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Příloha 1: Dotazník použitý pro získání dat 

 

Zjišťování povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci 

 

Vážení respondenti, 

prosím o vyplnění dotazníku, který má za cíl zjišťování povědomí studentů sociální práce a 

práva o rodinné mediaci. 

 

Jmenuji se Veronika Fialová a jsem studentkou navazujícího magisterského studia na 

Univerzitě Karlově. Dotazník je určen pro získání dat k mé diplomové práci na téma 

Povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci pod vedením PhDr. Hany 

Pazlarové, Ph. D. 

 

Dotazník je zcela anonymní a je určen pro studenty oborů sociální práce a práv. Obsahuje 

celkem 28 otázek. V dotazníku jsou dvě otevřené otázky, které jsou hned na jeho začátku, 

zbytek otázek je uzavřených. V uzavřených otázkách vybírejte prosím pouze jednu 

z nabízených odpovědí, pokud není uvedeno jinak. Aby bylo možné dotazník odeslat, je třeba 

odpovědět na všechny otázky. 

 

V případě dotazů, nebo nesrovnalostí mne můžete kontaktovat na telefonním čísle 

607 290 455. 

 

Velice Vám děkuji za Vaše odpovědi a Váš čas, 

 

Veronika Fialová 

 

1) Co je mediace? 

2) Ve kterém zákoně je mediace právně ukotvena? 

3) Která z nabízených forem mediace je podle Vašeho názoru nejčastěji využívána 

v České republice? 

a. Rodinná mediace 

b. Majetková mediace a mediace v oblasti dědických sporů 

c. Pracovně právní mediace 

d. Obchodní mediace 
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e. Mediace v oblasti občanských a sousedských sporů 

f. Komunitní mediace 

g. Trestně-právní mediace 

h. Interkulturní mediace 

4) Se kterými druhy mediace jste byl/a seznámen/a v rámci svého studia? 

a. Rodinná mediace 

b. Majetková mediace a mediace v oblasti dědických sporů 

c. Pracovně právní mediace 

d. Obchodní mediace 

e. Mediace v oblasti občanských a sousedských sporů 

f. Komunitní mediace 

g. Trestně-právní mediace 

h. Interkulturní mediace 

i. S žádnou 

5) Kdo je dle Vašeho názoru z vybraných odborníků nejvhodnější pro výkon 

profese mediátora? 

a. Odborník z oblasti sociální práce 

b. Odborník z oblasti práva 

c. Odborník z oblasti psychologie 

d. Nezáleží na tom, je to individuální 

e. Nevím 

6) Je podle Vašeho názoru rodinná mediace užitečnou alternativou řešení 

rodinných konfliktů oproti soudnímu řízení? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

7) Může být rodinná mediace nařízena soudem? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

8) Potvrďte, zda souhlasíte s tímto tvrzením: Mediace je v České republice velmi 

mladá, začala se rozvíjet v 90. letech 20. století. 

a. Ano 

b. Ne 
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c. Nevím 

9) Potvrďte, zda souhlasíte s tímto tvrzením: Mediaci je stále třeba profesionálně 

rozvíjet. 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

10) Odkud jste se o mediaci dozvěděl/a? 

a. V rámci studia 

b. Mimo studium 

c. Nedozvěděl/a, nevím, co to je 

11) Jak jste se o rodinné mediaci v rámci studia dozvěděl/a? 

a. V samostatném předmětu zabývajícím se přímo mediací 

b. V předmětu, jehož obsah výuky zahrnoval i mediaci 

c. Nedozvěděl/a 

12) Jak hodnotíte efektivitu tohoto předmětu 

a. Nepřínosný 

b. Málo přínosný 

c. Průměrný 

d. Přínosný 

e. Velmi přínosný 

f. Nevím, předmět jsem neabsolvoval/a 

13) Víte, jaký je průběh rodinné mediace? 

a. Ano, učili jsme se to v rámci studia 

b. Ano, ale znám ji z jiné zkušenosti než je studium 

c. Ne, učili jsme se to v rámci studia, ale již si to nepamatuji 

d. Ne, neučili jsme se to v rámci studia 

14) Potvrďte, zda souhlasíte s tímto tvrzením: Rodinná mediace je rozdělena do 

několika fází. 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

15) Potvrďte, zda souhlasíte s tímto tvrzením: V rámci rodinné mediace se mohou 

řešit všechny druhy rodinných konfliktů. 

