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ANOTACE 
 
V bakalářské práci se zabývám mediací a jejími možnostmi využití v rozvodovém řízení. 
V teoretické části představuji a popisuji mediaci, její historii ve světě i v České republice, 
principy, cíl, fáze, formy, vhodné a nevhodné případy, požadavky kladené na osobu 
mediátora atd. Ve čtvrté kapitole se věnuji rodinné mediaci a představuji ji jako jednu 
z možností řešení rodinných konfliktů, vymezuji její předmět, výhody, spojitost se sociální 
prací atd. V praktické části jsem zpracovala kazuistiky případů vhodných pro mediaci, 
které potvrzují účinnost a aplikovatelnost mediace na oblast rodinných konfliktů. Hlavním 
cílem práce je představit mediaci jako jeden z možných způsobů řešení rodinných sporů v 
rozvodovém řízení, potažmo i v sociální práci s rodinou. V závěru shrnuji teoretickou i 
praktickou část své bakalářské práce a získané informace o mediaci.  
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alternativní způsob řešení, komunikace, konflikt, krize, manželé, mediace, mediátor, 
rodiče, rodina, rozvodové řízení, soud. 
 
SUMMARY 
 
This bachelor work is concentrated on mediation and possibilities of its use in divorce suit. 
In teoretical part I present and describe mediation, its history in the World and in Czech 
republic, its principles, aim, phases, forms, suitable and unsuitable cases, requirements for 
mediator etc. In fourth chapter I attend to family mediation and I present it as one of the 
possibilities of resolution of family conflicts, I define its object, advantages, continuity 
with social work etc. In practical part I process casuistries of cases which are suitable for 
mediation, which confirm effectivity and applicable mediation to family conflicts field. 
Main aim of this bachelor work is to present mediation as one of the potential way of 
family dispute resolution in divorce suit, and also in social work with families. In 
conclusion I resume teoretical and practical part of my bachelor work and all obtained 
information about mediation. 
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alternative dispute resolution, communication, conflict, crisis, married couple, mediation, 
mediator, parents, family, divorce suit, court. 
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Úvod 

 

Ze statistických údajů vyplývá, že se v České republice ročně rozvádí skoro každé 

třetí z pěti manželství.1 Ve většině případů se jedná o rodiny s dětmi. V tabulce stresových 

životních událostí2 má rozvod druhý nejvyšší počet bodů, hned po úmrtí partnera, které je 

považováno za nejvíce stresující životní událost. Z toho vyplývá, že rozvod nebývá pro 

žádného jeho účastníka nijak zvlášť jednoduchý. Manželé v (před i po) rozvodovém 

procesu se často vůči sobě chovají bojovně až nenávistivě. V takových případech se nejsou 

schopni dohodnout téměř na ničem (např. na majetkovém vyrovnání), natož pak na úpravě 

poměrů svých nezletilých dětí. To vůbec neulehčuje rozvodový proces. Ba naopak to mívá 

za následek dlouhodobou psychickou újmu jak u dětí, tak i u obou rodičů taktéž i 

prodlužování soudního řízení apod. Úpravu výchovy a výživy nezletilých v rámci 

rozvodového řízení považuji za nejdříve nutnou k vyřešení (to také potvrzuje zákon o 

rodině č. 94/1963 Sb. novelizovaný č. 91/1998 Sb., § 25) zejména proto, aby se 

nestupňovaly negativní vlivy působící na děti.  

Manželé mají několik možností, kam spolu mohou docházet a snažit se zlepšit svou 

rodinnou (rozvodovou) situaci. Jsou to například Poradny pro rodinu manželství a 

mezilidské vztahy, psychologické poradny, ale i sociální oddělení a další. Domnívám se, že 

je v České republice dosti obvyklé, že mnoho párů popř. jeden z manželů takové zařízení 

jako je například manželská poradna navštívit nechce. Pravděpodobně to může plynout ze 

zažitých zvyků například: „Nepůjdu k psychologovi, nejsem přeci blázen“, ale každý proto 

může mít i své jiné důvody. Nabízí se tedy i jiná možnost jak by znesvářený pár mohl řešit 

své neshody. Tou může být právě mediace.  

 Mediace je chápána jako alternativní metoda řešení konfliktů za pomoci třetí 

neutrální osoby – mediátora. Mediace patří mezi mimosoudní způsoby řešení sporů. 

Mediátor zprostředkovává komunikaci mezi znesvářenými stranami a snaží se o to, aby 

strany došly ke společnému řešení konfliktu. To je myslím, přímo aplikovatelné na 

(některé) případy rozvádějících se manželů, kteří nejsou spolu schopni komunikovat. 

Důležitým kritériem mediace je dobrovolnost, s kterou se jistě zvyšuje úspěšnost naplnění 

dohodnutého. Za přínosné považuji fakt, že se během mediace nejedná o to, aby byla jedna 

strana vítězná a druhá poražená. Jedná se o oboustrannou spokojenost účastníků. 

                                                 
1 http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=369& (cit. 24.5.2009) 
2 http://www.milosnemec.cz/clanek.php?id=124 (cit. 24.5.2009) 
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Ve své práci se zaměřím na mediaci a její možnosti využití v rámci rozvodového 

řízení, tzn. na mediaci v netrestních věcech. Mediace se totiž dělí na mediaci ve věcech 

trestních a ve věcech netrestních. Mediací ve věcech trestních se v této práci zabývat 

nebudu.  

Hlavním cílem mé bakalářské práce je představit mediaci jako jednu z možností 

řešení (rodinných) sporů v rámci rozvodového řízení potažmo i v rámci sociální práce 

s rodinou. Budu se snažit vytvořit souhrnný text, díky kterému si čtenář bude moci osvojit 

poznatky o mediaci a tím se lépe rozhodnout o případném využití této metody. 

V první části – teoretické vymezím základní pojmy o mediaci, její historii, cíl, 

principy, formy atd. a také představím rodinnou mediaci jako možnou cestu „klidného“ 

řešení sporů v rámci rozvodového řízení.  

V druhé, praktické části se budu věnovat vytvoření třech kazuistik, které budou 

ukázkou vhodných případů pro mediaci a také budou potvrzovat či poukazovat na účinnost 

mediace.  

Téma mediace jsem si zvolila proto, že se již delší dobu o tuto metodu zajímám a 

také proto, že stále zjišťuji, že mnoho lidí v České republice o této možnosti řešení 

konfliktů vůbec nic neví. Ráda bych proto sjednotila a jasně a přehledně popsala informace 

o mediaci. Mediace je pro mne výborná možnost, jak jinak a „nově“ zkusit řešit své 

konflikty. Jistě je velmi efektivní a účinná a tak stojí za to ji co nejvíce zanést do povědomí 

veřejnosti a taktéž ji zakotvit v legislativě České republiky.  
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1. Historie 

 

Ideu řešení konfliktů za pomocí třetí osoby známe již mnoho staletí. Mediační 

přístup řešení sporů má kořeny již v Antice.3 V Holé (2003, s. 27) se dočteme, že ve 

starověkém Řecku se občané neobraceli na soud, ale na rozhodčí. A právě rozhodčí řízení 

má některé společné prvky s mediací, a tudíž jej lze chápat nejen jako samostatnou formu 

řešení, ale také jako předstupeň vývoje mediace.4 Ve středověku se pohlíželo na mediaci 

trochu jinak, někdy bylo její praktikování zakázáno nebo omezeno centralizovanými 

autoritami (orgány, vrchnostmi), jindy byli například, dle Holé (2003, s. 27), starší občané 

povoláni do funkce, státem autorizovaného rozhodce. V některých kulturách pohlížely na 

mediátora jako na „posvátnou“ osobu hodnou zvláštního respektu.5 Postupem času se 

mediace rozvíjela ve všech směrech, oborech a obdobích v každé zemi různě. Přesné 

vymezení vzniku mediace jako metody je tedy časově obtížně stanovitelné.6  

 

1.1. Ve světě 

 

Kolébkami mediace jsou USA a Kanada, do kterých mediace přišla spolu 

s čínskými a židovskými přistěhovalci v první polovině 20. století.7 R. A. Baruch a J. P. 

Folger uvádějí, že se mediace začala rozvíjet až koncem 60. a začátkem 70. let 20. století. 

Tato metoda zprostředkování, dle autorů, do roku 1965 ověřovala pouze v laboratorních 

podmínkách.8 Výrazné rozšíření mediace nastalo koncem 60. let, kdy díky pozornosti 

politických vůdců, kteří začali používat mediaci k řešení společenských konfliktů, a 

společenským organizacím s právními reformátory prosazujícími využívání mediace 

k rozvoji společenství a jako alternativy k formálnímu soudnímu systému. Díky pozitivním 

ohlasům z laických i odborných kruhů se rozšířily možnosti využití mediace na široké 

spektrum konfliktů (např. rozvod, ekologické konflikty, bydlení, osobní urážky, komunitní, 

politické a mezinárodní spory, institucionální konflikty – s věznicemi, školami, 

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Mediation. (cit. 12.4.2009) 
4 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 27. 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Mediation. (cit. 12.4.2009) 
6 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 29. 
7 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 29. 
8 Baruch, Folger. 1994, s. 1-12. In Holá 2003, s. 29. 
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nemocnicemi).9 Na Michiganské univerzitě v Ann Arboru se roku 1957 začal vydávat 

časopis Journal of Conflikt Resolution, který měl a dodnes ještě má průkopnickou úlohu. 

Však laická veřejnost mediaci přijala mnohem rychleji než ta odborná. Teprve poté, co se 

účinky mediace ukázaly jako pozitivní, začal stát budovat specializovaná centra 

poskytující mediační služby zdarma nebo za minimální poplatek. Postupně se připojovaly 

různé společenské organizace a to jak charitativní nebo nevýdělečné, tak i na komerční 

bázi.10 Dále se v Holé (2003, s. 30) můžeme dočíst, že se mediace stala součástí 

výukových programů univerzit, středních a základních škol, dokonce i mateřských škol, 

což považuji za velmi praktické a přínosné, protože tím vštěpujeme dětem popř. studentům 

možný (příkladný) model přístupu k řešení konfliktní situace. A jak uvádí Holá (2003, s. 

30) jsou děti ve školách vedeni, aby nechápaly konflikt jako něco nepřiměřeného či 

patologického, ale jako běžnou součást lidského života.  

„V současné době jsou mediační služby nejvíce rozšířené v USA, Kanadě, ve 

Francii, Velké Británii a dalších západoevropských zemích. V USA se mediace využívá 

v 60-70% -viditelných - pracovních, obchodních, rodinných nebo komunitních sporů, 

přičemž asi dvě třetiny končí uzavřením výsledné dohody“.11 „Ve Francii byla mediace 

zavedena před patnácti lety jako služba pro francouzské soudy (v jejím rámci jsou řešeny 

méně závažné trestné činy, rodinné spory a sousedské, obchodní, pracovní, komunitní 

konflikty)“.12 Významným a prvním dokumentem, ve kterém se objevuje využití mediace 

v rodinných konfliktech, je Evropská úmluva o výkonu práv dětí, která byla přijata ve 

Štrasburku roku 1996 (v České republice stoupila v platnost v roce 2001), která zmíňuje 

doporučení podporovat zprostředkování a další způsoby řešení sporů (s důrazem na 

výslednou dohodu), aby se předešlo sporům, popř. soudnímu řízení týkajícího se dětí.13 

Druhým důležitým dokumentem navazujícím na výše uvedenou Evropskou úmluvu je 

Doporučení Rady Evropy R(98)1 z roku 1998, které nabádá k iniciování a podporování 

mediace ve věcech rodinných, popř. k jejímu posílení v případě, že již existuje. 

Doporučení vymezuje základní a podstatné informace o oblasti využití mediaci vč. 

informací o kvalifikaci mediátora, o vztahu mediace a řízením před soudem aj.14 Dalším 

                                                 
9 Singer. 1990. In: Baruch Bush, R. A.; Folger, J. P.: The promise of mediation. Responding to conflict 

through empowerment and recognition.1994, s. 2. In Holá 2003, s. 30. 
 
10 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 30. 
11 Riskin, L.; Arnold, T.; Keating Jr. J. M. Mediace aneb Jak řešit konflikty. 1997, s. 10. 
12 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 30. 
13 http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=ss01054&cd=77&typ=r. (cit. 19.4.2009) 
14http://www.radaevropy.cz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=13&dir=DESC&order=hi

ts&Itemid=97&limit=20&limitstart=0. (cit. 19.4.2009) 
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důležitým dokumentem je tzv. Zelená kniha z roku 2002, která pojednává nejen o mediaci, 

ale i o alternativních způsobech řešení sporů v občanském a obchodním právu. Jak se 

můžeme dočíst v úvodu Zelené knihy, reaguje tento dokument na stále se zvyšující zájem o 

mimosoudní řešení sporů (v Evropské Unii).15 Poslední dokument, který bych zde zmínila 

je Evropský kodex chování mediátorů, který stanovuje řadu zásad a měl by se vztahovat na 

všechny druhy zprostředkování v občanských i obchodních záležitostech.16 

 

1.2. V České republice 

 

Pavel Štern v rozhovoru pro časopis Sociální práce (2005/4 s. 3-4) uvádí, že 

mediace u nás se spojuje zejména s Probační a mediační službou (dále PMS) a v tomto 

spojení se začala rozvíjet během 90. let 20. století. Významnou úlohu při zrodu mediace u 

nás zastávala doc. JUDr. Helena Válková z pražské katedry sociální práce, díky které se 

tématu mediace a probace začali věnovat studenti této katedry, kteří se také roku 1996 stali 

prvními probačními úředníky. Roku 2001 stát zřídil zákonem č. 257/200 Sb. Probační a 

mediační službu ČR jako složku sociální práce v trestní justici.17 Holá (2003, s. 164) 

zmiňuje, že velký podíl na šíření mediace u nás má instituce Centrum dohody, která byla 

založená roku 1991 (ještě jako FACIA – České centrum pro vyjednávání a řešení 

konfliktů). Dalším významným mezníkem šíření mediace, jak uvádí Holá (2003, s. 164), je 

nevládní organizace Asociace mediátorů ČR (dále AMČR), která sdružuje mediátory a 

občany podporující rozvoj mediace. Doposud je mediace legislativně upravena pouze 

zákonem č. 257/2000 Sb. o probační a mediační službě a to jen pro oblast trestně-právní 

justice.18 AMČR si mimo jiné klade za cíl připravit mediační systém s legislativním 

rámcem pro všechny oblasti. Na webových stránkách AMČR se můžeme dočíst, že 

Ministerstvo spravedlnosti spolu s experty z AMČR, České advokátní komory, 

Soudcovské unie, PMS a dalšími odborníky připravilo návrh Zákona v netrestních věcech. 

Počítá se, že by mohl tento zákon vstoupit v platnost v roce 2011. Novinkou z října roku 

2008 je zakotvení využívání mediace v rodinné oblasti v novelizovaném občanském 

soudním řádu, který umožňuje opatrovnickým soudcům (v rozvodových případech, kde 

                                                 
15 http://europa.eu/eur-lex/en/com/gpr/2002/com2002_0196en01.pdf. (cit. 19.4.2009) 
16 http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_cs.pdf. (cit. 19.4.2009) 
17 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 165. 
18 http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. (cit. 20.4.2009) 
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jsou děti) přerušit soudní jednání na dobu 3 měsíců a poslat účastníky soudního jednání 

k mediaci nebo rodinné terapii.19  

Následující informace, které potvrzují a doplňují výše zmiňované zakotvení 

mediace v české legislativě, jsou citovány z internetových stránek Poslanecká sněmovny 

Parlamentu ČR20 z novelizovaného občanského soudního řádu (zákon č. 295/2008).  

 

Ve věcech péče o nezletilé se zavádí možnost uložit účastníkům povinnou účast na vhodné 

terapii. Soud může účastníkům nařídit účast na vhodné terapii nebo na mimosoudním smírčím nebo 

mediačním jednání nejvýše na dobu 3 měsíců. Cílem tohoto ustanovení je usilovat o smírčí vyřešení 

sporů v tak citlivé oblasti, jako je péče o nezletilé děti. Navrhovaná úprava soudu pouze dává 

možnost, nikoli však povinnost, v těchto případech mimosoudní jednání nařídit.  

Za zajištění financování mimosoudního řízení se z povahy věci považuje také dohoda stran 

o způsobu hrazení takových nákladů, popřípadě též složení dostatečné jistoty některou ze stran ke 

krytí takto vzniklých nákladů. V praxi bude možné tak zpravidla učinit dvojím způsobem: 1. náklady 

převezmou rodiče, tj. např. doloží soudu doklad o zaplacení předpokládaných nákladů, 2. rodiče 

předloží soudu smlouvu se zařízením, které bude mimosoudní jednání nebo terapii provádět 

(zpravidla však soud před vydáním předběžného opatření kontaktuje vhodný subjekt, …).  

Za tímto účelem bude … vypracován seznam vhodných subjektů a zařízení, 

specializovaných na rodinné terapie a mediace, … 

Celé znění novelizovaných bodů týkajících se mediace viz příloha s. 71.  

 

Další organizace, které u nás fungují a používají mediaci, avšak zejména v trestně-

právní oblasti jsou například Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Institut pro probaci a 

mediaci, Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR.  

V následujících podkapitolách bych ráda blíže představila tři organizace, které se 

zabývají mediací v netrestní oblasti. 

