
Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a otázkách 

zaměstnanosti 

Abstrakt 

 

Studie poskytuje vhled do problematiky mediace, jedné z metod alternativního 

způsobu řešení sporů. Na tuto metodu se autorka dívá optikou pracovněprávní oblasti, ve 

které spatřuje její dostatečně nevyužitý potenciál. Ačkoliv hlavní těžiště zájmu zůstává v 

odvětví pracovního práva, celá práce je koncipována vysoce interdisciplinárně, podobně jako 

metoda, o které pojedná. Mezioborové přesahy se pohybují především směrem k oborům 

psychologie, sociologie a filosofie.  

Práce je členěna na čtyři hlavní části. Jejich skladba odpovídá struktuře od obecného 

ke konkrétnímu. V první části dochází k zařazení odvětví pracovního práva do systému práva. 

Pozornost je věnována dualismu práva a vztahu práva veřejného a soukromého s ohledem na 

jejich vztah vůči právu pracovnímu. Druhá část se věnuje konfliktům a pojednává se v ní 

o  symptomech konfliktu a jejich členění. Dochází k rozboru funkce konfliktů s vyváženým 

pohledem na jejich negativa i pozitiva. Speciálně akcentovány jsou pracovněprávní spory, 

jako typický příklad výrazně eskalovaného konfliktu. Část třetí nejprve pojednává o možných 

způsobech řešení sporů a dále se pak zaměřuje na speciální metodu řešení sporů, mediaci. V 

této části je mediace pojímána ze dvou hledisek - v širším pojetí, jako metoda k řešení 

konfliktu, a následně v užším smyslu, jako alternativní způsob řešení právních sporů. 

Teoretická východiska doplňuje subkapitola zaměřená na představení tří modelů mediačního 

procesu, která poskytuje bližší představu o realizaci metody v praktické rovině.  

Od zmíněných částí se svým pojetím odděluje část čtvrtá, nazvaná empirická. Jde o 

uvedení a vyhodnocení sociologického průzkumu, jehož cílem bylo mapování postojů vzorku 

české veřejnosti vůči metodě mediace v pracovněprávních sporech. Šetření se zúčastnilo 

120 respondentů. Klíčovými zjištěními z uvedeného šetření je zpráva o širokém povědomí 

o existenci metody mediace, nicméně naopak nízká informovanost o existenci zákona 

č. 202/2012 Sb., zákona o mediaci. K nejvýznamnějším sdělením dále patří především 

potvrzení kladného postoje a deklarace ochoty k aplikaci metody mediace pro případ 

pracovněprávního sporu výraznou majoritou dotázaných respondentů.  
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