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Abstrakt

Předkládaná práce se věnuje problematice řešení konfliktů s pomocí dosud ne příliš 

známé mediace. Klade si za cíl přiblížit tuto metodu veřejnosti a seznámit ji s jejím 

využitím u nás i v zahraničí. V jednotlivých kapitolách vysvětluje významy důležitých 

pojmů, jakými jsou například konflikt, diskriminace a šikana na pracovišti. Především je 

v ní definována mediace jako taková a význam osoby mediátora. Některé otázky týkající se 

této problematiky ponechávám záměrně otevřené, neboť mediace je stále se vyvíjející 

metodou. Tato bakalářská práce obsahuje mimo jiné i údaje a přehledy úspěšnosti a 

procentuálního využití této progresívní metody. Informace v ní uvedené vycházejí 

z odborných materiálů a statistik, včetně těch zahraničních. Nejen díky nim je práce 

shrnujícím materiálem, který podává přehlednou informaci o mediaci, jako jedné z forem 

řešení konfliktů. 

Resume

This work is devoted to resolving conflicts with still not too familiar mediation. It 

aims to bring this method to the public and familiarize them with its use at home and 

abroad. In each chapter explains the meanings of important concepts such as conflict, 

discrimination and bullying in the workplace. In particular, it is defined as mediation and 

the importance of such person mediator. Some questions on this issue I leave open on 

purpose, because the mediation is still an evolving method. This work includes, inter alia, 

data and reports the percentage of success and use of this progressive method. The 

information set forth herein are based on technical documents and statistics, including 

those from abroad. Not only because they work summarizing the material, which gives 

clear information on mediation as a form of conflict resolution.
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0 Úvod

Ve své bakalářské práci bych se ráda věnovala tématu konfliktů a mediaci, jako 

jednomu ze způsobů řešení konfliktů. Nejprve se pokusím přiblížit problematiku konfliktu 

a následně se budu zabývat tím, co vlastně samotná mediace je, k čemu "je vlastně dobrá", 

kdo je mediátorem a jaké je postavení mediace mezi ostatními řešeními podobných 

konfliktů. Konflikt i mediace jsou velmi rozsáhlá témata.

Problematika konfliktu je stejně stará jako lidstvo samo. Již v dobách pravěku 

vznikaly konflikty mezi lidmi i mezi kmeny, jen způsob jejich řešení byl většinou fatální. 

Jak postupoval vývoj člověka, vyvíjely se i příčiny konfliktů a s jednotlivými druhy 

konfliktů přicházela stále nová a nová řešení. Domnívám se, že ani v současnosti není tento 

vývoj ukončen a bude v příštích desetiletích kontinuálně pokračovat. Vždy bude nutné 

konflikty jasně vymezovat a vymýšlet jejich efektivní, rychlé a nenákladné řešení. Jedním 

poměrně novým druhem řešení je mediace, která mne, jakožto moderní metoda používaná 

například v naší zemi velmi krátce, zaujala. Zaujala mne svým přístupem ke konfliktu i 

způsobem jeho řešení, které je především vstřícné. 

Abych se tomuto tématu přiblížila, vyhledala jsem si řadu odborných knih i 

časopisů mediaci zmiňujících či popisujících její průběh a způsob využití. S nastudováním 

těchto materiálů jsem pak skloubila informace od firmy, která se mediací zabývá a která 

má v této oblasti působení bohaté zkušenosti, a to především v řešení státních problémů a 

konfliktů, i když v menší míře poskytuje též služby v oblasti rodinného i pracovního práva, 

a která  se v poslední době začíná specializovat i na pomoc zahraničním firmám a cizincům 

přicházejícím do naší republiky především ze zemí bývalého Sovětského svazu a snaží se 

být jim plně nápomocna ve věcech nejen právních, týkajících se jejich pobytu a působení v 

ČR. Tato firma má ve svém oboru mnoho zkušeností, neboť jejími klienty byly, mj. 

například Fond národního majetku České republiky, Zemek Group, a. s., Český investiční 

holding, Ministerstvo vnitra České republiky, Sparta Fotbal, a. s., Východoslovenské 

železárny, a. s., Dostihový spolek Pardubice, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 

České republiky a v neposlední řadě zahraniční firma GrEco. Díky těmto výše zmíněným 

zkušenostem tato firma pořádá i kurzy zaměřené na vzdělávání a výcvik mediátorů.

V této souvislosti mne začala zajímat i historie mediace a míra jejího využívání v 

zahraničí, zejména pak v zemích EU. Osobně vidím její velkou výhodu v tom, že se dá 
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využívat v mnoha různých oblastech, od konfliktů v rodinách, přes trestní právo a 

konflikty ve firmách, až po mezinárodní konfliktní situace, včetně těch politických. 

Ve své práci jsem jednotlivé možnosti jejího využití zmínila v samostatných 

kapitolách a využila jsem všech dostupných pramenů k uvedení relevantních informací o 

ní. Je mi líto, že nemohu uvést i velmi konkrétní případy, ale vzhledem ke klientele firmy, 

která mi poskytla možnost tuto metodu blíže poznat, se jedná o tajné materiály.

I přesto doufám, že má práce přispěje ke zvýšení obecného povědomí o mediaci a 

že bude tato metoda díky svým výhodám využívána v čím dál větší míře.
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1 Konflikt

1.1 Vymezení pojmu

Slovem konflikt můžeme označovat srážku, vzájemnou kolizi sil stojících proti 

sobě, soutěž, nebo lze konflikt označit jako nedorozumění dvou a více osob. Slovo vychází 

z latinského slova conflictus, což znamená „srazit se spolu, srážka“. Konflikt lze 

charakterizovat také jako: „situaci, v níž nastávají nekompatibilní aktivity. [Je to]aktivita, 

která je nekompatibilní s jinou, brání, znesnadňuje, přináší obtíže, zraňuje anebo jiným 

způsobem ji činí méně účinnou“ (Deutsch, 1969, s. 7). „… možná byste nevěřili, kolik 

konfliktů vzniká již z toho, že lidé odlišně vnímají slova, která užívají.“ (Plamínek, 2009, s. 

14). Nicméně jasné je, že je konflikt nedílnou součástí našeho každodenního života. „Celá 

historie našeho aktuálního vesmíru začíná – alespoň podle současných představ – velkým 

třeskem, tedy řešením gigantického konfliktu, o jehož povaze můžeme pouze spekulovat.“

(Plamínek, 2009, s. 12). S konflikty se každý den setkáváme v mediálních prostředcích, 

které nás informují o sporech v politice a v mezinárodních vztazích, ale také se setkáváme 

se spory sousedskými či rodinnými, s konflikty mezi spolupracovníky, přáteli, mezi žáky 

ve škole, či mezi partnery. 

Definice konfliktu odkazuje na vztah ke stabilitě a rovněž k rovnováze systému, ve 

kterém konflikt probíhá – destabilizujícím aspektem systému je konflikt. Destabilizačním 

aspektem rozumíme jakýkoliv vztah v systému, který může zapříčinit velmi podstatnou 

změnu stavu daného systému a systém je něco, co lze chápat, či definovat. Můžeme také 

vůči svému okolí a uvnitř systému rozlišovat menší části. Konflikt sám může ohrozit 

schopnost systému udržet si rovnováhu, anebo naopak konfliktem můžeme cíleně na jeho 

rovnováhu zaútočit a s jeho pomocí rovnováhu systému navodit. 

Z toho jasně vyplývá, že s konflikty je lépe umět dobře vycházet a neučit se s nimi 

žít, než se jim vyhýbat a bojovat s nimi. Je nutné uvědomit si v širších souvislostech 

význam konfliktů v našem životě. Díky tomu se nám pak jeví pozitivní přístup ke 

konfliktům mnohem snazší a účelnější.
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1.2 Příčiny konfliktů

Je zcela v pořádku, že mezi lidmi vznikají odlišné názory. Pokud mít vlastní názor a 

zájem považujeme za zcela přirozené a legitimní a stejně tak vnímáme i fakt, že názory a 

zájmy mohou být různé, měli bychom považovat za naprosto přirozené a legitimní i to, že 

existují konflikty. Existence konfliktu je tedy zcela přirozenou a legitimní součástí našeho 

života.

Názory a zájmy lidí se mohou různit, proto názory, které jsou odlišné, nemá smysl 

zesměšňovat, odmítat, či je dokonce přehlížet. Má smysl naslouchat jim, přemýšlet o nich 

a respektovat je, stejně jako respektovat jejich nositele. Odlišné názory nejsou jen 

přirozené, ale jsou dokonce velmi potřebné. Díky odlišným názorům vznikají nové nápady, 

a pokud bychom je neměli, ztratili bychom schopnost tvořivého myšlení a vynalézání 

takzvaně „nových cest“.

Konflikty narušují rovnováhu a „rovnováha je přitom něco, s čím si můžeme vcelku 

bez obav zahrávat.“ (Plamínek, 2009, s. 14).

Každý z nás má svůj názor a své myšlenky. Je to nejsoukromější část každého 

z nás, a zároveň se jedná o jedno ze základních lidských práv. „Myslím, tedy jsem“ říkal 

Descartes. Každý názor i myšlenka má právo být vyjadřována a šířena zcela volně bez 

jakýchkoliv omezení.

Naše schopnost řešit konflikty je velmi důležitou schopností. Ten, kdo není schopen 

řešit své problémy, ten riskuje vlastní zánik. Tato definice platí jak pro jedince v osobním 

životě, tak i pro další subjekty (politické strany, podnikatelské subjekty).

Konflikty a jejich řešení tak vlastně nepřímo působí jako test adaptability 

v prostředí. Je velmi důležité, zda, a jak, jsou konflikty řešeny. Jestliže konflikty 

přehlížíme, podceňujeme, či je neřešíme včas a dostatečně, dochází k jejich hromadění a 

může to vést až k extrémnímu výsledku, kterým může být například revoluce systému.