 

1.2.1. Asociace mediátorů České republiky21 (AMČR) 

 

V roce 2000 na konferenci „Mediace a její perspektivy“ v Opavě se její účastníci 

shodli na vytvoření sdružení Asociace mediátorů ČR, po vytvoření stanov a koncepce 

sdružení požádali o jeho registraci a na konci téhož roku bylo sdružení zaregistrováno 

                                                 
19 http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. (cit. 20.4.2009) 
20 http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=390&CT1=0. (cit. 21.5.2009) 
21 http://www.amcr.cz/mediace/o-asociaci.php. (cit. 20.4.2009) 
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Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/45 614/00-P. Asociace zahájila svou činnost na 

počátku roku 2001. A v roce 2003 se AMČR stala členem World mediation forum (WMF 

– Světového fóra mediátorů).  

 

Poslání a cíle: 

 

• vysoká 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 

• 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 

• ochrana akreditovaných mediátorů - členů AMČR 

• ochrana klientů, kterým byla poskytnuta mediační služba akreditovaným 

mediátorem AMČR 

 

Sekce: 

 

• Sekce rodinné mediace 

• Sekce komunitní a občansko právní mediace 
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• Sekce mediace v podnicích a institucích 

• Sekce interetnické mediace 

• Sekce trestně právní mediace 

 

Poskytované služby: 

 

• Mediace 

• Facilitace 

• Supervize 

• Konzultace a poradenství 

• Příprava na vyjednávání 

 

1.2.2. Centrum dohody22 

 

Od roku 1996 působí Centrum dohody na českém trhu a je členem Asociace trenérů 

a konzultantů managementu. Patří do sítě evropských vzdělávacích center „Partners for 

Democratic Change“, což je nadace v USA, která podporuje rozvoj demokracie ve střední 

a východní Evropě. Svou významnou úlohu v této oblasti mimo jiné splňuje Centrum 

dohody také tím, že jako první u nás nabízelo řešení sporů metodou mediace a také se stalo 

hlavním poskytovatelem vzdělávání lektorů vyjednávání a mediace. 

 

Poskytované služby: 

 

• Školicí programy 

• Mezinárodní školicí programy 

• Rozvoj managementu, příprava a management projektů 

• Assessment a Development centra (Hodnotící a rozvojově motivační centrum) 

• Teambuilding (Sladění a vzájemné poznání členů týmu) 

• Personální výběry (Pomoc při přijímání nových pracovníků) 

• Personální audity (Hodnocení stávajícího personálu) 

• Koučink (Identifikace faktorů bránících lépe vykonávat danou činnost, pomoc při 

hledání optimálního způsobu vykonávání této činnosti) 
                                                 

22 http://centrumdohody.com. (cit 20.4.2009) 



15 
 

• Analýza rozvojových potřeb firmy 

• Firemní akce a motivační programy 

• Mystery shopping (Nabídka role fiktivních klientů – pro společnosti, které chtějí 

zkvalitnit služby klientům) 

1.2.3. Společnost pro řešení sporů mediací23 

 

Společnost pro řešení sporů mediací byla založena skupinou mediátorů a příznivců 

mediace, kteří chtějí pomáhat rozvíjet mediaci v České republice. Tato nevládní nezisková 

organizace je registrovaná jako občanské sdružení. Společnost se zaměřuje zejména na 

podporu rozvoje rodinné mediace (rozvodové, porozvodové situace, rozdělení majetku, 

rozhodování o svěření dětí do péče) a dále na spolupráci se sociálními odbory jednotlivých 

obecních úřadů a na spolupráci se soudy. Mezi další činnosti, kterými se Společnost 

zabývá je občanskoprávní mediace (sousedské spory aj.), obchodní a firemní mediace. 

Mezi hlavní cíle Společnosti patří propagace mediace jako efektivní cesty k řešení 

konfliktů, prosazování mediace jako nástroje běžné sociální práce a právní praxe, pomoc 

občanům při řešení konfliktů formou posilování občanského vědomí a zodpovědnosti, 

vytváření podmínek pro vznik mediačních center, spolupráce s dalšími organizacemi a 

institucemi na propagaci a šíření mediace, rozvíjení mezinárodní spolupráce. 

 

Služby: 

 

• rodinná mediace 

• obchodní mediace 

• občanská mediace 

• rozvodový poradce 

 

1.3. Historie rodinné mediace 

 

Významná událost pro rozšíření rodinné mediace se stala v roce 1973, kdy byla 

založena Mezinárodní společnost pro rodinné právo (international Society of Family Law) 

z iniciativy profesora Zeeva Falka na univerzitě v Birminghamu ve Velké Británii. Tato 

                                                 
23 http://resenisporu.cz/. (cit. 20.4.2009) 
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Společnost pořádá každé tři roky světové odborné konference, přičemž roku 1982 

v Cambrige se konala konference, která byla věnovaná tématu řešení rodinných 

konfliktů.24 Holá (2003, s. 136) ve své knize zmiňuje také třetí evropskou konferenci 

rodinného práva, která se konala na téma „Rodinné právo budoucnosti“, kdy bylo 

doporučeno Radě Evropy, aby obrátila pozornost k otázce rodinné mediace či k jiným 

postupům k řešení rodinných konfliktů. Poté v roce 1997 proběhla čtvrtá konference 

evropského rodinného práva, která již řešila téma rodinné mediace. O rok později vydala 

Rada Evropy doporučení k mediaci v rozvodových záležitostech (tj. Doporučení výboru 

ministrů členským státům Rady Evropy o rodinné mediaci č. R(98)1 z 21. ledna 1998).25 I 

v ČR se můžeme dopátrat určitého vývoje rodinné mediace. Holá (2003, s. 167) píše o 

době před druhou světovou válkou, kdy v Praze působila „Poradna pro manželské 

rozkoly“, kde z dochované dokumentace vyčteme, že výrazně převažující metodou práce 

zde představoval manželský kontrakt (dohoda). Dále v roce 1995 byla založena Společnost 

pro rodinnou mediaci, která vypracovala projekt Středisek rodinné mediace, která byla 

zřízena jako modelová pracoviště v některých okresech ČR. Cílem tohoto projektu bylo 

ověření praktického využívání rodinné mediace v prostředí České republiky. Mediační 

služby byly určeny pro rodiny v krizi (zejména pro ty rodiče, kteří hledali pozitivní řešení 

situace) a byly částečně hrazeny rodiči a částečně dotovány z rozpočtu střediska, které 

mělo prostředky z grantů. Významnou role zde sehráli pracovníci sociálních odborů 

oddělení péče o děti, kteří informovali rozvádějící se rodiče o rodinné mediaci a 

poskytovali jim kontakty na mediátory. Základní vyhodnocení projektu vzešlo z evidence 

vhodných případů, kterou vedli právě sociální pracovníci těchto oddělení. Společnost pro 

rodinnou mediaci v současné době již fakticky nevyvíjí žádnou činnost. Za zmínku stojí 

také Centrem dohody realizovaný výcvik opatrovnických soudců/soudkyní v technikách 

řešení konfliktů, vč. technik mediace. Tím se vlastně i splnil záměr informovat 

opatrovnické soudce/soudkyně o této metodě. V dnešní době začíná být rodinná mediace 

pomalu, ale jistě více a více šířena a využívána, o tom svědčí i již výše zmiňovaná novela 

občanského soudního řádu. 

 

 

                                                 
24 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 136. 
25 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 136. 
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2. Mediace 

 

„Mediace je neformální, strukturovaný proces řešení konfliktů“.26 Riskin uvádí, že 

sporným stranám pomáhá v řešení jejich situace a dosažení výsledné dohody mediátor, 

který je nestranný. Tento způsob řešení konfliktů vychází z vědních oborů, jako jsou 

psychologie, sociologie, právo, sociální práce, poradenství, teorie řízení a matematika. 

Předmět mediace je dle Holé (2003, s. 13) obtížně vymezitelný a to z hlediska velkého 

množství mezilidských konfliktů, u kterých by se dala právě tato metoda využít. Mediace 

se tedy obecně využívá při řešení vnějších mezilidských sporů. A jak dále píše Holá (2003, 

s. 13) díky provázanosti vnějších a vnitřních konfliktů jsou mediací sekundárně řešeny i 

konflikty vnitřní, na které se však mediace prvotně nezaměřuje. Dle Holé (2003, s. 37) je 

konflikt multifaktoriální jev, který vyžaduje interdisciplinární přístup. Konflikt může 

vznikat z mnoha příčin, proto jej můžeme řešit s využitím poznatků různých vědních 

oborů. Konflikt lze dělit několika způsoby a z několika různých hledisek. Holá (2003, s. 

11) uvádí nejčastější rozdělení konfliktů podle a) počtu zúčastněných osob, b) 

psychologické charakteristiky střetávajících se tendencí, c) dalších používaných kategorií, 

mezi které patří například rozdělení dle věku nebo předmětu sporu. V rámci mediace se 

můžeme setkat i s mnoha kombinacemi konfliktů. Pro mediaci může být určující předmět 

sporu, díky němuž je mediátor schopen poznat, zda je vhodným odborníkem pro oblast 

sporu, se kterou klient přichází. Předmětem sporů mohou být například konflikty 

manželské, rodičovské, rodinné, pracovní, zdravotní, politické, obchodní, náboženské, 

rasové, mezinárodní aj.27 Dále považuji za důležité zmínit spojitost popř. odlišnost 

mediace, poradenství a terapie. Někdy se stává, že je mediace (zejména u rozvodových 

sporů) zaměňována s psychologickým poradenstvím nebo psychoterapií. Tyto tři formy 

„pomoci“ se liší svými cíli i dalšími aspekty celého procesu.28 Riskin (1996, s. 18) 

představuje tezi psycholožky Joan Kellyové, která napsala, že proces mediace (zvláště v 

rozvodových sporech) se primárně zaměřuje na řešení problému a na konkrétní, vnější 

informace, dále na splnitelné potřeby a také na vztah bývalých partnerů, který se utváří 

během a po rozvodu. Kdežto psychoterapie, jak tvrdí Kellyová (1983, s. 33, 36 In Riskin 

1996, s. 19), se nejčastěji zabývá naléhavými vnitřními a duševními problémy, 

emocionálními potřebami a vztahem mezi emocionálními potřebami člověka a kvalitou 

                                                 
26 Riskin, L. L., Arnold, T., Keating Jr., J. M. Mediace aneb jak řešit konflikty. 1996, s. 10.  
27 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 13. 
28 Riskin, L. L., Arnold, T., Keating Jr., J. M. Mediace aneb jak řešit konflikty. 1996, s. 18. 
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jeho partnerského vztahu. Mediace se tedy zabývá psychologickými problémy jen do té 

míry, do jaké nejsou na překážku hladkému průběhu této metody. Psychoterapie se naopak 

snaží zabývat psychologickými problémy do co největší hloubky. Dále se v knize Riskina 

(1996, s. 20) dočteme o Lon Fullerovi29, který říká, že hlavním přínosem mediace je 

skutečnost, že je schopná orientovat znesvářené strany opět navzájem na sebe, a to ne tím, 

že by jim nutila nějaká pravidla, ale tím, že jim pomáhá nalézt společný náhled na jejich 

vzájemný vztah. Díky tomu mohou strany přehodnotit své postoje, nálady či pocity, 

kterými vedou svůj přístup vůči druhému. Z toho také vyplývá, že nutnost principu 

dobrovolnosti vstupu do mediace je nezbytná proto, aby obě strany vůbec mohli díky 

mediaci dojít k takovému přehodnocení postojů. O principech, fázích, formách, technikách 

a dalších informacích o mediaci budou pojednávat další sub-kapitoly.  

 

2.1. Základní principy mediace30 

 

• Dobrovolnost:    To, že si klienti vyberou mediaci, jako cestu řešení 

svého sporu bývá jejich první dohoda. Tato pozitivní 

zkušenost spolupráce ovlivňuje jejich důvěru v sebe 

navzájem a ochotu v zahájené spolupráci 

pokračovat. 

 

• Důvěrnost a důvěra:    Důvěrnost je charakteristikou procesu, a usnadňuje 

komunikaci klientů. Znamená to tedy, že veškeré 

odhalené informace zůstávají důvěrné a nelze je 

zveřejnit, pokud se klienti nedohodnou jinak. 

Důvěra je charakteristikou vztahu. V mediaci 

odlišujeme důvěru v mediátora a důvěru mezi 

klienty navzájem. Ovlivňuje účinnost procesu i jeho 

výsledek. To, aby byla úspěšná spolupráce, musí být 

mezi klienty vzájemná důvěra.  

 

 
                                                 

29Fuller, L.: Mediation – Its Forms and Functions, 44 Southern California L. Review, s. 305, 325, 327, 1971 
In         Riskin L. L., Arnold, T., Keating Jr., J. M. Mediace aneb jak řešit konflikty. 1996, s. 20. 

30Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 37 – 44. Šišková, T., Stöhrová, H. In 
Matoušek, O. Metody řízení sociální práce. 2003, s. 139 – 140. 
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• Změna soupeření na spolupráci:  

Změna soupeřivého vztahu na spolupracující je 

předpokladem i výsledkem procesu mediace. 

Závislost klientů na společném cíli a spravedlivé 

rozdělení hodnot může být motivací ke kooperaci. 

Kooperace je předpokladem, prostředkem i cílem 

mediace. 

 

• Orientace na budoucnost:   Mediace je zaměřená na budoucnost. Minulé 

události v životě klientů jsou v rámci mediace 

důležité jen ve vztahu k přítomnosti a budoucnosti. 

Tzn., že se klienti poučí o tom, co dobře 

nefungovalo. Důležité je také reflektování pocitů a 

pochopení situace klienta. 

 

• Pochopení odlišností:   Účastníci konfliktu by díky mediaci měli být 

schopni pochopit právo partnera na vlastní pojímání 

skutečnosti. V procesu mediace, zdůrazňuje 

mediátor existenci odlišných názorů. Klienti by se 

tedy měli vzájemně pochopit a respektovat. 

Výrazem pochopení odlišností se stává výsledná 

dohoda, se kterou jsou spokojeny obě strany.  

 

• Alternativy – hledání nových možností: 

Za hledání nových možností se dá považovat 

samotné řešení konfliktu mediací. A také celý proces 

mediace jako například objevování vlastních zájmů, 

potřeb, hledání možných řešení nepříznivé situace. 

Hledání možností dohody a spolupráce je spojeno 

s opuštěním původních soupeřivých pozic klientů, a 

to vede k navázání a udržení spolupráce. 
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• Nestrannost:     Mediátor by neměl být nijak zaujatý. Měl by být 

schopen přistupovat ke všem klientům bez 

předsudků. Ocitne-li se mediátor v situaci, kdy zjistí, 

že tyto podmínky nemůže splnit, měl by z případu 

odstoupit. Důležitá je důvěra v mediátorovu 

nestrannost, ta totiž posiluje celý proces mediace. 

 

• Neutralita:     Vyznačuje mediátorovo specifické praktické 

působení na klienty, jeho vnější chování a ne jeho 

vnitřní nastavení. Princip neutrality vychází 

z principu neutrality v terapeutickém vztahu, protože 

fungování v obou druzích vztahů se dá považovat za 

shodné. Neutrální mediátor by měl být angažovaný a 

měl by mít pochopení pro každého účastníka 

konfliktu. Neutralita má také význam nehodnotícího 

postoje mediátora vůči klientům. Neutralita 

představuje i rovnoměrné rozvržení času a 

pozornosti pro každého klienta.  

 

• Nezávislost:     Nezávislost mediátora chápeme jako pravidlo 

nemediovat případy svých známých nebo 

příbuzných. Mediátor by neměl být nijak svázán 

s žádnou stranou (ani finančně, ani vztahově či 

psychicky).  

 

• Svoboda rozhodování:   Souvisí s principem dobrovolnosti a převzetí 

zodpovědnosti. Klientům je dána příležitost 

rozhodovat o navrhovaných řešeních dle vlastní 

potřeby a zájmu. Důležitou informací je zde fakt, že 

kterýkoli z účastníků (klienti i mediátor) mediace 

může kdykoliv od mediace odstoupit. 
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• Převzetí odpovědnosti:   Klienti jsou zodpovědní za samotný způsob řešení 

konfliktu. Mediátor zodpovídá za zachování ideje a 

základních principů mediace. Mediátor tak sleduje 

věcnou stránku věci z odstupu a klienti kontrolují 

neutralitu a spravedlivost mediátora. Tím jsou 

v průběhu mediace role účastníků přiměřeně 

rozděleny. 

 

2.2. Cíl mediace 

 

 Během určování cíle je nutné dle Holé (2003, s. 43) odlišit cíle klientů a cíle 

mediace jako procesu a vztahu. Za cíl klientů se považuje zakázka, která je zaměřená na 

samotné řešení konfliktu. Taková zakázka by měla být jasně definovaná hned na začátku 

mediace. V průběhu mediace se může zakázka samozřejmě měnit v kontextu, jak klient 

postupně objevuje nebo přehodnocuje své potřeby a zájmy. Mediátor má v tomto případě 

za úkol toto reflektovat a pomáhat to sdělit klientovi. Uspokojení zájmů a potřeb klientů 

vyjadřuje cíl mediace jako procesu a vztahu. Dle Šiškové a Stöhrové (In Matoušek, 2003) 

je výsledkem a cílem mediace přesně formulovaná, srozumitelná a prakticky 

uskutečnitelná dohoda, na které se podílejí a dohodnou všichni účastníci mediačního 

procesu. Písemná dohoda musí obsahovat konkrétní postupy řešení, rozvržení 

odpovědnosti, úkolů a také sankcí v případě nedodržení. Takovou dohodu stvrzují strany a 

mediátor svými podpisy. Mediační dohoda má povahu jako smlouva v soukromoprávních 

vztazích, kdy se strany mohou dohodnout na jiných podmínkách, než stanovuje zákon. 

