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Autorkou vybrané téma Mediace jako jedna z forem řešení konfliktu dosud není 
příliš známé a proto se s ním v kvalifikačních pracích příliš často zatím nesetkáváme. 
Do tematického zaměření katedry nicméně dobře zapadá a autorčin výklad to zřetelně 
potvrzuje.

Předložený text rozsahem mírně překračuje očekávaný objem, je podán v pečlivé 
grafické úpravě a prezentován zvládnutým, adekvátně odborným jazykem. Při finálním 
čtení mne nezarazily žádné zjevné gramatické nebo terminologické disproporce. Práce 
má poměrně členitou strukturu, je však logicky dobře provázána a čtenář se v textu dost 
dobře orientuje. Kromě Úvodu a Závěru je tvořen šesti kapitolami.

Nad první, která se zabývá problematikou konfliktu, od vymezení pojmu přes 
druhy, fáze a řešení konfliktů po důsledky pracovních konfliktů, bych možná vyslovil 
otazník stran její nezbytnosti v rámci celého textu. Přestože představuje cca jeho třetinu, 
je tu o tomto dosti objemném a mnohovrstevnatém fenoménu řečeno jaksi málo, neboť 
je nahlížen hlavně v kontextu pracovního prostředí. K výkladu tohoto v psychologii a 
sociální psychologii pevně zavedeného pojmu, opředeného bohatou literaturou, prostě –
při vší úctě – pouze Čakrt a Plamínek nestačí. Je to téma na samostatnou práci, anebo se 
jím raději vůbec nezabývat. Chápu ovšem, že autorka považovala za nutné tuto oblast 
alespoň zmínit, neboť pro dále prezentovanou problematiku svým způsobem tvoří určité 
konceptuální zázemí i logické východisko.

Další kapitoly se věnují již přímo mediaci, druhá jejím typům, fázím, hlavním 
zásadám a cílům, třetí jejímu využití ve světě, v Evropě a u nás, čtvrtá roli mediátora. 
Pátá pojednává o využití mediace v případech diskriminace, především pracovněprávní, 
a u obchodních a firemních sporů. Domnívám se, že tady není třeba vydělovat z první 
podkapitoly její jedinou část, když minimálně druhou či další už tato podkapitola nemá. 
Poslední, šestá kapitola zmiňuje ještě jiné způsoby řešení konfliktů jako např. rozhodčí 
či soudní řízení, případně jednání stran. Závěr je podán velmi svižně a dobře se čte, 
takže jsem litoval, že není aspoň o trochu delší.

Soupis bibliografických citací zahrnuje přes dvě desítky pramenů, v češtině i 
cizojazyčných, tištěných i elektronických. Jejich podoba odpovídá normám, stejně jako 
odkazy přímo v textu. Svůj odkaz by ale měly mít i tabulky na s. 37 a 38 (vydedukoval 
jsem si, že nejspíš bude stejný jako u Tabulky č. 6 na s. 39). Dále bych rád autorku 
upozornil, že azbukou či cyrilicí psané prameny se podle ČSN přepisují do latinky (byť 
sovětská publikace uvedená v azbuce samozřejmě působí krásně exoticky). K literatuře 
dlužno poznamenat, že autorku bezpochyby stálo hodně úsilí opatřit si k analyzované 
oblasti relevantní prameny, vždyť jde o téma stále zahalené určitou výjimečností a 
hlavně v našich podmínkách o postupy poměrně sporadicky aplikované. Autorka také 
prokázala, že s literaturou umí kreativním způsobem pracovat.



Snad by se dalo práci ještě mnohé vytknout, to lze ostatně vždycky. Někde se asi 
projevuje autorčina nevelká zkušenost s tvorbou takovýchto rozsáhlejších textů. Např. 
část inzerovaná jako mediace ve světě je ve skutečnosti informací o mediaci v Číně, 
která je ovšem velice kusá (a o objektivitě a nestrannosti mediace za panování Maa i 
dnes, kdy je Čína pověstná svým specifickým pohledem na dodržování lidských práv, by 
se nejspíš dalo v řadě případů s úspěchem pochybovat).

Každopádně chci závěrem konstatovat, že zde vznikl text, který je originální, de 
facto průkopnickou prací. To je jeho neoddiskutovatelný přínos a autorčino odhodlání 
vydat se do neznámé tematiky si zaslouží uznání. Určitě nekráčela cestou nejmenšího 
odporu, prostě jen něco napsat, když už se musí něco odevzdat. I když jde o text, který 
si zaslouží pozitivní hodnocení, neboť přináší řadu zajímavých a jistě dále využitelných 
informací, ještě více oceňuji osobní nasazení autorky. Proto výsledek hodnotím jako 
splnění bakalářského úkolu a předkládanou práci bez výhrad doporučuji k obhajobě.
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