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ABSTRAKT 

Problematika mediace, jako alternativního způsobu řešení konfliktů a sporů, patří mezi 

aktuální a významná témata nejenom sociální psychologie, ale i andragogiky. Zejména 

konflikty na pracovišti představují z hlediska firemní kultury, rozvoje a vzdělávání 

pracovníků klíčové téma, které je zároveň východiskem předložené rigorózní práce. Proto i 

další profesní vzdělávání mediátorů působících v podnicích jako specialisté zabývající se 

prevencí a řešením konfliktů a sporů na pracovišti, je zásadní pro pozitivní pracovní klima, 

optimalizaci vztahů na pracovišti, pracovního výkonu a motivaci pracovníků. Při 

koncipování teoretických východisek a výzkumného problému v rámci této rigorózní práce 

lze vyjít zejména z andragogiky, sociální psychologie a managementu lidských zdrojů. 

Vedení lidí v rámci people managementu nebo leadershipu je považována za efektivní 

nástroj předcházení konfliktů na pracovišti. Cílem předložené rigorózní práce bylo 

identifikovat, analyzovat a charakterizovat specifika mediačního procesu ve středně 

velkých a velkých podnicích. Rovněž sledovat vývoj mediace v podnikovém prostředí a 

možnosti mediátorů efektivně ovlivňovat tyto procesy v rámci managementu lidských 

zdrojů. Dalším cílem pak bylo empiricky zkoumat vliv firemní kultury na vznik a řešení 

konfliktů na pracovišti a také mimo ně (v rámci řešení sporů s klienty a dodavateli služeb a 

zboží). Dále navrhnout efektivní model rozvoje a vzdělávání „profesních“ mediátorů, kteří 

působí ve firemním prostředí.  
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ABSTRACT 

The issue of mediation, as an alternative way of resolving conflicts and disputes, is one of 

the current and important topics not only in social psychology, but also andragogy. In 

particular, conflicts in the workplace are a key topic in terms of corporate culture, 

development and education of employees, which is also the starting point of the submitted 

rigorous work. Therefore, further professional education of mediators working in 

companies as specialists dealing with the prevention and resolution of conflicts and 

disputes in the workplace is essential for a positive work climate, optimization of 

relationships in the workplace, work performance and motivation of employees. When 

designing the theoretical basis and the research problem within this rigorous work, it is 

possible to start mainly from andragogy, social psychology and human resource 

management. People management in people management or leadership is considered an 

effective tool for preventing conflicts in the workplace. The aim of the presented rigorous 

work was to identify, analyze and characterize the specifics of the mediation process in 

medium and large enterprises. Also monitor the development of mediation in the corporate 

environment and the ability of mediators to effectively influence these processes within 

human resource management. Another goal was to empirically examine the influence of 

corporate culture on the emergence and resolution of conflicts in the workplace and outside 

(within the resolution of disputes with clients and suppliers of services and goods). 

Furthermore, to design an effective model for the development and education of 

"professional" mediators who work in the corporate environment. 
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ÚVOD 

Problematika mediace, řešení konfliktů na pracovišti a jejich prevence, 

systematické profesní vzdělávání a rozvoj pracovníků, to jsou klíčová témata moderní 

organizace s přesahem do oblasti firemní kultury (resp. vztahy na pracovišti, vnější 

vztahy, sociální klima v organizaci). To vše souvisí s prosperitou podniku, jeho 

konkurenceschopností a hospodářskou efektivitou. Je celá řada faktorů, které ovlivňují 

firemní procesy a rozvoj organizace jako celku. Mezi zásadní – tedy klíčové faktory 

považujeme pracovníky – jedince, kteří tvoří a jsou součástí podnikové kultury a 

sociálního klimatu organizace.  

Konflikty jsou trvalou součástí našeho života, naší pracovní kariéry, vztahů 

v rodině či škole, neobejdou se bez nich ani volnočasové aktivity. Stojí v cestě naší 

seberealizace, obvykle se jim snažíme obloukem vyhnout a neradi se jich účastníme. 

Nelze na ně ale rozhodně vždy nahlížet jako na něco pouze negativního, neboť jsou 

nepostradatelné pro rozvoj osobnosti i celé společnosti. Důležité je pochopit jejich 

význam a také osvojit si schopnost umět je řešit. I velmi mírumilovná osobnost toužící 

po klidu a bezproblémovosti bytí se někdy dostane snadno do rozporu se svým okolím, 

neboť může narazit na potřeby jiných lidí, limity pracovního či životního prostředí 

apod. Vznikají pak konfliktní situace, které se stávají motorem naší existence.  

Institucionální podobu mediace nalezneme na počátku 20. století ve Spojených 

státech amerických. Jako první úspěšné zaznamenané mediační řešení bylo uzavření 

dohody mezi nespokojenými dělníky a zaměstnavatelem. Proto již v roce 1913 byl 

v USA při ministerstvu práce zřízen institut smírčí služby (později přejmenovaný na 

Federální mediační a smírčí služba). Tento institut slouží zejména v oblasti 

kolektivních sporů, což je jedno z východisek naší práce. Postupné pronikání z oblasti 

řešení sporů obchodních a občanských do sféry firemní (podnikové) výrazně přispělo 

ke kultivaci tohoto prostředí z vnějšího pohledu, zásadní obrat pak mělo při vnímání 

firemních procesů samotnými zaměstnanci.  

Při koncipování teoretických východisek a výzkumného problému v rámci této 

rigorózní práce lze vyjít zejména z andragogiky, sociální psychologie a managementu 

lidských zdrojů. To jsou tři klíčové disciplíny, které ovlivnily obsah a strukturu 

předložené práce. Další vědní disciplíny ovlivnily obsah implicitně (legislativa, 

ekonomie podniku a sociologie). 
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Mezi andragogická východiska můžeme řadit poradenství v rámci podniku (jako 

prevence sporů/konfliktů a nastavení efektivní komunikace v rámci firmy), návrh 

vzdělávacího programu pro pracovníky organizace zaměřený na prevenci, zvládání 

krizových situací, řešení konfliktů a nalézání cest k jejich účinnému přecházení. Mezi 

sociálně-psychologická východiska patří teorie osobnosti, vývojová psychologie a 

psychologie sociální interakce. Hraniční oblast je psychologie učení dospělých, která 

je zásadní jak pro androdidaktické stanovení vzdělávacího programu, tak pro oblast 

sociální psychologie – sociální interakce (viz teorie konfliktu a teorie komunikace). 

Oblast managementu v rámci stanovených obecných východisek reprezentuje 

management řízení lidských zdrojů, firemní kultura, organizační chování a vzdělávání 

(rozvoj a učení se) pracovníků (viz Průcha a Veteška, 2014). Nověji pak personální 

management, resp. people management a leadership1.  

Řízení, resp. vedení lidí můžeme chápat jako proces vzdělávání, výcviku, 

motivace a řízení zaměstnanců za účelem optimalizace produktivity na pracovišti a 

podpory profesního růstu.  

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá mezioborová provázanost a důraz na 

světové trendy v oblasti řízení lidského kapitálu a potřeba formulování tzv. 

operacionalizovaných definic pojmů. 

Problematika mediace, jako alternativního způsobu řešení konfliktů a sporů, patří 

mezi aktuální a významná témata nejenom sociální psychologie, ale i andragogiky 

(resp. sociální andragogiky). Zejména konflikty na pracovišti představují z hlediska 

firemní kultury, rozvoje a vzdělávání pracovníků klíčová témata, která jsou zároveň 

východisky předložené rigorózní práce. Proto i další profesní vzdělávání mediátorů 

působících v podnicích jako specialisté zabývající se prevencí a řešením konfliktů a 

sporů na pracovišti, je zásadní pro pozitivní pracovní klima, optimalizaci vztahů na 

pracovišti, pracovního výkonu a motivaci pracovníků.  

Cílem předložené rigorózní práce je identifikovat, analyzovat a charakterizovat 

specifika mediačního procesu ve středně velkých a velkých podnicích. Sledovat vývoj 

mediace v podnikovém prostředí a možnosti mediátorů efektivně ovlivňovat tyto 

 
1 Leadership, people management a moderní pojetí lidského kapitálu jsou podle Vetešky a 

Tureckiové (2020) progresivními determinanty vývoje kompetenčního myšlení v současné 

turbulentní společnosti. Souvisí s dalším profesním vzděláváním a rozvojem pracovníků a 

autor předložené rigorózní práce je považuje za jedno z klíčových východisek.  
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procesy. Empiricky zkoumat vliv firemní kultury na vznik a řešení konfliktů na 

pracovišti a také mimo ně (v rámci řešení sporů s klienty a dodavateli služeb a zboží). 

Dále navrhnout efektivní model (koncept) rozvoje a vzdělávání „profesních“ 

mediátorů, kteří působí ve firemním / podnikovém prostředí.  

Výše uvedené andragogické pojetí je zásadním východiskem této rigorózní práce 

s názvem Rozvoj a vzdělávání mediátorů působících ve firemním prostředí. Text je 

členěn na pět kapitol. První analyzuje podnikové prostředí v kontextu konfliktu, druhá 

se věnuje roli mediátora a mediačnímu procesu. Třetí kapitola se zabývá osobností 

(jeho charakteristikou, kompetencemi a osobnostními předpoklady) mediátora, čtvrtá 

přináší výsledky vlastního průzkumu a poslední, pátá přináší přehled institucí a 

organizací, které se v ČR zabývají mediací. 

Tabulka 1: Vymezení oblastí a oborů zkoumání v rámci práce 

obor/disciplína management andragogika sociální psychologie 

oblast teorie organizace a 

řízení 

personální 

management (people 

management a 

leadership) 

poradenství; 

podnikové (profesní) 

vzdělávání 

sociální interakce; 

sociální komunikace 

obecná teoretická 

východiska 

firemní kultura; 

organizační chování; 

řízení/vedení 

pracovníků; 

konflikt na pracovišti 

androdidaktické a 

psychodidaktické 

aspekty vzdělávání 

pracovníků jako 

prevence 

teorie konfliktu; 

teorie komunikace 

očekávaný výstup předcházení 

konfliktů; 

stanovení pravidel a 

norem v rámci 

organizace (etický 

kodex) 

systém poradenství; 

realizace 

vzdělávacích 

programů (vč. 

evaluace výsledků 

dalšího vzdělávání)  

optimalizace firemní 

kultury a chování 

pracovníků; 

efektivita a motivace 

pracovníků 

v kontextu 

pracovního výkonu; 

lepší firemní 

(sociální) klima 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ve výše uvedené tabulce 1 jsou identifikovány jednotlivé oblasti, které v práci 

tvoří tmelící linku, a to jak z pohledu vědního (oborového), tak linku myšlenkovou, 

kterou autor rozpracovává v jednotlivých kapitolách, resp. tématech.  
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Stanovené cíle této práce vycházejí z andragogického pojetí, které reprezentuje 

např. Veteška (2015 a 2016), ze zahraničních autorů pak Jarvis (2010). Andragogické 

pojetí tzv. kompetenčního přístupu ve vzdělávání dospělých vychází podle Vetešky a 

Tureckiové (2020) z teoretických zdrojů strategického modelu řízení (lidských zdrojů) 

podle kompetencí a teorie kompetentní organizace, jednak z poznatků managementu 

lidských zdrojů a rozvoje lidského kapitálu. Tyto multioborové poznatky využívá 

i moderní pojetí personální práce v organizacích, označovaná také jako people 

management. Zásadní vliv na formování tohoto modelu měla realizace konceptu 

celoživotního učení. V této souvislosti můžeme zaznamenat i zásadní posun v pojetí a 

chápání formálních (profesních) kvalifikací, které se staly pouze jedním kritériem při 

stanovování požadavků zaměstnavatelů na uchazeče o zaměstnání a pracovníky 

organizací (Veteška a Tureckiová, 2020). 

Jak bylo výše řečeno, velkou naději přináší mediace i pro obchod a podnikání. 

„Podnikatelské a obchodní spory a různé pracovní spory může řešit poměrně snadno. 

Více než dříve bývá užívána pro řešení sporů uvnitř firmy – především sporů mezi 

majiteli a různých kompetenčních sporů v horizontálních i vertikálních vztazích uvnitř 

firmy, do kterých nechtějí nadřízení autoritativně zasahovat“ (Plamínek, 2013, s. 153-

154). 
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1. SPECIFIKA PODNIKOVÉHO PROSTŘEDÍ V KONTEXTU KONFLIKTU 

1.1 Charakteristika a specifika podniku jako sociální struktury 

Úvodem je třeba vymezit podnik2, resp. druh podniku, na který se zaměříme. 

Podnikem se rozumí každý subjekt „vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na 

jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně 

činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti 

nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost“3. 

Základním kritériem pro posouzení velikosti podniku, resp. podnikatele je obvykle 

počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost 

aktiv)4.  

• Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který 

zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 mil. 

EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. EUR. 

• V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako 

podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční 

suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR. 

• V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni 

jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo 

bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 mil. EUR5. 

V případě, že podnik není dle výše uvedených parametrů mikropodnikem, ani 

malým nebo středním podnikem, patří mezi velké podniky. 

 

 
2 V textu práce bude primárně používán pojem podnik, někdy jako synonymum pojem firma  

či organizace (organizace jako širší pojem). 
3 Definice mikropodniků, malých, středních a velkých podniků. Příloha I nařízení Komise (ES) 

č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení 

o blokových výjimkách), Úř. věst L 214, 9. 8. 2008, s. 3. 
4 Údaje, které se používají pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje 

vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho 

kalendářního roku. 
5 Definice podniku dostupná online z https://www.czechinvest.org/-cz/Sluzby-pro-male-a-

stredni-podnikatele/Chcete-dotace/OPPI/Radce/Definice-maleho-a-stredniho-podnikatele. 

Více viz Doporučení Evropské komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici 

mikropodniků, malých a středních podniků. 
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Jako podnik se považuje každý subjekt, bez ohledu na právní formu a způsob 

financování, který na trhu nabízí služby a/nebo zboží. Podnikem je rovněž tedy i každá 

FO podnikající na základě živnostenského listu nebo mající příjmy z nájmu dle § 9, 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro posuzování propojených a partnerských 

vazeb u podniků (tedy mj. i živnostníků) se sledují všechny vazby takového subjektu, 

tzn., zahrnují se jak všechny partnerské (25 až50 %), tak propojené vazby (nad 50 %)6. 

Sociální struktura podniku se nazývá struktura sociálního systému. Obecně 

zachycuje, co je ve společnosti přes všechny změny relativně stálé, čím se jednotlivé 

společnosti odlišují, neboli je tzv. stabilní charakteristikou konkrétního sociálního 

systému. K problematice sociálních vztahů v organizaci více viz Bednář a kol. (2013). 

V organizaci tradičně probíhá řada sociálních procesů, které ovlivňují její 

fungování. Jedná se o interakce a vytváření sítí, komunikaci, chování ve skupině, 

vedení (leadership), moc, politiku nebo konflikty. Jak uvádí Šafránková (2019), 

sociální struktura je jen jednou stránkou společenské struktury. Sociální struktura je 

podstatnou stránkou každého fungujícího sociálního systému, tedy každé víceméně 

ustálené společnosti s relativně stabilizovanými prvky, popř. dalšími subsystémy. 

Sociální strukturu lze zjednodušeně chápat jako vztahy mezi: 

• sociálními jednotkami, tj. základními prvky sociálního systému, jimiž jsou 

především jednotliví lidé nebo některé malé skupiny lidí (rodinné nebo 

společně hospodařící domácnosti); 

• jeho subsystémy, tj. různými skupinami lidí, k nimž společenské jednotky 

přináležejí, popř. institucemi těmito skupinami vytvářenými; 

• společností jako celkem a institucemi, které ji tak či onak reprezentují 

(Šafránková, 2019). 

 

Sociální mikrosystémy jsou podle Šafránkové (2019) nejmenší společenské 

skupiny, v nichž se lidé setkávají tváří v tvář, jako je rodina, společně hospodařící 

domácnost, pracovní tým, sousedské společenství domácností, skupiny lidí, trávicí 

společně volný čas apod. K této problematice více viz Bednář a kol. (2013), Urban 

(2003 a 2013) a Šikýř (2016). 

 
6 Viz online https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_-

ke_stazeni%2Fopr2014%2F1443516929244%2F1510590633278.pdf. 
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Vztahy (resp. sociální vztahy na pracovišti) vytvářející strukturu jsou relativně 

ustálené a lze je považovat za charakteristické pro danou společnost nebo širší skupinu 

v dané historické etapě (tedy např. podnik). I ty nejustálenější a nejcharakterističtější 

vztahy vznikají výměnou činností – interakcemi – velkého počtu lidí, kteří nikdy 

nesmýšlejí ani se nechovají naprosto shodně, tedy uniformně. Proto výpovědi o 

sociální struktuře mají pouze pravděpodobnostní povahu (Šafránková, 2019). 

Důležité je, jak jsou nastavena pravidla fungování podnikových procesů, jak je 

nastavena personální politika (tj. řízení lidí v organizaci) a jaké funkce má 

management – střední i top vedení. Např. Veber (2009, s. 20) definuje management 

obecně jako „soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, kterých 

vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností 

(manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení záměrů organizace“ (srov. 

s Veber a kol., 2016). 

V rámci různých politik je nezbytné nastavit a realizovat politiku ŘLZ, optimálně 

strategicky pojatou. Nastavená strategie lidských zdrojů potom „vyjadřuje záměry 

organizace týkající se politik a postupů v řízení lidských zdrojů, zejména jak by tyto 

politiky a postupy měly být propojeny se strategií organizace, stejně jako mezi sebou 

navzájem. Strategie lidských zdrojů podněcují inspiraci, která je vyjádřena záměry a 

následně převedena do činů“ (Armstrong, 2015, s. 70). 

 

1.2 Řízení a vedení lidí v organizaci 

Součást úspěšného podniku je dobře fungující personální politika, jež je 

realizována prostřednictvím personálního managementu (jako personální práce 

organizace). Personální práce obvykle „tvoří tu část organizace, která se zaměřuje na 

vše, co se týká člověka v souvislosti s pracovním procesem, tj. jeho získávání, 

formování, fungování, využívání, jeho organizování a propojování jeho činnosti, 

výsledků práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování, vztahu 

k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám, s nimiž se 

v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobním uspokojením z vykonávané 

práce, jeho personálního a sociálního rozvoje“ (Koubek, 2015, s. 13). 

Pochopitelně dnešní podniky využívají moderní přístupy v oblasti personálního 

managementu. Na konci 20. století je nejprogresivnějším přístupem tzv. model řízení 
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lidských zdrojů (později lidského kapitálu), dnes je to people management a 

leadership. Podle Armstronga (2015, s. 45) je řízení lidských zdrojů vše, „co souvisí se 

zaměstnáváním a řízením lidí v organizacích. Zahrnuje činnosti týkající se 

strategického řízení lidských zdrojů, řízení lidského kapitálu, řízení znalostí, 

společenské odpovědnosti organizace, rozvoje organizace, zabezpečování lidských 

zdrojů, řízení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců, vzdělávání a rozvoje 

zaměstnanců, zaměstnaneckých a pracovních vztahů, péče o zaměstnance a 

poskytování služeb zaměstnancům“.  

Lidský kapitál definovat „jako souhrn vrozených a získaných schopností, 

vědomostí, dovedností, zkušeností, návyků, motivace, talentu a energie, jimiž lidé 

disponují a které v průběhu určitého období mohou být využívány k výrobě produktů. 

Vlastnictví lidského kapitálu se vztahuje k osobě uvedenými vlastnostmi disponující. 

Lidský kapitál představuje výrobní faktor dodávající podniku specifický charakter. 

Právě lidé tvoří ten prvek podniku, který je schopen se učit, inovovat, podněcovat a 

realizovat změny i kreativně myslet. Toto vše je zároveň nevyhnutelným 

předpokladem dlouhodobého úspěšného působení podniku na trhu“ (Vodák, 2011, s. 

34). 

V této souvislosti můžeme motivaci rozdělit na vnitřní motivaci (intrinsic 

motivation), která „je vytvářena vlastnostmi jedince samotného, jako je zejména jím 

vnímaná osobní zdatnost (self-efficacy), struktura jeho osobních hodnot, cílů a tužeb. 

Vnější motivace (extrinsic motivation) je vytvářena působením jiných subjektů na 

jedince, zejm. rodičů, učitelů, partnerů a také podnětů z okolí (např. pobídky 

k odměnám ze strany zaměstnavatelů)“. (Průcha, 2020, s. 94). 

Problematika lidského kapitálu, kterýžto jako pojem nahradil dříve hojně užívané 

řízení lidských zdrojů, je v současné době zásadní – jednak pro samotné pracovníky, 

jednak pro management organizací. Nestačí jen vědět a umět pracovat s potřebami 

pracovníků, resp. jednotlivých profesních skupin, ale vést ve smyslu strategického 

řízení s podporou vizí a misí organizace. To poté souhrnně vede k motivovanému 

pracovnímu výkonu a pozitivnímu firemnímu klimatu, které rozvíjí schopnosti a 

dovednosti jedinců (Veteška a Tureckiová, 2020). 