Tato smlouva však nesmí být v rozporu se zákonem, pravomocným rozhodnutím soudu a 

jiného orgánu a s předchozím smluvním ujednáním, nebylo-li smluvně ujednáno. Často 

kladená otázka je, zda je mediační dohoda vymahatelná. V materiálech AMČR jsem se 

dočetla, že v případě nesplnění této dohody je možné podat žalobu k soudu (žalobu na 

plnění nebo náhradu škody) a postupovat dle občanského soudního řádu, ale sama dohoda 

nemůže být podkladem pro výkon rozhodnutí. Tzn., že není možné, aby na základě 

nesplnění mediační dohody byl například někdo zatčen, protože dohodu porušil. To 

bohužel ošetřeno v české legislativě není. Je ale možné, aby byla tato dohoda uzavřena 

formou notářského zápisu (se svolením k vykonatelnosti), díky kterému získává povahu 

exekučního titulu (pravomocné vykonatelné rozhodnutí). (materiál AMČR, F. Valeš, 2006) 
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Co se týká úpravy poměrů nezletilých dětí (a dále třeba převod vlastnictví k nemovitosti, 

vypořádání dědictví aj.), mediační dohoda slouží pouze jako možný podklad pro soud, 

který následně v této záležitosti rozhodne. Tzn., že dohoda nemůže nahradit rozhodnutí 

soudu. Je samozřejmě velké pozitivum, že se rodiče na úpravě výchovy a výživy svých dětí 

(na mediační smlouvě) vůbec dohodnou a proto je přínosné pro obě strany tuto shodu a 

úsilí předložit a následně „nechat schválit“ soudem.  

 

2.3. Fáze 

 

 Jak jsem již výše dle Riskinových slov zmínila je mediace strukturovaný proces. 

Mediace je rozfázována do několika kroků, které tvoří osu jejího procesu. Dle Holé (2003, 

s. 103) je struktura mediace spolu se svými fázemi charakterizována jako popis chování 

jednotlivých účastníků vč. mediátora. Holá dále upozorňuje na fakt, že struktura mediace 

může mít podobu zjednodušujících metodických návodů, což v laických rukou může vést 

k znevážení této metody dříve, než prokázala svou vysokou účinnost.  

 L. L. Riskin (1996, s. 33) se snaží porozumět mediaci pomocí pěti cílů, kterých 

musí být dosaženo: 

 

a) Dohodnout se na tom, že se bude mediovat. 

b) Porozumět problémům. 

c) Formulovat možná řešení.  

d) Dosáhnout dohody. 

e) Dohodu realizovat. 

 

 Riskin tvrdí, že mediátor obvykle tyto cíle plní v tomto pořadí a proto se tedy mluví 

o fázích mediace. Jsou ale situace, kdy se pořadí mění, jako například v případě, kdy se 

lidé nejsou schopni dohodnout, že podstoupí mediaci, dokud neporozumějí problémům 

nebo nezačnou vytvářet možná řešení.  

 Holá (2003, s. 105) představuje, mimo jiné, rozdělení fází, jak jej uvádí J. 

Plamínek: 

 

a) Zahájení mediace. 

b) Sbírání informací a definice problémů. 
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c) Hledání možných variantních řešení. 

d) Hodnocení, vyjednávání a rozhodování. 

e) Sjednání dohody. 

f) Uskutečňování a revidování dohody. 

 

 Americký způsob rozdělení fází, který také nabízí Holá ve své knize, používá 

symbolické názvy jednotlivých fází. Ty se člení:  

 

a) Úvodní slovo. 

b) Nerušený čas. 

c) Výměna 

d) Vytváření dohody. 

e) Sepsání dohody. 

f) Závěrečné slovo. 

 

 Další fázování, to české, které vychází z výše uvedeného amerického fázování, 

popisuje Holá (2003, s. 106) následovně: 

 

a) Zahájení mediace. 

b) Zisk informací. 

c) Porozumění zájmům. 

d) Hledání řešení. 

e) Vytváření dohody (součástí je sepsání dohody). 

f) Závěrečné slovo. 

 

 Šišková a Stöhrová (Matoušek, 2003) hovoří ještě o tzv. nulté fázi, která je 

přípravou na samotnou mediaci. Jedná se v ní o to, aby byli klienti získáni pro mediaci a 

byly jim sděleny veškeré informace o této metodě. To vše pomáhá klientům se rozhodnout 

o podstoupení či odmítnutí procesu mediace. Mediátor také zjišťuje informace o obou 

stranách a jejich problému (zda chtějí vlastně řešit svůj spor, a zda ho chtějí řešit za 

pomoci mediace), domlouvá se s klienty na případném termínu schůzky a dále jim sděluje 

výši honoráře (v případě klienty hrazené mediace). Následující popis jednotlivých fází je 

zpracován dle Holé (2003, s. 106-111).   
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 Zahájení mediace – Mediátor se s klienty přivítá, poté se všichni vzájemně 

představí. Úkolem mediátora je stručně vysvětlit proces mediace, svou roli, základní 

pravidla jednání a zdůraznit, že je mediace dobrovolná. Mezi významnou část této fáze 

patří navození atmosféry důvěry. Důležité doporučení pro mediátora je dle Holé (2003, s. 

106) nespěchat s úvodním slovem a přehledně jej strukturovat, protože je zřejmé, díky 

určitému napětí a nejistotě, které klienti při úvodní schůzce mají, že zapomenou, co jim 

mediátor povídal.  

 Zisk informací – V této fázi dává mediátor prostor klientům k nerušenému sdělení 

vnímání konfliktní situace. Úkolem mediátora je zde především naslouchat a podporovat 

klienty ve sdělování a otevřenosti. Mediátor by měl porozumět, jak účastníci vidí situaci. 

Závěrem mediátor shrne sporné body a přeformuluje je v předměty jednání. Jednotlivé 

sporné body mediátor shrne nestranně a bez komentáře. V poslední řadě mediátor určí, co 

mají účastníci společného a sestaví seznam předmětů jednání, čímž strukturuje další 

program.  

 Porozumění zájmům – Zde je cílem, aby každý účastník pochopil to, jak vnímá 

konflikt ten druhý. Jedná se zde také o opuštění původního soupeřivého postoje a o 

postupné odhalování vlastních zájmů, motivů, hodnot, potřeb a porozumění partnerovi. 

Takové odhalování je pro každého účastníka konfliktu emočně náročné. Úkolem mediátora 

v této fázi je kontrolovat proces a dodržování dohodnutých pravidel, dále zajišťovat 

atmosféru bezpečí a důvěry a udržovat průchodnost komunikace. Na konec mediátor shrne 

získané informace a zaměří se na to, co mají klienti společného a to se stane základem pro 

hledání možných řešení a přijetí budoucí dohody.  

 Hledání řešení – Na základě zjištěných zájmů a potřeb klientů se hledají vhodná 

řešení, která budou uspokojovat zájmy obou partnerů. Mediátor má v této fázi za úkol 

podněcovat klienty k tvůrčímu a spolupracujícímu přístupu. Nabízí účastníkům různé 

techniky tvůrčího myšlení, jako například brainstorming, multivoting (viz vysvětlení 

pojmů s. 61) aj. V této fází hledání řešení se postupuje od nejjednodušších sporných bodů 

ke složitějším. Účastníci společně navrhují různé možnosti řešení a poté si stanovují 

kritéria pro jejich hodnocení, podle kterých navrhovaná řešení posuzují.  

 Vytváření (a sepsání) dohody – Proces mediace vrcholí vytvářením a sepsáním 

dohody. V této fázi je vytvořena tzv. rámcová dohoda, která je základem pro dohodu 

konečnou. Bývá často obtížná jak pro mediátora, tak i pro účastníky konfliktu, protože 

právě po sepsání rámcové dohody vzniká často dojem, že jsou problémy odstraněny. 

V momentě sepisování (přesného formulování) dohody se však může objevit nějaký 
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problém popřípadě určité nepochopení nějakého bodu, což je třeba otevřeně probrat. 

Mediátor by měl i v této fázi podporovat klienty ve sdělování a snaze se dohodnout a také 

je za to ocenit. Přijatá dohoda může mít různou podobu, však nejčastěji se využívá písemná 

forma. Mezi další formy patří ústní dohoda, nezávazná, dočasná dohoda atd. Mediátor by 

měl sledovat, zda je dohoda vyvážená, realistická, konkrétní, dosažitelná, časově omezená 

a měřitelná. Důležité je, jak výslednou dohodu vnímají klienti. Výslednou dohodu, která je 

v písemné formě klienti i mediátor podepisují. 

 Závěrečné slovo (sepsání dohody) – Tato fáze a fáze předchozí se velmi prolínají, 

v podstatě záleží na výkladu odborníka, jak je definuje. Dle Holé je tato fáze časem, kdy 

mediátor shrne proces mediace, ocení jak dosaženou dohodu, tak i klienty. Shrnutí vlastně 

poskytuje zpětnou vazbu pro klienty i mediátora. Dojednávají se podmínky dodržování a 

kontroly dohody. Mediátor zmíní důležitost plnění dohody a také možnost dalšího kontaktu 

v případě potřeby. Na konec se všichni účastníci rozloučí. Pohled Šiškové a Stöhrové 

(Matoušek 2003, s. 146-147) na tuto poslední fázi se týká samotného sepsání dohody, 

shrnutí procesu mediace a ocenění účastníků. 

 Jak se můžeme dočíst v knize Holé (2003, s. 109) výsledkem procesu mediace není 

vždy jen dohoda, se kterou souhlasí oba účastníci. Proto rozeznáváme následující čtyři 

způsoby ukončení mediace.  

 

a) Dohoda je dosažena – je to pro všechny jednoznačná a srozumitelná dohoda, která 

řeší konflikt. Má uspokojovat všechny účastníky, nemá vyvolávat nebezpečí jiného 

konfliktu, má počítat se všemi dotčenými a má být prakticky uskutečnitelná.  

b) Dohoda o odkladu nebo přerušení – jedná se o dohodu mezi klienty, kteří se 

shodli na tom, že jednání bude pokračovat v budoucnosti. Není nutné stanovit 

termín pokračování. Mediátor má za úkol shrnout dosažené výsledky a má ocenit 

účast i snahu klientů.  

c) Dohoda o „nedohodě“ – tzn., že se účastníci dohodli na tom, že vzájemná dohoda 

není možná z důvodu různých překážek. Mediátor má opět shrnout proces mediace, 

ocenit klienty za snahu a účast a může zmínit možnost další spolupráce. Tato 

dohoda otevírá možnost pokračování řešení konfliktu.  

d) Dohoda není dosažena – V tomto případě se klienty vč. mediátora rozhodli upustit 

od procesu mediace a ukončit jednání.  
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2.4. Formy31 

 

 Holá (2003, s. 112) popisuje formu mediace jako komunikační síť, kterou 

vysvětluje jako strukturu rolí účastníků v proběhu mediace. Změny v chování a postojů 

klientů charakterizují komunikační síť. Ta ovlivňuje výkon skupiny i jejich psychiku a je 

spjata s mírou spokojenosti. Pokud tato síť funguje dobře, za situace komunikace každého 

s každým, je nejefektivnější. Každá forma mediace má svá specifika, záleží na oblasti, ve 

které se mediace aplikuje. Společný základ všech forem komunikace je fakt, že jsou 

formami komunikace. Tím, že hovoříme o formách mediace, vyjadřujeme vlastně 

vymezení prostoru, kde se mediace pohybuje. Během mediace se využívají různé formy, 

přístupy a styly, které se většinou prolínají a přizpůsobují konkrétní situaci. Celý přehled 

forem mediace zpracoval F. Gasl (1997), který je vymezuje ve vztahu ke zjištěným 

konfliktům, které se stupňují. Rozdělil konflikty do devíti stupňů podle jejich intenzity (od 

nejmírnějších po nejvyhrocenější). Holá vymezuje níže uvedené formy mediace. 

 

Mediace: 

 

a) zaměřená na řešení konfliktů – produkuje dohody. Zde je jednání jasně 

strukturováno a vedeno co nejpřímější cestou k přijatelné dohodě. Vztahy mezi 

účastníky nejsou důležité.  

b) zaměřená na schopnost řešit konflikt – produkuje změnu vztahů a dovedností. 

Jednání je přímé a proces je volnější. Mediátor má za úkol probouzet v klientech 

schopnost do budoucna vést řešení konfliktu samostatně. 

c) se zdůrazněnou neutralitou – Mediátor se předem s žádným z účastníků 

neseznamuje a není s nikým o samotě. Je dohodnuto pouze místo, čas a přítomné 

osoby. Během mediace mediátor sepisuje body budoucí dohody a má pouze tolik 

informací, kolik mu klienti sdělí. Tato forma se užívá zejména v případě, kdy je při 

řešení konfliktu nejdůležitější důvěra v mediátora a jeho nestrannost.  

d) se zdůrazněnou efektivitou – využívá se v případech, kdy je důležité dosáhnout 

řešení a současně nevzniknou pochybnosti o nestrannosti mediátora. Tato forma je 

volnější. Před zahájením mediace mediátor shromáždí potřebné informace, které 

využívá pro zefektivnění procesu hledání řešení.  

                                                 
31 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 111 – 115. 
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e) krizová – je zahájena co nejdříve od vzniku akutního konfliktu. Zpravidla řeší jen 

některé aspekty konfliktu, které souvisejí se vzniklou krizí. Nabízí pokračování 

řešení konfliktu dalšími formami mediace.  

f) týmová – je taková, která je řízená týmem mediátorů. Nejmenší varianta je mediace 

vedená jedním mediátorem za přítomnosti druhého v roli pozorovatele. Pozorovatel 

pak poskytuje zpětnou vazbu a důležité poznatky o atmosféře mediace. Mediace 

muž – žena se ve většině případů využívá u rodinné mediace. V Rakousku byla 

vyvinuta forma DOPPEL, kdy mediátor muž vede první rozhovor s klientem a 

mediátorka žena vede rozhovor s klientkou. Poté při společném rozhovoru oba 

mediátoři reflektují informace z oddělených jednání. Tito mediátoři však nejsou 

v pozici obhájců každé té strany. Mediátoři přednesou zjištěné skutečnosti a ty se 

stávají předmětem rozhovoru partnerů. Mediátoři moderují a pozorují rozhovor 

mezi klienty.  

g) kyvadlová – mediátor zde jedná jako zprostředkovatel, který pendluje mezi 

stranami, které zůstávají fyzicky odděleny. Mediátor jim předává vzájemné vzkazy 

nebo aktivně vyjednává jménem druhého partnera. Riskuje se zde porušení 

neutrality a nestrannosti mediátora. 

h) nepřímá – je vhodná u dlouhodobých a hluboce emočně prožívaných konfliktů. 

Jeden mediátor převezme případ a reguluje konflikt, shromažďuje informace a 

zadává úlohy. Má neutrální pozici. Druhý mediátor má roli zástupce klientů nebo 

zprostředkovatele informací. Zaujme místo nepřítomného partnera, jedná jeho 

jménem a předává druhému partnerovi nové informace (zastupuje v tomto 

okamžiku prvního partnera). Důležité u této formy je jasné vymezení rolí (role 

zástupce klienta ve vztahu k tomuto klientovi, role zprostředkovatele řešení 

konfliktu, role zástupce ve vztahu k právě přítomnému klientovi, role zástupce 

klienta ke zprostředkovateli řešení atd.).   

i) v zastoupení – v případě nemožnosti osobního setkání účastníků konfliktu 

z důvodu překážky na straně jednoho z nich. V takovém případě klienta s jeho 

svolením zastoupí jiná osoba (dobře informovaná o všem, kompetentní sdělovat 

informace o potřebách, zájmech aj. klienta). Tento způsob se většinou využívá při 

mediace s pachatelem a obětí sexuálního deliktu, při zastupování policistů, dětí atd.  

j) společné a oddělené jednání – způsob uspořádání mediace. Mediátoři většinou 

obě formy mediace kombinují. Oddělená schůzka je schůzka jen s jednou stranou, 

mediátor má příležitost navodit atmosféru důvěry, získat informace, které se třeba 
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klient obává sdělit před svým partnerem. Mediátor může klientovi pomoci 

formulovat návrh nebo se vyslovit k nereálnosti požadavků klienta atd. Doporučuje 

se bezprostředně uskutečnit oddělené setkání i s druhým partnerem.  

 

2.5. Prostředky a techniky mediace 

 

 Základní prostředek mediace je rozhovor. Rozhovor chápeme jako formu verbální 

komunikace, která je záměrně navozená v různých situacích a ve které se v mluvení střídají 

různé osoby. Holá (2003, s. 118) uvádí, že může mít charakter samostatné činnosti, 

činnosti zaměřené na dosažení určitého cíle, činnosti zaměřené na vyřešení určitého 

problému (konfliktu). Při mediačním rozhovoru je důležité se zaměřit na rozvíjení řešení 

problému, je třeba hledat, podporovat a spolu s klienty vytvářet možnosti, kterými by 

klienti sami mohli nalézt řešení vlastní situace (s takovým typem rozhovoru se shoduje 

systemický přístup). Holá (2003, s. 119) píše o způsobu vedení rozhovoru mediátora 

s klienty, na který se můžeme dívat z hlediska typu intervence32. Intervence pak popisuje a 

rozděluje, dle K. Kopřivy (1997), na čtyři typy:  

 

a) instrukce – direktivní způsob, může mít důraznější formu jako např. příkaz, nebo i 

méně důraznou jako je např. rada, doporučení. Znamená vždy návod k jednání, 

opírají se o nějaké hodnocení problémové situace. 

