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ÚVOD  
 

Klienti lékárny si zaslouží, aby s nimi farmaceuti jednali lidsky, uměli jim poradit a 

pomoci, když jim není dobře, povzbudili je a poskytli jim tu nejlepší péči. Od 

vydávajícího personálu lékárny se očekává, že bude ve svém projevu profesionální a 

mimo jiné odborně zvládne náhodné konfliktní situace. 

Konfliktům je nutné předcházet, ale stane-li se konflikt nevyhnutelný, je třeba jednat 

tak, aby pacient neodcházel s pocitem křivdy. 

Co může vyvolat konflikt a jak se situace vyvine, záleží na mnoha různých faktorech. 

Důležité je, vždy zachovat klid a zůstat nad věcí. 

Ochota řešit konflikty je základním předpokladem pro úspěšnou komunikaci a budování 

mezilidských vztahů. Abychom zvládli základní komunikační dovednosti, měli bychom si 

osvojit určitá pravidla a zákonitosti, které se v běžné mluvě uplatňují. Jistě se nám 

podaří lidem pomoci nejen v běžném životě, ale především ve svízelných situacích.  

V lékárně připravujeme a vydáváme léky, na různé nemoci. Nejvíce ze všeho bychom 

měli podporovat zdraví, aby pacienti pocítili sounáležitost. Vyjádření myšlenky, 

pochopení a spolupráce mají v jednání velký význam. Každý problém má nějaké řešení, 

a když ho nemá, je zbytečné se nad tím trápit. Nikdy se nezavděčíme všem, ale alespoň 

přispějeme ke zvýšení úrovně v práci s pacienty. 

Svou prací bych ráda přispěla ke zlepšení komunikace v lékárnách a zmírnění 

případných konfliktů.  
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 
 

Popsat základní zásady zvládání konfliktních situací mezi farmaceutem a klientem 

lékárny a zjistit prostřednictvím dotazníkového šetření, jaké zkušenosti mají pracovníci 

lékárny s řešením konfliktů, na základě zjištění zhodnotit jejich počínání a navrhnout 

prostředky pro zlepšení komunikace v lékárnách.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1 KOMUNIKACE 

 

Komunikace je vzájemné sdělování informací mezi dvěma, či více lidmi. Proces 

dorozumívání probíhá verbálně prostřednictvím slov a neverbálně, řečí těla, která 

nejčastěji jazykovému projevu předchází. Úspěšná komunikace závisí na zpětné vazbě, 

což představují reakce na určitý projev. [SMEJKAL, 1993] 

Rétorika je nauka o verbálním vyjadřování, zásadním způsobem ovlivňuje mezilidské 

vztahy.  

V komunikaci s jinými lidmi máme v úmyslu se dorozumět, proto je důležité nalézt 

společnou řeč. Někdy nám v tom brání komunikační stereotypy nebo různé předsudky. 

Umění člověka lépe pochopit tkví v aktivním naslouchání a vzájemném respektu. 

Pomůže nám, když klienta budeme brát jako konkrétního člověka. 

Mimořádné, či vypjaté situace nastávají, když si účastníci rozhovoru nenaslouchají např. 

z důvodu neznalosti komunikačních zákonitostí. Nejúčinnější metodou domluvy 

s konfliktními typy lidí se osvědčila asertivní technika.  

Vědomím kontrolovaná komunikace se zaměřuje na způsob, nikoliv obsah sdělení a má 

většinou pozitivní dopad.  

Ve své podstatě je každá komunikace manipulace s myslí účastníků, proto se sluší, 

využít ji ve prospěch všech zúčastněných. 

Vedení rozhovoru bývá náročné v tom, že nasloucháme partnerovi, sledujeme jeho 

neverbální signály, reagujeme na jeho podněty a soustředíme se na obsah svého 

sdělení. Abychom, co by řečníci, dokázali působit sympaticky a spolehlivě, měli bychom 

trénovat vnější techniku, současně rozvíjet techniku vnitřní a pěstovat si tak emoční 

inteligenci. Umění přesvědčit druhé vychází z vlastního sebevědomí. Musíme vždy 

působit rozhodně a jistě, jednat bez zaváhání. 

Osobnost se dá charakterizovat jako kompletní soubor individuálních rysů. Harmonicky 

vyvážená osobnost vyjadřuje kladný vztah k lidem, disponuje vlastnostmi, jako jsou 

takt, vstřícnost, zájem pomáhat, schopnost zvládat konflikty a odolnost proti stresu. 

[ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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Úspěšná komunikaci s pacientem vyžaduje určité komunikační dovednosti a zároveň 

nácvik komunikačních technik v situacích běžných i složitých. Měli bychom mít jasno 

v tom, co chceme říci a vyjadřovat se pro pacienta srozumitelnou řečí. V průběhu 

dialogu si všímáme pacientových reakcí a dbáme na jeho pocity. Ohlídáme si, abychom 

pacienta nepopudili, dáme mu prostor, aby se mohl vyjádřit, a nakonec si ověříme, 

jestli vše správně pochopil a bude se našimi pokyny řídit. [HONZÁK, 1999] 

 

2.2 ZÁKLADNÍ VERBÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 
 

Nezbytnou součástí mezilidské komunikace je sebepoznání. Snáze předejdeme 

konfliktům dobrým sebeovládáním, správným odhadnutím partnera a stanovením 

perspektivy a cíle rozhovoru.  

 

2.2.1 METODY SEBEPOZNÁNÍ 

 

Metoda volných asociací znamená zpětné promítnutí některých obrazů ze života se 

zaměřením na situaci, naše jednání a následnou analýzu. Díky emocionální paměti 

dokážeme znovu živě vyvolat prožitky. S tím úzce souvisí smyslová paměť, která trvale 

uchovává naše prožitky a tvůrčí postupy. 

 Při komunikaci bychom měli působit přirozeně, ale jednat tak, abychom měli svou 

bezprostřednost pod kontrolou. (Tzn. nejdříve přemýšlet, pak teprve mluvit.) Taktéž 

bychom si měli dát pozor na vzhled a signály svého těla. 

Psychologické testy odhalí naše dispozice, IQ a EQ testy – především emoční inteligence 

je pro komunikaci rozhodující. Aby testy byly věrohodné, je třeba jich udělat několik a 

nechat odborně posoudit. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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2.3 OBECNÉ ZÁSADY KOMUNIKACE 

 

V rozhovorech se zaměřme na kontrolu řeči těla a také na prvky verbálního sdělení. 

Verbální vyjadřovací prostředky jsou pro každého mluvčího charakteristické. Zahrnují 

sílu a kvalitu hlasu, jeho proměnlivost, výslovnost, jazykovou formu, frázování, přízvuk, 

intonaci, rychlost řeči apod. Základní samozřejmostí se stává hlasitost, artikulace a 

srozumitelnost řeči. Dalším předpokladem jsou prostředky, které mluvu dělají 

zajímavou, sdílnou a přesvědčivou. Tím posluchači usnadníme vnímání. Frázování 

znamená členění řeči na větné úseky podle významu. Na základě toho se dají jednotlivé 

výrazy spojovat v celky, pro vyvolání konkrétní představy a lepší pochopení. 

Pokud hovoříme s dítětem nebo starší osobou, užíváme krátké fráze, aby nám dobře 

rozuměli. Při rekapitulaci není na škodu použít fráze delší.  

Intonace neboli větná melodie, značí náš vztah k věci, okolnosti nebo náladu, se kterou 

hovoříme. Silou hlasu zvýrazníme důležitost věci. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

 

2.3.1 ZÁSADY SPRÁVNÉ DISKUSE  

 

Ke správnému vedení diskuze paří určité zásady, jako je stručnost, srozumitelnost, 

shoda s realitou, výstižnost, přiměřené tempo řeči, správný rytmus a intonace, 

zřetelnost, hlasitost, obsah, integrita, názornost, postup od známého k neznámému, od 

jednoduššího ke složitějšímu, od konkrétního k abstraktnímu a empatie. Jsou užitečné 

pro nekonfliktní rozhovory. [GRUBER, 2011] 

Předpokladem pro úspěšnou komunikaci je seberealizace a zdravé sebevědomí. To, jak 

se díváme sami na sebe, ovlivní, jak budeme jednat se svým partnerem. Pro růst 

osobnosti je nezbytné, abychom zdokonalovali své komunikační dovednosti. 

[ŠPAČKOVÁ, 2011] 

Při komunikaci s nemocnými se zaměříme na pozorné naslouchání, kladení otevřených 

otázek, pocity pacienta a projevíme zájem o jeho názor. Zjišťujeme podstatné 

informace, týkající se jeho zdravotního stavu a potíží, např. jak se projevují, jak dlouho 

trvají, co jim předcházelo, jestli se stav nějak mění a jestli se svým problémem navštívil 
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lékaře nebo zkoušel nějaké léky. Stručně vysvětlíme příčinu jeho potíží, pak doporučíme 

léky. [HONZÁK, 1999] 

 

2.3.2 TECHNIKY VSTŘÍCNÉ KOMUNIKACE 

 

Mezi základní postupy vnější techniky dialogu patří: „pozitivní program, aktivní 

naslouchání, argumentace, asertivní přístup, a zdvořilostní přístup jednání“. Tyto 

základy by nám měly pomoci v rozvoji osobnosti. Uplatníme je jako součást 

komunikačních strategií v běžném dialogu i ve specifických rozhovorech. [ŠPAČKOVÁ, 

2011, s. 56] 

Pozitivní program je založený na principu optimistického přístupu. To znamená, 

obrazně řečeno chuť do života, radost a kladný pohled na vše kolem nás. O to všechno 

se toužíme podělit s lidmi, které potkáváme, sdělit jim své pocity, zkušenosti, přání a 

zážitky. Snadno tak ovlivníme negativní mínění lidí, vytvoříme nové vztahy a pomůžeme 

tím nalézt společnou řeč a přesvědčit ostatní o své pravdě. S optimismem získáme 

sympatie svého okolí, protože projevujeme sílu své osobnosti a díky tomu otevíráme 

cestu k vzájemnému porozumění. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

Podstatné je, abychom se drželi pozitivních zásad a své myšlenky formulovali kladně. 

Vyhýbáme se podmínkovým větám, neboť se v nich skrývá překážka, která nám brání 

úkol splnit. A snažíme se k tomu přimět také pacienta, jinak nemůžeme očekávat jeho 

spolupráci v tom, že nás poslechne. Odnaučíme se používat spojku ALE, protože 

pozitivní větu neguje, mění celý její význam a ne každý ji správně pochopí. [HONZÁK, 

1999]  

Pozitivní program začíná veselým, vstřícným pozdravem a přátelským podáním ruky. 

Pak následuje vzájemné představení, jestliže to situace vyžaduje. 

Vždy se hodí říci něco milého na uvítanou, pokud nás zrovna netlačí čas. Speciálně u 

stálých zákazníků nebo lidí, které známe. Senioři ocení projev zájmu.  

Fráze typu: „Jak se dnes máte?“ „Už je vám lépe?“ „Pomohly vám poslední léky?“ Na 

téma počasí: „Dnes bude zase pěkně.“ A další. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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Aktivní přístup má cenné uplatnění. Velmi důležitý v dialogu je oční kontakt 

s komunikačním partnerem. Z očí se dá vyčíst více, než se dozvíme ze 

samotného rozhovoru. Mimo jiné je slušnost dívat se do očí člověku, se kterým 

hovoříme, aby poznal, že ho posloucháme a věnujeme mu svou pozornost. Během 

rozhovoru bychom se neměli nijak rozptylovat, ale naznačit svůj zájem a trvale vyvíjet 

aktivitu.  

Pokud klienta známe, v hovoru používáme přímého oslovení. On tak nejspíš ocení 

osobní tón. V závěru rozhovoru zdůrazníme, v jakých bodech se shodujeme. Jestliže ke 

shodě výjimečně nedochází, navrhneme alternativu společného řešení ve formě 

kompromisu. 

Částečným napodobením svého partnera v rozhovoru naznačíme přizpůsobení. Tento 

projev se nazývá „zrcadlení“. Zrcadlení často používáme podvědomě, aniž bychom si to 

uvědomovali. Když napodobení použijeme záměrně, měli bychom si dát pozor, 

abychom v partnerovi nevyvolali pocit zesměšnění, ale spíše vytvořili dojem blízkosti. 

Rozhodně nikdy nebudeme napodobovat svého agresora. Mohlo by to v něm vyvolat 

nepřátelský signál a jeho agresivita by vzrostla.  

Vhodnou pochvalou upevníme vztahy s klientem. Užitečným nástrojem v dialogu je 

pochvala konkrétního typu, kterou bychom měli hned zdůvodnit. Není vhodné používat 

lichotky.  

Nezbytná je také včasná věcná omluva, jakmile došlo k omylu nebo nějaké 

nepříjemnosti z naší strany. Měli bychom vždy uznat svou chybu a škodu napravit. 

Dále se doporučuje pozitivní přístup, který úzce souvisí s optimistickým pohledem na 

svět. Uplatníme ho při snaze někoho motivovat, když negativní záležitosti nahradíme 

kladnými formulacemi. Pozitivními myšlenkami napomáháme realizaci různých 

představ a také uděláme dobrý dojem a přispějeme k lepší náladě. 

Aktivní naslouchání je způsob, který nám pomůže partnera částečně poznat.  

Projevuje se tzv. „Haló - efekt“. Nejprve si vytvoříme názor na člověka z prvního dojmu, 

a pak následuje celkový dojem. Ale neposuzujme člověka jen podle vzhledu, protože ve 

skutečnosti je většinou úplně jiný než si představujeme. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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Projekce je také jedna z našich představ, kdy jiným lidem přisuzujeme své vlastnosti, 

pocity, názory a také od nich očekáváme stejné reakce, jako jsou ty naše.  

Atribucí je označován projev, kdy člověku neprávem přisuzujeme určité jednání na 

základě zjištěných skutečností. Je možné, že se vše odehrálo jinak a my bychom 

dotyčnému křivdili.  

Pokud je to možné, přinášíme jen dobré zprávy, případně jednu dobrou a druhou ještě 

lepší.  

V pracovních vztazích bychom si měli zachovat objektivní vnímání. Někdy může být 

výhodou vykání, převážně v případech, kdy vztahy v pracovním kolektivu se jeví jako ne 

příliš přátelské nebo hrozí citové problémy. 

Není správné člověka odsuzovat na základě předsudků nebo se ho naopak zastávat, jen 

proto, že se nám zdá být sympatický, když o něm nic více nevíme. 

Při rozhovoru pozorně vnímáme, co nám člověk říká, hodnotíme situaci objektivně a 

snažíme se odhadnout partnerovy reakce. 

Jelikož žijeme v uspěchané době, komunikace mezi lidmi mnohdy není dostatečná. Lidé 

spolu mluví, ale hovor je veden spíše ve formě monologů, které na sebe nenavazují tak, 

aby tvořily smysluplný dialog.  

