprekričím ťa..“) 

 Ak zlostné výbuchy pokračujú, máme asertívne právo odísť, ale bez pocitu viny 

a bez zbytočného obviňovania partnera. Asertívne mu povieme, že ho 

neodmietame. Máme ale právo odmietnuť zotrvať v tejto situácii. Môžeme ho 

informovať o svojej ochote sa po jeho upokojení k riešeniu vrátiť. 

 Keď je to nutné, odchádzame so zdôraznením, že ho neodmietame. Nie sme však 

ochotní kričať, len preto, aby nás počul. 

 

16. Riešenie problémov 

Riešenie problémov je dôležitou súčasťou komunikačných zručností, zvlášť keď ide 

o problémy na pracovisku, v manželstve alebo partnerských vzťahoch. Spolu s asertívnymi 

zručnosťami popísanými vyššie, vám umenie riešiť problémy môže poskytnúť metódu, ak 

sa stať sám sebe „psychológom“. 

 

Nácvik riešenia problémov má dve oddelené fázy: 

  

     A) DEFINOVANIE PROBLÉMU 

     B) RIEŠENIE PROBÉMU  

 

Tento dvojfázový proces nám pomáha vyhnúť sa navrhovaniu zmien, predtým než problém 

dostatočne pomenujeme (definujeme). Ďalej nám umožňuje zmeniť pohľad na problém, ak 

sme u pôvodne definovaného problému nenašli riešenie. 

 

   VO FÁZE DEFINOVANIU PROBLÉMU jeden z partnerov začne: 

1/ pozitívnym pripomenutím veci, ktorú partner spravil a ktorá sa vzťahuje k problému. 

Za tým nasleduje: 

2/ špecifický popis problému a vlastný pohľad naň, 

3/ emocionálne reakcie na tento problém. 
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Zuzana:...“mám radosť, keď sa hráš s deťmi. A keď sa ma spýtaš, čo by bolo treba 

pomôcť v domácnosti, mám veľmi príjemný pocit, že máme pekné manželstvo. Ale 

keď sa vrátiš z práce, ľahneš si a čítaš noviny, mám pocit, že ma ignoruješ.“ 

 

    Druhý partner má: 

    1/ zhrnúť výroky svojho partnera, 

    2/ ukázať ochotu spolupracovať s partnerom na riešení problému, ktorý bol               

vymedzený. 
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Prílohy: 
 

1. Postupná aplikovaná svalová relaxácia 
2. Informácie o EEG Biofeedbacku 
3. Informácie o HRV Biofeedbacku 

4. Poučné poviedky 
5. Vyfarbi svoje miesto na strome 
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Príloha č.1 POSTUP PRI NÁCVIKU APLIKOVANEJ RELAXÁCIE 
 

V tejto časti stručne popíšeme hlavné štádiá Ostovho (1987) nácviku aplikovanej relaxácie, 

a uvedieme aj približnú dobu, trvania cvičenia. Vo väčšine kontrolovaných štúdií, 

v ktorých sa zisťovala jeho účinnosť, bol nácvik aplikovanej relaxácie robený počas 8 až 

12 sedení a nedá sa očakávať, že by bolo možno celý program nacvičiť za menej ako 7 

sedení. Pokiaľ však nemáme dostatok času k nácviku celého programu, môže viesť 

k zníženiu úzkosti aj nácvik iba niektorých jeho častí.  

 
Teoretický úvod 

 
Keď niekto pociťuje úzkosť, skladá sa táto reakcia s troch zložiek: fyziologická reakcia 

(zvýšená tepová frekvencia, potenie, napätie v svaloch), reakcia v správaní (snaha vyhnúť 

sa situácii zbudzujúcej úzkosť, útek) a reakcia v myslení (negatívne myšlienky ako „Isto 

odpadnem“, „To isto nezvládnem“ ). Relatívny pomer týchto zložiek je u každého rôzny, 

ale najobvyklejšie je že istá fyziologická reakcia vyvolá istú negatívnu myšlienku, ktorá sa 

zasa zvýši túto fyziologickú reakciu, a tak vzniká blúdny kruh. Jedným s účinných 

spôsobov ako sa z tohto blúdneho kruhu dostať je zamerať sa na fyziologickú reakciu 

a naučiť sa ju zvládať. Vzhľadom k tomu, že úzkosť vzniká veľmi rýchlo a v celej rade 

situácií, účinný spôsob relaxácie je iba taký, ktorý umožní človeku aby sa uvolnil nielen 

vtedy, keď si doma sadne do kresla, ale v akejkoľvek situácii a pri tom veľmi rýchlo (v 

priebehu 20 – 30 sekúnd). Na to sa zameriava nácvik aplikovanej relaxácie. Pretože je 

ľahšie ovládnuť úzkostnú reakciu keď sa uvolníte skorej ako dosiahne svojho maxima, 

nácvik začína tým, že sa učíte rozoznať prvé varovné signály hroziacej úzkosti. Postupne 

prejdete radou rôznych cvičení pri ktorých sa budete učiť relaxovať stále rýchlejšie. Počas 

nácviku môžete, využívať nadobudnuté skúsenosti k zvládaniu úzkosti, ktorá sa vo vašom 

živote vyskytne. Nesmiete očakávať že budete hneď z počiatku úplne úspešný, pokiaľ ste 

nácvik nedokončili. Okrem toho sa budete z počiatku učiť relaxovať v dobe kedy 

nepociťujete úzkosť pretože je to ďaleko jednoduchšie. Rovnako ako u iných skúseností, 

napr: jazda na bicykli, i aplikovaná relaxácia vyžaduje opakované precvičovanie. Preto 

v priebehu nácviku je dôležité cvičiť každý deň.  
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Ako rozoznať prvé príznaky úzkosti 

Aby sme si dokázali všimnúť prvé príznaky úzkostnej reakcie je dobré viesť záznam 

úzkostných epizód.  