 

b) komentář – není tolik direktivní, pomáhající pracovník (mediátor) postaví vlastním 

stanoviskem problém do nového světla. Poukazuje na pozitivní rysy, hovoří o 

vnitřních pochodech, které v klientovi probíhají, o svých pocitech, zkušenostech 

atd. Klient vnímá zájem, porozumění a dostává možnost doplnění, upřesnění. 

Komentář se považuje za nedirektivní intervenci, ale určitý typ direkce tam je, 

jelikož pomáhající pracovník svým komentářem navrhuje, jak klient může věci 

vidět. 

 

                                                 
32 Představuje vnější zásah do nějakého procesu. http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/212262-intervence (cit. 

20.5.2009) 
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c) kladení otázek – má nastínit klientovi jeho problém z jiného pohledu, pomoci mu 

ujasnit si, co vlastně chce změnit, vyvolá v něm nové myšlenky a nápady. 

Kladením otázek vede mediátor klienta k určitému cíli.  

d) rezonance – je když mediátor zrcadlí to, co klient říká. Přitom pouze naslouchá a 

opakuje to hlavní, co klient řekl (známka toho, že poslouchá a že vše dobře 

pochopil). Mediátor klienta důsledně neřídí.  

 

 Nedílnou součástí komunikace (rozhovoru) mezi mediátorem a klienty (lidmi) je 

neverbální komunikace. Neverbální komunikací rozumíme záměrné popř. jakékoli 

používání prostředků neverbálního charakteru ke vzájemnému dorozumívání, ovlivňování i 

vyjadřování vztahů (Holá 2003, s. 116). Neverbální komunikace nám nabízí velké 

množství informací o emocích, postojích a vztazích. Jak Holá (2003, s. 116) píše, Argyle 

rozděluje neverbální komunikaci na čtyři skupiny: napomáhající řeči, nahrazující řeč, 

vyjadřující postoje, vyjadřující emoce. Neverbální komunikace může výrazně napomáhat 

ve vytváření vztahu mezi klientem a mediátorem. Leckdy se však neverbální projevy hůře 

rozeznávají. Je proto třeba je nějakým způsobem vysvětlit.  

 Při mediačním rozhovoru si musíme dávat pozor na tzv. komunikační bariéry. Ty 

vznikají v případě nesplnění požadavků na kvalitu sdělovaného. Výměna informací 

v rámci rozhovoru mezi mediátorem a klienty totiž záleží na kvalitě formulace, na přenosu 

každého informačního prvku a také na znalosti společného jazyka. Známe technické a 

subjektivní komunikační bariéry. Mezi ty technické patří například hluk prostředí, rušivé 

obrazy, zkreslení přenášeného signálu atd. Subjektivní bariéry jsou například vybočení 

z předepsaného slovníku, špatná mluva atd. Díky komunikačním bariérám můžeme ztratit 

informace nebo může být zdeformován obsah (význam) informací. Proto je velmi důležité 

dbát při sdělování na jednoduchost a jasnost sdělovaného.33 

 

 Holá (2003, s. 122) zmiňuje tři základní techniky, které zpracoval Kressel (1972): 

reflexivní (důležité pro orientaci mediátora v konfliktu, a pro vytvoření prostředí pro 

spolupráci všech účastníků); existenciální (užívána pro „ošetření“ problémů daných 

konfliktem a vzbuzení podnětů pro řešení konfliktu); kontextové (pomáhají usnadnit 

proces řešení konfliktu tak, že partneři jsou ochotni hledat přijatelná řešení). Výběr 

techniky záleží na každém mediátorovi (na jeho zkušenostech, osobnosti, vzdělání, 

                                                 
33 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 120. 
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vyškolení). Efektivně pracující mediátor by měl být flexibilní a univerzální. Techniky 

specifické pro mediace jsou například empatické porozumění (schopnost mediátora se 

vcítit do prožívání klientů), aktivní naslouchání (způsob kontaktu, kdy je mediátor vyladěn 

na sdělení klienta a soustředí se na porozumění obsahu sdělovaného), dotazování (je 

komunikační metoda, ve které se jeden obrací na druhého a vyvolává svými dotazy jeho 

verbální výpovědi, sdělení, soudy; má bezprostřední formu a zprostředkovanou). Technik, 

kterých můžeme během mediace využít je mnoho, některé z nich jsou: výměna rolí 

(klientům se navrhne, aby převzali roli partnera), konfrontace (v příp. silného sebeklamu 

klientů, neochotných/neschopných nahlédnout skutečnou povahu vlastního chování), 

škálování (k získání zpětné vazby pro mediátora i k reflexi klientů), změna perspektivy 

(pomáhá klientům nahlédnout na vlastní situaci či situaci partnera z jiné perspektivy, v jiné 

souvislosti), brainstorming (ozřejmují se různé stránky složitého problému, objevuje se 

několik možných řešení, rozhodnutí a návrhů; cílem je usnadňovat tvořivé řešení 

problému), heuristika (tzn. přeneseně umění objevovat, hledání nových možností). 

 

2.6. Vhodné a nevhodné případy mediace 

 

 Šišková a Stöhrová (In Matoušek, 2003) předkládají výčet možných vhodných 

situací pro mediaci. Mezi takové patří například situace, kdy strany, které jsou ve 

vzájemném vztahu, jsou závislé na vyřešení sporu, protože se obě podílely na vzniku 

konfliktu. V případě, že to tak není, záleží na dobré vůli druhé strany, zda udělá něco pro 

stranu, která se cítí být poškozená. Dále když se obě strany cítí být odpovědné za svůj 

konflikt. V opačném případě pak strany odmítají spolupráci. Nebo když spor a jeho možná 

řešení dávají prostor k hledání dohod, které jsou vyhovující oběma stranám. Existuje více 

možností řešení. A také tehdy jsou-li účastníci schopní spolu komunikovat, alespoň na 

minimální úrovni, kdy si mohou vyměňovat nové informace. Nebo v případě, že strany (ani 

právní zástupci) netrvají na tom, aby ve sporu jedna ze stran byla vítězem a druhá 

poraženým. A v neposlední řadě v situaci, kdy byla účast na mediaci odsouhlasena každou 

ze stran. 

 Mezi situace, které jsou nevhodné pro mediaci (dle Šiškové a Stöhrové In 

Matoušek, 2003) patří: účastníci sporu, kteří jednají tvrdě (zásadově) a pro které vítězství 

nutně znamená porážku druhé strany; případy, ve kterých se jedná o základní občanská a 

ústavní práva a spory s nárokem na odškodnění; v případech, kdy jedna strana použije 
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vůči druhé fyzické násilí či hrozby; když jedna strana nechce poskytovat relevantní 

informace a odmítá jejich objektivnímu ověření; pasivní účastníci, kteří chtějí řešit konflikt 

i za cenu, že se zřeknou vlastních práv; účastníci, kteří zneužívají alkohol nebo drogy; 

účastníci s patologickými rysy osobnosti a agresivními tendencemi v chování, kteří nejsou 

schopni produktivní komunikace; v situaci, kdy si jedna ze stran přeje, aby rozhodnutí 

udělala nějaká autorita; v případě, kdy má mediátor morální, etické zábrany nebo 

předsudky, které se týkají osob nebo předmětu sporu (předává se jinému mediátorovi).  

Holá (2003, s. 132-133) shrnuje výhody mediace následujících bodů: 

 

- Účastníci si ponechávají právo definovat konečný výsledek 

- Účastníci nesou za svá rozhodnutí zodpovědnost 

- Dobrovolnost 

- Lepší porozumění situaci 

- Důvěrnost 

- Rovnoprávnost 

- Vstřícnost 

- Rychlost 

- Nízké finanční náklady (ve srovnání se soudním sporem) 
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3. Osoba mediátora 

 

 Na začátku své bakalářské práce uvádím v kapitole „Vysvětlení pojmů“, že 

mediátor je vyškolený profesionál s odbornými znalostmi, specifickými dovednostmi a 

schopnostmi a zkušenostmi. Šišková a Stöhrová (In Matoušek, 2003) k tomu podotýkají, 

že toto vše umožňuje mediátorovi usnadňovat komunikaci mezi znesvářenými stranami a 

docílit efektivního vedení a strukturování mediačnímu procesu.  

 

3.1. Vzdělání mediátora 

 

V každé zemi se liší požadavky na dosaženou úroveň vzdělání mediátora. Společný 

fakt je však to, že konflikt, jak píše Holá (2003, s. 84) je multifaktoriální jev, který 

vyžaduje transdisciplinární přístup. Při řešení konfliktu se tak uplatňují různá vzdělání 

mediátorů (právník, psycholog, sociální pracovník, sociolog, pedagog). Bez ohledu na 

dosažené vzdělání se však každý musí zúčastnit základního výcviku v mediaci. Výcvik, 

jeho úroveň a délka, se v každé zemi liší. Holá (2003, s. 84) uvádí požadavky ve státě New 

York, kde je nutné absolvovat minimálně 25 hodin výcviku a výuky a pravidelný 

opakovací kurz. Dále se zmiňuje o české odborné konferenci na téma „Mediace a její 

perspektivy v ČR, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě (11. – 12. 5. 2000) a na 

které byl předložen návrh modelu vzdělávacího výcviku pro mediátory. Model je složen 

z pěti modulů, které na sebe navazují. Každý takový modul je dvoudenní. Celková doba 

výcviku je tedy 75 hodin.  

 

Vymezení výše uvedených pěti modulů: 

 

a) Základy komunikace pro mediátory. Základy verbální a neverbální komunikace, 

sebepoznávací dotazníky. 

b) Fáze mediačního procesu. Seznámení s fázemi mediace, nácvik technik „ulamování 

hrotů“ (komunikace s agresivními klienty), nácvik písemného zápisu průběhu 

jednání. 

c) Vedení individuálního rozhovoru. Rozhovor s jednou stranou při odděleném 

jednání, s nemotivovaným klientem, vedení klientů k ujasnění cílů a jeho variant. 
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d) Teorie a praxe vyjednávání a řešení problémů, stanovení kritérií. Teorie 

vyjednávání, vymezení vyjednávacího prostoru, nácvik vyjednávacích stylů se 

zaměřením na kooperativní vyjednávání, rozlišování nátlakových taktik, cvičné 

případy z různých oblastí společenské praxe. 

e) Právní minimum pro mediátory a tvorba dohod. Seznámení s typickými vzory 

smluv, tvorba dohod v jednotlivých oblastech konfliktů, právní postavení mediace 

v ČR, supervize. 

 

Holá (2003, s. 85) dále informuje, že systém výcviku mediátorů je rozčleněný do 

třech stupňů: I. Základní výcvik, II. Rozšiřující výcvik, III. Akreditace mediátora v odborné 

asociaci, při čemž pro každý stupeň je požadováno absolvování určitého počtu modulů 

z maximálního počtu pěti. Jedlička34 popisuje zkušenosti s mediací ve Velké Británii, kde 

úroveň standardu rodinné mediace zajišťuje celonárodní organizace National Family 

Mediation (NFM), která i vydává licenci pro výkon služby na základě výběru a školení 

uchazečů. Uchazeči jsou vybíráni na základě osobnostních předpokladů pro výkon 

mediátora (zejm. intelektuální úroveň, schopnost interpersonální komunikace, etická 

úroveň osobnosti a motivace) a na základě doložení pětileté praxe v oblasti řešení 

mezilidských konfliktů. Výcvik mediátorů ve Velké Británii, dle celostátně platných 

osnov, trvá půl roku a zaměřuje se na získání znalostí a dovedností pod dohledem 

odborníků a za asistence při praktické části. Závěrečná licence je udělována na základě čtyř 

podmínek: 1. absolvování školení, 2. jednoroční praxe s minimem 75 hodin přímé mediace 

s klienty, 3. předložení 15 protokolů z provedených mediací, 4. předložení „studijního 

indexu“ s hodnocením získaných dovedností supervizorem. Akreditace jsou dále udělovány 

celým organizacím, které poskytují mediační služby a ty se pak stávají součástí 

celonárodní sítě (Velké Británie). Taková akreditovaná zařízení jsou povinna se řídit 

profesním kodexem, souhlas s jeho obsahem a závazkem se jím řídit musejí každoročně 

obnovovat a stvrzovat podpisem.  

Neopomenutelnou součástí zvyšování kvality mediátorů je supervize. Šišková 

(časopis Sociální práce, 2005, č. 4, s. 30) popisuje supervizi mediátorů následovně: 

„Supervize se koná v simulovaných situacích, přímo či za pomoci videa. Při supervizi se 

velká pozornost soustředí i na zpětné analýzy mediátora samotného. Chybuje-li, měl by 

chybu sám objevit a rozanalyzovat její možné negativní důsledky“. Na internetových 

                                                 
34 Jedlička, J. Britská cesta rodinné mediace. In Otec, dítě, rodina. 1996, roč. 3, č. 7, s. 8-11. 
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stránkách Českého institutu pro supervizi vysvětlují supervizi jako „důležitou oblast 

profesního růstu“. Supervize je užitečná k prevenci profesního vyhoření a dále ke 

zkvalitnění práce a zvýšení uspokojení z ní. Ze své vlastní zkušenosti toto mohu potvrdit. 

Mnohé momenty, které si odneseme z práce, nás mohou psychicky zatěžovat. Je proto 

dobré prodiskutovat ony tíživé myšlenky s odborníkem – supervizorem nebo v supervizní 

skupině. Tak získáme určitý – jiný – náhled na problematickou situaci, myšlenku, o které 

přemýšlíme (která nás zatěžuje). Supervize je vhodná a myslím, že i nezbytně nutná 

psychická pracovní očista.  

 

3.2. Osobnostní předpoklady mediátora 

 

V knize Holé (2003, s. 86) se můžeme dočíst o tom, co patří do osobnostních 

předpokladů mediátora. Jsou to například: komunikační dovednosti, tvořivost, intuice, 

empatie, vřelost, opravdovost, respekt osobní svobody a svobodného rozhodování, 

schopnost vhledu do situace klienta, zájem, otevřenost, pozitivní myšlení, umět naslouchat, 

trpělivost, schopnost získat si důvěru, schopnost navázat kontakt, celkový rozhled, 

flexibilita, nestrannost, poctivost, sebejistota, celková zralost, organizační talent, 

realističnost, schopnost improvizace, schopnost logického uvažování a samostatného 

úsudku, schopnost koncentrace a také je potřeba mít určité zkušenosti. Je dobré, když jsou 

osobnostní předpoklady mediátora rozmanité, protože má mediace interdisciplinární 

povahu a prolíná se skrze různé profese.  

 

3.3. Úkoly mediátora 

 

Podle Šiškové a Stöhrové (In Matoušek, 2003 s. 140-143) známe pět hlavních 

úkolů mediátora:  

 

1. Vysvětlit proces, fáze a postupy mediace: 

 

a) objasní účastníkům principy mediace, postup mediačního procesu, 

roli mediátora; 

b) získá souhlas s pravidly mediace a vyjedná podmínky, kterými se 

všichni účastníci s procesu budou řídit. 
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2. Usnadnit komunikaci a být odpovědný za proces: 

 

a) vytváří bezpečnou, důvěrnou a konstruktivní atmosféru mediačního 

jednání; 

b) zkoumá potenciály stran pro spolupracující jednání a rozhodování; 

c) obrací pozornost stran od strategií pozičního vyjednávání ke strategii 

vyjednávání založeného na zájmech a učí strany vzájemně 

kooperativně vyjednávat; 

d) napomáhá a podporuje diskusi a rozšiřuje pohledy diskutujících; 

e) umožňuje stranám sledovat dosahovaný pokrok a poté převzít řešení 

do vlastních rukou; 

f) učí sporné strany vzájemně si naslouchat a vyměňovat informace. 

 

3. Shromažďovat informace o daném případu a pracovat se stanovisky, 

emocemi a postoji klientů: 

 

a) chápe, jak strany na konflikt nahlížejí a jak s ním nakládají; 

b) rozumí neverbální komunikaci, projevům signalizujícím napětí, 

stupňování agrese nebo nesouhlasu stran a pracuje s nimi; 

c) aktivně stranám naslouchá a pracuje s jejich emocemi tak, aby 

vytvořil prostor pro racionální řešení; 

d) zjišťuje aktuální zájmy a potřeby sporných stran. 

 

4. Analyzovat informace, definovat sporné body – budoucí předměty jednání, 

rozlišovat jejich důležitost: 

 

a) chápe, jak strany prožívají realitu a toto jejich pojetí rozpozná a dává 

mu nový rámec přijatelný pro obě strany; 

b) napomáhá stranám pochopit spor, vzájemné potřeby a zájmy; 

c) zkoumá, jak zúčastněné strany vnímají výhody a nevýhody změn 

probíhajících v současnosti; 

d) zprostředkovává sporným stranám potřebné a nezbytné informace 

pro dohodu; 
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e) strukturuje proces vyjednávání a konfliktní situaci rozděluje na 

řešitelné problémy. 