Lidský kapitál je hodnota, je to zásadní komponenta (zdroj) každé organizace. Je 

vyčerpatelný, je finančně nákladný, je cenný. „Lidský kapitál jako hlavní složka 
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intelektuálního kapitálu koresponduje se stále častěji se vyskytujícím konstatování, že 

lidské zdroje jsou nejdůležitějším bohatstvím organizace. Lidé v organizaci už nejsou 

chápáni jako nákladová položka, ale jako aktivita. Odtud už je jen krůček k myšlence 

investování do lidí, investování do lidského kapitálu. Návratnost investic do znalostí, 

dovedností a schopností lidí, tedy investic do jejich kvalifikace, lze srovnávat 

s návratností investic do hmotného kapitálu. Lidé jsou rozhodujícím zdrojem 

organizace, který uvádí všechny ostatní zdroje do pohybu a bez nich a bez investování 

do nich jsou výsledky jakéhokoliv investování do hmotného kapitálu nižší, popřípadě 

nemají žádný efekt nebo dokonce ztrátu“ (Koubek, 2015, s. 28). 

Problematika měření efektivity pracovního výkonu, vč. měření dalšího profesního 

vzdělávání je stále aktuální a diskutovaná. Efektem investování do lidského kapitálu 

může být podle Koubka (2015) zlepšení výkonu, motivace, produktivity, flexibility a 

schopnosti inovovat, což vesměs pramení z rozšiřování kvalifikační základny a 

z rostoucí úrovní znalostí a schopností. To souvisí s nastaveným kompetenčním 

modelem (profilem) pracovní pozice pracovníka.  

Proto mžeme konstatovat, že problematika řízení lidských zdrojů, resp. řízení a 

vedení lidského kapitálu se „stává jádrem řízení organizace, jeho nejdůležitější složkou 

a také nejdůležitější úlohou všech manažerů. Tímto novým postavením personální 

práce se vyjadřuje význam člověka, lidské pracovní síly jako nejdůležitějšího 

výrobního vstupu a motoru činnosti organizace. Dovršuje se vývoj personální práce od 

administrativní činnosti k činnosti koncepční, skutečně řídící“ (Koubek, 2015, s. 15). 

 

1.3 Firemní kultura a vnější vztahy 

Kultura organizace zahrnuje podle Armstronga a Taylora (2015) zejména 

„hodnoty, normy, přesvědčení, postoje a předpoklady, které nemusí být nijak 

vyjádřené, ale rozhodně určují způsob chování lidí i způsob vykonávání práce“ 

(Armstrong a Taylor, 2015, s. 164). Uvedené oblasti a kategorie byly dány do kontextu 

s předpoklady, které determinují vznik a řešení konfliktu v rámci podniku. 

Firemní, resp. podnikové hodnoty „vyjadřují to, co se v chování lidí a organizace 

považuje za důležité. „Normy“ představují nepsaná pravidla chování. Uvedená 

definice zdůrazňuje, že kultura organizace se týká subjektivních aspektů toho, co se 

v organizaci odehrává. Odkazuje na abstraktní pojmy, jako jsou hodnoty a normy, 
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které prostupují celou organizací nebo některou její částí, přičemž nemusejí být nijak 

definovány, nemusí se o nich mluvit, dokonce mohou zůstat bez povšimnutí. Přesto 

však může kultura organizace výrazně ovlivňovat chování lidí“ (Armstrong a Taylor, 

2015, s. 164). 

Jak dále uvádějí Armstrong s Taylorem (2015), pojem „klima organizace“ se 

někdy chybně zaměňuje s pojmem „kultura organizace“. „Podle Denisona (1996), 

který se touto problematikou zabýval, je „kultura“ spojena s hlubokou strukturou 

organizace, zakořeněnou v hodnotách, přesvědčeních a domněnkách členů organizace. 

Naproti tomu „klima“ je spojeno s těmi aspekty prostředí, které členové organizace 

vnímají. Rousseau (1988) uvedl, že klima souvisí s vnímáním a popisováním. Jedinec 

vnímá a popisuje to, co prožívá“ (Armstrong a Taylor, 2015, s. 169). 

 

1.4 Teorie konfliktu a jeho specifika v organizaci 

Konflikty jsou neodmyslitelnou součástí našeho života, naší profesní kariéry, 

vztahů v rodině či škole, neobejdou se bez nich ani volnočasové aktivity. Stojí v cestě 

klidu, pozitivního vidění světa, seberealizace; obvykle se jim většina lidí snaží vyhnout 

a neradi se jich účastní. Nelze na ně ale vždy nahlížet jako na něco pouze negativního, 

neboť jsou důležité pro rozvoj osobnosti jedince i celé společnosti. Důležité je 

pochopit jejich význam a také osvojit si schopnost umět je řešit (více viz Jandourek, 

2001; Šišková, 2012; Plamínek, 2012, 2013; Holá a kol., 2013; Bednář, 2015; 

Znebejánek, 2015; Veteška, 2015; Bazger, 2020 a Veteška, Fischer, 2020).  

I velmi mírumilovná osobnost toužící po klidu a bezproblémovosti bytí se někdy 

dostane do rozporu se svým okolím, neboť může narazit na potřeby jiných lidí, limity 

pracovního či životního prostředí apod. Vznikají pak konfliktní situace, které se stávají 

motorem naší existence. Tyto situace mohou být rozmanité, některé konflikty jedince 

posunou, pomohou mi vidět věci jinak, jiné konflikty naopak jedince vyčerpávají a 

způsobují mu řadu psycho-somatických potíží (více viz např. Mühlpachr, 2008 a 

Mikuláštík, 2015). 

Jak uvádí Armstrong s Taylorem (2015), konflikty v organizacích jsou 

nevyhnutelné, protože organizace fungují na základě přizpůsobování a kompromisů 

mezi konkurujícími si prvky ve struktuře organizací a mezi členy organizací. Konflikty 

také vznikají, když dochází ke změnám, protože změny mohou být vnímány jako 
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hrozba, které je třeba vzdorovat, nebo když se projevuje frustrace, která může vyvolat 

agresivní reakci – spíše útok než útěk.  

Konflikty není třeba odsuzovat. Souvisejí s pokrokem a změnami a měly by být 

využívány konstruktivně. Mělo by docházet ke střetům myšlenek o úkolech 

a projektech a nesouhlas by neměl být potlačován. Nesouhlas by měl být vyjadřován 

otevřeně, protože to je jediný způsob, jak zajistit, aby se problémy odhalovaly 

a konflikty řešily.  

„Ve skutečnosti existuje něco, čemu se říká „tvůrčí konflikt“ – nové nebo 

upravené nápady nebo návrhy mohou vznikat na základě jejich společného 

přezkoumání z různých úhlů pohledu, pokud takové přezkoumání probíhá na základě 

objektivní a racionální výměny informací a názorů. Konflikt je však kontraproduktivní, 

když je založen na střetu osobností, nebo když je považován spíše za nežádoucí 

problém, kterého je nutné se zbavit, než za přirozenou záležitost, kterou je třeba se 

zabývat. Řešení konfliktů souvisí s konflikty mezi skupinami, jednotlivci a členy 

týmu“ (Armstrong a Taylor, 2015, s. 742). 

Na základě výše uvedeného je možné konstatovat, že konflikt je „specifický 

způsob interakce (komunikace), který je pouze v interakci (komunikací) řešitelný. 

Také H. W. Bierhoff (1993) sděluje, že řešení interpersonálních konfliktů je možné jen 

prostřednictvím určitých způsobů komunikace. Je-li mediace způsobem řešení 

konfliktů, pak je zákonitě též způsobem komunikace a je oprávněné ji na základě 

komunikačních zákonitostí vymezit. Mediace je metodou komunikace realizované 

prostřednictvím specifických komunikačních postupů, technik. Pokud se ztotožníme s 

tímto názorem, pak už je pouze krůček k tomu, abychom přijali názor, že mediace je 

předmětem aplikace sociální psychologie, protože ta se sociální komunikací zabývá“ 

(Holá, 2011, s. 44). Jak uvádí Veteška (2010a), mediace je řešení konfliktu pomocí 

komunikace. 

Slovo konflikt má svůj původ v latinském substantivu conflictus – srážka, či 

slovesu configare – narážet na sebe, srazit se či utkat. Konflikt je jakousi srážkou, 

střetem, tedy něčím, co je v prvotní představě ohrožující a nebezpečné. Příčinou 

vzniku konfliktu jsou „protikladnosti zájmů, postojů a názorů zúčastněných 

jednotlivců nebo skupin“ (Pavlovský, s. 92, 2004). Uvedená citace pochází 

z Teatrologického slovníku, není vybrána náhodně, dramatická tvorba (divadelní i 
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filmová) totiž těží právě z dramatických konfliktů. Pavlovský (2004) dále připomíná, 

že „dramatický konflikt lze řešit smírně (v komediích) nebo je nesmiřitelný a končí 

porážkou (většinou v tragédii)“ (tamtéž). Umělecky / dramaticky ztvárněné konflikty 

dávají v „zábavné“ formě poučnou možnost nahlédnout na celou šíři variant jejich 

podob, včetně různých příčin jejich vzniků – odlišností pudů, zájmů, požadavků, cílů, 

příkazů apod. 

Pro naši orientaci je důležité provézt základné členění druhů konfliktů, lze ho 

uskutečnit různorodě, dle různé typologie či taxonomie. Elementární dělení představují 

dvě skupiny konfliktů – intrapersonální a interpersonální konflikty7. 

Intrapersonální (vnitřní) konflikty se odehrávají v nitru jedince, nemusí být 

mnohdy druhému viditelné, přesto mohou být prožívány v neskutečné síle. „Zpravidla 

jimi nerozumíme záležitosti fyziologické, díky nimž běží tělesné pochody, ale spíše 

psychologické konflikty typu boje pragmatizmu se svědomím, pohodlnosti s 

ambicemi, podvodu s poctivostí, rozumu s vírou nebo věrnosti s věrolomností“ 

(Plamínek, 2013, s. 19). Příkladů takových konfliktů můžeme ve svém životě nalézt 

tisíce – např. na zastávce autobusu se nemůžete rozhodnout, zda jít dál pěšky a udělat 

tak něco pro zdraví, nebo čekat na spoj a přečíst si zatím třeba mail v mobilu. 

Interpersonální (vnější) konflikty se odehrávají mezi minimálně dvěma osobami, 

které mají v dané situaci rozdílné cíle. Konfliktní střet ale může nastat i mezi různými 

skupinami lidí případně mezi jednotlivci a skupinami. Odehrává se v rodinách, týmech 

sportovních i firemních, ale i na úrovni států či hospodářských trhů. Manželský rozvod 

i válka jsou vyhroceným příkladem vnějšího konfliktu.  

Plamínek (2013) dále dělí interpersonální konflikty na spory a problémy. Spory 

charakterizuje to, že do nich účastníci „vstupují s cílem prosadit určité řešení. Mají 

představu, jak by řešení sporu mělo dopadnout, zpravidla představu, jež je pro ně 

výhodná nebo alespoň zdánlivě výhodná, a usilují o to, aby se tato preferovaná 

představa o řešení uskutečnila“ (Plamínek, 2013, s. 19). Typický příklad představuje 

smlouvání prodávajícího a kupujícího o cenu nějakého zboží. Tato tematika je předmět 

předložené práce. 

 
7 Ponechme stranou extrapersonální konflikty vyskytující se v přírodě (vesmíru) mimo svět 

lidí, i když jejich následky mohou mít na člověka někdy až zásadní dopad. Stojí přesto mimo 

oblast zájmu tohoto textu. 
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Druhou variantou vnějšího konfliktu je dle Plamínka (2013) tzv. problém. 

„Problémy jsou takové konflikty, do kterých jdou účastníci s cílem najít dobré řešení. 

Neprosazují tedy své, ale hledají uspokojivé řešení. Problémem může být například 

rozsah solidarity úspěšných s neúspěšnými ve společnosti. Věcně je to zřejmé – 

neúspěšní nemohou zůstat bez podpory a šance. Důvody jsou etické i pragmatické (kdo 

nedostane, má tendenci si brát). Neúspěšným však nelze dát tolik, aby to ty úspěšné 

odrazovalo od vytváření hodnot a je samotné stimulovalo k životu ze sociálních a 

jiných dávek“ (Plamínek, 2013, s. 20). 

Klíčovým faktem je skutečnost, že problémy neobsahují emoce, pokud je do nich 

sami nevložíme, problém pak přerůstá ve spor. Plamínek (2013) upozorňuje, že pokud 

od sporů odečteme emoce, dochází k racionalizaci, která je jednou ze základních taktik 

mediace, tj. řešení konfliktních situací. Zůstává totiž pouze problém, který lze řešit 

rozumově a rozumně. „Spory a problémy jsou dvěma podobami téhož. Jeden a ten 

samý konflikt, je-li interpersonální, může mít povahu sporu stejně jako povahu 

problému. O tom, zda se bude projevovat (a zda bude řešen) jako problém nebo jako 

spor, nerozhoduje jeho věcná podstata, ale přístup, který k němu lidé zaujmou“ 

(Plamínek, 2013, s. 22). 

Klasik sociální psychologie Kurt Lewin rozlišuje konflikty do tří skupin na 

základě teorie pole, která zdůrazňuje důležitost momentální situace, v níž se jedinec 

nachází, pro pochopení jeho chování (1936, 2019): 

1. Konflikt apetence (přiblížení) – jedinec se rozhoduje mezi dvěma stejně přitažlivými 

pozitivními alternativami. Příkladem je „Buridanův osel“, který se nemůže 

rozhodnout, kterou kupku sena má jíst a tak nakonec umírá hlady.  

2. Konflikt averze (vzdálení) – obtížná volba mezi negativními možnostmi, jedná se o 

výběr „menšího zla“. Příkladem je volba studenta mezi vyčerpávajícím učením a 

neúspěchem u zkoušky. 

3. Konflikt apetenze – averze (ambivalentní) – je nesnadné si vybrat správnou 

možnost, dané volby obsahuji negativní i pozitivní důsledky, vyvolávají touhu po 

přiblížení i vzdálení (Lewin a Řiháček, 2019 a Nakonečný, 1998). 

Podle druhu konfliktu volíme různé způsoby jejich řešení, respektive pseudořešení 

či pokusy o možná řešení. Nemusí se vždy jednat o pouhou obrannou reakci, konflikt 

může být zdrojem tvůrčího přístupu k němu, hledáním nových zdánlivě nepřítomných 
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řešení. Popření situace, hněv, boj, útěk, či potlačení konfliktu jsou spíše překážkou než 

způsobem řešení. V případě potlačení významných konfliktů se dokonce mohou 

dostavit psychosomatická onemocnění – jsou to přirozené reakce těla, kterým ovšem 

mnohdy nerozumíme či nechceme rozumět.  

Řešení konfliktů ve společnosti časem skrze životy mnoha generací dalo 

vzniknout různým technikám a způsobům (Veteška, 2015). Vznikly také postupně 

instituce, které se řešením konfliktů zabývají, jsou jimi soudy, šlechta, městské rady, 

profesní sdružení nebo i jednotlivci (starosta, kněz či učitel). Soudní pře má tu 

nevýhodu, že může mnohdy některou (či obě) ze stran sporu konečným rozsudkem 

neuspokojit, ba dokonce zklamat. 

Jsou i jiné cesty řešení vzájemných rozporů, než soudní. Protistrany mohou spolu 

jednat, neboť si uvědomí, že vzdání se možnosti přímo ovlivnit výsledek, je pro ně 

příliš riskantní, případně zbytečný. „Pokud si obě strany konfliktu přitom vyhradí 

právo kontrolovat a spoluurčovat jak výsledek, tak i proces jednání, mluvíme o 

vyjednávání (v případě sporu) nebo projednávání (v případě problému)“ (Plamínek, 

2013, s. 24). Mezi moderní nástroje řešení konfliktů řadíme mediaci a facilitaci – 

strany sporu se dohodnou na neutrálním odborníkovi, který pomůže nalézt řešení, aniž 

by se obě strany konfliktu vzdaly kontroly nad výsledkem. Nezaujatý expert 

napomáhající vyřešení sporu je označován jako mediátor (od latinského medius – 

střední). Mediátor musí být dobrým praktickým (sociálním) psychologem, který 

dokáže regulovat mnohdy velmi silné emoce účastníků mediace, zároveň musí striktně 

udržovat svou neutralitu.   

Efektivně řeší problémy facilitace, neboť ji běžně doprovází mnohem slabší 

emotivní náboj, mnohdy je až nevýznamný. Přítomný neutrální odborník (facilitátor) 

za proces řešení sice odpovídá, ale zpravidla svou autoritou neurčuje podobu 

nalezeného smíru. Spíše se jen podílí na řešení problému společně se všemi účastníky 

facilitace, případně bez jakékoliv nadřazenosti doporučuje vhodné řešení, nebo jeho 

postupy (Plamínek, 2013).  

Existují ovšem i konflikty, které je lépe řešit nejlépe bez účasti znesvářených 

stran. Jde o konflikty, které jsou „vytvořeny chybně nastaveným prostředím a je 

nejsnadnější je řešit právě změnami prostředí. Jedná se o poslední způsob z 
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metodického menu, který spočívá v řízení daného prostředí, a proto mu můžeme říkat 

manažerské řešení konfliktů nebo prostě management“ (Plamínek, 2013, s. 25). 

Neřešený konflikt ústí v krizi, která vážně zasáhne daný systém, proto je třeba 

sledovat varovné signály, které dávají tušit, že žádoucí rovnováha systému je 

v ohrožení. Obecně lze na závěr říct, že konflikty je třeba řešit od emocí k podstatě 

věci. „Dokud byť jednu stranu sporu ovlivňují emoce, znesnadňují jí soustředit se na 

věcnou podstatu sporu a hledat její rozumné řešení“ (Plamínek, 2013, s. 34). 

Obecně se předpokládá, že konflikt v organizaci je „nevyhnutelný, protože 

organizace fungují na základě přizpůsobování a kompromisů mezi vzájemně si 

konkurujícími prvky ve struktuře organizace a mezi členy organizace. Konflikt také 

vzniká v souvislosti se změnou, protože změna může být vnímána jako hrozba, které je 

nutné zamezit nebo čelit, nebo když se dostaví nespokojenost. Konflikt neznamená 

vždy zavrženíhodný nebo nepřekonatelný problém. Konflikt je součástí pokroku a 

změny, přičemž může být využit konstruktivně“. (Armstrong a Taylor, 2015, s. 171). 
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2. CHARAKTERISTIKA, PRINCIPY A VÝZNAM MEDIACE  

Následující kapitola přináší základní informace související s mediací, jejím 

vývojem, principy a procesem. Zaměříme se na členění, typy a formy mediace. Dále na 

právní úpravu a využití v různých společenských oblastech. Zvláštní pozornost je 

věnována sociální komunikaci – její teorii a aplikaci ve firemním prostředí.  

2.1 Komunikace a její teoreticko-filozofické pojetí 

Pojem komunikace pochází z latiny (communicare) a podle Vetešky (2015) 

znamená sdělování (informací), dorozumívání se, svěřování či spojování. 

V psychologii pak tento termín označuje přenos myšlenek, emocí, postojů a jednání od 

jedné osoby ke druhé. Můžeme říci, že komunikace není specificky lidským jevem, 

existuje i u živočichů, na rozdíl od jazyka. Sociální komunikace, tak jak se na ni 

díváme z pohledu psychologie, představuje specifickou formu sociálních styků, která 

nespočívá jen v pouhém přenosu informací, ale předpokládá také určitý díl 

porozumění. Je považována za součást sociální interakce. Osoba, jež sděluje, se nazývá 

komunikátor, osoba přijímající sdělení je nazývána komunikant a vlastní sdělení pak 

komuniké. Důležitou roli zde hraje zpětná vazba. Aby si lidé porozuměli, musí mít 

určitou míru společných nebo alespoň podobných zkušeností, které utváří svět kolem 

nás, ale i v nás samotných (Veteška, 2015). 

V rámci sociálního styku jsou rozlišovány jeho tři základní aspekty (funkce, 

dimenze či aspekty): 

1. komunikační – jde o výměnu informací; 

2. interakční – jde o otázky výměny aktivit, sdílení činností a bezprostřední organizace 

společného působení jedince na jedince; 

3. perceptivní – jde o vzájemné vnímání, poznávání a pochopení účastníků styku. 

V sociální psychologii se podle Vetešky (2015) jedná především o tzv. 

interpersonální percepci, tj. o vnímání člověka člověkem. Percepce (vjemy) hrají 

významnou úlohu v sociálním styku lidí a do určité míry regulují společnou činnost. 

Tyto tři stránky sociálního styku je třeba brát jako tři organicky navzájem spjaté 

dimenze. 