 
Progresívna relaxácia (15 -20 minút) 

Prvým krokom pri nácviku relaxácie je nácvik progresívnej relaxácie, pri ktorom postupne 

prechádzame jednotlivými svalovými skupinami na tele, ktoré napíname a uvoľňujeme. 

Striedavým napínaním a uvoľňovaním svalov sa učíme rozlišovať tieto dva stavy 

a dokážeme lepšie určiť, ktoré časti tela sú v napätí. Aby sme uľahčili prenesenie do 

prirodzených situácií, v priebehu tohto nácviku je dobré sedieť na pohodlnej stoličke. 

Napätie udržujeme po dobu 5 sekúnd relaxácia po dobu nasledujúcich 10 -15 sekúnd. 

Normálne napíname a uvoľňujeme každú svalovú skupinu iba raz.  

 
Prvé sedenie:  Zovrite pravú päsť tak aby ste cítili napätie v pästi a v zápästí... zavrite ľavú 

päsť tak aby ste cítili napätie v pästi a v predlaktí... zohnite lakeť a napnite biceps, pričom 

ruky nechajte uvoľnené... natiahnite paže a napnite triceps, pričom si predlaktie opriete 

o stoličku, ruky sú uvolnené... zmraštite čelo a zodvihnite obočie... priblížte obočie k sebe 

(ako pri zamračení)... napnite svaly okolo očí... napnite čeľuste tak, že zovriete pevne 

zuby... zatlačte jazykom silno proti podnebiu, pery sú zatvorené, všimnite si napätie 

v hrdle... zovrite pevne pery, zakloňte hlavu ako najďalej to ide (proti stoličke)... zatlačte 

bradu proti hrudi... zodvihnite plecia k ušiam a zakrúžte nimi.  

 
Druhé sedenie: Najskôr si zopakujte cvičenie ktoré ste sa naučili v prvom sedení. To by 

malo trvať asi desať minút. Po skončení cvičenia s plecami prejdite k ďalšej sade cvičení: 

dýchajte kľudne a pravidelne bruchom... z hlboka sa nadýchnite, naplňte celé pľúca, 

zadržte dych na niekoľko sekúnd a potom pasívne vydýchnite... napnite svaly brucha... 

zodvihnite zadok na stoličke... napnite sedacie svaly a lýtka tak že tlačíme nohami do 

podlahy... napnite lýtka a chodidlá, tlačte ich dole... napnite chodidlá a tlačte ich dole... 

prsty na nohách tlačte hore... stále kľudne a pravidelne dýchajte bruchom. 

Uvolnenie (5 -7 minút) 

Cieľom tohto štádia nácviku je skrátiť dobu ktorá je nutná k dosiahnutiu relaxácie tým, že 

vynecháme fázu napätia. Uvoľňujeme jednotlivé skupiny svalov, od hlavy až po končeky 

prstov na nohách. Inštrukcie môžu znieť takto (Ost 1987, str. 409): Dýchajte kľudne, 

pravidelne... pritom cítite ako sa z každým výdychom viac a viac uvoľňujete, poddajte sa 

tomu... uvoľnite čelo... obočie... viečka... tváre... jazyk... celú tvár... uvoľnite krk... plecia... 
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paže... až do končekov prstov... stále kľudne a pravidelne dýchajte... pocit uvoľnenia vám 

prichádza do brucha... uvoľnite hrudník... chrbát... sedacie svaly... stehná... kolená... 

lýtka... chodidlá až do končekov prstov... dýchajte kľudne a pravidelne a uvedomte si ako 

sa každým výdychom viac a viac uvoľňujete... z hlboka sa nadýchnite a na niekoľko 

sekúnd zadržte dych, potom pomaly vydýchnite, ste stále viac a viac uvoľnený. Pokiaľ robí 

problém uvoľniť niektorú svalovú skupinu tak ju napneme a zase uvolníme. Domáca úloha 

spočíva v precvičovaní relaxácie dva krát denne. Po 1 – 2 týždňoch cvičenia môže väčšina 

cvičiacich prejsť k ďalšiemu štádiu nácviku, ktorý sa nazýva podmienená relaxácia. 

Podmienená relaxácia (2 -3 minúty) 

Pri podmienenej relaxácii sa opäť skráti čas potrebný k dosiahnutiu relaxácie tak že sa 

zameriame na dýchanie a vypracujeme podmienené spojenie medzi sebainštrukciou 

(uvolnenie sa) a zvýšením pocitu relaxácie. Sedenie začína tak, že relaxujeme iba 

uvoľňovaním svalov. Pred nádychom si povieme „nádych“ a pred výdychom „uvoľni sa“. 

