
Konflikty a jejich zvládání 

Řešení konfliktů 

Konfliktní situace jsou něco, s čím je třeba během hostitelské zkušenosti počítat. Svou roli v tomto ohledu 
hraje odlišné kulturní zázemí, zvyky a tradice, různé chápání pozorovaného chování a mnoho dalších 
faktorů. Některým z nich lze úspěšně předcházet, pokud si je včas uvědomíme a se studentem si tyto otázky 
vyjasníme. Hostitelská zkušenost je nejen možností poznat zblízka odlišnou kulturu a nechat se inspirovat a 
obohatit, ale i cestou sebepoznání a nahlédnutí na fungování rodiny z jiného úhlu pohledu. Konflikt nemusí 
být vnímán negativně, ale jako cesta k prohloubení porozumění! 

Hlavně z počátku mohou konflikty pramenit z rozdílných očekávání, která má od programu student a která 
máte vy, jako rodina i jako její jednotliví členové. 

Jak příliš vysoká, tak příliš nízká očekávání mohou ve vzájemném sžívání se být na obtíž. Být si svých 
reálných očekávání (těch viditelných, i těch skrytých) vědom, znamená první krok k tomu, aby se vám 
společně se studentem podařilo najít kompromis mezi vzájemným očekáváním a realitou.  

Svou roli hrají také hodnoty, které jako rodina zastáváte, pravidla vzájemného chování, která respektujete a 
která nemusí být studentovi z počátku jasná. Z jejich narušení může pramenit nejistota a mnohé otázky: Je 
to takto správně? Jsme my ti zvláštní, kteří by se měli změnit? Měl by se změnit student? Předtím, než 
nejistota přeroste v konflikt, je vždy důležité si uvědomit:  

 Jaké hodnoty jsou pro mě (naši rodinu) důležité?  

 V čem se změnit mohu / můžeme / může změnit student?  

 V čem se v žádném případě měnit nemohu/nechci, a potřebuji tedy od studenta, aby se přizpůsobil? 

Přinášíme vám výběr z častých psychologických příčin konfliktů… 

Zklamání vysokých očekávání, Vzájemná nesympatie, Konfliktní zájmy (cíle, strategie chování, vnímání 
pohodlí a nepohodlí), Narušení sebeúcty/sebedůvěry, Nedorozumění, Přílišné nároky/pocit přílišného tlaku 
ze strany druhého, Stres, Pocity nejistoty 

… možných obranných reakcí na ně… 

Snaha se konfliktu vyhnout/nevidět ho, Snaha vyhnout se komunikaci s člověkem, s nímž problém mám, 
Snaha tlačit příliš druhého, aby se choval tak, jak já chci, Hledání spojenců, abych vytvořil/a „většinu“, 
Přistoupení na kompromis, který pro mě není uspokojivý 

… strategie vedoucí k úspěchu… 

Integrace, aneb našli jsme si prostor a čas, aby možnosti byly řečeny, prodiskutovány, vysvětleny a podařilo 
se nalézt řešení, které je uspokojivým kompromisem pro obě strany. 

Model zvládání konfliktu 

 uvědomění si konfliktu a připuštění jeho existence 



 formulace potřeb a zájmů, uvědomění si úrovně, na které se konflikt odehrává (osobní vztah 
k druhému, úroveň hodnot a kulturních tradic, objektivní překážka ve vzájemném soužití) 

 pokud identifikujete jako zdroj konfliktu objektivní překážku, zkuste si uvědomit, zda za ní neleží další 
důvod pramenící z některé z předchozích dvou zmíněných úrovní. Ten je třeba vyřešit na prvním 
místě, aby se podařilo překonat také onu objektivní překážku. 

 formulace očekávání a přání. Rozlišujte mezi projevy a příčinami problému. 

 vyslechnutí si informací z druhé strany 

 diskuze nad různými možnostmi řešení 

 dohoda neboli vítězství na obou stranách 

… a v případě, že se budete mít chuť, také malý domácí úkol 

Na základě přečteného textu si zkuste odpovědět na následující otázky: 

 Která z předchozích možností by se mohla vztahovat i na mě/na studenta? 

 Jaké strategie používám k úspěšnému zvládání konfliktů? 

 Jaké strategie zvládání konfliktů znám a mohl/a bych je zkusit využít? 

K orientaci v těchto a dalších otázkách vám může pomoci následující dotazník. 



Řešení konfliktů 

Následující otázky jsou voleny tak, aby vám zprostředkovaly poznání, jaké situace by mohly vést 
k neporozumění a konfliktu s hostitelským synem/dcerou, kdy se konfliktu spíše snaží/te vyhnout a kdy může 
být naopak vyvolán a z jaké příčiny. On/ona by měl/a na následující otázky odpovědět také, abyste potom z 
porovnání odpovědí věděli, kde se potkáváte a kde naopak mohou nastat největší rozpory. Tyto otázky 
mohou prohloubit vaše vzájemné porozumění, pomoci předejít konfliktním situacím a prožít tak hostitelskou 
zkušenost co nejpříjemněji.  

Jaké chování u druhých lidí ve mně vyvolává smutek? 

  

Jakým situacím se v kontaktu s druhými lidmi snažím vyhnout? 

 

Co ve mně vyvolává rozpaky? 

 

Co mě obvykle rozčílí? 

 

Co potřebuji, když jsem smutný/á? 

 

Co potřebuji a jak reaguji, když jsem ve stresu? 

 

V jakých situacích mám tendenci se začít hádat? 

 

Jak reaguji na situace, ve kterých se cítím nejistě? 

 

Co je to nejhorší, co by se mi v rámci hostitelské zkušenosti mohlo stát? 

 

Jaké jsou mé schopnosti/kvality, kterých mohu v těžké situaci využít? 

 

 

 


