
Řešení 
konfliktů

Modul 3



Vzdělávací cíle

▪ Rozpoznat

▪ Zvládnout 
Konfliktní situace

Modul vám pomůže: 

Jak?

Poskytnutím příkladů ze skutečného života & 

přehledem dovedností nezbytných k jejich 

zvládnutí.

(Teorie; Vzdělávací aktivity; doporučení)

Zvolit optimální dovednosti řešení konfliktu (empatie, 

vyjednávání, asertivita, aktivní naslouchání, pomoc atd..).

Pochopit konflikty a uvést do souvislostí na všech úrovních

(jedinec, skupina, organizace).

Poznat postup zvládání konfliktů (zastavit a zamyslet se; převést 

konflikt; vyšetřit; nalézt řešení) a jeho styly (vyhnutí se konfliktu, 

spolupráce, nalezení kompromisu, přizpůsobení se, soutěžení).



Úvodní aktivita: Zamyšlení se nad svým postojem

Úvod ke konfliktům a řešení konfliktů

Lekce 1 Pochopení konfliktu a jeho úrovně 

Lekce 2 Styly zvládání konfliktu

Lekce 3 Vyřešení konfliktu

Závěrečná aktivita: Opětovné zamyšlení s porovnáním se zamyšlením se 

na úvod

Další materiály

Reference

Modul řešení konfliktu



Úvodní aktivita: Zamyšlení se nad tím, jak vnímáme druhé lidi
Zamyslete se nad sebou 

Zvolte jednu z odpovědí a zjistěte, zda jste spíš „flexibilní“ nebo „systematičtí“ 

Nezapomeňte, že správná odpověď neexistuje! 

Pokud máte více lichých odpovědí, jste flexibilní, snílek a s inovativním nastavením mysli.

Pokud máte více suchých odpovědí, jste systematičtější, pragmatický a s nastavením na výsledky. 

a.
1. Snadno měním pracovní úkoly a zkouším nové úkoly. 

2. Když se do něčeho pustím, dokončím to celé.

b.

3. Zajímá mě víc budoucnost než minulost.

4. Soustředím se na přítomnost.
c.

5. Skupiny jsou podle mě efektivnější než jednotlivci.

6. Myslím si, že jednotlivci mohou být produktivnější než 

skupiny.

d. 
7. Rád(a) pracuji s dalšími lidmi.

8. Radši pracuji samostatně

e.

9. Nemám ráda termíny.

10. Termíny jsou pro mě důležité.
f.

11. Nové nápady se nemusí nejprve vyzkoušet.

12. Nové nápady se musí před použitím vyzkoušet.



Úvod ke konfliktům a řešení konfliktů

Konflikt?

Podstata: 
spor, rozdíly, rozpor

Definice dle kontextu

Situace s neslučitelnými cíli, poznatky či emocemi (u

jednoho jedince či mezi více lidmi) vedoucí k rozporu nebo

protichůdné interakci.



Slova popisující „konflikt“

SYNONYMA pro konflikt ANTONYMA pro konflikt

lišit se, nesouhlasit, narušovat, odlišovat se, hádat 

se, střetnout se, kolidovat, bojovat, soupeřit, 

soutěžit, neshodnout se, rozčilovat se, nemít 

stejný názor, narušovat, být v rozporu, nesvár, 

oponovat, usilovat, narazit, srazit se čelem, zkřížit 

meč s, chybět soulad s, jít proti proudu

mír, příměří, shoda, klid, harmonie, podřídit se, 

dohoda, svornost, stabilita



Konflikt nastává, pokud má nějaká osoba potřebu, která není naplněna

🡪 Vyjádření potřeby

🡪 Zjištění, zda tuto potřebu lze splnit, či nikoli

Řešení konfliktu

ANO: řešení

NE: vyjednávání/řešení konfliktu

Pokud nelze konflikt snadno vyřešit,

bude možná potřeba zapojit neutrální

třetí stranu jako prostředníka řešení

sporu.



Teorie křivky konfliktu

Latentní konflikt

Zranění

Situace po 

konfliktu/vyřešení

Vznikající konflikt 

Eskalace 

konfliktu

De-eskalace/vyjednáváníion

Vyřešení konfliktu

- Čas -

-
In

te
n

z
it
a
 -

Skrytý potenciál vzniku konfliktu.