Tento postup opakujeme päť krát a potom pokračujeme bez sebainštrukcie.  

Diferencovaná relaxácia (60 – 90 sekúnd) 

Hlavným cieľom tej to fázy nácviku je naučiť sa ako relaxovať pri bežnej činnosti, nie iba 

pri sedení v kresle. Pri rade činností je potrebné aby niektoré svalové skupiny boli napäté 

a cieľom diferencovanej relaxácie je naučiť ako uvoľňovať tie napäté svalové skupiny 

ktoré napäté byť nemusia. Prvé sedenie začína tak, že sa uvoľníme pomocou podmienenej 

relaxácie keď sedíme v kresle. Potom pohneme niektorou časťou tela a pritom sa 

zameriame na to aby zvyšok tela zostal uvoľnený. Používame tieto pohyby: otvoriť oči 

a pozrieť sa dookola pritom nepohneme hlavou; rozhliadnuť sa tak že otočíme hlavou; 

zodvihneme jednu ruku, zatiaľ čo zvyšok tela je stále uvoľnený; zodvihneme jednu nohu, 

zatiaľ čo zvyšok tela je uvoľnený. Keď zvládneme toto cvičenie sediac v kresle, začneme 

precvičovať keď sedíme vzpriamene na stoličke, potom keď sedíme pri stole (nacvičujeme 

ako ostať uvoľnený keď píšeme na papier alebo keď telefonujeme). Nacvičujeme tiež 

uvoľnenie pri státí a pri chôdzi.  

Rýchla relaxácia (20 -30 sekúnd) 

Pri rýchlej relaxácii ide o to, aby sme sa naučili rýchlo uvoľniť v bežných nestresujúcich 

situáciách. Určíme si rad pravidiel, ktoré mám v bežných situáciách pripomenú že by sme 

mali byť uvolnení. Napr: zakaždým keď sa pozrieme na hodinky, keď máme telefonovať, 

keď otvoríme príborník, keď ideme do kúpeľne a podobne. Aby tieto vodiace pravidlá ešte 

viac zvýraznili je vhodné si na dohodnuté miesta ako je telefón, príborník – upevniť 
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štvorček farebného papiera. Cvičiť 15 – 20 krát v priebehu dňa v prirodzených 

nestresujúcich situáciách. V priebehu relaxácie má postupovať takýmto spôsobom: 

1. raz až trikrát sa zhlboka nadýchnuť a zakaždým pomaly vydýchnuť. 

2. pred každým výdychom si v duchu povedať „uvoľni sa“. 

3. uvedomiť si kde cíti napätie a uvoľniť čo najviac svalov u ktorých je to možné. 

Precvičovať rýchlu relaxáciu po dobu 1 – 2 týždňov. Ak sa dokážeme uvoľniť v pribehu 20 

– 30 sekúnd môžeme prejsť k záverečnej fáze nácviku. 

Aplikovaná relaxácia 

Pri aplikovanej relaxácii uplatňujeme naučené poznatky uvoľniť sa v situáciách, ktoré 

v nás budia úzkosť. Prv ako túto fázu nácviku začneme pripomenieme si, že aplikovaná 

relaxácia je schopnosť ako každá iná a preto vyžaduje opakované precvičovanie než ju 

človek zvládne. Preto nemôžeme očakávať, že sa nám podarí hneď z počiatku zvládnuť 

pocity úzkosti, ale že pocítime pokrok po pravidelnom cvičení. Nácvik spočíva v tom že sa 

často ale iba na krátky čas (10 – 15 minút) vystavíme niektorej z rady situácií ktoré v nás 

budia úzkosť. Cieľom tejto expozície je získať presvedčenie, že sme schopní túto úzkosť 

kontrolovať a postupne aj zvládnuť. Aby sme dokázali svoju úzkosť lepšie kontrolovať je 

potrebné, aby sme využili aplikovanú relaxáciu hneď pri prvých známkach úzkosti. 

Udržiavací program 
 

Aby sme udržali zlepšenie dosiahnuté pri nácviku aplikovanej relaxácie je potrebné všímať 

si pocity napätia v tele najmenej raz denne a pokiaľ nejaké napätie zistíme, odstrániť ho 

pomocou rýchlej relaxácie. Okrem toho vhodné precvičovať diferencovanú alebo rýchlu 

relaxáciu raz alebo dva krát týždenne, aby sme toto umenie nezabudli. 
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Príloha č.2 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O EEGBIOFEEDBACK METÓDE 
 
 
 Čo je EEGbiofeedback?   Je to metóda ktorá Vám umožní ovládať svoje mozgové vlny. 

Jedná sa o seba- učenie mozgu pomocou tzv. biologickej spätnej väzby. 

 

Ako sa robí?  Vstupným vyšetrením sa zistí čo potrebujete na fungovaní svojho mozgu 

zlepšiť. Urobí sa záznam EEG. Urobí sa skúšobný EEGbiofeedback tréning, podľa ktorého 

možno vyčítať krivku učenia . Tréning je nenásilný, bezbolestný a hravý. Technika 

používa snímaciu elektródu, priloženú na temeno hlavy a dve elektródy pripevnené na uši. 