1. Jestliže neexistují konflikty, vede to k ustrnutí systému a k jeho úpadku

2. Pokud konflikty existují, ale nejsou řešeny, vedou ke ztrátě rovnováhy a jednoty 

a k revolučním změnám v systému

3. Správné a včasné řešení konfliktů vede ke stabilitě a následně k plynulému 

vývojovému procesu
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Příčin, které vyvolávají konflikty, je na světě velké množství. Primárně je lze však 

rozdělit do těchto 3 základních skupin:

1. Konflikty kvůli majetku

2. Konflikty, ve kterých hraje hlavní roli systém hodnot

3. Konflikty, které jsou vyvolávány psychologickými potřebami

Všechny tyto skupiny se podílejí na tvorbě konfliktů. Tím, že jsou mezi sebou 

provázány, je mnohem těžší řešení sporů. Řešení těchto sporů je těžké i z toho důvodu, že 

souvisejí s názory tvořícími náš smysl života a naší identitu, tedy s tím, co je pro nás 

nejdražší. 

1.3 Druhy konfliktů

Konflikty lze dělit podle toho, jakou roli v nich lidé mají:

 Extrapersonální konflikt – tento konflikt probíhá mimo oblast lidského působení. 

Odehrávají se např. ve světě přírody, a člověk se jim snaží přiblížit jen proto, aby 

zde našel podobnosti a případně vzory řešení

 Interpersonální konflikt – takto označujeme konflikty, které probíhají mezi dvěma 

lidmi. Známe dva druhy interpersonálních konfliktů. Jsou jimi spory a problémy. 

Mezi nimi je zásadní rozdíl. „Spory jsou konflikty, do kterých jde alespoň jeden 

účastník s cílem prosadit své řešení. Problémy jsou takové konflikty, kde všichni 

účastníci neusilují o prosazení svého, ale o nalezení dobrého řešení. Striktně vzato 

jde spíše o dva přístupy k řešení konfliktů než o dva principiálně rozdílné typy. O 

tom, zda bude mít konflikt povahu sporu, nebo problému, rozhodují jeho lidští 

aktéři“. (Plamínek, 2009, s. 19)

 Intrapersonální konflikt – je vnitřní spor. Takový, jaký se odehrává uvnitř jedince

 Skupinové konflikty – konflikty, které se odehrávají v uzavřené skupině lidí, a to 

bez ohledu na počet zúčastněných. Tyto konflikty se objevují především 

v organizacích. „V organizacích vždy existují oddělení, pracoviště a pracovní 

místa, která v sobě mají již od počátku zabudován vysoký konfliktový potenciál. Ani 

ten nejvstřícnější a nejkooperativnější člověk by zde nebyl schopen trvale pracovat 

bez sebemenšího střetu, nedorozumění nebo rozmíšky.“ (Čarkt, 2000, s. 19)
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 Meziskupinové konflikty – konflikty mezi dvěma a více uzavřenými skupinami lidí

 Konflikt jedince se skupinou „Komplikace vznikají především tam, kde pracovníci 

musí: a) spoléhat na výsledky práce jiných, b) spoléhat na zpětnou vazbu od jiných, 

aby zjistili, jak si vedli při vlastní práci, c) vstupovat s jinými do osobního styku. Je-

li práce vzájemně závislá, jsou i lidé závislí na tom, co, jak a kdy učiní jiní. 

Takováto vzájemná závislost může vést ke konfliktům v povoláních tak odlišných, 

jako je zedník stavící se svou partou jednu zeď, chemik a jeho asistent připravující 

experiment či sestra a chirurg na operačním sále. Práce těchto lidí je složitě 

navzájem provázána a závislá, má sklon vytvářet situace mající značný konfliktový 

potenciál.“ (Čakrt, 2000, s. 20)
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Jako ilustraci lze uvést např. nejčastější typy konfliktů, s nimiž se pracovníci obracejí na 

své nadřízené (164 dotázaných)

Tabulka č. 1 Nejčastější typy pracovních konfliktů

Typ konfliktu mezi pracovníky Četnost výskytu Procenta

Jeden pracovník si stěžuje na 

práci jiného
41 25

Dva pracovníci se přou o výklad 

nějakého pravidla nebo 

pracovního předpisu

17 10

Pracovník si stěžuje, že jiný na 

něj má přílišné nároky a 

požadavky

12 7

Pracovník si stěžuje na nějakou 

formu diskriminace
11 7

Neshody týkající se odměňování 11 7

Pracovník si stěžuje, že jiný mu 

zasahuje do výkonu jeho práce či 

pravomocí

10 6

Stížnosti na nedodržení dohody či 

smlouvy
9 6

Pracovník obviňuje druhého 

z nečestnosti, zlé vůle atp.
9 6

Jiné 32 20

Pramen: (Čakrt, 2000, s. 40)

Ve výše uvedených příkladech se jmenované konflikty staly příčinou 

dlouhotrvajících napjatých vztahů, kdy se toto napětí odrazilo nejen na narušení osobních 

mezilidských vztahů, ale i na vztazích celého okolí a na snížení pracovních výkonů všech 

zúčastněných.
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1.4 Fáze konfliktu

Konflikt lze rozdělit do čtyř fází.

1. fáze – Potencionální opozice

Dostáváme se do sporu díky našim názorům a životním postojům k určitým problémům. 

Tyto postoje a názory mnohdy pramení z různých vnějších zdrojů, a právě tyto naše názory 

ovlivňují naše reakce při nastalém konfliktu.

Jako vnější zdroje můžeme označit:

 Představu, kterou jsme o podobném konfliktu získali již jako děti

 Ovlivnění životními situacemi (chováním rodičů, přátel, učitelů, 

nadřízených)

 Stanoviska, která jsou na daný problém prezentována různými druhy médií

 Vlastní zkušenosti s konfliktem

2. fáze  - Vnímání a personalizace

Právě v této fázi dochází ke vzniku konfliktu

3. fáze – Jednání

Naše reakce na konflikt. V této fázi konfliktu mohou naše reakce vyvolat buď pozitivní, 

nebo negativní důsledky. Naše reakce mohou být například tyto:

 Předstírání, že je vše v pořádku

 Smích

 Vybití zlosti

 Přímý rozhovor o problému

 Kapitulace nad problémem

 Postěžování si jiným osobám

 Pláč

 Ironie
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Toto souvisí s jednotlivými sociálními rolemi, které lidí v konfliktních situacích hrají. „

1. Role účastnická – tu hrají lidé, mezi nimiž konflikt vznikl. Jsou přímými aktéry 

situace, jednají jako soupeři a nepřátelé

2. Role moralizující – její aktéři jsou přesvědčeni, že je jejich povinností zmírnit 

konflikt – napomínají znepřátelené strany, vytýkají jim jejich jednání, odsuzují je a 

snaží se je přimět ke smíření.

3. Role provokující – hrají ji lidé, kteří se snaží konflikt zostřit, prohloubit. Podněcují 

účastníky proti sobě, jitří jejich negativní pocity.

4. Role řešitelská – v té vystupují lidé, kteří se snaží zjistit příčiny vzniku konfliktu, 

zprostředkovávají věcné informace, pomáhají vyjasňovat stanoviska. Jejich cílem je 

vyřešit a zvládnout konflikt.

5. Role evidující – zastávají ji lidé, kteří pozorují konflikt, ale nezasahují do průběhu, 

nenavazují kontakt s účastníky, s ostatními nezúčastněnými členy skupiny konflikt 

pouze komentují a hodnotí. Jejich postřehy by mohly mít kladný význam pro 

řešení, kdyby se dostaly k řešitelům konfliktu.

6. Role distancující – v ní jsou lidí, kteří sice zpozorují konflikt, ale s odstupem. Brání 

se vtažení do konfliktu. Konflikt nekomentují. Někdy znají důležité informace, 

které by pomohly k jeho řešení, ale ani to není motivací k jejich vystoupení.

7. Role nevšímavá – v ní vystupují lidé, kteří jsou neteční k dané situaci vůbec. 

Ignorují známky napětí, žijí a pracují izolovaně. Konfliktu si nevšímají, nebo jej 

vůbec nepozorují.“

(Holá, 2003, s. 16 – 17)

4. fáze – Výsledek

Většina reakcí na konflikt vede k negativním důsledkům, mezi něž patří únava, snížení 

sebevědomí, stres při špatném řešení konfliktu, a naopak v pozitivním výsledku snížení 

napětí a lepší poznání druhého i sebe sama při správném řešení sporu.
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Graf č. 1 Postup při vývoji konfliktu

Pramen: (Langton; Robbins; Judge, 2010, s. 432)

Výchozí podmínky:
 Komunikace

 Struktura

 Osobností znaky

 Okolí

Strategie 
zvládání konfliktu:

 Konfrontace

 Spolupráce

 Kompromis

 Vyhýbání se

 ÚstupPozitivní 
vliv na 
výkonnost

Zjevný
konflikt

Negativní
vliv na
výkonnost

Pocit 
konfliktu

Vnímaný 
konflikt
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1.5 Řešení konfliktu

Styly řešení problému mohou být velice rozmanité. Pro nikoho z nás není 

jednoduché se s konfliktem vypořádat. K tomu je potřeba ochota, sebevědomí a především 

komunikace. Je nutné při každém z nich dodržovat nejzákladnější pravidla. 

„Chraňte stabilitu. Konflikty mohou být definovány jako aspekty, které do systému 

vnášejí nerovnováhu nebo nestabilitu, a tím je dynamizují. Řešením konfliktu vlastně 

hledáme novou rovnováhu. Změny rovnovážných stavů jsou přirozenou součástí vývoje 

systémů. Krize nastává teprve tehdy, když systém ztrácí mechanismy hledání nových 

rovnováh – destabilizuje se.

Respektujte lidskou složku konfliktu. Lidé mohou v interpersonálních konfliktech 

buď prosazovat svá určitá preferovaná řešení (pak jde o spory), nebo společně hledat 

řešení dobré pro všechny (potom jde o problémy). Spory a problémy vlastně představují 

dva základní přístupy lidí ke konfliktům. Spory se od problému liší přítomností lidského 

aspektu, věc bývá zabalena do emocí. Pří řešení sporu bychom měli postupovat od tohoto 

emocionálního obalu k věcnému jádru.

Jednejte o zájmech. To, co lidé říkají (postoje), a to, co potřebují (zájmy), nebývá 

v konfliktech vždy stejné. Zájmy jsou příčinami postojů a řešení vzniklá na úrovni příčin 

jsou pravidelně lepší než řešení opírající se o postoje.“ (Plamínek, 2009, s. 25)

Cílem řešení je, aby problém dále nepokračoval, a aby se do budoucna snížila 

možnost jeho opakování. V tomto případě známe dvě hlavní možnosti řešení.