Někdy dostáváme neúplné sdělení, protože partner se vyjadřuje chaoticky, jindy 

vynechá důležitá fakta, protože předpokládá, že už je známe. Takto snadno dojde 

k nedorozumění. Proto se snažíme pochopit, co má klient na mysli, ale naši domněnku 

si v rozhovoru musíme ověřit, či upřesnit a doplnit o další informace. Tím, jak se 

partner vyjadřuje a řečí těla nám podvědomě podává informace o sobě, někdy i takové, 

které sám sdělit nechce. 

Použitím techniky aktivního naslouchání lépe poznáme partnerovu osobnost, 

odhadneme jeho jednání a podaří se nám správně reagovat, což je neocenitelné při 

jednání s konfliktními jedinci. 

Existují typy lidí, kteří si bez problému porozumějí, i když se neznají, jiným se to nedaří, 

jelikož mají nápadně odlišný vzorec chování. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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Rekapitulací rozhovoru předejdeme nedorozumění, projevíme o partnera a jeho projev 

zájem, případně získáme čas. Dále vyjádříme pochopení, partnera povzbudíme, a pak 

klademe srozumitelné otázky pro získání doplňujících informací.  

Takzvaná bilanční otázka se používá v případě, že se partner vyjadřuje nejasně a 

chaoticky. Trpělivě vyslechneme celý obsah a snažíme se zachytit pointu. Podstatné 

informace uspořádáme a nahlas zopakujeme. Lze očekávat různé reakce, buď partner 

odpoví logicky a začne spolupracovat nebo bude dále zmateně pokračovat anebo se 

rozčílí, naši verzi zavrhne s tím, že jsme nic nepochopili a začne vysvětlovat znovu. 

Proto musíme být pozorní, aby nám nic podstatného neuniklo. Nakonec naši pomoc 

ocení. 

Velkým nešvarem je „skákání do řeči“. Pokud partnera z nějakého důvodu potřebujeme 

přerušit, vstoupíme do jeho řeči s omluvou nebo použijeme dodatečnou omluvu, jestli 

jsme se unáhlili, nepočkali se svou reakcí, až domluví a vzápětí si to uvědomili. Přes to 

je výhodnější, vyslechnout partnera bez přerušení. Avšak existují výjimky! Partnera 

v řeči můžeme přerušit tehdy, jestliže se chová vulgárně a urážlivě nebo se příliš často 

opakuje nebo nás v jednom kuse přerušuje. 

Aktivní naslouchání je užitečné v životě. Hodně se dozvíme, budeme mít větší zájem jak 

o partnera, tak o diskuzi, dostane se nám uznání, snadněji lidi pochopíme a dokážeme 

jim lépe pomoci.  

Asertivní přístup se v komunikaci s klienty vyskytuje nejčastěji, usnadňuje kladné 

vyřízení záležitosti. Asertivita je komunikační styl, využívající vstřícnosti a sebejistoty 

k prosazení našeho názoru. K tomu je zapotřebí, abychom si zvýšili sebevědomí, získali 

a upevnili svou jistotu v mluveném projevu a odstranili překážky, které brání úspěšné 

komunikaci. 

Asertivita zahrnuje jasné vyjadřování, rázné prosazování a nutnou sebeobranu. 

Podstatou asertivního přístupu je svobodné vyjádření vlastního názoru a z toho 

plynoucí názorová nejednotnost nebo rozpor, které se dále úspěšně řeší. [ŠPAČKOVÁ, 

2011] 

Abychom správně používali asertivní způsob v mezilidských vztazích, musíme čerpat ze 

zásad etiky, jednat zdvořile a ohleduplně, za oboustranně výhodných podmínek.  



14 
 

Základní rysy asertivity jako je právo posuzovat vlastní emoce, myšlenky, chování a 

vlastní odpovědnost, právo na svobodný názor, jeho změnu, právo dělat chyby a umět 

chybu připustit, právo činit rozhodnutí a mimo jiné také právo na asertivitu nám 

poskytují podmínky pro úspěšné jednání a ochranu před manipulací. [JANÁČKOVÁ, 

2009] 

Autorka uvádí různé metody využití Asertivity v praxi, popsané následovně. 

Metodu „otevřené dveře“ použijeme v případě, že chceme partnera zaskočit. Partner 

očekává náš nesouhlas, ale my k jeho překvapení zareagujeme kladně. I když s ním 

vnitřně nesouhlasíme, je možné, že má v něčem pravdu.  

Umění připustit chybu nám pomůže získat pochopení a sympatie druhých a 

předejdeme konfliktu. 

Kritika neboli „zpětná vazba“ může obsahovat negativní i pozitivní prvky, jedná se 

v podstatě o hodnocení něčeho (výrobku, filmu, chování…), které by mělo být 

prospěšné a vést ke zlepšení. Zabýváme se pouze kritikou konstruktivní, nikoliv 

nesmyslnou či zbytečnou.  

Sebeobrana se nám bude hodit v asertivním projevu. Předpokladem úspěšné slovní 

sebeobrany je naše sebevědomí, sebedůvěra, sebeúcta a síla osobnosti. Snažíme se 

reagovat asertivně, nikoliv agresivně nebo dokonce diskriminačně - ani v sebeobraně. 

Diskuzi směřujeme k vzniklému problému a  jeho společnému řešení. Nenecháme se 

zahnat do kouta. Při sebeobraně se nám vyplatí pohotovost, jazyková vybavenost, 

smysl pro humor a další přednosti. K upevnění svého postoje můžeme využít pozitivní 

autosugesci, s jejíž pomocí si dodáváme odvahy. 

Slovní sebeobrana zahrnuje účinné techniky, které dobře fungují při slovní přestřelce. 

Bráníme se tak, aby nás soupeř nepřemohl. Zde jsou některé příklady. Vyčkáváme, co 

ještě přijde. V určitém bodu vyjádříme souhlas. Prohodíme něco na okraj. Ověříme si, 

jak partner svou poznámku myslel. Protiútokem jeho původní myšlenku obrátíme proti 

němu. Odpovíme na otázku protiotázkou. Na hloupou otázku odpovíme adekvátně. 

Reagujeme ve smyslu: něco je lepší než on říká. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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Abychom ze sebeobrany nepřešli do agresivního protiútoku, měli bychom respektovat 

partnera, být objektivní ve svých úsudcích, pozitivní v jednání. Vyhneme se používání 

sarkasmů, vulgarismů nebo urážek. Zachováme si rozvahu a nezapomeneme na 

zdvořilost.  

 

2.4 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PŘI KONTAKTU S KLIENTY 

 

Tam, kde si nevystačíme s asertivním postupem, přichází na řadu taktické jednání. 

Uplatní se při jednání s problematickými jedinci a může být součástí sebeobrany. Jde 

především o prosazení našich zájmů oklikou, za pomocí taktických manévrů, kde přímá 

cesta je buď nemožná, nebo příliš komplikovaná. V rozhovoru používáme různé 

sugestivní otázky. Do takové otázky můžeme nenápadně vsunout svůj záměr. Můžeme 

položit i otázku řečnickou.  

Nemusíme vždy hned „vyložit karty na stůl“, pošetříme si argumenty a nesnažíme se 

„tlačit na pilu“. Zdůrazníme výhody, které se rýsují pro partnera, když se dohodneme. 

Vrátíme se k pro nás důležité záležitosti ve chvíli, kdy partner soustředí svou pozornost 

na jinou věc. V průběhu jednání změníme téma, pokud partner nezvolil vhodné 

k dosažení kýženého cíle. 

Při prvním kontaktu s oponentem můžeme předstírat nezkušenost a převážně s ním 

souhlasit, později se projevíme jasně a konkrétně. 

Při každém nedorozumění odzbrojíme oponenta omluvou, nezávisle na tom, kdo 

takovou situaci způsobil. Obrana není na místě.  

Odborníci doporučují frekventovaně používat slovo „ano“, kdykoli je to možné. 

Nepřímo navedeme partnera, aby souhlasil. Nejprve můžeme zkusit několik zahřívacích 

otázek, na které odpoví kladně, pak takticky přejdeme k řešení problému. [ŠPAČKOVÁ, 

2011] 

S pedantickým člověkem jednáme klidně, věcně, uspořádaně a s respektem. 

Poskytneme mu nezbytné informace, jasně a přehledně. Vysvětlíme vše, co je třeba a 

stručně zodpovíme jeho dotazy. Když je patrné, že jsme ho dostatečně nepřesvědčili, 

odvoláme se na fakta, zákonitosti vývoje a zkušenosti.  
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S nepřístupným člověkem, pro kterého je typická nelogičnost, nesrozumitelnost, 

nedůvěra, ironie až paradoxní jednání, hovoříme neosobně, stručně a věcně, ovšem 

beze spěchu. Držíme se podstaty věci a na nemístné poznámky nereagujeme. 

[JANÁČKOVÁ, 2009] 

 

2.4.1 REAKCE NA OTÁZKY 

 

Odpovídáme stručně, zdůvodníme své tvrzení, jako projev respektu a závěrem 

provedeme rekapitulaci. Ne vždy jsme schopni odpovědět podle pravdy, jednáme podle 

situace. Většinou nám poslouží humorná odpověď. Někdy je výhodné partnerovu 

otázku zopakovat nebo si ji nechat upřesnit nebo otázku pozměnit významově. Za 

zajímavou otázku partnera pochválíme. 

Námitky značí negativní postoj nebo nesouhlas, či nepochopení i váhání.  

 

2.4.2 REAKCE NA NÁMITKY 

 

Zeptáme se na důvody, upřesníme si, co tím partner myslel, pak vše shrneme a 

projevíme se kladně s partnerovým názorem, abychom dali najevo, že si ho vážíme. 

Ovšem nemůžeme souhlasit s jeho významem. Budeme otevřeně souhlasit jen s body, 

ve kterých se shodujeme, nebo když oponent změní některé postřehy v náš prospěch. 

Na námitky budeme reagovat raději taktikou. Asertivita by nám mohla uškodit. Taktické 

jednání se hodí také při vyřizování nepříjemných záležitostí a sdělování špatných zpráv. 

V mnohých jednáních se oba postupy dají vhodně kombinovat. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

Pan Gruber je toho názoru, že námitka není projevem odmítnutí, ale dává najevo 

možnost nápravy nějakého nedostatku nebo přesvědčení klienta o opaku. Námitkám se 

nebráníme, vyjádříme pochopení a snažíme se nalézt společné zájmy. Klient se 

rozpovídá a stává se tak naším příznivcem.  

V této diskusi většinou odhalíme klientovu pravou příčinu námitky a na ni zareagujeme 

tím, že se ho pokusíme přesvědčit o opaku přesvědčivými argumenty a vyvrátit jeho 

pochybnosti, aby si uvědomil, že je to pro něho výhodný obchod. [GRUBER, 2011] 
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Zásadně nebudeme zákazníka do ničeho tlačit.  

S arogantním člověkem je většinou těžké pořízení, proto s ním jednáme zásadně 

diplomaticky a ve vážnějším případě přivoláme svého nadřízeného, aby klient pojal 

pocit důležitosti a všiml si, že je o něho dobře postaráno. 

Námitka proti ceně výrobku mívá různé příčiny, výrobek se zdá být předražený, zákazník 

nemá dost peněz, aby si ho koupil, nebo přehnaně šetří nebo nemá přehled o cenách. 

Je-li výrobek na první pohled drahý, přes to se vyplatí, protože člověk, který si ho pořídí, 

ušetří další náklady (př.: staré x nové auto). Obzvlášť zákazníkovi, který nesmyslně šetří, 

musíme zdůraznit, jak moc koupí výrobku vlastně uspoří. Většinou se dlouho rozmýšlí, 

ale nakonec výrobek koupí. Člověka, který nemá dost peněz, nemusíme přesvědčovat, 

snad jen dobře informovat. Nemá peníze právě teď, ale do budoucna je může získat a 

jednou se třeba vrátí a výrobek si pořídí. [GRUBER, 2011] 

 

2.4.3 PROBLEMATICKÝ PARTNER 

 

Takticky budeme jednat též v situacích, kdy se schyluje ke konfliktu a při řešení již 

vzniklého konfliktu.  

Komunikační partneři mohou být lidé, kteří za normálních okolností nemívají problém, 

ale něco se přihodilo nebo není vše podle jejich představ, a tak nepřiměřeně zareagují, 

rozčílí se, neovládnou se a ztropí scénu. S nimi se nakonec vše urovná. Je v naší moci 

zmírnit průběh jejich reakce a udobřit si je.  

Druhým typem lidí jsou konfliktní jedinci, kteří si v nepříjemnostech přímo libují a 

vyhledávají je. Je s nimi obtížná spolupráce a nesnadná domluva. Takovým oponentům 

je radno se v jednání maximálně přizpůsobit. Nedokážeme je změnit, jsou už takoví! 

Podle statistiky se ve společnosti vyskytuje asi 10 % konfliktních typů lidí, ale svým 

jednáním způsobí až polovinu konfliktů. Je třeba se na ně připravit. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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2.5 KOMUNIKAČNÍ SITUACE 

 

Když pro nás druhý MUSÍ něco udělat, uvědomí si, že je to jeho povinnost a udělá to. 

Všechno je tedy v pořádku.  

Je-li přesvědčen, že to udělat nemusí. Informujeme ho o všech aspektech, vysvětlíme 

mu situaci a popíšeme, co se stane, když neučiní to, oč byl žádán. Pokud uzná, že se ve 

svém úsudku mýlil a ztotožní se s námi, znamená to úspěch. Jestliže si však stále stojí za 

svým názorem, měli bychom ho vyvést z omylu. Výsledek záleží na tom, k jakému 

názoru dojde. 

I když ten druhý ví, že musí něco udělat, předstírá, že nemusí a počítá, že mu to nějak 

projde. Většinou jde o člověka se špatnými sklony a zlými úmysly. V tomto případě je 

další vysvětlování více méně zbytečné, ale budeme ho přesvědčovat. Měl by si 

uvědomit, že je to v jeho zájmu a obecně to způsobí nejmenší zlo, použijeme různé 

motivující triky. Jestli se nám ho podaří přesvědčit, záleží na našich komunikačních 

dovednostech a talentu je správně použít.  

Když pro nás ten druhý nic udělat NEMUSÍ, ale my přes to potřebujeme jeho službu, 

přijde na řadu vyjednávání v přátelském duchu. Využijeme metodu největšího dobra 

pro něho. Obecně vzato, měl by z toho mít nějaký prospěch. Nezbytná je motivace, to 

znamená zařídit to tak, aby si to dotyčný sám udělat přál. Může se stát, že nám 

v žádném případě nevyhoví nebo přistoupí na určitý kompromis a vyhoví částečně 

anebo si nakonec dá říci a provede, oč je žádán. [GRUBER, 2011] 

Měli bychom si uvědomit, že v jistém ohledu „Klient nic nemusí, a já nic nepotřebuji.“ 

ale: „Já musím/nemusím“… Je potřeba danou skutečnost, či nutnost správně 

formulovat, aby klienta nepopudila. [ŠPAČKOVÁ, 2011, s. 125] 

Konflikt nastává tehdy, když převažuje špatné nad dobrým. Například, když chceme 

něco více než je zdrávo získat nebo se naopak chceme zbavit něčeho zlého. Další 

možnost je nedorozumění, neboli zdánlivý, dočasný konflikt. Dá se snadno vyřešit. 