Setká-li se člověk s člověkem, pak to, co si navzájem spolu sdělují, je našemu 

postřehu a pozorování přístupnější než vzájemné vztahy mezi lidmi. Ke sdělování 
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dochází všude tam, kde se lidé setkávají. Lidé si podle Vetešky (2015) nejčastěji 

sdělují tyto aspekty a obsahy: 

– zprávy a informace (tj. novinky), sdílení nových poznatků;  

– jak chápat to, co říkáme či sdělujeme;  

– jak nám je a jak se cítíme (pocity, emoce a postoje);  

– postoj k věci či události, o níž hovoříme;  

– postoj k posluchači, s nímž hovoříme;  

– své sebepojetí – za koho se považujeme v sociálně-psychologickém či 

společenském (profesním) kontextu;  

– ratifikaci, tzv. „tebe pojetí“ – za koho tě považuji, jak tě vidím a vnímám;  

– náznak dalšího průběhu vzájemných vztahů;  

– žádoucí pravidla další fáze setkání a co si přejeme – žádosti (více viz DeVito, 

2001). 

Moderní sociologii pak zajímá problematika „komunikace v souvislosti s 

komunikačními procesy a komunikačním chováním účastníků v různých interaktivních 

systémech. Každé komunikační chování se odehrává v komunikační situaci. Teorie 

komunikace zpravidla popisují a vykládají mechanismus komunikačního chování, 

resp. podstatu komunikační situace. Přístupy, které se při formování teorie komunikace 

uplatňují, vycházejí z nejrůznějších myšlenkových základů“ (Holá, 2011, s. 36).  

Pomocí intrapersonální komunikace hovoří lidé sami se sebou, poznávají a 

hodnotí sami sebe. V rámci interpersonální komunikace na sebe vzájemně působí 

jedinci, poznávají sebe i ostatní. Tato forma komunikace hraje významnou roli 

například při pohovorech, tedy v rámci mediace a probace. DeVito (2001) používá 

v rámci lidské komunikace členění prostřednictvím komunikace uvnitř malých skupin 

a pomocí veřejné komunikace. Tyto kategorie jsou významné pro členění skupin 

v rámci podniku. 

Například Mikuláštík (2003) definuje komunikaci nejen jako sdělování významů 

v sociálním chování a v sociálních vztazích lidí, ale zdůrazňuje i aspekty obsahové, 

formální, prožitkové a logické. Uvádí k tomu následující charakteristiky komunikace:  

• komunikace je nezbytná k efektivnímu sebevyjadřování; 
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• komunikace je přenosem a výměnou informací v mluvené, psané, obrazové 

nebo činnostní formě, která se realizuje mezi lidmi, což se projevuje nějakým 

účinkem; 

• komunikace je výměnou významů mezi lidmi použitím běžného systému 

symbolů; 

• komunikace je prostředkem pro vytváření a ovlivňování sociálních vztahů 

(Mikuláštík, 2003). 

Jak uvádí Holá (2011), Habermas v roce 1981 rozlišil dva typy racionálního 

jednání: orientované na výsledek (v mediaci věcné řešení konfliktu) a zaměřené na 

porozumění (v mediaci pochopení, usmíření, akceptace, přijetí). Za správné 

komunikativní jednání považuje jednání orientované na porozumění (Wróbel, 2008 In: 

Holá, 2011). Komunikativní jednání (v rámci sociální interakce) považuje za 

principiálně dialogické. „To znamená, že výklad situace je podmíněn dorozuměním 

mezi lidmi. Tím jsou odstraněny komunikativní překážky. Shody je pak dosaženo 

kvalitnějšími argumenty“ (Holá, 2011, s. 37).  

Každý, kdo jedná podle pravidel efektivní komunikace, jedná podle čtyř reálných 

požadavků: 

1. požadavek pravdivosti,  

2. požadavek správnosti (ve vztahu k normám a hodnotám společnosti),  

3. požadavek věrohodnosti (upřímnosti), 

4. požadavek dorozumění (Holá, 2011). 

 

„Procesy komunikace, které v organizaci probíhají, výrazně ovlivňují fungování 

organizace, a to zvláště v případech, kdy se komunikace odehrává prostřednictvím sítí, 

které se mohou zvrhnout v „šuškandu“. Například elektronická pošta podporuje 

rychlou výměnu informací, i když občas způsobuje přetížení informacemi, ale také 

omezuje přirozenou komunikaci tváří v tvář, která je často nejlepším způsobem, jak 

něčeho dosáhnout“ (Armstrong a Taylor, 2015, s. 169). 
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2.2 Vývoj a konceptualizace mediace 

Institucionální podobu mediace nalezneme na počátku 20. století ve Spojených 

státech amerických. Jako první úspěšné zaznamenané mediační řešení bylo uzavření 

dohody mezi nespokojenými dělníky a zaměstnavatelem. Proto již v roce 1913 byl 

v USA při ministerstvu práce zřízen institut smírčí služby (později přejmenovaný na 

Federální mediační a smírčí služba). Tento institut slouží zejména v oblasti 

kolektivních sporů. K zásadnějšímu rozvoji mediace, ke kterému přispěla hnutí za 

občanská a lidská práva, dochází v 60. letech 20. století. Jak uvádějí Doležalová, 

Hájková a kol. (2013), během 80. let se mediace začíná výrazněji prosazovat při řešení 

rodinných a komunitních sporů. Postupem času se rozšiřuje i do jiných oblastí, 

zejména do oblasti obchodní a pracovně-právní.  

„Na evropský kontinent se institucionalizovaná podoba mediace rozšiřuje 

počátkem 90. let 20. století. Její kolébkou je Velká Británie, která na rozdíl od 

ostatních kontinentálních zemí operujících v systému občanského práva má své právní 

základy postaveny na právu zvykovém. Soudní řízení je v tomto právním systému pro 

sporné strany výrazně dražší, příprava náročnější a výsledek méně předvídatelný, než 

je tomu v systému občanského práva“ (Doležalová, Hájková a kol., 2013, s. 1-2). 

Pozdější rozvoj mediace byl ovlivněn EU. V roce 2000 přijala dokument o podpoře 

alternativních metod pro urovnávání sporů v občanských a obchodních věcech.  

Nalézt v literatuře ucelenou teorii mediace je podle Holé (2011) velmi složité. Je 

to dáno exaktní a filozofickou složitostí a multifaktoriálností teoretických zdrojů, které 

mediaci podporují, různorodostí aplikačních oblastí mediace a jejích společenských 

kontextů. Definice (resp. redefinice) pojmu mediace by pak měla být rozšířena o její 

komunikační specifika, protože pouze charakterem (formou) komunikace lze mediaci 

odlišit od jiných metod řešení konfliktu (Holá, 2011). 

„Mediaci je možné teoreticky ukotvit pomocí teorie konfliktu, jež zkoumá 

předmět mediace, a teorie interakce (komunikace), která zkoumá vztahy, proces a 

obsah mediace. Kontext, ve kterém mediace probíhá, pak analyzujeme prostřednictvím 

teorie systémů. Teoretické opodstatnění k takovému záměru jsme přinesli v 

teoretických východiscích mediace (filozofických, psychologických, sociologických a 

právních)“ (Holá, 2011, s. 43-44). 
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Zejména v zahraničí se k mediaci tradičně uchylují aktéři kolektivního 

vyjednávání. „Pokud zde vznikají velké spory, mají je jejich účastníci tendenci pojímat 

silově a kompetitivně. Je to dáno tím, že ze strany odborů se jednání účastní lidé, kteří 

často vzbudili u odborářů značná očekávání, a proto je pro ně poté velmi obtížné 

ustupovat. Manažeři, kteří zastupují firmu, zase vědí, že přílišné ústupky by ohrozily 

nejen zisky majitelů, ale i samu existenci firmy (a příslušných pracovních míst)“ 

(Plamínek, 2013, s. 154). 

2.3 Charakteristika a vymezení mediace 

Někdy bývá podle Plamínka (2013) tendence prohlašovat některé typy mediace za 

zvlášť specifické. „Občas se zde o některých aplikacích vyjadřuji jako o specifických 

také, ale s plným vědomím, že je to v jistém smyslu stejně úsměvné, jako když lidé z 

různých prostředí označují za zcela specifickou právě jejich firemní kulturu, jejich 

projekty, jejich produkty nebo jejich potíže. Ve skutečnosti bývá takové přesvědčení 

způsobeno spíše neznalostí kultur, projektů, produktů a potíží ostatních. Jsem 

přesvědčen, že u mediace jde o stejný omyl. Mediace je jen jedna. Setkávají se u ní 

lidé, kteří potřebují něco vyřešit, něco je tíží, a mediátor, který se jim snaží pomoci“ 

(Plamínek, 2013, s. 148–149). 

„Významným obecným předpokladem mediace je přesvědčení, že účastníci 

konfliktu mohou za určitých (níže i výše zmiňovaných) předpokladů rozhodnout lépe 

než vnější autorita. Tedy že když jim pro to připravíme určité podmínky, výsledné 

řešení sporu nebude horší než rozhodnutí, jež by za ně udělal někdo jiný“ (Plamínek, 

2013, s. 57). 

Mediaci definují Průcha s Veteškou (2014) jako alternativní způsob řešení 

konfliktů, při němž kvalifikovaná neutrální osoba (mediátor) pomáhá účastníkům 

sporu ve vzájemném porozumění. Cílem mediace je „dosáhnout spokojenosti obou 

stran s průběhem i výsledkem řešení konfliktu. Mediace umožňuje pochopit klientům 

podstatu a různé aspekty konfliktu a redukovat je na úroveň, která je řešitelná. 

Významným momentem je pomoc pochopit klientům jejich vlastní zájmy a situaci. 

Mediace jako metoda se uplatňuje v celém spektru společenských oblastí, jak v oblasti 

trestního, tak netrestního práva. Mezi základní principy mediace patří dobrovolnost, 

důvěrnost a důvěra, změna soupeření na spolupráci, zaměření na budoucnost, 
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pochopení odlišností, nestrannost mediátora a hledání nových možností řešení 

konfliktů. Mediací v trestním právu, kterou upravuje zákon č. 257/2000 Sb., o 

probační a mediační službě, se rozumí mimosoudní zprostředkování za účelem řešení 

sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního 

stavu vykonávaná v souvislosti s trestním řízením…“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 178). 

 

Tabulka 2: Hlavní rozdíly v realizaci mediace jako sociální služby, komerční mediace 

a mediace prostřednictvím zapsaného mediátora 

 Mediace  

,,komerční”  

Mediace jako 

sociální služba  

Mediace se zapsaným 

mediátorem  

Pravidla ve vztahu 

ke klientům  

pravidla 

mediace  

pravidla mediace + 

pravidla služby  

pravidla mediace + 

pravidla zákona o mediaci  

Pravidla ve vztahu 

k místu a způsobu 

výkonu mediací  

nemusí mít 

(nejsou povinná)  

jsou povinná (jejich 

ujednání je součástí 

smlouvy)  

povinné je pouze 

vymezení místa podnikání 

mediátora  

První kontakt 

s klientem  

mediátor  sociální pracovník  mediátor (příp. osoba 

podílející se na přípravě  

a průběhu mediace)  

Finance  strany si 

mediaci hradí  

mediace je 

bezplatná  

mediace hrazená 

i bezplatná  

Sdělování 

informací třetím 

osobám  

mediátor má 

mlčenlivost 

(výjimka – 

oznamovací 

povinnosti)  

mediátor má 

mlčenlivost 

(výjimky – ozn. 

povinnosti + 

spolupráce 

s OSPOD)  

mediátor i jeho spolupra-

covníci mají mlčenlivost 

(výjimka – kárné řízení, 

soudní spor mezi 

mediátorem a stranou 

konfliktu)  

 

Zdroj: Nováková a Holá (2013, s. 150). 

 

„Je poměrně běžné, že komunikace na počátku mediačního procesu probíhá pouze 

prostřednictvím mediátora. U vyhrocených sporů nebo obtížně zvladatelných 

osobností po tomto postupu sahají mediátoři prakticky vždy. Strany konfliktu tedy 

spolu v raných fázích mediace nemusí mluvit přímo. Výjimečně se stává, že spolu 

nesedí ani u jednoho stolu a mediátor zprostředkuje jejich komunikaci na dálku“ 

(Plamínek, 2013, s. 54). Mediace je tedy tradičně vnímána jako řešení konfliktu 

komunikací, proto i jakási redefinice pojmu obsahuje i spokojenost se samotným 

mediačním procesem. 

Mediace je podle Holé (2011) metoda řešení konfliktu, při níž neutrální 

kvalifikovaná osoba pomáhá účastníkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání, jehož 
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cílem je dosažení jejich spokojenosti s procesem i samotným výsledkem řešení 

konfliktu. Principem je pak dobrovolnost, důvěra a orientace na budoucnost. 

2.4 Principy a fáze mediace 

Pokud má být mediace účinná, tj. má dosáhnout svého cíle (porozumění a 

dohody), je zapotřebí, aby respektovala zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci, a dále aby 

byly splněny základní principy, na nichž je filozofie mediace založena. Těmito 

principy míníme zejména: 

• dobrovolnost, 

• důvěrnost, 

• neutralita, 

• nestrannost,  

• nezávislost, 

• svoboda rozhodování (Veteška, 2015). 

Tím, že obě znesvářené (sporné) strany dobrovolně podstupují mediaci, projevují 

dobrou vůli vyhrocený konflikt uklidnit a najít společně smírné řešení. Mediátor 

zároveň musí být nezávislý, neutrální, nestranný a nepředpojatý a musí dbát o 

vyváženost podílu obou stran na řešení sporu, přičemž žádná strana nesmí být 

prosazována nebo naopak znevýhodněna. Za klíčový princip mediace se dále považuje 

vzájemná důvěra mezi mediátorem a účastníky sporu (respektive důvěra obou stran ve 

vztahu k mediátorovi).  

Mediátor k mediaci přistupuje diskrétně (je vázán povinností mlčenlivosti) a 

důvěrně. Obě strany se mohou na osobě mediátora svobodně a vzájemně dohodnout. 

V případě, že zájem o mediaci na obou stranách je, ale účastníci sporu se nemohou na 

osobě mediátora dohodnout, určí mediátora soud tak, že ho vybere ze seznamu 

mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti ČR (Veteška, 2015).  

Výsledkem dobrovolné, důvěrné, nestranné, nezávislé a svobodné mediace by 

měla být mediační dohoda, která je vyvážená a obsahuje práva a povinnosti obou stran 

sporu. 

V organizaci je snahou „hledat opravdové řešení určitého problému než jen 

sbližovat odlišné názory na určitou záležitost. Přitom se prosazuje zdánlivý paradox 
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„tvůrčího konfliktu“. Konfliktní situace může být využita, aby se našlo lepší řešení. 

Řešení určitého problému musí hledat lidé, kteří sdílejí odpovědnost za sledování toho, 

že řešení funguje. Postup je následující: 1) skupina definuje problém a dohodne se na 

cílech, kterých má být při hledání řešení dosaženo; 2) skupina vytvoří alternativní 

řešení a diskutuje jejich přednosti a nedostatky; 3) skupina zvolí preferované řešení 

a dohodne se na způsobu jeho realizace“. (Armstrong a Taylor, 2015, s. 743). 

Řešení konfliktů mezi jednotlivci „může být ještě obtížnější než řešení konfliktů 

mezi skupinami. Ať už jsou tyto konflikty otevřeně nepřátelské nebo rafinovaně 

skrývané, vždy mohou souviset se silnými osobními pocity. Nicméně, konflikty mezi 

jednotlivci, podobně jako konflikty mezi skupinami, jsou realitou organizace, která 

nemusí být nutně dobrá nebo špatná. Tyto konflikty mohou být destruktivní, stejně 

jako produktivní. Přístupy k řešení konfliktů mezi jednotlivci zahrnují ústup, překonání 

rozdílů, dosažení kompromisu, osobní poradenství nebo konstruktivní konfrontaci“ 

(Armstrong a Taylor, 2015, s. 743-744). 

Mediace ztělesňuje určitý komunikační proces, jenž sestává z několika na sebe 

navazujících a vzájemně se prolínajících částí. Podle Cholenského (2013) a Janotové 

(2014) se v případě úspěšně dokončené mediace zpravidla jedná následující schéma: 

• zahájení, 

• vyjasnění pozic, 

• získávání, 

• nalezení společného základu, 

• porozumění, 

• hledání řešení, 

• asistované vyjednávání, 

• oddělené jednání, 

• vytváření a sepsání dohody, 

• shrnutí a závěr (Veteška, 2015). 

 

Mediační proces můžeme podle Vetešky (2015) rozdělit i do jiných, dalších nebo 

podobných fází, nicméně logická struktura zůstává vždy přibližně stejná (příprava, 

zahájení mediačního jednání/procesu, samostatná sdělení stran, doplnění a 
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objasňování, transformační a závěrečná fáze). Mediační proces je třeba chápak jako 

celek od prvního kontaktu mezi mediátorem, kterého oslovují jedna ze stran, tzv. 

iniciátor, popř. strany obě. Následuje zpravidla přípravná fáze, jejímž cílem je 

dohodnout se i s druhou stranou, tzv. respondentem, zdali má zájem zúčastnit se 

mediačního procesu. Nedílnou součástí přípravy je organizační zajištění samotného 

mediačního procesu.  

Podle řady odborníků sestává mediační proces z několika mediačních sezení 

(jednoho až tří). Každé mediační sezení trvá v průměru cca 2 až 3 hodiny. Jednotlivá 

sezení (mohou probíhat společně nebo odděleně) se přizpůsobují typu a naléhavosti 

sporu, potřebám a možnostem stran a stylu mediátora. V průběhu mediačního procesu 

se společná a oddělená jednání mohou podle povahy sporu a přístupu a potřeb 

účastníků kombinovat, popř. se od počátku může volit pouze volba jednoho typu 

sezení. S ohledem na zásady dobrovolnosti, neutrality a přejímání odpovědnosti je 

nejvhodnější pro strany samotné, aby byly od počátku – je-li to možné, vedeny ke 

schopnosti samostatné a vlastní komunikace o situaci, tj. ke společnému sezení. U 

sporů, ve kterých lze předpokládat přespřílišně silné emoční zatížení jedné nebo více 

stran nebo tam, kde hrozí i útok a manipulace jedné strany s druhou, typicky v 

případech domácího násilí, jsou pochopitelně od počátku vhodnější sezení oddělená 

(Veteška, 2015).  

Individuální přístup platí i jak pro přípravnou, zahajovací i závěrečnou fázi. 

Mediační a komunikační dovednosti mediátora se vůči stranám nejvíce projevují 

v závěrečné fázi, kdy mediátor vede strany od potřeby vzájemného soupeření, boje a 

měření sil ke vzájemné spolupráci, resp. vzájemné komunikaci o možnostech 

budoucího řešení. 

Při mediaci používáme hojně postupy, jež jsou v zásadě intuitivní. Volně hledáme 

témata, uvažujeme o jejich řešení, ptáme se, co je a co není pro strany sporu přijatelné. 

Jen někdy, umožňuje-li to situace, kauza a mentální zaměření a schopnosti účastníků, 

můžeme zvolit i postupy mnohem strukturovanější. Strukturovanější přístupy jsou 

pochopitelně daleko častější při sporech týkajících se vztahů mezi institucemi a 

firmami a u různých podnikatelských a strategických témat než při řešení vztahů mezi 

lidmi – například v rodinách nebo komunitách (Plamínek, 2013, s. 130). 
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Průběh mediace: „Mediátor nemusí být ve své roli sám. I když taková praxe 

nepřevládá, je poměrně běžné, že mediátoři pracují ve dvojici, případně v početnějších 

týmech. Práce ve dvojici je pro mediátory pochopitelně náročná na vzájemnou souhru“ 

(Plamínek, 2013, s. 51). 

Pokud je mediátorů více, někdy se pro ně používá poněkud dvojsmyslný výraz 

„komediátoři“ (Plamínek, 2013, s. 51). „V některých případech se mediace účastní i 

další subjekty. Bývají to především zástupci klientů – obvykle jejich právní zástupci. 

Zejména ti mají někdy tendenci v jednání dominovat. Mají určité návyky, jež využívají 

ve prospěch svých klientů, a ovládnutí komunikace k nim zhusta patří. Mediátor 

pochopitelně nemůže dobře konat svou práci, dokud si s právními zástupci nevyjasní 

role a nedohodne nebo neprosadí vhodná pravidla pro komunikaci“ (Plamínek, 2013, s. 

52-53). 

„Na rozdíl – například – od soudů, kde je (věřme) primárně hledána spravedlnost, 

v mediaci je klíčovým slovem spíše spokojenost. Tím se tedy mediace liší od práva, za 

jehož konečný cíl bývá označována právě spravedlnost“ (Plamínek, 2013, s. 54). 