 

5. Zprostředkovat dohodu, zvažovat jednotlivé návrhy a pomáhat se sepsáním 

společné dohody: 

 

a) povzbuzuje strany při hledání všech možných řešení jednotlivých 

problémů a pomáhá jim určit kritéria, podle kterých budou navržená 

řešení zkoumat; 

b) je odpovědný za kvalitu mediační dohody, a ne za výsledek, 

k jakému strany došly.  

 

A dále se od autorek můžeme dozvědět o postupech, kterým by se měl mediátor 

vyvarovat, mezi ně patří: radit stranám; hodnotit jejich názory a skutky – moralizovat; 

dávat najevo, že je šokován; psychoanalyzovat, rozebírat nevědomé motivy účastníků; 

chovat se dominantně a povýšeně; prosazovat výklad jedné strany; provádět křížový 

výslech; nechat jednu ze stran, aby situaci řídila; prosazovat vlastní hodnoty a řešení; nutit 

někoho, aby řekl něco, co si nemyslí; vnitřně stát na straně oběti (v rámci mediace 

v trestněprávní oblasti). 

 

3.4. Role mediátora 

 

Když se rozhodneme řešit svůj spor za pomoci prostředníka – mediátora, je 

samozřejmé, že chceme, aby tento prostředník měl předpoklady k tomu, aby celé jednání 

dopadlo co nejlépe. Je proto důležité se zaměřit na výběr mediátora a v tom nám může 

pomoci následující vymezení orientace, rolí a strategií mediátora. 

Riskin (1996, s. 51) navrhuje systém pro klasifikaci orientace mediátorů, který 

může pomoci účastníkům sporu při volbě mediátora. Klasifikační systém vychází ze dvou 

základních otázek:  

1. Má mediátor tendenci definovat problém úzce či šířeji? 

2. Je mediátor toho názoru, že by měl hodnotit (zvažovat, předvídat, 

navrhovat), jak by měla vypadat dohoda – anebo facilitovat 

vyjednávání obou stran, aniž by hodnotil? 
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Odpovědi na tyto otázky nám dávají názor mediátora na povahu a rozsah mediace a jeho 

předpoklady o tom, co strany od mediace očekávají. V následujících odstavcích vysvětlím 

definice názorů mediátora užšího a širšího zaměření, které jsou dle Riskina (1996, s. 51).  

 Mediátoři užšího zaměření jsou přesvědčeni, že účastníci sporu k nim přišli hledat 

pomoc při řešení technického problému, který si sami předem vysvětlili prostřednictvím 

pozic, které si ujasnili při vyjednávání či přelíčení. Jedná se většinou o otázky typu: „Kdo 

kolik komu zaplatí“ apod. Tyto otázky jsou na základě předpokladu, že jedna strana 

vyhraje a druhá prohraje. Klienti si tedy mezi sebe musí rozdělit nějaký omezený zdroj, 

tzn., co jeden získá, druhý ztratí. Účastníci sporu hledají kompromis a při tom jednají jako 

protivníci, což znamená, že dávají přednost pozicím před zájmy. V takovém případě 

mediátor vede mediační jednání, které je založené na pozicích klientů. Zde je úkolem 

mediátora pomoci rozdělit stranám omezený zdroj k co největší vzájemné spokojenosti. 

Úzce definované problémy jsou typické pro soudní pře. 

 Mediátoři širšího zaměření jsou názoru, že účastníci sporu mohou mít prospěch 

z toho, že mediace přesáhne úzce definované problémy. Účastníci sporu setrvávají na 

pozicích, za kterými jsou často skryty důležité zájmy. V tomto případě by měl mediátor 

pomoci klientům, aby pochopili tyto zájmy a vzali je v úvahu při řešení sporu.  

 Riskin (1996, s. 52) popisuje další dvě role mediátora a to hodnotící a facilitující.  

 Hodnotící mediátor se domnívá, že ho účastníci sporu potřebují (chtějí) k tomu, aby 

je nasměroval ke vhodnému základu, ze kterého by mělo řešení konfliktu vycházet (např. 

zákon, praktiky obvyklé v průmyslu, technologie). Také si myslí, že je mediátor svou 

zkušeností, vzděláním nebo objektivitou oprávněn k tomu, aby takové nasměrování 

prováděl. Takovýto mediátor informuje, navrhuje řešení, hodnotí návrhy účastníků sporu a 

také jejich aktivní jednání.  

 Facilitující mediátor je přesvědčen, že účastníci sporu jsou schopni vzájemné 

spolupráce, jsou inteligentní a jsou schopni chápat svou situaci lépe než právníci či 

mediátor. Tím také mohou dojít sami k řešení, které bude lepší než to navržené od 

mediátora. Jeho hlavním úkolem je rozšířit a vyjasnit komunikaci mezi účastníky sporu a 

tím jim pomoci k dalším krokům. Dále se domnívá, že by mediátor neměl vyslovovat 

vlastní názor na věc, protože by mohly jeho názory poškodit jeho neutrální vystupování, 

čili mu znemožnit vykonávat profesi mediátora a také proto, že někdy nemusí mít 

dostatečné informace o podrobnostech případu (i zákonech, praktikách, technologiích) 

k tomu, aby byl schopen poskytnout názor informovaného člověka.  
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Riskin (1996, s. 53) znázorňuje zaměření a role mediátora na následujícím grafu: 

 

                HODNOTÍCÍ 

 

 

 

 

          ÚZKÁ ŠIROKÁ 

  (Definice problému) (Definice problému) 

 

   

    

     FACILITATIVNÍ 

 

Graf a vymezení strategií a technik typických pro danou orientaci mediátora vysvětluje 

Riskin (1996, s. 53 – 56) následovně:  

 

Hodnotící úzká – hlavní strategií mediátora je pomáhat účastníkům sporu pochopit 

přednosti a nevýhody jejich pozic a pochopit pravděpodobný výsledek soudní pře. 

Mediátor bude nejdříve studovat veškeré dokumenty spojené s případem a poté bude 

používat hodnotící techniky (př. nutit účastníky sporu k jeho urovnání či přijetí návrhu na 

urovnání či na rozsah urovnání; navrhovat kompromisní dohody založené na pozicích; 

předpovídat, jak se zachová soud; snažit se přesvědčit klienty, aby přijali mediátorovo 

hodnocení; přímo zhodnotit silné a slabé stránky klientů). 

 

Facilitativní úzká – mediátor plánuje pomáhat klientům v tom, aby začali realisticky vidět 

svou situaci v případném soudním řízení. Používá jiných technik, než předchozí mediátor. 

Vůbec nevyužívá vlastní hodnocení, předpovědi ani návrhy a také nevytváří žádný nátlak a 

nestuduje veškeré dokumenty (soudní spisy, zápisy apod.).  Je toho názoru, že rozhodnutí 

by mělo být záležitostí klientů. Proto spíše klade (většinou na soukromých schůzkách) 

otázky typu: „Jaké silné a slabé stránky má vaše a opoziční argumentace?; Jak dlouho bude 

trvat, než se dostane případ k soudu?“, aby mohli účastníci sporu pochopit své situace 

z hlediska zákona a též si uvědomit důsledky v případě nedohody. V rámci soukromých 

schůzek pomáhá každému klientovi hodnotit jednotlivé návrhy a alternativy.   

HODNOTÍCÍ ÚZKÁ 
HODNOTÍCÍ 

ŠIROKÁ 

FACILITATIVNÍ 

ÚZKÁ 

FACILITATIVNÍ 

ŠIROKÁ 
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Hodnotící široká – mediátor pomáhá účastníkům sporu pochopit, v jaké situaci se 

nacházejí a jaké mají možnosti. Zdůrazňuje zájmy každé strany před jejich pozicemi. 

Navrhuje také řešení, která zájmy zohledňují, a konstruuje dohody. Patřičně studuje 

dokumenty spojené s případem a vyslovuje, jak situaci vidí on sám. Dále se snaží odhalit 

skryté zájmy obou stran za pomocí různých metod jako například vysvětlování, že cílem 

mediace také bývá zohlednění skrytých zájmů; spekulování o skrytých zájmech a žádost o 

jejich potvrzení; dotazování se na situaci, plány, potřeby a zájmy účastníků sporů. Dává 

přednost řešení, která zohledňují skryté zájmy nežli pouhému kompromisu.  

 

Facilitativní široká – mediátor s touto orientací se snaží pomoci klientům definovat, 

pochopit a vyřešit problémy, kterými jsou ochotni se zabývat. Vede je k uvědomování si 

skrytých zájmů a pomáhá jim vytvářet a hodnotit návrhy řešení. Tento typ mediátora 

nehodnotí, nepředpokládá, nedává návrhy, nestuduje dokumenty tak jako předchozí. Může 

vést klienty ke společné debatě, kde se odkryjí zájmy a dále je vést k samostatnému 

formulování návrhů řešení zohledňujících zájmy. Ve všech činnostech klientům pomáhá.  

 

 Každý z mediátorů má nějakou převládající orientaci a to ať už vědomě či 

nevědomě. To je dáno vlivem jejich zkušeností, osobnosti, vzdělání a proškolení. Dle 

Riskina (1996, s. 58) jsou mediátoři se širokou orientací ochotnější a schopnější spor zúžit 

na rozdíl od mediátorů s úzkou orientací, kteří jsou méně ochotni a schopni rozšířit své 

zaměření (hodnotící mediátoři jsou více ochotni facilitovat, nežli facilitativní mediátoři 

hodnotit). Také nás autor informuje o tom, že mnozí efektivní mediátoři jsou schopni být 

univerzální, tzn., že se dokáží pohybovat ve všech orientacích.  

Souhrnem bychom mohli říci o mediátorovi, že je to odborník, který pomáhá 

znesvářeným lidem dojít ke společné dohodě a také specialista, který zprostředkovává 

mezi klienty informace, ty tlumočí každé straně tak, aby je pochopila. Sleduje i dynamiku 

mezi účastníky sporu, poskytuje jim sociální podporu formou naslouchání, empatického 

porozumění, emočního povzbuzování, usnadňuje tak celý proces. Mediátor by neměl 

kritizovat, soudit, radit, hledat viníka, moralizovat, prosazovat své názory nebo názory jen 

jedné strany.  

Domnívám se, že významnou roli nebo lépe kritérium pro výkon povolání 

mediátora v ČR by mělo být vytvoření celorepublikové akreditace mediátorů pod jedním 

z Ministerstev (nejpravděpodobněji pod Ministerstvem spravedlnosti). Akreditace by měla 

být zárukou klientů, že je mediátor, kterého si chtějí zvolit opravdu odborník. Seznam 
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akreditovaných mediátorů by měl být dle mého veřejně vyhlášen a dostupný na různých 

pracovištích (soudy, sociální oddělení, poradny, advokátní kanceláře apod.). V současné 

době je akreditace udělována pouze AMČR a seznam akreditovaných mediátorů je 

dostupný na jejich internetových stránách. V dnešní době je několik podvodných lidí, kteří 

se vydávají za mediátory, ačkoliv jimi vůbec nejsou (neprošli výcvikem). Dle opatrovnické 

soudkyně pro Prahu 3 paní Pernetové je akreditace mediátorů nutné nejen z takových 

důvodů, aby se předešlo falešným mediátorům, ale i proto, aby soudci a soudkyně měli 

možnost se obrátit na pomoc mediátorů, kteří by byli vázáni přísahou a dodržováním 

pravidel v dané instituci (Pernetová by doporučovala záštitu Ministerstva spravedlnosti) a 

tím by se stali důvěryhodnými odborníky. Podle Pernetové by spočívala výhoda akreditace 

mediátorů pod záštitou Ministerstva spravedlnosti zejména v tom, že by za porušení 

pravidel či podmínek byli mediátoři sankciováni, například ztrátou oprávnění k výkonu 

tohoto povolání a to veřejně, aby o tom byli srozuměni všichni občané. Mediace se 

v současné době pomalu rozšířila, nicméně je stejně velké množství občanů, kteří nevědí, 

co to slovo mediace znamená. A ti kdo vědí, by zase nevěděli kde si ověřit důvěryhodnost 

a odbornost mediátora. Bylo by třeba, aby se pojem mediace co nejdříve rozšířil do 

povědomí všech lidí, aby se díky mediačním podvodníkům nemuselo pošpinit dobré jméno 

mediace a neztratila se důvěra v ni. 
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4. Rodinná mediace 

 

V této kapitole se dostávám k hlavnímu tématu této práce a to je využití mediace 

v rozvodovém řízení a dále zmíním spojitost mediace se sociální prací.  

Rodinné konflikty patří mezi jedny z nejčastějších, které mediace řeší. Holá (2003, 

s. 135) v rodinných konfliktech rozlišuje mediaci rodinnou a mediaci rozvodovou. O 

rodinné mediaci píše, že se zabývá řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití 

členů rodiny (rodičů, dětí, prarodičů atd.) a o mediaci rozvodové se vyjadřuje jako o 

metodě řešení konfliktů v rámci rozvodového řízení manželů. Rozvodová mediace je však 

součástí té rodinné. Oblast pomoci rozvádějícím se manželům je v České republice trochu 

problematická, protože je stále mnoho případů, kdy rozvádějící se manželé nevyhledávají 

poradenskou pomoc a nechávají vše na práci soudu, popřípadě právních zástupců, 

soudních znalců (psychologů), kteří mají podat objektivní zprávy soudu, který poté vydá 

konečné rozhodnutí například o svěření nezletilého dítěte do péče apod. V takových 

případech pak velmi mnoho práce zůstává na sociálních pracovnících, kteří se stýkají 

(pracují) s rodinou nejvíce. Holá (2003, s. 135) uvádí, že sociální práce úzce souvisí 

s terapeutickou, poradenskou a též s mediační pomocí rodinám. Z toho je i zřejmé, že je 

obtížné oddělit rodinnou (rozvodovou) mediaci od rodinného poradenství (rozvodové 

terapie) a psychoterapie a to i díky interdisciplinaritě mediace. Ale i přesto je nutné tyto 

procesy jasně ohraničit, aby nedocházelo například k určitému narušení principů mediace 

(a i opačně v jiných disciplínách k narušení jejich postupů apod.). Bakalář (2006, s. 101) 

zdůrazňuje klíčovou roli orgánů sociálně-právní ochrany dětí při obecních a městských 

úřadech během zavádění rodinné mediace do praxe, protože se na tyto orgány mnohdy 

obracejí rodiče se žádostí o pomoc při řešení rodinných krizí. Dále píše, že každá sociální 

pracovnice (pracovník) může svým klientům doporučit mimo manželské poradny, 

psychologa, psychoterapeuta také mediátora. Je však třeba, aby klientům dostatečně 

vysvětlil/a co je mediace. A. C. Kilpatrick35 tvrdí, že je mezi mediačním postupem a 

procesem sociální práce mnoho podobností (např. hledání alternativních a účinných řešení, 

vedení klientů k odpovědnosti za sebe samé). Důležitý poznatek, který zmiňuje je, že 

sociální pracovn-ík/-ice v běžné praxi nebude ani nemůže dodržovat všechna pravidla a 

postupy mediace. Může však uplatnit mediační znalosti kdykoliv se setká ve své praxi se 

spornými názory dvou stran jednoho sociálního případu. Holá (2003, s. 147) ještě dodává 

                                                 
35 Kilpatrick, A., C. In Holá 2003, s. 147. 
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další potvrzení spojitosti mediace a sociální práce a to, že se pojímá mediace jako 

prostředek sociální prevence a také, že se začleňuje výuka mediace do osnov 

vysokoškolského studia sociální práce (př. katedra sociální politiky a sociální práce fakulty 

sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně), nebo výcviky sociálních pracovníků 

v základních mediačních dovednostech či pojímání mediace jako metody sociální práce 

(zejm. sociální práce v justici, kde mediace patří mezi hlavní formy intervence sociální/ho 

pracovn-íka/-ice). Totéž potvrzuje i Nečasová (časopis Sociální práce 2005, č. 4, s. 35), 

která píše: „Mediace je jednou z metod patřících do oblasti přístupů orientovaných na 

řešení problémů. Patří tedy přímo do teoretického základu sociální práce“. 

Předmět rodinné – rozvodové mediace je nějaký rodinný konflikt. Dle Bakaláře 

(2006, s. 99-100) se v rozvodové mediaci jedná zejména o úpravu výchovy a výživy 

nezletilých dětí, kontakt dítěte s rodičem, prarodičem či jinými příbuznými a o finanční a 

majetkové uspořádání. Prioritou zde bývá stabilizace poměrů dětí a rodičů a díky tomu 

zajištění prevence některých negativních sociálních jevů, které doprovázejí rodinné krize. 

Vysoká míra konfliktů mezi rodiči vede ke špatné adaptaci dítěte na porozvodovou situaci. 