Prvním z nich je vyhnutí se konfliktu, druhým je se problému postavit čelem. 

Rizikem tohoto řešení je mnohdy ovšem agrese jednoho nebo obou účastníků řešení, a 

nezáleží na tom, zda jde o jednotlivce, nebo o celé skupiny. Nejlepší variantou, jak 

odstraňovat konflikty, je tedy řešení problémů. 

Na problémy je dobré se dívat jako na součást našeho života a všech mezilidských 

vztahů. Hlavní zásadou tedy je najít řešení, které bude vyhovovat oběma stranám, tedy 

nalezení pro všechny strany přijatelného kompromisu. Při tomto řešení se ovšem musí 

každá ze zúčastněných stran něčeho vzdát.

Dalším možným řešením je tedy dohoda mezi účastníky. Obě strany se od počátku 

snaží vyřešit spor ke spokojenosti obou účastníků. Snaží se navzájem nalézt potřeby toho 

druhého a na základě toho dohodnout přijatelné řešení. 



17

Základní styly řešení jsou tedy:

1. Vyhýbání se konfliktu, únik od konfliktu

2. Konfrontace s problémem, či agrese

3. Kompromis

4. Dohoda

Tabulka č. 2 Srovnání pěti přístupů ke konfliktu

Přístup Váš cíl Váš postoj Zdůvodnění Pravděpodobný 
výsledek

Konfrontace Prosadit svou „Já vím, co je nej-
lepší a správné. 
Opovažte se to 

zpochybnit“

Je lepší někomu 
šlápnout na kuří 

oko než se vzdávat 
našich velkých cílů.

Máte pocit vítěz-
ství a zadostiuči-
nění, avšak druhá 
strana je poražena 

a ponížena

Spolupráce Vyřešit problém 
spolu

„Toto je moje sta-
novisko, jaké je 

vaše?“ „Jsem od-
hodlán/a hledat s 

vámi optimální 
řešení“ „Co říkají 

fakta?“

Názory obou stran 
mají stejnou důle-

žitost (ne však 
nutně platnost). Je 
třeba klást stejný 
důraz na kvalitu 
řešení i na spra-
vedlivý postup

Problém se s nej-
větší pravděpo-

dobností uspokoji-
vě vyřeší

Vyhýbání se Nemít s tím nic 
společného

„Jsem neutrál.“ 
„Musím si to roz-
myslet.“ „To není 
moje věc.“ „Ať se 

starají jiní.“

Nesouhlas je sám 
o sobě špatný a 

nežádoucí, proto-
že vyvolává napětí

Problémy se zpra-
vidla nevyřeší, což 
působí dlouhodo-

bou frustraci

Ústup Jenom nikoho 
nenaštvat, nikoho 

se nedotknout

„Já tu vlastně 
nejsem důležitý.“

Udržování harmo-
nických vztahů je 
vůbec nejdůleži-

tější.

Druhá strana vás 
patrně začne zne-

užívat.

Kompromis Rychle nalézt ře-
šení, s nímž by-
chom mohli žít

„Skončeme to, 
abychom se co 
nejdříve mohli 
vrátit k práci.“

Protahované kon-
flikty odvádějí lidi 
od práce a zbyteč-
ně otravují atmo-

sféru.

Účastníci budou 
napodmiňováni 

hledat příště opor-
tunní, přijatelná a 
účelová, spíše než 

účinná a trvalá 
řešení.

Pramen: (Čakrt, 2000, s. 73)
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Druhy řešení konfliktu jsou potom

1. Spontánní

2. Záměrné

Mezi spontánní řešení patří obranné kroky, při kterých se se spory vyrovná každý sám 

bez cizí pomoci. Mezi tyto spontánní řešení patří zejména agrese a únik, rezignace, 

popření, či sobectví. Další možnosti řešení je záměrné řešení. Tuto skupinu řešení 

problému lze rozdělit do dvou podskupin.

1. Řešení účastníky konfliktu (kde se bohužel vyskytuje i riziko osobních útoků)

2. Řešení další osobou – „Sama přítomnost třetí strany – byť se v konfliktu aktivně 

neangažuje – může výskyt takovýchto jevů omezit už jen tím, že lidé se snaží před 

některým dalším vypadat rozumně a odpovědně. I když je role třetí strany ne zcela 

jasná a účastníci sporu nevědí, zda a kdy budou její přízeň potřebovat, přesto se 

podvědomě snaží nějak zalíbit a vypadat přinejmenším ‚lépe‘ než protistrana.“

(Čakrt, 2000, s. 35)

Řešení účastníky konfliktu je řešení, kterého se neúčastní žádná třetí strana, zatímco 

pokud zvolíme řešení další osobou, můžeme si zvolit tři způsoby řešení – soud, arbitráž 

nebo mediaci. 

1.6 Důsledky pracovních konfliktů

Zcela samostatnou kapitolou jsou pak konflikty pracovní. Tyto konflikty jsou 

mnohem variabilnější a různorodější, než by se na první pohled mohlo zdát. Konflikty 

mohou vyvstat mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným, mezi nadřízeným a jeho 

podřízeným (podřízenými), a samozřejmě i mezi jednotlivými zaměstnanci. Na rozdíl od 

osobního života je totiž nutné v zaměstnání spolupracovat a snažit se vycházet s rozličnými 

typy lidí, kteří se souhrou náhod stanou vašimi kolegy ve chvíli, kdy danou práci přijmeme 

a do zaměstnání nastoupíme. Nedorozumění a konflikty, které mohou následně vzniknout, 

pak můžeme rozdělit na dvě skupiny. Jednou skupinou jsou konflikty, které mají vliv na 

zaměstnance, a druhou skupinou jsou konflikty, které mohou postihnout firmu jako celek. 

Přístup k oběma by však měl být shodný. 
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Graf č. 2 Rozklíčování konfliktu

Pramen: (MEDLÍKOVÁ, 2007, s. 38)

1.6.1 Důsledky pro zaměstnance

Jak jsem zmínila v úvodu této kapitoly, pracovní konflikty mají mnoho podob a 

mnoho důvodů svého vzniku. Některé mohou vznikat ze zcela malicherných důvodů, 

například odmítnutí žádosti o pomoc při řešení pracovního úkolu, či kritika kolegy, 

obzvláště, je-li neoprávněná, a nakonec to může být i obyčejná nezdvořilost. Osobní 

problémy mezi zaměstnanci pak mohou přerůst v problém mnohem větší, pokud není včas 

vyřešen, do kterého se mohou postupně zapojovat i ostatní zaměstnanci a řešení pak bývá 

složitější. Vzniká tím problém skupinový a při jeho řešení může, a ve velkém počtu 

případů se tak i opravdu stane, dojít k personálním změnám v daném kolektivu, nebo 

dokonce k personálním změnám v jeho vedení a mnohdy je nutné přemístit zaměstnance 

do jiného prostoru (kanceláře) či do jiné pracovní skupiny. (Fehlau, 2003).

AKCE

STRATEGIE CHOVÁNÍ

PROBLÉM nebo SPOR?

ZDROJE (energie, čas, informace, pomoc)

KONFLIKT

ZPŮSOBILOST (nutné dovednosti, osobní vlastnosti)
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Takový zaměstnanec se pak může cítit destabilizovaný, což se může projevit 

například nezájmem o práci (byť třeba dočasným), nebo poklesem pracovního výkonu. 

Toto může mít obrovský vliv na psychiku nejen dotčeného zaměstnance, ale i na celý 

kolektiv, a z toho pak plynou další negativa. Dalším problémem pak bývá, přeroste-li 

konflikt v teror. V tomto případě je nutné rozlišit, zda se jedná o snahu poškozovat své 

kolegy (neoblíbeného kolegu), napadat je záměrně a s tichou podporou vedení (mobbing) 

nebo zda se jedná o víceméně stejný druh napadání, ale iniciovaný vedením (bossing). Aby 

nedocházelo k nepravdivým obviněním, mají obě formy zcela jasně vymezenou strukturu a 

definici. „Podle jedné z definic se mobbingem na pracovišti rozumí situace zatížená 

konflikty, při níž je příslušný člověk jednou osobou nebo více osobami napadán:

 systematicky

 nejméně jednou týdně

 a nejméně během jednoho souvislého půlroku

 s cílem a/nebo efektem vyloučení ze společné oblasti činnosti

 přímo nebo nepřímo

Obsah mobbingu je definován pomocí spektra 45 různých jednání, s nimiž je oběť 

konfrontována.“ (Fehlau, 2003, s. 24 – 25)

Mobbing je nebezpečný především proto, že se mnohdy táhne měsíce a roky. Tento 

konflikt není jednorázový. „Probíhá většinou v pěti fázích:

1. Důvodem pro fenomén zvaný mobbing je zpravidla nějaký buď vůbec, nebo špatně 

ošetřený problém. Může jít o jednoduchý problém, avšak není-li řešen, rozvine svou 

vlastní dynamiku. Dochází k prvním, často i k opakujícím se napadením mezi 

dotčenými osobami. Z toho pak vykrystalizuje oběť.

2. Útoky se soustřeďují na jednu osobu, stávají se častějšími a intenzivnějšími. Vzniká 

psychoteror. Oběť je urážena a ponižována a snižuje se tím její schopnost 

sebeovládání. Oběť je zaplétána stále více do své role a je to patrné i pro třetí 

osoby. Situace obětí se stává ‚případem‘, a tím i věcí veřejnou pro podnik.

3. Vývoj se stupňuje. Porušování práva a urážení narůstá. Oběť je zoufalá. Vyhledává 

lékařskou a psychologickou pomoc. Střídají se u ní stavy deprese a agrese. Oběť se 

už necítí být akceptována a naopak si uvědomuje, že je vyloučena ze svého 

sociálně-pracovního prostředí.



21

4. Je nastoupena cesta k izolaci. Oběť je už tak nápadná, že se tím musí zabývat 

zaměstnavatel. Zatímco oběť podniká zoufalé pokusy o znovunabytí pocitu vlastní 

hodnoty, názor na jeho nápadnost je už zpečetěn. Připravuje se ukončení 

pracovního poměru cestou odstrkování, zbavování vlivu a přemisťování.