Tzv. evaluativní mediace zásadním způsobem posunuje „metodické hranice 

působení mediátorů, ale respektuje dvě základní zásady: činí tak ve snaze pomoci 

klientům a přes všechny hodnoticí tendence za klienty věcně nerozhoduje. Role 

evaluativního mediátora se významně blíží roli experta, konzultanta a kouče. V této 

knize ji popisuji spíše okrajově a věnuji se mediaci facilitativní, která je metodicky 

náročnější a originálnější právě proto, že se vyhýbá mnohým postupům typickým pro 

poradenství a přináší možnosti a výhody, které nemůže konzultace poskytnout“ 

(Plamínek, 2013, s. 88). 

Legislativu související s netrestní mediací upravuje zejména zák. č. 202/2012 Sb., 

o mediaci. K této problematice více viz Grygar (2014). 
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3. OSOBNOST, ROLE A KOMPETENCE MEDIÁTORŮ  

Kvalifikační předpoklady na profesi mediátor/mediátorka zahrnují jednak 

kvalifikaci pro výkon profese mediátora a jednak další profesní vzdělávání. Oboje 

tvoří podle Holé (2011) kontinuitu a s problematikou uplatňování mediace úzce 

souvisí. Cílem dalšího vzdělávání mediátorů je jejich profesionální růst a rozvoj. 

„Profesionální růst je výsledkem ochoty a schopnosti otevírat se novým podnětům v 

profesní roli mediátora a integrovat je do chování a postojů“ (Holá, 2011, s. 239) 

Vzdělávání a rozvoj je podle Veteška (2010) jednou z důležitých složek 

profesionalizace každé lidské činnosti. To souvisí s vymezením mediace jaké nové 

autonomní (multidimenzionální) profese, která se stane uznávanou specializací – a 

v této chvíli není rozhodující, zda pod patronací sociální práce či jiného vědního oboru. 

Pokud se mediace vymaní z laického řešení konfliktů, jak uvádí Veteška (2010), má 

velký potenciál rozvoje a širokého uplatnění, neboť společnost zájem o tuto službu 

deklaruje, stejně jako řada profesních a občanských sdružení. Jedním 

z nejrozšířenějších způsobů vymezení profesní role je získání certifikátu či osvědčení o 

dosaženém vzdělání v systému celoživotního učení/vzdělávání (tzv. další profesní 

vzdělávání a rozvoj). Profesionalizace mediátorů se v současné době stala již realitou, 

a proto jí nelze přehlížet. Legitimizace souvisí jak se společenským vývojem, tak 

s politickým, ekonomickým a sociálním uspořádáním společnosti, které se odráží 

v nové profesní struktuře a v nových požadavcích na profese (Veteška, 2010). 

Ačkoli většina odborníků souhlasí, že určitá forma vzdělávání v mediaci je 

nezbytná, neshodují se v délce a podobě tohoto vzdělávání (Kovach, 1994 In: Holá, 

2020). V evropském prostoru najdeme různě dlouhé, různě obsahově zaměřené, 

akreditované nebo certifikované vzdělávací programy a výcviky. Některé mediační 

programy požadují jen 3 až 4 hodiny mediačního výcviku, zatímco jiné vyžadují 

vzdělávání v rozsahu od 16 do 120 hodin. Některé, tzv. rekvalifikační vzdělávací 

programy, akreditované MŠMT nebo MPSV, dokonce v minimálním rozsahu 94 hodin 

teoretické přípravy a 28 hodin praktické. Jiné dosahují délky až 150 vyučovacích 

hodin. 

Další vzdělávání nad rámec tohoto rozsahu je pak požadováno podle Holé (2011) 

u mediátorů v rodinných konfliktech (tzv. rodinná mediace), které je specifická a je 

relativně nově upravena zákonem. Zákony o mediaci obsahují kromě ustanovení ke 
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způsobu aplikace mediace také požadavky na kvalifikaci mediátora, v ČR je tato 

problematika upravena zejména zákonem č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační 

službě a zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o 

mediaci). 

Z výše uvedeného vyplývá, že kvalifikované služby mohou poskytovat pouze 

kvalifikovaní mediátoři, tj. profesionálové. Kvalifikační požadavky a odborné 

požadavky na mediátora se podle Holé (2011) stále vyvíjejí, není na ně – ani v 

celosvětovém měřítku – jednotný pohled. Jak doplňuje Holá (2011), zaznamenáváme 

poměrně velký zájem o téma počátečního vzdělávání v mediaci a jeho standardy, a to 

jak teoretický, tak empirický, chybí však zkoumání zaměřené na další profesionální 

vývoj mediátora. 

Mediátora pro potřeby této práce můžeme definovat jako kvalifikovaného 

odborníka, „který se zabývá mediací. Musí respektovat neutralitu a nestrannost a další 

principy mediace. Vedle odbornosti musí disponovat řadou osobnostních předpokladů, 

například morálním profilem, komunikačními dovednostmi, emoční inteligencí, pozi-

tivním myšlením, vstřícností a otevřeností. V oblasti netrestního práva jsou odborné a 

osobnostní požadavky na mediátora legislativně upraveny zákonem č. 202/2012 Sb., o 

mediaci. Vedle vysokoškolského vzdělání je požadováno permanentní vzdělávání, 

včetně supervize“ (Průcha a Veteška, 2014, s. 179). 

 

3.1 Osobnostní předpoklady a typologie mediátorů  

Za „mediační umění“ lze považovat kombinaci nadání, zkušeností, osobních 

hodnot, intuitivní tvořivosti a komunikačních dovedností, s nimiž mediátoři vstupují 

do vztahů s klientem a nasazují v něm svou jedinečnou osobnost jako nástroj. 

Osobnostní předpoklady je možné ve významu pro výkon profese mediátora postavit 

na stejnou úroveň jako odborné znalosti a dovednosti. Z praxe pomáhajících profesí je 

známo, že kvalitní vztah s klientem předpokládá empatii, opravdovost, schopnost 

vhledu do situace klienta, vstřícný zájem a respekt ze strany pomáhajícího pracovníka. 

K dalším osobnostním předpokladům se počítá tvořivost a flexibilní důraznost. 

Podstatnou součástí výkonu praxe je také schopnost adekvátního zvažování a 

hodnocení situace klientů, k níž je třeba určité zkušenosti a zralosti. Zejména v 

anglosaské praxi se zdůrazňuje respektování základních lidských práv, smysl pro 
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sociální spravedlnost, respektování osobní svobody a uznávání zásady svobodného 

rozhodování klientů“ (Holá, 2011, s. 217) 

Psychologický profil profese se doporučuje formulovat na základě 

nedoporučitelných aspektů osobnosti, které by omezovaly úspěšný výkon. Pro výkon 

profese mediátora je třeba vyloučit osoby nedostatečně zdravé, dále osoby výrazněji 

neurotické, agresivní, nedostatečně tolerantní, neschopné empatie, netrpělivé, bez 

schopnosti získat důvěru, osoby nedostatečně čestné, málo energické a rozhodné, 

neschopné spolupracovat, motivovat, málo sociabilní, příliš introvertní. Úvahy o věku 

a pohlaví jsou namístě nikoli v obecné poloze, ale pouze ve vztahu k určitým typům 

klientů. Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha (IKSP) zpracoval v rámci 

výzkumu institutu narovnání stručný orientační srovnávací profesiogram, který je 

určen pro profesi úředník mediační a probační služby (Rozum, Kotulan a Vojtěch, 

1999). I když se požadavky vztahují na profesi mediátora v trestních věcech, lze je 

chápat jako požadavky na psychosociální charakteristiku“ (Holá, 2011, s. 217). 

Obecně lze stanovil profesní předpoklady a požadavky (kompetence) na jednotlivé 

mediátory, tj. ty, kteří se specializují na různé druhy mediace (rodinná, trestní, 

spotřebitelská, obchodní, pracovně-právní atd.), protože základní principy mediace 

jsou uplatňovány ve všech oblastech využití mediace stejně (viz Holá, 2011, 

Doležalová a kol., 2013 a Veteška 2010, 2015). 

Jedná se podle Holé (2011) o následující základní charakteristiky: 

• Pohlaví – žena nebo muž (v některých specifických případech např. při rodinné 

mediaci či mediaci mravnostních trestných činů lze doporučit práci v týmech 

složených proporcionálně z mužů i žen). 

• Věk – minimálně 25 let, maximálně 65 let (kdy výjimku pro další výkon mediační 

činnosti i v důchodovém věku lze povolit po individuálním posouzení). 

• Celková zralost – stabilita osobnosti, zvládnutí emocionality. Vhodné jsou osoby 

s přiměřenou sebedůvěrou, naopak nevhodné jsou osoby málo odolné vůči 

konfliktu, stresu, frustraci. 

• Myšlení – nadprůměrná úroveň všeobecných rozumových schopností, zejména 

z hlediska samostatnosti a kritičnosti myšlení, pružnost a tvořivost, konstruktivní 

myšlení, vynalézavost, iniciativa a smysl pro nové, pohotovost, duchapřítomnost, 

schopnost koncentrace, schopnost zpracovat informace – analyzovat i 
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syntetizovat, schopnost logického uvažování a samostatného úsudku, smysl pro 

rozlišení podstatného od méně významného. Schopnost systémovosti, pracovní 

koncepčnosti, schopnost improvizace, instinkt a umění odhadnout vhodnou situaci 

a využít ji. 

• Vysoké morální kvality, nestrannost, bezúhonnost, poctivost, pracovní 

spolehlivost, míra dominantnosti – nevhodná je vyhraněná dominance, ale 

vyloučit je třeba i submisivnost. Sebejistota, schopnost adekvátní reakce na 

konfliktní situace, duševní odolnost a pohotovost, organizační talent, realističnost. 

• Sociální dovednosti – schopnost navazovat kontakt, získat důvěru, obratnost v 

jednání, dobré komunikační dovednosti – vedení dialogu a další relevantní sociální 

dovednosti. Jde o zvláště specifickou a důležitou charakteristiku osobnosti 

mediátora. 

• Vnější projev – vystupování, celkový vzhled, kulturnost projevu, schopnost 

situačně přizpůsobovat formu vystupování. 

• Formální vzdělání – vysokoškolské vzdělání společenskovědního charakteru 

(právo, psychologie, sociologie, pedagogika, sociální práce), dostatečné znalosti v 

právní, psychologické a sociální problematice“ (Holá, 2011, s. 218). 

 

Většina výzkumů naznačuje, že za zásadní jsou považovány komunikační 

schopnosti, emoční inteligence a morální vlastnosti. Mezi další patří otevřenost, 

vstřícnost, získání důvěry klientů a celkově pozitivní myšlení. V evropském prostoru 

je kladen velký důraz na osobu mediátora, zejména jeho nezávislost, nestrannost a 

odbornost. Jak uvádí Magura (2010, In: Pavlová a Veteška, 2010), strany se mají 

možnost dohodnout na osobě mediátora, případně si zvolit více mediátorů a v případě 

jakýchkoliv pochybností o jeho nepodjatosti mohou jej kdykoliv odvolat. Např. 

slovenský zákon o mediaci č. 420/2004 Z.z. v § 4 odst. 2 ukládá mediátorovi povinnost 

informovat osoby zúčastněné na mediaci, o jejich právech, které mohou být mediací 

dotčeny a bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, pro které by 

mohl být z výkonu mediace vyloučen, pokud s ohledem na jeho poměr k věci nebo k 

osobám zúčastněným na mediaci lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti. V § 4 odst. 3 

je zároveň zakotvena odpovědnost mediátora za škodu, kterou může svou činností 

způsobit. To znamená, že v případě, že mediátor svým neodborným postupem 
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zapříčiní osobě zúčastněné na mediaci vznik škody nebo jiné újmy, je za toto řízení 

odpovědný a oprávněná osoba se může domáhat náhrady takto způsobené škody v 

občansko-právním řízení u soudu (Magura, 2010, s. 19-20). Podobnou právní úpravu 

najdeme i v dalších zemích EU. 

Jak dále uvádí Magura (2010, In: Pavlová a Veteška, 2010), v případě, že mediátor 

vykonává mediaci jako soustavnou činnost, samostatně, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost za účelem dosažení zisku. Jde tedy o podnikání podle tohoto zákona. 

„Uvedené vyplývá z § 4, kde je uvedeno: „výkon činnosti mediátora je podnikáním“. 

Tato činnost mediátora je prováděna ve smyslu zvláštního zákona (zák. č. 420/2004 

Z.z.), tedy nepodléhá živnostenskému podnikání ani podnikání ve smyslu obchodního 

zákoníku formou obchodních společností“ (Magura, 2010, s. 20). 

Uvedený zákon klade na osobu mediátora jasně definované požadavky, osobnostní 

předpoklady, dovednosti a získané zkušenosti, přičemž nevyžaduje právnické vzdělání. 

Každý mediátor však musí projít vzdělávacím procesem, aby byl připraven na řešení 

různých konfliktních situací a aby měl základní znalosti o právních předpisech z 

oblasti mediace, což má docílit zvýšení jeho úspěšnosti při řešení sporů. Z uvedeného 

důvodu mediátoři na Slovensku absolvují školení, kterou poskytují akreditované 

instituce podle zákona o dalším vzdělávání. Zákon o mediaci vyžaduje splnění 

požadavek vysokoškolského vzdělání druhého stupně na vysoké škole v České 

republice nebo uznaný doklad o vysokoškolském vzdělání druhého stupně vydaný 

zahraniční vysokou školou, dále musí být bezúhonný a mít osvědčení o absolvování 

školení mediátorů. Po splnění těchto podmínek MSp SR na písemnou žádost, 

zaregistruje oprávněnou osobu do registru mediátorů Slovenska (Magura, In: Pavlová 

a Veteška, 2010). 

Mediátor by měl umět efektivně analyzovat případ z hlediska vztahů, tedy pomocí 

„vztahů mezi lidmi a vztahů lidí k věcem a procesům. Měl by vědět, kdo s kým 

souhlasí, kdo koho nemá rád, který návrh je pro koho přijatelný a který zájem je 

klíčový. Měl by poznat, když je někdo otrávený, chystá se vybuchnout nebo přestává 

poslouchat druhé a noří se do sebe“ (Plamínek, 2013, s. 90). 

Jak je zřejmé, mediátor bezesporu zastává zásadní/klíčovou roli v mediačním 

procesu. „Je vůdčí osobností v procesu, kde psychologie vyjednávání a technika 

komunikace hrají stejně důležitou úlohu jako právní normy a dosavadní vztahy mezi 
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stranami. Mediátor musí věnovat pozornost vyřčeným slovům stejně jako 

neverbálnímu chování. Musí být profesionálem v oboru komunikace; musí umět 

naslouchat, pozorovat, přizpůsobovat se a přehodnocovat situaci tváří v tvář 

proměnlivému chování lidí“ (Doležalová, In: Pavlová a Veteška, 2010, s. 33). 

Úloha (role), zkušenosti, mediační techniky, přístup mediátora a další se různí „v 

závislosti na mnoha konkrétních aspektech věci, o kterou běží: na povaze sporu, na 

způsobu, jakým strany přistupují k mediačnímu procesu, jak jej prožívají a podílí se na 

něm, na jejich vzdělání, na osobnosti, na kulturním zázemí, na společenských a 

kulturních hodnotách, které strany vyznávají a na prostředí, v němž spor narůstá, na 

povaze mediačního procesu, na případných jazykových bariérách a na tom, zda 

mediátor může mít také morální či společenský vliv na strany, respektive jejich 

zástupce (a zda tento vliv by mohl hrát roli ve výběru mediátora) atd. V závislosti na 

všech těchto aspektech, ale také na zkušenosti a osobnosti samotného mediátora, bude 

tento více či méně „autoritativní“. (Doležalová In: Pavlová a Veteška, 2010, s. 34). 

Autorita a charisma jsou obvykle v různých průzkumech zmiňovány jako jedny 

z vlastností, resp. předpokladů mediátora v kontextu kvality a efektivity vedení 

mediačního procesu. 

Například Waschka (In: Pavlová a Veteška, 2010, s. 34) hovoří v této souvislosti o 

profesionalitě. Dodává, že „administrativa sporů je vedena osobami s právním a 

ekonomickým vzděláním, mezi rozhodci jsou osobnosti vysoké odborné zdatnosti, 

včetně aktivních advokátů, firemních právníků a specialistů na technické obory. 

Průběžné vzdělávání je očekáváno, vyžadována a Unií organizováno. Mezi mediátory 

jsou osobnosti se zkušenostmi nejen v ČR a Evropě, ale i s rozsáhlou činností 

v kolébce ADR metod, tedy v USA“. 

Ve snaze pomáhat klientům někteří mediátoři podle Plamínka (2013) navrhují 

určitá řešení, hodnotí návrhy a třeba i působí na strany sporu ve prospěch určitých 

možností řešení. Tento způsob se nazývá evaluativní mediace (definice viz výše). 

Podle většiny zdrojů se mediátoři dělí podle druhů mediace, kterou realizují (tj. na 

trestní a netrestní), případně rodinnou a občanskou (v zahraniční zejména komunitní). 

Další se specializují např. na spotřebitelské spory nebo pracovně-právní oblast. 
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3.2 Kvalifikační a legislativní nároky na mediátory 

Kvalifikace mediátorů a jejich formální i neformální vzdělávání jsou určitým 

problémem již od šedesátých let 20. století, a to nejen českým a evropským, ale i 

celosvětovým. „Mediátoři v prvních mediačních programech byli odborníci z různých 

profesí, např. komunitní pracovníci, obchodníci, právníci, sociální pracovníci, učitelé, 

duchovní (Palenski, Launer et al., 1986). Aby byla zajištěna důvěra v systém a 

účinnost mediace, přistoupilo se k požadování určitého vzdělání mediátorů. Zájem o 

toto téma pak ještě zesílil s využíváním mediace v rodinných sporech, především v 

rámci rozvodového řízení a rozhodování o nezletilých dětech (Casals, 2005). Do 

diskusí o kvalifikaci mediátorů se tím zapojili nejen právníci, ale také psychologové a 

sociologové. Tím se obohatila o nové pohledy, ale také profesně vyhrotila“ (Holá, 

2011, s. 235). 

Dvojí systém – povinné a dobrovolné – účasti na mediaci vede k různosti 

požadavků na počáteční vzdělání mediátorů. „Obecně lze říci, že čím více je mediace 

využívána v rámci soudního rozhodování, a pokud účast na ní je podmínkou pro 

možnost následného soudního slyšení u vymezených oblastí konfliktů, tím se zvyšují 

požadavky na kvalifikaci mediátorů, a to z důvodů (Haralambie, 1990, s. 52): 

• důvěry klientů a jejich právníků v mediátory; 

• vnímání mediace veřejností jako legitimní a kvalifikované; 

• důvěryhodnosti samotné metody mediace; 

• důvěryhodnosti soudu, který mediaci účastníkům doporučuje/ukládá; 

• důvěryhodnosti státu, jenž má povinnost zajistit pro tzv. soudní mediace 

kvalifikované mediátory“ (Holá, 2011, s. 235). 

 

Mediace podle zákona – myšleno zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně 

některých zákonů – mohou vykonávat pouze fyzické osoby zapsané v seznamu 

mediátorů vedeném MSp ČR, tj. zapsaní mediátoři. Mediátoři, vykonávající činnost 

jako OSVČ nebo v rámci pracovně-právního vztahu u zaměstnavatele, se tímto 

zákonem neřídí. „Pro zapsání do seznamu musí tedy splňovat zákonné podmínky. 

Zápis do seznamu má ve vztahu k „tuzemskému“ mediátoru konstitutivní charakter, u 

mediátora hostujícího pak charakter deklaratorní (srov. komentář k § 19, odst. 3). MSp 

ČR nad zapsanými mediátory také vykonává dohled (srov. komentář k hlavě II). Tutéž 
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působnost pak má nad mediátory, kteří jsou zároveň advokáty, Česká advokátní 

komora“ (Doležalová, Hájková, Potočková a Štandera, 2013, s. 13). Uvedený seznam 

obsahuje informace potřebné pro obě strany konfliktu (příp. informace významné pro 

další jednání před soudem). Rovněž napomáhá klientům k tomu, aby se rozhodly, 

kterého mediátora si zvolí (či který mediátor bude stranám konfliktu soudem 

ustanoven za účelem nařízení prvního setkání s mediátorem). Podmínky zápisu jsou 

určeny v § 16. MSp ČR zapíše fyzickou osobu, která je způsobilá k právním úkonům, 

je bezúhonná, získala VŠ vzdělání v magisterském SP. Dále pak musí FO prokázat 

složení zkoušky a další požadavky (Doležalová, Hájková, Potočková a Štandera, 

2013). 

„V návaznosti na již popsaný charakter mediace lze konstatovat, že mediátor je 

právě onou třetí neutrální osobou, jež stranám konfliktu asistuje při vyjednávání. Je 

nutno upozornit, že mediátor neposuzuje míru zavinění stran konfliktu, nezkoumá 

důkazy, nevyslýchá svědky ani neanalyzuje právní kontext sporu. Jeho rolí je usilovat 

o dosažení dohody, nikoli o rozhodnutí“ (Doležalová, Hájková, Potočková a Štandera, 

2013, s. 13) 

V členských státech EU ovlivnily vzdělávání v mediační oblasti zejména tzv. 

