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Autorka si jako téma práce zvolila velmi zajímavé téma – mediace v netrestní oblasti, 
která patří v České republice k metodám spíše neukotveným. Předložená práce je 
strukturována do teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje historii mediace jako 
metody řešení konfliktů ve světě i České republice (vč. konkrétních organizací, které 
poskytují mediační služby), vysvětluje pojem „mediace“ a principy, cíle, fáze, formy a 
prostředky mediace. Praktickou část tvoří tři kazuistické případy (vhodné pro mediaci) 
z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 

Teoretickou část uvádí pohled do historie mediace, teprve následující kapitola vysvětluje 
pojem jako takový a popisuje mediační proces na různých rovinách. Doporučila bych spíše 
opačný postup – nejprve úvod spočívají v definici termínů (kam by se pro přehlednost dala 
zahrnout také Příloha 1) a popisu procesu mediace, až posléze historii tohoto způsobu práce.  

Velmi zajímavé a relevantní je téma styčných bodů mediace a dalších způsobů práce 
v případě mezilidských konfliktů – psychologické poradenství, psychoterapie a sociální práce.  
Mediace obsahuje z každého zmíněného přístupu některé prvky, přičemž kritériem použití je 
jejich funkčnost pro dosažení cíle mediace. Autorka toto téma roztříštila do dvou kapitol – 
kapitoly o mediaci jako takové, kde popisuje podobnosti a odlišnosti mediace, 
psychologického poradenství a psychoterapie (s. 17 – 18) a kapitoly o rodinné mediaci, kde 
popisuje vztah mediace a sociální práce (s. 41 – 42). Z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých kapitol teoretické části se jedná o ne zcela přehledné zpracování uvedeného 
dílčího tématu.  

Poslední poznámkou k teoretické části je použitá literatura. Většina textu se opírá o 
publikaci Holé (Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů), která je místy doplněna také 
o další autory. Bakalářská práce by měla být postavena na širším počtu monografií.   

Teoretické části předložené bakalářské práce lze tedy vytknout zejména nedostatky 
formálního charakteru. Po stránce obsahové postrádám, vzhledem k zaměření práce, popis 
rozvodového řízení z hlediska jeho účastníků. Celkově však autorka popisuje v souladu s  cíli 
práce relevantní aspekty problematiky mediace (vč. role mediátora a nároku na ni). Oceňuji 
zejména zdůraznění faktu, že mediace není všemocná a je jen jednou z možností řešení 
mezilidských konfliktů.   

 

Praktická část popisuje tři případy z Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, 
kde byla autorka na praxi a kde jí z množství případů pomohli vybrat ty vhodné pro mediaci. 
Zpracovala obsáhlou dokumentaci do stručného popisu případu, který se zaměřuje na fakta a 
aspekty relevantní pro zvažování indikace mediace. Následují autorčiny úvahy o konkrétních 
cílech mediace v jednotlivých kazuistikách.  

Ocenit lze reflexi bodů případů, které by mohly vypovídat o možnosti využití mediace 
(zájem  o dobro dítěte, motivace navštěvovat poradnu apod.). Analýza případů z hlediska 



indikace mediace by však mohla obsahovat podrobnější a konkrétnější rozpracování, nikoli 
sdělení typu „ díky mediaci by se manželé mohli naučit společné komunikaci“. Právě toto 
„učení“, resp. jeho způsob, je z celé kazuistiky to nejzásadnější.  

I přes spíše kvalitativní povahu praktické části lze spekulovat nad dostatečným množstvím 
zpracovaných kazuistik.  

Zásadní otázkou je však popsaný cíl praktické části a jeho splnění. Cílem praktické části 
bylo poukázat na účinnost mediace. Splnění tohoto cíle je více než diskutabilní, neboť, jak je 
uvedeno výše, nejedná se o případy, u kterých byla mediace realizována, ale o případy, u 
kterých by teoreticky realizována být mohla. Otázkou tedy je, na základě čeho autorka 
v kapitole Shrnutí praktické části (s. 54) usuzuje, že předložené případy jsou dostatečně 
vypovídající o možné účinnosti mediace.  
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