Pokud rozumné řešení pro obě strany neexistuje, zvolíme vyvážený kompromis. 
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Konflikt rozlišujeme rozumový a emoční. V prvním případě oba účastníci jednají 

s chladnou myslí. V druhém případě se jen bezhlavě hádají, jednají v afektu a vytrácí se 

jim logika. [GRUBER, 2011] 

 

2.5.1 OSVĚDČENÁ KOMUNIKAČNÍ PRAVIDLA  

 

Náš oponent není nepřítel, ale partner při hledání pravdy. Oponentovi se snažíme 

porozumět. Neodbíháme od tématu. Nesnižujeme důstojnost oponenta. Nemáme vždy 

poslední slovo. Neměníme dialog v monolog.  

Komunikaci vždy začínáme přátelsky, pokud oponent nejedná ve stejném duchu, pak 

přejdeme na jinou notu, ovšem v mezích slušnosti. Na druhém bychom měli hledat 

především klady. V dialogu uplatňujeme současně úctu k pravdě, k druhému a k sobě a 

snažíme se je udržet v rovnováze. Měli bychom předcházet konfliktnosti tak, že 

dokážeme vhodně reagovat na zákazníkovy námitky. Pozorně ho vyslechneme, 

vyjádříme pochopení a připustíme, že by nám to asi také vadilo. Pak společně problém 

rozebereme a najdeme schůdné řešení, nejčastěji kompromis. 

Je nezbytné, oponentovi dobře porozumět, pochopit jeho argumenty a příčiny jeho 

problému. Především on by měl mít ve věci jasno. Pak můžeme situaci objektivně 

posuzovat. 

Je výhodné osobně formulovat námitky oponenta, aby bylo jasné, jak je chápeme. 

Předejdeme tím jeho nevhodným trikům. Během rozhovoru neodbíháme od tématu, 

leda že by oponent zacházel příliš daleko, pak se raději vyhneme přímé odpovědi. 

Jakkoli ponižovat protivníka je nedůstojné. 

Výhodou je, když jsme dobří ve svém oboru, víme více než ti druzí a umíme to správně 

zúročit. Pak s námi ostatní budou jednat s uznáním a respektem.  

Závěr projevu můžeme ovlivnit citací někoho známého a důležitého, která se k danému 

tématu vztahuje nebo také všeobecně uznávanou pravdou, založenou na faktech, na 

zákonech přírodních, fyzikálních, chemických a matematických i jiných zákonitostech.  

Projev uzavíráme rekapitulací několika přesvědčivých argumentů a poté můžeme 

navázat impozantní řečnickou otázkou. [GRUBER, 2011] 
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Veškerou kritiku používáme s taktem, nemáme v úmyslu se svého oponenta dotknout 

nebo rozpoutat konflikt, proto i zde je na místě zdvořilost. Když se to hodí, zvolíme 

kritiku motivující. 

Malý rozhovor jednoduše sblíží účastníky dialogu. Hovoříme o neutrálních tématech. 

Během nezávazného rozhovoru si vzájemně o svém protějšku uděláme obrázek a 

zapamatujeme si jeho jméno. [GRUBER, 2011]   

Autorka Špačková řadí problematické jedince do několika kategorií, zabývá se jejich 

charakteristikou a správnou reakcí na jejich chování. 

Hrubý člověk je přesvědčený o svém názoru a tvrdě ho prosazuje. Je útočný, zprvu 

vyhrožuje, nakonec se mstí. Je nepřátelský, netrpělivý a neposlouchá, co mu říkáme. 

Neuznává obecné hodnoty, konvence, zvyklosti ani autority.  

Oslovíme útočníka jménem a vyžádáme si slušné vyjadřování. Probereme s ním jeho 

problém, pokud možno vsedě a navrhneme radikální řešení. Zařídíme, aby se jeho 

situace co nejrychleji vyjasnila. Dále se nebudeme angažovat.  

Výbušný člověk neumí kontrolovat svůj vztek, je agresívní, nepříčetně křičí a vyvádí, 

každého uráží.  

Zpočátku se mu dívejme mlčky do očí. Když se uklidní, omluvíme se za nepříjemnost a 

snažíme se zjistit, co se přihodilo a v čem je problém. Jednáme přátelsky. Najdeme 

společné řešení, se kterým bude souhlasit. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

Agresívní pacient se projevuje nezájmem spolupracovat, chová se útočně a ohrožuje 

své okolí. Vyvolá situaci typu útok nebo útěk. Většinou dostane impulzívní odpověď. 

Někdy je jeho chování způsobeno určitým podnětem nebo nepříznivou situací. Za své 

jednání by se měl omluvit.  

Na nás je, abychom pacienta usměrnili a potlačili reflexní odpověď. Pak projevíme 

ochotu jednat. [HONZÁK, 1999]  

Člověk úzkostný se bojí porážky, jeho jednání je agresívní, jeho nejlepší obranou je útok 

za každou cenu, snaží se vnucovat úplatky, aby dosáhl svého cíle.  

Sledujeme pozorně jeho řeč, zaměříme se na konkrétní řešení jeho problému. Všechno 

mu dobře vysvětlíme a umožníme mu, aby se na řešení sám podílel. 

Záškodnický typ člověka je svým způsobem zákeřný, jelikož hloupě vtipkuje na úkor 

druhého a rád se při tom předvádí. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 
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Ideální je jednání o samotě, kde se přímo zeptáme, jakže to vlastně myslel a rázně ho 

usměrníme v jeho počínání, aby si uvědomil, že nám vtipný nepřipadá. 

Narcisní typ je přehnaně soustředěný na svou osobu a citlivý na cokoliv, co by se ho 

mohlo dotknout. Povyšuje se a vyžaduje mimořádnou pozornost. Připadá si výjimečný 

ve všech směrech. Rád využívá konexe, aby zdůraznil svou důležitost.  

Měli bychom s ním jednat s respektem, avšak s odstupem, projevit uznání a zachovat si 

svou důstojnost, navíc můžeme využít jeho ješitnosti.  

Hystriónský člověk: „je hercem i režisérem v jedné osobě“, má vznětlivou a citlivou 

povahu, je náladový, bývá středem pozornosti. Dokáže vyvolat davovou psychózu. 

[ŠPAČKOVÁ, 2011, s. 159]  

Protivníka bychom měli vzít stranou, hovořit k věci a nedovolit, aby odpoutal naši 

pozornost.  

Stěžovatel není nikdy spokojený, pokaždé mu něco vadí. Problém neřeší přímo, ale 

nápravu čeká od ostatních. 

Hlavní zásada je, abychom neprojevili souhlas. Zaměříme se na řešení, s návrhem, že se 

na něm bude také podílet. Pokusíme se vyřešit větší část problému a zbytek necháme 

na něm.  

„Slibovač“ je nespolehlivý. Neumí říci ne, všechno slíbí, ale slib nikdy nesplní. Tím se 

dostává do problémů. 

Probereme s ním reálnou situaci a jako pokus o kladné vyřešení vše zorganizujeme. 

Když náš plán nevyjde, musíme si najít někoho spolehlivého.  

Člověk všeznalý využívá svých znalostí k převaze, je přesvědčený o tom, že ví vždy 

všechno nejlépe. 

Nejprve musíme situaci objektivně posoudit. Projevíme stejný názor v bodech, 

s kterými souhlasíme. Předmět rozporu náležitě objasníme, uvedeme své argumenty, 

vysvětlíme důležité okolnosti. Naše sdělení bychom měli mít odborně podložené. 

Současně ho zapojíme do řešení problému. Vzájemná spolupráce pomůže k lepšímu 

pochopení, snadnější komunikaci a rychlejšímu uzavření případu. Pokud v nás uvidí 

rovnocenného partnera, bude souhlasit s naším návrhem. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

Typ balon nemá velké znalosti, ale předstírá, jak všemu rozumí a chce se předvést. 

Sdělíme mu vlastní názor na věc a zdůvodníme. Necháme ho, aby na to reagoval. 
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„Škeble“ je člověk uzavřený. Příliš se neprojevuje, v rozhovorech nespolupracuje. Je pro 

něho typická nedůvěra, nerozhodnost i nepřístupnost.  

V rozhovoru pokládáme otevřené otázky a čekáme, co on na to. Když se nevyjádří 

hned, dáme mu čas na rozmyšlenou. Po nějaké době mlčení přerušíme a navrhneme 

další setkání. To by mělo dát impulz k tomu, že nakonec začne odpovídat. 

Váhavý člověk nedokáže se pro nic rozhodnout, protože si nevěří, je bezradný, dá se 

s ním snadno manipulovat. Často své rozhodnutí nechává na jiných. 

Poskytneme mu veškeré informace. Pokusíme se zjistit, v čem je kámen úrazu. Náš 

rozhovor shrneme a společně rozebereme dané možnosti, jejich výhody a nevýhody. 

Vyslovíme otázky, které se nabízejí, a najdeme na ně odpověď. Pokud si stále není jistý, 

jak problém řešit ať si přivede někoho, kdo mu poradí. Jeho rozhodnutí nebereme na 

sebe.  

Pesimista je člověk, u něhož převládají negativní pocity. Nic se nedaří, všechno je 

marné…  

Je zbytečné ho přesvědčovat o opaku, ale budeme s ním hledat rozumné řešení 

pozitivně naladěni. Zjistíme, co mu na věci připadá nejhorší, a pokusíme se nabídnout 

opačnou variantu v kladném podání. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

Depresívní pacient nevidí žádnou perspektivu, cítí se bezmocně a trpí pocitem 

beznaděje, vzdává se předem. Někdy odhalí sebevražedné sklony.  

Zkusíme s ním o jeho problému promluvit, můžeme mu doporučit známého psychologa 

nebo psychiatra a obstaráme mu kontakt.  

Kverulant je konfliktní pacient, který si rád stěžuje, předstírá spiknutí proti své osobě, 

má neustálý pocit, že se mu děje nějaké příkoří. U paranoidních pacientů se setkáme 

s atypickými a přehnanými reakcemi. Dále se objevují zmanipulovaní pacienti, které 

někdo poštval nebo vypočítavé typy, kteří s oblibou podrývají autoritu zdravotníků.  

Jako obranu autor doporučuje: „solidární postup spolupracovníků, řešících tyto 

stížnosti“. My se nenecháme vyprovokovat, jednáme korektně, když tomu okolnosti 

nasvědčují, na stížnost se připravíme, preventivně informujeme nadřízeného a podáme 

patřičné vysvětlení. [HONZÁK, 1999] 

Jednotlivé typy lidí, popsané výše, se zřídka vyskytují v čisté formě. Charakter člověka 

většinou představuje kombinaci různých vlastností. 
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Ani my nejsme bez chybičky a u každého z nás převládají různé charakteristické 

vlastnosti. Důležitý je profesionální přístup, sebeovládání a umění jednat s lidmi, které 

se dá natrénovat a praxí zdokonalit. 

Některé triky můžeme využít v konfliktních situacích. Pomůžeme si asertivitou, 

aktivním nasloucháním, zvládnutím námitek a taktikou neboli strategickým postupem 

jednání.  

 

2.6 TELEFONOVÁNÍ 
 

Jedná se o samostatný mluvený způsob dorozumívání, bez možnosti sledovat 

neverbální projevy. Můžeme pouze slyšet zabarvení hlasu, intonaci a poznat částečně i 

emoční náboj. Proto, abychom si po telefonu dobře rozuměli, má význam zřetelná 

artikulace a srozumitelné vyjadřování, také dáme pozor, abychom si vzájemně neskákali 

do řeči. Budeme hovořit slušně a spisovně. Hovor by se měl odehrávat v nerušeném 

prostředí, abychom se dobře slyšeli a nebyli rozptylováni okolím. Po telefonu 

nesdělujeme důvěrné informace. Vycházíme ochotně vstříc. Pokud čekáme hovor nebo 

sami voláme, měli bychom mít po ruce důležité informace. 

Když volá člověk, který se těžko vyjadřuje, převezmeme řízení hovoru. 

Pokud hovor není určen pro nás, ale pro kolegu, který je nepřítomen, navrhneme 

předání vzkazu nebo upřesníme, kdy bude k dispozici. Důležité údaje zopakujeme a 

zapíšeme si je. Při běžném hovoru většinou dochází ke shodě. Řešíme-li neodkladný 

konflikt, postupujeme obdobně, jako u přímého rozhovoru, ale přednostně sjednáme 

osobní setkání. V případě záporné odpovědi bychom měli navrhnout alternativní 

řešení. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

 

2.7 JEDNÁNÍ S HANDICAPOVANÝMI  
 

2.7.1 SLUCHOVĚ POSTIŽENÝ 

 

Chceme-li navázat kontakt, zaklepeme mu zpředu na rameno, aby si nás všiml. Při 

mluvení udržujeme oční kontakt, snažíme se hodně otevírat ústa, někteří neslyšící 
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dokážou odečítat ze rtů. Zaměříme se na pomalejší tempo řeči, výrazy obličeje, 

ukazujeme a výrazně gestikulujeme. Neměli bychom zvyšovat hlas. Někdy musíme 

opakovat nebo sdělení formulovat jinak. Měl by říci, co pochopil, a my potvrdíme, že je 

to tak, anebo ještě upřesníme. Jinak musíme vysvětlit vše znovu. Necháme ho reagovat, 

pak v rozhovoru pokračujeme. Pokud máme k dispozici tlumočníka, na pacienta se 

obracíme přímo, tlumočník nás slyší a my jeho. Opět si ověříme, co z našeho rozhovoru 

pochopil, a doplníme, co je třeba, vysvětlíme nejasné a znovu prověříme. Další 

možností, pokud si nejsme jisti, že se s neslyšícím domluvíme, je vše mu stručně 

napsat. Jednáme s pochopením a respektem, nutně potřebujeme dostatek času. 

 

2.7.2 ZRAKOVĚ POSTIŽENÝ 

 

Kontakt navážeme dotknutím se jeho ramene, současným oslovením a představením 

se. Zdravíme vždy jako první hlasitým projevem nebo podáním ruky, na podání ruky ho 

upozorníme. I přes jeho postižení zachováváme oční kontakt a neodvracíme tvář. 