EEG snímač zachytáva mozgové vlny a odovzdáva ich počítaču. Počítač analyzuje signál a 

zaisťuje spätnú väzbu. Spätná väzba je informácia o tom, ako fungujú mozgové vlny 

v konkrétnom okamihu. Priebeh svojich mozgových vĺn vidíte na obrazovke „preložený“ 

do podoby video hry, ktorú hráte len silou myšlienky- čírou vôľou, bez klávesnice, myši. 

„Hru“ ovládate len činnosťou svojho mozgu. Inými slovami – mozog riadi sám seba. Keď 

narastá aktivita mozgu v žiadúcom pásme mozgových vĺn, je hráč odmeňovaný úspešnými 

výsledkami. Ak narastá aktivita v nežiadúcom pásme, úspech v hre mizne. Tak mozog sám 

rozvíja proces učenia nových, vhodnejších frekvencií mozgových vĺn. Frekvencie 

elektrickej aktivity mozgu, ktoré sa mozog biofeedbackom učí, sú stanovené podľa 

vedeckých poznatkov o fungovaní mozgu v určitých stavoch alebo výkonoch. Boli 

odvodené z výskumu jedincov, ktorí majú optimálne fungujúci mozog: napr. pilotov, 

jogínov a p. 

 

Prečo je táto metóda účinná? Mozog je nesmierne prispôsobivý a schopný učenia a tak 

môže zlepšiť i svoju vlastnú činnosť, ak sú mu poskytované cielené informácie ako to 

urobiť. Výsledky tréningu sú spravidla trvalé, podobne ako schopnosť písať a čítať. 

Akonáhle sa váš mozog príslušné postupy a vzorce naučí, uloží ich do pamäti a vie ich 

používať automaticky.  

 

Aké výsledky možno dosiahnúť? Účinnosť v 60-90%, podľa miery obtiažnosti. Čím je 

problém obtiažnejší, tým je tréning náročnejší. Ak máte poruchu pozornosti, sústredenia, 

učenia, správania a podobné potiaže sa vaše správanie v priebehu tréningu skľudní, začnete 

sa lepšie ovládať, posilní sa vaša vôľa, môže sa zlepšiť aj vaša myšlienková činnosť. U 

detí, ktoré trpeli poruchou pozornosti mnohé výskumy preukázali zvýšenie IQ o 10 a 

v najúspešnejších prípadoch aj o 20 bodov IQ. Ak trpíte poruchami spánku, vymiznú 
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potiaže so zaspávaním a nespavosť, u detí miznú nočné desy a nočné pomočovanie. 

V indikovaných prípadoch chronických bolestí hlavy (migrény), chrbtice a podobných 

bolestivých stavov budú príznaky ustupovať až miznúť. Ak patrí medzi vaše problémy 

úzkosť a depresia, vďaka tréningu sa zlepší vaša nálada, znížia sa pocity únavnosti a 

slabosti, zlepší sa váš kontakt s okolím, zlepší sa pamäť. Tréning je vhodný aj pre chorých 

na epilepsiu. Podľa sledovaných štúdií klesol počet záchvatov o tretinu. 

 

Za aký čas sa dostavia výsledky? Ako v každom procese učenia, výsledky tréningu sú 

viditeľné postupne. Pomerne rýchlo možno zistiť či EEG tréning prinesie žiadaný efekt. U 

väčšiny stavov by mal byť počiatočný pokrok zreteľný po 10 sedeniach. U mladších detí 

alebo u ťažkých stavov sa účinok rozvinie asi po 20 sedeniach. U dospelých, ktorí netrpia 

žiadnymi vážnymi potiažami sa účinok často dostaví po prvých sedeniach. Terapia sa 

rozlišuje na strednodobú (40-60 sedení)- najčastejšie pri nezrelosti nervovej sústavy, 

poruchách učenia, pozornosti, reči a p., krátkodobú (okolo 20 sedení) – základná kúra 

neurotických stavov a dlhodobú pri závažných potiažach (aj viac ako 90 sedení). 

V priemere trvá pol roka (podľa častosti sedení). V prípade, že tréning nie je pre daného 

jedinca a jeho problém vhodný, školený terapeut to otvorene povie.  

 

EEGbiofeedback nemôže vyvolať závislosť ako napr. počítačové hry alebo hracie 

automaty. Nie je náhražkou práce mozgu, naopak, jedná sa o prácu mozgu na sebe samom.  

 

Aké časté by mali byť tréningové sedenia? Spočiatku je vhodné trénovať pravidelne a 

intenzívne, priemerne 2-3 krát do týždňa a častejšie. Keď sa dostavia výsledky, môžete 

tempo uvolniť na 1-2 sedenia do týždňa.  