5. Oběť opouští podnik. V mnoha případech dostává odstupné. Pokusy o zvládnutí 

těchto zkušeností v pozdější době končí většinou neúspěšně. Nezřídka je následkem 

nezaměstnanost a ztroskotání dlouholetých partnerských vztahů.“

(Fehlau, 2003, s. 27 – 28)

Bossing pak lze charakterizovat jako jinou formu mobbingu. Jeho specifickým 

znakem je to, že šikanování zaměstnance se dopouští přímo sám nadřízený. Činí tak 

veřejně a svým chováním poškozuje pověst zaměstnance před ostatními kolegy. Postupem 

času se tento druh znepříjemňování života na pracovišti vyvíjí a stupňuje. Nejvyužívanější 

formou bossingu je zabraňování dotyčnému v přístupu k informacím. Možná by stálo zato 

zamyslet se nad otázkou, proč vlastně vedoucí pracovník šikanuje své podřízené. Důvodů 

bychom jistě našli mnoho. Hlavním důvodem může být komplex méněcennosti či obava 

z případné konkurence. Začne-li se nadřízený chovat výše zmíněným způsobem, poukazuje 

tím na svou závažnou charakterovou vadu, která je v oblasti řízení lidských zdrojů 

nepřípustná. Proto mnohdy z obavy z odhalení této vady sáhne raději po klasické formě 

mobbingu. To znamená, že zapojí do svého útoku na podřízeného i ostatní zaměstnance. 

V tomto okamžiku vedoucí pracovník rozehrává svou hru ve dvou rovinách. První rovinou 

je skryté podporování kolegů v útocích na vybranou oběť a druhou je zachovávání masky 

nestrannosti. Tuto masku si však může udržovat jen do chvíle, než se na něj oběť obrátí se 

svými stížnostmi a žádostí o pomoc.

Výše zmíněné důvody, mobbing a bossing, už zasahují do obou oblastí a ve svých 

důsledcích ovlivňují nejen zaměstnanecké vztahy, ale i činnost a fungování firem. 
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1.6.2 Důsledky pro zaměstnavatele

Konflikty, které zasahují do fungování a stability firem, je třeba řešit s jiným 

nasazením, byť s možným použitím stejných prostředků. Prvním možným způsobem řešení 

je právě mediace, která na rozdíl od řešení sporů právní, či dokonce soudní formou, 

umožňuje smírné a efektivní narovnání sporů. Jen ona dokáže docílit takzvané WIN-WIN-

SITUATION, kdy jsou v podstatě vítězem obě zúčastněné strany. Dochází proto ke 

kompromisu a žádná se zúčastněných stran není poškozenou a zcela prohrávající, což 

zvyšuje předpoklad dlouhodobého klidu. (Fehlau, 2003)

Firemní kultura a její hodnotový žebříček bývají totiž velmi specificky a složitě 

tvořeny a jakákoli destabilizace může změnit směr, kterým se firma snaží ubírat. I proto 

firmy vynakládají nemalé finanční prostředky na vytvoření dobrých pracovních podmínek, 

a to jak materiálních, tak i sociálních, mezi něž dobré mezilidské vztahy nepochybně patří. 

Vedení firmy se tedy snaží, aby zabránilo konfliktům mezi zaměstnanci a i proto na pozice 

manažerů přijímá lidi se zkušenostmi v řízení lidských zdrojů, a nebo lidi s přirozenou 

autoritou, kteří sami dokáží konflikty menšího charakteru vyřešit. Toto ilustruje následující 

algoritmus. 
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Graf č. 3 Návod na rozklíčování problému

Pramen: (Medlíková, 2007, s. 99)

„Základní věcí je říci si upřímně, zda chcete situaci měnit, nebo ne. Rozhodnutí, že 

nebudete zasahovat ani nic dělat, je zcela regulérní. Pak už ale nevěnujte další energii 

steskům na téma ‚kdybych byl býval‘.

Druhou důležitou otázkou je otázka zdrojů. Jestliže na to nemáte (chuť, sílu, 

informace, peníze, lidi …), pak neřešte. Nevyčítejte si to, ale pracujte na získání zdrojů. 

Závěrečný krok je už pouze rozvržení vašeho jednání v čase.“ (Medlíková, 2007, s. 

99)

Máme-li problém rozklíčovaný, je třeba, aby si manažer stanovil, jakým směrem se 

bude ubírat dál. Pro dobrý výsledek jednání je nejvhodnější určit si důležité body a držet se 

jich. 
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24

Tabulka č. 3 Postupy řešení konfliktu

Pramen: (MEDLÍKOVÁ, 2007, s. 76)

Není-li však manažer schopen tyto situace řešit, a to například z takových důvodů 

jakými jsou zažité stereotypy v myšlení a jednání, nahlížení na problém pouze z jednoho 

hlediska a jeho velmi úzké vnímání konfliktu nebo neschopnost vymezení konfliktu a 

nakonec i pohodlnost, či nedostatečná potřeba se projevit (toto bývá většinou ve chvíli, kdy 

je manažer na svém místě již velmi dlouho a dochází u něj k tzv. „vyhoření“), je třeba najít 

někoho, kdo nastoupí při řešení na jeho místo. Tímto člověkem pak bývá povětšinou 

kvalifikovaný mediátor, zaručující klidný průběh a vyřešení situace. Pokud by totiž 

k vyřešení nedošlo, byly by důsledky pro firmu ztrátové jak v oblasti finanční, tak i 

v oblasti společenské, neboť ztráta dobrého jména a společenské prestiže firmy by mohla 

znamenat i její krach. 

Většina z nás pohlíží na pracovní konflikty jako na něco, co má význam pouze 

destruktivní, a přitom lze na nich najít i pozitiva. Vznik konfliktu například znamená 

existenci nějakého problému a jeho řešením se postupně takzvaně „vyčistí vzduch“, lidé se 

naučí spolu lépe komunikovat, a díky tomu se zlepší spolupráce a mnohdy to vede k lepším 

výsledkům celé firmy. 

STRATEGIE
(plán celé akce)

TAKTIKA
(plán k rozvíjení 
strategie – kroky)

 Kooperace
 Nátlak
 Překvapení
 Blufování
 Konkurence
 Dokumentace a 

materiály
 Třetí strana
 Vytvoření dojmu
 Plán, co vynechat
 Rituály
 Humor a emoce

 Cíle
 Základní čára
 Styl jednání
 Čas
 Předpokládaná 

délka rozhovoru
 Tempo
 Místo
 Postup jednání
 Návrh dohody
 Eventuální ústup-

ky
 Argumentace
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2 Mediace

2.1 Co si představit pod slovem mediace

Mediace je forma rychlého a efektivního mimosoudního řešení sporů, při kterém 

asistuje třetí, nezávislá strana – mediátor. „Nejčastěji je mediace definovaná jako 

alternativa k uvedené definici: ‚Mediace je zásah do konfliktu třetí, neutrální stranou, 

která pomáhá konfliktním stránkám ve vedení nebo řešení jejich sporu.‘ (Pramen: Duffy, 

K. G.; Grosch, J. W. Olczak, P. V.: Community mediation. A Handbook for Practitioners 

and Researchers. New York, The Guilford Press 1991, s. 22) Zásahem do konfliktu je míněn 

zásah do konfliktního vztahu procesu jeho řešení, nikoliv zásah do věcné podstaty 

konfliktu.“ (Holá, 2003, s. 50)

Mediace je metoda, která do České republiky přišla v počátku 90. let ze Spojených 

států Amerických. Ve světě je ovšem mediace již poměrně známá a stará metoda. Počátky 

mediace totiž sahají až do období starověku. Ve starověkém Řecku se četně využívalo 

rozhodčích řízení, která mají shodné zásadní znaky s mediací a ze kterých se mediace 

vyvinula. Ve středověku se používala při řešení trestných přestupků. Neplatilo tak již 

pravidlo „oko za oko, zub za zub“, ale byla domlouvána vyrovnání mezi poškozenou 

stranou a výtržníkem, při kterých se musel pachatel zavázat k různým formám náhrady 

způsobené škody. Mediace je ještě do současnosti zakotvena v soudním systému Číny.

Konkrétní podoba mediace jako jedné z forem řešení sporů se začala objevovat 

v počátku 70. Let dvacátého století, kdy se nejvíce využívala již ve zmíněných Spojených 

státech Amerických, kde se dnes pomocí mediace řeší až 70% případů, a v Kanadě. Odtud 

se začala velmi rychle šířit do celého světa. Jelikož došlo k pozitivnímu přijetí mediace 

velkou masou lidí, začaly po světě vznikat specializované organizace zabývající se mediací 

a její aplikací.

V České republice je to Asociace mediátorů ČR, která působí od roku 2000.



26

2.2 Typy mediace

Stejně jako ostatní formy řešení konfliktů, má i mediace různé typy. Stanovení typů 

mediace je spíše vymezení prostoru, ve kterém se lze při mediaci pohybovat. Nelze také 

jednotlivé typy určit za samostatné, jelikož se všechny její typy navzájem prolínají a 

doplňují se. Zjednodušíme-li to, lze v zásadě mediaci rozdělit na devět typů, z nichž zde 7 

uvádím. 

1. Mediace zaměřená na vyřešení konfliktu – v tomto typu nejsou podstatné 

vztahy mezi účastníky mediace, ale hlavním cílem je stanovení dohody. 

V tomto typu hraje mediátor hlavní roli, vede jednání, a zcela jasně vymezuje 

jeho strukturu.

2. Mediace týmová – využívá se v situacích, kdy se řeší několik dílčích problémů 

najednou, nebo je případ nějakým způsobem komplikovaný. U tohoto typu se 

využívá celého týmu mediátorů (minimální počet je dva). V tomto typu je 

důležitý mediátor – pozorovatel, který poskytuje ostatním zpětnou vazbu a 

průběžně sděluje cenné poznatky.