Z potenciálního 
konfliktu se stává 

skutečný

konflikt se v průběhu 
času stupňuje

Napětí vzniklé v konfliktu 
zraňuje zúčastněné strany

Napětí se snižuje, pokud se ze sporu 
stane uvědomění si různých potřeb

Rozdělení zájmů v konfliktu 
a nalezení kompromisu

Dosažení shody



Lekce 1 Pochopení konfliktu a jeho úrovně

Téma 1 Konflikt jedince

Téma 2 Konflikt ve skupině

Téma 3 Konflikt v organizaci

Aktivita 1.1. Účel světí prostředky

Aktivita 1.2. Poznejte úrovně konfliktu

Řešení konfliktu



Téma 1: Konflikt jedince

• Vnitřní konflikt jedince je psychologické dilema, interní konflikt týkající se

osobního cíle (např. etické nebo emoční otázky 🡪 rozhodovací problém)

• Interpersonální konflikt se týká soutěžení mezi osobami za účelem zisku

nějaké pozice, zvýhodnění či finančních nebo jiných zdrojů (vzájemná neshoda)

Konflikt jedince

se vztahuje k nesouladu mezi jedinci či k různému vnímání

(např. různé názory a/nebo nerovný vztah při jednání s ostatními)



Doporučení pro řešení konfliktů JEDINCE:...

Přijmout návrhy a poznámky od ostatních

Hrát si (být kreativní), co se týče osobních výzev

Být si vědom své sebehodnoty

Věnovat pozornost svým emocím a pocitům. Poslouchat své osobní 
potřeby

Při komunikaci využívat oční kontakt a gesta

Mluvit potichu, nezvyšovat hlas. Být trpělivý a klidný

Mluvit v „první osobě“. Vy máte klíč k řešení! 



Téma 2: Konflikt ve skupině

• Konflikt v rámci skupiny se týká konfliktu vzniklého na základě vztahů mezi

skupinami, odděleními, jednotkami atd.

• Konflikt mezi skupinami se týká konfliktu mezi několika nebo všemi členy skupiny

(většinou mívá dopad na výsledky, hodnoty, postoje či zájmy skupiny)

Konflikt ve skupině

se týká sporu v rámci skupin / mezi skupinami.



Doporučení pro řešení konfliktů ve SKUPINĚ:...

Vyvarovat se provokativních slov či slov vyvolávajících konflikt

Přistupovat k věci s humorem

Zachovat vyváženost

Snažit se vcítit do ostatních

Měřit stresové situace

Umět odpouštět a zapomínat

Hledat kompromisy a neprovokovat



Téma 3: Konflikt v organizaci

• Konflikt v rámci organizace nastává mezi různými úrovněmi organizace

(horizontální je konflikt mezi zaměstnanci či odděleními na stejné úrovni hierarchie; vertikální je konflikt mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem či jinou osobou na vyšší úrovni hierarchie dané organizace)

• Konflikt mezi organizacemi nastává mezi různými organizacemi. 

Může se jednat o různé typy konfliktu: mezi organizacemi, který upravují pravidla organizace, a konflikt mezi 

organizacemi a vládními/správními složkami, který upravují celostátní zákony

Konflikt v organizaci (konflikt na pracovišti)

se týká rozporu či nedorozumění vzniklých z aktuálně existujících  či vnímaných rozdílných 

potřeb, názorů, zdrojů a vztahů mezi členy nějaké organizace.



Doporučení pro řešení konfliktů v ORGANIZACÍCH: ...

Pořádejte akce, kdy budou lidé moci diskutovat z očí do očí

Buďte spravedliví

Poskytujte a přijímejte zpětnou vazbu týkající se práce v týmu

Hodnoťte svůj výkon podle práce týmu

Hledejte řešení, která vyhovují více organizacím

Naslouchejte potřebám organizace



Konflikt

Úroveň jedince Úroveň organizace

Konflikt mezi organizacemiKonflikt v rámci organizaceKonflikt mezi osobamiVnitřní konflikt jedince

Úroveň skupiny

Konflikt v rámci skupinyKonflikt mezi skupinami

Úrovně konfliktu



Lekce 2 Styly řešení konfliktu

Téma 1 Zjistěte, jaké jsou a kdy je použít

Téma 2 Styly konfliktu a zvířata, která je znázorňují

Aktivita 2.1. Dotazník ke stylům zvládání konfliktu

Aktivita 2.2. Jakým zvířetem při řešení konfliktu jste?

