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Anotace 

Diplomová práce se zabývá významem mediace v řešení různých typů neshod a sporů 

mezi členy rodiny. Jedná se o práci teoreticko-empirického charakteru. Cílem diplomové 

práce je zhodnotit přínos mediace jako metody urovnání neshod mezi členy rodiny.  

Teoretická část předkládá nejprve ucelený pohled na mediaci. V jednotlivých 

kapitolách se zabývá tématy historie mediace ve světě i u nás a přináší rešerše některých 

stávajících výzkumů a studií. Dále představuje mediaci z pohledu jejích cílů, principů  

a procesu, seznamuje s mediátorem a jeho kompetencemi, i s oblastí mediace, která je ve 

vazbě na téma a cíl práce klíčová, a sice s rodinnou mediací. Práce se zaměřuje rovněž na 

rodinu a její současná témata i možná úskalí. Postihuje také oblast konfliktů, od příčin jejich 

vzniku, po jejich rozvoj. 

Empirická část rozšiřuje poznatky o zjištění kvalitativního výzkumného šetření 

provedeného formou rozhovoru s deseti respondenty, kteří prošli procesem mediace. Cílem 

šetření bylo zjistit, jak osoby, které prošly mediačním procesem, hodnotí mediaci jako metodu 

urovnání neshod mezi členy rodiny? Hlavním zjištěním je, že mediační proces naplňuje jejich 

očekávání ve smyslu vyřešení sporu a má podíl na celkovém zklidnění situace a zjitřených 

emocí. Ve výzkumu se stejně silně odráží spokojenost s mediačním procesem jako takovým, 

především z pohledu jeho časové a finanční efektivity či důvěrnosti a atmosféry bezpečí 

vytvořené mediátorem. 

 

Klíčová slova 

Mediace, mediátor, rodinná mediace, proces mediace, rodina, konflikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the importance of the mediation in solving different 

types of disputes and disagreements between family members. This is a theoretical-empirical 

work. The aim of the thesis is the evaluation of the contribution of mediation as a method of 

resolving disputes between family members.  

The theoretical part shows first comprehensive overwiew of the mediation. Each 

chapter is dedicated to topics related to history of mediation both in the world and in our 

country and shows researches of already existing studies. It also presents mediation in terms 

of its aim, principles and process, introduces the mediator and his competences that are 

specially dedicated to a family topic that is crucial in relation to the aim of this diploma thesis, 

the family mediation.   

This work focuses on family and its actual topics as well as pitfalls. The work 

dedicates to the area of disputes, its reasons and development. 

The empirical part extends the work of results of a qualitative research conducted in 

the form of an interview with ten respondents who have undergone the process of mediation. 

The aim of the investigation was to find out how persons who have undergone the mediation 

process evaluate mediation as a method of resolving disagreements between family members? 

The main finding is that the mediation process meets their expectations in terms of resolving 

the dispute and contributes to the overall calming of the situation and exacerbated emotions. 

Satisfaction with the mediation process itself is strongly reflected in the research, in particular 

in terms of its time and financial efficiency or the confidentiality and security atmosphere 

created by the mediator. 
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ÚVOD 

Pro svoji diplomovou práci jsem zvolila téma „Mediace jako metoda urovnání neshod 

mezi členy rodiny“. Hlavním důvodem této volby je můj osobní i profesní zájem o mediaci 

jako metodu řešení sporů a konfliktů. Dalším významným impulzem bylo mé studium na 

Katedře pedagogiky FFUK, kde se téma rodiny, a zvláště pak důležitosti rodiny, prolíná 

takřka všemi výukovými předměty. Ve své práci tak propojuji mediaci jako způsob pomoci  

a rodinu jako nejdůležitější společenskou skupinu, která si v případě nutnosti náležitou 

podporu či pomoc rozhodně zaslouží. 

Cílem práce je představit přínos mediace v rodinných neshodách a konfliktech. Rodina 

je dnes vystavena řadě zátěží, jejichž vlivy se promítají do jejího fungování. Je potěšující,  

že dnes také existuje mediace, způsob, jak mnohé rodinné neshody řešit jinak než soudní 

cestou.  

Mediace je alternativní metodou řešení konfliktů a o výsledku rozhodují pouze samy 

strany sporu. Pomáhá jim k tomu mediátor, který jim umožňuje otevřeně komunikovat, vybízí 

k hledání těch nejlepších cest a celkově mobilizuje jejich schopnosti a síly k vyřešení sporu. 

Poskytuje svým klientům prostor pro důstojné jednání, a to za velmi příznivých podmínek. 

Zvlášť v citlivé oblasti rodinných vztahů jsou diskrétnost, časová efektivita i finanční 

nenáročnost procesu nadmíru podstatné.  

Ve své práci se zaměřuji právě na význam rodinné mediace, která pomáhá řešit 

nejrozmanitější nesoulady a konflikty v rodinném prostředí. Zejména pro děti, jsou-li 

konfliktem dotčené, je mimořádně stresující žít často dlouhé měsíce v napjaté atmosféře  

a nervózním očekávání, jak také o nich soud rozhodne. 

 

Koncepce práce 

Práce má teoreticko-empirický charakter. Pro ucelený pohled na institut mediace  

a jejích zákonitostí představuji mediaci v teoretické části práce v širším kontextu od jejích 

historických kořenů až po současné podoby a možnosti jejího využití. V šesti kapitolách 

věnovaných mediaci začínám rešeršemi studií o rodinné mediaci zahraničních, i tuzemských 

autorů. Pokračuji historií a vývojem mediace v zahraničí i v České republice s důrazem  

na aktuální stav. Dále předkládám ucelený pohled na témata cílů a principů mediace  

a samostatnou kapitolu věnuji procesu mediace, i mediátorovi. Pozornost věnuji mediaci 

rodinné a jejím specifikům. Závěrečné kapitoly teoretické části jsou věnovány rodině  
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a konfliktům. Zaměřuji se především na úskalí současné rodiny, která vyplývají z aktuálního 

vývoje společnosti a nových trendů. 

 Empirická část práce představuje výzkumné šetření kvalitativního rázu, které jsem 

absolvovala s deseti respondenty, kteří prošli procesem mediace. Cílem bylo zjistit,  

jak respondenti hodnotí mediaci coby metodu urovnání rodinných neshod. Po uvedení  

do metodologie výzkumu následuje report výsledků a interpretační část, ve které jsou 

zodpovězeny a shrnuty výzkumné otázky. Konec práce náleží diskusi zjištěných skutečností. 

Věřím, že pohled na mediaci zprostředkovaný touto prací, může pomoci ukázat její 

rozměr a přínos pro rodiny a přispět tak k jejímu dalšímu rozvoji. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Mediace v kontextu současných studií a výzkumů 

Prvním krokem mého bádání v oblasti rodinných mediací byla analýza odborné 

literatury a rešerše stávajících kvalifikačních prací, které se úzce či šířeji tématem mediace 

zabývají. Žádný z autorů se však nevěnuje v úvodu práce pohledu na existující stav poznání  

a také nikdo neprovedl vlastní výzkum, a to ani v případech rigorózních a disertačních prací. 

Kromě tohoto překvapujícího zjištění mě zaujal i fakt, že navzdory celospolečensky se 

zvyšujícímu zájmu a povědomí o mediaci, volí toto téma pro své práce minimum studentů,  

a to i přesto, že může svoji podstatnou vyhovovat širokému spektru budoucích odborníků 

z řad pedagogů, psychologů, sociálních pracovníků či právníků. 

V odborné literatuře v českém prostředí se autoři zabývají komplexním pohledem  

na mediaci, na její přínosy a možnosti využití (Holá, 2013) i na konkrétní aplikační oblasti 

mediace (Šišková, 2016) či směry v mediaci (Šišková, 2012). Právní výklady mediace  

a pohledy na ni můžeme čerpat např. od Svatoše (Svatoš a kol., 2018, Svatoš, 2019),  

o mediaci z hlediska jejích výzev a perspektiv v kontextu zahraničním píše Malacka (Malacka 

a kol., 2016). Dále můžeme studovat pedagogicko-psychologické aspekty mediace 

(Matoušek, 2015, Šmolka, 2008) nebo nahlédnout na mediaci jako na cestu vyjednávání 

(Plamínek, 2013). 

Zkoumáním možností a vývoje mediace zaměřené na rodinné spory se v České 

republice zabývá Asociace mediátorů ČR (dále v textu AMČR). Z jejich analýzy vyplývá,  

že jen počet netrestních mediací prováděných členy asociace stoupl od roku 2009 do roku 

2019 více než šestkrát. Dohody bylo dosaženo v osmdesáti procentech případů. Členka rady 

AMČR Tatiana Šišková uvádí, že mnoho klientů lituje, že nevěděli o mediaci dříve, protože 

by jim ušetřila celou řadu problémů (AMČR, 2019). Z komentáře Šiškové z této analýzy dále 

vyplývá, že účastníkům mediace pomáhá už samotný fakt, že dostanou příležitost spolu 

komunikovat v neutrálním prostředí. 

Pozornost tématu mediace je věnována také zahraničními odborníky. Roberts (2016) 

popisuje mediaci a její využití v kontextu dalších metod pomoci při práci s rodinami. Jako 

vystudovaný sociální pracovník a advokát vnímá mediaci jako naprosto odlišný typ 

intervence, který má zřetelná pravidla a zásady. Ve své knize předkládá mj. důkazy o přínosu 

mediace při zmírňování závažných dopadů rozvratů v rodině.  
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Významu tzv. rozvodové mediace se věnuje Lemmon (2008), který nabízí osobitý 

pohled na ni, především jako kreativní cestu řešení sporu. Hranice výsledné dohody jsou 

pouze takové, jaké stanoví strany samy. Této nedocenitelné hodnoty dle Lemmona nelze 

dosáhnout žádnými jiným způsobem vnější pomoci. Lemmon mj. shrnuje rozvodová témata 

mediací do tří oblastí: děti, majetek a finance. Mediaci shledává jako plnohodnotný nástroj 

pro řešení sporů. 

Zajímavý vhled do světa rodinné mediace přinesl průzkum Rady pro rodinou mediaci 

(Family Mediation Council, dále v textu FMC) z roku 2019 z Velké Británie. Výzkumu  

se zúčastnilo 122 mediátorů FMC, kteří dohromady pracovali s více než dvěma tisíci klientů 

mediace v uplynulých šesti měsících. První část průzkumu potvrzuje Lemmonovu starší 

kategorizaci témat, když definuje, že ve 46 % případů jde v mediaci pouze o záležitosti 

spojené s dětmi. V 54 % mediačních kauz se pak témata kumulují a řeší se současně s dětmi  

i majetek a finance. Za pozitivní lze považovat výsledky mediací, kdy k dohodě došlo v 73 % 

případů. 

Další část výzkumu sledovala, s čím jsou klienti spokojeni v rámci mediačního 

procesu kromě toho, že došlo k dohodě. Uváděli především schopnost ufinancovat mediaci, 

důvěru k mediátorovi a možnost aktivně se do procesu zapojit. Tyto informace sledovali 

mediátoři krátce po skončení mediačních procesů formou zpětné vazby. Smyslem bylo také 

připomenout klientům, že se v případě potřeby mohou k mediaci kdykoli v budoucnu vrátit. 

Tento bod osobně velmi kvituji. 

Mediaci jako „společné dílo dialogu“ chápe Redouin (2015), která ve své reflexi 

mediace od historie po současnost ve Francii připomíná, že rodinnou mediaci nelze redukovat 

pouze na rozvodovou. Mediace se týká všech vztahů, které mohou být otřeseny v určitých 

obdobích života. Udává konkrétně téma stárnutí ve vazbě na dospělé děti a jejich rodiče  

a s ním spojené nové situace, se kterými je třeba se vypořádat. Akcentuje fakt, že v životě 

každého může docházet k nepředvídatelným situacím, které mohou radikálně změnit běh věcí. 

Nelze se vždy připravit na vše. Ale pokaždé je možné vyhledat pomoc a ulehčit si tak v tíživé 

situaci. 

Obhajobu mediace jako metodu pomoci v rodinných sporech posiluje o výsledky 

šetření Národní federace rodinné mediace (Federation nationale de la Médiation et des 

Espaces Familiaux, dále v textu FENAMEF) z roku 2012 (in Redouin, 2015). Výzkum 

sledoval dotazníkovou formou účinky mediace u 249 respondentů, kteří mediaci absolvovali. 

88 % procent z nich uvádí, že mediace jim umožnila vyslovit to, co pro ně bylo důležité  



12 
 

a 73 % respondentů pochopilo, co bylo důležité pro jejich protějšek. 76 % všech respondentů 

by se pak znovu zapojilo do procesu mediace. 

Zájem o mediaci ve Francii nadále narůstá i díky cílené informovanosti veřejnosti 

státními institucemi, pracovníky sociálních služeb i soudů. 

Výsledky uvedených zjištění ukazují na jednoznačně pozitivní trend rozvoje mediace 

v České republice i ve světě. Ačkoli mezi odborníky existují drobné nuance v tom, v čem 

právě oni spatřují největší přínos mediace, shodují se v tom, že mediace má v práci s rodinou 

zcela nezastupitelnou roli. 
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2. Vymezení mediace  
 

2.1. Definice mediace 

Slovo mediace je odvozeno od latinského medius, v překladu střední, prostřední,  

ale též nestranný či neurčitý (Quitt, Kucharský, 2003, s 682). Uvést jedinou definici mediace 

je obtížné, neboť mediace v sobě zahrnuje aspekty filozofické, sociální i psychologické. 

Někteří zahraniční autoři pojednávají mediaci především jako „metodu vyjednávání“ 

(Folberg, Milne, 1988), jiní dávají akcent zejména na roli mediátora: „mediace je využití třetí 

osoby k využití pomoci lidem v konfliktu s cílem dosáhnout dohody, které by bez její pomoci 

dosáhnout nedokázali“ (Barrett, 2004).  

Mezi českými autory nalézáme rovněž rozmanité přístupy v definování mediace. Holá 

(2011, s. 10) uvádí: „mediace je metodou řešení mezilidských konfliktů, při níž neutrální 

kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemné komunikaci  

a dorozumění. Jejím cílem je dosažení spokojenosti s výsledkem i průběhem řešení tohoto 

konfliktu.“ Holá dále zdůrazňuje (tamtéž), že jde o metodu komunikační a dále pak 

vyzdvihuje její transdisciplinární charakter, protože využívá poznatků z různých vědních 

disciplín, zejména sociální psychologie, sociologie a práva. Obecné zakotvení má podle Holé  

ve filosofii, přičemž hranice těchto disciplín překračuje a propojuje.  

Cholenský (2013, s. 20) definuje mediaci jako: „kultivovaný neformální dobrovolný 

proces, na kterém se shodly všechny strany sporu, usměrňovaný neutrální třetí osobou 

(mediátorem), která pomáhá stranám vzájemně si porozumět a dojednat oboustranně 

výhodnou dohodu. Taková dohoda je dílem stran, nikoli mediátora.“ 

Zákon o mediaci a o změně některých zákonů č. 202/2012 Sb., ze dne 2.5.2015 

vykládá mediaci jako: „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, 

kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými (dále jen „strana 

konfliktu“) tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením 

mediační dohody“. Plamínek (2013) volně definuje mediaci jako proces vyjednávání  

za přítomnosti třetí neutrální strany, mediátora, který celým procesem vede. Zodpovědnost  

za řešení a výsledek mediace nesou zúčastněné strany. 

Stručně, leč výstižně řečeno: mediace je řešení konfliktu řízenou komunikací  

ze strany k tomu určeného a odborně vyškoleného mediátora.  

Jak připomíná Vybíral (2009), nefunkční komunikace narušuje celkovou kvalitu 

života, a právě v záležitostech rodinných, ve vztazích klíčových pro náš život může mít 
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taková komunikace až fatální následky. Mediace dokáže pomoci jejím aktérům v případech 

aktuálních komunikačních (konfliktů, sporů), ale i preventivně. 

2.2. Historie a vývoj mediace 

2.2.1. Mediace ve světě 

Mediace, jako ukotvená metoda práce s klienty, kterou známe nyní, je poměrně mladá. 

První instituce zabývající se mediací vznikaly v Americe a Kanadě od 60. let 20. století a její 

využití je rychle šířilo do dalších, především Evropských zemí. K nám se dostala počátkem 

devadesátých let 20. století. Její kořeny však sahají podstatně hlouběji do minulosti. Přesněji 

do starověku.  

Vyžádání si pomoci nestranného pomocníka k řešení sporu, má tradici ve všech 

kulturách. Historici usuzují, že již Féničané či občané babylonské říše využívali mediaci 

v obchodních sporech. Ve starém Řecku se obyvatelé obraceli k tzv. rozhodci ve věcech 

občanských. Tehdejší rozhodce pracoval se stranami obdobným způsobem jako dnešní 

mediátor a také rozdíly mezi tímto typem řízení a řízením soudním byly naprosto zřetelné 

(Holá, 2011). Rovněž římské právo využívalo institutu mediátora (Kincl, Urfus, Skřejpek, 

1995, s. 132). 

Mediace byla využívána i v bouřlivém středověku, a to ve věcech trestních. Novinkou 

tehdejšího práva se stalo, že viník nemusel být za svůj čin ihned po usvědčení popraven.  

Do popředí zájmu se dostala snaha pochopit příčiny jeho konání, získat od něj jakoukoli 

hmotnou či nehmotnou kompenzaci za újmu poškozeným, a především v rámci jednání s nimi 

dojít ke smíření ve snaze vyvarovat se případné pomsty druhé strany. Mediace se postupně po 

celém světě také stala cestou z konfliktů kulturních, etnických, či religiózních (Holá, 2011). 

Mediace, jako institucionalizovaná metoda řešení sporů a konfliktů, byla rozvinuta  

a ukotvena v USA mezi lety 1965 – 1976. Tato revoluční léta znamenala pro USA příliv 

čínských a židovských přistěhovalců a také nepokoje mezi dělníky a zaměstnavateli. Migrace 

do měst a rozpad tradičních komunit jen posilovaly konfliktní prostředí. Brzy došlo 

k přetížení formálních institucí a dramaticky narostla doba soudního řízení, což zvýšilo napětí 

a nedůvěru v celý společenský systém. Vyvstala tak akutní potřeba najít jinou cestu, cestu 

alternativního řešení konfliktů.  

Situace si vyžádala reformu justice. V roce 1971 vznikl Ústav pro mediaci a řešení 

konfliktů v součinnosti se studenty právnických fakult. Naplnila se tak základní očekávání 

občanů, především poskytnout lépe dostupné a více účinné služby obyvatelstvu, zvýšit jeho 

spokojenost se systémem spravedlnosti a odlehčit justici od méně závažných kauz  
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a restartovat tak její výkonost (Šišková, 2012). Mediace v USA je v současnosti využívána  

až v 70 % všech konfliktů.  

Další země, které záhy po USA zachytily trend mimosoudního řešení sporů, byly 

Kanada, Francie, Německo a Velká Británie. V současnosti je mediace jako samostatná 

metoda, která má svojí aplikační rovinu i teoretickou interpretaci běžně využívaná  

ve všech státech EU. V každé zemi je mediace regulovaná jiným orgánem a liší se také 

rozsah jejího využití. Nejběžněji je napříč státy využívaná v občansko-právních sporech,  

a především pak ve sporech rodinných (Portál evropské justice, 2019). 

2.2.2. Mediace v ČR 

Mediace v naší zemi vděčí do značné míry mladým mediátorům z USA, kteří ji na 

počátku devadesátých let 20. stol. přinesli v rámci iniciativy Partners for Democratic Change. 

V té době měli již třicetileté zkušenosti z netrestní oblasti. Hlavním cílem bylo šířit mediaci 

jako mimosoudní řešení sporů na univerzity a do státního sektoru. Část americké organizace 

spoluzakládala vzdělávací agenturu Centrum dohody, s.r.o. a následně v roce 2000 vznikla 

Asociace mediátorů ČR, z.s. (dále v textu AMČR), tehdy už také přičiněním prvních českých 

mediátorů a zájemců o mediaci (AMČR, 2011).  

Hlavními cíli asociace je pěstovat a kultivovat mediaci v ČR, především nastavovat  

a dodržovat profesní standardy, vzdělávat zájemce o mediaci v rámci svých kurzů 

postavených na vzdělávacích standardech, které zaručují kvalitu a profesionalitu (Šišková, 

2012). AMČR rovněž vytvořila Etický kodex mediátora (příloha č. 1). Realizuje mediaci 

v rodinné, komunitní, pracovně-obchodní a etnické oblasti. 

Od doby založení AMČR uběhlo dvacet let a mediace je stále na vzestupu. Mezi 

hlavní důvody patří současné pevné ukotvení mediace v právním systému, stále rozvíjející  

se systém akreditovaného vzdělávání, zvyšující se požadavky na odbornost mediátorů, 

narůstající počet tzv. nařízených prvních mediací, i kurzy pro soudce nebo výuka na vysokých 

školách (AMČR, 2019).  

Pokud AMČR hovoří o pevném zakotvení mediace v právním systému, má na mysli 

zejména přijetí Zákona č. 202/2012 Sb. (zákon o mediaci), který se promítl také do dalších 

právních norem, občanského zákoníku, občanského soudního řádu, obchodního zákoníku a 

zákona o advokacii. Tento zákon upravuje výkon a účinky mediace prováděné zapsanými 

mediátory (dále jen „mediátor“). 

Odborníci v mediaci uvádí, že úroveň české mediace je na srovnatelné úrovni 

s ostatními zeměmi EU, přestože u nás se začala profilovat nejpozději (Malacka a kol., 2016). 
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Mediace v ČR se dnes plně využívá jako nástroj pomoci v obou právně 

vymezených oblastech: 

• v trestním řízení (trestní oblast) 

• ve sporech civilních (netrestní oblast) 

Mediaci v trestním řízení provádějí pracovníci Probační a mediační služby ČR (dále 

v textu PMS). Zákon č. 257/2000 Sb. vykládá mediaci jako mimosoudní zprostředkování za 

účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a jako činnost vedoucí k urovnání 

konfliktního stavu ve věci trestní. Účastníky mediace jsou zde poškozený, obviněný  

a mediátor (pracovník PMS). Navzdory této specifičnosti mediace probíhá podle stejných 

pravidel a principů, jako mediace v civilních sporech.  

