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ČERNOBÍLÉ VIDĚNÍ

CVIČENÍ

Určitě jste také někdy zažili, když jste s někým byli ve při, že jeden z vás (nebo oba) začal říkat 
věci typu ty mě nemáš rád, ty jsi hloupý nebo ty nic nevíš, měl bys raději dělat. Takováto tvrzení 
lidé většinou říkají, když jsou příliš rozhněvaní nebo příliš chladní. Jejich myšlení je ovlivněno 
negativními pocity a projeví se i v podobě negativních myšlenek. Již se nedokážou soustředit 
na to, co se opravdu teď a tady kolem nich děje. Často pak propadají černobílému vidění světa, 
které je založeno na tom, že je buď něco správné, nebo špatné a nic mezi tím. Černobílé vidění 
nás vede k hledání toho, čí je to vina nebo kdo měl pravdu, ale nesnaží se pochopit podstatu 
problému, hledat příčiny – nenaplněné potřeby – a navrhovat řešení.

Když jsou lidé v konfliktu, tak se s tím často pojí pocity hněvu a vzteku. To jsou vysoce nabité 
směsice pocitů a myšlenek, které dokážou konflikty eskalovat. Je pro ně typické černobílé vidě-
ní nebo, jak se někdy říká, červená páska přes oči, která zcela znemožňuje jasné vidění situace. 
Když jsme naštvaní, tak máme jen dvě možnosti: poddat se vzteku, nebo se pokusit zklid-
nit. Jak? Uvědomíš si, že jsi naštvaný, zahodíš černobílé vidění světa, pokusíš se uklidnit mysl,  
soustředíš se na hledání potřeby, která stojí za hněvem, zamyslíš se nad tou potřebou  
a tím, jak ji naplnit.

Cíl: studující se pokusí vcítit se do konfliktní situace, pokusí se empaticky 
vnímat obě strany sporu a vyjádřit své stanovisko bez agrese a s respektem 
k druhým.
Čas: 20 minut
Příprava: vytištěné pracovní listy Řešení konfliktů.
Seznam pomůcek: kartičky pocitů, kartičky potřeb.

Vyberte si nějakou konfliktní situaci buď z vlastního života, nebo jednu z modelových situací, 
které nabízí metodika. Zkuste u toho mít chladnou hlavu a dívat se na věci z pohledu druhého. 
Zkuste pochopit, proč se takto choval*a a co vyvolalo jeho/její reakce. Místo obviňování zkuste 
vymyslet jinou reakci, která vyjadřuje to, co se ve vás děje a zároveň neubližuje druhým.
Sdílejte to ve dvojici.

Nápomocný může být příklad:
Jamin a Štěpán jsou sourozenci. Štěpán nesnáší, když Jamin nosí jeho oblečení. Jamin si štěpá-
novo oblečení občas půjčuje a nechápe proč mu to tolik vadí. 
Příklady konstruktivního a destruktivního řešení konfliktu mezi Jaminem a Štěpánem



REFLEXE

V reflexi se zaměřte na následující otázky:
 • Jak to šlo?
 • Co bylo užitečné, co vám pomohlo? V čem?
 • Co bylo nejtěžší? Proč?
 • V čem to může být užitečné?

KONSTRUKTIVNÍ DESTRUKTIVNÍ
Štěpán se zeptá Jamina zda  
ví, které oblečení je Štěpánovo. 
Navrhne, že své oblečení poznačí 
aby Jamin příště věděl.

Vypadá to, že se Jaminovi  
obzvláště líbí jedno Štěpánovo 
tričko. Štěpán navrhne Jaminovi,  
že mu řekne odkud si tričko koupil.

Štěpán vysvětlí Jaminovi,-
že ho rozčiluje a otravuje, když  
si Jamin půjčuje jeho oblečení. 
Zeptá se zda má Jamin návrhy  
jak tuto situaci vyřešit. 

Pokaždé když má Jamin na sobě 
Štěpánovo oblečení, na něj Štěpán 
křičí a někdy i někdy i udeří.

Štěpán začne nosit Jaminovo  
oblečení bez zeptání se na oplátku.

Štěpán nechá své oblečení nevy-
prané, aby ho Jamin nenosil.