Řešení konfliktu



Styly řešení konfliktu: 

Téma 1: Zjistěte, jaké jsou a kdy je použít

Vyhýbání: vyhnout se problému. 

Kdy použít >>> pokud není možnost 

získat, co chcete.

Přizpůsobení: uspokojení potřeb jiné osoby 

namísto vašich potřeb. 

Kdy použít >>> pokud nezáleží na tom, jaký 

postoj bude uspokojen (váš nebo druhé 

osoby)

Soutěžení: uspokojení svých potřeb bez ohledu 

na ostatní. 

Kdy použít >>> pokud je potřeba jednat rychle a 

rozhodně.



Spolupráce: zohlední se potřeby všech osob 

zapojených do konfliktu. 

Kdy použít >>> Pokud je potřeba sloučit pohledy 

různých osob na daný problém.

Kompromis: jsou uspokojeny potřeby všech osob.

Kdy použít >>> Pokud jsou dva konkurenti se stejnou

sílou vnímání a jsou pevně odhodláni dosáhnout

svých, vzájemně si odporujících cílů.



Kompromis

Matice stylů řešení 

konfliktů
NEJLEPŠÍ JE NALEZENÍ KOMPROMISU

Ze všech stylů je nejefektivnější nalezení kompromisu

- Významná orientace na 

vztahy
- Řešení vzájemných problémů
- Nalezením společné 

potřeby, která má být 
uspokojena, budou 

spokojeni všichni

Soutěžení

Významný problém

Boj

Nízká orientace na vztahy

Spolupráce

Významný problém

Vzájemné řešení problému

Vysoká orientace na vztahy

Vyhýbání

Nevýznamný problém

Ustoupení

Nízká orientace na vztahy

Přizpůsobení

Nevýznamný problém

Sebeobětování

Vysoká orientace na vztahy



Zvíře    Styl

Sova🦉 Spolupráce

Želva🐢 Vyhýbání

Žralok🦈 Soupeření

Medvídek🧸 Přizpůsobení

Liška🦊 Kompromis

Téma 2: Styly konfliktu a zvířata, která je znázorňují

Zásada

Vyhraju já i ty

Já tam, ty tam

Já vyhraju, ty prohraješ

Já prohraju, ty vyhraješ

Já jsem spokojený, ty jsi 

spokojený



Lekce 3 Vyřešení konfliktu

Téma 1 Postup řešení konfliktu

Téma 2 Dovednosti řešení konfliktu

Téma 3 Příklady z praxe

Aktivita 3.1. Další způsoby reagování na konflikt 

Aktivita 3.2. Rozvoj dovednosti „aktivního naslouchání“ při řešení konfliktu 

Řešení konfliktu



Téma 1: Postup řešení konfliktu

1. ZASTAVTE SE A ZAMYSLETE SE, jakmile zjistíte, že

nastal konflikt.

Vaše reakce má vliv na průběh konfliktu.

Buďte v klidu, silné a rozumní, nenechte se vyvést z míry

slovy,

2. PŘEVEĎTE konflikt do pozitivní diskuze.

Zůstaňte v klidu, buďte trpěliví a navrhněte optimální

řešení pro vás i pro druhou osobu zapojenou do konfliktu,

buďte otevření aktivnímu naslouchání.

NESPADNĚTE DO PASTI KONFLIKTU!

Pokud se vás někdo snaží rozčílit



3. VYŠETŘETE, proč konflikt 

nastal. 

Zamyslete se nad příčinami

konfliktu, řekněte svůj názor, sdělte,

jak se cítíte, naslouchejte a zaměřte

se na skutečný problém.

4. NAJDĚTE JEDNO NEBO VÍCE ŘEŠENÍ ve vzájemné

spolupráci.

Neobviňujte, nevymlouvejte se, buďte optimističtí, že řešení

najdete, použijte jeden ze způsobů zvládání konfliktu.