3. Mediace se zdůrazněnou neutralitou – zde je nejhlavnějším cílem nestrannost 

mediátora. S protistranami je dohodnuto pouze místo a čas schůzky, mediátor se 

v tomto případě s klienty předem neseznamuje. Není seznámen ani s případem a 

musí vycházet pouze z informací, které mu sdělili sami klienti přímo při 

jednání.

4. Nepřímá mediace – tento typ je vhodný zejména v případech, pokud je problém 

dlouhodobý a náročný na emoce (klienti se navzájem velmi dobře znají). Zde 

vystupují dva mediátoři, přičemž první z mediátorů vede mediační spor, zadává 

úkoly a shromažďuje veškeré informace, a druhý zastává roli zástupce klientů a 

zprostředkovává předávání informací mezi nimi

5. Mediace zaměřená na schopnosti řešení konfliktu – výsledkem tohoto typu 

mediace je změna vztahů mezi protistranami a dovedností řešit konflikty. 

Mediátor zde nemá tak podstatnou roli jako v prvním bodě, pouze se v tomto 

případě snaží, aby se jeho klienti naučili řešit konflikty samostatně, jak přímo 

v tomto konfliktu, tak i do budoucna.
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6. Krizová mediace – řeší pouze konflikty těsně po jejich objevení. Výsledkem 

tohoto typu je takzvaná rámcová dohoda, která se většinou rozvíjí dalšími 

mediacemi v jiných formách.

7. Mediace se zdůrazněnou efektivitou – je vhodná pouze tam, kde je nepochybná 

nestrannost mediátora. Mediátor shromažďuje co největší množství dokumentů 

a informací o daném případu. 

(Zelenková, 2008, s. 25 – 26)

Dalším důležitým bodem je potom i styl vyjednávání, kterým ve své podstatě mediace je.

2.3 Fáze mediace

Mediace se dělí na tři základní fáze.

První fází je získání informací a zahájení mediačního jednání – tato základní fáze 

mediace probíhá v atmosféře, která je maximálně vhodná pro řešení problémů. Klienti se 

cítí příjemně, uvolněně, a je proto pro mediátora snazší zjistit potřebné informace a naučit 

se orientovat v problému, zjistit, co jeho klienti vlastně potřebují. S těmito osobními 

informacemi musí mediátor nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Při této 

prvotní fázi jsou klienti seznámeni s principy a přednostmi mediace, jsou seznámeni se 

svým mediátorem a jeho pozicí v celém procesu, a navzájem se dohodnou na dodržování 

všech základních pravidel. 

Další fází je porozumění svým zájmům a hledání možností – v této fázi se klienti 

učí naslouchat si navzájem. Každý z nich vysvětluje daný problém ze svého pohledu a 

druhá strana mu naslouchá. Mediátor je v této chvíli takzvaným nezávislým pozorovatelem 

zvenčí, jelikož nevstupuje do rozhovoru, jen dbá na dodržování stanovených pravidel. 

V této fázi se vymezují dílčí problémy k jednání, a ke každému zvlášť se vytvářejí vhodná 

řešení. 

Poslední fází je dohoda a závěr mediace – Na konci sporu je uzavřena mediační 

dohoda. Ta bývá písemná a je výstupem celého mediačního procesu. Musí obsahovat 

řešení, na kterém se dohodly obě strany, které také tuto mediační dohodu podepíší. 
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Mediační sezení lze považovat za skončené, pokud se podařilo obrátit pozornost klientů od 

konfliktů ke společným zájmům v kauze, kterými jsou spojeni. 

Z toho je naprosto zřejmé, že mediace je v podstatě proces, rozdělený do několika 

kroků, které tvoří strukturu mediace. Tato jasně stanovená struktura je pro mediátory 

závazná, nikoli však jasně vymezená. Proto každé mediační řízení, i když je vedeno podle 

této struktury, má svůj jedinečný průběh. Jak jsem zmínila v předchozí podkapitole, záleží 

na stylu, který použijeme. 

Tím nejzákladnějším je styl kompetitivního vyjednávání. Spočívá v nárokování hodnot 

a zájmů bez ohledu na druhé. Kompetitivním vyjednáváním je například nám všem známé 

smlouvání. Tento styl se může během času stávat stále složitějším a tudíž i psychologicky 

náročnějším. Proto bývá jednodušší nahradit kompetitivní vyjednávání kooperativním. 

Kooperativní vyjednávání spočívá na rozdíl od kompetitivního ve vytváření nových 

hodnot. Takováto spolupráce má však svou egoistickou i altruistickou složku. 

„Kooperativní vyjednávání tedy není žádné objímání a plácání se po zádech. Je to jednání 

jako každé jiné. Jen se na kauzu dívá z nadhledu, očima nezávislého pozorovatele posuzuje 

zájmy obou stran a hledá vzájemně vhodné řešení. Pokud se tak děje na obou stranách 

stolu, je naděje na dohody, které by jinak vzniknout nemohly.“ (Plamínek, 2009, s. 45)

Po právě zmíněných stylech vyjednávání se dostáváme ke stylu virtuálního 

vyjednávání. „Virtuální vyjednavač mívá zpravidla dvě zadání: 1. Nedohodnout se, 2. 

Neprozradit se. Tedy nesmí být uzavřena dohoda, ale neochota uzavřít dohodu nesmí být 

přiznána, ani zřejma. Hodně záleží na tom, které zadání má vyšší sílu.“ (Plamínek, 2009, s. 

47)

A jako poslední budu jmenovat vyjednávání destruktivní, které není v souladu 

s tématem mé bakalářské práce a není tedy ani jejím předmětem.

Struktura neboli členění mediace si však každý může vykládat po svém. Zřetelně je to 

vidět, porovnáme-li například rozpracování mediace od J. Plamínka a M. Čakrta. Plamínek 

uvádí šest jejích fází, zatímco Čakrt pouze tři. 
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V porovnání se zahraničními odborníky bychom našli mnoho styčných bodů, ale zjistili 

bychom i mnoho odlišností vycházejících z různorodosti a neutrality zemí, ze kterých 

odborníci pocházejí. 

2.4 Hlavní zásady mediace

Lenka Holá ve své knize stanovuje deset základních principů mediace. Jsou to:

1. Dobrovolnost mediace – Oběma klientům jde o ukončení konfliktu a mají zájem na 

dosažení dohody, aniž by k tomu byli nuceni někým jiným, či okolnostmi

Dochází totiž i k situacím, kdy jeden z klientů je motivovaný, a čím vyšší je míra jeho 

motivace, tím vyšší odpor může vyjadřovat druhý klient. „V odporu k mediace se projevují 

tendence jako:

 Strach ze ztráty pozice,

 Strach z morálního hodnocení a závazků,

 Strach z odkrytí odporu, obav,

 Obava z rozkrývání idealizovaného obrazu vztahu,

 Obava ze ztráty moci.“

(Holá, 2003, s. 74)

2. Důvěrnost – Všechny informace které mediátor či klienti sami odhalí, musí být 

spravovány podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů a nesmí být bez souhlasu klientů zveřejňovány. To, co je 

považováno za důvěrné, si klienti sami stanoví na zahajovací schůzce 

s mediátorem.

3. Důvěra – Důvěra ve vztahu mezi klienty a ve vztahu klientů k mediátorovi. Je to 

jeden z hlavních předpokladů úspěšného mediačního řízení

4. Orientace na budoucnost – Mediátor i jeho klienti musí uznat, že je dobré se poučit 

z chyb, které se staly v minulosti, ale že je důležitější neopakovat tyto chyby a 

pokročit dále.

5. Proměna kompetice v kooperaci – Tato proměna je velice důležitá pro mediaci. 

Ovlivňuje výsledek, je hlavním předpokladem mediace, a pokud by klienti tuto 

proměnu neuskutečnili, nemohla by mediace fungovat a vůbec odstartovat.
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Kooperativní vztah je však možný jen při splnění těchto předpokladů: „

 Existence alespoň některých společných hodnot,

 Rovnováha v hodnotách činností,

 Reciprocita, tj. určitá vzájemnost kooperativních činností (po akci jednoho 

následuje akce druhého v určité zákonité návaznosti).“

(Holá, 2003, s. 66)

6. Pochopení vzájemných odlišností – Klienti navzájem musí uznat právo druhého na 

vlastní názor a postoj k věci. Musí se naučit podívat se na problém i z pohledu toho 

druhého.

7. Hledání nových možností – V procesu mediace se stále musí hledat nové možnosti 

pohledu na problém i pohledu na jeho vyřešení.

8. Nestrannost a neutralita mediátora – Pokud mediátor nedokáže zachovávat 

neutralitu v případu, je povinen odstoupit a najít za sebe náhradu.

9. Svoboda rozhodování – Svobodné rozhodnutí klienta v přijetí určitého řešení či 

odstoupení od mediace.

10. Přiznání odpovědnosti – Přiznání odpovědnosti klientů za způsob řešení konfliktu, 

a mediátorova odpovědnost za to, že řešení konfliktu nejsou v rozporu se zákonem, 

že nepoškozují třetí stranu a za proces mediace.

Plamínek ve své knize Konflikty a vyjednávání uvádí, že je důležité postupovat od 

jednoduchého ke složitému. Výjimku podle něj tvoří případy, kdy není mnoho času, a nebo 

jednáme-li s několika stejně atraktivními partnery. „Pokud to umožňuje situace, 

postupujeme od jednoduchého ke složitému. Pokud nás netlačí čas a pokud chceme 

efektivně dosáhnout stabilní dohody, vyplatí se v drtivé většině případů postupovat od 

sociální konverzace přes konvergentní a paralelní zájmy k zájmům divergentním.“

(Plamínek, 2009, s. 80)
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2.5 Cíle mediace

Mediace si stanovuje hned několik cílů své „práce“. Za hlavní cíl si klade vyřešení 

konfliktu. Toto se ovšem člení na další, dílčí cíle, které jsou spojené s vyřešením problému. 

Mediace pomáhá protistranám najít společnou cestu k vyřešení problému a také jim 

poskytuje modelovou situaci pro řešení případných budoucích konfliktů. Dalším cílem je 

dohoda protistran, která bude srozumitelná, a budou se na ní chtít dobrovolně podílet obě 

strany. 

