
Abstrakt 

 

Teoretická část práce je věnována popisu mediace, konkrétně pak rodinné mediaci, v čem 

jsou její specifika, kdo je mediátor a jaké by měl mít vzdělání. Dále se v teoretické části 

zaměřuji na rodinu a dítě v kontextu rodinných konfliktů, sociální práce a práva v kontextu 

mediace a v neposlední řadě přibližuji téma povědomí o mediaci jako o alternativním způsobu 

řešení konfliktů. 

 Empirická část zkoumá prostřednictvím kvantitativního výzkumu povědomí studentů 

sociální práce a práva o rodinné mediaci nejprve pomocí porovnání studijních plánů 

vybraných studijních oborů a následně pomocí online dotazníkového šetření. Jako doplňující 

metodu výzkumu jsem navíc použila strukturovaný rozhovor s jednatelem společnosti Český 

mediátor. 

Vybraný soubor respondentů činí 100 studentů, z toho 47 studentů práv a 53 studentů 

oboru sociální práce pro dotazníkové šetření a jednoho informanta, s kterým byl proveden 

strukturovaný rozhovor.  

Výzkumem bylo zjištěno, že jak studenti sociální práce, tak studenti práv nemají předmět 

věnovaný mediaci v rámci svých studijních plánů nabízen v povinné formě, ale pouze ve 

formě volitelné. 

Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že studenti sociální práce znali rodinnou 

mediaci z hlediska jejího procesu častěji než studenti práv. Překvapivým zjištěním bylo, že 

zájem o rodinnou mediaci v rámci své budoucí profese měli více studenti sociální práce než 

studenti práv.  Co se týče přehledu o četnosti využívání rodinné mediace, tak byly výsledky 

téměř stejné u obou skupin studentů a obě skupiny věděly, že nejčastěji využívaným druhem 

mediace je právě mediace rodinná. 

Na základě doplňkového rozhovoru bylo zjištěno, že, významné základy mediačnímu 

prostředí v České republice již položila stávající generace odborníků z různých odvětví. Na 

budoucí generaci odborníků zůstává tyto těžce vypracované základy správně uchopit a 

rozvinout. Otázka týkající se povědomí a postoje studentů sociální práce a práva k mediaci je 

tedy velmi aktuální. 
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