Téma 2: Dovednosti řešení konfliktu

Aktivní naslouchání: 
respektování a vynikající 
komunikační dovednosti

Kreativní řešení problému: 
vztah pro obnovu rovnováhy a 

kritické uvažování

Vyjednávání:
transparentnost, nestrannost a 

uvážlivost

Empatie: umění ptát se a 
trpělivě dávat zpětnou vazbu

Zprostředkování: intuitivnost, 
vnímavost a realističnost

Asertivita: vyrovnanost, 
spravedlivost a rozhodnost



Téma 3: příklad z praxe (interní konflikt)

Když mu bylo 19 let, strávil 3 roky ve vězení

Měl tam možnost naučit se vařit

Po propuštění z vězení chtěl pracovat jako

brigádník a byl několikrát odmítnut.

Byl frustrovaný:

🡪 Byl si vědom svých dovedností, ale nevěděl, jak

je předvést

Alexovi je 35 let a je uznávaným 

kuchařem v prestižní restauraci 

ve městě Palermo.



Co si myslíte, že udělal? 

Než budete pokračovat na další slide, pokuste se vymyslet různá řešení 

jeho problémů

ZAŽÍVAL INTERNÍ KONFLIKT



• Nabídl pomoc v kuchyni dobročinného podniku, který řídí německá 

organizace

• Získal práci v Německu

(měl trochu obavy kvůli jazykové bariéře, ale protože neměl jiné nabídky, 

rozhodl se, že práci přijme) 

• Po 7 letech strávených v Německu se rozhodl vrátit zpět do svého rodného 

města. 

…Byl kreativní, odvážný a asertivní!

Díky získaným zkušenostem

🡪 má nyní skvělou práci ve svém městě

🡪 plánuje otevřít si do 5 let vlastní restauraci



Dovednost aktivního 

naslouchání a komunikace jsou 

zásadní dovednosti, které nám 

pomohou předcházet konfliktům, 

vyjasnit si konfliktní situace a 
vyřešit je!

Konflikt není ani pozitivní, ani negativní!

Konflikt

lze převést

na tvůrčí příležitost!

účel



Aktivita 1.1. Účel světí prostředky

Abychom mohli problém vyřešit, musíme ho poznat!

Situace:

• Bydlíte s rodinou ve druhém patře, od sousedů v prvním patře slyšíte každý den křik.

• Nemůžete pořádně spát a už toho máte dost. Sejdete dolu a zazvoníte na jejich dveře, abyste řekli, co se vám 

nelíbí.

• Soused se omluví, ale neřekne, kdo křičí a proč. 

Na druhou stranu..

• Situace se stupňuje a celá vaše rodina je z toho otrávená. Znovu zvoníte na souseda, ale ten vám neotevírá.

• Po řadě stížností k lidem v okolí vás jednoho dne soused pozve k sobě dovnitř: dozvíte se od něj, že má 

zdravotně postiženého syna,. 

Zamyslete se and těmito otázkami:

1. Jaké jsou podle vás potřeby na obou stranách? 

2. Jak byste se cítili, pokud byste byli na místě toho otce? Jak si myslíte, 

že se cítí, když jej hodnotíte?

3. Co byste chtěli, aby se stalo? Čeho byste se do budoucna vyvarovali?

Aktivita se 

zamyšlením



Aktivita 1.2. Poznejte úrovně konfliktu

a. Během pracovní směny jsem měl úraz, protože jsem byl 

unavený po dlouhých hodinách práce.

b. Nemám žádné vztahy se sousedy, protože jsou hluční.

c. Všichni zaměstnanci v mém oboru dostávají nižší platy, než 

by měli. Nebudeme 2 dny pracovat a uděláme stávku za 

prosazení našich práv.

d. Musím si pohovořit s dcerou, její učitel mi řekl, že nechce 

dělat úkoly.

e. Nemám peníze, protože nepracuji, požádám tedy o státní 

finanční podporu.

f. Nechodím na pláž, protože neumím plavat, ani dcera tam 

nikdy nebyla.

g. Musím podpořit rodinu, která žije na venkově. Nemám ale 

auto a nejezdí tam žádné autobusy. Oni si myslí, že se o ně 

nezajímám.

1. Vnitřní konflikt jedince

2. Konflikt mezi osobami

3. Konflikt v rámci skupiny

4. Konflikt mezi skupinami

5. Konflikt v rámci organizace

6. Konflikt mezi organizacemi

Analytická aktivita



Aktivita 2.1. Dotazník ke stylům zvládání konfliktu (1/3)

Ovládající 

osoba

A

Přizpůsobivá 

osoba

D

Osoba dělající 

kompromisy 

B

Utíkající před 

problémy

E

Spolupracující

C

Kým jste 

vy...