Tohoto výsledku však lze dosáhnout pouze tehdy, jsou-li splněny tři podmínky: „O 

jaké podmínky jde? 1. Lidé musí dostat prostor pro sdělení svých požadavků, názorů a 

argumentů. 2. Lidé musí získat přesvědčení, že jejich požadavky, názory a argumenty byly 

dobře pochopeny. 3. Lidé musí získat přesvědčení, že ostatní vzali jejich požadavky, názory 

a argumenty vážně. Jedině po splnění těchto tří předpokladů může – a opakuji, že nemusí –

dojít k situaci, kde lidé budou ochotni dobrovolně podporovat dosaženou dohodu, která 

ideálně nenaplňuje všechny jejich zájmy, i v případě, že je její uskutečňování ohroženo.“ 

(Plamínek, 2009, s. 61)

2.6 Výhody a nevýhody mediace

Zde bych se ráda zastavila nad výhodami a nevýhodami mediace, jelikož jako 

každé řešení sporů má i ona svá pro a proti. U mediace však většinou převažují výhody nad 

nevýhodami. 

Výhody mediace jsou spatřovány především v její rychlosti, jisté finanční 

nenákladnosti, v tom, že její proces není striktně vázán pravidly a umožňuje tak jistou 

svobodu a flexibilitu v řešení a v postupech, ale také v tom, že o výsledku sporu rozhodují 

samy protistrany, jelikož se zabývá jejich potřebami a zájmy. Jistou výhodou je v mediaci 

to, že je dobrovolná, takže můžeme proces ukončit kdykoliv, aniž bychom uváděli nějaký 

důvod. Pozitivní na celé věci je i to, že výsledek mediačního řízení musí být přijatelný pro 

obě strany sporu, což neplatí v ostatních možnostech řešení. Obliba u lidí je dána také tím, 

že mediace je důvěrná. Mediátor je vázán smlouvou a zákonem, takže se nemůže stát, aby 

některé pro vás citlivé informace unikly na veřejnost.
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Naopak nevýhody jsou spatřovány v tom, že mezi lidmi je téměř zanedbatelné 

povědomí o možnosti řešení sporů pomocí této formy. Lidé spoléhají raději na tradičnější 

vyřešení svého problému nějakou autoritativní osobou zvenčí (soudcem) a svůj problém 

rádi přenechají na svých právních zástupcích. 

Využití mediačního řízení vyžaduje od obou stran určitý aktivní zájem a ochotu o 

vyřešení sporu, ale také ochotu vyzkoušet nový, v České republice prozatím neustálený, 

způsob vyřešení.                                                                                
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3 Mediace ve světě, v Evropě, v ČR

Tímto tématem jsem se částečně již zabývala v předchozích kapitolách své práce, 

kde jsem představila její počátky a rozšířenost ve Spojených státech Amerických. Nyní 

bych se chtěla na toto téma podívat hlouběji z globálního hlediska. Jelikož u nás v 

republice je mediace zatím ještě skoro neznámá a nepříliš využívaná metoda řešení sporu, 

začala bych nejprve rolí v ostatních částech zeměkoule, v Evropě a po roce 1989 i vývojem 

a historií v České republice.

3.1 Mediace ve světě

V Číně je mediace velmi známou a starou metodou řešení sporů. Její čínské 

počátky se datují téměř před třemi tisíci lety, když byla používána dynastií Zhou, která 

vládla na západě Číny v letech 1146–771 před naším letopočtem. Její oblíbenost byla tak 

vysoká, že ve třetím století n. l. vznikla zaujatost proti klasickému podávání žalob a byla 

nejvíce preferována pouze mediace. Tato obrovská obliba přetrvala až do dnešních dnů. 

Mediační řešení sporů přežilo i dynastii Čching.

Po vzniku Čínské lidové republiky se mediační systém vyvíjel společně s právním 

systémem. Roku 1982 byly v Číně obnoveny lidové mediační výbory, jejichž hlavní 

význam je v rozšiřování mediace do vesnic a velkých továren po celé zemi, čímž se 

zachovává stabilní postavení mediace v právním systému Číny. 

Čínská mediace dnešních dob je primárně založena na Konfuciově výkladu 

filozofie a na maoistických myšlenkách.  Zahrnuje tedy v sobě Konfuciův princip řešit 

spory v soukromí, zachovávat princip sociální harmonie a kompromisu v řešení sporů, 

stejně jako důležitou sebekritiku. Za vlády vůdce Maa byla mediace, stejně jako 

Konfuciova filozofie, používána k udržování sociální harmonie a ke stabilizaci vlády. Od 

roku 1990 došlo k masivnímu nárůstu soudních sporů, díky čemuž čínská vláda v roce 

2009 přijala taková nová nařízení, která zúčastněné strany vybízejí k používání mediace.

V moderní Číně existují dva způsoby využívání mediace. Prvním způsobem je 

využívání mediace lidovým mediačním výborem (Ren Min Tiao Jie). Tyto výbory působí 

ve vesnicích, továrnách a regionech po celé Číně. Specializují se na drobné trestné činy, 

občanskoprávní a pracovněprávní spory. Výbory tvoří lidé z dané obce, kteří byli uznáni 

nestrannými a spravedlivými. Tito lidé jsou voleni na tříleté období a je jim vyplácena
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nízká mzda z vládních prostředků. Využívání jejich služeb je bezplatné. Výbory řeší ročně 

více než 7 milionů případů s úspěšností 90 a více procent s použitím jednoho či více 

mediátorů. 

Druhým způsobem je soudní mediace (Fa Ting Chu Mian Tiao Jie). Na rozdíl od 

předchozího typu je tato mediace za poplatek, neboť je to součást soudního řízení. Soudce 

je v případu zároveň i mediátorem. Soudce-mediátor v tomto případě může požádat 

protistrany, aby se dostavily k soudu, či sám navštěvuje bydliště protistran a provádí 

šetření a rozhovory přímo na místě. Následně vypracuje dokument, který podepíší všechny 

zúčastněné strany a tento dokument je pravomocným rozhodnutím soudu. 

3.2 Mediace v Evropě

První zemí v Evropě, která začala využívat mediaci k řešení konfliktů, byla Velká 

Británie a země, které tvořily její kolonie - Austrálie a Kanada. Rozšířila se tam již 

v přelomu 70. a 80. let dvacátého století. I když není součástí tradičního soudního systému 

a stojí stranou, velmi rychle se ujala jako prostředek k rychlému a účinnému řešení sporů. 

V současné době se využívá hlavně k řešení případů obchodních, komunálních a 

rodinných, což podle průzkumu tvoří asi 60 % všech sporů. 

Kontinentální část Evropy však nebyla z počátku z mediace tolik nadšená, jako 

Velká Británie. Začala se však postupem času prosazovat, zejména z důvodu do té doby 

neznámých kauz. Za všechny budu jmenovat například sexuální harassment.  Mediace jako 

taková se tak zbavuje svého označení „alternativní řešení“ a v současné době je stále více 

využívána i samostatnými odborníky pověřenými uzavírat justiční či administrativní 

rozhodnutí. 

V Německu existuje pět hlavních mediačních společností. Bundes-

Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation (Spolková asociace rodinné mediace -

http://www.bafm-mediation.de/), Bundesverband Mediation  (Spolková asociace mediace -

http://www.bmev.de/), Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt  (Spolková 

asociace pro mediaci v ekonomickém a pracovním prostředí -

http://www.bmwa.de/cms/index.php?id=85), Centrale für Mediation  (Centrum pro 

mediaci - http://www.centrale-fuer-mediation.de/), Arbeitsgemeinschaft Mediation im
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Deutschen Anwaltverein (Asociace německých advokátů -

http://mediation.anwaltverein.de/). Počátky mediace v německých zemích se datují do 

počátku devadesátých let. Mediace může využít kdokoliv a kdykoliv, pokud ovšem není 

nutné použít řešení na základě soudní cesty - řešení problému stanovené zákonem. Využívá 

se především k řešení obchodních, dědických a rodinných sporů. Využívání mediace je v 

Německu velmi populární. Aby se ještě zvýšila její popularita mezi lidmi, uvažuje se o 

zavedení sankcí na podporu mediace, to znamená, že by byly zavedeny sankce za 

zneužívání soudů v případech, které se dají mnohem efektivněji vyřešit s pomocí využití 

mediace. V této zemi ovšem neexistuje žádný institut či vzdělávací program, který by 

vzdělával a utvářel nové mediátory. Jejich vzdělávání tak zajišťují univerzity, asociace, 

podniky a jednotlivci. Výsledek mediace může být v Německu právně vymahatelný.

Estonsko, narozdíl od Německa, má pouze dvě organizace zabývající se mediací. 

Jsou jimi Lepitajate ühing (Estonská asociace mediátorů -

http://www.lepitus.ee/index.html), Lastekaitse Liit (Estonská unie pro sociální zabezpečení 

dětí - http://www.lastekaitseliit.ee/). Mediací se v Estonsku řeší hlavně občanskoprávní 

spory. Vzhledem k tomu, že se v zemi mediace teprve rozvíjí, neexistují ani možnosti 

vzdělání v tomto oboru, a proto jsou případní zájemci o pozici mediátora nuceni zajišťovat 

si potřebné kurzy a školy soukromě v zahraničí. Z tohoto důvodu nejsou mediační řízení v 

Estonsku bezplatná. 

V Lucembursku působí v oblasti mediace též dvě organizace. Za prvé je to 

Association luxembourgeoise de la Médiation et des Médiateurs Agréés (Lucemburská 

asociace mediace a oprávněných mediátorů - http://www.alma-mediation.lu/) a za druhé La 

Médiation au Service de Citoyens et des Enterprises (Středisko pro mediaci při 

lucemburské advokátní komoře - http://www.centre-mediation.lu/). Mediace je využívaná 

především v oblastech trestních řízení a sporů obchodních, rodinných a sousedských. 