Zelená kniha o alternativním řešení sporů v občanskoprávních a obchodních věcech, 

vydaná Evropskou komisí v roce 2002, dále několik doporučení Rady EU k mediaci 

v různých oblastech společenské praxe a z roku 2003 návrh rezoluce vydané 

Evropským parlamentem. Rezoluce doporučila, aby mediace byla zaváděna spíše 

tvorbou směrnic a etických kodexů a podporou nejlepší praxe namísto legislativních 

iniciativ (Holá, 2011). 

Například třístupňový systém vzdělávání nabízí od roku 2000 Asociace mediátorů 

ČR. „Byl složen z pěti dvoudenních modulů, jež na sebe tematicky navazovaly. 

Celková délka výcviku činila 75 hodin. Probíranými tématy byly komunikace, 

vyjednávání, vedení rozhovoru, řešení problémů, sebepoznání, fáze mediace, 

komunikace s různými typy klientů, právní minimum pro mediátory, supervize. Důraz 

byl kladen na interaktivní a nácvikovou povahu vzdělávání“ (Holá, 2011, s. 239).  

Asociace mediátorů ČR8 nabízí odborný výcvik, který je určen zájemcům o 

vzdělávání v oblasti mediace z řad veřejnosti, dále především sociálním pracovníkům, 

 
8 Podrobněji viz http://www.amcr.cz/mediace/vzdelavani.php. 
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právníkům, personalistům, psychologům, pedagogům, řídícím pracovníkům, 

politikům, peer pracovníkům, smírčím radám, přestupkovým komisím aj. Asociace 

mediátorů ČR je držitelem Osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 

způsobilosti vzdělávacího zařízení pro vzdělávací programy v oblasti: mediace, 

prevence a řešení konfliktů, včetně interetnického vyjednávání a facilitace. Cílem 

uvedeného výcviku je umožnit účastníkům rozpoznat a rozšířit vlastní potenciál 

klíčových zdrojů, tj. vlastností, motivů, názorů, znalostí a dovedností, a naučit je 

využívat tyto zdroje k dosahování efektivního výkonu v roli mediátora s důrazem na 

rozvoj měkkých schopností a kompetencí.  

V roce 2000 byl akreditován rekvalifikační vzdělávací program České 

andragogické společnosti s názvem Mediátor/Mediátorka (viz příloha A). Program 

garantoval doc. Jaroslav Veteška a absolvent získal potřebné znalosti a dovednost 

uplatnitelné na trhu práce. 

V současné době je na Ministerstvu spravedlnosti ČR realizována zkouška, která 

se stala nástrojem certifikace profese mediátora. Podrobnosti upravuje zákon o 

mediaci. 

Obecně platí, že mediátor by měl být vyškolený profesionál se specifickými 

dovednostmi, odbornými znalostmi, analytickými schopnostmi a především 

zkušenostmi. Tento soubor by měl využít k usnadnění komunikace mezi spornými 

stranami a k efektivnímu vedení a strukturování mediačního procesu (Veteška, 2010, s. 

123). 

Hlavní úkoly mediátora by měly být: 

a) „vysvětlit proces mediace, jeho fáze a postupy; 

b) usnadnit komunikaci a vyjednávání a být odpovědný za proces; 

c) shromažďovat informace o daném případu a pracovat se stanovisky, emocemi 

a postoji klientů; 

d) analyzovat informace, definovat sporné body – budoucí předměty jednání, 

rozlišovat jejich důležitost; 

e) zprostředkovat dohodu, zvažovat jednotlivé návrhy a pomáhat se sepsáním 

společné dohody“ (Veteška, 2010, s. 123). 
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„K důležitým dovednostem mediátora patří práce s pozičními výroky klientů. Jde 

o to, aby nenastala situace, kdy klienti stojí tvrdě na svých pozicích, z nichž nejsou 

sami schopni ustoupit. Pozornost od těchto výroků a stížností obrací mediátor pomocí 

techniky „přerámování“ k zájmům, motivům a potřebám zúčastněných stran. Dále by 

měl mediátor velmi dobře ovládat zásady kooperativního vyjednávání a umět je 

aplikovat“ (Veteška, 2010, s. 123). 

K dovednosti efektivní komunikace patří podle Vetešky (2010) zejména znalost 

technik aktivního naslouchání a vyjednávání. Mediátor zná a uplatňuje rozdíly mezi 

zavřenou otázkou a otevřenou otázkou. Mediátor aktivně naslouchá, tzn. nejenže 

vhodně klade otázky, ale snaží se pochopit slova – resp. obsah a myšlenky druhého 

člověka. Při parafrázování zopakuje, jak rozuměl tomu, co druhý říkal, a ujistí se, že 

mu rozuměl správně. Mezi další nástroje, které mediátor v praxi používá, řadíme 

vizuální prostředky, nejlépe tabule s velkými otáčecími listy papíru (fleepchart) a 

barevné fixy. Někdy je vhodné použít i mediační karty, kde jsou popsány jednotlivé 

fáze y očekávané výstupy. Pomocí těchto androdidaktických pomůcek mediátor 

zaznamenává všechny společně definované předměty jednání (zejména v první a ve 

druhé fázi mediace). 

Systém výcviku mediátorů se podle Holé (2011) obecně člení do třech stupňů: I. 

Základní výcvik, II. Rozšiřující výcvik, III. Akreditace mediátora v odborné asociaci. 

„V mediaci se v té době vzdělávali především odborníci, kteří ve své praxi přicházeli 

do kontaktu s mezilidskými konflikty (např. psychologové, sociální pracovníci, 

pedagogové, personalisté, právníci, obchodníci), či lidé, kteří se sami ocitli v konfliktní 

situaci a hledali způsob, jak ji zvládnout. Tedy ne budoucí profesionální mediátoři. To 

v podstatě kopírovalo, i když s pochopitelným časovým posunem, celosvětový vývoj v 

uplatňování mediace a vzdělávání v ní. Systémy vzdělávání zaznamenaly v obou 

organizacích pochopitelně svůj vývoj, zde je předkládáme jako důkaz již mnohaletého 

zájmu o vzdělávání v mediaci u nás“ (Holá, 2011, s. 239). 

Shrneme-li dosud uvedené argumenty, pak můžeme ve shodě s Holou (2011) 

konstatovat, že pro získání odpovídající kvalifikace rodinného mediátora je potřeba 

absolvovat dva výcviky, jednak základní a jednak specializační. Podobný model lze 

využít rovněž u mediace ve firemním prostředí. 
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Dvoufázový model dalšího vzdělávání mediátorů (zde s důrazem na mediaci 

rodinnou) obsahuje podle Holé (2011): 

1. Základní výcvik v mediaci – základní odborné vzdělávání v mediaci, její filozofii a 

procesech, principech, fázích, formách, mediačních prostředcích doplněné o 

problematiku rodiny, manželských a rodinných vztahů, vývoje dítěte, vlivu rozvodu 

na psychomotorický vývoj dítěte, výkonu soudnictví ve věcech opatrovnictví 

nezletilých dětí apod. 

2. Specializační výcvik v mediaci – další odborné vzdělávání pro získání specializace v 

řešení rodinných konfliktů (uvedený model byl publikován před nabytím zákona č. 

201/2012 Sb., o mediaci, z čehož vyplývá částečně změněná realita v požadavcích 

vyplývajících z tohoto zákona). Zahrnuje dále témata týrání, zanedbávání a 

zneužívání dětí, domácího násilí, přehled o záchranné sociální síti a možnostech 

poradenství, činnosti státních a neziskových organizací a odborníků, kteří mohou 

být klientům doporučeni jako vhodná pomoc. Specializovaný výcvik v rodinné 

mediaci by měl aplikovat poznatky a dovednosti ze základního mediačního výcviku 

na oblast rodinných a rozvodových sporů (Holá, 2011, s. 244). 

 

Zajistit kvalifikovanou službu je možné pomocí různého mediačního uspořádání a 

účasti více mediátorů. Ve dvojici mediátorů by byl jeden „univerzální“ a jeden 

„specializovaný“. Univerzální mediátor by byl vysoce kvalifikovaný v řízení procesu 

mediace, tím tedy využitelný v různých druzích konfliktů. Specializovaný mediátor by 

byl kvalifikovaný v předmětu sporu, zde v problematice rodinných a rozvodových 

konfliktů. Taylorová (1994, s. 81) pro oblast rodinné mediace požaduje za zásadní 

vzdělávání ve čtyřech oblastech: 

• metody řešení konfliktů se zaměřením na mediaci, 

• právní a finanční záležitosti, 

• vývojová a sociální psychologie, 

• komunikační dovednosti, vedení případu a spolupráce. 

 

Rodinná mediace je specifickou oblastí mediace, je tzv. „multidisciplinární 

záležitostí a její důležité elementy nemohou být poznány a osvojeny v krátkodobém 
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výcviku“ (Holá, 2011, s. 244). Zásadní rovněž je, že je upravena zákonem o mediaci 

(zák. č. 202/2012 Sb.). 

 

3.3 Profesní kompetence mediátorů a jejich rozvoj 

Kompetence jsou považovány za zásadní atribut profese mediátora. Profesní 

kompetence obecně představují souhrn formálních či neformálních nároků na 

konkrétní pracovní pozici či soubor činností. Pojem profesní kompetence mediátorů 

najdeme u řady domácích autorů, kteří se mediací dlouhodobě zabývají (např. Holá, 

2011; Šišková, 2012; Holá, Westphalová, Kováčová a Spáčil, 2014 a Veteška, 

2010a,b, 2011 a 2015). V tomto kontextu je nezbytné vymezit pojem kompetence, 

klíčové kompetence a profesní kompetence.  

Pojem kompetence můžeme podle Vetešky a Tureckiové (2020, s. 27) definovat 

„jako jedinečnou schopnost jedince úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na 

základě integrovaného souboru vlastních zdrojů. Jednotlivé (tj. dílčí) kompetence 

(nebo oblasti kompetencí) se pak utvářejí a zdokonalují v procesu celoživotního učení, 

vycházejí z osobních zkušeností, které zásadním způsobem ovlivňují jednání a chování 

jedince. Využití kompetencí je značně individuální, projevuje se vždy v konkrétním 

kontextu zvládání různých úkolů, činností a životních situací. Mnohdy je spojené 

s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost. 

Jedinci umožňují osobní i profesní rozvoj a naplnění jeho životních aspirací“. 

Například Belz a Siegrist (2001, nověji pak 2015) člení v rámci navrženého 

vzdělávacího programu (kurzu) individuální kompetenci k jednání do následujících 

šesti složek: 

1) schopnost komunikovat a kooperovat, 

2) schopnost řešit problémy a být kreativní, 

3) samostatnost a výkonnost, 

4) schopnost přijmout odpovědnost, 

5) schopnost přemýšlet a učit se, 

6) schopnost zdůvodňovat a hodnotit. 

 

Uvedené složky jsou chápány jako tradiční dělení, které reflektuje obecné pojetí a 

charakteristiku jednotlivých oblastí kompetencí. Rovněž se promítají do školního 
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kurikula v podobě tzv. klíčových kompetencí definovaných v jednotlivých RVP (viz 

Veteška, 2017). Např. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (2017) 

chápe klíčové kompetence „jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich 

výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně 

sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, 

spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti“ (RVP 

ZV, 2017, s. 11). Podobné členění najdeme i v evropském dokumentu z roku 2006, 

kde je definováno osm klíčových kompetencí (viz Doporučení EU a Rady, 2006 – tzv. 

Evropský referenční rámec). 

Klíčovými kompetencemi rozumí Veteška s Tureckiovou (2020, s. 41) specificky 

strukturované, multidimenzionální, kontextualizované a v praxi účinně používané 

soubory znalostí, dovedností, pracovních návyků a dále projevy postojů, hodnot či 

motivů v chování pracovníků, „které:  

• byly předem identifikovány jako nejvýznamnější v situaci, ve které se organizace 

nachází, a jsou i do budoucna považovány za žádoucí a signifikantní pro další 

efektivní naplňování vize a poslání organizace (organizace bez nich nebude úspěšně 

reagovat na situace a úkoly ani sama aktivně změny vyvolávat; de facto se jedná o 

dřívější klíčové faktory úspěchu organizace, ovšem kontextualizované, přesně 

specifikované a vztažené k lidem, tedy tzv. měkké faktory úspěchu); 

• sdílejí (mají rozvinuty) a ve své činnosti alespoň do určité míry využívají všichni 

členové organizace a které jsou projevem kultury organizace jako nástroje řízení 

v chování pracovníků a jež pozitivně ovlivňují jejich pracovní výkon; 

• jsou svojí povahou multidimenzionální (vycházejí z kombinace výše uvedených 

složek nebo též zdrojů kompetence); 

• mají rozvojový potenciál a mohou být dále zdokonalovány dle potřeb organizace, 

týmu anebo jednotlivce v souladu s cíli organizace i individuálními aspiracemi; 

• byly předem popsány, standardizovány a byla pro ně stanovena kritéria měření a 

vyhodnocování (kompetence, respektive způsobilosti jsou již v některých, obvykle 

nejúspěšnějších, organizacích součástí procesu řízení pracovního výkonu, zejména 

jeho hodnoticí a rozvojové složky)“ (Veteška a Tureckiová, 2020, s. 41). 

 



45 
 

Jak uvádějí výše zmínění autoři, vysoký podíl praxe a zkušeností v daném oboru 

v rámci tréninkových programů klíčových kompetencí pomůže naučit se, respektive 

dále rozvíjet strategie, které činí vlastní profesní kariéru úspěšnou. 

Dále konstatují, že pracovníci „potřebují ty kompetence, které souvisejí 

s požadavky na jednotlivé profesní skupiny a odrážejí následující obecné kategorie 

požadavků: 

1) organizační úroveň (struktura a hierarchie), 

2) druh vykonávané práce (tvůrčí, rutinní), 

3) základní odbornosti (profese, specializace), 

4) občanská spolehlivost a osobní/osobnostní předpoklady (schopnost 

týmové práce, zvládání zátěžových situací)“ (Veteška a Tureckiová, 

2020, s. 33). 

 

Grote, Kauffeld a Frieling (2012) v této souvislosti hovoří o managementu 

kompetencí a zdůrazňují význam pro získávání a rozvoj profesních kompetencí jako 

klíčového předpokladu k úspěchu v rámci organizace. Obecný model kompetencí, 

využitelný u většiny profesí, předložili například Greenspan a Gransfield (In: Veteška a 

Tureckiová, 2020). Dělí generelní kompetence na kompetence instrumentální a sociální. 

Instrumentální kompetence pak obsahují dvě složky: intelektuální a motorickou, která je 

na intelektuální složce nezávislá. Intelektuální složka umožňuje koncepčně a analyticky 

myslet a zpracovávat informace. Sociální kompetence obsahují intelektuální aspekty 

(praktická a sociální inteligence) a na intelektuálním nezávislé aspekty (temperament a 

charakter). Uvedené složky kompetencí jsou nezbytné pro mediátory, neboť obsahují 

všechny nezbytné komponenty a explicitně rovněž jednotlivé odborné oblasti. Z nich 

potom vycházejí požadavky na další profesní vzdělávání a rozvoj mediátorů.  

V této souvislosti se začal v posledním desetiletí užívat nový pojem, který 

zahrnuje více oblastí (komponent) kompetencí. Transverzální kompetence (transversal 

competences, v češtině se rovněž používá označení průřezové, případně mezioborové – 

viz jednotlivé rámcové vzdělávací programy – srov. Veteška a kol., 2017). Jak uvádějí 

Veteška s Tureckiovou (2020), podle Catalogue of Transversal Competences... (online, 

2018) nahrazuje dříve užívané spojení přenositelné dovednosti (transferable skills) 

současný pojem transverzální kompetence pracovníků.  
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Autoři dále uvádějí, že proti takto přenositelným dovednostem jsou transverzální 

kompetence (v plurálu) chápány jako „sada kompetencí, které se vztahují k postojům a 

hodnotám („knowing how to be“) a postupům („know how“). Také tyto kompetence 

jsou přenositelné z jedné specifické profesní oblasti do jiné“ (Wang, 2014, cit. podle 

What is transversal competence, online In: Veteška a Tureckiová, 2020). Přitom je 

zřejmé, že oborově přenositelné dovednosti jako složka kompetencí transverzálních 

mohou být získány jak v rámci pracovního/profesního rozvoje či přímo v rámci 

výkonu práce, tak také v aktivitách volnočasových (zájmových) a při dalších 

činnostech, které nejsou spojeny s profesní přípravou a uplatněním jedince např. na 

trhu práce či ve společnosti v rámci občanských či komunitních aktivit (Tureckiová, 

2019). Z toho vyplývá, že kompetence nezahrnují pouze složku pracovní/profesní, ale 

celistvě všechny klíčové komponenty. Mohou tak zásadně ovlivnit pojetí dalšího 

vzdělávání a rozvoje jedince, případně nastavit vzdělávání podle potřeb 

identifikovaných v rámci mediačního procesu a potřeb zaměstnavatele9.  

„Význam připisovaný jak samotným transverzálním kompetencím, tak roli 

vzdělavatelů v různých fázích a typech celoživotního vzdělávání je zřejmá například 

také ze střednědobých priorit Cedefopu pro období let 2012–2014 (Střednědobé 

priority Cedefopu, 2011, s. 3). Předmětem výzkumného zájmu této studie jsou ovšem 

především významy, které termínu transverzální kompetence a pojmům souvisejícím 

přikládají sami klíčoví pracovníci vzdělávacích organizací a které z typů kompetencí 

považují za nejvýznamnější pro kompetentní výkon vlastního povolání“ (Veteška a 

Tureckiová, 2020, s. 35). 

Koncept transverzálních kompetencí, nejvýznamnějších a v tomto významu 

klíčových pro zaměstnatelnost na úrovni členských států Evropské unie je aktuálně 

tvořen následujícími kompetencemi: 

• interkulturní dovednosti a globální přehled, 

• flexibilita a adaptabilita, 

• strategické a inovativní myšlení, 

• dovednosti sebeřízení, 

 
9 V rámci empirické části byl tento problém vymezen jako jeden z výzkumných témat, resp. 

předpokladů. Autor předložené práce považuje získávání a rozvíjení kompetencí mediátorů za 

zásadní pro rozvoj etických a profesně-manažerský faktorů ovlivňujících další profesní 

vzdělávání. 
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• rozhodování a řešení problémů, 

• týmová spolupráce a empatie, 

• orientace na učení se, 

• vyjednávací schopnosti, 

• vůdcovství (leadership), 

• získávání a zpracovávání informací (Catalogue of transversal competences In: 

Veteška a Tureckiová, 2020). Uvedenou strukturu nalezneme i v tabulce 1, kde je 

srovnání s transverzálními a klíčovými kompetencemi. Sociální dovednosti uvádí 

Hupková (2010). 

 

Kompetence mediátorů vymezuje např. Holá (2014): 

• osobnostní předpoklady (měkké kompetence): 

✓ morální kvality, 

✓ komunikační dovednosti, 

✓ emoční inteligence, 

✓ empatie, 

✓ pozitivní myšlení, 

✓ vstřícnost a respekt ke klientovi, 

✓ otevřenost, 

• odborné znalosti: 

✓ v oblasti konfliktu, 

✓ právního kontextu, 

✓ metod mediace. 

 

Vzdělávání mediátorů může být realizováno podle modelu CBA a CBE. Oba 

koncepty pro potřeby dalšího vzdělávání rozpracovávají např. Armstrong (2007), 

Veteška a Tureckiová (2008), Armstrong a Taylor (2015) a Holá, Westphalová, 

Kováčová a Spáčil (2014). Při srovnání přehledu struktury jednotlivých 

transverzálních kompetencí, rozhodujících pro zaměstnatelnost v současných 

pracovních podmínkách (dle Catalogue of transversal competences..., online), a 
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klíčových kompetencí dle Belze a Siegrista (2015) lze konstatovat mnohé shody, 

případně přesahy, které uvádí následující tabulka 1.  