Mediace je zahájena z vůle obviněných i poškozených (nebo jejich právních zástupců) 

a ve většině případů před zahájením soudního řízení. Tehdy má také největší potenciál. 

Nejčastějšími důvody pro zahájení mediace na straně poškozených je potřeba znát příčiny 

trestného činu a sdělit své pocity, které ho doprovázejí.  

Evidence PMS uvádí, že mediace probíhá v 10 % ze všech možných případů (Holá a 

kol., 2013, s. 329). Na stránkách Portálu Česká justice se uvádí, že počty mediací v rámci 

činností PMS klesají. Právě v období mezi léty 2013 a 2017 došlo k největšímu propadu počtu 

mediací. Analytik PMS Michal Karban připisuje tuto tendenci zkracujícímu se času pro 

vyhledávání vhodných případů a také to, že čím dál větší množství trestných případů se řeší 

v tzv. zkráceném přípravném řízení, které končí do dvou týdnů od podání podnětu ke stíhání 

policií (Česká justice, 2018). 

Oblast civilních sporů je pestřejší a zahrnuje všechny konflikty, které vznikají 

porušováním práv lidí spojených určitými vztahy, institucí či lokalitou (Holá, 2011).  

• Rodinná a partnerská mediace 

Do této kategorie spadají všechny typy sporů, které se odehrávají v rámci rodinných 

vazeb, užších, či širších. V České republice se můžeme setkat s rozlišením rodinné mediace  

a rozvodové mediace. Protože právě tyto dvě kategorie jsou hlavním předmětem mého zájmu 

v teoretické části práce, detailně je pojednávám v sedmé kapitole. 

• Peer mediace 

Pojem peer mediace můžeme volně přeložit jako vrstevnická mediace a setkáme  

se s ní v prostředí školy. Jejím předmětem jsou konflikty mezi žáky, mediátorem je jejich 

vrstevník a koná se na půdě školy. Má výrazný edukační rozměr, jako výchovný prostředek  
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i jako prevence před opakovanými problémovými situacemi. Předmětem mediace může být 

konflikt mezi dominantním a submisivnějším žákem nebo neschopnost dohodnout se v rámci 

třídy na péči a vzhledu školní zahrady. 

• Obchodní mediace 

Obchodní mediace je využívána na poli obchodu a služeb. Jejími aktéry můžou být 

obchodní partneři, klienti a investoři, obchodníci a spotřebitelé. Stále častěji nachází uplatnění 

i v závažných sporech mezi managementem a zaměstnanci. Obchodní mediace, oproti 

mediaci pracovněprávní, řeší konflikty více na racionální než vztahové úrovni. Příkladem 

může být opozice zaměstnanců vůči firemnímu nařízení nebo neplnění smluvních podmínek 

mezi dodavateli a odběrateli. 

• Mediace v pracovněprávních sporech 

Mediace v pracovněprávních sporech je po rodinné mediaci jedou z nejrychleji  

se rozvíjejících metod pomoci. Můžeme se setkat i s označením „mediace na pracovišti“.  

To lépe vystihuje podstatu sporů. Patří sem všechny, které souvisí se vztahy na pracovišti  

a organizací práce. Dělba práce, hodnocení zaměstnanců, diskriminace, obtěžování, konflikty 

vzniklé při redukci pracovních pozic a ukončování pracovních poměrů. Nebo i zdánlivě 

banální spory kolegů o to, kdo kde bude sedět, jak hlasitě mluvit nebo jak užívat klimatizaci. 

• Interetnická mediace 

Interetnická mediace se zabývá spory vyplývajícími z nepochopení a nevhodně 

zvolené komunikace stran, které pochází z různých kultur, etnik a menšin. Díky odlišným 

hodnotám, potřebám či očekávání a do značné míry i díky neznalosti, vznikají bariéry 

v komunikaci i soužití, které vyžadují zásah třetí strany. V ČR jsou obecně známé případy 

nesoulady mezi většinovou společností a Romy. 

• Komunitní mediace 

Komunitní mediace je na území ČR jednou z nejmladších. Jejím předmětem jsou 

především sousedské spory. Typicky: spor mezi dvěma sousedy o spadané listí na vedlejší 

zahradu, spor starousedlíků obce a nového člena obce o chov jeho koní, nebo spor v rámci 

sdružení vlastníků bytových jednotek o to, zda je nutné opravit střechu domu. Patří sem také 

spory občanů s institucemi, např. spory o dodržování nočního klidu mezi obyvateli ulice  

a restauračním zařízením. 
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• Enviromentální mediace 

Otázky životního prostředí jsou stále častěji předmětem pro mediaci, vyskytne-li se 

spor, např. o zřízení či provoz skládky, vybudování obecní studny, rozhodování o opravě cest. 

Stranami sporu bývají místní zastupitelstva a veřejnost. 

• Mediace v politice a diplomacii 

Schopnost domluvit se je v politice klíčová, přesto jsme často svědky toho,  

jak nesnadný úkol to je. Příkladem mediace v politice může být zprostředkování dohody 

uvnitř rozpolcené strany, ale i mezi stranami v parlamentu nebo při vyjednávání o rozpočtu 

(Holá, 2011). 

V oblasti civilních sporů se nejčastěji angažují soudně zapsaní mediátoři podle zákona 

o mediaci. V jejich přípravě a vzdělávání se angažuje výše uvedená AMČR.  

Z výčtu typů civilní mediace je zjevné, že kromě oblasti sporů vymezených právními 

předpisy se mediace může používat také jako univerzální metoda pro řešení konfliktů v 

různých pomáhajících profesích a systémech pomoci, např. v poradenství, rodinné a 

manželské terapii apod.  

2.2.3. Benefity mediace jako mimosoudního urovnání sporu 

Mediace jako metoda mimosoudního řešení sporů má celou řadu výhod. Jednou z nich 

je rychlost. Ačkoli se délka civilních řízení u okresních soudů stále zkracuje, mediace je stále 

časově efektivnější. Z Výroční zprávy ministerstva spravedlnosti za rok 2018 zveřejněné 

v roce 2019 vyplývá, že průměrná délka civilního řízení je 276 dní. Pokud k tomuto tři čtvrtě 

roku připočteme fázi přípravy, jednání s právním zástupcem, podávání žaloby apod., 

hovoříme o jednom roce.  

Délka mediace se odvíjí od typu sporu, nicméně průměrný počet mediačních setkání 

bývá tři až pět v takových intervalech, které vyhovují stranám. Není výjimkou, že postačí dvě 

mediační setkání. Důvodná zpráva k zákonu o mediaci počítá s průměrným trváním mediace 

v délce 60 dní. 

Další výhodou mediace jsou nižší finanční náklady. Strany hradí pouze služby 

mediátora. Soudní řízení vždy přináší riziko v podobě povinnosti zaplatit protistraně náklady 

řízení (Ciprýn, Š, Kiršner, P., 2017). 

Všechny další výhody už souvisí s jejím procesem, který je především dobrovolný, 

neformální a neveřejný. Ze své zkušenosti doplním to, že v rámci mediace strany 
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svobodně rozhodují samy za sebe. Mají naprostou kontrolu nad výsledkem a také 

odpovědnost za něj. Atmosféra mediace působí ve prospěch snižování napětí a pochopení 

příčin sporu. Jeho strany se spíše sbližují, než vzdalují, jako „žalobce“ a „obžalovaný“  

u soudního řízení. Cílem i výsledkem mediačního procesu je pak mediační dohoda. 

Mediační dohoda sama o sobě není vykonatelná. Je možné předložit ji soudu  

ke schválení, jako soudní smír, či provést notářský zápis. Pak se vykonatelnou, za určitých 

podmínek stát může. Soud nejprve posuzuje, zda je předmětem mediační dohody věc, která 

patří do pravomoci soudů ČR. „Mediační dohodou totiž nelze řešit, a tedy ani uzavřít 

prétorský nebo soudní smír, věci statusové (např. rozvod manželství), dále věci, které  

je možné zahájit bez návrhu (např. v řízení ve věcech péče o nezletilé je nutno nadále 

postupovat podle § 176 o. s. ř. a násl., tj. i v případě, že rodiče uzavřou mediační dohodu  

o úpravě poměrů nezletilých dětí, musí o této dohodě opět rozhodnout soud, avšak rozsudkem 

právě v řízení ve věcech péče soudu o nezletilé). (Hájková, 2013). 

Tento aspekt mediace bývá občas klienty vnímán ambivalentně. Někteří vlastnosti 

vykonatelnosti hodnotí kladně, jiným plošná možnost potvrzení mediační dohody soudem 

schází.  
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3. Cíle a principy mediace 

3.1. Cíle mediace 

Protože mediaci definujeme zpravidla jako metodu, která má pomoci vyřešit spor  

či konflikt mezi lidmi, mohlo by se zdát, že cílem je tedy tuto situaci vyřešit tak, aby spor 

přestal existovat. Podstata mediace je však hlubší. Nejde tedy o „pouhou“ dohodu, o výsledek. 

Jde především o spokojenost aktérů mediace. Spokojenost se zde také neopírá pouze  

o kvalitu výstupu z mediace, ale zakládá se rovnou měrou i na tom, jak celý mediační proces 

probíhal (Plamínek, 2013). 

Spokojenost je subjektivní záležitost, je to „příjemný pocit z dobrých vztahů a dobře 

vykonané činnosti…“ (Hartl, Hartlová, 2004, s. 556). V mediaci vedou ke spokojenosti jejích 

účastníků především pocit respektu a úcty a k nim. Pocit, že je s nimi zacházeno důstojně. 

Druhým pilířem spokojenosti je oblast férovosti. Pocit, že proces probíhá spravedlivě.  

Potom vedle spokojenosti osobní, přichází i spokojenost procesní. Pokud jsou obě tyto 

roviny naplněny, je pravděpodobné, že dojde i ke spokojenosti věcné. Účastníci odchází 

z procesu mediace s uspokojením, že dostali, co chtěli, za důstojných podmínek. Právě 

v těchto případech účastníci nejochotněji plní podmínky dohody (Plamínek, 2013). 

Širší pohled na cíle mediace uvádí Holá (2011). Poukazuje v nich na důležitý rozměr 

mediace. A sice na mediaci jako proces, který už sám o sobě umožňuje plnit svým klientům 

řadu cílů, které směřují k cíli konečnému. Jsou to mj.: 

• Nastolit otevřenou komunikaci danou pokojným vyjadřováním a vzájemným 

nasloucháním. 

• Pomoci klientům vysvětlit vlastní situaci a zájmy. 

• Podporovat kooperaci a slušnost a tím zlepšit vzájemné vztahy. 

• Umožnit klientům pochopit lépe podstatu a různé další aspekty konfliktu a redukovat 

jej na úroveň, která je pro ně řešitelná. 

• Mobilizovat síly a schopnosti klientů. 

• Umožnit znesvářeným stranám společný náhled na jejich vzájemný vztah a tím je opět 

orientovat na sebe. 

Smyslem i cílem mediace je tedy pomáhat jejím klientům ke spokojenosti. Lze tak učinit  

i přes naplňování základních principů mediace. 
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3.2. Principy mediace 
 

Dobrovolnost 

Tento princip uvádí většina odborných publikací vždy a jako první, bez ohledu na to, 

s kolika dalšími principy v mediaci pracují (Horáček, 2013). Princip dobrovolnosti 

charakterizuje právo stran mediaci využít, ale především také mediaci kdykoliv ukončit. 

„Dobrovolností v mediaci rozumíme svobodnou volbu stran v mediaci setrvat, přerušit, nebo 

z ní odejít, přijímat rozhodnutí a uzavírat dohody.“ (Potočková, 2013, s. 56). 

Princip dobrovolnosti může být diskutován s ohledem na tzv. soudně nařízenou 

mediaci. V takovém případě však předseda senátu může stranám nařídit pouze první setkání 

s mediátorem, kde je zákonem regulovaná jeho délka (max. 3 hodiny) a hodinová sazba  

400 Kč/hod. Účelem takového rozhodnutí je předpoklad, že strany budou vhodně motivovány 

touto alternativní metodou řešení jejich sporu. Dle zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci  

se nepovažuje první setkání s mediátorem za mediaci samotnou, i když není vyloučeno, že se 

zahájí. Mediátor na něm vysvětlí účastníkům principy mediace a pomůže jim zvážit, zda by 

mediace právě v jejich případě neznamenala účinnější řešení jejich sporu. 

S výjimkou těchto případů vyvolává zahájení mediace jedna ze stran sporu, či obě 

strany zároveň. Jde o činnost spojenou s nalezením a oslovením mediátora, který se jeví jako 

vhodný pro ten který typ záležitosti.  

 

Důvěrnost 

Důvěrnost v mediaci znamená především to, že mediace se mohou účastnit pouze 

strany sporu a mediátor. O účasti dalších osob rozhodují výlučně strany sporu. Mediace zcela 

vylučuje účast veřejnosti. Druhým aspektem důvěrnosti je uplatňování zásady mlčenlivosti. 

Ta se v České republice vztahuje na mediátora a upravuje ji Zákon o mediaci § 9 odst.:  

“je mediátor povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl  

v souvislosti s přípravou a výkonem mediace, přičemž povinností mlčenlivosti je vázán i pro 

případ, kdy mezi stranami a mediátorem nebyla uzavřena smlouva o provedení mediace“. 

Právě tyto dvě zmíněné podmínky činí mediaci stále přitažlivější.  

Ze soupeření spolupráce 

Ochota klientů mediace dohodnout se je klíčová. Snad každý mediátor v úvodu své 

zahajovací řeči klade otázku, zda se strany chtějí dohodnout. Dohoda v soupeřivém 
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rozpoložení je možná jen velmi obtížně. Při spolupráci každý nakonec dostane něco, takže 

všichni jsou na konci o něco bohatší než na začátku (Křivohlavý, 2008, s. 39-44).  

Orientace na budoucnost 

Obrat orientace klientů na budoucnost je dobré podporovat rovněž od počátku 

mediačního procesu. Minulost je pro všechny aktéry užitečná jako zdroj informací a příčin 

konfliktu. Majoritní část mediace náleží budoucnosti (Plamínek, 2013). Tento princip těží  

do značené míry z Krátké terapie zaměřené na řešení Steva de Shazera (2014). Klíčovým 

bodem této terapie je neorientovat se na problém, ale na řešení. Tedy umět se odpoutat  

od aktuálního problému a hledět, jak ho vyřešit. 

Pochopení odlišností 

Jsou to právě odlišné postoje, názory, představy a především potřeby, které přivedou 

lidi do mediace. S odlišnostmi se tedy počítá jako s realitou mediačního procesu. Obvyklé 

bývá i značně odlišné prožívání klientů i jejich míra ventilování emocí. To vše je přirozené  

a legitimní. V mediačním procesu dostávají klienti prostor, aby tyto vzájemné odlišnosti 

pochopili. Výsledná dohoda je především výrazem tohoto pochopení (Holá, 2011).  

Hledání nových možností 

Hledání alternativ je klíčovým principem každého vyjednávání. Chronologicky 

přichází ve fázi, kdy z klientů opadla největší emoční zátěž, a jsou připraveni vést jednání 

k dohodě. Hledání řešení je velmi kreativní proces a je dobré věnovat mu potřebný čas. 

Nebývá přínosné upínat se hned na první nápady. Mediátor tvořivost klientů podporuje  

a pomáhá např. se záznamy na flipchart (Riskin, 1997). 

Nestrannost a neutralita 

Princip nestrannosti a neutrality v mediaci je úzce svázán s mediátorem. Pojem 

„nestrannost“ vykládá i Zákon o mediaci. Jedná o absenci jakékoli vazby mediátora  

ke stranám konfliktu (klientům) nebo k předmětu sporu, dle § 6 odst. 1 písm. a Zákona  

o mediaci. 

Princip neutrality rovněž naplňuje mediátor a pozná se z jeho chování při mediaci. 

Z jeho jednání musí být jasné, že poskytuje oběma stranám stejný prostor, rovnocenně pracuje 

s informacemi a např. také jeho neverbální komunikace jen neutrální vůči oběma stranám 

(Horáček, 2013). Jak píše Holá (2011, s. 58), je velmi obtížné být součástí procesu, který stojí 

na konfliktním vztahu a současně v něm zůstat neutrální. Mediátorovy názory i sympatie  

se do jeho vztahu s klienty promítají. Zvlášť složité je setrvat v neutralitě, když mediátor 
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připisuje vinu jednomu z klientů, nebo naopak, když druhý přichází s řešeními, se kterými 

mediátor souzní.  

 

Převzetí zodpovědnosti 

V mediaci jsou přesně dány role a zodpovědnosti jejích aktérů. Účastníci mediace 

(strany sporu) jsou odpovědni za výsledek mediace, zda uzavřou dohodu či nikoli a jak 

kvalitní dohoda to bude. Zodpovědností mediátora je řídit proces takovým způsobem, aby  

co nejefektivněji dokázal strany sporu k dohodě dovést. Právě pro odpovědnost stran  

za výsledek procesu (rozhodnu o sobě sám) je mediace stále na vzestupu (Holá, 2011). 

Principy mediace nejsou sestaveny dle důležitosti. Každý má svůj zřetelný význam a 

všechny dohromady potom naplňují základní smysl mediace. Naplnění jednoho principu je 

předpokladem pro naplnění dalších principů. Prolínají celým mediačním procesem a jsou 

vzájemně neoddělitelné 
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4. Proces mediace 

Proces mediace je řada po sobě jdoucích, logicky navazujících kroků, jejichž počet  

se v odborné literatuře může lehce lišit. Např. Riskin (1997, s.33) definuje proces pěti jasnými 

body, a sice: 

• Dohodnout se na tom, že se bude mediovat. 

• Porozumět problému (problémům). 

• Definovat možná řešení. 

• Dosáhnout dohody. 

• Dohodu realizovat.  

Už z názvosloví jednotlivých fází procesu vyplývá akcent na určité prvky. Pro Riskina 

(1997) je v úvodu nejpodstatnější získat souhlas stran o tom, že se přišly domluvit. V další 

fázi se nevyhýbá slovu problém, ale staví ho přímo do názvu a v neposlední řadě chce pátým 

krokem dohodu realizovat. 

Ještě úspornější v přístupu k fázím mediace je Svatoš (2019), který pracuje pouze  

se čtyřmi body, ve kterých však postihuje to podstatné (zahájit, povídat, vyjednat, uzavřít): 

• Úvodní slovo 

• Narativní fáze 

• Negociační fáze 

• Kontraktační fáze 

Naopak zevrubněji přistupuje k definici fází Plamínek (2013, s. 98), který zřetelně 

rozlišuje i drobnější nuance v procesu: 

• Příprava na mediaci 

• Zahájení mediace 

• Sběr informací 

• Definice témat 

• Hledání možností 

• Hodnocení možností 

• Formulace výsledků 

• Realizace a konkretizace 
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Osobně nejvíce souzním a pracuji s výkladem Holé (2011, s.113-130), která proces 

mediace definuje pozitivně a výstižně šesti kroky, které více rozvinu v jednotlivých 

podkapitolách. 

4.1 Zahájení mediace 

Mediace je procesně zahájena za splnění prvotní podmínky, a sice že strany konfliktu 

souhlasí s mediací a mediátor souhlasí s tím, že bude mediovat. Následuje úvodní slovo 

mediátora, které je klíčové, protože jím jednak uvozuje atmosféru, ale především představuje 

mediaci a pravidla, za kterých bude probíhat. Zazní, co je mediace, jakou roli má mediátor  

a strany, jaké principy a fáze mediace má, kdy a za jakých podmínek je možno zvolit  

tzv. oddělená jednání, či přizvání dalšího účastníka mediace.  

Mezi nezbytná pravidla, která mediátor zmínit musí, patří pravidla mlčenlivosti, 

oslovování, slušného chování a nevstupování si do řeči. Vše vyřčené si všichni odsouhlasí. 

4.2. Získávání informací 

Po úvodu mediátora přichází fáze, která je všeobecně považována za nejdůležitější. 

Obě strany mediace v ní jedna po druhé, nerušeně a ve férovém čase vyprávějí svoji verzi 

příběhu. Vyprávějí jí mediátorovi, který naslouchá, doptává se a také musí často usměrňovat 

stranu druhou, která do vyprávění zasahuje. Mediátor musí ihned vhodně intervenovat, 

obvykle připomene úvodní dohodu a ujistí klienta, že stejně tak on dostane svůj prostor. 

Dobře funguje, pokud si může druhý zaznamenávat průběžně své nápady na papír.  

Mediátor si všímá jak věcné stránky vyprávění, tak i neverbální formy komunikace.  

Ta bývá často doprovázena zvýšeným hlasem, rudnutím či pláčem. Často dochází  

i k vyostřeným konfrontacím mezi stranami. To vše musí mediátor vhodně usměrňovat.  

I když jsou to situace často obtížné a velmi citlivé, právě v nich nejčastěji dochází 

k odhalování pravé podstaty sporu. Mediátor na závěr shrne nestranně, svými slovy věcné 

body komentářů, i pocity, které vyvolaly. Strany shrnutí odsouhlasí. 

4.3. Porozumění zájmům 

V této fázi mediátor i strany znají všechny informace vztahující se ke sporu. Tato fáze 

zpravidla začíná v rámci nového mediačního setkání (délku jednotlivých sezení, i jejich 

pravděpodobný počet domlouvá mediátor se stranami při prvním setkání). Cílem této fáze je 

přimět strany, aby se zaměřily na své skutečné zájmy, potřeby a motivy. Podle pravidel 

konsensuálního vyjednávání je nezbytné zcela opustit jednání poziční. Z pozic jednají strany 

zpravidla v první fázi, když popisují svůj úhel pohledu na spor.  
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Poziční jednání charakterizuje „já chci“ a také deklarace významu svého požadavku. 