Nabídneme pomoc, ale nevnucujeme se. Upozorníme ho na překážky v cestě, 

odstraníme bariéry. Otevíráme mu dveře, on je zavírá. Pustíme ho sednout, navedeme 

jeho ruku k opěradlu nebo sedačce. Mluvíme s ním přímo a vyjadřujeme se konkrétně, 

ochotně odpovídáme na dotazy. Vysvětlujeme postup, ptáme se, co přesně dotyčný 

potřebuje, snažíme se předejít nedorozumění. Nebudeme s ním manipulovat ani se ho 

opakovaně dotýkat. Přijde-li s průvodcem, jednáme výhradně přímo s postiženým, 

nikoliv přes průvodce. Vodícího psa necháme být. Při nákupu mu stručně popíšeme 

jednotlivé výrobky, uvedeme hlavní rozdíly a sdělíme své doporučení. [ŠPAČKOVÁ, 

2011] 

 

2.7.3 TĚLESNĚ POSTIŽENÝ  

 

Nabídneme svou pomoc a požádáme ho o instrukce. Budeme s ním zacházet opatrně, 

dle jeho pokynů, necháme si poradit. Odstraníme bariéry.  
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Jejich postižení je změní, prožívají nejistotu, pocit osamění a strach z toho, co přijde, 

proto někdy reagují podrážděně a vznětlivě. Mívají též zúžený pohled na život, řešení 

běžných problémů aj.  

V komunikaci je nejvíce osvědčený speciální přístup, který spočívá v empatii, v 

pozorném aktivním naslouchání, v psychické podpoře, povzbuzení, mlčení v pravý čas, a 

duchovní péči. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

 

2.7.4 MENTÁLNĚ POSTIŽENÝ 

 

Především záleží na míře postižení, s pacientem s lehkou retardací se dá dobře 

domluvit. S postiženým pacientem se pokusíme jednat osobně, i když přijde 

s doprovodem. Omezíme rušivé vlivy prostředí. Mluvíme jednoduchým jazykem, 

ukazujeme na zmiňované předměty, opakujeme nezbytné věci a zjišťujeme, jak nám 

pacient rozumí. Důležité informace napíšeme, pro ilustraci můžeme nakreslit 

jednoduchý obrázek. Ve velké míře využíváme neverbální komunikaci a snažíme se 

přizpůsobit jeho schopnostem. Je možné, že se nám podaří dosáhnout spolupráce 

v dialogu, která nepřímo přispěje k rozvoji jeho osobnosti. Opatrovníka vedeme k tomu, 

aby se do komunikace zapojil. 

 

2.7.5 KOMBINOVANÁ POSTIŽENÍ 

 

Jako příklad se nabízí postižené dítě, které trpí jednak fyzicky a také tím, že není stejné, 

jako jiné děti a nemůže dělat to, co ostatní. Trpí tím i jeho rodina, sdílejí pocit viny. 

V takových případech není v našich silách dítě vyléčit, ale můžeme pomoci správným 

přístupem, porozuměním, povzbuzením, užitečnou radou a dobrým slovem, které 

potěší. [HONZÁK, 1999]  
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2.7.6 SENIOŘI 

 

Jednáme s nimi s přirozeným respektem s ohledem na identitu pacienta. Slušně je 

oslovujeme. Vždy nabídneme pomoc. Udržujeme oční kontakt a prověříme možné 

překážky v komunikaci, poruchu zraku, sluchu a jiné. Snažíme se zmírnit nepříjemný 

hluk, aby naše jednání nic nerušilo. Mluvíme nahlas a zřetelně, ale jinak úplně 

normálně. Měli bychom počítat s pomalejším tempem a přizpůsobit se. Vyplatí se, 

důležité informace několikrát zopakovat a napsat.  

Když se staráme o seniora, měli bychom mu umožnit, aby každý jeho den byl krásný, a 

udělat maximum pro jeho šťastné stáří. Optimistická komunikace přispěje k dobré 

náladě a zažene pocity smutku, osamělosti a marnosti. 

Cílem získaných komunikačních dovedností je smysluplný dialog v přátelské atmosféře, 

který přinese všem účastníkům užitek. Vyjádřením pochopení poskytneme pomoc 

druhým, což je úctyhodné. [ŠPAČKOVÁ, 2011] 

 

2.8 KONFLIKT A DRUHY KONFLIKTŮ 

 

Konflikt je nějaký rozpor, střet zájmů a protiklad harmonie, souladu, či pohody. Obecně 

existují konflikty vnitřní - uvnitř člověka, a vnější - mezi dvěma a více lidmi. 

 

2.8.1 NEDOROZUMĚNÍ 

  

Jedná se o druh konfliktu, kde příčinou je nedostatek informací nebo mylné informace. 

První krok, který bychom měli podniknout k vyřešení takového konfliktu je odhalení, že 

se jedná o nedorozumění. Většinou si to uvědomí jeden z účastníků rozhovoru nebo na 

to upozorní náhodný svědek. Dalším krokem bychom měli uvést vše na pravou míru, 

omluvit se, vysvětlit situaci a navrhnout řešení. [GRUBER, 2011] 

Záleží na tom, jak druhý účastník nedorozumění zareaguje. V nejlepším případě nás 

vyslechne, pochopí situaci a problém je vyřešen. Další možnost připouští, že je schopen 
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nás vnímat, ale nemá zájem naslouchat. Tehdy je lepší odložit jednání na jinou dobu, 

případně jiné místo nebo sehnat někoho, kdo mu to lépe vysvětlí. Jindy napjatě 

poslouchá, ale není schopen vše správně pochopit. Tudíž musíme zvolit jednodušší 

vysvětlení. Nebo není ochoten naslouchat ani schopen cokoliv pochopit. Je s ním těžká 

spolupráce. Můžeme vyzkoušet všechny uvedené varianty a názornou ukázku. Někdy 

nezbyde než použít metodu útok, útěk. Zbývá varianta, kdy oba účastníci jsou bezradní. 

Zasáhne někdo třetí a dovede spor k vítěznému konci. Nevyřízený spor může dojít až 

k soudnímu řízení.  

Nedorozumění se snažíme předcházet například tím, že máme po celou dobu průběh 

rozhovoru pod kontrolou.  

 

2.8.2 SPOR 

 

Oba účastníci mají všechny potřebné informace, ale jejich postoje jsou odlišné. 

V takovém případě nemůžou vyhrát oba. Jako nejlepší optimální řešení volíme 

oboustranně výhodný kompromis. 

Antagonistický konflikt, který představuje vyhrocený spor, nemůžeme řešit ani 

kompromisem ani vysvětlením. Pokusíme se hledat rozumné řešení, podle situace, ale 

většinou takové neexistuje. Výsledek je buď anebo. Jeden musí zákonitě ustoupit tomu 

druhému nebo to mohou oba vzdát, ale to se většinou nestává.  

 

2.8.3 ÚSPĚŠNÉ ŘEŠENÍ KONFLIKTU 

 

Nejdříve ze všeho je třeba překonat emocionální stránku konfliktu a dostat se 

k racionální fázi. 

V konfliktu se běžně vyskytují různé emoce. Náš oponent říká pravý opak toho, co my. 

Má své protiargumenty. Někdy pro své rozčílení neslyší nebo nechce slyšet, co mu 

říkáme. Jeho zuřivost se tím více stupňuje, čím více se ho snažíme uklidnit. Jindy si 

vybere svou oběť, která to za všechny odnese. [GRUBER, 2011] 
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Emoce se nejčastěji projeví na obou stranách, kdy oba dva zuříme a neposloucháme 

jeden druhého, přes to každý doufá, že ho ten druhý poslouchá. Tak se náš dialog mění 

ve dva monology. Takový spor většinou nekončí dobře, má dalekosáhlé následky. 

Řešení spočívá v tom, že se ovládneme a začneme jednat realisticky. I když oponent 

útočí a napadá nás ještě ze setrvačnosti, v podstatě hledá, jak z toho ven. V této fázi 

bychom mu měli podat pomocnou ruku. Vyslovíme slůvko pochopení, ukážeme, že 

jsme ochotni mu naslouchat a uznáme jeho právo na názor. Necháme ho mluvit, a když 

se vypovídá, vyslovíme naději, že i on vyslechne naše argumenty.  

Racionální fáze konfliktu nastává tehdy, pokud se s druhou stranou shodneme na 

určitém postupu. Oba chceme situaci vyřešit v klidu. Též máme zájem na tom, aby 

řešení bylo oboustranně výhodné. Jsme si vědomi faktu, že kompromis by byl v dané 

situaci daleko výhodnější než výhra jednoho. Oba jsme za jedno v tom, že vyvážený 

kompromis je spravedlivé řešení pro obě strany.  

Při hrozícím konfliktu je nutné, abychom dokázali zvládnout své emoce, zachovali klid a 

zůstali nad věcí. Autor ve své knize doporučuje: „… hluboký nádech, klidný pohled do 

očí protivníka a slova: Vidím, že jsme se neshodli. Máme na věc rozdílný názor.“ 

[GRUBER, 2011, s. 141] 

Za nejhorší odpověď v takové situaci autor považuje slovo ANO. Nedoporučuje ani 

výhodnější NE. 

Měli bychom projevit vstřícnost, ochotu naslouchat a pochopit. To samé také žádáme 

po svém protějšku, pak vyslovíme své stanovisko. Dále se snažíme o společné hledání a 

nalezení oboustranně přijatelného řešení. [GRUBER, 2011] 

Při jednání s klientem lékárny se zaměříme především na pacienta samého, jako na 

člověka, teprve pak nás zajímá jeho nemoc. Tento přístup se zakládá na vzájemné úctě, 

je více osobní, přispívá k otevřené komunikaci a lepší spolupráci v léčbě. [JANÁČKOVÁ, 

2009] 

Neexistuje bezkonfliktní svět. Proto se na konflikty v práci, v rodině a v každodenním 

životě v naší společnosti musíme připravit. Budeme se s nimi setkávat běžně a je na 

nás, jak se s nimi vypořádáme. Naším cílem je předcházet konfliktům, vědět si rady při 

jejich řešení a vyřešit vše, co se vyřešit dá ke spokojenosti zúčastněných, tak aby zvítězil 
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zdravý rozum. Civilizované chování a vzájemná spolupráce v komunikaci jsou základním 

předpokladem. [GRUBER, 2011] 

 

2.9 KOMUNIKAČNÍ TRIKY 

 

Ovládání komunikačních triků je účinnou metodou, která nám významně pomůže při 

řešení konfliktních situací. Můžeme vyzkoušet některé z popsaných následovně. 

Záměrně zastírat nějakou skutečnost, říci poloviční pravdu. Používáním odborných 

termínů chce protivník skrýt svou neznalost nebo někoho přelstít. Upovídaností dokáže 

lidi unavit tak, že ho skoro neposlouchají, odvede jejich pozornost od nepohodlného 

tématu, v podstatě je to jen nehorázné plýtvání času. Opakovaně je třeba se dožadovat 

doplnění chybějících údajů, upřesnění nejasného a vysvětlení nepochopeného, dokud 

není vše jasné.  

Člověk tvrdí něco bez věcných důkazů, vydává své domněnky, hypotézy, či smyšlenky 

nebo lži a polopravdy za pádné argumenty. Někteří jedinci zacházejí ve svých tvrzeních 

tak daleko, že pravdou je pravý opak všeho, co řeknou. Jiní navíc hodnotí vše jako černé 

nebo bílé tj. absolutní pravdu nebo absolutní lež. Oponent by měl rozebrat jeho tvrzení 

a ptát se na jednotlivé úseky zvlášť, aby si ověřil, co vyslovené pojmy konkrétně 

znamenají.  

Odběhnutí od tématu, pokud není lepšího východiska, je únikem z nouze před 

nepříjemnou kritikou, výčitkami, otázkami na tělo nebo drsným útokem, slovním 

napadením a urážkami. Záleží na situaci a okolnostech. Na nevhodný výrok lze reagovat 

mlčením, na odběhnutí vrácením se k věci od lesa.  

Chytrý přípustek, jedná se o tvrzení člověka, který si protiřečí. Kdykoliv si ten druhý ve 

svém tvrzení sám odporuje, dá se mu oponovat. Autor radí potvrdit pouze pravdivou 

část jeho výroku, aby si uvědomil, že obojí není možné a dodat, že ostatní to vidí jinak 

než on. [GRUBER, 2011] 

Zkreslování skutečnosti neboli porušování obecné míry, snižování důležitosti, 

bagatelizace je i případ hromadného zobecňování. Z toho vyplyne, že nakonec je 

vlastně všechno špatné. Opakem bagatelizace bývá zveličování a přehánění. Nejlepší 



30 
 

obrana před bagatelizací je opačné přehánění, obrana před přeháněním je 

bagatelizace, na neglikci platí udržet téma rozhovoru a na absolutizaci odběhnutí od 

tématu k okolnostem.  

Logická chyba se objevuje často, například: obecně platí, že účastníci silničního 

provozu, kteří řídí pod vlivem alkoholu, jsou nebezpeční sobě a svému okolí, to však 

neznamená, že všichni nebezpeční řidiči mají v krvi alkohol.  

Rafinované tvrzení ve formě odvolání se na známou autoritu nebo obecnou pravdu, 

když jsou pochybnosti o její věrohodnosti nebo není jisté, jestli se dá použít pro náš 

konkrétní případ. Nejlépe je vyžádat si, aby byl protivník konkrétnější, ptát se na detaily, 

což ho nejspíš vyvede z míry a nedokáže na ně přesvědčivě odpovědět. 

Zbytečná hádka, neboli oba mluví samozřejmě a neústupně, ale každý o něčem jiném. 

V průběhu rozhovoru je radno prověřovat tvrzení oponenta doplňujícími otázkami, a 

ujistit se, že je to opravdu tak, jak říká. Vnímavý člověk odhalí, že jde o nedorozumění, 

jindy je na to upozorní nezávislý pozorovatel. 

Větší dobro, větší zlo v podstatě znamená, že člověk udělá něco dobrého a nic za to 

nedostane nebo z toho ještě má škodu a nepříjemnosti. Nabízí se možnost protestovat, 

vyzdvihnout svůj čin a vyslovit nesouhlas s odplatou. Následně se zabývat tím, jak to je 

možné.  

Člověk se vyhýbá rozhodnout něco, co je nejasné, obtížné nebo nechce nést 

odpovědnost za následky. Nutno podotknout, že i nerozhodnutí je řešení, ale 

výhodnější by bylo třeba špatné rozhodnutí než mrhání časem. 

Nehorázná lež člověka většinou zaskočí, cítí se zákeřně napaden a znemožněn. Na 

obranu je možné prohlásit jinou nehoráznou lež na účet protivníka a on s tím raději 

přestane. 

„Ano, ale…“ znamená opatrně vyřčené zamítnutí, či nějaký nesouhlas.  

Oponent vyvolá diskuzi na téma kladů svého návrhu. Je možné, že budou v převaze 

oproti negativům, druhý se prořekne a dostane se do úzkých, kdy bude muset přiznat 

barvu nebo uznat převahu protistrany.  