Jednou ze zemí, kde byly výhody mediace nalezeny teprve nedávno, je Lotyšsko. V 

této zemi však neexistuje žádný vládní orgán, který by zajišťoval mediaci jako takovou, 

existují ovšem jiné organizace, které v oblasti mediace působí. V této zemi jsou jimi 

Latvijas Tirdzniecïbas un rüpniecïbas kamera (Lotyšská obchodní a průmyslová komora -

http://www.chamber.lv/en), Mediacia un ADR (Mediace a ADR -

http://www.mediacija.lv/ADR/), Cietušo atbalsta centrs (Centrum pomoci obětem -

Integrace do společnosti - http://www.cac.lv/en), LZMA (Latvijas Zverinatu Mediatoru
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Asociaciju - Lotyšská asociace úředně ověřených  mediátorů), IMLV (Integreta Mediacija 

Latvija – Integrovaná mediace v Lotyšsku). Jako první vznikla v Lotyšku Integrace do

společnosti v rámci organizace Centra pomoci obětěm. Tato organizace byla založena roku 

2003. V této společnosti dvaceti mediátorů zajišťuje podporu pro oběti trestných činů. 

Krom toho se specializují ještě na činy v rámci správního práva a občanskoprávních sporů. 

Následující založenou společností je Mediace a ADR, jejíž náplní je propagace a využívání 

alternativních řešení sporů (mediace, arbitráž, posuzování) a která vznikla v roce 2005. 

Tato společnost se také snaží zvyšovat profesionalitu svých členů a spolupracovat s 

obdobnými zahraničními organizacemi. Jako následující byla založena Lotyšská obchodní 

a průmyslová komora. Usnadňuje využívání mediace v řešení sporů. Roku 2007 byla 

založena Lotyšská asociace úředně ověřených mediátorů – LZMA. Tato společnost rozvíjí 

oblast mediace v zemi a zajišťuje obecné povědomí o mediaci. Ve stejném roce vznikla i 

Integrovaná mediace v Lotyšku - IMLV. Ta má za cíl vytvořit asociaci, která by dokázala 

vyřešit všechny spory, propagaci a rozvoj mediace, zajišťování spolupráce mezi 

institucemi. V Lotyšku se mediace využívá v mnoha oblastech, nejvíce se však uplatňuje u 

řešení občanskoprávních sporů, které vznikly z rodinného a obchodního práva.

Ve Francii je typická provázanost mezi soudy a mediačními jednáními. Soud tak

může sám určit mediátora jako třetí osobu, a ten se následně ujímá buď části či celého 

případu.Ve Francii existují dvě hlavní nevládní organizace zajišťující rodinnou mediaci. 

Jsou jimi Association Pour la Médiation Familiale (Sdružení pro rodinnou mediaci -

http://www.apmf.fr/) a Fedération Nationale des Association de Médiation Familiales 

(Národní federace sdružení pro rodinnou mediaci - http://www.mediation-familiale.org/). 

Dále existuje Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (Mediační a arbitrážní středisko 

v Paříži - http://www.mediationetarbitrage.com/), která se zabývá spory mezi velkými 

podniky, Institute d'Expertise, d'Arbitrage et de Médiation (Institut pro znalecké posudky, 

arbitráž a mediaci - http://www.mediation-ieam.com/Default.asp), ve které je sdruženo 

více než 170 mediátorů pro řešení ekonomických, finančních, právních a daňových sporů, 

ale také na řešení sporů v oblastech lékařské péče, stavitelství, průmyslu, dopravy a 

surovin. Dalším uskupením je Fédération des Médiateurs et Chargés de Mission libéraux 

(Federace mediátorů a pověřených znalců - http://www.mediateur.net/). Tato společnost se 

specializuje na oblast průmyslu a nemovitostí a více než 100 znalců z této společnosti se

zabývá i mediací. 
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Poslední společnost –Association Nationale des Médiateurs (Národní asociace mediátorů -

http://mediateurs.asso.fr/) založená v roce 1997 je nejdůležitějším mediačním orgánem 

Francie. 

Mediační řízení ve Švýcarsku není nikterak zákonem upraveno. Organizace 

zabývající se a vykonávající mediaci přijaly v roce 2007 procesní pravidla, Pravidla pro 

mediaci, ve kterých je určeno, že mediátoři mohou uzavírat a zprostředkovávat dohody 

mezi stranami. Povětšinou probíhají mediační řízení podle pravidel národních či 

mezinárodních organizací. Na čelním místě bych jmenovala CSMC (Švýcarskou komoru 

obchodní mediace). Tato komora byla založena v roce 1997 v Lausanne a jejím cílem je 

propagace a šíření mediace coby velmi účinného prostředku řešení konfliktů především 

v ekonomické oblasti. Již po deseti letech svého působení tato organizace sdružovala více 

než 100 členů – akreditovaných mediátorů. 

Tabulka č. 4 Mediační statistika 2009 (Basilej 25.1.2010)

Statistika případů Případy v roce 2009

Předložené případy 7

Nepřijaté případy 0

Případy akceptované švýcarským právem 7

Zrušeno 0

Vypořádané 3
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V následující tabulce lze zjistit, jak je možnost řešení sporů pomocí mediace ve 

světě reálně využívána.

Tabulka č. 5 Přehled využití mediace ve světě

Země Případy 2009

Švýcarsko 79%

Západní Evropa 14%

Východní Evropa a bývalý Sovětský svaz 0%

Severní Amerika 7%

Asie a Střední východ 0%

Ostatní 0%

Celkem 100%
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Ze statistik vychází i další podstatná informace, kterou je zastoupení počtu 

mediátorů v jednom případu. Naprosto neoddiskutovatelným faktem tedy zůstává, že 

využijeme-li k řešení konfliktu mediaci, jsou sníženy náklady na takové řízení, neboť 

nedochází k zaměstnávání a vyplácení složitého a početného soudního aparátu. Ve většině 

případů stačí k vyřešení konfliktu jeden člověk, jak můžeme vidět v následující tabulce. 

Tabulka č. 6 Využitelnost mediátorů

Počet mediátorů Případy 2009

Jedním mediátorem 86%

Více mediátory 14%

Celkem 100%

SCCAM (Swiss Chambers‘ Court of Arbitration and Mediation) 

(SCCAM. Mediation statistics 2009 [online]. Aktualizováno 25.1.2010 [cit. 2011-4-1]. 

Dostupné z www: https://www.sccam.org/sm/fr/index.php.)

CSMC pořádá mimo jiné i vzdělávací kurzy a shromažďuje stále se rozrůstající 

množství odborné literatury s tématy věnujícími se mediaci. Její pobočky jsou například 

v Bernu, Luganu, Curychu, Ženevě. 

Poplatky za mediaci nejsou zákonně upraveny a stanovují si je mediátoři 

individuálně na základě hodinového honoráře. Tato částka se běžně pohybuje mezi 200–

500 franky. Právní vztah mezi účastníky a mediátorem podléhá Švýcarskému právu a 

Ženevská pravidla jsou kompatibilní pro celou Evropu. 

Pravidla pro mediaci má zakotvena v právních systémech již většina evropských 

států. Některé zatím jen v určitých odvětvích. Například Švédsko ji využívá pouze u 

dopravních nehod, Finsko u spotřebitelských sporů, Irsko u rodinných vztahů a v oblasti 

pracovních vztahů.

https://www.sccam.org/sm/fr/index.php
https://www.sccam.org/sm/fr/index.php
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3.3 Mediace v České republice

Primární organizací, která v České republice sdružuje mediátory a ostatní příznivce 

mediace a jejího šíření, je Asociace mediátorů ČR (AMČR) (http://www.amcr.cz). Tato 

organizace vznikla v roce 2000 a její náplní je vzdělávání mediátorů a dohled nad nimi, 

poradenská činnost, šíření mediace a ochrana akreditovaných mediátorů a jejich klientů. 

Dalšími českými organizacemi je například Unie pro rozhodčí a mediační řízení 

(http://www.urmr.cz). Mediace jako taková je v České republice zakotvena v zákoně č. 

257/2000 Sb., o Probační službě a mediační službě, který vešel v platnost 1. 1. 2001. V 

tomto zákoně je také stanovena nezávislost mediace na orgánech řešících trestní činnost. 

Prvním mediačním projektem byl projekt MS – alternativa (1991-1993), který zajišťoval 

Ústav státu a práva ČSAV a v rámci kterého bylo řešeno 19 případů trestné činnosti 

spáchaných mladistvými delikventy. Tento projekt byl však ukončen. Nejvíce se začala 

mediace se zahraniční pomocí rozvíjet v polovině 90. let. Nejprve se uplatňovala zejména 

v neziskových organizacích a zaměřovala se především na trestní právo. Od roku 1996 

působí v republice organizace FACIA, která se zaměřuje na vzdělávání a poradenství, a 

která jako první začala nabízet mediaci. V témže roce začala vznikat státní probační služba 

(http://www.pmscr.cz), která byla zajišťována probačními pracovníky na určitých 

krajských a okresních soudech. Ještě o rok dříve, v roce 1995, vznikla Společnost pro 

rodinou mediaci a začala se tak uplatňovat i rodinná mediace. Jak u nás, tak v zahraničí, je 

velice důležitým orgánem smírčí rada (komise). Tento orgán pochází z USA a v České 

republice byl založen v roce 1993. Tvoří jej vždy tři členové, kteří ale nesmí být 

praktikujícími právníky. 

http://www.urmr.cz/
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4 Mediátor

Mediátor je nejdůležitější osobou v procesu mediace, bez něj není proces mediace 

možný. Teprve s jeho příchodem do řešení konfliktu vzniká mediační systém a může začít 

specializované projednávání daného sporu. Řídí celý mediační proces na základě předem 

vypracovaného a schváleného mediačního programu a pravidel, a jeho úkolem je 

zprostředkování celého procesu tak, aby jeho klienti určili navzájem své potřeby, hlavní 

zájmy a aby s jeho pomocí nalezli také sporné body konfliktu. 

Mediátoři jsou vázáni etickým kodexem a profesními standardy mediátora, které

doplňují etický kodex. V České republice většinu mediátorů sdružuje Asociace mediátorů 

ČR. (Kontakt: www.amcr.cz). 