 

Tabulka 3: Shody transverzálních kompetencí a klíčových kompetencí 

Transverzální kompetence Předpoklady klíčových kompetencí 

Interkulturní dovednosti a globální 

přehled 
 

Flexibilita a adaptabilita  

Strategické a inovativní myšlení 
Myšlení a jednání v souvislostech 

Kreativita a inovativnost 

Dovednosti sebeřízení Sebeřízení (selfmanagement) 

Rozhodování a řešení problémů Kritické myšlení a práce s rizikem 

Týmová spolupráce a empatie 
Schopnost týmové práce 

Kooperativnost 

Orientace na učení se  

Vyjednávací schopnosti Schopnost čelit konfliktním situacím 

Vůdcovství (leadership)  

Získávání a zpracovávání informací Strukturování a třídění informací 

Zdroj: Tureckiová (2019) 
 

Jednotlivé kompetence uvedené výše v tabulce 1 mezi transverzálními, které se 

neobjevují v přehledu odkazovaného modelu klíčových kompetencí, bychom pak 

snadno mohli dohledat v dalších modelech klíčových kompetencí10. Různá pojetí a 

strukturu podrobně uvádějí Veteška s Tureckiovou (2008 a 2020). Kromě Doporučení 

Rady ke klíčovým kompetencím pro celoživotní učení (2018) – viz kap. 4, které kromě 

jiného obsahuje kompetence kulturního povědomí a vyjádření, jsou to zejména tzv. 

měkké kompetence (soft competences) uvedené v Centrální databázi kompetencí 

(2017).  

Databáze vymezuje tento přehled měkkých kompetencí: efektivní komunikace, 

kooperace (spolupráce), kreativita, flexibilita, uspokojování zákaznických potřeb, 

výkonnost, samostatnost, řešení problémů, plánování a organizace práce, celoživotní 

učení, aktivní přístup, zvládání zátěže, objevování a orientace v informacích, vedení 

lidí (leadership) (Centrální databáze kompetencí, 2017). Tyto dílčí kompetence jsou 

 
10 Podrobněji viz např. Mužík (2008, 2011 a 2012), Perhács (1999 a 2011), Tureckiová (2004), 

Veteška (2010a, 2010b, 2015 a 2017), Paulovčáková a Veteška (2017), Šikýř (2014), Tight 

(2002), Tamášová (2015), Ulrich (2019) a Plamínek (2013). 
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vhodné pro mediátory obecně, v podnikovém prostředí pak ty, které se vyznačují 

znalostí firemního prostředí a dovednostmi aplikovat je v různých kontextech. 

Jak uvádějí Veteška s Tureckiovou (2020), rozvoj či programy rozvoje, vzdělávání 

a tréninku zaměstnanců jsou velmi důležité pro vyšší podnikovou (firemní) efektivitu, 

prosperitu, strategii organizace a definované cíle organizace. „Pracují-li zaměstnanci 

na optimální úrovni svého výkonu, jsou nejdrahocennějším podnikovým zdrojem. 

Rozvíjení klíčových kompetencí souvisí s dalším vzděláváním, celoživotním učením a 

rekvalifikacemi, neboť klíčové kompetence jsou získávány především při vzdělávacím 

procesu (školním, podnikovém a dalším vzdělávání). Úkolem andragogiky, která je 

poměrně mladou vědní disciplínou, je reagovat na nedostatky v tomto procesu a po 

metodické, technické a organizační stránce nabídnout celoživotní vzdělávání 

dospělým. Rozvoj osobnosti prostřednictvím nabývání či prohlubování klíčových 

kompetencí může vést mj. k prevenci nezaměstnanosti nebo snadnějšímu získání 

nového pracovního uplatnění11)“ (Veteška a Tureckiová, 2020, s. 42-43). 

„Vztah mezi mediátorem a klienty je dán rozdělením rolí. Mediátor je procesní 

autoritou a je přímo povinen uplatňovat svůj vliv na proces. Vztahy mezi klienty 

mohou (ale nemusí) být vzhledem k probíhajícímu sporu narušeny, což může mít 

velký vliv na jejich komunikaci. Proto mediátor zejména v počáteční fázi mediace 

věnuje komunikaci klientů velkou pozornost a obvykle ji i výrazně reguluje“ 

(Plamínek, 2013, s. 53). 

 

3.4 Specifika mediátorů působících v podnikovém prostředí  

Velkou naději přináší mediace i pro obchod a podnikání. Podnikatelské a 

obchodní spory a různé pracovní spory může řešit poměrně snadno. Více než dříve 

bývá užívána pro řešení sporů uvnitř firmy – především sporů mezi majiteli a různých 

kompetenčních sporů v horizontálních i vertikálních vztazích uvnitř firmy, do kterých 

nechtějí nadřízení autoritativně zasahovat“ (Plamínek, 2013, s. 153-154). 

 
11) Tento koncept může řešit dobrou zaměstnatelnost člověka v průběhu celého jeho 

produktivního života. Hlavní nástroj, který se firmám v rámci konkurenceschopnosti nabízí, 

je celoživotní vzdělávání. Navíc celoživotní vzdělávání (lifelong learning) je jednou z pěti 

priorit evropské vzdělávací politiky, na kterém se shodli představitelé EU v rámci 

Lisabonské konference v roce 2000. Problematikou celoživotní učení se a vzdělávání 

v kontextu různých profesí se zabývají např. Mužík (2008 a 2011) a Veteška (2016). 
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Tabulka 4: Přehled oblastí řešených v rámci firemní mediace 

Oblast konfliktu/sporu Dílčí vymezení, specifika interakce 

konflikty na pracovišti konflikty s kolegy, konflikt podřízený – 

nadřízený  

konflikty s klienty konflikty s klienty, osobami mimo firmu 

(tj. obvykle se zákazníky) 

konflikty s obchodními partnery  konflikty s odběrateli a dodavateli služeb 

a zboží 

konflikty s vnějšími partnery / subjekty konflikty s úředníky apod. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak uvádí v případové studii Armstrong a Taylor (2015) v „případě, že ve vztazích 

na pracovišti nastanou problémy, obrací se zaměstnanci na TCM, externího 

zprostředkovatele, který pomáhá zvládat konflikty a hledat přijatelné řešení pro 

všechny. Typickým problémem jsou konflikty mezi nadřízenými a podřízenými, kdy 

se zprostředkovatel ujme řešení, dokud se konflikt neurovná. Po urovnání konfliktu 

následuje pravidelné sledování po dobu jednoho roku, aby se zjistilo, jak si strany 

urovnaného konfliktu vedou“ (Armstrong a Taylor, 2015, s. 492)12. 

Na základě výše uvedeného může navrhnout typologii konfliktů v rámci podniku: 

a) konfliktů mezi jednotlivci, b) konfliktů mezi skupinami, c) konfliktů mezi členy 

týmu. 

Řešení konfliktů mezi jednotlivci může být podle Armstronga a Taylora (2015) 

ještě obtížnější než řešení konfliktů mezi skupinami. Ať už jsou tyto konflikty otevřeně 

nepřátelské nebo rafinovaně skrývané, vždy mohou souviset se silnými osobními 

pocity. Nicméně, konflikty mezi jednotlivci, podobně jako konflikty mezi skupinami, 

jsou realitou organizace, která nemusí být nutně dobrá nebo špatná. Tyto konflikty 

mohou být destruktivní, stejně jako produktivní. Přístupy k řešení konfliktů mezi 

jednotlivci zahrnují ústup, překonání rozdílů, dosažení kompromisu, osobní 

poradenství nebo konstruktivní konfrontaci. 

Podle Malacky a kol. (2016) se dnešní společnost pohybuje v převažujících 

modelech win-lose, které jsou často iniciačními prvky na ně navazujících konfliktů. 

  

 
12 Případová studie: Arts Council of England – zprostředkování. 
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4. VÝZKUM V OBLASTI PODNIKOVÉ MEDIACE A DALŠÍHO 

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁTORŮ  

Předložený výzkum je zpracován na základě kvalitativní metodologie, vykazuje 

ovšem prvky kvantifikace (tedy s využitím dotazování – dotazníkového šetření, kdy 

byla zjišťována data kvantitativního charakteru). Kvalitativně orientované výzkumy 

vycházejí zejména z fenomenologie, která zdůrazňuje subjektivní aspekty jednání lidí, 

a tudíž kvalitativně orientované výzkumy připouštějí existenci více realit13. 

Formulování, konceptualizace a operacionalizace klíčových pojmů a teorií mediace je 

uvedena v předchozích kapitolách.  

Při zkoumání edukační (v našem případě andragogicko-manažerské a metodické) 

reality se často ocitáme v situaci, kdy proměnná, kterou chceme zachytit, není přímo 

měřitelná (např. charakteristiky, jako tvořivost, morálka, empatie, hostilita apod.) či 

velmi obtížně. Stanovujeme proto kauzální hypotézu (jako kauzální schéma). Kauzální 

hypotéza se obvykle transformuje do systému strukturních rovnic, který je soustavou 

lineárních rovnic14. „V těchto případech se často uchylujeme k měření tzv. indikátorů 

(ukazatelů), tj. jiných jevů, které s velkou pravděpodobností s danou proměnnou 

souvisejí“ (Chráska, 2015, s. 30). 

 

4.1 Výzkumný problém, vzorek a časový harmonogram realizace výzkumu 

Podle Chrásky (2016) existuje více způsobů, jak vybírat jedince (nebo situace) tak, 

aby danou skupinu osob (nebo situací) dobře reprezentovali. „Společným rysem všech 

těchto postupů je, že rozhodnutí o tom, který prvek (osobu, situaci) vybereme, bude 

objektivní. Objektivita se zabezpečuje nejčastěji uplatněním náhody. Ve vědeckém 

výzkumu musí být zaručeno, že při výběru prvků se neuplatní jakýkoli subjektivní 

zřetel (byť sebelépe míněný), a to ať skrytý či zdánlivě bezvýznamný. V rámci 

předloženého výběru byl zvolen záměrný výběr (ten se liší od předcházejících druhů 

výběrů v tom, že zde o výběru jistého prvku nerozhoduje náhoda, ale úsudek 

výzkumníka)“ (Chráska, 2015, s. 22) 

 
13 Někteří autoři (např. Průcha a Veteška, 2014 a Chráska, 2016) zastávají názor, že každý z 

uvedených přístupů má své přednosti i nedostatky a že je nejen možné (ale i v některých 

případech naopak výhodné) oba kombinovat. 
14 Soustavy proměnných veličin pak mohou tvořit rekurzívní, nerekurzívní nebo blokově-

rekurzívní systémy. 
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V rámci této práce bylo využito výzkumu tří úrovní: pilotáže, předvýzkumu a 

vlastního výzkumu. „Cílem pilotáže je získání předběžných informací o dané 

problematice. Může se například jednat o volný rozhovor či pozorování, kterým 

provádíme první sondu do zákonitostí, které hodláme zkoumat. Údajů získaných 

pilotáží se zpravidla neužívá při vlastním výzkumu. Vhodně provedená pilotáž často 

umožňuje zpřesnit formulaci problému i hypotézy, může přinést cenné informace o 

verifikovatelnosti jednotlivých hypotéz atd. Na pilotáž obyčejně navazuje 

předvýzkum. Předvýzkum by měl být jakýmsi zmenšeným modelem vlastního 

výzkumu (všech jeho hlavních fázi). Provádí se většinou na poměrně malém vzorku 

osob“ (Chráska, 2015, s. 23). 

Předvýzkum byl autorem práce proveden v lednu 2020, samotný výzkum pak 

v období únor až březen 2020. Přípravná fáze probíhala v období listopad až prosinec 

2019 (a to na základě stanovení výzkumných otázek, diskuzí s odborníky, konzultací 

s odborníky, provedené zdrojové / literární rešerše a terénu). Bylo využito nominálního 

a ordinálního měření.  

Měření má obecně dobrou validitu pouze tehdy, „jestliže měří skutečně to, co 

podle předpokladu měřit má. Pro exaktní posouzení validity měření je třeba mít k 

dispozici nějaké jiné vnější kritérium“ (Chráska, 2015, s. 32). Autor práce využil 

obsahovou, predikční a souběžnou validitu.   

Další nezbytnou kategorií vedle validity je reliabilita. „Aby měření bylo reliabilní, 

je třeba, aby při opakování za stejných podmínek poskytovalo stejné (zhruba stejné) 

výsledky. Tento aspekt reliability je možno označit jako spolehlivost měření15“ 

(Chráska, 2015, s. 33). 

Výsledky byly získány a sumarizovány na základě těchto kroků: 

• uspořádání dat a sestavení tabulek četností; �� 

• grafické znázornění naměřených dat; ��  

• výpočet charakteristik polohy (měr ústřední tendence); ��  

• výpočet charakteristik rozptýlení (měr variability). 

 

 
15 Proto je důležité, aby měření vedle spolehlivosti bylo ještě navíc přesné, tj. minimálně 

zatíženo chybami měření. 
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4.2 Výzkumné předpoklady, otázky a hypotézy  

Na základě zpracovaných teoretických východisek, dosavadní praxe autora 

s oblastí mediace a po konzultaci s odborníky byly stanoveny výzkumné předpoklady, 

resp. výzkumné otázky a následně formulovány hypotézy (na konci podkapitoly 4.5 

jako jeden z výstupů výzkumu). 

 

VO 1: Jaké kompetence by měl mít mediátor?  

Bude sledováno, jaké kompetence má mít mediátor, který se pohybuje v oblasti 

podnikové mediace. Tedy v ideálním případě (s využitím v profesní oblasti). 

VO 2: Jaké formální vzdělávání mediátoři nejčastěji mají, případně jak si v rámci 

dalšího profesního vzdělávání rozšiřují potřebné kompetence?  

Zaměření na formální, tj. počáteční vzdělání mediátorů. Dále na oblasti, které jsou 

v rámci dalšího profesního vzdělávání a rozvoje systematicky rozvíjeny. Zda v rámci 

CŽV, systému MSp či profesních komor. 

VO 3: Jaké kompetence považují mediátoři za nejdůležitější? 

Zamření na kompetence, které jsou pro mediátory významné z hlediska jejich 

profesních dovedností, schopností a znalostí. Uvedení tří oblastí kompetencí, které 

budou následně rozpracovány v podobě návrhu systému DPV. Vzhledem k tomu, že 

tato profesní oblast není legislativně upravena, vycházíme částečně z modelu zákona  

č. 202/2012 Sb. 

VO 4: Je pro efektivní mediaci důležitá supervize a zkušenosti (praxe) mediátora? 

Bude zkoumáno, zda mediátoři využívají supervize a jakou mají praxi v oblasti 

mediace, příp. facilitace.  

 

4.3 Vyhodnocení a interpretace získaných dat 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 122 respondentů z 98 organizací (které byly 

charakterizována jako malé a středně velké, působící v oblasti poskytování služeb, 

telemarketingu, reklamy a PR, vzdělávání a školství, neziskového / nevládního sektoru 

a prodeje a distribuce zboží). Data byla zpracována a vyhodnocena pomocí MS Excel. 
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Graf 1: Pohlaví respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Profesi podnikového mediátora se většinou věnují ženy, a to v 61 % případů. 

Věkově je situace následující: do 30 let věku se touto profesí zabývá téměř 13 % 

respondentů – mediátorů (viz graf 2). Ve věkové skupině 31 až 39 je to 29 % 

mediátorů. Nejpočetnější skupinu tvoří 40 až 49 letí jedinci (téměř 32 % respondentů). 

Podobně nejpočetnější skupinu tvoří jedinci s úplným vysokoškolským vzděláním 

(téměř 60 % získalo ak. titul Mgr. nebo Ing.), bakalářské vzdělání má potom 20 % lidí. 

Graf 2: Věková struktura respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

39,34 %

60,66 %

Pohlaví respondentů

muž

žena

3,28 %

9,84 %

28,69 %

31,97 %

26,23 %

věk respondentů

do 25 let

26-30 let

31-39 let

40-49 let

nad 50 let



55 
 

Graf 3: Vzdělanostní struktura respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4: Oblast firemní mediace respondentů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejčastější oblastí firemní mediace je řešení externích konfliktů s klienty / 

zákazníky, což uvedlo 46 % mediátorů, na druhém místě je řešení konfliktů v rámci 

firmy (tzv. interních, na pracovišti) – 31 %. Třetí příčku zaujalo řešení externích 

konfliktů s obchodními partnery (23 %).  
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Graf 5: Délka praxe respondentů-mediátorů  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zajímá je rovněž délka praxe mediátorů (i když tato kategorie nebyla statisticky 

sledována a vyhodnocena). V rozmezí 1 až 5 let působí 38 % respondentů, mezi 6 až 

10 potom 34 %. Více jak jedenáct let v oblasti mediace působí 28 % mediátorů (viz 

graf 5). Zajímavé zjištění je, že 45 % respondentů působí v oblasti firemní mediace 

více jak 6 let (graf 6). 

Graf 6: Délka praxe mediátorů v oblasti firemní 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Certifikovanou zkoušku na MSp (viz zákon č. 202/2012 Sb.) absolvovalo pouze 

15 % dotázaných mediátorů a 11 % ji plánuje absolvovat v letošním roce (graf 7). 

Graf 7: Absolvování certifikované zkoušky  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Akreditovaný (certifikovaný) vzdělávací program absolvovalo 65 % dotázaných 

mediátorů a 25 % jej plánuje absolvovat v letošním roce (graf 8). 

Graf 8: Absolvování akreditovaného vzdělávacího programu 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 9: Kompetence podnikového / firemního mediátora 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 9 znázorňuje přehled jednotlivých oblastí kompetencí, které respondenti 

považují za významné. Navazující tematika – nejdůležitější oblasti pro DPV uvádí graf 

10. Nejvíce zastoupena je týmová práce a kooperativita, následována komunikačními 

dovednostmi.  

Graf 10: Nejdůležitější oblasti pro DPV a rozvoj mediátorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Většina respondentů považuje formální, počáteční vzdělání za významné pro další 

rozvoj v rámci profese (graf 11). Celkem 16 % respondentů pak uvedlo, že spíše ano a 

spíše ne uvedlo 24 %. Podobně vycházejí údaje k tématu dalšího profesního 

vzdělávání (viz graf 12), kdy 57 % respondentů uvedlo, že rozhodně ano a spíše ano 

uvedlo 20,5 %. 

Graf 11: Formální vzdělání – význam  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 12: Neformální vzdělávání mediátorů  

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 13: Supervize mediátorů  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Praxi v oblasti mediace (graf 14) za důležitou považuje 61 % respondentů a 30 % 

za spíše ano. Praxi do 10 let uvádělo celkem 71 % mediátorů, mezi 11 a 15 roky pak 

24 %. Kategorie spíše ne a rozhodně ne je v součtu 3 %.  

Celkem 71 % respondentů považuje supervizi za významnou, pouze 8 % 

mediátorů by ji nevyužilo. Spíše nedůležitá je pro 7 % mediátorů (graf 13). 

Graf 14: Praxe mediátorů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak často se mediátoři vzdělávají, uvádí následující graf 15. Celkem 26 % 

respondentů 3 až 4 ročně a 31 % mediátorů pak uvedlo, že 2x ročně. Jednou za rok 

absolvuje kurz či jiný vzdělávací program 25 % mediátorů. 

Graf 15: Frekvence DPV (CŽV) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za rozhodně významné další profesní mediátorů a jejich rozvoj považuje 62 % 

mediátorů; spíše ano uvedlo 27 % dotázaných (graf 16). 

Graf 16: Význam DPV (CŽV) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Graf 17: Nejdůležitější pracovní činnosti v rámci mediace 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Mezi nejdůležitější pracovní činnosti respondenti nejčastěji řadí sdílení dobré / 

inspirativní praxe od kolegů, marketingové / PR a prezentační činnosti, dále a 

komunikační (psycho-sociální) kompetence, orientaci v legislativě a týmovou práci a 

kooperaci v rámci organizace (graf 17). 

 

4.4 Shrnutí a diskuze 

Z výzkumu vyplynulo, že většina mediátorů získala vysokoškolské vzdělání a 
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považujete za nejdůležitější?

nedůležité málo důležité nemohu posoudit důležité velmi důležité
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VO 3: Jaké kompetence považují mediátoři za nejdůležitější? 

VO 4: Je pro efektivní mediaci důležitá supervize a zkušenosti (praxe) mediátora? 

Ad VO1 – lze konstatovat, že nejvíce respondentů řadí následující kompetence podle 

významu v tomto pořadí: 1. umět řešit konflikty pomocí nových (efektivních) metod a 

technik mediace, 2. vyjednávací schopnosti a 3. komunikační dovednosti a 4. psycho-

sociální dovednosti. 

Ad VO2 – respondenti, tedy mediátoři mají nejčastěji úplné vysokoškolské vzdělání 

(60 %), pouze bakalářské 20,5 % a úplné středoškolské 9,8 % respondentů. 

Ad VO3 – týmová práce a kooperace (96), komunikační a sociální kompetence (89) a 

schopnost efektivně řešit problémy (77). 

Ad VO4 – Praxi v oblasti mediace do 10 let má celkem 71 % mediátorů, mezi 11 a 15 

roky pak 24 %. Celkem 71 % respondentů považuje supervizi za významnou, pouze 

8 % mediátorů by ji nevyužilo.  

Na základě probíhajících odborných diskuzí a legitimizačních procesů byl v roce 

2009 a 2014 realizován podobně zaměřený průzkum na odbornou přípravu, 

kompetence a další vzdělání mediátorů. Dotazníkové šetření bylo realizováno mezi 

studenty VŠ. Průzkumu se zúčastnilo celkem 168 a 238 respondentů. U souboru byly 

zjišťovány kvalifikační potřeby a nároky související se vzděláním, dalším vzděláváním 

a rozvojem pracovníků působících v oblasti pomáhajících profesí.  