 

Indikačné oblasti EEGbiofeedbacku: 

kondičné: psycho- fitnes pre duševne pracujúcich profesionálov 

                  špičkové výkony 

                  vrcholné zážitky 

 

profesné: manageri, piloti, vodiči, operátori, dispečeri, bezpečnostné zložky, športovci 

 

najčastejšie klinické: Poruchy pozornosti, hyperaktivita,  poruchy učenia a správania sa u 

detí a dospelých, poruchy spánku v detstve a dospelosti – predovšetkým problémy so 
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zaspávaním, strachom, úzkosťou, nespavosťou, nočnými desmi, pomočovaním. Závislosti 

na alkohole a iných látkach, úzkostné poruchy, tréma, napätie pred a pri výkonoch, 

postraumatická stresová porucha, depresie. Epilepsie (potreba neurologickej konzultácie) ,  

a ďalšie preukázané pozitívne efekty: Vývojové vady reči, zajakávanie, Managersky sy., 

panické záchvaty, chronické bolesti hlavy, migréna, poruchy prijmu potravy (anorexia, 

bulimia), alergie, imunodeficit, poruchy metabolizmu cukru, premenštruálny sy., problémy 

menopauzy, syndróm chronickej únavy, Sclerosis multiplex, Nonalzheimerovské 

demencie, rehabilitácia po úrazoch hlavy a mozgových príhodách. 
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Príloha č. 3 INFORMÁCIE O HRV BIOFEEDBACK METÓDE 
 
HRV  (kardiorespiračný) biofeedback 

Biofeedback tréning rezonančnej frekvencie (BTRF) 

 

Jedná sa o metódu biologickej spätnej väzby napomáhajúcu nadobúdať individuálne 

optimálny dychový vzor ktorý priamo súvisí s premenlivosťou intervalov medzi 

jednotlivými pulzmi srdcovej činnosti. Je dokázané, že zvýšenie premenlivosti srdcovej 

frekvencie pomocou sebaregulácie pozitívne ovplyvní naše psychosomatické zdravie, 

činnosť vegetatívneho nervového systému, jeho rovnováhu a z dlhodobého hľadiska má 

omladzujúci účinok a môže predĺžiť život. Čím je človek starší, variabilita srdcovej 

frekvencie klesá a úmerne s ňou i somatopsychická kondícia.  

 

Ako sa BTRF vykonáva?  Fotopletyzmografický snímač upevnený na prste alebo ušnom 

laloku sníma pulzovú vlnu a špeciálny softvér zobrazuje priebeh pulzovej vlny 

tzv.fourierovou transformáciou, ktorá predstavuje zobrazenie jednotlivých spektier 

frekvencií podľa ich intenzity výskytu.Sníma sa kľudová krivka, záťažová (napr. pri 

počítaní aritmetických úloh) a napr. pri zrýchlenom dýchani. Tieto udaje pomôžu 

terapeutovi zhodnotiť stav vegetatívneho nervového systému, charakter stresovej odpovede 

organizmu a určiť parametre tréningu. Potom nasleduje vlastný tréning, ktorý spočíva v 

navodenom dýchaní (spočiatku za pomoci metronómu) pričom pacient pozoruje krivku 

premenlivosti srdcovej frekvencie a hľadá optimálny stav najväčších amplitúd (rezonančná 

frekvencia) v harmónii s individuálne optimálnym dychovým vzorom na ktorý sa naučí 

naladiť. 

 

Mechanizmus účinku. Z hľadiska stresu je dôležité to, že náš vegetatívny nervový systém 

reaguje nabudením cez sympatickú vetvu a po odoznení stresu dochádza k ukľudneniu cez 

parasympatický nervový systém .Problém býva v tom, že pri dlhodobých alebo 

opakovaných stresových vybudeniach môže prevládať sympatická vetva a nedochádza k 

fyziologickému uvolneniu aktivitou parasympatickej vetvy. To ako prebieha stresová 

odpoveď dosť závisí od nášho myslenia, od toho ako stresovú situáciu interpretujeme alebo 

hodnotíme. Myšlienky produkované mozgovou kôrou vyšlú impulzy do podkôrových 

centier a  ďalej do vegetatívneho nervového systému a ten môže alarmovať alebo naopak 

tlmiť podľa toho akú správu dostal.  
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Aktivácia sympatika vedie k zrýchleniu pulzu, zvýšeniu krvného tlaku, zúženiu ciev na 

periférii (blednutie), rozšíreniu ciev vo veľkých svaloch, zvýšeniu napätia svalstva, 

zvýšenej sekrécii potu, zrýchleniu a prehĺbeniu dychu, rozšíreniu zreníc, zhoršeniu 

trávenia, vylučovaniu adrenalínu z nadobličiek, stúpaniu celkovej aktivity až 

horúčkovitosti.  

Parasympatikus vedie k spomaleniu pulzu, spomaleniu dychu, zníženiu krvného tlaku, 

zníženiu svalovej výkonnosti, zastaveniu sekrécie potu, zvýšeniu tráviacej činnosti, 

zníženiu aktivity, vzniku potreby kľudu a uvolnenia. 

BTRF trénuje optimálne prepínanie aktivity sympatika a parasympatika, smeruje k tzv.  

zapojeniu baroreceptorov, ktoré sú zodpovedné za reguláciu krvného tlaku. V 

každodennom živote sebareguláciu na úrovni baroreceptorov alebo termoregulácie by sme 

mohli nájsť u niektorých jogínov. (napr. až smerom k jogínskym atrakciám  roztápania 

ľadu vl. telom).  

 

Indikačné oblasti: S nadmernou aktiváciou sympatika súvisia mnohé poruchy, ktoré sú 

spolupodmienené stresom . BTRF je indikovaný pri úzkostných poruchách, fóbiách, 

panických atakoch, u väčšiny psychosomatických porúch (najmä astma, hypertenzia, 

funkčné syndrómy tráviaceho traktu) pri svalových bolestiach, chronických bolestiach, 

chronickom únavovom syndróme, esenciálnej hypertenzii, pri funkčných 

kardiovaskulárnych poruchách. Je preukázaná efektívnosť pri hyperaktívnych syndrómoch 

a poruchách pozornosti.   