1.Co uděláte, 

když 

nesouhlasíte s 

ostatními členy 

skupiny o 

důležité 

otázce:

Budete si stát 

za svým a 

bránit svůj 

postoj.

Dáte na ostatní 

členy skupiny.

Vsadíte na 

racionalitu skupiny a 

budete doufat, že o 

své pravdě 

přesvědčíte alespoň 

většinu z nich.

Diskuse se 

nezúčastníte a 

nebudete se 

cítit zavázaný 

bez ohledu na 

to, jaké 

rozhodnutí bude 

přijato.

Zjistíte, na čem se 

se členy skupiny 

shodnete a na čem 

se neshodnete, i 

jaké mají ostatní 

pocity, a poté 

budete hledat 

možné alternativy 

tak, aby byly 

zohledněny postoje 

všech členů.

Aktivita se 

zamyšlením



Ovládající 

osoba

A

Přizpůsobivá 

osoba

D

Osoba dělající 

kompromisy 

B

Utíkající 

před 

problémy

E

Spolupracující

C

Kým jste vy...

2. Podívejte 

se na tyto 

výroky a 

seřaďte je 

podle toho, 

jak odpovídají 

vašemu 

osobnímu 

postoji:

Život si 

podmaňují ti, 

kteří věří ve své 

vítězství.

Při konfliktu je 

téměř nemožné 

vyhrát.

V žádné situaci 

nemá někdo 

konečné slovo, ale 

každý má prostor 

se nějakým 

způsobem podílet.

V konečném 

důsledku je 

dobré se k 

tomu otočit na 

druhou stranu.

Nemá cenu se 

snažit změnit 

osobu, která si 

tvrdě stojí za 

svým názorem.

3.Co uděláte, 

když má 

někdo, kdo je 

pro vás 

důležitý, na 

něco 

nesmyslný 

názor:

Necháte to být 

a řeknete mu, 

že se vám to 

nelíbí.

Řeknete mu 

normálním a 

mírným způsobem, 

že vás to netěší; 

případně to 

odlehčíte 

humorem a 

zamezíte přímému 

střetu.

Upozorníte na 

konflikt a společně 

se pokusíte nalézt 

řešení přijatelné 

pro obě strany.

Pochybnosti si 

ponecháte pro 

sebe.

Dáte to najevo 

svým chováním, 

například 

smutkem či 

nezájmem.

Aktivita 2.1. Dotazník ke stylům zvládání konfliktu (2/3)



Ovládající 

osoba

A

Přizpůsobivá 

osoba

D

Osoba dělající 

kompromisy 

B

Utíkající před 

problémy

E

Spolupracující

C
Kým jste 

vy...

4.Co byste 

udělali při 

řešení konfliktu 

mezi vaší 

skupinou a 

jinou skupinou:

Vymezíte 

oblasti sporu a 

před vznikem 

konfliktu si 

připravíte 

reakce na 

námitky.

Vyzvete členy své 

skupiny, aby si 

dopředu připravili, 

v jakých oblastech 

lze udělat 

kompromis.

Uznáte, že konflikt 

je zdravý, a 

budete se snažit 

vymezit společné 

problémy/cíle.

Podpoříte 

zásadní význam 

harmonie s tím, 

že jediným 

skutečným 

výsledkem 

konfliktu je 

zničení 

přátelských 

vztahů.

Vyzvete skupinu, 

aby problém 

předala 

nestrannému 

rozhodci.

Aktivita 2.1. Dotazník ke stylům zvládání konfliktu (3/3)