a. Ano 
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b. Ne 

c. Nevím 

16) Potvrďte, zda souhlasíte s tímto tvrzením: Mediátor může při mediaci využít 

techniky aktivního naslouchání. 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

17) Potvrďte, zda souhlasíte s tímto tvrzením: Výstupem mediace bývá zpravidla 

dohoda mezi spornými stranami upravující řešení jejich sporu. 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

18) Potvrďte, zda souhlasíte s tímto tvrzením: Mediátor by měl být v rámci rodinné 

mediace vždy neutrální. 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

19) Máte zájem věnovat se rodinné mediaci v rámci své budoucí profese? 

a. Ano jednoznačně 

b. Ano, ale zvažuji i jiné možnosti 

c. Ne, ale již jsem nad tím uvažoval/a 

d. Ne, nikdy jsem o tom ani neuvažoval/a 

e. Nevím na co se budu chtít zaměřit v rámci mé budoucí profese 

20) Máte zájem věnovat se jinému druhu mediace v rámci své budoucí profese? 

a. Ano jednoznačně 

b. Ano, ale zvažuji i jiné možnosti 

c. Ne, ale již jsem nad tím uvažoval/a 

d. Ne, nikdy jsem o tom ani neuvažoval/a 

e. Nevím na co se budu chtít zaměřit v rámci mé budoucí profese 

21) V případě, že máte zájem se v rámci profese věnovat jinému druhu mediace než 

rodinné, zaškrtněte, o kterou se jedná. 

a. Majetková mediace a mediace v oblasti dědických sporů 

b. Pracovně právní mediace 

c. Obchodní mediace 
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d. Mediace v oblasti občanských a sousedských sporů 

e. Komunitní mediace 

f. Trestně-právní mediace 

g. Interkulturní mediace 

h. Zatím nejsem rozhodnutý/á 

i. Nemám zájem se mediaci věnovat 

22) Co by Vás motivovalo k tomu, abyste začal/a uvažovat o mediaci ve svém 

profesním životě? 

23) Myslíte si, že je nabídka předmětů v oblasti rodinné mediace v rámci Vašeho 

studia dostatečná? 

a. Ano 

b. Ne 

c. Nevím 

24) Máte osobní zkušenost s rodinnou mediací? 

a. Ano 

b. Ne 

25) Vaše pohlaví: 

a. Žena 

b. Muž 

26) Jste studentem/studentkou: 

a. Sociální práce 

b. Práv 

27) Jakou formu oboru studujete? 

a. Bakalářské 

b. Magisterské 

28) V kolikátém ročníku studujete? 

a. 1. ročník 

b. 2. ročník 

c. 3. ročník 

d. 4. ročník 

e. 5. ročník a vyšší 
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Příloha 2: Otázky použité při doplňkovém rozhovoru 

 

1) Jak vznikl nápad založit společnost Český mediátor? 

 

2) Během telefonické komunikace jste mluvil o aplikaci, která by přiblížila mediaci a 

zejména pak rodinnou mediaci lidem. Povězte mi prosím, o co se konkrétně jedná. 

 

3) Velice mě zaujal Nadační fond Pro mediaci, který jste představili na Konferenci 

Efektivní komunikace v Brně v roce 2015. Jak tento nadační fond vznikl? 

 

4) Kolik mediací zprostředkujete měsíčně? 

 

5) Chystáte se i za hranice České republiky? 

 

6) Popište, jak konkrétně probíhá zprostředkování mediace prostřednictvím Vaší 

společnosti. 

 

7) Cílíte v rámci svého působení také na studenty? 

 

8) Na webových stránkách máte video, které lidem vysvětluje co to ta mediace vlastně 

je, jak Vás napadlo video vytvořit? 

 

9) Kdo je podle Vašeho názoru nejvhodnějším odborníkem pro výkon mediátora? 

 

10) Jaké je podle Vašeho názoru povědomí české veřejnosti o mediaci? 

 

11) Jak vypadá v současné době aktuální stav využívání mediace, potažmo rodinné 

mediace? 

 

12) Je něco, co byste chtěl ještě doplnit? 

 

 