 

Počet réningov: Je limitovaný na 10, dĺžka trvania jedného tréningu spolu s 

inštrumentáciou je od 30 do 45 minút.  
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Príloha č. 4 POUČNÉ POVIEDKY 

 
Anthony de mello, SJ 

MODLIDBA ŽABY 

 

Nič neprekoná svätosť tých, 

ktorí sa naučili bezvýhradne prijímať 

všetko tak, ako to je. 

 

V kartovej hre zvanej život 

hráme kartami, ktoré nám boli rozdané, 

tak ako vieme najlepšie. 

 

Tí, ktorí trvajú na tom, 

že nebudú hrať so svojimi kartami, 

ale s kartami, ktoré im vraj mali byť rozdané, 

svoj život prehrajú. 

 

Nikto sa nás nepýta, či chceme hrať. 

V tom nemáme na výber. Hrať musíme. 

Na nás je zvoliť: ako.  

 

  V krajine sa zdvihla vlna zúrivého prenasledovania veriacich, a tak sa tri piliere 

náboženstva – Písmo, Bohoslužba a Dobročinnosť objavili jedného dňa pred Bohom, aby 

vyjadrili svoju obavu: Ak bude náboženstvo úspešne vyhladené, prestanú celkom 

existovať. 

  „Žiadny strach“, ukľudňoval ich Boh. „Chystám sa na zem poslať niekoho, kto je silnejší 

než vy všetci spolu“.  

  „ A ako sa volá ten silný?“ 

  „Sebapoznanie“, odpovedal Boh. „Zmôže viac, než ktokoľvek z vás.“ 

 

    Odborník na efektivitu práce odovzdáva výsledky svojho skúmania Henrymu Fordovi: 

„Ako vidíte, pane, správa je pre vás veľmi priaznivá, až na tam toho muža na konci 
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miestnosti. Kedykoľvek som prechádzal okolo, mal nohy na stole. Ten je vysoko 

neefektívny“. 

„Ten muž mal raz nápad“, povedal Ford, „ na ktorom sme zarobili celý majetok. A 

myslím, že mal vtedy nohy presne tak, ako ich má dnes.“ 

 Bol raz jeden vyčerpaný drevorubač, ktorý neustále  plytval časom a energiou, 

pretože sekal tupou sekerou. To preto, ako sám tvrdil, že nemal čas sa na chvíľu zastaviť a 

sekeru nabrúsiť.  

 

Veľká kniha Crowleyho tarotu 
 

 Štyri meče 
 

 Štyri meče prestavujú myseľ v stave vyjednávania prímeria s ostatnými úrovňami 

vedomia a zažehnávajúci vnútri hroziaci konflikt. Ak má byť akékoľvek vyjednávanie 

úspešné, je treba uplatniť jupiterovské princípy ako je otvorenosť a prístupnosť (znak 

Jupitera v hornej časti karty) a za všetkých okolností si udržať vnútornú rovnováhu a 

objektivitu a nelpieť na svojich súčasných pozíciách (astrologický znak Váh v dolnej časti 

karty). Vyjednávanie, ktoré prináša prímerie, nakoniec vedúce k mieru, sa riadi štyrmi 

pravidlami. Len vtedy ak sú všetky splnené, môže dôjsť k prímeriu na všetkých úrovniach 

vedomia a bitia: mentálnej, citovej, duchovnej a fyzickej. Je treba pamätať, že prímerie je 

dočasný stav a mier je vyšší cieľ, ktorému prímerie predchádza.  

 

Prímerie poskytuje príležitosť prejsť bezpečne konfliktným územím a preklenúť všetky 

spletitosti, z ktorých sa konflikt zrodil a ktoré je treba rozriešiť. Dávne indiánske kultúry 

rešpektovali pri rituáli vyjednávania štyri zákonitosti, ktoré boli nevyhnutné k uzavretiu 

mieru. Vyjednávajúce strany sa museli za prvé na schôdzku dostaviť, za druhé pozorne 

načúvať druhej strane, za tretie hovoriť pravdu a za štvrté nebyť závislý na výsledku. Ak 

teda máte odvahu stretnúť sa so svojim vnútrom (alebo so svojim protivníkom zvonka), 

pozorne ho počúvať, nič si nenahovárať a neobávať sa následkov takého stretnutia, vašou 

odmenou bude stav vnútorného (alebo vonkajšieho) obrodenia vo forme regenerácie 

životných síl (regenerácie vzťahu - prímeria).  
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Šesť palíc 
 

     Šestka palíc je symbolom víťazstva, ktoré je prežívané celou bytosťou, preniká až do 

najhlbšieho vnútra a posilňuje duchovné a intuitívne štruktúry duše.  

     Základom každého víťazstva je tvorivý prístup a pružnosť alebo schopnosť okamžite sa 

prispôsobiť vývoju situácie. Skutočné alebo duchovné víťazstvo je víťazstvom obidvoch 

zúčastnených strán, nielen jednej. Výhra na obidvoch stranách navodzuje atmosféru 

otvorenosti a úprimnosti, ktorá súperom umožní pochopiť jeden druhého a tým obohatiť 

seba samého. Jedná sa teda o víťazstvo, ktoré je zdrojom osviežujúcej energie a vitality. 