Např. „já jsem muž“ nebo „já jsem starší“ nebo „já jsem jeho nadřízený“ apod. (Fischer a kol. 

1994). Orientace na skutečné zájmy odpovídá na otázku „proč to opravdu chci“ či „co mě 

k tomu vede“. 

Převést strany sporu na toto uvažování a vyjadřování je pro mediátora jeden 

z nejnáročnějších úkolů, protože lidé ze svých pozic vystupují neradi. Stejně tak je náročné 

v této fázi udržet obě strany dostatečně dlouhou dobu. Protože právě od zájmů se odvíjí 

možnosti dohody. 

4.4. Hledání společných řešení 

Pro tuto fázi platí, že vše je myslitelné a vyslovitelné. A je důležitým úkolem 

mediátora vytvářet takovou atmosféru, která bude vybízet a motivovat strany k co největší 

kreativitě. Když strany vzájemně vědí, co skutečně chtějí, opadá už prvotní napětí a nadměrná 

emoční zátěž a buduje se spolupracující (kooperativní) klima. Klíčové je udržovat proces 

zaměřený na budoucnost. Zkušený mediátor vhodně chválí úsilí stran a pomáhá,  

např. vizualizacemi, zápisy na flip. V závěru této fáze strany v závislosti na množství 

vygenerovaných možností redukují na to/ta nejvhodnější. 

4.5. Vytváření (a sepsání) dohody 

Konečné sepsání dohody a její dodržování jsou dvě zcela odlišné věci. Je úkolem 

všech aktérů mediace, aby byla dohoda vytvořena ke spokojenosti stran a s potenciálem jejího 

naplnění. Proto je nezbytné klást při jejím sestavování důraz především na to, aby byla: 

vyvážená, realistická, konkrétní, dosažitelná, měřitelná a ukotvená v čase. Mediátor 

systematicky otázkami ověřuje, zda bude jejich dohoda tyto rysy mít. 

4.6. Závěr mediačního procesu 

Závěr a shrnutí celého procesu mediace náleží na mediátorovi. Vždy zazní ocenění 

klientů za to, že do mediace vstoupili a pracovali na vzniku dohody. To i tehdy, když k ní 

nedojde. Dalším výsledkem může být její odklad či přerušení nebo dohoda o nedohodě. 

Naštěstí však k dohodě dochází až v 70 % všech případů (Česká advokátní komora, 2018). 

Mediátor by také na závěr mohl, či spíše měl ujistit klienty, že se můžou v budoucnu 

opět obrátit na jeho služby a může poptat zpětnou vazbu a spokojenost klientů s procesem. 

Tato praxe zatím v ČR není zcela běžná. 
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5. Mediátor a jeho kompetence 

Za mediátora je obecně považován kvalifikovaný pracovník, který vykonává mediaci. 

Mediace bez mediátora není možná. Napříč státy, ve kterých se mediace provádí, neexistuje 

shoda v požadavcích na vzdělání mediátorů. Obecné požadavky na výkon mediátora zahrnují: 

• Osobnostní předpoklady. 

• Odborné znalosti a dovednosti. 

• Vzdělání a vzdělávání mediátorů. 

• Požadavky stanovené zákonem či jinou normou (Holá, 2013). 

5.1. Osobnostní předpoklady mediátora 

Osobnostní předpoklady mediátora vyplývají z požadavků na multidisciplinární 

charakter mediační činnosti. Jedná se o souhrn osobnostních kvalit, jakými jsou především 

nadání, tvořivost, zkušenost, či komunikační dovednosti. Blíže je specifikuje a seskupuje  

do základních kategorií Holá (2011, s. 218-223). 

Morální kvality charakterizuje především přístup mediátora ke klientovi; respektující, 

otevřený, čestný, transparentní, očištěný od předpojatosti, i ke společnosti jako celku; dbáním 

na spravedlnost či dodržováním zákonů. Základní etická pravidla jsou vyjádřena v Etickém 

kodexu mediátora, který zpracovala a přijala AMČR. 

Sociální dovednosti jsou pro mediátora klíčovými. Jsou to ty, které zahrnují 

především komunikaci a vztahy (Fontana, 2017). Pro interpersonální interakce se používá 

také označení sociální obratnost, tedy způsobilost vést a rozvíjet určitou smysluplnou 

interakci. Účastník interakce sleduje nějaký konkrétní cíl, např. získat informace, vést 

rozhovor, získat partnera, koordinovat práci apod. (Nakonečný, 1997). Jazykový cit mediátor 

kultivuje celý život. 

Pozitivní myšlení mediátora příznivě ovlivňuje celý mediační proces. Podstatou 

pozitivního myšlení je důvěra v to, že věci půjdou dobře. Je to očekávání budoucího kladného 

výsledku (Křivohlavý, 2015). Takové vyladění podporuje celkovou pohodu a zlepšuje 

schopnost složitějšího uvažování.  

Působivě shrnuje pohled na osobnostní předpoklady mediátora Svatoš, který sám vede 

první dva stupně akreditovaných výcviků v mediaci: 

Je jasné, že budoucí mediátor by měl mít určité základní komunikační schopnosti 

a relativně vysokou emoční a  sociální inteligenci. Na druhou stranu, pokud bychom 

vyžadovali nějaké základní univerzální podmínky a předpoklady, všichni mediátoři by byli 
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stejní, což by rozmanitosti a úspěšnosti mediace nepřidalo. Právě odlišná minulost 

a zkušenosti činí z každého potencionálního mediátora přínos pro celou mediační komunitu. 

Ze všech vlastností bych zdůraznil jednu, která nesouvisí přímo s odborným vzděláním,  

ale spíše s vlastností konkrétního uchazeče-tou je sebereflexe a schopnost a ochota sám na 

sobě pracovat. Právě z řad lidí s touto charakteristikou pochází nejlepší mediátoři, které jsem 

kdy potkal (Svatoš, 2016). 

5.2. Odborné znalosti a dovednosti 

Odborné znalosti a dovednosti se vztahují především k ovládání mediačního umění 

(metody mediace) a základní znalosti práva. Odborné znalosti a dovednosti o mediačním 

procesu i znalosti práva získává mediátor vzděláváním v mediaci. V České republice probíhá 

nejčastěji formou výcviku. Ten je členěn na základní výcvik, další vzdělání v mediaci  

a nadstavbové kurzy. Základní výcvik obsahuje 100 – 120 hodin a frekventant v něm získá 

základní povědomí o mediaci a formou modelových situací si vyzkouší roli mediátora,  

i strany sporu (AMČR, 2020). 

V navazujících výcvicích se více času věnuje praktickým nácvikům mediace. 

V případě tematických kurzů pak frekventanti rozvíjejí konkrétní dovednosti, např. facilitaci, 

kladení otázek, práce s emocemi apod. 

5.3. Vzdělání a vzdělávání mediátorů 

Otázka vzdělání a vzdělávání mediátorů je stále aktuálnější. Zákonem dané podmínky 

platí pouze pro tzv. zapsaného mediátora (pojem vysvětluji podrobně v kapitole 6.4.). 

Vzdělání ostatních mediátorů není právně podchyceno. Z podstaty mediace vyplývá, že se jí 

nejčastěji věnují právníci, psychologové, pedagogičtí pracovníci nebo sociální pracovníci.  

Studium mediace je také možné absolvovat na některých vysokých školách v rámci 

studia. V rámci Univerzity Karlovy na fakultě: Právnické, Husitské teologické, Sociálních 

věd, Humanitních studií, Lékařské i Filozofické (Malacka a kol., 2016). 

5.4. Požadavky stanovené zákonem či jinou formou 

Dle Zákona o mediaci je mediátor definován v § 2 písm. c), jako fyzická osoba, která 

je zapsána do seznamu mediátorů. Toto ustanovení říká, že mediaci v režimu Zákona  

o mediaci mohou vykonávat pouze mediátoři zapsaní v seznamu mediátorů vedeném 

Ministerstvem spravedlnosti ČR. Prakticky ovšem může být mediace poskytována také jako 

služba na základě živnostenského oprávnění, v rámci pracovněprávního poměru  
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či dobrovolnicky. Mediace prováděná soukromými subjekty neklade na tyto subjekty žádné 

kvalifikační požadavky (Holá, 2015). 

Zapsaný mediátor je osoba bezúhonná, způsobilá k právním úkonům 

s vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu v ČR, která složila zkoušku 

mediátora (Horáček, Svatoš, Olík, 2018). Tuto zkoušku definuje podrobně § 23 Zákona  

o mediaci. Náležitosti zkoušky mediátora upravuje vyhláška ministerstva č. 277/2012 Sb.,  

o zkouškách a odměně mediátora (Ministerstvo spravedlnosti, 2017). Dle ní se zkouška skládá 

z písemné a ústní části. Písemná část ověřuje znalosti z oblasti práva, ústní pak prověří 

schopnosti uchazeče v simulaci mediačního procesu. Na závěr probíhá sebereflexe uchazeče, 

zpětná vazba komise, která příp. podává doplňující otázky. 

Požadavky na zkoušku z rodinné mediace uvádím v kapitole 7.2.1. 

5.5. Osobní styl mediátora a jeho pojetí mediace 

Z textů páté kapitoly vyplývá, že požadavky na mediátora jsou nemalé, i když 

v některých bodech ne zcela přesně vymezené. Společným pojítkem je fakt, že mediátor  

je vždy jedinečná osobnost s určitými vlastnostmi, zkušenostmi, úrovní zralosti, vzděláním  

a určitými sklony k vedení mediace.  

Někteří autoři hovoří o mediačních modelech (Svatoš, 2019), jiní o směrech v mediaci 

(Šišková, 2012), další o individuálním stylu mediátora a jeho pracovních koncepcích 

(Labáth,in Holá a kol. 2013), nebo o přístupech v mediaci (Holá, 2011). 

Jde o pojetí mediace mediátorem, které může mít pevně ukotvené a používá ho vždy, 

nebo je ve svém přístupu flexibilnější a dokáže svůj styl vedení mediace přizpůsobit 

konkrétnímu mediačnímu případu. V současnosti existují tři možná pojetí: 

 

• Facilitativní mediace 

• Evaluativní mediace 

• Transformativní mediace 

 

Facilitativní mediace bývá označována za základní a nejrozšířenější, další styly z ní 

vycházejí. Mediátor se při facilitativním stylu vedení mediace drží role zprostředkovatele, 

který usměrňuje a povzbuzuje interakci mezi stranami, vybízí je k dialogu, naslouchání  

a kreativitě v hledání řešení. Věří, že účastníci mediace jsou schopni sami dospět k tomu 

nejlepšímu výsledku. Facilitativní mediace je využívána mediátory napříč aplikačními 

oblastmi. 
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Evaluativní mediace vzešla především z přístupů mediátorů právníků a soudců. 

Mediátor tu může vstupovat do role hodnotitele (evaluátora) faktů, které strany předkládají, 

posuzovat je a poukazovat na jejich důsledky ve vazbě k zákonu. Mediaci orientuje spíše do 

věcné roviny, kterou analyzuje, poukazuje na slabiny možných řešení a koriguje návrhy 

klientů. Evaluativní mediaci nejvíce preferují advokáti. Stejně tak je tomu v obchodní 

mediaci. 

Transformativní mediace je nejnovější pojetí mediace. Preferují ho mediátoři 

psychologové, psychoterapeuti, manželští poradci či sociální pracovníci. Dává aktérům 

mediace prostor pro opravdové pochopení toho druhého a změnu vztahu mezi nimi. Velmi 

často se s transformativní mediací setkáme v rodinných sporech a zvlášť v rozvodových 

mediacích, kde dochází rozpadu partnerství, ale zůstává rodičovská rovina vztahu (jsou-li 

v manželství děti). 

Každý z těchto přístupů k mediaci má svá silnější i slabší místa. Pro vhodnou volbu je 

klíčové, jak rozvinuté sociální dovednosti mediátor má, aby rozpoznal, který styl je vhodný 

pro tu, kterou kauzu, a jak širokým rejstříkem mediačních stylů disponuje (Šišková, 2012). 
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6. Rodinná mediace 

6.1. Vymezení pojmu 

Rodinná mediace je jednou z aplikačních oblastí mediace, u nás nejrozšířenější. 

Nejvíce v povědomí veřejnosti je tzv. rozvodová mediace, která je metodou řešení konfliktů 

v rámci rozpadu či rozvodu manželství. Klasickým příkladem sporu řešeného v rozvodové 

mediaci je spor rodičů o péči o dítě, právě v souvislosti s rozvodem či rozchodem rodičů. Je to 

skutečně nejčastější důvod zahájení rodinné mediace. Není však zdaleka jediný (Kovářová, 

2013). 

Rodinná mediace chápe rodinu jako systém širších vztahů a úrovní, na které je třeba 

nahlížet komplexně. Častým jevem rodinné mediace je, že předmětem sporu je další člen 

rodiny, kvůli kterému strany mediaci zahajují. Rodinná mediace tedy pomáhá řešit:  

• Rozvodové záležitosti 

• Mezigenerační spory 

• Majetkové záležitosti 

• Nesoulady v rodinném prostředí 

• Předmanželské smlouvy (Šišková, 2016) 

Rodinná mediace nezřídka působí jako prevence před vznikem dalších konfliktů. 

Klienti, kteří prošli mediaci s dobrým výsledkem např. ve věci rozvodu, přicházejí znovu, 

když chtějí založit novou rodinu a dohodnou se na určitých pravidlech. 

6.2. Specifika rodinné mediace 

Na úvod kapitoly je třeba zdůraznit, že rodinná mediace má stejné obecné cíle  

i principy jako mediace v jiných civilních sporech. Také proces mediace, definovaný svými 

fázemi zůstává stejný, jakož i to, že ho řídí mediátor. Specifika rodinné mediace vyplývají 

z jejího předmětu, tedy rodinného konfliktu.  

Snad největším rozdílem mezi rodinnými konflikty a všemi ostatními je to, že ty 

rodinné trvají obvykle velmi dlouhou dobu, než se zúčastnění rozhodnou pro mediaci. 

Druhým znakem je hloubka a intimita příběhů stran konfliktu i celé rodiny. Mediátor je tak 

často svědkem výpovědí, ve kterých je mnoho utrpení, křivd a bolestí, sdělovaných v silných 

emocích. Na osobu mediátora jsou tak s ohledem na povahu konfliktu kladené značně vysoké 

nároky. 
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6.2.1. Nároky kladené na mediátora 

V rodinné mediaci se setkáváme nejčastěji s mediátory, kteří mají vzdělání 

v humanitní oblasti (psychologie, pedagogika, sociologie, sociální práce), spíše, než v oblasti 

právní (Sobotková, in Holá, 2013). Vychází se přitom ze specifik rodinné mediace, kde  

u stran sporu výrazně převyšuje emoční rovina nad racionální a témata, která se při sezeních 

vynořují, bývají velmi citlivá a intimní.  

V rozvodových mediacích je v popředí zájmu často nezletilé dítě, na které je třeba brát 

zvláštní ohled a jednat v jeho nejlepším zájmu. I tento princip rodinné mediace svědčí pro 

úvodní tvrzení o vhodnosti humanitního vzdělání mediátora (Sobotková in Holá, 2013). 

U zapsaných mediátorů se ověřuje jejich odbornost nadstavbovou zkouškou zkoušky 

mediátora. Odbornost vymezuje ministerstvo spravedlnosti takto: „Při zkoušce z rodinné 

mediace, která má pouze ústní část, se ověřují zejména mediační schopnosti a dovednosti 

potřebné pro řešení konfliktů vyplývajících z rodinných vztahů, dále znalosti rodinného práva, 

úpravy majetkových práv, znalosti z oblasti práv a psychologie dítěte, domácího násilí, 

mezigeneračních vztahů a komunikace. Součástí zkoušky z rodinné mediace je prezentace 

mediačních dovedností formou simulovaného mediačního jednání zaměřeného na vztahy 

vyplývající z rodinných konfliktů.“ (Ministerstvo spravedlnosti, 2017). 

Mediátor musí umět unést a řídit často vypjaté situace směrem ke klientům, ale také 

vůči sobě samému. Je zde nezbytná jeho schopnost sebereflexe. To znamená, že mediátor by 

měl znát své osobní nastavení, jeho výhody i limity. Zvlášť v typech sporů, které mediátor 

zažíval či zažívá ve své rodině, je klíčové, aby uměl zvládat své reakce a zachovávat 

nestrannost a neutralitu (Holá, 2012). 

Méně zmiňované, avšak v praxi velmi účinné, je dobře připravit jednací místnost. 

Především odstranit všechny atributy genderové nevyváženosti, jakékoli předměty, fotky nebo 

obrázky jednoho či druhého pohlaví. Naopak zajistit na sezení dostatek vody a kapesníků 

(Kovářová, 2013). 

6.2.2. Procesní specifika rodinné mediace 

Rodinné spory mají oproti jiným, např. občanskoprávním sporům, zásadní odlišnost 

v jejich emočním náboji a citlivosti. Strany sporu mívají obvykle přesnou představu, jak by 

se měla protistrana chovat a jak by měl celý spor skončit.  

V rozvodové mediaci, kde je jejím předmětem péče o dítě, může nastat situace, kdy je 

pro posun v procesu užitečné dítě do něj přizvat. To probíhá vždy se zvláštní obezřetností  

a ohledem na věk a zralost dítěte. Podmínkou je souhlas obou stran k tomuto kroku 
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(Brzobohatý, 2018). Jindy může být vhodné, aby mediátor mluvil za dítě, resp. kladl stranám 

takové otázky, které se dají očekávat. Např. „Proč jste se rozešli?“ „Máte mě rádi?“ „Budeme 

se stěhovat?“ „Kdo si nechá psa?“ Zde se mediátorovi zvlášť hodí znalost pedagogiky  

a vývojové psychologie. 

Strany sporu v rodinné mediaci mívají nejdelší a nejužší vztahy. Ve valné většině 

případů budou v těchto vztazích i po skončení mediace. To s sebou nese fakt, že druhá fáze 

mediačního procesu bývá podstatně delší. Strany v ní nezřídka vyprávějí historii dlouhou 

desítky let. Právě tady je také potřeba připravit se na již zmíněné emoce, které byly dlouho 

skryty a bývají plné zloby a zášti. Důležitá je vhodná intervence. Dělat častěji přestávky  

či přistoupit k odděleným jednáním (Šišková, 2012) 

Ve třetí fázi rodinné mediace dochází k zásadnímu průlomu, kdy jsou si strany 

schopny říct věci, o kterých do té doby neměly tušení. To bývá znovu zdrojem silného 

prožívání na obou stranách. Úkolem mediátora je, aby je ve vyjadřování zájmů a potřeb 

maximálně podpořil a nechával vyniknout body, ve kterých se shodují.  

Jakýmsi podcílem čtvrté fáze je podpořit strany v tom, aby spojily své síly  

a nastartovaly otevřenou komunikaci. Rodinná mediace má tak značný preventivní potenciál 

(Holá in Holá a kol., 2013). 

Dalším specifikem rodinné mediace je běžná součinnost dvou mediátorů, obvykle 

muže a ženy. Taková spolupráce může mít pozitivní vliv nejen na dynamiku často delšího 

procesu, ale především je tím nestrannost a nezávislost role mediátora podpořena také 

genderově.  

Mediační dohoda v rodinné mediaci bývá velmi obsáhlá a detailní, zejména pokud  

se v ní ošetřuje následná péče o dítě. V takových případech se vytvářejí celostránkové 

rozvrhy, ve kterých jsou den po dni, hodinu po hodině definovány aktivity dítěte a kdo a jak je 

zajistí. Ze zkušeností mediátorů vyplývá, že už tato společná mravenčí práce obou rodičů na 

tvorbě jakéhosi systémového ideálu péče o dítě je dobrým znamením pro budoucí 

bezproblémové fungování. 

6.3. Případy vhodné pro rodinnou mediaci 

Mediace může pomoci ve všech případech konfliktů a sporů mezi rodinnými 

příslušníky. Šišková (2016, s.21-22) je rozděluje do čtyř hlavních kategorií: 

• Před rozvodem, během něj a po rozvodu 

U bezdětných manželství může mediace pomoci např. k dohodě o finančním  

a majetkovém vypořádání, o budoucím bydlení, nezřídka k nastavení péče o společná zvířata. 
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Jsou-li v manželství děti, jedná se o především o jejich následnou výchovu péči, výživné, 

popř. úpravu styku s dalšími osobami. 

• Mezigenerační vztahy  

Spory této kategorie často souvisí s vícegeneračním soužitím. S péčí o domácnost, 

dělbou práce, režimem návštěv, důležitostí a odpovědností členů rodiny, s pravidly užívání 

společných částí obydlí, ale i s tím, jak např. oslavovat významná výročí nebo jak se podílet 

finančně na společných záležitostech. 

• Majetkové záležitosti 

Jedná se nejčastěji o otázky dědictví, spoluvlastnictví firem, živností nebo 

nemovitostí, o oblast závazků rodiny (půjčky, hypotéky), naopak i to, jak nakládat s vyššími 

příjmy, kam investovat, jak řešit otázky dobročinnosti. 

• Nedorozumění v rodinném soužití 

Nedorozumění mohou nastat prakticky kdykoli a jakákoli. Rodinná mediace účinně 

pomáhá právě zde i jako prevence, dřív, než se nedorozumění rozvine ve spor. Může jít  

o odlišný pohled na výchovu dětí, jejich studium, zda dítě má či nemá podstoupit operační 

zákrok, na léčbu nemocného člena rodina, na péči o rodiče a prarodiče, jak trávit volný čas, 

jak se vypořádat s odlišným politickým názorem. 