Co je na konci věty rozhoduje, má větší váhu. Věta se dá pozměnit tak, že negativa se 

postaví za slovo „ano“ a pozitiva po „ale“, význam se rázem změní. [GRUBER, 2011]  
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Místo výroku typu: „ano, ale…“, je příjemnější použít slova: „ano, a…“ Například: „Ano, 

ACC Long 600 vedeme, ale musíme je objednat.“ Lépe vyzní: „ ACC Long 600 Vám 

objednáme a můžete si pro ně přijít dnes po jedné hodině.“ [ŠPAČKOVÁ, 2011, s. 106] 

Špatná statistika, aneb statistika jako taková je pojem relativní a nedá se na ní 

jednoznačně stavět, proto je nutné ji brát s rezervou. Zde se hodí použít opačnou 

statistiku, která hovoří v prospěch oponenta.  

Vazba se používá ve vyjednávání, kdy se snažíme získat nějakou službu. Dobré vlastnosti 

jsou chváleny, špatné kritizovány. Hodí se chválit oponenta, když ustupuje a naopak, 

když je s ním těžké pořízení.  

Záměna situace existenční za většinovou, kdy většinová situace znamená, že větší 

procento něčeho je větší úspěch. Existenční situace je charakteristická tím, že stačí 

jeden nebo několik málo případů a všechno je ztraceno. Je doporučuje se vyjasnit si 

situace, upřesnit pojmy a vytvořit závěr. 

Kladení otázek má své důvody. Některé otázky jsou jen záminkou pro získání času, jiné 

mají zmást, další jen odvádějí pozornost od tématu. Mohou to být otázky hodnotící, 

řečnické, či sarkastické. Je potřeba vrátit se k projednávanému tématu, nikoli zabývat se 

řešením nesmyslných otázek.  

Zneužitím paralingvistiky bychom se neměli nechat zmást. Oponent se snaží o 

prosazení svého názoru tím, že problém dramatizuje, křičí nebo mluví hodně hlasitě, 

neustále opakuje některé pasáže, zdůrazňuje jakousi důležitost, ale nemá žádné věcné 

argumenty ani sebevědomí. Typickým příkladem je neschopný šéf. Dobrá rada zní, 

nechat oponenta vyřádit, a protože šéf se nezmění, najít si raději jiné zaměstnání. 

Záměna příčiny a následku je běžná v politice. Lze upozornit na to, že je to naopak. 

Dovolávání se vzájemnosti se objevuje v obchodních sporech. Soupeř požaduje za svůj 

ústupek mnohem větší protislužbu. Řešením je nabídnout mu jinou možnost vyrovnání. 

On s ní pravděpodobně nebude souhlasit, ale pochopí, že to, co žádá, nedostane. 

Pokud je jednoznačně v převaze, je třeba přijít na to, jak ho přelstít, aby konečný 

výsledek byl spravedlivý. [GRUBER, 2011] 

Rozporuplné pokyny, jeden pokyn hovoří pro a druhý proti. Jinými slovy ať se člověk 

zachová tak, či onak, pokaždé je to špatně. Osoba, které se to týká, musí opakovaně 
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zjišťovat, podle které varianty, ze dvou protichůdných, se má řídit v jednotlivých 

případech. 

Používání triků je umění, které každý neovládá. Měli bychom je uplatňovat přiměřeně 

situaci a komunikačním schopnostem protivníka, nikoliv je zneužívat na úkor druhého. 

Pokud oba účastníci rozhovoru ovládají řečnické triky, záleží na strategii každého, 

podobně jako při hře na šachovnici. [GRUBER, 2011] 

 

2.10 KONFLIKTY MEZI LIDMI 
 

Ke konfliktům mezi lidmi dochází z prostého důvodu, protože jsme odlišní. Konflikty se 

dají řešit v duchu přátelském, či nepřátelském, spoluprací nebo soupeřením. 

Vyhrocené, ale taktéž neřešené konflikty nám znepříjemňují život a narušují dobré 

vztahy mezi lidmi, jak mezi nejbližšími v rodině a kamarády, tak dalšími, které dobře 

známe ze svého okolí a zaměstnání až po ty ostatní, úplně cizí lidi. 

Konflikt můžeme charakterizovat, jako nějaký spor, pře, zápas, neshoda, nepříjemnost, 

souboj, disharmonie atd. Konflikty se dají rozdělit dle psychologických aspektů na 

konflikty představ, názorů, postojů, zájmů a smíšené konflikty. [KŘIVOHLAVÝ, 2008] 

 

2.10.1 KONFLIKTY PŘEDSTAV 

 

Představy vznikají na základě našeho vnímání. Jelikož svět kolem nás vnímáme odlišně, 

na základě určité motivace, budou se i naše představy lišit, a tak bude ovlivněno naše 

logické myšlení, vytváření různých pojmů, postojů, názorů a zájmů. Utváření představ 

může předcházet řada předsudků. Další vliv na naše představy má sugesce. V oblasti 

představ se uplatňuje i naše fantazie.  

Konfliktům představ se dá předcházet tím, že si vyjasníme situaci. Vysvětlíme svou 

představu a ověříme si, jak jí druhý chápe a naopak, necháme si vysvětlit představu 

druhého a sdělíme mu, jak tomu rozumíme my. Pokud není všechno jasné, uvedeme to 

na pravou míru. Je nezbytné mluvit k věci bez zbytečného chození kolem horké kaše a 

k tomu je potřeba oboustranný zájem a tolerance k odlišným představám. 

[KŘIVOHLAVÝ, 2008] 
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2.10.2 KONFLIKTY NÁZORŮ 

 

Rozdíl je v tom, že svou představu spojíme s hodnocením. V pozadí názorů rozhoduje 

náš systém hodnot, kdy přikládáme váhu určitým hlediskům. Dojde-li k rozporu, 

můžeme se zeptat nějakého odborníka na věc, co tomu říká a tím konflikt vyřešit.  

Odlišné názory na věc pramení z individuálně odlišných zkušeností. Obyčejně se řeší 

konfrontací, kdy vedle sebe postavíme naše odlišné názory, které rozebereme a pokud 

nedojdeme k rozumnému řešení, volíme vyvážený kompromis. Je-li závěr úspěšný, 

může dojít k posunu jednotlivých hodnot, to znamená, že to ovlivní naše postoje, 

názory a další kritéria.  

 

2.10.3 KONFLIKTY POSTOJŮ 

 

Zahrnují poznávací a citovou stránku a většinou zde nezabírají argumenty. Postoj se 

vytváří z našich názorů. Při řešení postojových konfliktů bychom si měli hlídat 

neverbální projevy, abychom nevytvořili nevraživý vztah. Náš protivník může mít pocit, 

že je v ohrožení jak jeho názor, tak i sebevědomí, utrpí emocionální újmu. Pokud nám 

jde o dobrou věc, měli bychom ji získat po dobrém.  

 

2.10.4 KONFLIKT ZÁJMŮ 

 

Dá se rozdělit na souboj, v kterém jde o hodně a nikdo nechce ustoupit a „konflikt dvou 

gentlemanů“, kde si oba dávají vzájemně přednost, a žádný ji nechce přijmout. 

Střet zájmů je nejzávažnější druh mezilidských konfliktů, který může ovlivnit zdraví, 

čest, přátelství i život protivníků. Je svým způsobem nejsložitější, a když taková situace 

nastane, nemůžeme se jí nijak vyhnout. Jde o případ, kdy dva chtějí stejnou věc, ale 

může ji dostat pouze jeden.  

Smíšené konflikty představují propojení a kombinace různých druhů konfliktů. 

[KŘIVOHLAVÝ, 2008] 
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2.11 SOUPEŘENÍ VERSUS SPOLUPRÁCE 
 

Soupeření je počínání nepřátel, rivalita, která může přerůst do antagonistického vztahu. 

Objevuje se většinou mezi dvěma jedinci, kteří mezi sebou zápasí o něco, čeho je 

nedostatek např. jídlo, partnerku, vedoucí místo. Vyhrává jen jeden. 

Spolupráce je souhra mezi přáteli, vzájemná pomoc, vstřícné jednání odměněné tím, že 

nakonec každý něco získá.  

V mezilidských vztazích však objevíme celou škálu konfliktních situací, která se 

pohybuje v rozmezí mezi soupeřením a spoluprací.  

 

2.11.1 ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ RŮZNÝMI TYPY LIDÍ 

 

 

Ochota spolupracovat u dětí se snižuje s přibývající věkem a naopak u starších lidí 

s věkem vzrůstá.  

U mužů je úroveň spolupráce vyšší než u žen, tam spíše převládá výzva k soupeření. 

Také ve stejné situaci odlišně reagují. Ženy reagují lépe na projev spolupráce. Muži, 

kterým se daří řešit konflikty spoluprací, v tomto stylu dále pokračují, u žen je to 

naopak. Ženy riskují, že spadnou do fáze vzájemné nespolupráce a dále se nedostanou. 

Ženy nabízejí pomocnou ruku déle, ale také déle odolávají. Jsou obezřetnější, muži více 

důvěřují. [KŘIVOHLAVÝ, 2008] 

Co se konfliktnosti týče, muži se nejčastěji nejprve do sebe ostře pustí, pak začnou 

spolupracovat a nakonec se z nich stanou i spojenci. Přesněji se vyjadřují. 

Ženy jsou naopak zpočátku přátelské, pak se změnou situace obrátí a nakonec se 

rozkmotří. Oproti mužům jednají převážně emocionálně.  

Spory mezi mužem a ženou jsou vždy mnohem složitější. [GRUBER, 2011] 

Různí lidé se k řešení konfliktů staví jinak, podle povahy. Autoritářská osobnost může 

být méně tolerantní k názorům ostatních a mít větší předsudky.  

Oproti tomu zastánce etické flexibility, tíhne k tomu, co je správné, čestné a morální.  

Další rozdíl v přístupu je mezi lidmi altruisticky založenými a egoistickými. Příznivci 

altruismu mnohem ochotněji spolupracují.  
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Důvěra a sebedůvěra souvisejí se zvýšenou úrovní spolupráce a vytrvalostí v ní 

pokračovat. 

Postoj vladaře uplatňuje protivník, který jde neúprosně a bezohledně za svým cílem. Na 

agresi odpovídá agresí a pohotově reaguje na změny strategie. Jeho obranou je útok. 

Psychicky abnormální osoby většinou konflikty nedokážou řešit, zaujímají nedůvěřivý 

postoj a spolupráce u nich nepřichází v úvahu, dochází až k selhání komunikačního 

procesu. 

Abychom dokázali čelit různým konfliktním situacím, je důležité poznat svého 

protivníka. Podle toho, jaký je zjistíme, co na něho platí a jak s ním jednat. Ke každému 

zvolíme jiný přístup. A v tom spočívá umění jednat s lidmi. [KŘIVOHLAVÝ, 2008] 

 

2.12 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DŮVĚRY A ROZVOJ SPOLUPRÁCE  
 

Spolupráce se dá stavět na vzájemné důvěře. Nejdůležitějšími podmínkami, kterými 

můžeme ovlivnit úroveň spolupráce, jsou možnost domluvy a sdělování potřebných 

informací. Dílčí faktory, podílející se na spolupráci, zahrnují obecné rozdělování hodnot, 

popsaných následovně. Záleží na tom, jak jednotlivé hodnoty oba posuzujeme (stejně, 

podobně nebo rozdílně), dále na znalosti účastníků, to obnáší znát protivníka, mít 

dostatek informací k problému a orientovat se v situaci, pak na postojích účastníků 

sporu a možnosti domluvy, která závisí na oboustranné sdílnosti a také na sociálních 

podmínkách, kdy konflikt probíhá jen mezi dvěma účastníky, konflikt někdo sleduje, 

anebo se týká více lidí, kteří se zapojí.  

Rozdílný vztah k hodnotám znamená, co má pro protivníka stejnou nebo větší cenu. Při 

formě soutěžení snáze dosáhneme přijatelné dohody než při řešení typické pro 

hrdinství. Pozitivní vliv má také, když projevíme ochotu ke spolupráci. Struktura hodnot 

je pro spolupráci nejdůležitější, proto bychom se měli zamyslet a přizpůsobit míru 

hodnot situaci. Pokud jsou účastníci konfliktu ve stejné situaci, snáze se dohodnou. 

Když díky spolupráci můžou obě strany hodně získat, zlepší se úroveň spolupráce. 

Někteří se hádají o maličkosti, ale když jde o otázku života a smrti začnou 

spolupracovat, neboť porážka by byla devastující. [KŘIVOHLAVÝ, 2008] 
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Neznalost situace i partnera vyžaduje vzájemnou komunikaci mezi partnery, jinak se 

nemáme čeho chytit a z čeho čerpat. Po větším poznání a lepší orientaci v situaci se 

zvyšuje důvěra a úroveň spolupráce stoupá.  

Porovnání svého zisku s partnerovým může vyvolat nevoli. 

Člověk svým činem nebo projevem odhalí určitý rys osobnosti a nepřímo tím prozradí 

svůj záměr. Pokud se účastníci sporu podobají ve způsobu myšlení a mají více méně 

stejné obecné měřítko určujících hodnot, podložené etickými zásadami, získají mezi 

sebou vzájemnou důvěru a také ochotně spolupracují. 

Člověka poznáme, když o něm získáme věrohodné informace a zaručené údaje, které 

prozradí jeho morální profil, etické smýšlení a sociální projevy. Ostatní charakterové 

vlastnosti nám sdělí on sám a také nepřímo svým jednáním. Měli bychom hodnotit 

objektivně, ne na základě jeho neblahé pověsti nebo pomluv. 

Důležitou roli při řešení konfliktních situací hraje neverbální komunikace. To, jak se 

tváříme, jak gestikulujeme i jak se dokážeme ovládat, ovlivňuje průběh i výsledek 

jednání.  

Když přímo sdělíme, co od protivníka očekáváme, většinou to zlepší vzájemnou 

spolupráci. Prozradíme-li svůj záměr, prospěje to jen protivníkovi. Výhodné je použít 

vysoké motivace při hledání nových způsobů řešení a uvádět oboustranně prospěšné 

návrhy.  

Orientace v dané situaci je rozhodující, abychom si ujasnili, oč člověku, s kterým 

jednáme, jde, čeho chce dosáhnout a jak. Postoj, je stanovisko, které tato osoba 

zaujímá v konkrétní situaci.  

Důvěryhodní lidé rádi důvěřují, nedůvěryhodní bývají nedůvěřiví a podezíraví. 

Jestliže účastníkům konfliktu opravdu o něco jde, je spolupráce v jejich zájmu, ale 

neřeší okolnosti. Příkladem může být láska nebo nenávist. Člověk zaslepený vášní si jde 

za svým cílem, ale nevnímá, co se děje okolo. To je velká nevýhoda, která mu může 

zhatit jeho plány. 