Jeho prostredníctvom prichádza pochopenie vyšších súvislostí spolu so schopnosťou 

vyjadriť tvorivým spôsobom svoje vízie.....  
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Požehnané komplexy 

7. keď sa konflikt sobáši s komplexom 

 

C.G.Jung – komplex pôsobí ako cudzie teleso v osobnosti. Jednou z najčastejších príčin je 

morálny konflikt. Komplexy nie sú nevyhnutným znakom menejcennosti. Iba dokazujú, že 

človek nie je vnútorne zjednotený, že bojuje sám so sebou, s konfliktom, ktorý mu 

napokon môže ukázať lepšie možnosti spôsobu života v budúcnosti. Z Napoleóna sa stal 

„veľký muž“ preto, že bol malý.  

 

Najznámejšie komplexy 

Mocenský komplex: Napoleónov komplex 

Oidipov komplex: Pripútanie sa syna na matku. Podľa antickej mytolódie Oidipus 

nevedomky zabil svojho otca Laia a oženil sa so svojou matkou Iokastou. Keď sa dozvedel 

pravdu, oslepil sa. 

Elektrin komplex: Pripútanie sa dcéry na otca. Príbeh o Elektre napísal v staroveku 

Sofokles. 

Komplex menejcennosti: Podhodnotenie Ja vzhľadom na iné osoby či v rodine alebo 

v práci. Termín zaviedol A. Adler.  

Otcovský komplex alebo komplex boha:Strach pred otcom, ktorého príčinou je jeho veľká 

moc, prísnosť, zloba. Človek s otcovským komplexom sa napríklad bojí štátu, šéfa, v práci 

je strašne usilovný, bojí sa neposlúchnuť zákony. Človek v zajatí o. k. sa stotožňuje 

s archetypom jediného všemocného boha, otca. K o. k. zaraďujeme aj prehnanú snahu otca 

postarať sa o všetky „svoje dietky“ okolo, ale ako odplatu vyžaduje absolútnu poslušnosť. 

O. k. sa dá ilustrovať antickým mýtom o bohu neba Uranovi a jeho synovi Kronovi. 

Uranos bol despotický vládca, ktorý zabránil matke Zemi – Gaii, aby mu porodila deti. 

Držal ich násilím v materskom lone. Kronos však už dovolil svojej manželke Rei, aby 

božské deti porodila a potom ich všetky zhltol, aby mu nevyrvali vládu z rúk.  

Materský komplex: Má podobné príčiny ako o. k. Dokladom m. k. sú napríklad 

Andersenove rozprávky, ktoré sa zväčša končia zle, čo v rozprávkach nebýva zvykom. Je 

známe, že Hans Cristian Andersen mal prísnu a hysterickú matku, ktorá na neho vplývala 

tak, že jednoducho nebol schopný vyrovnať sa s ňou. 

Kastračný komplex: Symbolicky by sa mu malo rozumieť tak, že napríklad otec chce 

zbaviť syna životnej sily.  

Ikarov komplex: Túžba vzlietnuť k nebesiam z nedostatku zmyslu pre realitu. 
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Komplex peňazí: Typický prípad komplexu peňazí nájdeme v antickom myte o kráľovi 

Midasovi, ktorý tak túžil po zlate, že boh Apolón premenil na zlato všetko čoho sa dotkol. 

No kráľ sa potom nemohol ani najesť ani napiť. Midas pre zlato zabudol na seba samého, 

a tým sa zahubil.  

Spasiteľský komplex:  Spasiteľský komplex má človek, ktorý by chcel spasiť celé ľudstvo. 

Taký človek si uvedomuje, že Kristus sa stal Kristom teda osobnosťou prostredníctvom 

„kríža“, v ktorom sa zlučujú dobro a zlo, protikladné ľudské sily, do vyššej jednoty.  

Učiteľský komplex: Tento druh komplexu sa prelína s otcovským komplexom. Taký človek 

vyžaduje absolútnu presnosť a neposkytne iným nijaké právo na omyly, ktoré sú 

prirodzené. Komplexy sa navzájom prelínajú a úzko spolu súvisia. Každý z nich má kladný 

aj záporný pól. Je dobré ak o svojich komplexoch vieme, máme tak možnosť s nimi 

vyjednávať. 

 
I-Ťing: Hexagram 6 Konflikt  

alebo rady skryté v mystickom učení východu.  

 
Konflikt: pravda sa nemôže prejaviť. Opatrnosť a skromnosť prinášajú dobré výsledky, 

nerozvážnosť znamená neúspech. Je prínosom stretnúť múdreho človeka, nieje vhodná 

chvíľa na prekonanie veľkej rieky. Konflikt je rozpor medzi správnym a nesprávnym 

rozhodnutím. Spoliehanie na silu vo chvíľach ohrozenia a vyvolávanie ohrozenia použitím 

sily, to oboje je narušením súladu, ktorý sa nazýva konflikt.  