Aktivita 2.2. Jakým zvířetem při řešení konfliktu jste vy? 🐢

Výrok Výhody Nevýhody Zvíře

1. „Určitě můžeme 

spolupracovat pro získání 

lepšího řešení“

Výhody: Obě strany dostanou to, 

co chtějí, aby se odstranily 

negativní pocity

Nevýhody: Velké úsilí a 

časová náročnost

2. „Za ty problémy to 

nestojí“

Výhody: Pomůže zachovat vztahy, 

které by byly řešením konfliktu 

narušeny

Nevýhody: Konflikty zůstanou 

nevyřešeny; pokud budeme 

používat často, budou po nás 

ostatní šlapat

3. „Vím, že mám pravdu“ Výhody: Rychlá řešení Nevýhody: Může se rozvinout 

v nepřátelství a nenávist

4. „Udělám, co budeš chtít, 

abychom neměli spor“

Výhody: Při řešení konfliktu se 

zachovají meziosobní vztahy

Nevýhody: Podvolení se v 

každém konfliktu nemusí být 

produktivní

5. „Já vám dám toto a vy mi 

dáte na oplátku tamto“

Výhody: Vztahy jsou zachovány a 

konflikty odstraněny

Nevýhody: Kompromis může 

vést k méně ideálnímu 

výsledku

Analytická aktivita



Aktivita 3.1. Další způsoby reakce na konflikt 

Představte si skutečnou situaci, v níž musíte vyřešit vzniklý konflikt pomocí postupu pro

řešení konfliktu (ZASTAVIT SE A ZAMYSLET; PŘEVÉST KONFLIKT; VYŠETŘIT JEJ;

NALÉZT ŘEŠENÍ)

Uvědomte si rozdíly a respektujte je, ovládejte své emoce, buďte klidní a trpěliví! Odpovězte

na tyto otázky:

1. Co se stalo? Jak konflikt vznikl?

2. Proč ke konfliktu došlo? Jaké důvody způsobily konfliktní situaci? (osobní, jako je 

nedostatečná důvěra, politické, náboženské nebo kulturní hodnoty, zájmy, postoje)

3. Co byste udělali, abyste tomu zabránili? Kdo byl do konfliktu zapojen? 

4. Jaké jsou možnosti vyřešení konfliktu? Jaký styl doporučujete přijmout? Jaké z 

nabízených řešení je oblíbené? Existuje správné a nesprávné řešení?

i

Analytická aktivita



Zhodnoťte svou dovednost naslouchat a přiřaďte 1, 2 nebo 3 body následujícím výrokům (nízká, střední a vysoká 

dovednost aktivního naslouchání). 
(1) 

Nízká

(2)

Střední

(3)

Vysoká

1. Když někdo mluví, mám problém se soustředit na to, co říká, a myšlenkami jsem někde jinde. Je 

potřeba, aby se vyjadřovali co nejpřesněji. 

2. Když někdo mluví, málokdy se mu dívám do očí. Mluvčího by to mohlo rozptylovat. 

3. Umím odhadnout, co mi chce daná osoba říci, a řeknu to dřív. Ušetřím tím čas a dám najevo, že ho 

poslouchám. 

4. Neptám se, ale zdvořile poslouchám. Dřív nebo později by mělo vyjít najevo, co mi chce mluvčí sdělit. 

5. Jsem netrpělivý, když někomu trvá moc dlouho, než se vyjádří, a pobízím ho(ji), aby přešli k jádru věci. 

6. Vyjadřování pocitů je součást komunikace, ale jsem radši, když mluvím s lidmi, kteří mají stejné pocity 

jako já. 

7. Přerušuji mluvčího, když mám stejnou zkušenost nebo zážitek. Mluvčí tak ví, že mám na věc podobný 

postoj. 

8. Když někdo při mluveném projevu dělá gramatické chyby, opravuji je. Mluvčímu to pomůže, aby je 

příště neudělal. 

9. Nemám problémy naslouchat, jsem v tom asi lepší než většina ostatních. 

10. Snažím se udržet konverzaci, i když se mluvčí odmlčí, protože ticho není produktivní. 

Celkový počet bodů za aktivní naslouchání

Aktivita 3.2. Zdokonale si dovednost „aktivního naslouchání“ při 
řešení konfliktu

Aktivita se 

zamyšlením



Další materiály

Techniky řešení konfliktu (IT)

https://www.ionos.it/startupguide/produttivita/gestione-dei-conflitti/

http://pratika.net/wp/risorse/alcune-tecniche-di-risoluzione-dei-conflitti/

Hledání smírných řešení (EN)

https://www.peaceinsight.org/reports/whatworks/

Dovednosti (EN)

https://www.helpguide.org/Články/relationships-communication/konflikt-resolution-skills.htm

Tipy, jak řešit konflikty (EN)

https://www.psychologytoday.com/us/blog/close-encounters/201704/10-tips-solving-relationship-konflikts
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