Když konflikt mužů pozoruje žena, muži více soupeří, když muž, více spolupracují. Na 

konflikt žen nemá pozorovatel žádný vliv. Pozorovatelé se chovají buď neutrálně, nebo 

se do konfliktu vloží a mohou radit, posuzovat, kritizovat a tak se většinou vše 

zkomplikuje. [KŘIVOHLAVÝ, 2008] 
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K řešení konfliktů v přátelském duchu potřebujeme dostatek času. Nevyplácí se dělat 

ukvapené závěry rychlým jednostranným vyřízením. Jednání s cizím člověkem bývá 

jednodušší, není tolik osobní. Jednoduché konflikty se řeší snáze a ochotněji nežli série 

složitých konfliktních situací. Trpělivost a spolupráce se postupně vytrácejí nebo 

kolísají. V konečné fázi se úroveň spolupráce stabilizuje a dále nedochází k výrazným 

zvratům. 

Tvořivé řešení mezilidských konfliktů má svůj řád a řídí se určitými zákonitostmi, 

uplatňuje se při něm také strategie a taktika. 

Taktiku používáme tehdy, když známe způsob, kterým dosáhneme kýženého cíle. 

Sliby jsou závazná sdělení, kdy na základě splnění určité podmínky dostane jeden 

účastník nějakou odměnu. Slib by měl být důvěryhodný, a pak splní svůj účel. 

Přísaha je sdělení určitého závazku a jeho potvrzení. Přísaha má většinou pozitivní 

charakter, ale může mít i výrazně negativní význam. 

Při řešení konfliktů je nezbytná oboustranná spolupráce k dosažení uspokojivého 

výsledku. Pokud jde o dobrou věc, vždy stojí za to přispěchat na pomoc. Tvořivé řešení 

zapeklitých situací pak vede k upevnění mezilidských vztahů. [KŘIVOHLAVÝ, 2008] 

 

 

2.13 UPLATNĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ V LÉKÁRENSKÉ PRAXI 
 

Jako vydávající personál lékárny bychom měli efektivně komunikovat s pacienty a lékaři 

i sami mezi sebou. Taková komunikace je zásadní pro naši práci a pomůže nám vyhnout 

se možným problémům a následným konfliktům. Je nutné poskytovat správné a 

odborné informace o různých typech léků, lékových formách, účinných látkách, 

dávkování, klást otázky nezbytné pro výběr správného léku, který pacientovi pomůže. 

Snažit se o laskavý přístup a zachování diskrétní roviny. 

Naše práce vyžaduje především přesnost a odpovědnost. Nesprávné nebo neúplné 

údaje mohou poškodit pacienta, proto je třeba se zaměřit na to, aby naše sdělení bylo 

pochopeno, dále porozumět tomu, co nám pacient říká, podpořit komunikaci vhodnými 

otázkami, spolupracovat a reagovat zodpovídáním otázek a konečně projevit 

porozumění. [HAVLÍČKOVÁ, DOSTÁLOVÁ, KATEROVÁ, 2009] 
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Neverbální komunikace může mít někdy větší význam v pochopení lidského projevu 

nežli samotné slovní sdělení. Obzvlášť důležité je, aby se pacient našimi radami řídil. 

Empatie a naslouchání se dá charakterizovat, jako schopnost vcítit se do situace a 

pocitů druhého. Nemoc je často spojována s negativními emocemi, jako je strach, 

nejistota a stres. Tyto stavy vyžadují empatii a odpovídající reakci s ohledem na situaci a 

rozpoložení, či náladu pacienta.  

Správný přístup lékárníků je v empatii, pochopení a ochotě naslouchat, poskytnout 

potřebné rady a informace. Měli bychom vytvářet přátelskou atmosféru, aby se 

pacienti neostýchali mluvit. Měli bychom používat vřelý povzbudivý tón a přátelská 

gesta při odpovídání na citlivé dotazy. Co se týče otázky důvěrných sdělení, nemělo by 

být pochyb o zachování soukromí, praktikování individuálního přístupu a diskrétnosti. 

[HAVLÍČKOVÁ, DOSTÁLOVÁ, KATEROVÁ, 2009] 

Pokud chceme pacientovi pomoci, zasvětíme ho do jeho nemoci a léčby, aby věděl, co 

má dělat, když se potíže objeví, jak jim předejít, nemoc usměrnit, či vyléčit a aby uměl 

reagovat na změny. Sám se tak podílí na kontrole svého zdravotního stavu. Ve vážných 

případech je nutná spolupráce s lékařem. Klasické poučování většinou nefunguje. 

Člověka spíše odradí, že něco nesmí nebo musí a neví, k čemu je to dobré.  [HONZÁK, 

1999] 

Práci v lékárně ovlivňují mnohé faktory, například fronta a hluk, nedostatek soukromí 

(zřízení odděleného prostoru nebo místnosti tento problém vyřeší), pacienti chtějí být 

rychle obslouženi, neradi čekají, zdravotní postižení má zásadní vliv, emocionální nebo 

psychické problémy, také finanční problémy a současně únava farmaceuta a časový 

stres. [HAVLÍČKOVÁ, DOSTÁLOVÁ, KATEROVÁ, 2009] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
 

Cílem praktické části absolventské práce bylo zjistit úroveň komunikace v lékárnách, 

nezbytné ke spokojenosti pacientů, klientů lékárny. Byl proveden průzkum přístupu 

lékárníků a farmaceutických asistentů v oblasti mezilidských vztahů, jednání s různými 

lidmi v určitých situacích a řešení náhodných konfliktů v lékárně. 

K průzkumu jsem použila dva druhy dotazníků, jeden byl určený pro lékárníky a 

farmaceutické asistenty a druhý pro klienty lékárny. 

 

3.1.1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ URČENÉ PRO LÉKÁRNÍKY A FARMACEUTICKÉ ASISTENTY 

 

Dotazníky vyplnili 24 respondenti ze 40 dotázaných, ve věku od 25 do 66 let a 

průměrnou délkou praxe 12 let, 15 žen a 9 mužů, farmaceuti a farmaceutičtí asistenti 

v poměru 1:1. 
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1. Pacient přijde po měsíci reklamovat lék pro jeho vedlejší účinek – (přibývá na 

váze nebo má vyrážku) a terapeutický efekt se neprojevil.                                     

b = 46%, c = 46%, e = 8% 

 

Zdroj vlastní 

Jedna lékárnice uvedla možnost: „Lék vezmeme zpět s vysvětlením, že peníze nelze 

vrátit. Nežádoucí účinek zkonzultujeme a v případě možnosti nabídneme jiný vhodný 

lék.“ – To se v takovém případě jeví jako nejvhodnější postup. 
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2. Pacient požaduje lék, který je dočasně nedostupný a alternativní léky 

odmítne, přestože lék nutně potřebuje. 

a = 54%, d = 42%, e = 4% 

 

 

3. Pacient chce platit pětitisícikorunovou bankovkou a nemá menší peníze, 

nemůžete mu na ni vrátit. 

a = 13%, b = 8%, c = 79% 
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4. Pacientovi se ve frontě udělá nevolno a omdlí. Zákazník u pultu chce za 

každou cenu dokončit nákup, protože mu jede za 10 minut autobus. 

a = 34%, c = 66% 

 

 

5. Pacient, který je vaším stálým zákazníkem, vyžaduje lék, který není volně 

prodejný (mast Framykoin). 

a = 12%, c = 17%, d = 71% 
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6. Zákazník se pokusí ukrást z regálu drahý doplněk stravy, vy ho přistihnete. 

a = 83%, c = 17% 

 

 

7. Kolega omylem prodá lék rezervovaný pro jiného pacienta, pacient si pro něj 

přijde, a opět se dovídá, že objednaný lék není skladem. Začne se zlobit. 

a = 100% 
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8. Nedoslýchavému pacientovi vysvětlujete účinky několika léků a způsoby 

použití. On se pokaždé zeptá: „Co jste říkala?“ a vypadá, že nerozumí a takřka 

nespolupracuje. 

c = 21%, d = 79% 

 

 

9. Děti se v lékárně honí a rodiče nereagují. I když shodí několik krabiček, hra 

pokračuje. 

a = 88%, b = 12% 
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10. Do lékárny přijde opilý pacient, chová se hrubě, je vulgární, nakonec vám 

vynadá, že léky máte příliš drahé a začne to rozebírat. 

 

b = 30%, c = 58%, d = 12% 

 

 

11. Jaký postoj zaujímáte ke konfliktním pacientům, pokud se u vás objevují? 

a = 30%, b = 66%, c = 4% 
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12. Jak byste sám ohodnotil/-a své znalosti v oblasti komunikace? 

 

c = 100% 

 

 

 

13. Máte zájem o vzdělávání v oblasti komunikace?  

 

a = 58%, b = 42%  
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14. Zúčastnil/-a jste se nějakého semináře o komunikaci v lékárně? 

 

a = 8%, b = 92% 

 

Školení se zúčastnilo několik  dotázaných. Šlo převážně o povinné školení pro 

zaměstnance, také odborný seminář komunikace v rámci studia na VŠ, Healthcom a 

jeden farmaceutický asistent staršího ročníku uvedl samostudium. 
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15. Byl/-a jste v poslední době svědkem nebo přímým účastníkem konfliktu 

v lékárně?  

 

a = 12%, b = 88% 

 

 

Jedna dotázaná popsala konfliktní situaci a způsob, jak ji vyřešila: „Pacient ve frontě 

se rozčiloval, že obsluha dlouho trvá a že pospíchá.“ Lékárnice poprosila pacienta, 

který byl na řadě, o strpení a tomu konfliktnímu řekla, že lékárna není drogerie, a 

každý má právo na řádné vysvětlení a radu, kterou je ochotna poskytnout i jemu až 

přijde na řadu. „Snad pochopil a vydržel.“ – Lékárnice měla v zásadě pravdu, použila 

asertivního přístupu a pacienta usměrnila. Jedině výrok, že lékárna není drogerie, 

zní nepříjemně a není vhodný. Bylo by dobré, se takových slovních říček vyvarovat a 

dát najevo větší respekt. 

Jiný lékárník uvedl situaci, kterou řešil: „Paní, užívající antidepresiva byla zaskočena 

vysokým poplatkem za léky. Léky jí došly tudíž v den incidentu si lék nevzala. Byla 

v lékárně téměř hodinu a odmítala odejít, dokud jí léky nezlevníme. Nakonec se 

uklidnila a odešla s úsměvem. Bylo to náročné.“  

Ze situace není patrné, jakým způsobem se lékárníkovi podařilo pacientku uklidnit, 

zda pomohlo vysvětlování nebo paní dostala požadovanou slevu nebo se shodli na 
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jiném řešení. Osobně si myslím, že zafungovala metoda oboustranně výhodného 

kompromisu. 

S dalším problémem se potýkala kolegyně, farmaceutická asistentka. Šlo o 

reklamaci po 30 dnech od vyřízení. Zákaznice tvrdila, že lékárna je povinna jí 

oznámit, že reklamace byla vyřízena. Sama se v této lhůtě nedostavila až po 30 

dnech. Vynadala asistentce s tím, že chce odstoupit od smlouvy. Ta jí s úsměvem a 

klidným tónem vysvětlila, že není povinna pacientovi telefonovat, ale pacient sám se 

má přihlásit do 30 dnů. To ji ovšem nepřesvědčilo. Ohradila se, že kontaktuje ČOJ a 

telefonovala manželovi, aby to přijel vyřídit. Manžel se po telefonu zeptal na zavírací 

dobu, načež mu asistentka odpověděla. Rozhodla se neustoupit, z důvodu 

nepříjemného jednání zákaznice. Po telefonátu paní opustila lékárnu a na 

rozloučenou prohlásila, že sama pracovala v obchodu a tedy ví, jak to chodí. 

Pozdravila: „Zatím na shledanou.“  Od té doby se do lékárny nikdo ohledně této 

reklamace nevrátil.   

Asistentka jednala asertivně a nepodlehla útoku klientky. Pokud byl její postup ve 

vyřizování reklamace správný, pak bylo takové jednání na místě. Klientka si snad 

dodatečně uvědomila, že udělala chybu ona. Vždy se najde nějaké řešení, ale velice 

záleží na přístupu a jednání obou stran. 

 

3.1.2 ZHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ URČENÉHO PRO LÉKÁRNÍKY A 

FARMACEUTICKÉ ASISTENTY 

 

Reklamace obecně jsou většinou nepříjemnou záležitostí. Jednak nemohou být vždy 

přijaty, někdy jsou odmítnuty pro neochotu je řešit, jindy je jejich vyřizování složité a 

často neúspěšné. Přese všechno musíme respektovat práva klientů a vynasnažit se 

zařídit to, na co mají nárok. Pokud reklamace nejde zařídit, pacienta o situaci 

informujeme, vysvětlíme mu důvody a patřičně se omluvíme. 

Nedostupné léky mohou lékárníkům způsobit nepříjemnosti. Pacienti netuší, že se po 

určitou dobu nedají vůbec objednat, většinou nejdou sehnat ani jinde. Nabízí se několik 

řešení. V případě, že léky nejsou nikde k sehnání, měli bychom si ověřit, kdy budou 

k dispozici a mít připravené alternativní léky. Pokud takové neexistují, poradíme se 
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s lékařem. Pacientovi stručně vysvětlíme problém, navrhneme náhradní řešení a 

vyčkáme, zda s tím bude souhlasit. 

Pacient, který se rozhodl zaplatit velkou bankovkou, nemůže očekávat, že máme dost 

peněz na vrácení. Ideálním řešením je platba kartou, pokud je to technicky možné nebo 

dojít do banky, ale to nákup chvilku zdrží. Ne vždy máme možnost z pracoviště 

odběhnout, proto nakonec bude muset sehnat pacient adekvátní částku na zaplacení. 

Snad naši situaci pochopí. 

Situace, kdy je ohroženo zdraví nebo život člověka vyžaduje neodkladné jednání, proto 

pacient, který je zrovna na řadě, bude muset počkat nebo přijít jindy. Jestliže potřebuje 

jednu věc, má šanci, že ho přednostně obslouží kolega, který odbývá druhou frontu. 

Ovšem záleží na tom, jak se pacient zachová. Stačí, aby slušně požádal. 

Léky na recept zásadně neprodáváme volně. Pokud se jedná o nějakou výjimku, měl by 

o tom rozhodnout náš nadřízený. Je důležité, abychom pacienta dobře informovali. 

Můžeme mu nabídnout jiný volně prodejný přípravek, aby ho vyzkoušel. 

Se zloději nebývá dobré pořízení, ale jejich počínání si nemůžeme nechat líbit. Dáme 

mu šanci, aby svou chybu napravil, když tak neučiní, zavoláme policii. 