Bakalář (2006, s. 100) uvádí, že se v České republice ročně rozvádí asi 20 tisíc manželství 

s nezletilými dětmi, tzn., že se jedná asi o 30 tisíc dětí v takové situaci. Takové velké 

množství dětí (i dospělých) se potýká s krizovou – rozvodovou – situací. Je proto na místě, 

aby již z preventivních důvodů se konala osvěta rodičů v postojích k dítěti, jejich poučení o 

výchově a správné péči o dítě (Bakalář, 2006, s. 100). Jako specifický rys rozvodové 

mediace popisuje Holá (2003, s. 139) dvojí rozdělení pohledu na rozvod manželství. Je to 

pohled sociálně psychologický, kdy rozvod je vyústěním dlouhotrvajícího konfliktního 

vztahu dvou partnerů a pohled právní, kdy rozvod manželství je právním institutem, tzn., 

že jeho naplnění předpokládá splnění právních norem (zákon tedy hraje v rozvodovém 

řízení důležitou úlohu). Významným principem rodinné (rozvodové) mediace je fakt, že by 

oba rodiče měli zůstat rodiči. Jde tedy o to, aby děti neztratily jak teoreticky tak prakticky 

ani jednoho z nich. Proto je třeba v rámci procesu mediace oddělit dvě roviny a to 

partnerskou a rodičovskou. Tento koncept vychází z teorie strukturální rodinné terapie, 

která se zajímá o hranice rodinných podsystémů a vytvoření a udržení jasné hierarchie, 

která zajišťuje rodičovskou kompetenci rozhodování. (Holá, 2003, s. 138) Z toho je 

zřejmé, že se klade důraz na odpovědnost rodičů za rozhodnutí, která do budoucna ovlivní 

jejich děti. Holá informuje, že také proto většina mediátorů v rozvodové mediaci hájí 

zájmy dětí, například by neschválili rodičovský návrh, který by děti poškozoval. Také 

dodává, že v rodinné (rozvodové) mediaci se hledají a posuzují vhodné formy péče o děti 
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v porozvodovém uspořádání vztahů a kontaktů rodičů s dětmi. Často kladenou otázkou 

v oblasti rodinné (rozvodové) mediace bývá účast dětí na mediaci. Holá (2003, s. 140) 

doporučuje velmi dobře strukturovat a naplánovat proces mediace, na kterém by měly být 

přítomny děti. Je obecně zřejmé, že by děti měly být co nejméně účastny na konfliktech 

dospělých. Natož aby byly vtaženy do hledání řešení a rozhodování, ke komu budou patřit 

a jak se s rodiči budou stýkat. Dle Holé je možná i individuální práce mediátora s dítětem 

(získání informací o tom, co by si dítě přálo apod.) a díky tomu pak lépe hájit během 

mediace s rodiči zájmy dítěte. Velmi přínosná je také možnost mediátora sledovat děti od 

začátku uskutečňování rodičovské dohody, protože má příležitost doporučit určité změny 

v uspořádání.  

Další specifické požadavky jsou v rodinné (rozvodové) mediaci kladeny na 

mediátora samotného. Mnozí odborníci, jako Bakalář, Holá, Warshak aj. se shodují na tom, 

že by mediátor měl mít zkušenosti z oblasti dětské psychologie a psychoterapie. Warshak 

(1996, s. 186) radí vybrat si mediátora známého v dané lokalitě (s dobrou pověstí) a 

přesvědčit se o odbornosti mediátora (například, že neprodělal pouze víkendový kurz 

mediace apod.).  

 

Warshak (1996, s. 187) představuje výhody rodinné mediace oproti soudní při: 

 

a) Rodiče mají nadále možnost rozhodovat o věcech, které se týkající jejich dětí. 

b) Posílení úcty a důstojnosti rodiče. 

c) Podpora komunikace a kooperace mezi rodiči. 

d) Zmírnění nepřátelství mezi rodiči. 

e) Upevnění závazku obou rodičů vůči porozvodovému uspořádání. 

f) Možnost porozvodového uspořádání „na zkoušku“ před konečným rozhodnutím. 

g) Širší rozsah variant a možností v porozvodovém uspořádání (svěření dítěte a 

kontakt). 

h) Možnost flexibilního uspořádání různých činností a programů, tak jak to vyžadují 

měnící se potřeby rodiny. 

i) Zachování soukromí v osobních a rodinných záležitostech. 

j) Minimum státního vměšování se do rodinného života. 

k) Minimalizace finančních výdajů rodičů i daňových poplatníků36. 

                                                 
36 Warshak poukazuje na výhody rodinné mediace, které mohou být brány za obecně platné, ale v bodě k) 

záleží na každém státu jaké má nastavení úhrady soudních výloh během řízení u opatrovnických soudů. 
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Výhod je tedy poměrně dost, avšak jak tvrdí odborníci mediace není všelék, ale je 

to jiná, „nová“ alternativa způsobu řešení mezilidských konfliktů. Rodinní mediátoři 

nabízejí rodičům cestu slušného a ohleduplného řešení jejich konfliktní situace. Rodinná 

mediace může znamenat jakýsi mezník v krizové situaci partnerů, kdy se buď mohou 

rozhodnout zvolit přístup, díky kterému si zachovají své rodičovství, anebo se rozhodnout 

zůstat vůči sobě v opozici, např. nepřistoupit na mediaci, a tím znepříjemnit celý průběh 

přetrvávající negativní situace. I přesto, že se mezi rodiči mohla vytvořit „hluboká propast“ 

(tzn. odcizení, nenávist apod.) by se měli dohodnout na společném vystavění „lávky“, která 

bude směřovat z každé strany k uspokojení potřeb jejich dětí i jich samotných. Tou lávkou 

dle mého může být právě rodinná mediace.  

Ráda bych připojila i svůj názor o zakotvení mediace v České republice, jak 

v legislativě, tak v praxi. Prvním velkým krokem, kterým by se pomohlo k rozšíření a 

zkvalitnění mediačních služeb, by bylo přijetí samostatného zákona o mediaci, který se již 

dlouho dobu snaží vytvořit a prosadit odborníci zabývající se mediací, a mnozí další. 

Přijetí tohoto zákona se očekává „až“ v roce 2011. Zákon by samozřejmě upravoval 

veškeré body, které se týkají mediace a jejího využívání (vymezení pojmu, pravidla, právní 

stránka dohod a celé mediace, požadavky na vzdělání mediátora, založení institutu 

mediace nebo mediačních oddělení, pod koho /jaký orgán/ by takový institut spadal, 

garanci kvality služeb atd.). Domnívám se, že by bylo velmi účelné vytvoření 

samostatného institutu, který by poskytoval mediační služby. Takový institut by mohl být 

veden pod záštitou Ministerstva spravedlnosti /MS/ (nebo Ministerstva práce a sociálních 

věcí /MPSV/, ale spíše pod MS) jako samostatná instituce anebo by mohl mít svá oddělení 

při soudech nebo Krajských či Městských úřadech. Profesionálové z řad sociálních 

pracovníků, poradců, terapeutů, právníků a soudních úředníků by měli být svým klientům 

v určitých případech vhodných pro mediaci tuto službu nabídnout – odkázat je na patřičné 

odborné mediační pracoviště. Protože všeobecně víme, že naše soudy jsou přehlceny 

případy a proto se i mnohdy prodlužuje délka jejich soudního řízení, ukazuje se další 

výhoda mediace – odlehčení práce soudů od případů, které by se dali řešit mimosoudním 

jednáním (tedy mediací). Ve věcech akreditace a garance kvalit služeb a odbornosti osoby 

mediátora by tedy, jak již řekla paní soudkyně Pernetová, sehrálo velkou úlohu 

Ministerstvo spravedlnosti ČR, které by mohlo v negativních případech sankciovat buď 

                                                                                                           
V ČR se neplatí soudní výlohy v případech, kdy se jedná o nezletilé. Poplatky za mediaci jsou tak méně 
finančně náročné jen oproti najmutí si právního zástupce a jiných výjimečných případů, jako např. výlohy 
za soudně znalecký posudek, dlouho trvající spory o výchovu a výživu nezletilých apod.  
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celá oddělení (institut) mediace nebo konkrétního mediátora. Také bych prosazovala 

odborníky – mediátory, kteří by byli vyškoleni v jednotlivých oblastech mediace (rodinné, 

obchodní, občanské aj.). To vše by mohlo vzbuzovat v občanech důvěryhodnost v kvality 

mediace potažmo také v její smysl. Neopomenutelnou úlohu hraje také medializace, 

zejména osvěta lidí o této metodě mediace a dále zveřejnění seznamu akreditovaných 

mediátorů, který by měl být dostupný na všech možných pracovištích (Krajské a Městské 

úřady a jejich oddělení – sociální aj., různé poradny, soudy, policejní služebny, lékařské 

ordinace atd.).  

Jak je vidět, tak mediace u nás má ještě před sebou dlouhý kus cesty, než se začne 

hojně využívat a než pronikne do našeho povědomí jako v jiných zemích (USA, Velká 

Británie, Francie aj.).  
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II. Praktická část 
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Úvod k praktické části 

 

 Pro praktickou část mé bakalářské práce jsem si vybrala zpracovat tři kazuistiky. S 

případy, které jsem si vybrala, jsem se setkala v Poradně pro rodinu, manželství a 

mezilidské vztahy Praha západ – východ. Paní ředitelka V. Šťastná mi umožnila nahlížet 

do spisů klientů, ze kterých jsem mohla získat podklady pro sepsání kazuistik. Pomohla mi 

také vybrat z velkého množství spisů ty, jejichž případy jsou vhodné pro mediaci. Z toho 

vyplývá, že následující kazuistické příběhy se budou týkat situací klientů, které jsou 

vhodné k řešení sporů pomocí mediace. Samozřejmostí pro mne v Poradně bylo podepsání 

prohlášení o mlčenlivosti a také dodržování anonymity klientů. Tzn., že veškeré osobní 

údaje jako datum narození, jména klientů apod. byla v kazuistikách zaměněna. 
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Kazuistika 1 

 

 Jan (36 let) a Daniela (30 let) jsou manželé 5 let. Mají jednoho společného syna 

Petra (4 roky). Jan je věřící katolík, vystudoval vysokou školu a pracuje jako finančník. 

Daniela vystudovala střední školu a pracuje jako účetní. Oba manželé pocházejí 

z rozvedené rodiny. Rodina žije v bytě, mají společnou domácnost. Vlastníkem bytu je 

Daniela. Jan staví rodinný dům nedaleko tohoto bytu. Rozhodli se podat žádost o rozvod. 

OSPOD jim doporučil vyhledat pomoc – manželskou poradnu. Do poradny se rozhodli 

docházet.  

 

Jan a Daniela spolu chodili 3 roky, když se rozhodli, že se vezmou. Jelikož je Jan 

věřící a zásadový a přál si za manželku věřící a nekuřačku, rozhodla se Daniela chodit 

s Janem do kostela a přestala kouřit. Poté se vzali. Od počátku společné domácnosti neměli 

společné peníze, Jan vždy posílal Daniele na účet nějakou finanční částku na domácnost. 

Po narození syna Petra se začaly objevovat první neshody – ve výchově, péči o domácnost. 

Daniela přestala chodit do kostela a začala opět kouřit. Výraznější neshody se objevily po 

příhodě, kdy Daniela jela se synem v autě a nabourala. Poté, co se to dozvěděl Jan, který se 

rozčílil, si od Daniely vyžádal klíče od auta a zakázal jí jezdit autem. Daniela se cítila 

vedle manžela utlačovaná (že nemůže mít svůj názor, že se vše musí dělat striktně dle Jana 

apod.) a tak si začala rozšiřovat své hranice, lépe prosazovat své názory a zájmy. Od této 

chvíle se však vztah mezi manželi začal zhoršovat a proto přistoupili k žádosti o rozvod. 

Soudní řízením se ještě více prohloubily negativní projevy a pocity mezi Janem a Danielou 

(časté, hlasité hádky zejména před synem, naschvály, pomluvy, skoro žádná komunikace). 

Jelikož stále ještě bydlí ve společné domácnosti, musejí se často nuceně míjet, aby se 

nehádali. Oba rodiče se umějí samostatně postarat o svého syna a chtějí, aby se měl co 

nejlépe. Vypozorovali, že když je Petr s každým rodičem zvlášť, je klidný, pokud je ale 

celá rodina doma, vynucuje si pozornost, zlobí apod. I přesto, že jde oběma rodičům o 

blaho jejich dítěte, nedokážou v určitých momentech potlačit projevy nenávisti, zklamání, 

naštvání vůči sobě samým. Jan a Daniela by se chtěli domluvit na úpravě výchovy a výživy 

Petra, mají určitou představu (Petr svěřen do péče matky, otec pravidelné schůzky, 

vyzvedávání apod. – s tímto by souhlasili oba rodiče), ale nejsou schopni spolu 

komunikovat, obracejí se na sebe pouze přes e-maily, i když spolu mají stále jednu 

domácnost. Oba doufají, že se situace vylepší i odstěhováním Jana z bytu.  
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U Jana a Danieli je vidět, že měli každý odlišné představy o partnerovi, nereálná 

očekávání. Postupem času zjistili, že jim nevyhovuje styl jednání toho druhého a počali se 

chovat tak, jak chtějí oni sami. A tím vznikl mezi nimi konflikt, který se projevil hlavně na 

jejich komunikaci.  

Mediace by v tomto případě mohla pomoci partnerům odprostit se od svých 

bojovných pozic a přivést je k jejich společnému zájmu a to je dohoda o úpravě poměrů 

v péči o jejich dítě. Jde o to, aby si Jan s Danielou uvědomili, že by bylo vhodné, aby 

oddělili svou partnerskou a rodičovskou rovinu – tzn., aby to, co v sobě oba řeší vůči tomu 

druhému, odsunuli jinam a chopili se své rodičovské role (a zodpovědnosti). Tím, že by 

partnerskou rovinu odsunuli na „druhou kolej“ upustili by od silných negativních projevů a 

tím by se „pročistil vzduch“ pro následující komunikaci ohledně potřebné úpravy výchovy 

a výživy nezletilého Petra. Pozitivním bodem (který hraje pro využití mediace) tohoto 

případu je fakt, že manželé jsou schopni se domluvit na tom, že podstoupí společné sezení 

v Poradně pro rodinu manželství a mezilidské vztahy. V poradně jim byla doporučena (a 

vysvětlena) mediace. I když oba nedůvěřivě přistupovali k nové informaci, zejména proto, 

že si nemysleli, že by jim „něco takového“ mohlo pomoci ještě navázat „normální“ 

komunikaci, rozhodli se oba dobrovolně přistoupit k řešení svého konfliktu mediací. 

Výsledkem mediačního procesu pak byla podrobná dohoda o výchově a výživě Petra, 

kterou si za pomoci mediátora Jan a Daniela vytvořili sami. Dohodu poté předložili u 

soudu a ten ji schválil (vzal v potaz) a rozhodl tak, jak si Jan a Daniela přejí.  

V tomto případě byla mediace velmi nápomocná k tomu, aby se dva lidé, kteří mají 

společné dítě (čili zájem) dohodli přes všechny své nesváry a špatné vzájemné pocity o 

tom, jak to bude po rozvodu. Zkrátila se tak i doba soudního řízení, která může v některých 

případech, kdy se lidé nemohou dohodnout trvat i několik let, což vůbec není dobré 

zejména v zájmu dítěte.  
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Kazuistika 2 
 

Petr (33 let) a Zuzana (35 let) jsou manželé 8 let. Mají spolu tři děti – syna Adama 

(7 let), syna Michala (5 let) a dceru Aničku (3 roky). Oba manželé vystudovali vysokou 

školu, Petr pracuje jako ředitel podniku a Zuzana je učitelka angličtiny. Oba pocházejí 

z úplné rodiny. Rodina žije v rodinném domě, na který si vzal Petr hypotéku. Manželství se 

nachází v rozvodovém řízení. Pro návštěvu Poradny se rozhodli sami.  

 

Petr se Zuzanou se znali 2 měsíce, když Zuzana otěhotněla. Rozhodli se proto, že se 

vezmou. Krátce po svatbě a po narození syna Adama začaly první neshody týkající se 

například péče o domácnost, společných financí nebo rozvržení volnočasových aktivit atd. 

Neshody se snažili poměrně úspěšně řešit v rámci manželství tj. mezi sebou. Po dvou 

letech se rozhodli mít druhé dítě. Narodil se jim syn Michal. Petr začal být velmi pracovně 

vytížený, trávil méně času doma a více v práci. Zuzana byla na mateřské a pečovala o obě 

děti v podstatě sama a zajišťovala chod domácnosti. Petr finančně zajišťoval rodinu. Větší 

neshody začaly mimo jiné tím, že se Zuzana chtěla vrátit do práce, alespoň na zkrácený 

úvazek, to se však Petrovi vůbec nelíbilo. Petr si přál, aby Zuzana byla doma s dětmi. Po 

dvou letech byla Zuzana opět těhotná, však těhotenství již nebylo plánované. S narozením 

třetího dítěte, dcery Anny se manželé od sebe oddálily. Petr byl stále v práci, finančně 

zajišťoval rodinu a trval na tom, že Zuzana by měla zůstat v domácnosti a tudíž se nevracet 

do zaměstnání. Zuzana se cítila velmi nespokojeně, unaveně z péče o rodinu a chtěla se 

věnovat také svým zájmům a práci, aby si od rodiny trochu odpočinula. Petr se rozhodl 

najmout paní na úklid a žehlení, aby Zuzaně odlehčil, ale stále trval na tom, aby do práce 

nechodila. Petr a Zuzana spolu málo a špatně komunikovali, komunikace vázla i mezi 

dětmi a Petrem. Vyústěním mnohých (menších či větších) potíží se manželé rozhodli 

požádat o rozvod. V prvním stání, ve kterém šlo o úpravu poměrů nezletilých dětí, ale 

nedošlo mezi rodiči ke shodě. Proto soud odročil další jednání, aby dal rodičům šanci se 

společně dohodnout o výchově a výživě dětí. Komunikace mezi Zuzanou a Petrem je však 

problematická, poukazují na rozdílné úhly pohledů na věci. Manželé začali docházet do 

Poradny, kde psycholog zjistil, že i přes všechny neshody by Zuzana ráda udržela 

manželství, Petr je k udržení manželství skeptický, nevidí, že by se dal ještě jejich vztah 

napravit, ale není si zcela jistý. Oba dva se shodují na tom, že chtějí zůstat dobrými rodiči 

svým dětem.  
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V případě neshod Petra a Zuzany by se dala využít mediace. Díky mediaci by se 

mohla zlepšit komunikace mezi manželi. Důležité je také zjistit zakázku (přání) Zuzany a 

zakázku (přání) Petra. Zuzana by si přála zlepšit komunikaci s Petrem, chtěla by, aby se 

manželství udrželo, aby Petr trávil také více času s rodinou, a také by si přála, aby Petr 

pochopil, že je pro ni moc důležité, aby se vrátila do práce a tím se cítila nezávisle, 

odpočatě od domácích povinností atd. Petr by si přál také zlepšit komunikaci se Zuzanou, 

má jí rád, ale není si jistý, zda je záchrana manželství možná. Chtěl by, aby se Zuzana více 

zajímala o jeho práci a aby se snažila více pozitivně naladit děti na jeho příchod z práce, 

vzájemnou komunikaci atd.  