Cílem průzkumu bylo získat informace z oblasti vzdělávání a odborné přípravy 

mediátorů a podchytit aktuální názory veřejnosti na oblast mediace a probace, vč. 

představ o kvalifikačních požadavcích na tuto novou profesi (Veteška, 2015). Důležité 

je uvést, že skupina respondentů se s mediací a probací setkala alespoň teoreticky 

v rámci vysokoškolského studia nebo ji vykonávala v praxi. 

Z uvedeného průzkumu (Veteška, 2015) lze pro zajímavost vybrat následují 

výzkumné předpoklady a odpovědi na některé z nich: 

1) Setkali jste se v posledních několika letech (nebo někdo z vašeho bezprostředního 

okolí) v praxi s mediací? 

2) Jaké (formální, počáteční) vzdělání by podle vás měl mít mediátor? 

3) Jaké obory (oblasti) vzdělávání by měly být součástí odborné přípravy mediátorů? 



64 
 

4) Jaké je podle vás typické primární (tj. počáteční) vzdělání mediátorů? 

5) Vzdělávání mediátorů by podle vás v budoucnu mělo být formální (tedy v rámci 

počáteční přípravy na VŠ) nebo realizováno pouze v rámci dalšího (profesního) 

vzdělávání? (Veteška, 2010 a 2015) 

Tradičně si nejvíce dotázaných myslí, že by mediátoři měli mít úplné 

vysokoškolské vzdělání (viz tabulka 5). Zajímavé je také sledovat výrazný rozdíl mezi 

lety 2009 a 2014. Ve výzkumu, realizovaném v roce 2020, mělo 60 % respondentů 

úplné vysokoškolské vzdělání a 21 % bakalářské.  

Tabulka 5: Nejvyšší dosažené vzdělání mediátorů 

Dosažené vzdělání mediátorů 2009 2014 

SŠ 16 9 

VOŠ (vyšší odborné) 29 11 

VŠ (bakalářské) 31 15 

VŠ (magisterské) 24 65 

Zdroj: Veteška (2015) 

Jaké obory vzdělávání by měly být součástí odborné přípravy mediátorů? To je 

uvedeno v tabulce 6. Nejvíce respondentů tradičně uvádí právo (více jak 30 %), 

druhým oborem je psychologie (nad 20 %). V roce 2014 respondenti hojně uváděli 

i sociální práci a pedagogiku či andragogiku (16 %). 

Tabulka 6: Obory vzdělávání a odborné přípravy mediátorů 

Obory vzdělání mediátorů 2009 2014 

právo (právní vědy) 36 32 

psychologie 27 20 

sociální práce 13 19 

sociologie 11 2 

filozofie nebo etika 8 2 

pedagogika nebo andragogika – 16 

další výše neuvedené 5 9 

Zdroj: Veteška (2015) 

Jaké je podle vás typické primární vzdělání mediátorů? Respondenti nejčastěji 

uvádějí vzdělávání právnické – v roce 2014 to bylo 24 %, 19 % pak uvedlo vzdělání 

v oblasti psychologie a 18 % v oblasti pedagogiky nebo andragogiky. Další poměrně 

frekventovaný obor je sociální práce (v roce 2009 dokonce 25 %). 
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Tabulka 7: Typické primární vzdělání mediátorů 

Formální vzdělání mediátorů 2009 2014 

právnické 9 24 

psychologické 17 19 

sociální práce  25 17 

pedagogické nebo andragogické 20 18 

ostatní / nevím 29 22 

Zdroj: Veteška (2015) 

Jak uvádí Veteška (2010), v rámci interpretace svého výzkumu, respondenti by do 

budoucna preferovali vzdělávání mediátorů v rámci dalšího profesního vzdělávání a 

rozvoje, tedy v rámci systému CŽV. Certifikaci a akreditaci považují za zásadní, neboť 

jsou ukazateli kvality. Nezanedbatelný není ale ani pozitivní postoj k počátečnímu 

vzdělávání, které by preferovalo 28 % respondentů.  

Podíváme-li se na názor související s „typickým formálním, tj. počátečním 

vzděláním“ mediátorů, zajímavé je, že 62 % respondentů jasně řadí odbornou přípravu 

mediátorů do oblasti sociálních a humanitních věd (psychologie, sociální práce, 

pedagogika a andragogika), zatímco pouze 9 % respondentů vnímá pro mediaci jako 

typické primární vzdělání právo. Podobný názor (59 %) zastávají respondenti i u 

oborové struktury vzdělání (Veteška, 2010). 

Problematika mediace se z oblasti komunitní, přes oblast rodinnou přesouvá do 

firemního prostředí. Podle Malacky a kol. (2016) se dnešní společnost pohybuje 

v převažujících sociálních modelech win-lose, které jsou často iniciačními prvky na ně 

navazujících konfliktů. „Základním rysem mezinárodních aktivit je spolupráce 

nadnárodních a tudíž multikulturních týmů v zahraničních dceřiných společnostech. 

Haas a Nüesch (2012) ve svém výzkumu ukázali, že na jedné straně mohou mít 

nadnárodní týmy rozmanitější zkušenosti pro plnění svěřených úkolů, ale že na druhé 

straně může národní různorodost komplikovat týmovou spolupráci a vyvolávat v týmu 

konflikty. Byly objeveny důkazy, že nadnárodní týmy si vedou hůř než týmy s nižší 

mírou národní různorodosti. Pro mezinárodní společnosti je proto nezbytné hledat 

způsoby, jak zlepšovat práci v multikulturním prostředí“. (Armstrong a Taylor, 2015, 

s. 557). 

Na základě výše uvedených zjištění je možno pro další zkoumání formulovat 

následující hypotézy: 
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H1: Mediátoři, kteří získali vysokoškolské vzdělání a mediační praxi již neabsolvovali 

akreditovaný vzdělávací program. 

H0: Mediátoři, kteří nezískali vysokoškolské vzdělání, již neabsolvovali 

akreditovaný vzdělávací program. 

H0a: Mediátoři, kteří nezískali mediační praxi, ale mají jen vysokoškolské 

vzdělání, již neabsolvovali akreditovaný vzdělávací program. 

H2: Kompetence mediátorů jsou nejčastěji rozvíjeny z oblasti sociálních kompetencí. 

H0: Mediátoři nejčastěji navštěvují vzdělávací a rozvojové programy zaměřené na 

získávání a rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností (kompetencí).  

 

4.5 Návrh na optimalizaci systému dalšího profesního vzdělávání mediátorů 

Inspirováni vlastní realizací mediačního procesu v podnikové praxi, zkušenostmi 

s realizací kurzu mediace a získanými poznatky níže předkládáme návrh oblastí 

vzdělávání k získání profesní kvalifikace pro profesi mediátora působícího v oblasti 

podnikového prostředí. Na základě rešerše, analýzy dosavadních vzdělávacích 

programů, certifikačních/akreditačních procesů by další vzdělávání mediátorů mělo 

zahrnovat: 

• sebezkušenostní výcvik, 

• intenzivní výcvik v mediačních metodách, technikách a dovednostech 

komunikačních a vyjednávacích, 

• znalostní v oblasti legislativy (související s problematikou/tematikou 

mediace), 

• další profesní vzdělávání a rozvoj, vč. supervize (nastavit systém 

pravidelného vzdělávání, ideálně v rámci systému celoživotního vzdělávání – 

stanovení minimálního počtu hodin, které by mediátor musel absolvovat). 

 

Dvoufázový model dalšího vzdělávání mediátorů se může skládat ze dvou 

výcviků: 

1. Základní výcvik v mediaci – odborné vzdělávání v alternativních možnostech řešení 

sporů a konfliktů. Zejména v oblasti mediačního procesu (tj. mediace). Zvládnutí 

její filozofie a principů, jednotlivých fází, technik a forem mediace, mediačních 
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prostředků, doplněných o pracovně-právní, obchodní a spotřebitelské problémy, tj. 

legislativu s těmito tématy souvisejícími apod. 

2. Specializační výcvik v mediaci – další odborné vzdělávání pro získání specializace v 

řešení konfliktů v podnikovém prostředí. Zahrnuje dále témata řízení lidských 

zdrojů, další profesní vzdělávání, práci s klienty /zákazníky) a zvládání krizových 

situací, vč. syndromu vyhoření. Specializovaný výcvik v podnikové mediaci by měl 

aplikovat poznatky a dovednosti ze základního mediačního výcviku na oblast sporů 

v rámci podniku či v jeho okolí, tj. s klienty, partnery a dalšími subjekty. Důraz je 

kladen na specifika podnikové prostředí. 

 

Navazující, rozšiřující vzdělávací program by potom měl reflektovat potřeby 

organizací, vycházející zejména z firemní kultury, strategie organizace, řízení a vedení 

pracovníků, motivace a pracovního výkonu atd. 

Androdidaktické a obsahové rozpracování takového programu by bylo postaveno 

na teorii komunikace, teorii konfliktu, alternativních metodách řešení sporů a 

specificích podnikového prostředí.  

Konceptualizovat problematiku podnikové mediace, tj. procesů v rámci organizací 

a iniciování vzniku profesní organizace, která by zajišťovala kvalitu a etické principy 

mediace a její realizace v podnikovém prostředí.  

Dále považuji za nezbytné zřízení profesní organizace, která by organizovala nebo 

realizovala akreditované vzdělávací programy (systém školení, kurzů a výcviků). 

Někteří mediátoři zmiňovali tzv. konstruktivní konfrontaci jako efektivní nástroj řešení 

sporů, vedle poradenství. Jedná se o přístup, „který spojuje obě strany konfliktu se třetí 

stranou, jejíž úlohou je pomáhat vytvářet atmosféru vzájemného porozumění. 

Smyslem konstruktivní konfrontace je přivést obě strany konfliktu k tomu, aby se 

snažily poznat a pochopit své představy a pocity. Výsledkem by měla být situace 

„vítěz–vítěz“, kdy se obě strany snaží najít oboustranně výhodné řešení“ (Armstrong a 

Taylor, 2015, s. 557). 

Takto vyvolané konflikty pak logicky mají úzkou „návaznost na kulturní a 

organizační charakteristiky firmy, jako jsou organizační cíle, ocenění, normy, kontrola, 

inovační změny. V takovém kontextu mohou přispívat k rozmanitosti pracovních 

aktivit mezi členy skupiny, mezi skupinami a manažerem, mohou být zdrojem inovací 
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a rozvoje. Jde jen o to, aby konflikty probíhaly v kultivované podobě“ (Mikuláštík, 

2015, s. 82-83). 

Problémy se podle (Armstronga a Taylora, 2015) diskutují na základě společné 

analýzy skutečností týkajících se aktuální situace a chování obou znesvářených stran. 

Představy a pocity se vyhodnocují spíše s ohledem na konkrétní události a chování než 

s ohledem na domněnky a spekulace o motivech. Zásadní a nelehkou roli v tom hraje 

třetí strana (mediátor, facilitátor nebo poradce). Měl by v optimálním případě 

dosáhnout dohody o základních pravidlech diskuze zaměřené na odhalení podstatných 

skutečností a omezení nepřátelského chování (s ohledem na potřeby a zájmy obou 

zúčastněných stran). 

„Musí sledovat projevy nepřátelského chování a musí obě strany podněcovat 

k tomu, aby společně definovaly problém, určily jeho příčiny a hledaly jeho řešení. 

Přitom by třetí strana měla uplatnit následující zásady: 

• aktivně naslouchat;  

• pozorovat i poslouchat;  

• pomáhat lidem pochopit a definovat problém kladením relevantních otevřených 

otázek;  

• poznávat pocity a umožnit jejich vyjádření;  

• pomáhat lidem, aby si definovali problémy sami pro sebe;  

• podněcovat lidi, aby zkoumali alternativní řešení;  

• vést lidi k tomu, aby si vypracovali vlastní plán realizace, ale poskytnout jim 

přitom radu a podporu, když o to požádají a budou to potřebovat“ (Armstrong a 

Taylor, 2015, s. 745). 

 

Na pracovišti mohou podle Mikuláštíka (2015) vytvářet podmínky pro vznik 

konfliktů zejména „následující faktory: organizační problémy, určité individuální 

předpoklady, poruchy sociálních vztahů, přetěžování, nespravedlivé hodnocení a 

odměňování, časový stres a komplikovanost úkolů, nesprávný styl řídící práce. 

Konflikty mohou souviset s organizační strukturou, zasahováním do pravomocí, větší 

míra decentralizace může vytvářet prostor pro konflikty a nakonec i individuální 

odlišnost každého jednotlivce. Také nejasnost nebo dvojsmyslnost úkolů může 

konflikty vyvolávat“ (Mikuláštík, 2015, s. 82).   
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5. PŘEHLED ORGANIZACÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE MEDIACÍ 

5.1 Komora mediátorů a facilitátorů ČR 

Komora mediátorů a facilitátorů ČR (dále jen „komora“) je samosprávná profesní 

organizace, která sdružuje jak profesionální mediátory (tj. mediátory zapsané v 

seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR), tak dobrovolné mediátory a facilitátory, a 

poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR. Jejím posláním je hájit 

zájmy svých členů a komory, které uplatňuje v souladu se zákony a jinými obecně 

závaznými právními předpisy. Svoji nezastupitelnou roli vidíme v moderním pojetí 

rozvoje mediace, a to především té institucionalizované. Od roku 2014 jsme zapsáni i v 

rámci EU. 

Komora je a) nepolitické, dobrovolné uskupení odborníků na vzdělávání 

dospělých; b) sdružujeme odborníky z akademické i komerční sféry, mezi našimi členy 

najdete vysokoškolské pracovníky, manažery, lektory, učitele, tutory, poradce, 

studenty a další sympatizanty z oblasti rozvoje mediace, facilitace a i lidských zdrojů; 

c) sdružujeme ty, jejichž zájmem je rozvoj mimosoudního způsobu řešení konfliktů a 

rozvoje mediačních služeb ve vazbě na morální, osobnostní, duševní, kulturní, sociální 

a společenský kontext – a to jak vlastními aktivitami členů sdružení, tak podporováním 

a spoluprací se subjekty, které si kladou obdobné cíle. 

Cílem komory je být partnery: 

• pro všechny, kteří potřebují řešit jakýkoliv mezilidský konflikt rychlou, 

efektivní a kultivovanou metodou; 

• pro řadu odborníků jiných profesí (právníci, psychologové aj.) podílejících se 

na řešení konfliktů;  

• pro subjekty jako jsou obce a státní či jiné instituce v případech, kdy se strany v 

konfliktu domáhají ochrany u úřadů. 

Komora propaguje a preferuje v rámci řešení konfliktů mediaci. Mediaci považuje za: 

• unikátní, vysoce efektivní a konstruktivní metoda řešení sporu založená na 

dobrovolnosti; 

• zcela diskrétní;  

• představuje cenově výhodný způsob, jak urovnat spory;  
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• neřeší jen aktuální spor, ale i vzájemné vztahy účastníků a pomáhá k jejich 

zlepšení;  

• hledá řešení postavené na hodnotách, osobních a hospodářských zájmech 

sporných stran, ne na jejich právním postavení;  

• je ideální pro strany sporu, mezi kterými se rozvinul dlouhodobý vztah 

soukromoprávního charakteru. 

Zdroj: https://www.kmfcr.cz/komora.html 

5.2 Asociace mediátorů České republiky 

Asociace mediátorů České republiky (díle jen AM ČR) – člen sítě Světového fóra 

mediátorů je nevládní organizace, která sdružuje jak profesionální i dobrovolné 

mediátory, tak i laickou veřejnost, podporující myšlenku mimosoudního způsobu 

řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb. Byla založena skupinou mediátorů, 

facilitátorů a trenérů v roce 2000 a svoji činnost zahájila následujícího roku. Většina 

jejích členů jsou zkušení odborníci, držitelé řady mezinárodních certifikátů v oblasti 

komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání a mediace. 

K dosahování svého poslání a stanovených cílů AM ČR zaměřujeme svoji 

působnost na: 

• vysokou profesionální úroveň poskytovaných mediačních a facilitačních 

služeb; 

• vzdělávání profesionálních i dobrovolných mediátorů formou interaktivního 

výcviku dle vzdělávacích standardů; 

• udělování certifikátů akreditovaným mediátorům AMČR dle kritérií akreditační 

komise; 

• udělování certifikátů akreditovaným lektorům v oblasti řešení konfliktů dle 

kritérií vzdělávací komise; 

• poskytování mediačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů, včetně 

interetnických a vyjednávání; 

• školení institucí a jednotlivců v technikách efektivní komunikace, 

mimosoudního vyjednávání, prevence a řešení konfliktů včetně, interetnických, 

dále mediace, facilitace včetně supervize, konzultační a poradenské činnosti; 
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• informování laické i odborné veřejnosti a spolupráci se sdělovacími prostředky 

spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti propagace a šíření 

mediace; 

• vydání, přijetí a garanci etického kodexu mediátora, profesních a vzdělávacích 

standardů mediátora; 

• udržování kontaktů a výměnu zkušeností s dalšími asociacemi či sdruženími 

mediátorů ve světě; 

• ochranu akreditovaných mediátorů – členů AMČR; 

• ochranu klientů, kterým byla poskytnuta mediační služba akreditovaným 

mediátorem AMČR. 

Sekce AMČR jsou tvořeny následujícími: 

• Sekce rodinné mediace 

• Sekce komunitní a občansko právní mediace 

• Sekce mediace v podnicích a institucích 

• Sekce interetnické mediace 

• Sekce trestně právní mediace 

Zdroj: http://www.amcr.cz/o-asociaci/ 

5.3 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

Mediace je proces, ve kterém nestranní mediátoři pomáhají stranám v konfliktu 

vést konstruktivní rozhovor v neutrálním prostředí. Strany jsou v průběhu mediace 

schopny učinit správná rozhodnutí z pohledu sebe i z pohledu těch, koho se taková 

rozhodnutí dotýkají. Mediace plně koresponduje s cílem Úřadu pro mezinárodněprávní 

ochranu dětí (dále jen „Úřad“), tj. mírnit dopady rodičovských sporů na děti. Podpora 

schopnosti rodičů dohodnout se posiluje jejich rodičovské kompetence a uvolňuje 

prostor pro pokračování společné výchovy dětí. 

Protože primárním cílem Úřadu je sledovat zájmy a potřeby dětí, nabízí mediaci 

výhradně v kauzách, které se jich týkají. Nejčastěji to tedy bývají případy 

rodičovských únosů nebo kontaktů rodiče s dítětem, případně souhlas s vystěhováním 

jednoho z rodičů s dítětem do zahraničí. 

Účelem mediace je umožnit rodičům, aby jim zůstala zachována jejich maximální 

kontrola nad rozhodnutími, která se týkají budoucnosti jejich i jejich dětí. Přenechat 

http://www.amcr.cz/sekce-amcr.php#cil1
http://www.amcr.cz/sekce-amcr.php#cil2
http://www.amcr.cz/sekce-amcr.php#cil3
http://www.amcr.cz/sekce-amcr.php#cil4
http://www.amcr.cz/sekce-amcr.php#cil5
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tuto kontrolu někomu jinému, např. soudu resp. soudci, je zcela legitimní možností, 

měla by to však být až možnost poslední. Někdo cizí, kdo dítě nezná, možná ho ani 

nikdy neviděl a neuvidí, by měl takovou moc získat až ve chvíli, kdy je zřejmé, že 

všechny jiné varianty byly vyčerpány a selhaly. Jsou to právě rodiče, kteří jsou 

většinou schopni udělat ta nejlepší rozhodnutí ve prospěch svých dětí a většinu jejich 

života to i dělají. 

Tým mediátorů Úřadu je složený z více než 20 právníků a psychologů, kteří 

absolvovali kromě základního mediačního výcviku také nástavbové výcviky v ČR 

i v zahraničí. Pro každý konkrétní případ je k dispozici dvojice mediátorů v genderově 

vyváženém páru (muž a žena). Tato dvojice je sestavena s přihlédnutím ke specifikům 

dané kauzy a jazykové výbavě. Úzce spolupracuje také s právníkem orientovaným 

na právo dané země, který je během mediace dostupný pro případnou konzultaci. 

Mediátoři jsou nestranní. Úkolem mediátorů není dělat jakákoliv rozhodnutí 

za rodiče nebo posuzovat kdo má nebo nemá pravdu. Mediátoři nemají žádný zájem 

na jakémkoliv výsledku a budou se chovat ke všem účastníkům stejným a vyváženým 

způsobem. Hlavním úkolem mediátorů je pomoci rodičům vytvořit konstruktivní 

atmosféru, aby mohli hovořit o věcech, které jsou důležité a udělat jakékoliv svobodné 

a informované rozhodnutí. 