6.4. Případy nevhodné pro rodinnou mediaci 

Případy nevhodné pro rodinnou mediaci je možné shrnout do třech oblastí. 

a) Jedna strana dohodu nepřipouští a chce vyhrát. Může se jednat o postoj obou stran. 

Příklad z praxe: muž prohlásí, že „radši jí (manželce) budu platit kdovíco, ale nikdy ne 

dobrovolně, hezky ať mi to nařídí soud.“ 

b) Jedna ze stran se vůbec do procesu nezapojuje, je pasivní, či se zřekne svých práv. 

c) Jedna či obě strany projevují velmi agresivní chování, nebo mají jiné patologické rysy, 

jsou pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek. 

 

Rodinná mediace má oproti jiným oblastem mediace svá specifika. Často zde bývají 

předmětem sporu výchova a péče o nezletilé děti a vždy do sporu pronikají rodinné vztahy.  

Obecně rodinná mediace pracuje ve vazbě na podstatu sporů s tím, co lidé ve svých životech 

považují za nejdůležitější a nejcennější hodnoty. Jsou to především všeobecný prospěch dětí, 

zdraví či důstojné stáří rodičů a prarodičů, bezpečný domov, finanční zabezpečení, 

harmonické vztahy s nejbližšími navzdory jejich odlišnostem. 
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Aby rodinná mediace dokázala uspokojivě řešit spory, které těmito hodnotami často 

otřásají, musí být její proces vždy citlivě přizpůsobený konkrétním účastníkům mediace, 

jejich tempu, potřebám i projevům. To garantuje mediátor, který svým přístupem umožňuje 

stranám sporu vyřešit ho v co možná nejoptimálnější atmosféře a časově efektivně. Limitem 

pro rodinnou mediaci nejsou určité typy sporů, ale závažná patologie jedné, či obou stran 

daná např. vlivem návykových látek, nebo absolutní, apriorní odpor k dohodě. 
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7. Rodina a konflikty v rodině 

7.1. Vymezení pojmu rodina  

Jednoznačné vymezení termínu rodina je nesnadné. Předkládám proto několik 

možných výkladů dle autorů, v jejichž profesi je rodina hlavním předmětem zájmu. Rodina je: 

„v užším, tradičnějším pojetí skupina lidí spojená pouty pokrevního příbuzenství nebo 

právních svazků (sňatek, adopce). V širším pojetí, jež se začíná rozšiřovat v USA  

a v některých státech EU, se za rodinu začíná považovat i skupina lidí, která se jako rodina 

deklaruje na základě vzájemné náklonnosti. V některé fázi svého vývoje obvykle rodina sdílí 

společnou domácnost. Nukleární rodina je dvougenerační; rozšířená rodina zahrnuje více než 

dvě generace…“ (Matoušek, 2016).  

Dle Havlíka (Koťa, Havlík, 2011) je rodina: „základním činitelem demografického 

vývoje, sociální struktury, ekonomické, i kulturní.“ Pokud budeme rodinu definovat jako 

systém, pak lze použít nejzákladnější definici systému, a sice „systém je soubor částí a vztahů 

mezi nimi“ (Sobotková, 2007, s. 24).  

Rodina funguje zdravě, pokud poskytuje svým členům: 

• Sounáležitost, pocit spřízněnosti a směřování života, osobní spokojenost se svojí 

pozicí a rolí v rodině (partnerská, manželská…). 

• Ekonomickou podporu, která zajistí bezproblémové zajišťování základních,  

i rozvojových potřeb členů. 

• Sociální zázemí, které umožňuje zdravý vývoj nejen dětí, ale i dospělých členů,  

na fyzické, psychické, i duchovní bázi, přenos a ukotvení hodnot a norem. 

• Ochranu zranitelnějších členů (dětí, nemocných, starých či nějak 

hendikepovaných). 

Rodina je společenství, složené z autonomních osobností, které ve vzájemných 

vazbách mají naplňovat základní funkce rodiny. Proto, jako v kterémkoli jiném sociálním 

systému či uskupení, mohou vznikat neshody a sváry (Sobotková, 2007). Rodina je vystavena 

celé řadě zátěží a tlaků, kterým musí každodenně čelit. Proto je velmi dobrou zprávou, že 

existují účinné formy pomoci v takový případech. Jedním z nich je mediace. K té dochází při 

existenci konfliktu, obvykle dlouhodobého. 

7.2. Vymezení pojmu konflikt 

Konflikt, z latinského „conflictus“ je střet nebo srážka dvou protichůdných sil nebo 

tendencí. Lidé běžně chápou konflikt jako čistě nepříjemnou záležitost s výrazně negativní 
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energií. Používají synonyma jako válka, bitva, svár, střet, bitka. Na konflikty je možné 

nahlížet i shovívavěji. Třeba jako na příležitost vyřešit záležitosti, které řešení žádají 

(Křivohlavý, 2008).  

7.2.1. Základní druhy konfliktů 

Na druhy konfliktů můžeme nahlížet dvojí optikou. Podle počtu osob zúčastněných 

v konfliktu a pak z hlediska psychologické charakteristiky tendencí, které se střetávají. 

Konflikty podle počtu zúčastněných osob lze dělit do čtyř kategorií: 

a) Intrapersonální konflikty; týkají se jedné osoby a jsou to její vnitřní, osobní, 

individuální konflikty. Často předcházejí interpersonálním konfliktům.  

b) Interpersonální konflikty; konflikty mezi dvěma lidmi. 

c) Skupinové konflikty; konflikty, které jsou uvnitř jedné skupiny lidí. 

d) Meziskupinové konflikty; konflikty mezi dvěma skupinami lidí. 

Uvedené kategorie se samozřejmě mohou překrývat, například: Žena, která se po 

rodičovské dovolené vrátila do zaměstnání, nezvládá pracovní nápor a péči o domácnost  

a děti zároveň. Jejím interním konfliktem je na straně jedné potřeba seberealizace a vyšší 

příjem z práce a na straně druhé představa bezchybné a plnohodnotné péče o rodinu. Pokud 

takové nesoulady přetrvávají delší dobu, začnou se obvykle promítat i do nejbližších vztahů  

a začnou se rodit konflikty interpersonální. Začne vyčítat manželovi, že jí málo pomáhá. Ten 

to vnímá jako nespravedlivé osočení, protože pracuje dvanáct hodin denně a je příliš unavený 

na dlouhé rozhovory, takže vzdoruje. Nesouladu mezi manžely si všimne záhy manželova 

matka a začne se do sporu vměšovat. S tím rozhodně nesouhlasí její manžel, který jí vyčítá,  

že chce řešit, co jí nepřísluší… 

Vývoj konfliktu má určité fáze. Pokud se v nich aktéři konfliktu orientují, můžou 

účinně pracovat na tom, aby se konflikt vůbec nerozvinul. Jsou to: 

• Varovné příznaky (první slabé signály, které vyjadřují pocit nelibosti. Může jít  

o přísný pohled, či sarkastickou poznámku. Př. „ten talířek do myčky sám 

neskočí.“). 

• Rozvoj odlišností (nesoulad tu často nabírá vztahový ráz a bez řešení se rozvine 

ve spor. Př. „to jsem tu jediná, komu tu záleží na čistotě?“). 

• Vývoj polarit (etapa, ve které jsou už veškeré intervence vnímané jako útok, 

věcná rovina sporu je potlačena. Př. „jediná nejsi, ale rozhodně jsi ta 

nejchytřejší.“). 
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• Separace (zdánlivé utišení konfliktu přerušením komunikace nebo vztahu. 

Př. „radši už vůbec nic neříkej.“). 

• Destrukce (vyhrocení k výbuchům emocí, často vyjevení prapůvodních příčin 

konfliktu. Př. „máma mi to říkala, že jste celá rodina zanedbaná…že jsem jí 

neposlouchala…“). 

• Vyčerpání (neřešený konflikt se utlumuje a přechází do stadia latence. Př. „myčku 

dostanou na starost děti.“). 

(Plamínek, 2009). 

 

 Fáze konfliktu trvají různě dlouhou dobu a mohou mít různou intenzitu, nejen 

v závislosti na typ konfliktu, ale především na to, kdo je v konfliktu. Často můžeme 

pozorovat, i že v méně závažných předmětech konfliktu (jako např. v použitém příkladu „kdo 

bude plnit a vyprazdňovat myčku“) dochází velkým vřavám, které narušují vztah. Při mediaci, 

které věnuji významnou část práce, strany konfliktu často odhalí, že pravá příčina konfliktu  

je starší a hlubší a „myčka“ je pouze zástupný problém. 

 Konflikty z hlediska psychologického můžeme rozdělit také do čtyř oblastí. Jsou to: 

• Konflikty představ 

• Konflikty názorů 

• Konflikty zájmů 

• Konflikty postojů 

 

Jejich řešení je do značné míry odvislé od schopnosti obou stran vzájemně si chtít  

a umět vysvětlit svůj pohled na věc a naslouchat druhému v tomtéž. Následně připustit,  

že druhý má stejné právo na svůj např. názor, že není lepší ani horší, jen odlišný. Potom se 

otevírá cesta k partnerskému a otevřenému řešení konfliktu. Od obou stran to vyžaduje mnoho 

trpělivosti a tolerance. V mediaci v tomto pomáhá stranám mediátor. 

Ať už konflikt v rodině vznikne z jakéhokoli důvodu, je vždy lepší řešit ho, než se mu 

vyhýbat. Neřešený konflikt může znamenat doslova časovanou bombu. Je dobré mít na 

paměti, že složité etapy do života patří a nejsou žádnou ostudou. Stejně jako vyhledat 

odbornou pomoc.  

7.3. Konflikty a úskalí současné rodiny 

Úskalí současné české rodiny, jsou do značné míry determinována vývojem celé 

společnosti, která se za posledních dvacet let výrazně proměnila. Pozitivní vývoj posledního 
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desetiletí minulého tisíciletí přetrvává; lidé mohou volně cestovat, vzdělávat se v širokém 

spektru institucí, pěstovat kariéru, podnikat, uskutečňovat svoje představy a sny.  

V druhém tisíciletí už můžeme pozorovat i druhou stránku tohoto trendu; proměnu 

rodiny. Klesá počet sňatků, avšak stoupá počet rozvodů. Oddaluje se rodičovství a zvedá se 

počet dětí narozených mimo manželství. Početně zesiluje skupina lidí, kteří dobrovolně žijí 

sami a mnoho dalších fenoménů (Boková, et al., 2011). Ty nejvýznamnější rozvedu 

v následujících kapitolách. 

7.3.1. Vznik manželství 

Dle Možného (2008, s. 117) existuje sociální prostor, v němž se setkávají lidé, kteří 

potenciálně směřují k manželství. Mají možnost se v něm poznávat, sbližovat se, hodnotit,  

i vyřazovat. Hledat pro sebe ten správný protějšek. To je takový, který nabízí něco, co ten 

druhý nemá. Biologicky danou a po generace ukotvenou rolí ženy bylo nabízet pečovatelské  

a reprodukční schopnosti. Muž naopak vstupoval do vztahu jako socioekonomická síla. 

Dnes se tradiční role prolínají, i otáčí. Žena si sama určuje své společenské zařazení, 

buduje si vlastní kariéru a také určuje, zda otěhotní či nikoli. Čím je žena starší, tím obtížněji 

nachází partnera, který nabízí víc než ona (Možný, 2008). Především muži se pak podílejí  

na fenoménu života dospělých dětí v původních rodinách, kdy do partnerských svazků 

nepospíchají. 

Důsledky jsou nasnadě. Je to především pokles počtu uzavřených manželství  

a rostoucí počet nesezdaných soužití. Mnoho svárů pramení z nesouladu v názoru, zda je 

sňatek potřeba. Prodlužuje se také věk, kdy spolu lidé začínají sdílet jednu domácnost. Mnoho 

z nich má z předchozí doby zkušenost se samostatným bydlením a sestěhování tak může 

vyvolávat napětí ze společného soužití (Šmolka, Mach, 2008). 

Bezprostředně poté se dostavuje intenzivní tlak okolí na formální zpečetění vztahu  

a založení rodiny. Pro lidi v čerstvě nové roli může být obtížné nacházet společná stanoviska 

či přijatelná vysvětlení.  

7.3.2. Rodičovství  

Rostoucí vzdělanost a zaměstnanost žen ovlivňuje také oblast rodičovství. Projevuje 

s v odkládání mateřství. Počet starších matek (termín označuje ženu, která přivede na svět 

své první dítě po dosažení 35 let věku) rapidně narůstá. V současnosti se jedná o 6 % žen. 

Žen, které jsou ve svých 30 letech bezdětné, je 18 %. Důvody, pro které odklad mateřství 

ženy uvádějí, jsou nejčastěji: zpomalení kariéry, finanční propad, změna stylu života a dopad 

na manželský život (Sobotková, 2007). 
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Tato skutečnost, i řada dalších faktorů způsobuje komplikace spojené s přirozeným 

početím dítěte. Cesta k dítěti se pak stává často náročnou poutí, která vyžaduje velké nasazení 

a trpělivost celého páru. Dítě je pak cílem, jakousi metou či výsledkem úsilí, kterým potvrzuje 

dokonalost rodičů. S pozdním mateřstvím jsou spojená i medicínská rizika. Pro starší matky 

jde především o vyšší výskyt chromozomálních abnormalit (např. Downův syndrom).  

Těhotenství pak může být nesmírně stresujícím obdobím, které pár prochází  

od vyšetření k vyšetření s obavami a napětím. Potvrdí-li se nejhorší prognóza, pár čelí 

mimořádně složitému rozhodnutí v závislosti na zjištěné diagnóze. Není výjimkou, že partneři 

či manželé nenacházejí shodu v řešení situace a pár se rozpadá.  (Masáková in Boková, et al., 

2011).  

Dalším důsledkem oddalování rodičovství může být neplodnost a celoživotní 

bezdětnost. Je to stav, který přináší do života mnoho stresu, generovaného jak rozpoložením 

páru, tak tlakem zvnějšku. Očekávání okolí zejména směrem k ženám bývá v tomto směru 

ničivé, jelikož mateřství je stále obecně považováno za normální, zatímco bezdětnost  

za nenormální. 

7.3.3. Výchova dětí 

Výchovu můžeme chápat jako záměrné ovlivňování socializačních procesů v souladu 

se společensky přijatými normami a hodnotami (Havlík in Koťa, Havlík, 2011). Výchova 

neprobíhá zdaleka jen v nejužší rodině. A právě další výchovní činitelé se s dnešní dynamikou 

dobou také proměňují.  

Na ústupu je vícegenerační rodina. Prarodiči vstupují do procesu výchovy čím dál 

méně. Na jedné straně se zvyšuje podíl těch, kteří i ve vyšším věku žijí svůj vlastní 

plnohodnotný život, na straně druhé také přibývají ti, v jejichž silách už není péče o vnoučata 

možná. To souvisí především s odkládáním rodičovství, a tak i přirozeně vyšším věkem 

prarodičů. Ekonomicky silnější rodiny tak využívají chův či jiných forem hlídání dětí, často 

už od jejich útlého věku (Boková et al., 2011). 

Rodiče mají široké spektrum možností, kde budou své dítě vzdělávat, a to už od 

mateřské školky. Můžou vybírat zařízení zaměřená na výuku jazyků, výtvarně, nebo některé 

z alternativních proudů. I mnoho státem zřízených základních škol má již na prvním stupni 

své zaměření (Průcha, 2012). Pro rodiče je při výběru školy stále více důležitější, aby 

rozvíjela nadání dítěte a zajišťovala mu kvalitní průpravu pro další studium a zaměstnání. 

Spolu s nepřebernou nabídkou volnočasových aktivit zařízení pro zájmové vzdělávání 

rodiče inklinují k výběru více variant. Nezřídka se stává, že děti navštěvují i tři a více 
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kroužků. Spolu s nároky škol na studium může dojít k situacím, kdy je dítě přetíženo a nemá 

žádný volný čas (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2011). Rodiče, kteří jsou na tom obdobně, pak 

mívají sklon vynahrazovat nedostatek společného času a sdílení nadstandardními dárky  

a volnější výchovou.  

7.3.4. Rozvod 

Uspěchaný a přepjatý životní styl, tlak na výkon v zaměstnání, nutnost či potřeba 

vydělávat víc a víc peněz a mnohé další aspekty typické pro dnešní dobu můžou být příčinami 

rozpadu vztahů a rozvodů (Pešek, Praško, 2016). Úměrně s investováním času a energie 

mimo rodinu souvisí zhoršování vztahů v ní a do pozadí se dostává umění, které se pěstuje 

v každodenním životě; umění společně žít (Trélaun, 2005).  

Začínají narůstat rozpory ve vnímání, názorech a tužbách členů rodiny a především 

rodičů. Tyto rozdílnosti můžou vést k dlouhodobým sporům, které vyčerpávají a ovlivňují  

i další oblasti života.  

Rozvod bezdětného manželství je zcela jistě závažný krok a neveselé období pro oba 

partnery. Pokud jsou v rodině děti, je situace o mnoho citlivější a náročnější. Pro dítě je 

jakýkoli zjevný nesoulad mezi rodiči hrozbou. Období před rozvodem bývá naplněno 

emočním napětím, opomíjením společných rituálů (společná večeře, výlet), situačně hádkami 

či menší mírou pozornosti vůči dětem. V horších případech jeden nebo oba rodiče dítě aktivně 

nutí k vyšší spřízněnosti, o druhém rodiči mluví nepěkně nebo své spory ventilují přímo před 

dítětem (Matoušek a kol., 2015). 

Rozvodové řízení samotné je pak skutečnou zatěžkávací zkouškou. Hlavní úlohou 

rodičů by mělo být přijetí faktu, že partnerský rozměr jejich vztahu je u konce, ale že stále 

zůstávají rodiči. Jsou dál odpovědni za výchovu, výživu a péči o společné děti. Zde je na 

místě zmínit pojem obecně známý, a sice „nejlepší zájem dítěte“. Přes jeho vžitost je třeba 

připomenout, že se jedná o princip v oblasti rodinného práva. Vyplývá z Úmluvy o právech 

dítěte OSN z roku 1989. Podle článku 3 Úmluvy „zájem dítěte musí být předním hlediskem 

při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať už uskutečňované veřejnými nebo soukromými 

zařízeními sociální péče, soudy, správními či zákonodárnými orgány.“ 

V praxi, zejména pak praxi soudní, je často obtížné naplnit smysl této definice 

konkrétním obsahem v případě toho kterého dítěte, které je vždy unikátní, stejně jako situace, 

ve které se nachází. Naopak rodiče dítěte, kteří jsou pro něj osobami nejbližšími, dokáží za 

určitých podmínek (v klidném rozpoložení, bez soupeření) dojít k optimálním rozhodnutím, 

jak uspořádat dětem život v porozvodovém období. 
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I porozvodové období vykazuje řadu úskalí, které nelze předem očekávat, ani se na ně 

připravit. Život v neúplné rodině může znamenat pro dítě řadu komplikací, stejně jako život 

v rodině doplněné, kdy se objevuje nový partner (Matoušek a kol., 2015). 

7.3.5. Nové rodinné uspořádání 

Termínem se dá označit stav, který nastane po rozpadu původní rodiny, resp. 

manželství. Může mít mnoho podob i forem. Nejběžnějším jevem je tzv. rodina neúplná, 

kterých je v současnosti přibližně 60 % a jejich počet stále narůstá. Tvoří ji jeden z manželů  

a dítě či děti, které má v péči.  

Někteří odborníci (Matoušek, 2013) poukazují na fakt, že život a vývoj dítěte 

v neúplné rodině nemusí být nutně tragédií, zejména pokud rozvodu předcházely závažné 

patologie jednoho z rodičů, nebo pokud jsou naopak oba rodiče tak zralé a stabilní osobnosti, 

které i po rozvodu dokáží dítěti zajistit jeho potřeby. 

Rizikovým faktorem, který může nahrávat konfliktům, je intenzivnější zapojování 

dalších osob do běžné, každodenní péče o dítě a delegování vyšší odpovědnosti např. na 

prarodiče. Tyto osoby pak mohou ovlivňovat více nejen děti, ale i chod rodiny. Druhý a častý 

zdroj konfliktů plyne z často menší míry kontroly a dohledu osamělého rodiče nad dítětem, 

které toho zvlášť ve starším školním a pozdějším věku, může lehce zneužívat. Rozbroje mezi 

rodiči a dospívajícími dětmi však v žádném případě nesouvisí jen s životem v neúplných 

rodinách. 

Dalším modelem rodinného uspořádání je tzv. rodina doplněná. Je to taková rodina, 

kam na místo rodiče přichází nový partner a více či méně přebírá vůči dítěti otcovskou  

či mateřskou roli. Dospělý muž či žena, často také s rozvodovou zkušeností a vlastním 

potomkem, svými životními zásadami, zvyklostmi a pohledem na rodinný život zaplňuje 

chybějící místo v dosud neúplné rodině (Procházková in Boková, et al., 2011). 

Těžkosti a nedorozumění jsou nasnadě. Vyplývají především z odlišných pohledů  

na výchovu dítěte či dětí, názorů na běh domácnosti, či finanční otázky spojené s jejím 

chodem. Nejzávažnější konflikty vznikají z nepřijetí nového člena rodiny dítětem. Spolu 

s nešťastnými způsoby, kterými se dospělí často dítě snaží přinutit, aby rychle přijalo nový 

stav věcí, vyvstávají často trvalé problémy, které mohou zapříčinit rozpad vztahu dospělých. 
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7.4. Shrnutí teoretické části 

 Rodina je klíčovým společenským útvarem. Kvalita rodinných vztahů ovlivňuje její 

fungování více než vnější okolnosti, kterým rodina musí často čelit. Při otevřené komunikaci, 

možnosti sdílet svoje radosti i starosti, vnitřní soudržnosti a vzájemné důvěře je rodina velmi 

silná a dokáže ustát i skutečně velké tragédie. Naopak jsou to často maličkosti, které mohou 

způsobit závažné konflikty, pokud chybí dobrá komunikace a chuť či snaha porozumět si. 