Ze zakázek rodičů cítím, že je velká šance zachránit manželství a rodinu. Myslím, 

že využití mediace by bylo na místě. Rodiče by si za pomoci mediátora mohli vyjasnit své 

pocity a názory, o kterých pravděpodobně nemají tušení nebo si je nejsou schopni říci. 

Díky mediaci by se mohli manželé naučit společné komunikaci a společnému soužití, a 

vedení domácnosti. Petrovi by mediace mohla ukázat důležitost práce pro Zuzanu. Zuzana 

by se díky mediaci mohla naučit lépe vnímat úsilí vynaložené Petrem jak zabezpečit 

rodinu. Jde v podstatě o to, aby si manželé začali více naslouchat. Důležité je i pochválit 

rodiče za to, že sami od sebe navštívili poradnu a že se jim jedná o co nejlepší péči o děti. 

Je to pozitivní záchytný bod znamenající, že jsou schopni se na něčem společně domluvit.  
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Kazuistika 3 
 

Manželství Simony (37 let) a Dominika (40 let) trvá 15 let. Dominik vystudoval 

vysokou školu a pracuje jako ředitel stavební firmy. Simona má střední školu a v současné 

době pracuje jako výpravčí. Simona a Dominik mají dvě společné děti – dcery Dominiku 

(14 let) a Kristýnu (11 let). Simona pochází z úplné rodiny a Dominik pochází z rodiny 

rozvedené. Rodina má rodinný domek. Manželé se rozhodli z důvodu neshod pro odluku a 

uvažují o rozvodu. Partneři navštěvovali Poradnu, kde se snažili řešit své sváry. 

 

Simona a Dominik spolu chodili před svatbou čtyři roky. Krátce po svatbě se jim 

narodila první dcera Dominika. Manželství bylo velmi spokojené a harmonické. Manželé 

se společně starali o dceru a měli i společné zájmy. O tři roky později, tj. po narození druhé 

dcery Kristýny se rodiče začali potýkat s neshodami. Dominik začal podnikat ve 

stavebnictví a založil si svou vlastní firmu. Jistě jako každý rozjezd nové firmy (podnikání) 

je dosti náročný jak po finanční stránce, tak i po psychické stránce. Dominik stále více 

pracoval a doma byl méně. Simona si po mateřské dovolené našla novou práci – výpravčí. 

Práci si vybrala zejména kvůli různým podnikovým výhodám, možnému rozvržení služeb 

dle jejích potřeb apod. Dominikovi se však práce výpravčí nelíbila, tvrdil, že má Simona 

na víc, že by mohla dělat na lepším místě. Díky této práci klesla Simona v Dominikových 

očích. Napětí v rodině se také stupňovalo proto, že Dominik měl potíže se zvládáním stresu 

z práce, často byl přepracovaný a proto nervózní, agresivní, žárlil, křičel apod. Dominik 

neměl žádné volnočasové aktivity, veškerý čas trávil v práci. Simona hraje ve svém volnu 

volejbal. Dominik se snažil veškeré své finance investovat do firmy, a tak domácnost 

zajišťovala Simona pouze ze svého platu. Rodinná situace se vyhrotila ostrou hádkou 

manželů, kdy Dominik byl navíc posílen alkoholem. Hádka skončila rvačkou mezi 

manželi. Poté Simona vzala dcery a odešla s nimi ke své sestře. Asi po týdnu Dominik 

navrhl, aby se Simona as dětmi vrátila do rodinného domu a že odejde on bydlet do své 

kanceláře. Po nějaké době, kdy rodiče spolu nekomunikovali, požádali o rozvod. 

V předběžném opatření byly děti svěřeny do péče Simony a Dominikovi byla určena výše 

výživného a úpraven kontakt s dětmi. Dominik si mezi tím rozhodl najmout do firmy více 

zaměstnanců a práci pak rozdělil mezi ně, tím se mu ulevilo od několika starostí. Také si 

uvědomil, že mu rodina velmi chybí, že o ni nechce přijít, ale neví, jak má začít 

komunikovat se Simonou. Na doporučení soudu se dostali do Poradny. V Poradně se 

odkryl určitý zájem obou partnerů obnovit manželství avšak za určitých podmínek. 
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Dominik by se přál vrátit k rodině, usmířit se se Simonou, umět navázat lepší komunikaci 

s dcerami a získat ocenění Simony za pracovní úsilí. Simona by si také přála návrat 

manžela, ale za určitých podmínek. Chtěla by, aby manžel uznal její rovnoprávnost (i když 

pracuje jako výpravčí) a aby měl více času na rodinu a i sám na sebe.  

Situace, kterou řeší Simona s Dominikem, patří mezi vhodné případy pro mediaci. 

Jedná se zde o naladění manželů na větší vzájemné naslouchání a pochopení svých potřeb 

a zájmů. Z příběhu vyplývá, že oba manželé touží po ocenění toho druhého, ale ani jeden 

ho není schopen vyjádřit. Oba by se k sobě chtěli vrátit, ale nevědí, jak se usmířit. Úkolem 

mediátora by tak bylo pomoci partnerům vyjádřit ocenění toho druhého a uvědomit si co je 

pro druhého důležité. Zlepšením vzájemné komunikace a vzájemného naslouchání by se 

vyjasnilo mnoho informací, postojů a pocitů. Simona by si dále přála, aby si vytvořili 

s Dominikem dohodu o vzájemném financování domácnosti. Dominik s tím souhlasil. V 

mediační dohodě by si manželé mohli domluvit kolik, kdo a jakou částkou bude přispívat 

na domácnost. Taková dohoda by pro ně znamenala hmatatelný důkaz o jejich schopnosti 

se společně na něčem domluvit, což většinou motivuje účastníky mediace pozitivní 

vzájemné komunikaci. 
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Shrnutí praktické části 
 

Zpracovala jsem pravdivé příběhy klientů Poradny, ze kterých jsem vytvořila 

kazuistiky, které slouží jako ukázka a i určité stvrzení toho, že metoda mediace se dá 

využívat mj. v rodinných konfliktech. Případů z oblasti rodinných sporů, které jsou vhodné 

k mediaci, je mnoho. Většinou se ale řeší za pomoci psychologů, popřípadě sociálních 

pracovníků (právníků), ti se totiž setkávají s rodinami, které se nacházejí v konfliktní 

situaci častěji než mediátoři, kteří nejsou téměř známí.  

V průběhu pročítání spisů v Poradně a také rozhovorů s psychology jsem zjistila, že 

v rámci své práce leckdy využívají mediačních technik. Potvrdili také, že občas bývá 

zakázka manželů sepsání dohody, v takovém případě buď doporučují využití mediátora, 

nebo když si manželé přejí sepsat dohodu u nich samých, snaží se vyhovět přání klientů 

(využívají ale principy sepsání mediační dohody) – primárně však odkazují na mediátora. 

Zde se potvrzují teze (viz teoretická část s. 17) spojitosti (popř. odlišnosti) mediace, 

poradenství a psychoterapie. Myslím, že předložené případy jsou dostatečně vypovídající o 

možné účinnosti mediace v oblasti rodinných záležitostí (ve spojitosti s úpravou výživy a 

výchovy nezletilých, vyrovnáním společného jmění manželů aj.).  

Zpracování kazuistik bylo více časově náročné, zejména z důvodů pročítání mnoha 

různě obsáhlých spisů a následného sumarizování informací do souvislých příběhů. Jsem 

ráda, že jsem měla možnost dostat doplňující informace, osobní názor či vhled do situace 

klientů ke každému případu od jednotlivých (záleží, komu případ patřil) psychologů 

Poradny pro rodinu manželství a mezilidské vztahy Praha západ – východ.  
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Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala představením metody mediace a 

vysvětlením jednotlivých pojmů spojených s ní. Hlavním cílem práce bylo zjistit 

z dostupných zdrojů informace o možnostech využití mediace v oblasti rodinných 

konfliktů, tzn. zejména v rámci (před/po) rozvodového řízení a také najít případy 

rodinných sporů vhodných pro mediaci pro vytvoření kazuistik. 

Teoretická část práce tedy zahrnuje teoretická východiska mediace, která je nutno 

vymezit k pochopení metody mediace a návaznosti na kapitolu Rodinná mediace, která je 

přímo spojena s hlavní myšlenkou práce. Teoretická část je rozdělena na čtyři hlavní 

kapitoly: Historie, Mediace, Osoba mediátora a Rodinná mediace.  

Na teoretickou část následně navazuje část praktická, ve které jsem se zaměřila na 

zpracování kazuistik, které by vypovídaly o účinnosti či aplikovatelnosti mediace v oblasti 

rodinných sporů, tzn., že jsem hledala (v Poradně pro rodinu manželství a mezilidské 

vztahy Praha západ – východ) případy, které by byly vhodné k řešení pomocí mediace. 

Takové případy se mi podařilo, samozřejmě díky pomoci psychologů pracujících 

v Poradně, najít a zpracovat v kazuistiku.  

Díky dlouhodobému zájmu o mediaci se mi podařilo seskupit poměrně dost 

informací o mediaci a její možnosti využití v oblasti rodinných konfliktů. Zůstává však 

pravdou, že mnohem více informací bych jistě získala společně s možností zakoupení si 

zahraniční odborné literatury, což se mi bohužel nepodařilo. I přesto, ale myslím, že 

získané informace jsou užitečné pro všechny čtenáře této práce. Myslím, že jsem vytvořila 

přehledný a souhrnný text o mediaci, který může být nápomocný jak k seznámení se 

s touto metodou tak i k promyšlení si výhod (a nevýhod) jejího případného využití.  

Osobně považuji mediaci za velmi přínosnou metodu řešení sporů zvláště pak sporů 

rodinných. O mediaci se zajímám již třetím rokem, a musím potvrdit slova mediátorů, že je 

tato metoda v České republice stále málo známá a využívaná. To je však dle mého velká 

škoda. Za pozitivní mezník ve snaze rozšiřovat mediaci v České republice považuji 

zanesení mediace v netrestních věcech do Občanského soudního řádu, kdy jeho novelizace 

proběhla v říjnu 2008. Velkou úlohu, asi jako ve všech oblastech, kdy je třeba prosadit 

novou metodu, zde hraje medializace. Bohužel vytvoření kampaně není levná záležitost a 

tak je třeba ze strany mediátorů neustále psát projekty a žádosti o granty, není ale nikdy 

zaručeno stoprocentní získání grantu či dotace. Další možností jak rozšířit povědomí 
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veřejnosti o mediaci je jistě vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v této oblasti, 

kteří mohou následně mediaci doporučovat nebo sami vykonávat (v případě, že mají 

mediační výcvik). Myslím, že velkou úlohu by zde měl sehrát i stát, který by měl mediaci 

také představit, prosadit či uvést jako možnou kvalitní cestu řešení sporů. Mediace by totiž 

mohla výrazně ulehčit práci soudů, které jsou poměrně dost vytížené, což samozřejmě 

způsobuje prodlužování řízení atd. Žádoucí by také bylo založení samotného mediačního 

institutu, který by byl pod záštitou například Ministerstva spravedlnosti. Takový institut by 

mohl mít svá oddělení buď při soudech, nebo při Městských částech a jejich sociálních 

odborech.  

Mediace s jistotou není všelék jak tvrdí mnozí odborníci, ale je to opravdu přínosná 

a kvalitní metoda řešení konfliktů ať ve věcech trestních, kde je u nás nejvíce rozšířena 

nebo netrestních (mezi podnikateli, firmami, kde je též hojně využívána, nebo mezi 

rodinnými příslušníky, kde se ještě čeká na její prosazení).  
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Příloha 1 - Vysvětlení pojmů 
 

Arbitráž37 

 

- rozhodčí řízení (alternativa soudního jednání) 

 

Brainstorming38 

 

- český překlad by mohl znít jako bouře mozků. Je to skupinová technika, která je 

zaměřená na objevování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena na 

skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na 

základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. 

 

Facilitace (dle AMČR) 

 

- technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory 

úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky. 

 

Facilitátor (dle AMČR) 

 

- odborník na vedení procesu dorozumívání se, který zaměřuje energii účastníků na 

dané téma a volí metody jednání dle aktuální situace, vždy však tak, aby umožnil 

každému aktivně se zúčastnit a vyslovit svůj názor v bezpečné atmosféře. 

Zodpovídá za proces dorozumívání, nikoliv za výsledky řešení. 

 

Konflikt39 

 

- střetnutí dvou či více protikladných tendencí, sil nebo cílů s přibližně stejnou 

motivační valencí vycházející z rozporné pozice (situace) dynamických složek 

subjektu 

                                                 
37 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/23895-arbitraz. (cit. 19.5.2009) 
38 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/471685-brainstorming. (cit. 19.5.2009) 
39 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/134975-konflikt. (cit. 19.5.2009) 
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- střetnutí dvou nebo několika neslučitelných stanovisek či nesmiřitelných stran, 

které se nechtějí či nemohou dohodnout 

- rozdělujeme: skrytý a otevřený, názorový a mocenský, vnitřní a vnější 

 

Manželství (zákon o rodině č. 94/1963 Sb.) 

 

- trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem 

- hlavním účelem manželství je založení rodiny a řádná výchova dětí 

 

Mediace 

 

- původ slova je z latinského slova mediace, což znamená být uprostřed40 

- definicí existuje více, ale v podstatě se liší jen ve svých formulacích, jinak základní 

 myšlenka zůstává stále stejná 

 

• Mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a 

poškozeným a činnost směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávaná v 

souvislosti s trestním řízením. Mediaci lze provádět jen s výslovným souhlasem 

obviněného a poškozeného.41 

• Metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za 

asistence třetí neutrální strany – mediátora. Jedná se o neformální proces řešení 

konfliktu, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.42 

• Metoda řešení konfliktu komunikací, při níž neutrální kvalifikovaná osoba pomáhá 

účastníkům konfliktu ve vzájemném dorozumívání, jehož cílem je dosažení jejich 

spokojenosti s procesem a výsledkem řešení konfliktu.43 

• Zprostředkování, vyjednávání, odborná pomoc v konfliktní situaci zaměřené 

k nalezení oboustranně přijatelného kompromisu.44 

 

 

 

                                                 
40 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/138575-mediace. (cit. 19.5.2009) 
41 Zákon číslo 257/2000 Sb. o probační a mediační službě. 
42 http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. (cit. 19.5.2009) 
43 Holá, L. Mediace, způsob řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 52. 
44 Hartl, P., Hartlová, H. Psychologický slovník. 2004, s. 305. 
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Cíl mediačního procesu (dle AMČR) 

 

- vyvažovaná, reálná, konkrétní, časem vymezená, dosažitelná a měřitelná dohoda 

 

Mediační sezení (dle AMČR) 

 

- obvykle trvá 3 hodiny, ve složitějších případech je zapotřebí v průměru 6 – 8 

takových sezení 

- strany mají možnost kdykoliv mediaci ukončit 

 

Mediátor (dle AMČR) 

 

- profesionál v oblasti efektivního vyjednávání, který řídí proces mediace, 

s případnou specializací v oblasti projednávaného tématu 

- akreditovaný odborník AMČR, který splňuje všechna odborná kritéria, profesní 

standardy a je vázán jejím etickým kodexem, který jasně definuje jeho práva a 

povinnosti vůči zúčastněným stranám 

 

Úkol mediátora (dle AMČR) 

 

- zprostředkovat mezi stranami oboustrannou výměnu informací, kterou doposud 

vzájemně nevnímaly či si ji nemohly z nejrůznějších důvodů sdělit 

- napomáhá v definování společných a rozdílných zájmů a na základě toho usnadňuje 

stranám nalezení oboustranně přijatelných řešení ve všech předmětech jednání 

- pracuje s emocemi stran a napomáhá k jejich oboustrannému respektování a 

zajišťuje tak vzájemné porozumění prožívání a vnímání dané situace 

 

Multivoting45 

 

- jednotlivé myšlenky se stručně charakterizují, pak se spojí ty, které spolu nějak 

souvisejí. Při každém hlasování o návrzích se seznam návrhů rychle redukuje. 

Zbylá možná řešení je možno blíže analyzovat a hodnotit. 

                                                 
45Jak řešit problémy na pracovišti. Moderní řízení 1995, roč. 30, č. 8, s. 52-53. In Holá, L. Mediace, způsob 

řešení mezilidských konfliktů. 2003, s. 108. 
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Rozvod46 

 

- neboli rozloučení manželství představuje právní akt ukončení manželství 

- je složitý etický, právní a společenský problém, který přesahuje z oblasti rodinného 

práva i do dalších oblastí 

- dotýká se nejen života manželů a jejich majetkových poměrů, ale též dětí, které 

případně manželé mají, a kulturních a náboženských zvyklostí manželů a celé 

společnosti 

Dále dle zákona o rodině č. 94/1963 Sb. (novelizovaného zákona č. 91/1998), Hlava V. 