Omyly řešíme s nadhledem, každý se přece může zmýlit. Klientovi se náležitě 

omluvíme, slíbíme nápravu a najdeme způsob, jak mu nejrychleji léky dopravit. 

Jednání s pacientem, který má poruchu sluchu je obtížné a vyžaduje naši iniciativu. Vše 

názorně vysvětlíme a jasně popíšeme (na co přípravek má, jak ho bude užívat, 

dávkování a další informace). Zeptáme se, jestli už stejné nebo podobné léky užíval. 

Požádáme ho, aby stručně zopakoval, naše pokyny a zeptáme se, jestli je vše v pořádku 

a co jiného potřeboval. Popřejeme brzké uzdravení. 

Mnohem těžší domluva bude s hluchoněmým pacientem. Postupujeme obdobně, s tím 

rozdílem, že nedokáže zopakovat, naše instrukce. Případné dotazy snad bude schopný a 

ochotný napsat. 

Lékárna opravdu není místem na honičku, proto děti nenecháme divoce pobíhat. Rušily 

by klid, který nemocní potřebují, klid nezbytný při výdeji léků. Navíc by se mohly zranit, 
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něco rozbít nebo někoho porazit. Obrátíme se na rodiče, kteří jsou za ně zodpovědní. 

Jestliže přijdou bez rodičů, tak je naší povinností je pokárat a zabránit nepříjemnostem. 

S opilými spoluobčany je kříž. Reagují různě. Hrubý člověk často způsobí škodu. Pokud 

se chová agresivně, požádáme ho, aby se choval slušně nebo odešel, což většinou 

nepomůže, a proto zavoláme policii nebo ochranku. Rozhodně se s ním nepouštíme do 

debaty. 

Ke konfliktním pacientům přistupujeme profesionálně a pozitivně naladěni, jsme 

zdvořilí a jednáme v klidu a s respektem. Používáme asertivní přístup a především 

taktiku. Nebudeme s nimi polemizovat, nenecháme se od nich napadat. Dáme jim, co 

potřebují a jejich problém pohotově vyřešíme.  

Z dotazníků vyplývá, že naprostá většina lékárníků a farmaceutických asistentů reaguje 

s rozmyslem a má snahu klientovi vyhovět v rámci možností. Jejich reakce mají své 

opodstatnění a jsou pochopitelné. 

V oblasti komunikace mají dobré znalosti a ti, kteří v lékárně pracují déle, také bohaté 

zkušenosti. Na základě tohoto zjištění posuzuji celkovou úroveň komunikace 

v lékárnách zaměřenou na zvládání konfliktních situací jako velice dobrou. Přes to další 

vzdělávání v oblasti komunikace považuji za užitečné, především pro nové adepty 

nezkušené v oboru, ale také pro ostatní, kteří si nejsou příliš jisti, jak by se měli 

zachovat v řadě konfliktních situací. Ti, co se cítí sebejistě, dovedou dále rozvíjet své 

komunikační dovednosti samostudiem.  

 

3.1.3 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ URČENÉ KLIENTŮM LÉKÁRNY  

 

Dotazník vyplnilo 50 dobrovolníků ze 100 oslovených, z toho 26 žen a 24 mužů, ve věku 

od 21 do 65 let. Zúčastnily se 4% lidí se základním vzděláním, 32% se SOU, 44% 

středoškoláků s maturitou a 20% vysokoškoláků. 
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1. Jak často navštěvujete lékárnu? 

a = 36%, b = 36%, c = 10%, d = 18% 

 

 

2. Chodíte do stejné lékárny? 

a = 18%, b= 36%, c = 22%, d = 24% 
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3. Jste spokojen/-a s jejich službami? 

1 = 28%, 2 = 40%, 3 = 28%, 4 = 4%  

 

 

4. Dostáváte vždy dostatečné informace k lékům? 

 

a = 68%, b = 4%, c = 28% 

 

 



54 
 

5. Jste ochoten při řešení konfliktu spolupracovat a přistoupit na 

kompromis? 

 

a = 90%, b = 6%, c = 4% 

 

 

 

6. Jste spokojen s přístupem lékárníků a farmaceutických asistentů 

k pacientům? 

 

Ano = 96%, Ne = 4% 
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Jeden dotázaný by uvítal zlepšení: „Větší pochopení neznalosti pacienta a 

nepříznivé finanční situace občanů, hledání levnějších, avšak stejně účinných 

alternativ.“ 

 

 

7. Byl jste v poslední době svědkem nebo přímým účastníkem konfliktní 

situace v lékárně? Pokud ano, popište stručně, co se přihodilo a jak byl 

problém vyřešen. 

 

Ano = 2%, Ne = 98% 

 

 

Jeden dotázaný byl svědkem konfliktu v lékárně. Popsal ho následovně: „Paní se 

dožadovala Opthalmo-framykoin bez lékařského předpisu a nemohla pochopit, 

proč jí lékárnice nechce mast vydat. Vždyť je to jen mast! Lékárnice jí to slušně 

vysvětlila, a paní uraženě odešla.“  

Pacientka pravděpodobně nepochopila, proč je mast na recept a nelze ji tedy 

vydat bez něj. Přes to není jasné, jestli jí byla nabídnuta jiná mast nebo 

doporučena konzultace s lékařem, který ji mast může předepsat. Ano, běžet 

k lékaři kvůli mastičce je zdlouhavé, ovšem lékárník je v tomto ohledu bezmocný 

a musí respektovat vyhlášky a nařízení. 
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8. Co vám v lékárně nejvíce vadí? 

 

a = 56%, c = 20%, e = 26%, f = 2% 

 

 

Jeden dotázaný nemá žádné výhrady proti lékárně, reagoval slovy: „Jsem 

spokojen tam, kam chodím.“ 

 

9. Když se vám ceny léků zdají příliš vysoké. 

 

b = 16%, c = 50%, d = 30%, e = 4% 
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Jinou možnost využili tři dotázaní. Jeden by se poradíl s osobním lékařem a 

další dva budou žádat levnější alternativu. 

 

10. Nutně potřebujete léky, ale je pátek odpoledne a přivezou je až 

v pondělí. 

 

a = 46%, d = 50%, e = 4% 

 

 

Jeden dotázaný reagoval na dotaz komentářem: „Počkám do pondělí a budu 

doufat, že to přežiju.“ Což mi nepřipadá jako šťastné řešení, ale spíše jako 

opravdu zoufalá situace. 

 

 

3.1.4 HODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ URČENÉHO PRO KLIENTY LÉKÁRNY 

 

Ve většině případů pacienti dostávají dostatečné informace k lékům, jen někteří 

jednotlivci mají pocit, že se vždy tak neděje. 

V případě nějakého konfliktu bude bezprostřední většina dotázaných spolupracovat a 

přistoupí na kompromis. Zaváhání v této odpovědi přičítám opatrnosti lidí, kteří by 

nejspíš jednali podle situace. Jeden nespolupracující klient je výjimka, se kterým by 

mohly být potíže. 
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S přístupem lékárenského personálu je spokojenost pacientů 96%, jediný dotázaný není 

příliš spokojen, neboť má špatnou zkušenost z minulosti. Problémy nastávají častěji 

v lékárnách s větším provozem. 

Dle průzkumu k větším konfliktům v lékárně nedochází často, to potvrdilo 98% 

dotázaných. V jednom případě došlo k nepříjemnému zjištění na základě mylné 

představy klientky, která se domnívala, že antibiotická mastička se dá volně koupit. 

Co lidem v lékárně vadí nejvíce, jsou na prvním místě fronty, následuje problém sehnat 

určité léky a nakonec je to kontakt s nemocnými. Tyto faktory se bohužel většinou 

nedají ovlivnit. 

Drahé léky nekomentuje většina dotázaných, někteří si vyžádají účtenku a několik 

dalších pacientů si prostě postěžuje. 

Pokud se pacienti dostanou do situace, že v pátek odpoledne v lékárně neseženou své 

léky, bez kterých se těžko obejdou, většina dotázaných se vydá léky shánět jinam, 

menší skupinka by se obrátila na lékárníka o radu. To může znamenat, že nechtějí 

obtěžovat nebo, že k lékárníkovi nemají dost velkou důvěru. Jeden pacient bude 

riskovat ohrožení zdraví a počká na léky do pondělí. 

Informace podávané k lékům jsou samozřejmostí. Pacienti léky znají, pokud je užívají 

opakovaně, avšak na trhu se objevují nové léky, nemocných přibývá a lidé užívají stále 

více léků. Proto většina lidí zná jen běžné léky typu analgetika, antipyretika, 

expektorancia, antacida, vitamíny, náplasti apod. Ostatní je třeba řádně vysvětlit a 

poradit, jak konkrétní léky účinkují. 

Jde-li pacient do lékárny, většinou má dobrý důvod, chce se uzdravit. Za normálních 

okolností si vyzvedne léky a odchází. Může se stát, že má špatný den, špatnou náladu a 

všude, kam se podívá je nějaký malér. Zrovna v lékárně se objeví nepříjemnost a 

nastane konflikt. Občas se to stane, ale člověk se tím později nerad chlubí, proto není 

jisté, jestli jsou všechny odpovědi v tomto směru věrohodné. 

Zdražování léků ve větším rozsahu jistě žádného pacienta nepotěší a pravda je, že řada 

pacientů si drahé léky nemůže dovolit. Lékárny sami o sobě s tímto faktem moc 

nesvedou, mohou ho jen nepatrně ovlivnit snížením ceny ve formě různých akcí, bodů, 

bonusů, jak je dnes běžné v obchodě. Snaží se také výhodně nakoupit. 

Když se léky nedaří sehnat hned, někdy se vyplatí trochu vyjednávat. Lékárník možná 

najde způsob, jak to udělat nebo poradí, jak nepříjemnou situaci řešit. 
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Někteří klienti mají problém s komunikací, ale vesměs to nejsou lidé, kteří by úmyslně 

vyvolávali konflikty, spíše se jim vyhýbají. Špatná nebo nedostatečná komunikace může 

vést ke konfliktu. V praxi to lze těžko ovlivnit, snad jen předvídat a v případě, že se 

konflikt objeví, jednat. 

Různorodé odpovědi pacientů svědčí o tom, jak jsou lidé různí. V chování a jednání lidí 

z odlišných kruhů převládají určité tendence, ovšem vždy se najde člověk nebo 

skupinka, která bude jiného názoru a vydá se jiným směrem. A s těmi se musí počítat, 

usměrnit je v jejich konání, tak aby se přizpůsobili běžným zvyklostem a být připraveni 

řešit nezvyklé situace. 

 

3.2 ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE S KLIENTY LÉKÁRNY 

 

U vzniklých konfliktů nám jde o optimální vyřešení nepříjemné situace. Důležitý je 

osobní přístup, vstřícnost, ochota a empatie. Pokud je chyba na naší straně, snažíme so 

o okamžitou nápravu, když je problém jinde, pokusíme se zařídit, aby se dalo vše do 

pořádku, je-li chyba na straně klienta, je dobré ho na tento fakt upozornit a hledat 

řešení společně. Vztah k pacientovi je podmíněn efektivní komunikací. 

Obecně platí heslo: „Klient má vždy pravdu.“ Proto s ním jednáme s respektem, ale 

zároveň si chráníme svou důstojnost. Své jednání přizpůsobíme stylu komunikace 

pacienta. 

Lidem, kteří si neustále stěžují, se nezavděčíme. Přes to si pomůžeme kladným 

přístupem a vhodnou taktikou. Uchováme si dobrou náladu a začneme pozitivní 

konverzaci s úsměvem. Tam, kde pacient vidí špatné, vyzdvihneme světlé stránky a 

výhody, pak hovor obracíme jiným směrem. Někdy je lepší zůstat u běžných informací a 

nepouštět se do polemiky, jejich názory nevyvracíme, neboť se nedají přesvědčit. 

Při jednání s problémovými pacienty, kteří neustále vyvolávají nepříjemnosti, se 

musíme obrnit trpělivostí a jednat v klidu, bez emocí. Poskytneme základní informace 

k lékům, zodpovíme dotazy. Nepouštíme se do debaty, raději se věnujeme dalšímu 

pacientovi. Když i nadále vyvolává problémy, je nutné situaci řešit přes nadřízeného. 

Práci s lidmi je třeba brát s nadhledem a dělat ji s radostí. Všechny problémy se jednou 

vyřeší. Důležitý je kladný přístup a snaha pomoci. 
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4 DISKUSE 
 

Malé konflikty, nejasnosti a nedorozumění jsou snadno řešitelné, pokud obě strany 

spolupracují a efektivně komunikují. Většinou jsou dovedeny do zdárného konce. 

U složitějších případů se situace může zkomplikovat. Je třeba mít na mysli, že v lékárně 

je v první řadě nutné držet se faktů, předpisů a nařízení. Pak teprve se zaměříme na 

příčinu konfliktu a její pochopení, vysvětlení situace z naší strany a hledání schůdného 

řešení. Nesmírně důležitá je interakce s klientem, aby pochopil celkovou situaci a 

možnosti, které se nabízejí. Základem je klidné jednání, proto je třeba klienta uklidnit a 

ujistit ho, že uděláme vše, co je v našich silách, pokud to bude možné. 

Když se stane, že pacient je hrubý a napadne nás, nezbyde než ho rázně usměrnit. Vždy 

jednáme slušně a s chladnou hlavou. Důležitá je vstřícnost a ochota s určitou mírou 

tolerance. Se zákazníkem se v žádném případě nehádáme, ale pokusíme se ho přimět 

ke spolupráci. Zachováme si svou důstojnost, to má vliv na klientovi reakce. Nedáme 

mu prostor, aby se rozčiloval. Vybereme společně nejvhodnější řešení, nejčastěji 

formou kompromisu a případ uzavřeme. Řešení se snažíme neodkládat, jen když je to 

nezbytně nutné. Pokud klient bude nadšený naším řešením, pak je to značný úspěch. 

Může se stát, že nám v určité fázi konfliktu dojdou argumenty nebo se octneme na 

mrtvém bodě, tehdy budeme nuceni improvizovat, ale neměli bychom se vzdát. Jiná 

možnost je, že zkusíme najít někoho, kdo by nám s problémem dokázal poradit, 

můžeme se obrátit na kolegy v práci. Ti se jistě rádi podělí o dobré nápady v rámci 

týmové spolupráce. 

O řešení nejzávažnějších druhů konfliktu se rozhodně sami nebudeme pokoušet, mohli 

bychom na to vážně doplatit. Příkladem může být násilná trestná činnost, ozbrojená 

loupež, nečekaný útok nebo jednání s nepříčetným člověkem nebo pacientem pod 

vlivem drog. V takových situacích jde o to zachránit si vlastní život a životy další, jsou-li 

ohroženy. Je těžké zachovat klid a ovládnout strach, většinou zažijeme obrovský šok a 

jednáme instinktivně. Především jde o to, nevyprovokovat útočníka, aby někomu 
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ublížil. Dáme mu, oč žádá a hned, jak nám to situace dovolí, neprodleně zavoláme 

policii. Během incidentu není čas vyjednávat. 