 Členové rodiny jsou většinou schopni vyřešit své záležitosti sami. Nicméně 

v některých případech potřebují pomoc. Mediace a konkrétně pak mediace rodinná ji nabízí. 

Rodinná mediace dokáže účinně intervenovat ve sporech, kde jsou jeho stranami rodinní 

příslušníci, i vzdálení, z tzv. širší rodiny. Kontraindikací pro mediaci nejsou některé vybrané 

typy sporů, ale pouze určité specifické patologie na straně účastníků mediace.  

Cílem mediace je spor vyřešit a také dosáhnout spokojenosti zúčastněných s tímto 

řešením, i průběhem mediace. Vedlejší cíle i účinky mediace, které osobně v rodinných 

mediacích považuji za stejně důležité jako vyřešit spor, spočívají v jakémsi uschopnění  

a mobilizaci účastníků k otevřené komunikaci, naslouchání, slušnosti, kooperaci a toleranci. 

Mediační proces řídí mediátor. Je to kvalifikovaný pracovník, který umožňuje stranám 

splnění jejich cíle. Na mediátory jsou kladeny různé odborné a kvalifikační požadavky, 

zejména ve vazbě na to, v jakém režimu mediaci provádí. Zásadním rozhraním zde je 

skutečnost, zda se jedná o zapsaného či nezapsaného mediátora. Každý mediátor však musí 

disponovat řadou osobnostních předpokladů, aby byl schopen pracovat s konfliktem stran  

a zároveň se nestát jeho součástí. 

Proces mediace má svá jasná pravidla a fáze. Na počátku mediace jsou o něm strany 

podrobně informovány. Ve vazbě na konkrétní mediační případ je fázím procesu věnován 

různě dlouhý čas. Celou mediací prolínají však její principy; dobrovolnost, důvěrnost, 

orientace na spolupráci a hledání nových možností. Mediace v rodinných sporech bývají 

velmi účinné a efektivní. Obvykle se konají tři mediační setkání a k dohodě dochází 

v osmdesáti procentech případů.  

Mediace pomáhá v České republice v urovnání rodinných neshod již dvacet let. Stále 

stoupají počty mediačních procesů, i procento uzavřených mediačních dohod. Přeji si, aby 

tento pozitivní trend nadále pokračoval, a zároveň věřím, že i můj výzkum, který předkládám 

ve druhé části práce, může, byť nepatrně, k tomuto cíli přispět.  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 Empirická část práce se zabývá mediací jako metodou urovnání neshod a sporů mezi 

lidmi z pohledu jejích přímých účastníků. Tedy osob, které prošly mediačním procesem jako 

strany sporu. Ze shrnutí teoretické části vyplývá, že mediace může být velmi vhodnou 

intervencí zejména ve sporech a konfliktech rodinných. Cílem výzkumu je získat zhodnocení 

mediace právě od těch, kteří se ocitli v nesnadných mezilidských situacích a medici zvolili 

jako metodu pomoci. Vzhledem k cíli, který se opírá o hlubší pohled aktérů na mediaci, jsem 

zvolila kvalitativní přístup. 

 Výzkumnou část jsem rozdělila na tři hlavní části. V části první popisuji metodologii 

výzkumu, kde se zaměřuji na proces a posloupnost výzkumného šetření od formulace cíle 

výzkumu a výzkumných otázek, přes volbu výzkumného vzorku, volbu metody výzkumu, 

způsob zpracování a analýzy získaných dat až po etickou stránku. 

 Následně v části druhé představuji výsledky výzkumu, které následně shrnuji  

a prezentuji zodpovězení výzkumných otázek. Poslední část věnuji diskusi nad získanými 

zjištěními a porovnání se stávajícími výzkumy. 

8. Metodologie výzkumu 

O mediaci již bylo napsáno mnoho, přesto výzkumy, které by sledovaly její hodnocení 

ze strany osob, které prošly mediačním procesem, absentují. Proto jsem se rozhodla zaměřit 

se na tuto stránku mediace jako na výzkumný problém. Z něj se odvíjí také cíl výzkumu.  

Cílem mého výzkumného šetření je porozumět tomu, jak osoby, které prošly 

mediačním procesem, mediaci hodnotí jako metodu urovnání neshod mezi nimi. Protože 

usiluji o hlubší poznání, zvolila jsem výzkum kvalitativní. Cílem kvalitativního výzkumu  

je právě nové porozumění, či rozkrývání významů informací. Jde o nenumerické šetření  

a vysvětlování sociální reality (Disman, 2002, s. 284-286).  

Jedním z cílů kvalitativního výzkumu dle Hendla (2005) je objasnit, jak se lidé 

v daném prostředí a situaci chovají. Dále doplňuje jeho přednosti, za které považuje zejména 

možnost získat detailní popis a vhled při zkoumání jedince nebo události, studium procesů, 

usnadnění explorace fenoménů, a to vše v jejich přirozeném prostředí.  

Hendl (2005) hovoří také o úskalích kvalitativního výzkumu, za které považuje např. 

náročnost sběru a analýzy dat nebo diskutabilní zobecnění na populaci. Ty naopak vyvažuje 

zohledňování kontextů a podmínek daných jevů. 
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Z definice cíle kvalitativního výzkumu Gavory (2000, s.148) vyplývá, že jím je: 

„porozumět lidem a událostem v jejich životě.“ Tohoto porozumění lze dosáhnout využitím 

mnoha analytických přístupů, ze kterých výzkumník volí ten, který nejvíce odpovídá cíli  

a povaze výzkumu (Řiháček a kol., 2013). Setkat se můžeme i s označením design 

kvalitativního výzkumu (Švaříček, Šeďová a kol., 2014).  

Ve svém výzkumu volím vzhledem k jeho charakteru tzv. pragmatický přístup.  

Ten má povahu autorského kombinování metod sběru dat a analytických technik. V obou 

případech vycházím z přístupu zakotvené teorie a interpretativní fenomenologické analýzy 

(interpretative phenomenological analysis, dále jen IPA). V IPA je klíčové porozumění lidské 

žité zkušenosti, usiluje o zkoumání toho, jak lidé zažívají určité zkušenosti v kontextu a čase. 

Nejčastěji využívanou metodou sběru dat je polostrukturovaný rozhovor (Řiháček a kol., 

2013).  

Při způsobu zpracování a analýzy dat čerpám především z přístupu zakotvené teorie, 

konkrétně jde o otevřené kódování směřující k vytvoření základních kategorií. Výsledky 

prezentuji formou „vyložení karet“. Tato technika spočívá v uspořádání nově vzniklých 

kategorií do určité linie, na jejímž základě je poté převyprávěn obsah (Švaříček a Šeďová, 

2014, s. 226). 

 

8.1. Výzkumné otázky 

Jak naznačuji již v teoretické části práce, v České republice není oblast osobní 

zkušenosti s mediací z pohledu jejích aktérů příliš probádanou oblastí. Jeví se zde proto 

potenciál pro změnu a pro průzkum právě tohoto fenoménu. Jak již bylo uvedeno, zajímá mě, 

jak konkrétní lidé, kteří prošli procesem mediace, hodnotí mediaci jako metodu, která jim 

pomohla urovnat jejich rodinné neshody. Výsledky šetření mohou přispět k diskusi o rodinné 

mediaci napříč společností a pomoci více ukotvit mediaci v povědomí veřejnosti jako podporu 

v těžkých situacích. 

Pro naplnění cíle výzkumu jsem stanovila hlavní výzkumnou otázkou a pět otázek 

vedlejších (HVO – hlavní výzkumná otázka, VVO – vedlejší výzkumná otázka): 

 

HVO: Jak osoby, které prošly mediačním procesem, hodnotí mediaci jako 

metodu urovnání neshod mezi členy rodiny? 

VVO1: S jakými očekáváními vstupovali do procesu mediace? 

VVO2: Jak proces mediace naplnil jejich očekávání?  



46 
 

VVO3: V čem spatřují pozitiva a negativa mediace? 

VVO4: Jaké reálné dopady do jejich života mediace měla/má? 

VVO5: Vytěžili z mediace pozitivní podněty pro svůj osobní rozvoj? 

 Hlavní výzkumná otázka odráží smysl celého výzkumu. V prvních dvou otázkách 

vedlejších zjišťuji očekávání osob od mediace a to, jak mediace jejich očekávání naplnila. 

Dále mě zajímá, v čem spatřují pozitiva i negativa mediace. Čtvrtá vedlejší otázka míří na 

výsledek mediace, tedy na to, co se po mediaci reálně změnilo v životě těchto osob. Na závěr 

pátrám po jakési přidané hodnotě mediace, a sice zda přinesla jakékoli pozitivní podněty pro 

další osobní rozvoj. 

8.2. Volba výzkumného vzorku 

V kvalitativním výzkumu je volba respondentů záměrná. Vzorek zde je odvozen  

od výzkumného problému a cíle výzkumu charakterizovaného výzkumnými otázkami 

(Švaříček, Šeďová, 2014). Počet respondentů není přesně stanoven, měl by však dostatečně 

nasytit významové kategorie, ze kterých vzniká teorie (Žumárová in Skutil a kol., 2010). 

Přestože je tedy vzorek a priori determinován, je užitečná jeho vnitřní diferenciace.  

Hlavním kritériem pro zařazení respondentů do mého výzkumu, byla jejich zkušenost 

s mediačním procesem. Vzhledem k cíli výzkumu jsem dále považovala za klíčové, aby měli 

respondenti od ukončení mediace určitý časový odstup, a to minimálně čtvrt roku. Následně 

jsem při výběru respondentů usilovala o genderovou pestrost, i různorodost ve věcné stránce 

sporu. 

Respondenty jsem získala oslovením dvou mediátorů, kteří mi doporučili celkem osm 

respondentů ze čtyř mediací, kteří vyhovovali výzkumným kritériím. Dva respondenty jsem 

oslovila napřímo, jednalo se o mnou mediované klienty. Za úspěch považuji, že se mi 

podařilo získat pro výzkum vždy obě strany sporu, i když to nebylo nezbytnou podmínkou.  

V níže přiložené tabulce je přehled respondentů dle jejich rodinné vazby a předmětu 

mediační kauzy. 
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Tabulka č. 1: Přehled respondentů 

Respondent Rodinný vztah Předmět rodinné neshody 

R1 

R2 

Manžel 

Manželka 

Intenzivní spor o to, zda se má jejich syn hlásit na 

osmileté gymnázium a studovat tam. 

R3 

R4 

Matka 

Dcera 

Dlouhodobý spor o vedení domácnosti ve 

dvougeneračním domě. 

R5 

R6 

Bratr 

Sestra 

Nečekaný spor o to, jak naložit s dědictvím po 

zemřelých rodičích; prodat či neprodat dům. 

R7 

R8 

Tchýně 

Snacha 

Mnohaletý spor o výchovu, výživu a vzdělání 

vnuka/syna. 

R9 

R10 

Manžel 

Manželka 

Dlouhodobá oboustranná nespokojenost 

v manželství a snaha rozejít se poklidnou cestou. 

 

 Jak je z tabulky zřejmé, výzkumný vzorek odpovídá svojí pestrostí v předmětu neshod, 

i v různorodosti rodinných vztahů plně záměru výzkumu. 

8.3. Metoda sběru dat 
Pro svůj výzkum jsem zvolila metodu polostrukturovaného rozhovoru. Důvodem bylo 

mít kromě základní kostry rozhovoru definované výzkumnými otázkami možnost jisté 

variability a volnosti (Hendl, 2005). Vzhledem k povaze výzkumného cíle, kladených otázek, 

i jisté hutnosti rozhovorů, mohu označit rozhovory za hloubkové.  

Polostrukturovaný hloubkový rozhovor umožňuje výzkumníkovi přirozenost projevu, 

reagovat na to co slyší, doptávat se dál, aktivně naslouchat, vybízet k otevřenosti  

a uvolněnosti. Respondentovi tato volba naopak přináší kvalitu lidského porozumění a pocit, 

že není „jen“ součást výzkumného vzorku (Švaříček, Šeďová, 2014). 

Rozhovory byly nahrávány na mobilní telefon a trvaly v průměru 30 minut. Každému 

rozhovoru předcházela věcná i organizační příprava, která je popsána v následující kapitole, 

stejně jako zpracování získaných dat a etiky výzkumu. 

8.4. Průběh výzkumu 

Před samotným výzkumem proběhla celá řada přípravných aktivit. Po formulaci 

výzkumného cíle a otázek jsem využila předvýzkumu. Cílem předvýzkumu bylo ověřit jeho 

proveditelnost. Provedla jsem jej se dvěma respondenty, kteří prošli procesem mediace u mě, 

jako mediátora v prvním pololetí roku 2019. Díky těmto dvěma rozhovorům jsem si ověřila, 
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že je reálné výzkum realizovat podle předpokládaných metod. Vzhledem k této kladné 

zkušenosti tyto respondenty ponechávám ve výzkumném vzorku (Jandourek, 2003). 

Rozhovory s respondenty probíhaly v období od ledna do února 2020. V prvním 

telefonickém kontaktu s respondentem jsem představila stručně cíle setkání, přibližnou 

časovou náročnost a nastínila optimální parametry místa, kde by rozhovor měl probíhat; tedy 

diskrétní, tišší prostředí pro pocit soukromí a bezpečí při vyprávění a pro eliminaci ruchů při 

nahrávání. Respondenti pak sami zvolili, kde jim bude nejpříjemnější rozvor vést, a to buď  

u nich doma, nebo v kanceláři. 

V první fázi setkání s respondenty jsem představila sebe, výzkum, jeho cíle  

a očekávání vůči naší schůzce. Současně jsem seznámila respondenty s informovaným 

souhlasem a jeho obsahem (příloha č. 2), nahráváním rozhovoru, garantováním jejich 

anonymity, stejně jako anonymity mediátorů, kteří je do výzkumu doporučili. Všichni 

respondenti s navrženými postupy souhlasili a rozhovory jsme realizovali. Kromě nahrávání 

na diktafon jsem si v průběhu rozhovorů (se souhlasem respondentů) dělala i písemné 

poznámky, abych lépe zachytila některé nuance především z oblasti neverbální komunikace.  

8.5. Etika výzkumu 

Etické zásady jsou nedílnou součástí každého výzkumu. Setkáme se s nimi spíše než 

v konkrétní podobně v rovině obecné, v rovině principů. Klíčovým principem je ochrana 

soukromí účastníků výzkumu. Zásada důvěrnosti platí nejen na data zveřejněná, ale také na 

data získaná a uložená u badatele. Platí, že: „nebudou zveřejněna žádná data, jež by umožnila 

čtenáři identifikovat účastníky výzkumu.“ (Švaříček, Šeďová, 2014, s.45). 

Hendl (2005) považuje v etických otázkách za stěžejní dobře pracovat 

s informovaným souhlasem účastníků. Nejde pouze o předložení hustě popsaného listu 

respondentovi, ale o to nespěchat na jeho podpis, komentovat a zdůrazňovat důležité body, 

trpělivě vysvětlit co znamenají, je-li třeba. 

Osobně jsem (i vzhledem k citlivosti zkoumaného problému) všechny respondenty 

detailně seznámila kromě výše uvedených skutečností s tím, že budou ve výzkumné práci 

označeni pouze kódy, bez další specifikace věku, místa bydliště či povolání. 

V charakteristikách nutných pro výzkum figuruje pouze jejich rodinný vztah k druhému 

mediovanému respondentovi a předmět jejich sporu. 

Nahrávky rozhovorů jsou uloženy v zaheslované složce mého osobního počítače,  

do které nemá nikdo jiný přístup. Mnozí z mých respondentů zmínili, že v rámci jejich 
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profese pracují běžně s etickými normami a informovanými souhlasy a žádný z nich 

nevyjádřil žádné pochybnosti či nedůvěru k obsahu či formě informovaného souhlasu. 

8.6. Zpracování a analýza dat 

Nahrané rozhovory jsem v nejkratším možném čase po uskutečnění rozvorů převáděla 

do písemné podoby. Pro zpracování obsahu jsem zvolila techniku otevřeného kódování 

s využitím metody tužka-papír. Ta spočívá v rozboru jednotlivých jakkoli dlouhých úseků 

textu na jednotky, jimž je přidělen význam a název, čímž vzniknou zastřešující kódy, které 

tyto fragmenty nejlépe vystihují (Švaříček, Šeďová, 2014, s. 211). 

Následně jsem pracovala s nově vzniklými kódy metodou konstantní komparace. Jde  

o hledání podobností a rozdílů na základě jejich významu. Po vygenerování skupin 

obsahujících podobné kódy jsem určila hlavní kategorie a subkategorie. Kategorie vyjadřují 

podstatu jednotlivých výzkumných otázek a tvoří osnovu deváté kapitoly.  
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9. Výsledky výzkumu 

V této kapitole představuji výsledky výzkumu. V rámci zahájení rozhovoru jsem  

se mj. dotazovala na předmět rodinné neshody a v jakém období přesně mediace proběhla. 

Tyto otázky a odpovědi respondentů na ně nejsou vzhledem k cíli výzkumu dále analyzovány, 

slouží jen pro lepší porozumění celkovému kontextu rozhovoru.  

Na základě otevřeného kódování jsem dospěla k pěti hlavním kategoriím. Kategorie 

tvoří 13 subkategorií, kdy každá z nich obsahuje několik kódů. V tabulce č. 2 překládám 

grafický výsledek zpracování a analýzy dat. 

 

Tabulka č. 2: Otevřené kódování 

KATEGORIE SUBKATEGORIE KÓDY 

 

 

 

 

 

 

Očekávání osob 

vstupujících do mediace 

 

 

 

Vyřešení sporu 

 

 

 

 

Efektivita procesu 

 

 

 

 

Nemuset k soudu 

Zlidnění situace 

Vyhrát  

Přesvědčit druhého 

Dohodnout se 

 

Časová úspora 

Finanční úspora 

 

 

 

Udržet spor jako neveřejný 

 

Naplnění očekávání 

 

Zcela naplněno 

 

 

Z části naplněno 

Dobrá volba 

Dostavení úlevy-vyřešeno 

 

Úleva i obava z obnovy 

sporu 

 

 

 

 

 

 

Pozitiva a negativa 

mediace 

 

 

 

Pozitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negativa 

 

 

Říci svůj příběh 

Naslouchání 

Osoba mediátora 

Neformální prostředí 

Bezpečí/důvěra 

Kreativita 

Procesní spokojenost 

 

 

 

Nevymahatelnost dohody 

 

 

 



51 
 

 

 

 

Reálné dopady mediace do 

života 

 

 

Uzavření dohody a 

spokojenost účastníků 

 

Odložení dohody a 

spokojenost účastníků 

 

Uzavření dohody bez 

spokojenosti účastníků 

Spor přestal existovat 

Vztahy zůstávají dobré 

 

Nalezení nové cesty 

Vztahy se zlepšily 

 

Dohoda jako formalita 

Vztah nadále narušený 

 

 

 

 

Pozitivní zjištění a podněty 

z mediace pro osobní 

rozvoj 

 

 

 

Identifikace podstaty 

sporu 

 

 

Sebereflexe 

 

 

 

Poučení 

 

 

Odlišné hodnoty 

Vliv vlastní výchovy 

Osobní přesvědčení 

 

 

 

Jaký podíl mám na sporu 

Jak mám pocit sám ze sebe 

 

 

 

Čeho se vyvarovat ve 

vztazích 

Na čem trvat ve vztazích 

Co je pro mě podstatné ve 

vztazích 

 

 

Výsledky výzkumu člením dále do pěti podkapitol, které odpovídají tematickým 

okruhům vycházejících z výzkumných otázek.  

9.1. Očekávání osob vstupujících do mediace 

První otázka na respondenty zjišťovala, jaká očekávání měli od mediace, když se 

rozhodovali o tom, že zkusí vyřešit svůj spor jejím prostřednictvím. Potěšilo mě, že všichni 

respondenti dokázali i s jistým časovým odstupem formulovat jasně svá očekávání na počátku 

procesu. Ta se dají shrnout do tří oblastí, které odpovídají třem subkategoriím: vyřešení 

sporu, efektivita procesu a nemuset k soudu.  

Tyto subkategorie zahrnují kódy, které danou subkategorii rozvíjejí, či zpřesňují. 

Subkategorii vyřešení sporu rozvíjejí kódy: zklidnění situace, vyhrát, přesvědčit druhého a 

dohodnout se. 

 

R4: „Já jsem čekala, že nám to pomůže zase spolu normálně vycházet, jako dřív jsme 

vycházely. Že se to zklidní jako, že ta situace se vyřeší, že zase jako bude chvíli klid a že to 

nebudeme řešit půl roku jako ještě třeba.“ 
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R2: „…hlavně už, aby byl klid, aby to skončilo, mně bylo skoro jedno jak. Takhle 

nějak hlavně, no.“ 

 

R1: „Ono to prostě už zašlo někam, odkud to nešlo ven, prostě to zamrzlo a bylo jasný, 

že potřebujeme ňákou pomoc, tak ta mediace, to je přesně to, že jo. Já jsem už…no prostě 

jsem to chtěl rychle ukončit a moct bejt zase v klidu.“ 

 

R5: „Já sem prostě doufal, že jí tam přesvědčim. Že tam proto budou podmínky a vona 

na to konečně kejvne a já vyhraju.“ 

 

R6: „Že brácha pochopí, že chce udělat úplně špatnou věc. Že budu mít šanci mu to 

vysvětlit, přesvědčit ho, jak moc hloupý by to bylo, kdyby to udělal. Protože tam mě bude 

muset poslouchat.“ 

 

R9: „Hlavně se normálně dohodnout, jako dospělý lidi, ne?“ 

 

V rámci subkategorie efektivita procesu se objevují dva kódy: časová úspora  

a finanční úspora 

R2: „No já už jsem z toho byla tak zoufalá, že jsem prostě potřebovala nějaký rychlý 

řešení, jo?  