Zdroj: https://www.umpod.cz/mediace/ 

5.4 Česká advokátní komora  

Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti 3. nezávislé osoby 

(mediátora), která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, 

aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační 

dohody. 

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon o mediaci a změně některých zákonů, který 

upravuje mediaci mj. v obchodních a občanských sporech speciálně vyškolenými 

mediátory. Tento zákon je transpozicí Evropské směrnice o přeshraniční mediaci v 

občanských a obchodních věcech (č. 2008/52/ES ze dne 21. 5. 2008). 

Mezi výhodami mediačního řízení ČAK uvádí: 

1. Mediační řízení vedené takto vyškolenými a v rejstříku Ministerstva 

spravedlnosti zapsanými mediátory staví promlčecí a prekluzivní doby. 
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2. Strany si zachovávají kontrolu nad řešením jejich konfliktu a nad dosažením 

výsledku. To vše v soukromí a za přísné mlčenlivosti mediátora. Ve srovnání se 

soudním řízením strany finančně značně ušetří, řešení sporu výrazně urychlí. 

Statistiky uvádějí až 70% úspěšnost uzavření dohody. Tuto dohodu lze schválit 

soudem či notářským zápisem s doložkou vykonatelnosti a získat tak 

vykonatelný právní titul. 

3. Zákon se vztahuje jak na vnitrostátní tak na přeshraniční mediaci. 

4. Pokud se strany nedohodnou, lze se obrátit na soud či arbitráž. 

Česká advokátní komora v rámci vzdělávání svých členů - advokátů proškolila ve 

spolupráci s Bruselskou advokátní komorou (na základě evropského grantu v mediaci) 

a nadále trvale školí ve spolupráci s renomovaným zahraničním lektorem – advokátem 

mediátory pro vnitrostátní i mezinárodní mediace. 

zdroj: https://www.cak.cz/pro-verejnost/mediace/omediaci/ 

5.5 Probační a mediační služba České republiky 

Probační a mediační služba České republiky (dále jen „PMS ČR“) má široké 

uplatnění v trestní justici a je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků 

mezi pachatelem a poškozeným. Její činnost se řídí zákonem č. 257/2000 Sb.  

Mediace poskytovaná PMS ČR je bezplatná a založená na souhlasu obou stran. 

Mediaci vede odborník na řešení konfliktů – mediátor, který jednání řídí, zachovává 

vstřícný a vyvážený přístup k oběma stranám a napomáhá jim nalézt řešení, nejen v 

oblasti náhrady škody, ale i vysvětlení, proč k trestnému činu došlo. Poškozenému 

mediace nabízí možnost pochopení situace, okolností a zvyšuje pravděpodobnost 

rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádření omluvy poškozenému, 

vysvětlení svého jednání a odčinění důsledků spáchaného trestného činu. Mediace je 

provázaná s trestním řízením a její výsledky jsou v něm také zohledněny. 

Mediace je podle uvedené organizace mimosoudní řešení sporu mezi obětí a 

pachatelem za účasti třetí osoby – mediátora. Poskytuje oběma stranám možnost 

vyjádřit své pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti s trestným činem. 

Současně umožňuje domluvit se na rychlém a přijatelném způsobu náhrady škody. 

Vždy platí, že účast na mediaci je dobrovolná. 
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Mediaci v trestních případech provádí dle zákona č. 257/2000 Sb. úředníci 

Probační mediační služby, kteří mají vědomosti z oblasti příslušných právních 

předpisů a  profesionální dovednosti z  oblasti komunikace a  vyjednávaní. Střediska 

PMS působí ve všech soudních okresech České republiky. 

PMS mohou kontaktovat oběti16, pachatelé, jejich příbuzní a všichni ti, kdo jsou 

nějakým způsobem trestným činem dotčeni. Mediační činnost PMS zahajuje také 

z podnětu státního zástupce, soudce, kurátora pro mládež i pro dospělé, obhájce, 

policie apod. 

Zdroj: https://www.pmscr.cz/mediace/  

 

5.6 Česká andragogická společnost, z. s. 

Česká andragogická společnost (dále jen „ČAS“) je nepolitické uskupení 

akademických a vědeckých pracovníků, odborníků na vzdělávání dospělých a rozvoj 

lidských zdrojů z firem a organizací, manažerů, lektorů, učitelů, tutorů, poradců, 

mediátorů, studentů andragogiky a příbuzných vědních oborů a sympatizantů. Zabývá 

se popularizací vzdělávání dospělých, profesním rozvojem a dalšími aktivitami 

souvisejícími s managementem ve vzdělávání. K dosažení tohoto poslání si sdružení 

stanovilo následující cíle: 

- organizuje a poskytuje vzdělávání z oboru vzdělávání dospělých; vydává 

informace z andragogiky a příbuzných vědních oborů v odborném časopise; 

- sleduje, získává a zpracovává informace z andragogiky a vzdělávání dospělých; 

- podílí se na výzkumu a vývoji; 

- navrhuje, organizuje a analyzuje vzdělávací potřeby; inovuje učební a 

androdidaktické metody a formy; 

- spolupracuje s profesními a zájmovými organizacemi; 

- poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání dospělých, dalšího vzdělávání a rozvoje 

lidských zdrojů; 

- realizuje další profesní vzdělávání a rozvoj mediátorů;  

- získává prostředky na realizaci a rozvoj svých aktivit (zejména pořádání odborných 

konferencí, vydáváním odborných publikací apod.). 

Zdroj: www.candrs.cz  

 
16 Více viz https://www.pmscr.cz/images/clanky/PMS_letak_cz_A4_Mediace.pdf. 
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ZÁVĚR 

Předložená rigorózní práce se zabývala problematikou mediace jako jednoho 

z nástrojů řešení konfliktů ve společnosti s důrazem na řešení sporů v rámci 

pracovního, tj. podnikového / firemního prostředí.  

Obecně platí, že pro získání odpovídající kvalifikace mediátora je potřeba podle 

odborníků absolvovat dva výcviky, jednak základní a jednak specializační. Podobný 

model lze využít rovněž u mediace ve firemním prostředí. 

Jak v této souvislosti uvádí Holá (2011), sociologii zajímá téma komunikace v 

souvislosti s komunikačními procesy a komunikačním chováním účastníků v různých 

interaktivních systémech. Každé komunikační chování se odehrává v komunikační 

situaci. Teorie sociální komunikace zpravidla popisují a vykládají mechanizmus 

komunikačního chování, resp. podstatu komunikační situace. Sociální psychologii pak 

souvislost s chováním a jednáním jedince a přesah do oblasti mezilidských vztahů. 

Andragogiku primárně oblast poradenství v oblasti pracovní, sociální a edukační a dále 

realizace vzdělávacích programů zaměřených na prevenci konfliktů – takto pojatá 

primární prevence je v rámci podniků chápána jako efektivní nástroj rozvoje 

organizace, který zásadním způsobem ovlivňuje firemní kulturu a klima organizace. 

Konflikty mohou podle Mikuláštíka (2015) také souviset s organizační strukturou, 

firemní strategií a firemní kulturou, zasahováním do pravomocí jedinců i týmů; např. 

větší míra decentralizace může vytvářet prostor pro konflikty a nakonec i individuální 

odlišnost každého jednotlivce. Také nejasnost nebo dvojsmyslnost úkolů a řízení 

pracovního výkonu může konflikty vyvolávat. 

Proto i východiska z oblasti sociologie organizace a řízení, psychologie práce, 

manažerské psychologie, andragogiky a sociální psychologie byla v předchozím textu 

dána do širších souvislostí, zejména s firemní kulturou a organizačním chováním. 

Neřešený konflikt ústí v krizi, která vážně zasáhne daný systém, proto je třeba sledovat 

varovné signály, které dávají tušit, že žádoucí rovnováha systému je v ohrožení. 

Závěrem mohu konstatovat, že navrhuji a doporučuji koncipovat rozšiřující 

vzdělávací program, vycházející zejména z firemní kultury, strategie organizace, řízení 

a vedení pracovníků, motivace a pracovního výkonu atd., který by sloužil jako 

rozšiřující pro firemní mediátory. 
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Androdidaktické, metodické a obsahové rozpracování takového programu by 

vycházelo z teorie sociální komunikace (interakce), teorie konfliktu, alternativních 

metod řešení sporů (facilitace, mediace a vyjednávání) a specificích podnikového 

prostředí (malé a středně velké podniky, příp. specifika podniků velkých). Zásadní jsou 

rovněž nové metody vzdělávání dospělých (podporující elektronické prvky vzdělávání, 

příp. digitalizační a distanční aspekty výuky) a práce s motivací a efektivitou učení se 

dospělých.  

Konceptualizovat problematiku podnikové mediace, tj. procesů v rámci organizací 

a iniciování vzniku profesní organizace, která by zajišťovala kvalitu a etické principy 

mediace a její realizace v podnikovém prostředí, bylo dalším implicitním cílem 

předložené práce.  

Dále považuji za nezbytné zřízení profesního sdružení, které by organizovalo nebo 

realizovalo akreditované vzdělávací programy, ať již krátkodobé nebo dlouhodobé 

(systém školení, kurzů a výcviků), které by rozvíjely profesní kompetence mediátorů.  

Jak bylo v textu uvedeno, na pracovišti mohou podle Mikuláštíka (2015) vytvářet 

podmínky pro vznik konfliktů zejména „následující faktory: organizační problémy, 

určité individuální předpoklady, poruchy sociálních vztahů, přetěžování, nespravedlivé 

hodnocení a odměňování, časový stres a komplikovanost úkolů, nesprávný styl řídící 

práce“ (Mikuláštík, 2015, s. 82). Úkolem firemního mediátora je tyto problémy včas 

identifikovat a nalézat vhodná řešení.  

Závěrem můžeme říci, že konflikt v rámci firem je „nevyhnutelný, protože 

organizace fungují na základě přizpůsobování a kompromisů mezi vzájemně si 

konkurujícími prvky ve struktuře organizace a mezi členy organizace. Konflikt také 

vzniká v souvislosti se změnou, protože změna může být vnímána jako hrozba, které je 

nutné zamezit nebo čelit, nebo když se dostaví nespokojenost. Konflikt neznamená 

vždy zavrženíhodný nebo nepřekonatelný problém. Konflikt je součástí pokroku a 

změny, přičemž může být využit konstruktivně“. (Armstrong a Taylor, 2015, s. 171). 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

AM ČR  Asociace mediátorů České republiky 

CBA  Competency Based Approach (přístup podle kompetencí) 

CBE   Competency-Based Education (vzdělávání podle kompetencí) 

CŽV  celoživotní vzdělávání 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČR  Česká republika 

EK  Evropská komise 

EU  Evropská unie 

EURYDICE Information Network on Education in Europe 

FO  fyzická osoba 

GV  gymnaziální vzdělávání 

HDP  hrubý domácí produkt 

HR  Human Resources 

HRQM Human Resource Quality Management 

ICT  informační a komunikační technologie 

KK  klíčové kompetence 

MBO  Management By Objectives (řízení podle cílů) 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSp  Ministerstvo spravedlnosti 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

NVF  Národní vzdělávací fond 

NVQ  National Vocational Qualification  

NH  národní hospodářství 

OSPOD  orgán sociálně-právní ochrany dětí 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná (podle zákona) 

PV  předškolní vzdělávání 

RVP  rámcový vzdělávací program 

SIPVZ Státní informační politika ve vzdělávání 

SOŠ  střední odborná škola 

SOV  střední odborné vzdělávání 

ŠVP  školní vzdělávací program 

TQM  Total Quality Management (komplexní řízení jakosti) 

UNESCO Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

ÚP  úřad práce 

VOŠ  vyšší odborná škola 

VŠ  vysoká škola 
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PŘÍLOHY 

 

Příloha A – Rekvalifikační vzdělávací program – Mediátor/Mediátorka 

 

Název vzdělávacího programu: Mediátor/Mediátorka 

Pracovní činnost: Mediace - alternativní způsoby řešení sporů 

Profil absolventa rekvalifikačního vzdělávacího programu: 

Absolvent kurzu se: 

- orientuje v mezilidské komunikaci, ovládá techniky naslouchání, způsoby vyjednávání 

a zvládá efektivní způsoby řešení konfliktů, 

- je seznámen s principy práce s emocemi, je odborníkem na konflikt, 

- na základě získaných informací umí posoudit a vyhodnotit, zda je spor (konflikt) 

vhodný pro mediaci (správná indikace), 

- zná výhody a nevýhody mediačního řízení, 

- umí aplikovat mediaci v různých oblastech společenské praxe (rodinná, rozvodová, 

sousedské konflikty, konflikty na pracovišti či ve škole, atd.), 

- umí diagnostikovat vhodnou alternativní metodu řešení sporu a umí jí aplikovat na 

daná spor (konflikt), 

- umí vést mediační proces, efektivně a nestranně jej řídí a reguluje, pomáhá hledat 

řešení, 

- zná a ovládá strategie a techniky využitelné při mediaci, 

- umí uzavřít mediační dohodu, 

- zná legislativní opatření vztahující se k oblasti mediace v ČR a EU. 

 Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností: 

Obsah a harmonogram závěrečné zkoušky (např. test, ústní zkouška, praktická 

zkouška): 

Písemná zkouška (v délce 1 hodina): 

- budou ověřovány znalosti v oblasti teorie konfliktu, role mediátora, 

mediační proces, mediační dohoda, legislativní opatření vztahující se 

k oblasti mediace v ČR/EU. 

Ústní zkouška (v délce 0,5 hodiny) 

- navazuje na písemný test. Účastník odpovídá na položené otázky, 

jedná se o rozhovor v rozsahu dvou až tří otázek. 

 

Účast na kurzu musí být min. ve výši 80 %. 

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky (např. v %): 

- úspěšnost písemné zkoušky min. 70 % 

- úspěšnost ústní zkoušky min. 70 % 

 

Složení zkušební komise (přesně 3 členové): 
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Jméno garanta kurzu:  

Jméno statutárního zástupce vzdělávacího zařízení:  

Jméno dalšího člena komise (Pokud další člen zkušební komise není lektor, přiložte 

čestné prohlášení o jeho vzdělání a praxi v oboru rekvalifikace) 

Mgr. XX 

Mgr. XY 

 Učební plán 

 

Název předmětu 

Počet 

hodin 

teoretické 

výuky 

(vyučovací 

hodina = 45 

minut) 

Počet hodin 

praxe/ praktické 

výuky 

(vyučovací 

hodina = 60 

minut) 

Úvod do studia, organizační zabezpečení, 

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci 

2  

Poslání, zdroje a principy mediace, role 

mediátora 

32  

Konflikt v teorii a praxi 16  

Efektivní komunikace v mediaci 16 8 

Mediační proces 4 20 

Základy práva v oblasti mediace 16  

Manipulace v komunikaci 8  

Celkem vyučovacích hodin 94 28 

Zdroj: www.candrs.cz (Česká andragogická společnost) 
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Příloha B – Polostrukturovaný nestandardizovaný dotazník  

Kraj:  

Pořadové č.: 

D O T A Z N Í K 

 

☐  Muž   ☐  Žena   

Věk: 

 ☐  do 25 let    Dosažené vzdělání:   ☐ SŠ 

 ☐  26-30 let       ☐ Bc. 

 ☐  31-39 let       ☐ Mgr. / Ing. 

 ☐  40-49 let       ☐ Ph.D. 

 ☐  nad 50 let       ☐ jiné 

 

Na jakou oblast firemní (podnikové) mediace se specializujete: 

………………………………………………….. 

☐  řešení interních konfliktů 

☐  řešení externích konfliktů s klienty (zákazníky) 

☐  řešení externích konfliktů s obchodními partnery 

 

1.  Jak dlouho působíte jako mediátor/ka? 

☐  1-5 let  

 ☐  6-10 let  

 ☐  11-15 let  

 ☐  16-20 let  

 ☐  více, uveďte: ………………………………………………………….. 

 

2. Jak dlouho se zabýváte mediací ve firemním prostředí? 

☐  1-5 let  

 ☐  6-10 let  

 ☐  11-15 let  

 ☐  16-20 let  

 ☐  více, uveďte: _______ 

 

3. Absolvoval/a jste zkoušku pro mediátory na MSp ČR? 

 ☐  Ano 

 ☐  Ne 

 ☐  Letos absolvuji 

 

4. Absolvoval/a jste akreditovaný vzdělávací program pro mediátory? 

 ☐  Ano 

 ☐  Ne 

 ☐  Letos absolvuji 

 



91 
 

5. Jaké kompetence by podle Vás měl mít mediátor/ka specializující se na firemní 

mediaci? Uveďte dle důležitosti u jednotlivých oblastí kompetencí: 

Oblast kompetencí velmi 

důležité 

důležité nemohu 

posoudit 

málo 

důležité 

nedůležité 

manažerské / lídrovské      

komunikační a sociální      

analytické myšlení / umět 

analyzovat informace 

 
  

 
 

psycho-sociální / psychologické      

terapeutické / sociálně-rehabilitační      

znalost firemního prostředí      

prevence vyhoření      

zvládání hněvu      

inovačně-kreativní      

flexibilita a adaptabilita      

schopnost řešit problémy      

vyjednávací schopnosti      

řešit konflikty – nové metody  

a trendy 

 
  

 
 

týmová práce a kooperativita      

samostatnost       

ochota učit se a dále se vzdělávat / 

osobní rozvoj 

 
  

 
 

administrativně-technické / ITC      

projektové řízení      

 

6. Jaké tři oblasti kompetencí považujete za nejdůležitější? Uveďte pořadí od 1 do 

3 podle významu. 

Oblast kompetencí pořadí 

manažerské / lídrovské  

komunikační a sociální  

analytické myšlení / umět analyzovat informace  

psycho-sociální / psychologické  

terapeutické / sociálně-rehabilitační  

prevence syndromu vyhoření  

zvládání hněvu  

inovačně-kreativní  

flexibilita a adaptabilita  

schopnost řešit problémy  

vyjednávací schopnosti  

znalost firemního prostředí  

řešit konflikty – nové metody a trendy  

týmová práce a kooperativita  

samostatnost   

ochota učit se a dále se vzdělávat / osobní rozvoj  

administrativně-technické / ITC  

projektové řízení  
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7. Je podle Vás důležitý obor formálního vzdělání? 

rozhodně ano spíše ano nevím rozhodně ne spíše ne 

 

8. Je podle Vás důležité neformální vzdělávání, se zaměřením na další profesní? 

rozhodně ano spíše ano nevím rozhodně ne spíše ne 

 

9. Je podle Vás důležitá supervize? 

rozhodně ano spíše ano nevím rozhodně ne spíše ne 

 

10. Je podle Vás důležitá praxe (zkušenost)? 

rozhodně ano spíše ano nevím rozhodně ne spíše ne 

 

11. Jak často se vzděláváte v oboru či oborech souvisejících s firemní mediací? 

☐  3-4x ročně 

 ☐  2x ročně 

 ☐  1 ročně 

 ☐  nevzdělávám se 

 ☐  jiné, uveďte: ________ 

 

12. Jak moc je podle Vás důležitý rozvoj a další profesní vzdělávání mediátorů? 

rozhodně ano spíše ano nevím rozhodně ne spíše ne 

 

13. Jaké pracovní role, činnosti a odborné aktivity v rámci mediace považujete  

za nejdůležitější? 

Role a činnosti v oblasti firemní 

mediace 

velmi 

důležité 

důležité nemohu 

posoudit 

málo 

důležité 

nedůle

žité 

manažerské / řídící      

technicko-organizační činnosti      

komunikační a psycho-sociální 

aktivity/činnosti 

 
 

 
  

flexibilita a adaptabilita      

orientace v legislativě      

efektivní řízení mediačního procesu      

schopnost řešit problémy s klienty      

inovačně-kreativní a rozvojové      

marketingové, PR a prezentační      

efektivní komunikace s úřady      

inspirace – sdílení dobré praxe od 

kolegů 

 
 

 
  

umět vhodně aplikovat metody řešení 

konfliktů 

 
 

 
  

týmová práce a kooperace      

důvěra a empatie       

ochota učit se a vzdělávat / celoživotní 

rozvoj 

 
 

 
  

umět analyzovat informace a správně  

je využít 
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znalost podnikových procesů a 

podnikového prostředí 

 
 

 
  

ekonomicko-účetní / administrativní       

 

14. Uveďte případně další okolnosti či specifika mediace realizované  

ve firemním prostředí 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………………

…………..……… 

15. Další – v případě potřeby můžete uvést další oblasti rozvíjené v rámci 

podnikové mediace: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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Příloha C – Kompetence mediátorů (grafické znázornění)  

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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velmi důležité důležité nemohu posoudit málo důležité nedůležité

51
60

82

70 68

56

69

39

90 88

103

58 61

78

60

45
52

0

20

40

60

80

100

120

13. Jaké pracovní role, činnosti a odborné aktivity v rámci mediace 
považujete za nejdůležitější?

velmi důležité důležité nemohu posoudit málo důležité nedůležité


