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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 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 



 

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? 



 

„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.“ 



 

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? 



 

 „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. 

   

 

 

 

 