- § 24 (1) soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je 

manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení 

manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství 

- § 24 (2) mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by 

to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody 

- § 25 manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě 

poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud 

- § 26 (1) před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, 

upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, 

komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho 

výživu 

- § 26 (2) jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, 

může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to 

v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby 

- § 26 (3) rozhodnutí o úpravě výkonu rodičovské zodpovědnosti může být 

nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu 

- § 27 (1) dohoda o styku rodičů s dítětem nepotřebuje schválení soudu 

- § 27 (2) soud však styk rodičů s dítětem upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho 

výchově a poměry v rodině 

 

 

 

 

                                                 
46 http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/524061-rozvod. (cit. 19.5.2009) 
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Supervize (Psychologický slovník, Hartl, Hartlová 2004; http://www.supervize.eu/o-

supervizi/co-je-supervize/) 

 

- součást odborné přípravy na určité povolání, během níž student/začátečník pracuje 

v reálných situacích pod vedením zkušeného odborníka 

- typy supervize jsou individuální, párová, tandem, přívěšek, supervizní skupina, peer 

skupina, týmová supervize 

- pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat 

vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací 

- může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, 

uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování 

- může být i modelem učení 

- cílem může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence 

profesního vyhoření  
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Příloha 2 - Adresář organizací poskytujících mediační služby 
 

• Asociace mediátorů České republiky, K vodojemu 4, 150 00, Praha 5 

Email: amcr@amcr.cz, tel.: (+420) 251 553 461. (poskytuje mediaci) 

• Arkáda centrum – sociálně psychologické centrum, Husovo náměstí 2/24, 397 

01, Písek, Email: info@arkada-pisek.cz,  tel.: 382 211 300. (poskytuje mediaci) 

• Centrum dohody, V Hůrkách 1292/8, 158 00, Praha 5, Email: 

office@centrumdohody.com, tel.: 251 627 402. (poskytuje mediaci) 

• Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova 15, 130 00, Praha 3, Email: 

obcanskaporadna@remedium.cz, tel: 272 743 666, fax: 272 743 360, mobil: 605 

284 737. (poskytuje mediaci) 

• Probační a mediační služba ČR, Hybernská 18, 110 00, Praha 1, Email: 

posta@pms.justice.cz, tel.: 224 424 415. (poskytuje mediaci) 

• Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Korunní 101, 130 00, Praha 3, Email: 

institut@spj.cz, tel.: 296 180 297-8. (zabývá se mediací) 

• Společnost pro řešení sporů mediací, Email: chci@resenisporu.cz, telefony na 

jednotlivé mediátory viz http://resenisporu.cz/. (poskytuje mediaci) 

• Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, Cejl 91, 602 00, Brno, Email: 

info@urmr.cz, tel.: 545 242 592. (poskytuje mediaci) 

 

 

 

 

Pozn.: Jistě jsem neuvedla všechna existující pracoviště zabývající se mediací v ČR. 
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Příloha 3 - Etický kodex mediátorů AMČR 

 

A. Povinnosti mediátora ke stranám 

• Mediátor smí vyslovit souhlas s mediací pouze pokud je připraven věnovat 

patřičnou pozornost efektivitě mediace 

• Mediátor si je vědom toho, že: 

- účast na mediaci je pro strany dobrovolná 

- za řešení nesou odpovědnost strany 

- dohoda je činěna dobrovolně oběma stranami 

• Mediátor informuje pravdivě o podmínkách, za jakých je služba poskytována 

• Mediátor dává účastníkům plně na vědomí, na jakém základě se realizuje 

kompenzace, jaké poplatky či sazbu si účtuje, a tuto skutečnost osvětlí. 

 

B. Povinnosti mediátora k procesu mediace 

• Mediátor prostřednictvím mediačního procesu vede strany ke zvýšení jejich 

schopnosti řešit samostatně další problémy 

• Mediátor posuzuje spolu se stranami vhodnost mediace pro konkrétní případ 

• Mediátor zvažuje případné dopady své intervence do procesu 

• Mediátor vede mediaci nestranným způsobem 

• Mediátor zajišťuje stejné procesní podmínky pro obě strany 

• Mediaci je možní provádět jen tehdy, když obě strany souhlasí s osobou 

mediátora (neutralita) 

• Informace získané během mediace jsou diskrétní. Informace, které se mediátor 

dozví na separátních jednáních s jednou stranou, může druhé straně sdělit jen se 

souhlasem strany, o jejíž informace jde 

• Mediaci nelze provádět se stranami intoxikovanými nebo těmi, které mají vážné 

psychické problémy, které omezují jejich schopnost úsudku 

• Cílem mediace je dosažení dohody, která je oběma stranami vnímána jako 

přijatelná 

• Strany mohou odstoupit od mediace v kterékoliv fázi procesu, aniž by bylo 

nutné sdělit důvod 

• Mediátor může od mediace odstoupit z vážných důvodů 
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C. Povinnosti mediátora ke kolegům 

• Mediátor by neměl vědomě vstupovat do žádného sporu mediovaného jiným 

mediátorem bez předchozího souhlasu všech zúčastněných 

• Během procesu mediace se mediátor vyvaruje projevů kritiky kolegů. Kritické 

připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem 

 

D. Povinnosti mediátora k profesi 

• Mediátor si je vědom toho, že nebude posuzován pouze jako individuální 

osoba, ale také jako reprezentant profesní organizace 

• Mediátor se průběžně vzdělává a zvyšuje svoje praktické i teoretické 

dovednosti v mediaci 

• Mediátor by měl mediovat jen v té oblasti, pro kterou je kvalifikovaný 

zkušeností nebo výcvikem 

 

E. Povinnosti mediátora ke společnosti 

• Mediátor v procesu mediace dbá na to, aby byly brány v úvahu nejen zájmy 

stran, ale i zájmy společnosti 

 

F. Řešení stížnosti 

• Stížnosti na porušení Etického kodexu mediátorů ČR řeší Etická komise 

AMČR. Etickou komisi AMČR jmenuje Rada AMČR. 
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Příloha 4 - Seznam akreditovaných mediátorů 

http://www.amcr.cz/mediace/akreditovani-mediatori/seznam.php (cit. 23.5.2009) 

 

členové Asociace mediátorů ČR: 

 

• Zdeněk Bláha, Mgr. 

oblast mediace: občanské, rodinné, obchodní a spotřebitelské spory 

 

• Alena Brožková, JUDr. 

oblast mediace: rodinná, občanskoprávní 

 

• David Doležal, Mgr. 

oblast mediace: občanské spory, rodinná, partnerská, obchodní, týmová 

 

• Martina Krajíčková Haasová, Mgr. 

oblast mediace: trestní konflikty, občanské a rodinné spory 

 

• Běla Hejná, PhDr. 

oblast mediace: rodinná, občanská, komunitní, podniková 

 

• Lenka Holá, PhDr., Ph.D 

oblast mediace: rodinná, obchodní, mediace v občanských sporech, mediace v 

trestním řízení 

 

• Jaroslav Holek, PhDr. 

oblast mediace: rodinná, školní, interetnická, podniková 

 

• Ivana Hospodářová, PhDr. 

oblast mediace: podniková 

 

• Šárka Jarolímková, Ing. 

oblast mediace: občanská, rodinná, firemní, obchodní 
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• Věra Jelínková, MUDr. 

oblast mediace: rodinná a obchodní 

 

• Jitka Jilemická, PaeDr. 

oblast mediace: vnitrofiremí spory, spotřebitelské spory, občanské a komunitní 

spory 

 

• Eliyarti Jusanová 

oblast mediace: sousedské a občanské spory, rodinná a obchodní mediace 

 

• Jiří Kocourek, Mgr. 

oblast mediace: občanská, rodinná, komunitní, podniková, interetnická 

 

• Naďa Kouklová, Bc. 

oblast mediace: rodinná, podniková – vnitrofiremní i mezifiremní, týmová, 

občanské spory, spotřebitelské spory 

 

• Miloš Krč, Mgr. 

oblast mediace: firemní, obchodní, majetkové spory, vyjednávání úvěrů atd. 

 

• Radim Krejčí, Mgr. Ing. 

oblast mediace: rozvodové, občanské, obchodní a zaměstnanecké spory 

 

• Lucie Martinová, DiS. 

oblast mediace: rodinná, občanskoprávní, komunitní, sousedská, školní 

 

• Milan Milner, Mgr. 

oblast mediace: rodinná, občanská, obchodní 

 

• Mirka Nečasová, PhDr., Dr. 

oblast mediace: rodinná, občanskoprávní 
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• Šárka Pešová, Mgr. 

oblast mediace: rodinná, vnitrofiremní, týmová, občanské spory 

 

• Dana Potočková, Mgr., MDR. 

oblast mediace: obchodní a občanské spory, rodinná mediace 

 

• Helena Rampasová 

oblast mediace: rodinná, spotřebitelské spory a zaměstnanecké spory 

 

• Jitka Řezaninová, Bc. 

oblast mediace: obchodní a občanské spory, rodinná mediace 

 

• Thomas Smith, Ph.D 

Mediation field: Types of Disputes: Family disputes, couples in conflict, parent-

adolescent, older persons in dispute with their adult children, family business, 

divorce, post-divorce, children born outside of marriage, conflicts with 

grandparents, stepparents. 

 

• Helena Stöhrová 

oblast mediace: vnitrofiremní a mezifiremní spory; občanské, majetkové, 

rodinné a interetnické spory a konflikty 

 

• Anna Šišková, Mgr. 

oblast mediace: rodinná, interetnická, komunitní, podniková, ve školách 

 

• Tatjana Šišková, PhDr. 

oblast mediace: rodinná, interetnická, komunitní, podniková 

 

• Martina Tesařová, Mgr. 

oblast mediace: rodinná, občanskoprávní 
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• Marek Valvoda 

oblast mediace: obchodní, vnitrofiremní a mezifiremní spory, dále pak 

občanské, majetkové, rodinné spory 

 

• Dana Vrabcová 

oblast mediace: rodinná, mediace v občanských, pracovních a spotřebitelských 

sporech 

 

• Jan Zouhar, Mgr. 

oblast mediace: obchodní, vnitrofiremní spory, občanské, rodinné spory, spory 

mezi mládeží 

 

nečlenové asociace: 

 

• Mgr. Ondřej Vaculík Kroměříž 605 460 680  

• Ing. Marcela Kottová Prostějov 776 146 286  

• Iva Stratilová Moravská Nová Ves 777 327 155  

• Mgr. Eva Zakouřilová Olomouc 723 686 358  

• Jitka Balcarová Jindřichův Hradec 777 814 693  

• Monika Petrásková Praha 721 018 192  

• Ing. Aleš Zeman Praha 777 135 945  

• Mgr. Zuzana Dudová Třebíč, Brno, Ostrava, Praha 773 939 099  

• Mihoková Julie Plzeň 777 662 992  

• Mgr. Martina Kykalová Praha, Beroun martina.kykalova@email.cz  

• Mgr. Marcela Žižková Mariánské Lázně, Cheb, Plzeň 608 978 600 

 

Uvedení mediátoři složili akreditační zkoušku podle vzdělávacích standardů AMČR, o. s. 
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Příloha 5 - Novela občanského soudního řádu, zákona č. 295/2008 
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb08295&cd=76&typ=r (cit. 23.5.2009) 

 

 jedná se o § 100, 110, 111, 270 

 

Ve věcech péče o nezletilé se zavádí možnost uložit účastníkům povinnou účast na vhodné 

terapii. Soud může účastníkům nařídit účast na vhodné terapii nebo na mimosoudním smírčím nebo 

mediačním jednání nejvýše na dobu 3 měsíců. Cílem tohoto ustanovení je usilovat o smírčí vyřešení 

sporů v tak citlivé oblasti, jako je péče o nezletilé děti. Navrhovaná úprava soudu pouze dává 

možnost, nikoli však povinnost, v těchto případech mimosoudní jednání nařídit. V praxi mohou 

nastat různé důvody, pro které není v konkrétním případě vhodné nařídit účastníkům účast na 

mimosoudním jednání (např. domácí násilí), avšak specificky vydělovat určité, byť palčivé 

společenské problémy, by nebylo koncepčním řešením.  

Dále lze uvést, že pokud účastníci mají závažné důvody, proč nehodlají mimosoudní 

jednání akceptovat, měli by tyto okolnosti soudu sdělit. Do doby přijetí zákona o mediaci 

v netrestních věcech, kterým bude upraven způsob financování takových terapií či mimosoudních 

jednání, může soud z povahy věci účastníkům uložit účast na vhodné terapii jen tehdy, je – li 

zajištěn způsob financování mimosoudního řízení nebo terapie. Za zajištění financování 

mimosoudního řízení se z povahy věci považuje také dohoda stran o způsobu hrazení takových 

nákladů, popřípadě též složení dostatečné jistoty některou ze stran ke krytí takto vzniklých nákladů. 

V praxi bude možné tak zpravidla učinit dvojím způsobem: 1. náklady převezmou rodiče, tj. 

např. doloží soudu doklad o zaplacení předpokládaných nákladů, 2. rodiče předloží soudu smlouvu 

se zařízením, které bude mimosoudní jednání nebo terapii provádět (zpravidla však soud před 

vydáním předběžného opatření kontaktuje vhodný subjekt, který by měl terapii nebo mimosoudní 

jednání provádět, a dotáže se, zda terapii nebo mimosoudní jednání provede – ať již zdarma nebo 

na základě úhrady od neziskových organizací či jiných subjektů).  

Za tímto účelem bude aparátem ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. 

Džamily Stehlíkové vypracován seznam vhodných subjektů a zařízení, specializovaných na rodinné 

terapie a mediace, jakož i seznam subjektů, které by se v rámci své činnosti podílely na hrazení 

nákladů předmětných rodinných terapií a jiných mimosoudních jednání. 

Zavádí se nový způsob fakultativního přerušení řízení systematicky zařazeného jako „klid 

v řízení“, a to za účelem provedení mimosoudního smírčího nebo mediačního jednání. Soud má 

možnost nařídit účastníkům řízení účast na mimosoudním řízení. Maximální doba trvání takového 

mimosoudního řízení je stanovena na 3 měsíce, což je doba, která je přiměřená pro provedení 

opakovaných jednání a konzultací, avšak současně by neměla vést k průtahům v řízení nebo jinak 

být na újmu dítěti.  
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Náklady takového mimosoudního řízení však nelze účastníkům klást k tíži, tzn., že tohoto 

institutu bude možné využít jen v případě, že bude zajištěno jeho financování. Za zajištění 

financování mimosoudního řízení se z povahy věci považuje také dohoda stran  

o způsobu hrazení takových nákladů, případně též složení dostatečné jistoty některou ze stran ke 

krytí takto vzniklých nákladů. 

Význam navrhovaného institutu spočívá nejen v možnosti částečně odbřemenit soudy, ale 

zejména umožnit neautoritativní smíření účastníků a narovnání jejich vzájemných vztahů. Přístup a 

chování účastníků v průběhu řízení, kdy soud účastníkům předestře možnost přerušení řízení za 

účelem mediace nebo takový postup nařídí, bude pak ze strany soudu rovněž vzat v potaz jako dílčí 

položka v procesu rozhodování o tom, kterému z rodičů bude dítě svěřeno či případně jaký bude 

rozsah jejich styku s dítětem. Pokud rodič apriori odmítá možnost nalezení kompromisu s druhým 

rodičem ve věcech týkajících se jejich společného dítěte, má takové jednání rovněž určitou 

vypovídací hodnotu o jeho výchovných předpokladech ve vztahu k dítěti a k zajištění jeho 

harmonického rozvoje. 

Základními podmínkami pro přerušení řízení a jeho další trvání je: 

- souhlas účastníků s přerušením řízení za účelem mimosoudního řízení, 

- souhlas účastníků s oprávněním soudu zjišťovat si informace o průběhu mimosoudního 

řízení. 

 

Soud má dále oprávnění podmínit trvání přerušení řízení dalšími skutečnostmi 

vyplývajícími z dané konkrétní věci. Soud zpravidla účastníkům uloží informační povinnost  

o postupu nebo zásadních změnách v mimosoudním řízení, aby mohl případně operativně reagovat 

a sám pokračovat v řízení. Účastníci však nejsou povinni soudu sdělit skutečnosti, které při 

mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání vyšly najevo a které se neprojevily na výsledku 

jednání.  

Soudu se stanovuje povinnost pravidelného přezkumu stavu mimosoudního řízení. Interval 

přezkumu není definován pevným časovým úsekem a bude věcí judikatury soudů, aby pro různé 

druhy soudních řízení, případně s modifikací jiných prvků, které se v takových řízeních objevují, 

sjednotil praxi ohledně toho, co se považuje za přiměřený interval kontroly. Soudu je samozřejmě 

nadále zachována možnost provést kontrolu kdykoliv, resp. vyžádat si ať již od účastníků nebo 

subjektu, který provádí mimosoudní řízení, informace o stavu mimosoudního řízení. V případech, 

kdy mimosoudní smírčí či mediační jednání zjevně neplní svůj účel, je soud oprávněn bez návrhu 

pokračovat v řízení. 

 

 

 