 

R1: „Já jsem už…no prostě jsem to chtěl rychle ukončit…“ 

 

R10: „… nečekat třeba, kdy mi přijde obsílka a pak si brát volno v práci… tady u tý 

mediace, tu můžeme mít třeba večer i.“ 

 

R9: „…a ne tim živit soudy a advokáty…“ 

 

R10: „Já sem to to chtěla mít prostě ve svejch rukách a platit za právníka…to je 

všechno zbytečný…navíc my sme se vždycky na všem domluvili, takže proč ne takhle.“ 
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Z výpovědí těchto respondentů vyplývá, že klíčovým očekáváním bylo vyřešení sporu, 

rychle a tak, aby se především zklidnila celková situace. V jednom z těchto případů ještě 

s akcentem na znovuobnovení fungujícího vztahu. U jiných dvou respondentů bylo také 

hlavním očekáváním od mediace vyřešit spor, ale ve formě přesvědčit toho druhého na svoji 

stranu. 

Téma vyhnutí se soudnímu řešení případu se objevilo v případě naposledy citovaných 

respondentů spíše ve smyslu neinvestovat peníze do soudního řízení a všeho, co je s ním 

spojené. V dalších dvou případech se subkategorie nemuset k soudu vyskytuje v kontextu 

potřeby uchovat spor neveřejný, jen mezi jeho stranami v obavě o zveřejnění informací o 

sporu.  

 

R3: „Očekávání? No podívejte se…očekávání…hlavně nemuset k soudu. Když už to 

vůbec musíme řešit, todle. Taková ubohost chodit někam vyprávět, kdy a proč pouštim kočky 

na zahradu. Za nás todle nebylo, to si každej vyřešil to svý doma…takže teda ta mediace, no 

jak řikám, hlavně že to neni soud a že se to nikdo nedoví, tu vostudu.“ 

 

R8: „Vona to vlastně byla jediná možnost, ta mediace. Protože kdybych to dala 

k soudu, tak by mě muž asi zabil. Na druhou stranu teda já bych se soudu nebála, jo? Ale teda 

řešit sem to musela, takže ta mediace byla jediná možnost…a to očekávání…že se zkusíme 

dohodnout po dobrym. Že jí tu šanci dám. Že se to srovná.“ 

 

Respondenti se v otázce očekávání shodují především na tom, že mediace jim pomůže 

vyřešit spor a zklidní se tak aktuální situace. Někteří pak více akcentují rychlost procesu, 

finanční efektivitu, řešení sporu takovým způsobem, který bude odpovídat jejich časovým 

možnostem, nebo fakt, že řešení proběhne mimosoudní cestou.  

9.2. Naplnění očekávání 

Někteří respondenti měli tendenci sdělit mi spontánně, jak se jejich očekávání naplnila 

hned vzápětí na to, jak svá očekávání vyjádřili. Osm z deseti respondentů uvedlo, že proces 

mediace jejich očekávání naplnil zcela. Tuto majoritně zastoupenou subkategorii 

charakterizují kódy: dobrá volba a dostavení úlevy/vyřešeno. Dvěma respondentům  

se naplnila očekávání z části či jiným způsobem. Zde je příslušným kódem: úleva i obava 

z obnovy sporu. 
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Nejprve pohled na subkategorii očekávání zcela naplněna a její kódy: dobrá volba  

a dostavení úlevy-vyřešeno. 

 

R1: „Uplně super, prostě…až jako nečekaně. Já už sem byl z toho dost unavenej, 

doma dusno, už sme prostě byli na mrtvym bodě…a co sem nečekal, že to pude tak rychle.  

To prostě vůbec. Vyřikali sme si věci a byl klid. To, že sme si to tam prostě vůbec mohli 

vyříkat. Takže splněno za mě, rozhodně!“ 

 

R2: „Jo, já byla přece uplně dojatá. My se nikdy před tim tak nechytali. To bylo tak 

strašný. A pak sme tam seděli a mluvili a já uplně cejtila, jak se mi dělá líp…a vyřešili sme  

to pak. A co bylo teda taky důležitý, že sme asi teda voba pochopili, co nás tak dostávalo… 

a moh bejt zase klid. Já sem za tu mediaci fakt vděčná.“ 

 

R9: „Naprosto. To byla dobrá volba. Hlavně to šlo, jak sme chtěli, to bylo 

dobrý…všechno fungovalo…hlavně je to dobrý, že to existuje, že sme to věděli a šli do toho. 

Jo, spokojenost velká…“ 

 

R10: „Naplnil přesně moje očekávání. Beze zbytku. Já byla moc spokojená. Jasně,  

že třeba poprvé šel člověk trochu nervózní, přece jenom mluvit před někym cizim o sobě…ale 

to bylo celý tak profesionální, že to ze mě spadlo hned, jak sem toho mediátora viděla. Pak se 

mi dost líbilo, že byl flexibilní, to sme potřebovali. Každýmu to můžu doporučit, protože si 

myslim, že lidi řešej i horší věci než my, nebo že to hůř zvládaj a ta mediace je důstojnej 

způsob, jak ty věci vyřešit.“ 

 

U čtyř výše citovaných respondentů bylo během rozhovorů s nimi znát, jaký důraz 

dávají na to, že jim proces mediace vyhovoval a naplnil jejich očekávání nejen z pohledu 

výsledků, ale také z pohledu průběhu mediačního procesu samotného. U ostatních 

respondentů, kteří se shodují na tom, že proces mediace naplnil zcela jejich očekávání, 

vyvstávají další specifické argumenty proto, že byla jejich očekávání naplněna. 

 

R6: „Vlastně i přeplnil. Nevim, jestli jsme měli taky trochu štěstí na mediátora, ale ten 

muj brácha tam byl jak vyměněnej. To ticho kolikrát… On tam snad poprvé nad těma věcma 

taky přemejšlel jinak. Věřim tomu, že to bylo tim, tou mediací, že to je, jak je. Já sama sem za 

tu zkušenost vděčná…pomohlo to dobrý věci. A brácha to dneska taky ví. Věřim, že jo.“ 
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R8: „Asi nejvíc, jak to šlo. Sepsaly sme dohodu, za mě to byl cíl, mít něco v ruce, 

kdyby teda zase začaly problémy. Já sem ale byla v pohodě i s tim, jak ty schůzky probíhaly, 

protože to bylo věcný a takový že sem se prostě dobře cejtila. No a nakonec sme to teda 

sepsaly, podepsaly a zatim to teda drží, no, kam to zaklepat…“ 

 

V případě jednoho respondenta se očekávání od mediace sice nesplnila (chtěl spor 

„vyhrát“), nicméně přesto vyjadřuje svoji spokojenost s procesem, jako s možností 

přehodnotit své cíle a zkusit jinou cestu, kterou s odstupem hodnotí jako výrazně lepší, než 

kterou chtěl zvolit původně. 

 

R5: „No tak vůbec, že jo v první chvíli. Šel sem to vyhrát. Tak sem to měl vymyšlený.  

A ta výhra…jo, že bude po mym, že to prodáme…tak to sem nevyhrál, ale to možná byla ta 

výhra největší… Protože teď mam eště víc, než sem si doved představit. A to sem ňák tak začal 

vymejšlet až na tý mediaci. To byl tenkrát strašně fofr se všim a nebyl čas moc nad tim 

přemejšlet…ale tam byl…no a bylo to.“ 

 

U jediné respondentky byla očekávání splněna jen z části, což je naší druhou 

subkategorií. Po skončení mediačního procesu pocítila úlevu, nicméně přiznává i obavu 

z obnovy sporu, který ji k mediaci přivedl. 

 

R7: „Já sem tam šla s tim, že snacha konečně pochopí, co je pro toho kluka dobrý a 

sepíšeme, co bude muset začít dělat, co každá normální máma dělá. Dohodu ňákou sme 

sepsaly, ale myslim, že nepochopila nic. To bylo vidět, jak ona jediný co chce, je mít černý na 

bílym, do čeho já nebudu smět mluvit. Ale já k tomu taky řekla to svoje a taky bylo po mym. 

To ano, to bylo vyvážený…A pokud vím, tak tu dohodu ona plní a já samozřejmě taky. Takže 

to byla velká pomoc, za sebe můžu říct, že se mi v tu chvíli dost ulevilo. Tak uvidíme, co bude 

dál.“ 

Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že proces mediace naplnil jejich očekávání zcela, 

nebo z části. Při rozhovorech s nimi bylo možné pozorovat, jak shodně vzpomínají především 

na pocit úlevy, který se dostavil už během mediačního procesu a přetrval i po něm. 
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9.3. Pozitivita a negativa mediace 

Třetím tematickým okruhem byla pozitiva a negativa mediace tak, jak je spatřují sami 

respondenti. Všichni respondenti hovořili o pozitivech, pouze v jednom případě zaznělo 

kromě pozitiv i jedno negativum. Oblasti, ve kterých respondenti spatřují pozitiva mediace  

a tvoří nám tak subkategorii pozitiva se často opakovala a lze je shrnout a zakódovat jako: 

moci říct svůj příběh, naslouchání, osoba mediátora, neformální prostředí, bezpečí/důvěra, 

kreativita a procesní spokojenost. 

 

R4: „Já bych jako řekla, že nejlepší bylo moct říct, jak to celý vidim. Že se nás na to 

mediátor přesně takle i ptal. I máma to řikala, to je jasný. No protože když už ste v tom 

dlouho, jako my sme byly, tak to už to vlastně neřešíte, jenom se hádáte, vůbec  

se neposloucháte. To sme tam taky jako dost musely, to bylo dobrý.“ 

 

R3: „Mně se líbilo, že to bylo důvěrný, že má povinnost mlčenlivosti, mediátor.  

To bylo první, na co sem se ho ptala, mediátora. To mě uklidnilo…a že to vedl, hodně dceru 

musel krotit, aby mi neskákala do řeči třeba…Já jak sem od toho moc nečekala, tak todle  

se mi líbilo.“ 

 

R9: „No hlavně ta neformálnost. Že to řeštíte v normální kanceláři, jo? S normálnim 

člověkem, a ne že se krčíte někde u soudu jak nějakej zločinec, ne?“ 

 

R10: „Pozitiva rozhodně v celym tom prosesu, v osobě mediátora a jak už sem řikala, 

že sme si to vlastně celý řídili sami. Negativa žádný.“ 

 

R5: „No, asi největší pozitivum bylo v tom, že sme tam přišli na něco uplně jinýho 

nakonec, než co sme chtěli, když sme tam šli. Museli jsme vo tom začít přemejšlet jinak.“  

 

R2: „…že sem mohla říct ten svuj příběh, proč to chci, co za tim je, jak je to těžký, bez 

vzdělání, co s tim zažívám já. Takle otevřeně sme před tim o tom nemluvili nikdy…“ 

Jak jsem již uvedla výše, v případě odpovědi jednoho respondenta se mísila pozitiva 

s jedním negativem. Subkategorie negativa nebyla spojena s oním jedním konkrétním 

procesem, ale s tzv. vykonatelností dohody, o které píši v kapitole 3.2. teoretické části a 
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kóduji ji jako: nevymahatelnost dohody. Vykonatelnost dohody je odborné označení, 

vymahatelnost laické, význam je stejný. 

 

R7: „Pozitivní bylo to, že mě konečně někdo poslouchal, co řikám, a že to bral vážně. 

Myslim teď mediátora hlavně, ale i snacha. Ona pak na konci sama totiž zmínila něco, co já 

sem řekla na začátku, tak to sem si zapamatovala. A taky, jak to říct… no cítila sem se dobře 

jak to šlo, bezpečně. Ale stejně, když ona tu dohodu dodržovat nebude, tak co já zmůžu, bude 

to tam, kde to bylo, když je soudně nevymahatelná. To jediný je na tom to blbý.“ 

 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že každý z nich spatřuje na mediaci určitá pozitiva. 

Pouze v jednom případě se vyskytuje negativně hodnocený fakt. Proto lze konstatovat,  

že respondenti hodnotí mediaci výrazně pozitivně. 

9.4. Reálné dopady mediace do života 

Čtvrtý tematický blok vychází z otázky, jaké reálné dopady měla či má mediace  

do života respondentů. Odpovědi ve své podstatě do značné míry korespondují s odpověďmi 

z druhého tematického bloku, který se týkal splnění očekávání respondentů z mediačního 

procesu. Zde respondenti nicméně více rozvíjejí svá vyprávění o podobu vztahů v čase po 

skončení mediace.  

Reálné dopady mediace zde můžeme rozdělit do tří subkategorií: uzavření dohody  

a spokojenost účastníků, odložení dohody a spokojenost účastníků a uzavření dohody 

bez spokojenosti účastníků. 

V šesti případech z celkových deseti účastníci mediace uzavřeli mediační dohodu  

a zároveň hovoří i o spokojenosti z výsledku, jako druhém cíli mediace. Dva kódy, které 

zaštiťují tuto skupinu respondentů, jsem nezvala takto: spor přestal existovat a vztahy 

zůstávají dobré. 

 

R3: „No dál spolu bydlíme. Jak sem se dověděla od dcery během mediace, ona 

uvažovala, že se odstěhuje. To sem vůbec netušila. Tak sem ráda. A je to lepší. My sme 

sepsaly dohodu, o těch věcech…mně to na začátku přišlo uplně absurdní musim říct, ale teď 

zas to vidim tak, že to pomohlo. Každá sme v něčem ustoupila a je to lepší…moc už nemáme 

proč se dohadovat, to je zakázaný že jo, a vycházíme spolu dobře.“ 
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R9: „Uzavřeli sme dohodu a rozvedli se. Přesně jak sme chtěli. Hlavně dál normálně 

komunikujeme vo dětech a podstatnejch věcech, jo? To je hlavní a myslim, že ty lidi, co dou 

k soudu s tim, tak to takle na pohodu prostě nemaj.“ 

 

R2: „Jo, hlavně se vyčistil vzduch a já to cejtila jako bysme se do sebe znova 

zamilovali. Jako bysme se víc poznali…a sepsali sme mediační dohodu, takovou stručnou,  

že necháme syna, aby si to rozhod sám s tim, že my ho podpoříme, ať do dopadne jakkoli.“ 

 

R10: „Rozvedli sme se, ale zůstali sme dál přátelé, řekla bych…když sou tam děti, tak 

by to tak mělo bejt. My sme to všechno napsali do dohody, kdo, co, kdy, jak, hodně detailní 

sme to měli, ale za sebe musim říct, že to možná ani často takhle nedodržujeme, ale stejně  

to funguje…“ 

 

R4: „My sme tam sepsaly dohodu, o čem kdo může rozhodovat. To jako bylo 

nejdůležitější. Jako mámě se do toho vůbec nechtělo něco psát. Ale musela…A teď je to tak,  

že sem tam zůstala – jako já si nikdy ani moc neuměla představit, že bych se stěhovala, ale 

pak ty nervy už byly takový... a zdá se mi to dobrý. Máma se dost stáhla, přestala dělat, co mě 

vytáčelo a bavíme se spolu normálně.“ 

 

Druhá subkategorie reálných dopadů do života, je pojmenována odložení dohody  

a spokojenost účastníků. Týká se dvou respondentů z jednoho mediačního sporu, kdy došlo 

k tomu, že odložili sepsání mediační dohody a rozhodli se vyzkoušet zcela novou cestu.  

Oba shodně udávají, že jsou spokojení a jejich vztahy se dokonce zlepšily, což odpovídá 

kódům: nalezení nové cesty a zlepšení vztahů. 

 

R6: „My sme se rozhodli, že nic sepisovat nebudeme, zatím a dáme šanci tomu 

společnýmu podnikání. Já to tak intuitivně chtěla vlastně od začátku, ale pevný obrysy  

to dostalo až u mediátora. Takže sme s bráchou dům neprodali, a naopak ho využíváme 

k podnikání. Denně se vidíme…a připadá mi, že sme k sobě našli cestu…je to lepší, než  

to bylo. Naši by to tak chtěli…“ 

 

R5: „Dopadlo to tak, že barák sme neprodali. Děláme teď se ségrou na jedný věci, 

eště s partou pár lidí a přesunuli sme to všechno právě do baráku…takže žádný další 

náklady…přespat tam můžeme, když se to večer natáhne…když vo tom přemejšlim, sme teď se 
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ségrou skoro furt spolu…to sme nebyli takle ani jako děti snad…jo, de nám to…vona je dobrá 

prostě.“ 

 V rozhovoru s respondentkou R6 je zlepšení vztahů deklarováno verbálně  

i neverbálně, u respondenta R5 lze vyčíst spokojenost s výsledkem mediace spíše pak mezi 

řádky. V rámci rozhovoru šlo o delší pomlky v jinak rychlé mluvě, uznalé pokyvování hlavou 

během povídání a výraz obličeje zračící jisté dojetí a vděčnost ze současného stavu. 

 Třetí subkategorie se týká dvou respondentek, rovněž z jedné mediační kauzy. 

Uzavření mediační dohody nastalo a její obsah je oboustranně plněn, ale bez větší 

spokojenosti každé z nich. Pro jednu je dohoda formalitou, druhá hodnotí jejich vztah jako 

nadále narušený. Použité kódy: dohoda jako formalita a vztah nadále narušený. 

 

 R8: „Jo, pokračujeme teda v systému, kterej máme, kluk zůstává s babičkou 

v kontaktu. S tim, že ona teda dodržuje, co máme v dohodě…takže to funguje. Pro kluka je to 

dobře, on jí má prostě rád, tak proč ne, že jo…když mi ho hlavně nebude cpát těma šílenejma 

párkama a jinejma blbostma…A my dvě? No co? Já se na mediaci dověděla, že sem nejhorší 

máma na světě a vona je ta nejlepší, tak co jako? To je špatný prostě a bude dál asi…ale 

zase…já tchýni k životu nepotřebuju…“ 

 

 R7: „S vnukem se dál vídáme a snacha nějak neškodí…ty vztahy mezi náma dvěma 

nikdy nebyly kdovíjaký a asi nikdy nebudou. To žádná dohoda nezajistí. To je jenom 

formalita. Snacha dobře ví, že když bude chtít, tak mě odřízne a nic s tim neudělám, to sem si 

zjištovala, i když to je nelidský, až mě je z toho úzko…“ 

 

 Rozhovory s respondenty z velké části potvrzují to, že sepsání mediační dohody není 

podmínkou pro spokojenost účastníků z mediace, i v po-mediačním období. Dva respondenti 

dokládají, že nabyli dokonce větší spokojenosti po mediaci bez toho, že by dohodu sepsali. 

Přesto také můžeme sledovat, že v nadpoloviční většině případů jde sepsání mediační dohody 

a spokojenost účastníků ruku v ruce. Každá z mediací pak měla minimálně jeden pozitivní 

dopad do života mých respondentů. 

 

9.5. Pozitivní zjištění a podněty z mediace pro osobní rozvoj 

Poslední tematický blok vychází z otázky, zda respondenti vytěžili z mediace pozitivní 

zjištění a podněty pro svůj osobní rozvoj. Zaujalo mě, že právě při této otázce se všichni 
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respondenti rozhovořili nejvíce. Každý z respondentů, který prošel procesem mediace, těží 

z této zkušenosti dosud, a to minimálně ve dvou oblastech. Celkem jsem identifikovala oblasti 

tři. Tyto subkategorie nazývám: identifikace podstaty sporu, sebereflexe a poučení.   

V průběhu rozhovorů zřetelně vynikalo také to, že respondenti sami tato zjištění jasně 

pojmenovávají a oddělují. První subkategorií ve výpovědích respondentů, co do počtu 

odpovědí, byla identifikace podstaty sporu. V ní se odrážejí tři kódy: odlišné hodnoty, vliv 

vlastní výchovy a osobní přesvědčení. Sedm z deseti respondentů spatřuje svá pozitivní 

zjištění právě zde. U následujících respondentů můžeme pozorovat identifikaci podstaty sporu 

v důsledku odlišných hodnot a střetu osobních přesvědčení. 

 

R1: „Já dneska vim, proč to celý vůbec vzniklo. My sme se prostě jako hádali vo syna, 

ale ve skutečnosti to bylo celý jinak. Já byl prostě přesvědčenej, že nejdůležitější pro dítě je, 

aby bylo dítě, aby si moh kopat, bejt s kamarádama. To já nikdy nemoh. Ale žena zase, že co 

může bejt důležitější než vzdělání. A taky to má z vlastní zkušenosti…tam sme prostě zásadně 

rozešli v hodnotách…“ 

 

R2: „Já sem pochopila, že tam de o víc, než o synův gympl. My sme si tam oba vlastně 

tak pinkali vlastní, starý věci, ve kterejch sme se rozcházeli. Muž má vejšku, studoval 

v zahraničí, ale šťastnej není…nebo nebyl, v době kdy sme to řešili. Já zas školu mít vždycky 

chtěla a nemohla…no a málem to vodnes syn. Teď sme šťastný, ale je to hrozný, kolik sme 

toho nevěděli…o sobě.“ 

 

R4: „Mě došlo, že mi máma nechce ubližovat, že to prostě jenom jako vidí celý jinak. 

Ona je přesvědčená, že ona to ví všechno líp a pomůže mi nejvíc tim, když mi ty svoje vlastní 

pořádky bude zavádět do života. A ten spor byl proto, že já to vůbec jako pomoc 

neviděla…pro mě to byla jako uplná ztráta soukromí, nebo právo na vlastní rozhodování… 

a byla sem a sem přesvědčená, že to takle jako nemůže zůstat.“ 

 

R3: „No dověděla sem se, že dcera o mě a moji dobře míněnou pomoc vůbec nestojí. 