Budeme-li konfliktní situace v lékárně zvládat s přehledem, naše práce se stane 

příjemnou a k tomu více užitečnou. Snadno se vyrovnáme se stresem a to blahodárně 

ovlivní zdraví všech zúčastněných a přispěje k dobré náladě! Na konci našeho úsilí bude 

spokojený klient. 
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ZÁVĚR 
 

Řešení konfliktů vyžaduje velkou dávku energie, trpělivost, sebeovládání a je náročné 

na psychiku člověka. Je ovšem nedílnou součástí našeho každodenního života, při práci 

v lékárně a při běžném kontaktu s lidmi. 

Hlavní úkol zaměstnanců lékárny je poskytovat léky, které pomohou pacientům 

podporovat a chránit jejich zdraví. V tomto duchu by se měla odehrávat také interakce 

s klienty. Výdejní činnost je závislá na dobré komunikaci, musíme poradit pacientovi, 

jaké léky mu pomohou, poskytnout důležité informace a předejít tak možnému 

nedorozumění nebo nejasnostem. Kromě toho se při práci v lékárně vyskytnou situace, 

kdy je nutné řešit běžné problémy všedního dne, ale může dojít i na vážnější konflikty. 

Tehdy bychom měli přiměřeně reagovat, na základě znalostí problematiky komunikace 

v konfliktních situacích, komunikačních dovedností a strategických postupů. Nejvíce ze 

všech metod se osvědčila asertivita, která bezvadně funguje ve většině konfliktních 

situací. Není ovšem universálním postupem. Je třeba být ve střehu a nedopustit, aby 

asertivita přerostla v agresivitu. 

Člověk by si měl stát za svým názorem, být zásadový a ve svém projevu přesvědčivý. 

Takové vlastnosti jsou nanejvýš prospěšné v dnešním problematickém světě. Určitá 

míra tolerance je při práci v lékárně také nutná, ale nesmí se jí zneužívat.  

Děkuji za prostor a možnost vyjádřit svůj názor. Přeji si pomáhat lidem, kteří to 

potřebují.  

Cíle práce jsem splnila. Popsala jsem různé konfliktní situace, které se mohou 

vyskytnout v lékárně a jejich řešení, také jsem charakterizovala určité typy lidí, s nimiž 

v lékárně budeme jednat. 

Provedla jsem dotazníkové šetření a zjistila úroveň komunikace v lékárnách a 

spokojenost klientů. Výsledky dotazníků jsem zpracoval graficky a zhodnotila. 

Na základě zjištění jsem navrhla několik rad pro zlepšení komunikace v lékárnách a 

vhodné řešení nepříjemných situací. 
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SUMMARY 
 

Coping with Conflict Situations at Pharmacy 

 

I chose this topic due to my private interest in individual approach to patients as a part 

of pharmaceutical practice, the need to improve interpersonal interaction and the 

ability to solve interpersonal conflicts. I also did a survey among pharmacy customers 

according to their experience concerning service and help in pharmacy. 

As the goal of the final assignment I described the basic principles of coping with 

conflict situations between the pharmaceutical staff and pharmacy customers and by 

the means of questionarire I found out what experience the pharmaciest and their 

assistants had in mutual negotiating.  

On the basis of the questionaire survey I offered advice for communication 

improvement at pharmacy. 

I especially focused on the following issues: how and why the conflict had arisen and 

what were it´s causes. Then I gave certain suggestions as well as preventative measures 

and immediate solution of a problem that might have caused the conflict. 

I began my assignment with the general communication basics, the principles  of 

communication that must be followed for better understanding each other in 

interpersonal relationships. I analysed different characters of people and classified 

them into communication groups according to their reactions and ways of solving 

problems. 

I suggested the ways of responding other people when the problem or complaint 

arises. I stressed out the most important methods, which help us to deal with 

troublemakers, and the ways how to solve the problems or conflicts we may tackle. 

I recommended following: professional approach, respect, self-confidence, self-control, 

politeness, patience, active listening, assertiveness, strategy, understanding, 
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cooperation, apology, keeping calm and helpful, positive thinking, sense of humour and 

others. 

I held the practical part in a spirit of the questionaire, which I gave to fourty 

respondents of pharmacy employees and then analysed the results with the aim to find 

out what factors influence the effective communication. 

I asked following questions: if they have witnessed any conflict situations at work, 

examples of conflicts they had to deal with, and the way how they coped with the 

situation etc. 

And I also asked patients  questions about the fact how they were satisfied so far, if 

they had any problem and what improvement they would like to see. 

Finally I made conclussion that the pharmacy customers deserve the best service, 

professional care, our advice, help, and encouragement because they were our 

customers and human beings suffering from disorders, diseases and pains. They should 

be treated adequately with full respect, no matter if they were not in mood or 

something else bothers them.  

Despite conflict prevention such situations might occur and we had to deal with them 

using our psychological skills with the aim to make our patient feel satisfied without 

the feeling of injustice and minimize the stress. 

 

Key words: conflict resolution, interpersonal relationship, self-control, assertiveness, 

professional approach, the pharmaceutical staff, encouragement, psychological skills.  
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PŘÍLOHA 

 

Příloha č. 1 
 

ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 
 

Určený klientům lékárny. 

Prosím o pravdivé vyplnění dotazníku, který bude součástí praktické části mé 

absolventské práce na téma: Zvládání konfliktních situací při práci v lékárně. 

Práci zpracovává: Jana Kučerová, VOŠ Mills, Čelákovice, obor: Diplomovaný 
farmaceutický asistent 

Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková 
Předem všem velice děkuji za ochotu. 

Prosím uveďte: 

věk:   pohlaví:  žena  muž   vzdělání:  

základní SOU     střední s maturitou  vyšší odborné  vysokoškolské   

 

1. Jak často navštěvujete lékárnu? 

 

a. Minimálně 1x za měsíc 

b. Cca 4x za rok 

c. 1x za rok 

d. Zřídka 

 

2. Chodíte do stejné lékárny? 

 

a. Vždy 

b. Častěji 

c. Nezáleží vám na tom 

d. Lékárny střídáte 

 

3. Jste spokojen/-a s jejich službami? 

Označte známkou 1 – 5, (1 – nejvíce, 3 – průměr, 5 – nespokojen). 
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4. Dostáváte vždy dostatečné informace k lékům? 

 

a. Ano 

b. Ne 

c. Jak kdy 

 

5. Jste ochoten při řešení konfliktu spolupracovat a přistoupit na kompromis? 

 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

 

6. Jste spokojen s přístupem lékárníků a farmaceutických asistentů k pacientům? 

Pokud ne, co byste zlepšil/-a? 

 

a. Ano 

b. Ne  

 

7. Byl jste v poslední době svědkem nebo přímým účastníkem konfliktní situace 

v lékárně? Pokud ano, popište stručně, co se přihodilo a jak byl problém 

vyřešen. 

 

a. Ano 

b. Ne 

 

8. Co vám v lékárně nejvíce vadí? 

 

a. Fronty 

b. Prostředí 

c. Kontakt s nemocnými lidmi 

d. Neochota lékárníků 

e. Když se vám nedaří sehnat některé léky. 

f. Něco jiného? Uveďte, co. 

 

9. Když se vám ceny léků zdají příliš vysoké. 

 

a. Budete se zlobit na lékárníka, že podražili. 

b. Jen tak mimochodem si postěžujete. 

c. Nebudete to komentovat. 

d. Vyžádáte si účtenku. 

e. Jiná možnost, uveďte jaká. 
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10. Nutně potřebujete léky, ale je pátek odpoledne a přivezou je až v pondělí. 

 

a. Poprosíte lékárníka, aby vám zjistil, kde je seženete ještě dnes. 

b. Odejdete s nepořízenou. 

c. Ztropíte scénu. 

d. Vydáte se léky shánět jinam. 

e. Jiná varianta, uveďte, jaká. 
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Příloha č. 2 

 

ANONYMNÍ DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM 

 

Určený pro praktickou část absolventské práce na téma: Zvládání konfliktních situací 
při práci v lékárně 

Práci zpracovává: Jana Kučerová, VOŠ Mills, Čelákovice, obor: Diplomovaný 
farmaceutický asistent 

Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková 

Získané informace budou použity pouze pro účely mé absolventské práce.  

 

Prosím o vyplnění dotazníku farmaceuty a farmaceutické asistenty pracující v 
lékárně, kteří jsou zapojeni ve výdejní činnosti (výdej léků na recept i volně 
prodejných). 

Stačí zaškrtnout jednu možnost. 

Předem všem velice děkuji za ochotu. 

 

Prosím uveďte:   
věk:    pohlaví:  žena  muž   
 vzdělání: 

základní SOU     střední s maturitou  vyšší odborné  vysokoškolské 

pracovní zařazení:     délku praxe v lékárně: 

 

1 Pacient přijde po měsíci reklamovat lék pro jeho vedlejší účinek (přibývá na 
váze nebo má vyrážku) a terapeutický efekt se neprojevil. 

 

a. Lék vezmete a ochotně pacientovi vrátíte peníze. 

b. Odmítnete reklamaci s vysvětlením, že reklamace není možná. 

c. Zavoláte nadřízeného, aby situaci vyřešil. 

d. Lék vezmete zpět, ale o vrácení peněz nemůže být řeč, proto nabídnete 
pacientovi jiný lék nebo si bude muset vybrat něco dalšího ve stejné hodnotě.  

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

2 Pacient požaduje lék, který je dočasně nedostupný a alternativní léky 
odmítne, přestože lék nutně potřebuje. 

 

a. Pokusíte se zjistit, jestli tento lék ještě někde mají a seženete ho. 

b. Pacienta pošlete do jiné lékárny. 

c. Budete se ho snažit přesvědčit, že alternativní lék je stejně dobrý, i když je 
dražší. 
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d. Navrhnete mu, aby se poradil s lékařem, nebo lékaři přímo zavoláte. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

3 Pacient chce platit pětitisícikorunovou bankovkou a nemá menší peníze, 
nemůžete mu na ni vrátit. 

 

a. Pošlete kolegu pro drobné do banky. 

b. Poprosíte pacienta, aby si bankovku někde rozměnil. 

c. Navrhnete mu možnost platit kartou. 

d. Odmítnete peníze a budete žádat menší částku. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

4 Pacientovi se ve frontě udělá nevolno a omdlí. Zákazník u pultu chce za 
každou cenu dokončit nákup, protože mu jede za 10 minut autobus. 

 

a. Omluvíte se a jdete poskytnout 1. pomoc pacientovi, který zkolaboval. 

b. Nejprve dokončíte nákup, a pak se jdete podívat, co se stalo. 

c. Zavoláte někoho z kolegů, aby vám pomohl. 

d. Všechny pacienty vyženete, zavřete lékárnu, a pak pomůžete postiženému. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

5 Pacient, který je vaším stálým zákazníkem, vyžaduje lék, který není volně 
prodejný (mast Framykoin).  

 

a. Lék mu bez receptu v žádném případě nevydáte. 

b. Nějak to zařídíte a lék od vás dostane s podmínkou, že to nikomu neprozradí. 

c. Zeptáte se, na co lék potřebuje a pro koho a poradíte se s nadřízeným, jestli lék 
můžete prodat. 

d. Taktně mu vysvětlíte, že lék nemůžete prodat bez receptu, a doporučíte mu, aby 
přinesl recept od lékaře. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

6 Zákazník se pokusí ukrást z regálu drahý doplněk stravy, vy ho přistihnete. 

 

a. Požádáte ho, aby produkt zaplatil nebo vrátil. 

b. Budete předstírat, že jste si ničeho nevšimli. 

c. Zavoláte policii. 

d. Ztropíte poplach. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 
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7 Kolega omylem prodá lék rezervovaný pro jiného pacienta, pacient si pro něj 
přijde, a opět se dovídá, že objednaný lék není skladem. Začne se zlobit. 

 

a. Zjistíte, co se přihodilo, omluvíte se a snažíte se chybu napravit. 

b. Nevíte, proč je to tak a nezajímá vás to. Lék se dá přece objednat. 

c. Budete po léku pátrat, a pak popíchnete pacienta, aby si to s kolegou vyřídil. 

d. Lék znovu objednáte, ostatní není vaše starost. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

8 Nedoslýchavému pacientovi vysvětlujete účinky několika léků a způsoby 
použití, on se pokaždé zeptá: „Co jste říkala?“ a vypadá, že nerozumí a takřka 
nespolupracuje. 

 

a. Doporučíte pacientovi, aby si přečetl příbalový leták. 

b. Zavoláte kolegu, aby vám s tím pomohl. 

c. Napíšete na každou krabičku zvlášť, na co se používá, jak a dávkování. 

d. Vše jednoduše vysvětlíte, napíšete na krabičky a zvlášť na papír stručně doplníte 
důležité poznámky. Ujistíte se, že vás pochopil. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

9 Děti se v lékárně honí a rodiče nereagují. I když shodí několik krabiček, hra 
pokračuje. 

 

a. Klidně se zeptáte, čí to jsou děti, pak požádáte rodiče, aby je usměrnili. 

b. Budete jejich chování tolerovat. 

c. Děti okřiknete, aby toho nechaly. 

d. Rozzlobeně pošlete děti ven. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 

 

 

10 Do lékárny přijde opilý pacient, chová se hrubě, je vulgární, nakonec vám 
vynadá, že léky máte příliš drahé a začne to rozebírat. 

 

a. Budete se s ním hádat, že nemá pravdu. 

b. Nabídnete mu nejlevnější léky. 

c. Řeknete, že má pravdu a dále se s ním nebudete dohadovat. 

d. Zavoláte policii nebo ochranku. 

e. Jiná možnost, uveďte, jaká. 
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11 Jaký postoj zaujímáte ke konfliktním pacientům, pokud se u vás objevují? 

 

a.  Nerad/-a je vidíte. 

b.  Poradíte si s nimi. 

c. Jiný postoj, uveďte jaký. 

 

 

12 Jak byste sám ohodnotil/-a své znalosti v oblasti komunikace? 

 

a. Špatné 

b. Nedostatečné 

c. Dobré 

d. Vynikající 

 

 

13 Máte zájem o vzdělávání v oblasti komunikace? 

 

ANO   NE 

 

 

14 Zúčastnil/-a jste se nějakého semináře o komunikaci v lékárně? Pokud ano, 
jakého? 

 

ANO   NE 

 

 

15 Byl/-a jste v poslední době svědkem nebo přímým účastníkem konfliktu 
v lékárně?  

 

ANO   NE 

Pokud ano, popište stručně: o jaký problém šlo 

  jak jste problém řešil/-a 

  zda se vám podařilo konflikt zdárně vyřešit 

  případně co bránilo úspěšnému vyřešení 
 

 

 