Hexagramy:  

1/ človek by nemal byť neústupný. Prispôsobivosť, slušné jednanie a snaha o úspech bez 

presadzovania osobných ambícií vedú človeka k tomu, že nie je neústupčivý so svojím 

jednaním. Ako náhle sa začne prejavovať nedorozumenie je treba hneď všetko patrične 

objasniť... 

2/ Nepodporovanie sporov navracia človeka späť do jeho domova. Ak sa človek stretne 

s rovnocenným súperom, môže vyhrať, takže sa radšej vyhne boju a vráti sa domov. 

3/ Využitím nadobudnutých cností a pevnosťou charakteru dokážete odvrátiť 

nebezpečenstvo. 

Pevnosť charakteru, spoliehame na vlastnú podstatu aj vo chvíľach nebezpečia, bdelosť 

a rozvaha vyhýbanie sa konfliktom a stretom Vás dovedú k šťastnému koncu. Aj keď vy 

sami nebudete strety vyvolávať, budete vystavený útokom zo strany druhých. V takom 

prípade musíte spoliehať na múdrych a uvážlivých ľudí, ktorý dokážu odlíšiť čo je dobré 
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a čo nie. Slabý človek je tak schopný nasledovať silného a nedostať sa do zbytočných 

stretov (pozn.: nebojovať s veternými mlynmi alebo nešťať proti vetru prípadne 

meditácia). 

4/ Nevyhľadávaním konfliktu sa človek podvoľuje rozhodnutiam osudu. 

Keď neoblomný človek stretne rovnako silného protivníka konfloiktom je nevyhnutný, vy 

však sa môžete podvoliť nepresadzovať svoj názor a vyhnúť sa tak stretu. V tom sú výhody 

vyrovnaného postoja, v ktorom upevňujete vlastný charakter a nerobíte tak nátlak na svoje 

okolie. 

5/ Zápolenie 

Váš pevný a vyvážený a správne nasmerovaný postup si podmaní druhých a môže 

pozitívne ovplyvniť aj tých, ktorí túžia po moci natoľko, že nepôjdu do stretu. V tomto 

prípade je zápolenie priaznivou záležitosťou, kedy naprávate seba a ostatných ľudí a ste 

schopný odvrátiť ich od túžby po boji a súperení.  

6/ Aj keď získate pocty, skôr ako deň skončí budú Vám tri krát odňaté. 

Túžba po víťazstve a moci, neschopnosť sebaovládania behom konfliktu, to všetko je 

nanič, aj keď sa môže navonok zdať že ste zvíťazili. Strácate tým totiž vnútornú pravdu 

a pevnosť charakteru. 

Napriek tomu, že získate pocty, budú Vám počas dňa tri krát odňaté, čo znamená že ste od 

iných dostali veľmi málo, ale pre seba ste mnoho stratili (Pyrhovo víťazstvo, alebo nebojuj 

za každú cenu). 

 
Tai-Chi-quan 

interné bojové umenie a metóda sebaregulácie 

 
(z prednášok p. Urgelu – tréner a učiteľ východných bojových umení, člen výboru 

medzinárodnej asociácie orientálnych umení, liečebný masér a autor viacerých publikácií o 

zdravom životnom štýle ). 

     Človek a príroda tvoria neodlučiteľnú jednotu.  Keď je konanie človeka v súlade s 

princípom rovnováhy síl JIN-JANG, žije harmonicky „v mene života“, ak koná v 

protiklade so zákonmi energetickej rovnováhy je v disharmónii, koná sám proti sebe, „proti 

životu“. V tom prípade máva problémy so svojim zdravím, svojim prežívaním – 

negatívnymi pocitmi, svojimi vzťahmi, prestáva sa mu dariť. Bojové umenie Tai- chi-quan 

je jedným systémom, ktorý napomáha dosiahnúť opätovnú rovnováhu. V prvom rade je to 

metóda vnútornej práce. Súper, protivník je na druhom mieste. Učí konflikty riešiť zvnútra 
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skôr ako vzniknú, je to umenie ako predchádzať konfliktom. Vytvára vnútorný postoj, pri 

ktorom cvičenec zachováva absolútnu vyrovnanosť a kľud. Orientálci hovoria: Aj keby sa 

hora Tchaj šan pred vami zrútila, nesmiete sa ani pohnúť, aj keby tiger za vami zareval, 

nesmiete sa zľaknúť... 

 
Pozn. lektorky: Práca s telom a pohybový tréning je často dôležitou súčasťou ako vnímať 

svoje telo a byť s ním v kontakte. V súvislosti s riešením vnútorných a vonkajších  

konfliktov  možno filozofii bojových umení pripísať zásadný význam, ktorý vyplýva 

priamo z  obsahu prednášky.  „Bojovník“ má zručnosti aj potrebný rank na dosiahnutie 

víťazstva na mentálnej aj fyzickej úrovni, ale použije ich  s empatiou a pochopením pre 

súpera a nikdy nezneužíva svoju moc. Má nadpriemerné zručnosti voliť správnu stratégiu v 

konfliktných situáciách, ku ktorým sa dopracoval cez poznávanie odrazu emócií v 

telesných impulzoch a ich energiu dokáže vyjadriť v pohybe alebo udržať „na uzde“ podľa 

toho, čo si daná situácia vyžaduje.     

 

 

 

 

 

 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