Že jí to dusí. To sem se dověděla… A bylo to pro mě moc smutný zjištění. Teď ale tim, že to 

vim a že se to mezi náma srovnalo, sem za to ráda. Já to nepochopim asi nikdy, ale aspoň 

vim, na čem sem.“ 
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R6: „Mně to otevřelo oči. Dokud brácha jenom trval na tom, že dům prodáme, strašně 

sem se na něj zlobila. Ale pak, když začal mluvit o tom, čím prochází, tak sem ho začala 

chápat. Měl to strašně těžký tenkrát. Já měla jenom svý přesvědčení, že z úcty k rodičům  

se ten dům prodat nesmí, ale on byl v existenční krizi a co chtěl udělat, bylo pochopitelný…“ 

 

V těchto pasážích rozhovorů respondenti dále hluboce oceňovali, že díky mediaci 

mohli podstatu jejich sporu odhalit. V řadě z nich to ještě zpětně vyvolávalo silné emoce. 

Také se nezávisle na sobě shodovali na tom, že bez těchto „prozření“ by bylo velmi 

pravděpodobné, že by se spor mohl obnovit. 

U dvou z dalších respondentek vyvstává silně vliv výchovy vlastní, i vliv výchovy 

protistrany, jako jádro, či podstata sporu.  

 

R7: „Mně se tam potvrdilo, jak je důležitá výchova. Když snacha mluvila o svym 

dětství, jak to její máma vedla, paní umělkyně…ve Franici, tak sem pochopila, že to 

nezlomim…a až mi jí holky bylo chvílema líto, protože ona opravdu nikdy nezažila, jaký to je, 

mít normální mámu. Tak jak teď může bejt dobrá máma sama…Já byla vychovaná v tom,  

že dítě je na prvním místě. Nikdy nebudu souhlasit s tim, jak vnuka vychovává. Jenom už 

chápu, odkud vítr vane…“ 

 

R8: „To je střet světů…vona žila a vyrostla v uplně jiný době a taky teda v dost jinejch 

poměrech. Já se narodila ve svobodný zemi, svobodný mámě. A svýho syna vychovám taky 

svobodně…“ 

 

Zde se respondentky nezávisle na sobě takřka shodují v názoru, že podstatou sporu je 

vliv výchovy, přičemž každá ze zmiňovaných považuje za ideál tu, kterou sama prošla jako 

dítě a dospívající dívka. Okrajově také v jejích sděleních můžeme sledovat linku jiného kódu, 

a sice sílu osobního přesvědčení.  

V subkategorii sebereflexe bylo možné dál rozkódovat sdělení respondentů do kódů: 

jaký podíl mám na sporu a jaký mám pocit sám ze sebe. 

 

 R10: „Mediace mi pomohla pochopit, co sem sama kdysi asi nedělala úplně dobře. 

Přišla sem na to, když sme plánovali, co a jak dál s dětma. Chvíli sem trvala na něčem, co 

sem měla zažitý, co tak tak bylo vždycky. A pak mi to došlo, že právě tohle moje lpění – 

dneska vim, že hloupý - bylo dost zásadní…“ 
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R9: „Takovej pocit, kterej přetrvává, že sem to ustál, důstojně. To je divný, mít dobrej 

pocit, když se rozvedete, ne? Ale já ho mam, nic bych neměnil. Taky, že to nebyla zdaleka 

jenom vina ženy, zdaleka...starala se a já to vlastně nikdy neocenil….“ 

 

R5: „Sem přesvědčenej, že spor sem z toho udělal já. Kdybych netrval na prodeji…ale 

vlastně kdybych netrval na prodeji, tak teď neni všechno to dobrý, co je… Sem teď hrdej, že 

sem ségru doved poslechnout…“ 

 

R1: „Že prostě nic v tom životě není černobílý. Tady taky, řikáte si, že za to může ten 

druhej, že je doma pořád dusno, ale není to tak jednoduchý. Já byl stejně zaťatej, jako žena. 

Nebo i víc…? Dneska mam ze sebe uplně jinej pocit, když vo něco de…že prostě tak 

nebojuju…“ 

 

R2: „No, uvědomuju si, že to se mnou muselo bejt příšerný. Já tenkrát vlastně už furt 

jenom brečela, jak sme se hádali. To ho muselo hrozně deptat. Teď se cejtim vyrovnanější, 

díky mediaci. Když sem ustála tohle, tak už všechno…“ 

 

Každý z výše citovaných respondentů popisuje své vnitřní pocity, které se váží k jejich 

podílu na sporu, i na to, jaký pocit ze sebe mají. Skrze sebereflexi respondenti také často 

vnímají vztah ke druhému mediačnímu partnerovi v průběhu času.  

Poslední subkategorií pozitivních zjištění a podnětů z mediace pro osobní rozvoj je 

poučení. To respondenti chápou ve třech rovinách, které odpovídají kódům: čeho se 

vyvarovat ve vztazích, na čem trvat ve vztazích a co je pro mě podstatné ve vztazích.  

 Nejvíce respondentů sdělilo, čeho se vyvarovat ve vztazích. 

 

R4: „Další, co mi došlo, bylo, že už nikdy nesmim v jakymkoli jinym vztahu takle 

čekat, že tomu druhýmu něco dojde. Že mu to prostě musim říct, že mi to vadí hned. To sem se 

poučila…“ 

 

R6: „Beru si z toho velký ponaučení, že nesmím dopředu odsuzovat druhýho,  

když vůbec nevím, co ho vede k tomu, aby tak jednal.“ 

 

R10: „Tahle lekce mě poučila v tom, že není dobrý bejt vždycky ta, co to ví líp, zvlášt 

ve vztahu s mužem. Toho se musim vyvarovat.“ 
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R2: „…a další co, tak že až zase přijde nějakej problém, už to nemůžu tak šíleně 

prožívat…to tomu problému a vlastně ani tomu vztahu vůbec nepomáhá….což už teď vim.“ 

 

R3: „Příště už budu opatrnější s tím někomu se tak rozdat, jít se srdcem na dlani…pak 

to bolí.“ 

 V případě některých respondentů se jejich odpovědi vázaly na budoucí vztahy obecně, 

u některých šlo o to, ošetřit vztahy stávající. Shodně ale všichni dokáží popsat jednu konkrétní 

věc, kterou chtějí za sebe v budoucnu eliminovat, či oslabit. 

 Respondenti dále také hodnotí svá poučení z mediace z pohledu toho, na čem ve 

vztazích naopak trvat. 

 

R1: „Mě se prostě potvrdilo, že problémy se musej řešit, ne nechat bejt. Sem zpětně 

rád, že sem prostě na tý mediaci trval, že sme do ní šli. A trval bych na tom znova. Prostě to 

řešit.“ 

 

R9: „Co si hlavně z tý mediace beru, je že musej bejt v pohodě děti. Proto sem taky 

trval na tom, abysme měli podrobnej plán porozvodový péče. To je to hlavní. A budu ho 

vždycky vyžadovat…“ 

 

R7: „Ano, ukázalo se, že bylo moc dobře, že sem se nevzdala, že sem jako babička 

bojovala a chtěla sem, aby mě někdo vyslech, když chci pro vnuka to nejlepší. Za co jinýho už 

by měl člověk bojovat, než za dítě? Když bude potřeba, bude mě muset vyslechnout zas. Z toho 

neslevim, nikdy. Ve vztahu se lidi poslouchat musej, i když se nemají rádi…“ 

 

R4: „…že musim bejt otevřená jako a chtít to i to po tom druhym člověku.“  

 

Ukazuje se, že někteří respondenti by ve svých vztazích dál zachovali dosavadní 

přístup a trvali na stávajících, známých postupech, jiní naopak díky mediace našli nové 

hodnoty, na kterých chtějí ve vztazích dál trvat. 

Pro poslední skupinu odpovědí je charakteristické to, v čem respondenti spatřují to,  

co je pro ně ve vztazích podstatné. Formulují to jako pozitivní zjištění a poučení z mediace  

do svého dalšího života. 
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R8: „Pro mě je strašně důležitá důvěra. Že vám ten druhej věří, i když teda nemusí 

souhlasit se všim, co děláte, ale že věří, že to děláte v dobrym úmyslu. To sem zjistila, že mi  

na tom našem vztahu vadí nejvíc, protože to tam chybí.“ 

 

R6: „Důležitý je umět si v tom vztahu dávat šance. Nevzdávat to s vírou a taky mít pro 

to odvahu. Pamatuju si přesně to mediační sezení, kde sme se bráchou rozhodli, že to spolu 

zkusíme. Pak sme vůbec nevěděli, jak začneme, jak to uchopíme, ale věděli jsme, že si dáváme 

tu šanci, že tomu věříme.“ 

 

R4: „Ta otevřenost…kdybysme to s mámou uměly tenkrát, tak bysme asi ani na tu 

mediaci nemusely jako. A taky je zajímavý, že s některejma lidma vám to de hned  

a s nějakejma vůbec, bejt otevřenej k nim.“ 

 

R1: „Nebát se nepříjemnejch věcí a mít v tom druhym parťáka a umět ho tak vidět 

taky… Mě prostě tenkrát chvílema připadalo, že je žena je muj nepřítel, ale nebyla, jenom 

byla nešťastná.“ 

 

R2: „…a hlavně! Strašně důležitá je podpora toho druhýho. Nám ta mediace ukázala, 

jak to dělat, abysme se nedostávali do soupeření, ale do spolupráce. To si pamatuju a to je 

teda trochu hanba asi, že sme na to potřebovali někoho, aby nám to ukázal, ale teď už to víme 

a podporujeme se. Von je ten život někdy těžkej a zase něco přijde…a teď už se podpoříme…“ 

 

Tito respondenti vnímají to, co je pro ně podstatné ve vztazích především přes hodnoty 

důvěry, otevřenosti, spolupráce, podpory a odvahy vyjít na společnou cestu. Ve svém 

povídání kladou důraz na to, že právě mediace jim pomohla projasnit tyto vztahové priority. 

Mediaci hodnotí jako metodu, která jim nejen pomohla k vyřešení sporu, ale také k silným 

uvědoměním jak vůči sobě samému, vůči sporu či vůči budoucím vztahům.  

9.6. Shrnutí výzkumu 

Na základě výsledků výzkumu se nyní zaměřím na shrnutí zjištění ve vztahu 

k výzkumným otázkám. Postupuji od dílčích výzkumných otázek a na závěr zodpovím hlavní 

výzkumnou otázku. 
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VVO1: S jakými očekáváními vstupovali do procesu mediace? 

Respondenti zapojení do výzkumu i zpětně hovořili velmi jasně o svých očekáváních 

před vstupem do mediačního procesu. Bez ohledu na to, jak spor v tu chvíli trval dlouho, jak 

byl intenzivní, či závažný, respondenti očekávali především rychlé vyřešení sporu. 

Respondenti často akcentovali intenzivní potřebu, aby už spor přestal existovat a vrátil se jim 

do života a do vztahu klid.  

Od mediace tedy očekávali jak skutečnost, že se spor vyřeší, ale i důsledek toho, tedy 

že se jim uleví od neutěšeného stavu, ve kterém do té doby byli, právě v důsledku sporu 

s klíčovou osobou v jejich životě. Očekávání se tak nesla jak v rovině věcné, tak v rovině 

emocionální. Právě potřeba celkového zklidnění situace se prolínala všemi rozhovory.  

Kromě toho někteří respondenti očekávali od mediace jistou efektivitu procesu.  

O ní hovořili ve vazbě na nízké finanční náklady za proces, a především ve smyslu rychlosti  

a pružnosti řešení. Očekávali, že se mediační proces uzpůsobí jejich požadavkům, především 

ve flexibilitě místa a času setkávání. Pro některé respondenty bylo klíčovým očekáváním to, 

že se spor vyřeší mimosoudní cestou, a to především z toho důvodu, že se udrží jako 

neveřejný. 

 

VVO2: Jak proces mediace naplnil jejich očekávání?  

Očekávání respondentů vůči mediačnímu procesu byla naplněna zcela, nebo z části. 

V této části rozhovoru respondenti nešetřili chválou nejen mediačního procesu,  

ale vyjadřovali také uspokojení z toho, že se sami pro tento způsob řešení sporu rozhodli. 

Někteří respondenti také uvádějí, že jejich očekávání byla spíše přeplněna než pouze splněna. 

To, co se projevilo jako přidaná hodnota procesu bylo to, co respondenti bez předchozí 

zkušenosti s mediací nemohli očekávat a na místě je to pozitivně překvapilo. 

Naopak v jednom případě respondentka vyhodnotila své očekávání jako naplněné 

pouze z části. Jednalo se o případ, kdy bylo hlavní podstatou respondentčina očekávání to,  

že druhá strana sporu pochopí věc, která byla pro respondentku zásadní. To dle jejích slov 

nenastalo, nicméně i tak byla plně uspokojena vyvážeností procesu, a především sepsáním 

dohody a jejím oboustranným dodržováním. 

Všichni respondenti se shodli na tom, že mediace byla dobrou volbou a že se ihned po 

skončení procesu (u některých i během procesu) dostavil očekávaný a zásadní pocit úlevy, 

který rezonoval v každém respondentovi. 
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VVO3: V čem spatřují pozitiva a negativa mediace? 

I v tomto tematickém bloku se respondenti čile rozhovořili o pozitivech mediace. 

Pouze v jednom případě respondentka kromě pozitiv zmínila také jedno negativum mediace. 

Klíčovými pozitivy napříč výpověďmi mých respondentů bylo, že mohli v mediátorem 

dobře řízeném procesu sdělit celý svůj příběh, který se ke sporu vázal, a že jim druhá strana  

i mediátor naslouchali. Pro některé respondenty bylo nerušené vyprávění bez přerušování 

druhého zcela novým životním zážitkem. Pro jiné měla tato pasáž, kromě jasného pozitivního 

náboje také charakter výchozího bodu pro rozvoj dalších pozitiv. Například ve vytvoření 

prostoru pro hledání nových cest k sobě a kreativních způsobů, jak spor vyřešit. 

Pro velkou skupinu respondentů byla hlavním pozitivem osobnost mediátora a pocit 

důvěry a bezpečí, který pocítili hned při prvním kontaktu s ním a který nevyprchal ani během 

procesu. Do pozitiv respondenti řadí i neformální prostředí, ve kterém mediace probíhá. 

Přirozenost prostředí vyniká nejvíc při respondentově představě řešení sporu soudní cestou. 

Jediné zmíněné negativum nesouviselo s konkrétním mediačním procesem, ale jedním 

z obecných mechanismů mediace, a sice s tzv. vykonatelností dohody. Přesně s tím,  

že sepsaná mediační dohoda je soudně nevymahatelná. Respondentka, která kromě řady 

pozitiv uvedla i toto negativum, měla obavy z možné obnovy sporu.  

 

VVO4: Jaké reálné dopady do jejich života mediace měla/má? 

 

 Na všechny mé respondenty měla, či ještě má mediace reálné dopady. Odvíjejí se od 

toho, jak (čím) proces skončil a od jejich spokojenosti s výsledkem. Každá mediace ve svém 

počátku směřuje k sepsání mediační dohody. V případě mých respondentů bylo takto 

ukončeno osm mediací. Ve dvou případech se respondenti dohodli, že sepsání dohody odloží. 

Za faktické dopady můžeme považovat konkrétní změny v životech respondentů po 

mediaci. Jednalo se o rozvod dlouholetého manželství, delegování rozhodnutí rodičů o studiu 

syna na syna, zahájení společného podnikání mezi sourozenci, nastavení pravidel vedení 

společné domácnosti mezi matkou a její dospělou dcerou a nastavení pravidel a podmínek 

styku či výchovy nezletilého chlapce mezi jeho matkou a tchýní. 

Všechny tyto reálné důsledky mediačního procesu měly a stále mají pro respondenty 

pozitivní charakter. Z pohledu subjektivní spokojenosti respondentů je pozitivní trend lehce 

narušen pouze ve dvou případech, kdy respondentky oceňují existenci a kvalitu mediační 

dohody, nicméně vzájemný vztah nadále popisují jako neuspokojivý. Na druhou stranu  
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ve sporu, kde k sepsání mediační dohody nedošlo, bylo odloženo, je spokojenost s výsledkem 

obou respondentů maximální, protože došlo ke zlepšení jejich vztahů.  

 

VVO5: Vytěžili z mediace pozitivní podněty pro svůj osobní rozvoj? 

Jednotná a jednoznačná odpověď za všechny respondenty je zde ano, vytěžili. U této 

otázky přicházely od respondentů nejobšírnější odpovědi, které byly doprovázeny silnými 

emocemi. Zejména pak když hovořili o tom, že díky mediaci mohli identifikovat podstatu 

sporu, což dodnes vytěžují, či hodlají vytěžit v jiných neshodách. Ve svém povídání pak 

popisovali konkrétní okamžiky, často „aha momenty“, při kterých odhalili skutečné jádro 

problému. 

Podobně silné je i to, v čem respondenti podstatu sporu nejčastěji identifikovali. 

Hovořili o střetu hodnotového systému, osobních přesvědčení, nebo vlivu výchovy. To,  

co považují za přínos do současnosti, je poznání, že vše není takové, jak se na první pohled 

zdá a že je nezbytné jít hlouběji pod povrch, pokud chtějí nalézt skutečně účinné řešení. 

Sebereflexe je další oblastí, která respondenty obohacuje v jejich osobním rozvoji. 

Respondenti si jejím prostřednictvím uvědomovali především svůj podíl na sporu a jaký mají 

pocit sami ze sebe ve vztahu ke sporu. Pokud si mohu dovolit dílčí zhodnocení právě těchto 

pasáží ve výpovědích, byly velmi otevřené a upřímné. Respondenti přiznávali své chyby, i tok 

pocitů tak, jak doprovázel mediační i po-mediační období.  

Respondenti hovořili také o řadě poučení, která si z mediace odnášejí. Dokáží vyjádřit, 

čeho se chtějí v budoucnu ve vztazích rozhodně vyvarovat a na čem naopak vždy trvat. Toto 

urovnání myšlenek respondentů pramení značně z jejich proniknutí do podstaty sporu  

a schopností zpětně hodnotit své vlastní chování ve vztahu, resp. sporu. Konečně respondenti 

také spontánně hovořili o tom, co považují za to nejpodstatnější ve vztazích. 

 

HVO: Jak osoby, které prošly mediačním procesem, hodnotí mediaci jako metodu 

urovnání neshod mezi členy rodiny? 

 Respondenti zapojení do výzkumu hodnotí mediaci velmi kladně. Z odpovědí vyplývá, 

že mediaci hodnotí jako vhodnou metodu pro urovnání nejrozmanitějších rodinných sporů. 

 Kromě toho, že mediační proces naplnil jejich očekávání ve smyslu vyřešení sporu, 

urovnal či zklidnil vztahy napjaté neshodami. Respondenti vyjádřili rovněž bezvýhradnou 

spokojenost s mediačním procesem jako takovým. Oceňovali zejména prostor pro 

sebevyjádření, pocit bezpečí a důvěry, ale rovněž i ekonomické či organizační stránky 
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mediace. V neposlední řadě jim absolvování procesu mediace umožnilo nahlédnout pod 

povrch sporu, na jeho skutečnou podstatu a uvědomit si svoji roli v něm. 

 Všechna tato zjištění a zkušenosti mají pro respondenty přesah do osobního života  

ve formě schopnosti zdravé sebereflexe, poučení se a uvědomění si svých hodnot a potřeb 

nejen ve vztazích.  
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10. Diskuse 

Na závěr empirické části práce věnuji prostor porovnání výsledků vlastního 

výzkumného šetření s výsledky výzkumů dalších autorů prezentovaných v první kapitole 

práce a také s poznatky teoretické části, která vychází ze studia odborné literatury. Zhodnotím 

také limity, silné stránky i další možnosti zkoumání.  

 

Srovnání vlastního výzkumu se závěry dalších autorů 

První komparace, která se nabízí, orientuje moji pozornost na mediaci v České 

republice tak, jak ji zkoumá a interpretuje AMČR. Ta z posledního šetření udává, že dohody 

bylo v mediačních procesech dosaženo v osmdesáti procentech případů. Tento údaj přesně 

koresponduje i s mým dílčím výsledkem šetření. Stejně tak se shodujeme i v poznání,  

že stranám sporu pomáhá už to, že spolu mohou komunikovat v bezpečném a neutrálním 

prostředí. 

Výsledky výzkumu Britského FMC (2019) udávají, že k sepsání mediační dohody 

došlo v 73 % případů. Připomínám, že tímto výzkumem prošlo dva tisíce respondentů  

a jednalo se tak o výzkum kvantitativní. Proto mírnou odchylku od námi zjištěných osmdesáti 

procent můžeme považovat jako přirozenou.  

Zajímavější však je ta část výzkumu, která sledovala spokojenost klientů s mediací. 

Zde se ukázalo, že respondenti hodnotili pozitivně především finanční náklady za mediaci, 

důvěru k mediátorovi a aktivní zapojení do procesu. Tyto tři hodnoty se v mém šetření taktéž 

objevují, nicméně finanční úspora za mediační proces zde nevychází jako klíčová. 

Naopak maximální shodu zaznamenávám se šetřením francouzského FENAMEF 

(2012), kdy 88 % respondentů uvedlo, že mediace jim umožnila vyslovit to, co pro ně bylo 

důležité. Moci říct svůj příběh, či pohled na věc bylo i u mých respondentů jako klíčové 

v oblasti pozitiv mediace.  

Výsledky mého výzkumného šetření vykazují obdobná zjištění s výzkumy českých,  

i zahraničních autorů. Závěry Lemmona (2018) z jeho mediační praxe vyznívají ve prospěch 

mediace jako plnohodnotného nástroje pro řešení sporů. Taktéž respondenti, kteří se zúčastnili 

mého výzkumu, hodnotí mediaci jako vhodnou metodu pro urovnání nejrozmanitějších 

rodinných sporů.  
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Srovnání výsledků výzkumu se závěry teoretické části práce 

Výsledky výzkumu prokázaly, že se respondenti obrátili k mediaci jako metodě 

urovnání neshod mezi členy rodiny z určitých důvodů. Prvním důvodem byla samotná 

skutečnost, že v jejich životě existoval spor. Druhým důvodem byla volba mediace.  

Tuto volbu respondenti učinili na základě svých potřeb a očekávání, jak by mělo řešení jejich 

sporu probíhat. 

Hlavními očekáváními respondentů bylo rychlé vyřešení sporu, bez přílišné časové  

a finanční náročnosti, v organizačním komfortu a bez zapojení soudu. Právě tyto faktory 

uvádí odborná literatura jako přední benefity mediace. Shoda panuje mezi mým výzkumným 

šetřením a šetřením AMČR v procentu uzavření mediačních dohod. 

Šetření dále ukázalo, jaká pozitiva a negativa respondenti na mediaci spatřovali. 

Pozitiva drtivě převládala a šlo především o možnost říci svůj příběh a být vyslechnut, 

bezpečí a důvěra v proces a osobu mediátora, procesní spokojenost jako taková a kreativita při 

hledání řešení. Výpovědi respondentů zde takřka korespondují s hlavními cíli a principy 

mediace tak, jak je uvádí odborná literatura. Je tomu tak i v případě jediného negativa,  

za které respondent považuje nevymahatelnost dohody.  

V další tematické oblasti respondenti hovořili o reálných důsledcích mediace, které 

můžeme chápat jako výsledky a také o své spokojenosti. V tomto bodě nelze zcela srovnání 

s teorií učinit, jelikož jsem nepracovala s žádným odborným zdrojem z České republiky, který 

by sledoval a prezentoval následnou spokojenost s mediací a vliv na budoucí vztahy jejích 

aktérů. Mohu jen konstatovat, že respondenti mého šetření udávají následnou spokojenost  

a harmonizaci vztahů v osmdesáti procentech případů. 

V posledním bodě šetření bylo cílem zjistit od respondentů, zda z mediace vytěžili 

jakákoli pozitivní zjištění a podněty pro svůj další, osobní rozvoj. Odpovědi byly v plném 

počtu kladné. Respondenti díky mediaci zjistili, v čem bylo jádro jejich sporu, jaký podíl na 

něm mají a jaké pocity s ním souvisí a také dnes dokáží definovat, co je pro ně podstatné ve 

vztazích, čeho už se chtějí rozhodně vyvarovat, nebo naopak na čem budou vždy trvat. Teorie 

ve svých publikacích žádná taková zjištění nepřináší. 

Za jedinou výjimku lze považovat jedno z pojetí mediace Holé (2013, s.66), která 

hovoří mj. o mediaci jako prevenci konfliktu. Chápe mediaci jako metodu, která umožňuje 

v budoucnu předvídat možný mezilidský nesoulad a vhodně intervenovat dřív, než se konflikt 

rozvine. A za účinné považuje právě schopnost otevřeně spolu komunikovat, zvažovat 

pohledy druhého, oceňování, respekt a upřímnost. 
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Limity a silné stránky vlastního výzkumu a další podněty 

Za hlavní limit výzkumu považuji velikost výzkumného vzorku, který vyplývá 

z podstaty kvalitativního výzkumu. Vliv na výzkum mohla mít teoreticky skutečnost,  

že respondenti věděli, že jsou nominovaní mediátory, které osobně znám a mohli mít tak při 

výzkumných rozhovorech tendenci méně sdílet případné negativní zkušenosti. Nicméně 

v praxi jsem takový sklon nevypozorovala. Neřadím tedy tuto věc mezi limity a ponechávám 

ji jen jako domněnku.  

Za silnou stránku považuji především zvolenou metodu sběru dat. Všichni respondenti 

odpovídali ve velmi uvolněném rozpoložení, protože rozhovory probíhaly v neformální, 

přátelské a bezpečné atmosféře prostor, které respondenti sami zvolili. Za další pozitivum 

považuji volbu výzkumných otázek. Šetření prokázalo, že vhodně a citlivě položené otázky 

mohou rozkrýt i hlubší pohled respondentů na jednotlivá témata a eliminují se tak 

prvoplánové a spíše povrchní odpovědi typu: „líbila se mi profesionalita mediátora“. 

Jako přidanou hodnotu výzkumu spatřuji také sdělení některých respondentů o tom,  

že pro ně bylo velice milé a důležité připomenout si po čase celou mediační zkušenost  

a znovu si oživit nejdůležitější okamžiky, pocity, i důsledky. Mezi pozitiva si dovoluji zařadit 

i fakt, že jsem coby výzkumník-mediátor přistupovala k celému výzkumu s velkým nadšením 

a zápalem a snad jsem tak mohla i více povzbudit a motivovat mé respondenty. 

Již v průběhu výzkumu, a především po jeho ukončení, vyvstávaly podněty pro další 

zkoumání. Nabízí se např. otázka, jak se osoby, které vstupují do mediačního procesu,  

o mediaci dověděli. Vědět o něčem je první podmínkou proto to také využít. Vlastní 

zkušenost ukazuje, že se jedná spíše o náhody než celkové povědomí lidí o existenci mediace. 

Vyjasnění této otázky prostřednictvím výzkumu, by mohlo pomoci lépe zacílit informovanost 

veřejnosti.  

Další oblastí, která podle mě zasluhuje více pozornosti a zkoumání, je téma využívání 

mediace mezi stárnoucími (a stárnoucími a nemocnými/ovdovělými) rodiči a jejich dospělými 

dětmi. Toto období života je vždy pro obě strany na svém počátku úplně nové a neznámé  

a může být i dosti tíživé. A mediace je především umění dialogu, který umí zprostředkovat 

všem lidem, ve všem, co je trápí. Nejen mladým, energickým, ve sporu. 
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ZÁVĚR 

Ve své práci jsem se zabývala tématem mediace jako metody urovnání neshod mezi 

členy rodiny. Cílem práce bylo představit přínosy mediace ve společenství natolik důležitém  

a významném, jakým rodina bezpochyby je. Tématům rodinné mediace, i problémům 

současné rodiny se věnuje celá řada odborníků. Chyběla mi však publikace, která by 

obsahovala jak vhled na aktuální rodinná úskalí a těžkosti, tak na jejich řešení prostřednictvím 

mediace.  

Ve své teoretické části práce jsem proto obě témata propojila, a navíc pro úplnost ještě 

zařadila kapitolu o konfliktech. Popisuji tedy celý proces neshody mezi členy rodiny.  

Od důvodů pro její vznik přes to, jak probíhá a eskaluje, až po možnost, jak ji vyřešit. Tou je 

mediace. Na mediaci přináším ucelený pohled, od jejích historických kořenů, přes cíle  

a pravidla, seznamuji s procesem mediace, osobou mediátora a samostatně s rodinnou 

mediací. 

Rodina ve 21. století prochází řadou změn a čelí mnoha tlakům, od ekonomických, 

přes sociální, po enviromentální. Také se proměňuje směrem ke stále diverzifikovanějším 

modelům soužití, přičemž čelí rozpadu tradičních rolí. To vystavuje členy rodiny novým 

situacím, které mohou být zdrojem nepochopení a neshod. Křehkost rodinných vztahů ukazují 

rozvodové statistiky. Proto se na místě rodině poskytnout pomoc při řešení konfliktů a 

neshod. Takovou pomocí může být i vhodně poskytnutá mediace, která je tématem této 

diplomové práce. 

V empirické části práce pak bylo mým hlavním cílem zjistit, jak osoby, které prošly 

mediačním procesem, hodnotí mediaci jako metodu urovnání neshod mezi členy rodiny. 

Šetření prokázalo, že respondenti hodnotí mediaci velmi kladně. Mediace naplnila jejich 

očekávání o rychlém a efektivním řešení sporu, navíc s mnoha procesními benefity. Kromě 

pozitiv, která se projevila při nebo bezprostředně po mediačním procesu, respondenti vytěžili 

také řadu podnětů pro jejich osobní rozvoj. 

Výsledky mého šetření se shodují s prezentovanými výsledky tuzemských  

i zahraničních výzkumů, které předkládám v první kapitole. Výpovědi respondentů také 

souzní s texty autorů odborných publikací, když hodnotí mediaci nejen jako metodu řešení 

sporu, ale také jako příležitost mít spokojenější život a harmonické vztahy. U vlastního šetření 

zaznamenávám jeho limit v podobě velikosti výzkumného vzorku. Nicméně výsledky 

hodnotím jako velice potěšující.  
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Možnosti dalšího bádání v oblasti rodinné mediace spatřuji takřka jako neomezené, 

pro její komplexnost a dosavadní paradoxně nízké empirické prozkoumání.  

Mým osobním cílem při psaní této práce bylo přiblížit čtenářům mediaci jako metodu 

pomoci při nejrůznějších rodinných problémech. Z vlastní praxe vím, že mediace dokáže lidi 

sbližovat, zmírňovat jejich strach ze sporu, působit edukativně a také preventivě, posouvat je 

k novým možnostem, a především poskytuje cennou zkušenost, že je možné se domluvit. 

Mediaci jako metodu pomoci vyhledává stále více lidí. Na druhou stranu je také 

mnoho těch, kteří si pod pojmem mediace neumí nic představit. Nebo si přečtou o mediaci pár 

hesel na internetu a jejich záležitost jim pak nepřipadá pro zahájení mediace vhodná. Věřím, 

že první skupina lidí bude nadále narůstat, díky šíření dobrých referencí i celkově lepší 

osvětě. Pokud jsem mohla svojí prací, byť nepatrně přispět, svůj cíl jsem splnila. 
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Příloha č. 1 – Etický kodex Asociace mediátorů ČR 

Etický kodex Asociace mediátorů ČR 
 

l. Povinnosti mediátora ke stranám 

• Mediátor smí vyslovit souhlas s mediací pouze pokud je připraven věnovat patřičnou   

pozornost efektivně mediace 

• Mediátor si je vědom toho, že: 

o účast na mediaci je pro strany dobrovolná 

o za řešení nesou odpovědnost strany 

o dohoda je činěna dobrovolně oběma stranami 

• Mediátor informuje pravdivě o podmínkách, za jakých je služba poskytována 

• Mediátor dává účastníkům plně na vědomí, na jakém základě se realizuje kompenzace, 

jaké poplatky či sazbu si účtuje, a tuto skutečnost osvětlí. 

 

II. Povinnosti mediátora k procesu mediace 

• Mediátor prostřednictvím mediačního procesu vede strany ke zvýšení jejich 

schopnosti řešit samostatně další problémy 

• Mediátor posuzuje spolu se stranami vhodnost mediace pro konkrétní případ 

• Mediátor zvažuje případné dopady své intervence do procesu 

• Mediátor vede mediaci nestranným způsobem 

• Mediátor zajišťuje stejné procesní podmínky pro obě strany 

• Mediaci je možní provádět jen tehdy, když obě strany souhlasí s osobou mediátora 

(neutralita) 

• Informace získané během mediace jsou diskrétní. Informace, které se mediátor dozví 

na separátních jednáních s jednou stranou, může druhé straně sdělit jen se souhlasem 

strany, o jejíž informace jde 

• Mediaci nelze provádět se stranami intoxikovanými nebo těmi, které mají vážné 

psychické problémy, které omezují jejich schopnost úsudku 

• Cílem mediace je dosažení dohody, která je oběma stranami vnímána jako přijatelná 

• Strany mohou odstoupit od mediace v kterékoliv fázi procesu, aniž by bylo nutné 

sdělit důvod 

• Mediátor může od mediace odstoupit z vážných důvodů 

 

III. Povinnosti mediátora ke kolegům 

• Mediátor by neměl vědomě vstupovat do žádného sporu mediovaného jiným 

mediátorem bez předchozího souhlasu všech zúčastněných 

• Během procesu mediace se mediátor vyvaruje projevů kritiky kolegů. Kritické 

připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem 
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IV. Povinnosti mediátora k profesi 

• Mediátor si je vědom toho, že nebude posuzován pouze jako individuální osoba,  

ale také jako reprezentant profesní organizace 

• Mediátor se průběžně vzdělává a zvyšuje svoje praktické i teoretické dovednosti  

v mediaci 

• Mediátor by měl mediovat jen v té oblasti, pro kterou je kvalifikovaný zkušeností 

nebo výcvikem 

 

V. Povinnosti mediátora ke společnosti 

• Mediátor v procesu mediace dbá na to, aby byly brány v úvahu nejen zájmy stran,  

ale i zájmy společnosti 

 

VI. Řešení stížnosti 

• Stížnosti na porušení Etického kodexu mediátorů ČR řeší Etická komise AMČR. 

Etickou komisi AMČR jmenuje Rada AMČR. 
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Příloha č. 2 – Informovaný souhlas 
 

Informovaný souhlas účastníka výzkumu:  

 

Vážená paní, vážený pane,  

v souladu se zásadami etické realizace výzkumu Vás žádám o souhlas s Vaší účastí  

ve výzkumném projektu v rámci mé diplomové práce.  

Název projektu: Mediace jako metoda urovnání neshod mezi členy rodiny 

Řešitel projektu: Bc. Eva Marková 

Název pracoviště: Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy  

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.  

Cíl výzkumu: zjištění, jak osoby, které prošly mediačním procesem, hodnotí tento proces 

jako metodu urovnání neshod mezi členy rodiny. 

Popis výzkumu: Výzkum je kvalitativního charakteru, realizován formou 

polostrukturovaných rozhovorů, které budou nahrávány a následně analyzovány.  Získaná 

data budou použita pouze za účelem sepsání diplomové práce. Řešitelka projektu se zavazuje  

o ochranu osobních údajů všech účastníků a zaručuje jim anonymitu. V práci budou uváděni 

pod kódovým označením a nebudou publikovány žádné informace umožňující bližší 

identifikaci. Respondent se do výzkumu zapojuje dobrovolně a má možnost z něj kdykoliv  

a bez udání důvodu vystoupit.  

………………………………………………….  

datum a podpis řešitele projektu  

 

Prohlášení a souhlas se zapojením do výzkumu:  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s účastí ve výše uvedeném projektu a že jsem měl/a možnost řádně a v dostatečném 

čase zvážit všechny relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se 

účasti ve výzkumu a že jsem dostal/a jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl/a jsem 

poučen/a o právu odmítnout účast ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat 

bez represí.  

Jméno a příjmení účastníka:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště účastníka:  

……………………………………………..  

datum a podpis účastníka/respondenta 
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Příloha č. 3 – přepis rozhovoru 

Na úplný úvod bych se ráda zeptala, co Vás vlastně přivedlo k mediaci? 

„No naši zemřeli. My sme do tý doby s bráchou nějak moc nekomunikovali, znáte to, 

každej jsme si žili svůj život…ale ne že bysme měli špatný vztahy, to ne, spíš jenom takový 

vzdálený…no a pak jsme se jedou potkali a museli sme začít řešit ty věci spolu, jako dědicové. 

A tam právě začaly vznikat dost nepříjemný situace. Hlavně kolem domu rodičů, to ostatní 

snad nebylo až tak zásadní, ale ten dům…no. Brácha ho prostě chtěl radikálně prodat. Vůbec 

nechtěl nic slyšet. Vystupoval tak jako že to tak prostě bude. A já s tim nesouhlasila, ale 

cejtila sem se slabá, nebo slabší a potřebovala jsem pomoct.“ 

Takže to, o co šlo mezi vámi s bratrem především, byla záležitost s domem? 

„Jo, určitě. Na dalších věcech jsme nějak byli schopní pracovat, nebo to nebylo tak 

zásadní.“ 

Jak byste to nazvala, to se mezi vámi dělo…? Jak ta komunikace probíhala? 

„Hádali sme se. Donekonečna. A stupňovalo se to. Pak už to byl čistej konflikt. Bylo to 

strašně nepříjemný.“ 

Kdy ten konflikt mezi vámi probíhal? 

„Loni v létě.“ 

Kdo z vás se navrhnul, že zkusíte mediaci? 

„Já. Já sem potřebovala pomoct.“ 

Odkud jste o mediaci věděla? Nebo jste už přímo Vy měla nějakou zkušenost? 

„Já ne, ale před lety se rozváděla moje kamarádka. A oni tenkrát s manželem byli u 

mediátora a ten jim hodně pomoh. Tak sem jí zavolala a chtěla na něj číslo.“ 

Tak jste mu zavolala… 

„Jojo, naštěstí pořád fungoval, zněl sympaticky a domluvili sme se, že můžeme přijít.“ 

Jak Váš bratr reagoval, když jste mu řekla, že chcete zkusit mediaci? 
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„Vůbec to nechtěl samozřejmě. Ale já byla dobře připravená, řekla sem mu, že naši 

rodiče stojej za to, abysme zvážili všechny možnosti a že na tom trvám a že to taky 

samozřejmě uhradim, když sem s tim přišla…“ 

No a… 

„…a eště sem mu poslala odkaz na toho mediátora a na nějaký články co sem našla o 

mediaci, protože to neznal. No a on druhej den volal, že to teda zkusíme, ale že jenom jedno 

sezení…“ 

A Váš den D blížil, Vaše první mediace. S jakými očekáváními jste do ní vstupovala? 

„Že tam brácha pochopí, že chce udělat úplně špatnou věc. Že budu mít šanci mu to 

vysvětlit, jak moc hloupý by to bylo, kdyby to udělal. Protože tam mě bude muset poslouchat. 

To bylo to hlavní, co mi šlo hlavou.“ 

Jak to první setkání takhle ve třech – vy dva a mediátor probíhalo? 

„Z mýho pohledu úplně báječně. Mně už se vlastně ulevilo tim, jak sem viděla bráchu 

přicházet. Že splnil, co slíbil, že přijde. No a pak to všechno šlo jak má asi jít. Mediátor nám 

všechno vysvětlil a pak…já nevím jak to říct…věci prostě začaly jít dobře.“ 

Jak tedy mediace to Vaše očekávání naplnila? 

„Vlastně i přeplnila. Nevim, jestli jsme měli taky trochu štěstí na mediátora, ale ten 

muj brácha tam byl jak vyměněnej. To ticho kolikrát. On tam snad poprvé nad těma věcma 

taky přemejšlel jinak. Věřim tomu, že to bylo tim, tou mediací, že to je jak je. Já sama sem za 

tu zkušenost vděčná…pomohlo to dobrý věci. A brácha to dneska taky ví. Věřim, že jo.“ 

To zní skvěle! Jaká pozitiva mediace byste vypíchla? A jaká negativa? 

„Negativa žádný. Jenom pozitiva. A vypíchnout…to je těžký, protože ona je vlastně 

celá ta mediace taková pozitivní. Máte tam klid a čas všechno si urovnat v hlavě. A taky 

vlastně pochopit toho druhýho. To je asi to důležitý. Zpětně, když si to vybavuju, tak my sme 

tam vlastně poprvé nějak smysluplně spolupracovali…jo. Asi tohle.“ 

Kolik setkání s mediátorem jste nakonec měli? Jen to jedno, nebo víc? 

„Měli sme dvě, ale s tim, že to první bylo hodně dlouhý. To byly tři hodiny, 

myslim…jo, celý dopoledne, tak nějak. A pak sme se tam potkali ještě jednou, to už bylo 

kratší. Ale za mě to podstatný se stalo na tom prvním setkání.“ 
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Co se tedy reálně na základě mediace ve Vašem životě změnilo? Co se stalo po mediaci? 

„My sme se rozhodli, že nic sepisovat nebudeme, zatím a dáme šance tomu 

společnýmu podnikání. Já to tak intuitivně chtěla vlastně od začátku, ale pevný obrysy to 

dostalo až u mediátora. Takže sme s bráchou dům neprodali, a naopak ho využíváme 

k podnikání. Denně se vidíme…a připadá mi, že sme k sobě našli cestu…je to lepší, než to 

bylo. Naši by to tak chtěli…“ 

Takže jestli tomu dobře rozumím, mediační dohodu jste nesepsali? 

„Ne, protože sme nějak oba cílili, že to nebude potřeba. Taky jak by to tam člověk 

formuloval všechno…my sme se prostě dohodli, že zkusíme jít společnou cestou, a mám pocit, 

že to funguje.“ 

Je něco, co Vám mediace dala? Pro Váš osobní život… nějaká poznání, podněty…? 

„No určitě! Mně to otevřelo oči. Dokud brácha jenom trval na tom, že dům prodáme, 

strašně sem se na něj zlobila. Ale pak, když začal mluvit o tom, čím prochází, tak sem ho 

začala chápat. Měl to strašně těžký tenkrát. Já měla jenom svý přesvědčení, že z úcty 

k rodičům se ten dům prodat nesmí, ale on byl v existenční krizi a co chtěl udělat, bylo 

pochopitelný. Beru si z toho velký ponaučení, že nesmím dopředu odsuzovat druhýho, když 

vůbec nevím, co ho vede k tomu, aby tak jednal.“ 

To zní hodně silně a upřímně, děkuju… 

„Ono to bylo taky hodně silný. Takový věci se nezapomínaj. Jestli na nás rodiče 

koukaj zezhora, tak musej být hrdý, jak sme to zvládli. A sem taky dneska lepší člověk, než sem 

byla. Tak sem se poučila. I o sobě, vztazích…“ 

Můžete být prosím konkrétnější…? 

„Důležitý je umět si v tom vztahu dávat šance. Nevzdávat to s vírou a taky mít pro to 

odvahu. Pamatuju si přesně to mediační sezení, kde sme se bráchou rozhodli, že to spolu 

zkusíme. Pak sme vůbec nevěděli, jak začneme, jak to uchopíme, ale věděli jsme, že si dáváme 

tu šanci, že tomu věříme.“ 

Rozumím…jste teď spokojená? 

„Hodně. Nemáme už rodiče, ale máme sebe.“ 

Je ještě něco, co bylo pro Vás na mediaci důležité a chcete to zmínit? 
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 „Já bych chtěla vzkázat všem, koho v životě potká něco těžkýho a neví si s tím rady, 

ani s tím druhým člověkem, ať jdou k mediátorovi. Když pomohl nám, pomůže všem.“ 

Velice Vám děkuju za Váš čas a rozhovor, které jste mi poskytla. Těšilo mě. 

   

 

 

 