4.1 Mediátor jako hlavní osoba mediačního řízení

Mediátor musí splňovat několik hlavních podmínek, které jsou pro jeho práci důležité:

 Schopnost komunikace – mediátor musí umět naslouchat lidem aktivně, musí umět 

stanovovat hlavní cíle a priority mediačního procesu, musí umět vyvodit dílčí a 

hlavní závěry a jejich význam. Je také velice důležité, aby byl mediátor schopen 

zvládat emoce svých klientů a nedopustil tak vystupňování problému

 Schopnost vést mediační proces – mediátor musí umět poskytovat pod svým 

odborným vedením procesu rovné příležitosti pro uplatnění všech práv a požadavků 

svých klientů, určovat výhody a nevýhody a také musí umět bez zásadního 

vybočení postupovat podle předem připraveného a schváleného programu

 Schopnost podpory stran při hledání akceptovatelného řešení 

 Schopnost naslouchání ostatním osobám v procesu a koordinace jejich vlivu na 

mediační proces – mediátor musí umět stanovovat mantinely pro další osoby 

účastnící se v procesu (právní zástupci a poradci protistran) tak, aby nedocházelo 

k maření mediačního řízení, a zároveň musí umět naslouchat radám a požadavkům 

těchto stran tak, aby mohli být v co největší míře uspokojeni oba jeho klienti
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 Schopnost využít své odborné znalosti, pokud je to po něm vyžadováno

 Schopnost zvládání vlastních emocí a jejich projevů

Hlavní úkoly mediátora:

 Stanovení programu a pravidel mediačního řízení

 Shromáždění dostatku informací o případu

 Vyslechnutí a pochopení stanovisek obou klientů

 Nové vedení procesu s cílem naučit klienty vzájemně si naslouchat

 Dohled nad mediačním procesem a nad spravedlivým rozdělením komunikačního 

prostoru

„Vyjednávání je do velké míry práce s informacemi. Jestliže vyjednává jednotlivec, pak 

informace přijímá, zpracovává a vysílá. To jsou tři základní funkce, které musí v procesu 

vyjednávání (a řešení konfliktů vůbec) jednotlivec zvládnout. Pokud vyjednává tým, měli by 

se o tyto tři funkce postarat lidé ve třech týmových rolích – v roli stratéga, pozorovatele a 

mluvčího.“ (Plamínek, 2009, s. 96). Každý z nich má svou důležitou a nezaměnitelnou 

úlohu. Jako nejpříhodnější mi přijde tato definice:

„Stratég je šéfem a mozkem vyjednávacího týmu. Zpracovává informace a rozhoduje. 

Využívá informací od pozorovatele a instruuje a řídí obě zbylé role. Z pochopitelných 

důvodů tato role nebývá při vyjednávání zdvojována. Stratég bývá tedy v týmu pouze 

jeden.“ (Plamínek, 2009, s. 96)

Úkolem pozorovatele je shromažďování informací. „… Je ušima a očima 

vyjednávacího týmu. Sleduje vývoj řešení sporu, bedlivě pozoruje protistranu a registruje 

informace, které se dají vyčíst z jejich chování, zejména potom z jejich verbální a 

neverbální komunikace. Tato role může být v týmech zdvojována i vícenásobena. V roli 

pozorovatelů bývají úspěšní lidé s výraznou kooperativní organizací.“ (Plamínek, J., 2009, 

s. 97) Nakonec přichází ke slovu mluvčí. Jeho úkoly a pravomoci jsou jasně stanoveny.
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„Mluvčí předává informace protistraně. Je tedy ústy vyjednávacího týmu. Plní pokyny 

stratéga. Tato role bývá často zdvojená – nejde jen o rozdělení mluvčích na ‚hodné‘ a 

‚zlé‘, daleko obecněji je zdvojení diktováno potřebou změnit mluvčího spolu se změnou 

taktiky jednání.“ (Plamínek, 2009, s. 97) „… do role mluvčích bývají s úspěchem 

nasazováni lidé se zvýšenou kompetitivní stylovou preferencí (pochopitelně za 

předpokladu, že svou soutěživost dokáží podřídit prospěchu celého vyjednávacího týmu).“

(Plamínek, 2009, s. 97) 

Být nestranným vyjednavačem, mediátorem vyžaduje být, mj. především dobrým 

psychologem.

4.2 Další účastníci mediačního řízení

Kromě osoby mediátora či více mediátorů jsou při řešení konfliktů nejdůležitějšími 

ti, kterých se problém dotýká, ať již se jedná o dva jednotlivce, jednotlivce a skupinu či 

dvě skupiny osob. Při řešení konfliktů je vždy jednomu z nich přisouzena role navrhovatele 

či iniciátora řešení a druhému role odpůrce. Navrhovatelem bývá povětšinou člověk či 

skupina osob, který důsledky konfliktu vnímá hůře než protistrana a je těmito důsledky 

více zatížen. V opačné pozici se naopak cítí odpůrce řízení, který buď problémy nevnímá 

tak jasně a ostře jako navrhovatel a nedotýkají se ho v takové míře. V této roli je většinou 

osoba či skupina osob, která konflikt iniciovala, a je tedy možné, že vyvoláním konfliktu 

byly uspokojeny její prvotní potřeby. Taková osoba či skupina osob věří ve svou pravdu a 

ve své jednání a domnívá se, mnohdy mylně, že právo je na její straně a že její vítězství ve 

sporu je neotřesitelné. Pravdou však zůstává, že navrhovatel má výhodu v tom, že většinou 

jako první vzniklý problém prezentuje a navrhuje způsoby jeho řešení, pro něj maximálně 

přijatelné. Nezáleží na tom, zda jeho protistranou je cizí člověk, známý, či kolega ze 

zaměstnání, ale mělo by být dodrženo pravidlo „nezahnat odpůrce do defenzivy“. Proto by 

při prezentaci vzniklého konfliktu měl dbát na to, aby nebyla jeho interpretace přespříliš 

emotivní, ale pokud možno věcná a objektivní. To však neznamená, že by neměl dávat 

najevo své rozrušení, zklamání, či vztek, nikoliv však v nadměrné míře, který v něm byl 

druhou stranou či jejím jednáním vyvolán. Měl by jasně formulovat, k jakému problému 

došlo, co v něm tento problém vyvolává, jaké jsou jeho důsledky, a nakonec, jaké je jeho
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očekávání při vyřešení. Je-li problém mnohovrstvý, měl by přistupovat k jeho jednotlivým 

částem a k návrhům řešení postupně. 

Odpůrce se tímto ocitá v pozici, kdy se očekává jeho reakce na sdělení 

navrhovatele. Je možné, že pokud problém inicioval, nemá stejné pocity a ani stejný náhled 

na problém jako navrhovatel. Přesto, a nebo právě proto, by měl dávat najevo svůj zájem o 

pochopení pocitů a důsledků vzniklých druhé straně a měl by mít zájem na co 

nejrychlejším a nejpřijatelnějším řešení. Měl by přiznat, a to nejen sám sobě, že problém 

vyvolal nebo alespoň napomohl k jeho vzniku. 

4.3 Manažer mediátorem

Jestliže vyjdeme z předpokladu, že navrhovatel i odpůrce jsou zaměstnanci jedné 

organizace, můžeme připustit i to, že v roli mediátora napomáhajícího vyřešení konfliktu 

mezi zaměstnanci se může ocitnout některý z vedoucích pracovníků firmy – manažer. 

Jeho úlohou je vést obě strany k tomu, aby samy nalezly co možná nejvhodnější 

řešení. Bohužel většina z nich pohlíží na vyvolaný problém pouze jako na vyrušující 

element, který má za následek odpoutání jejich pozornosti od důležitých pracovních úkolů 

a jejich první reakcí tak bývá pokus o bagatelizaci celého problému a snaha o uklidnění 

situace nevhodnými prostředky. I proto je manažer, není-li školeným mediátorem a nemá-li 

případně přirozený talent, na škodu při vyřešení konfliktu a ve většině případů napomůže 

pouze k jeho vyhrocení. 

Tohoto možného výsledku si byli vědomi i v bývalém Sovětském svazu, a tak již 

v roce 1972 vyšla kniha Viktora Šepela Konfliktní situace a jejich řešení. V této knize se 

autor věnuje pouze pracovním konfliktům a konfliktům vznikajícím na pracovištích. 

Vypracoval v ní návod pro vedoucí pracovníky, které v knize povětšinou nazývá 

„organizátory“, jak tyto problémy co nejlépe zvládnout, jak postupovat při jejich řešení a 

to s co nejmenšími možnými negativními dopady. Mám-li dnes k dispozici mnoho odborné 

literatury a srovnám-li ji s touto knihou V. Šepela, pak mohu sama za sebe říci, že tato 

kniha je na tehdejší dobu vynikajícím návodem. Tehdejším vedoucím pracovníkům, 

dnešním manažerům, poskytovala příklady možností jak spory řešit s využitím všech pro 

tu dobu dostupných prostředků. 
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Lze ji proto označit za předchůdkyni knih věnujících se mediaci a jejímu využití na 

pracovištích. Vždyť třeba jen třetí pravidlo práce správného organizátora, uvedené v knize 

Viktora Šepela, zní: „Organizátor musí umět vhodným způsobem využít svou pracovní 

dobu, rozdělit ji v přísném souladu s úkoly, které musí řešit.“ (Šepel, 1972, s. 15)
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5 Využití mediace v jednotlivých typech kauz

Mediací lze ve své podstatě řešit každý problém, pokud ho znepřátelené strany 

chtějí vyřešit.

5.1 Diskriminace

Mediaci lze používat i ve sporech týkajících se diskriminace. Velkým problémem v 

této oblasti je, že každý z nás ví, že existuje něco jako diskriminace a mediace, ale 

málokdo dokáže přesně rozpoznat diskriminaci a definovat mediaci. Je to příčina toho, že v 

dnešní době se dozvídáme o diskriminaci z mnoha různých zdrojů, ale již nás nikdo 

neinformuje, jak vlastně diskriminaci rozpoznat, co můžeme považovat za diskriminaci a 

co ne, a co si přesně pod tím slovem můžeme vybavit. Stejný problém se vyskytuje i u 

mediace. Tato metoda se již dostala do povědomí lidí, ale skoro nikdo neví, co vlastně 

mediace je, co je její náplní, jak nám může pomoci, a také, že nám může pomoct při řešení 

diskriminace.

Za diskriminaci lze považovat jednání, při kterém je s určitým člověkem zacházeno 

nepříznivě a odlišně od jiných osob. Příčiny diskriminace mohou být velice různorodé. Za 

nejčastější diskriminační důvody jsou považovány: věk, etnická příslušnost, pohlaví, barva 

pleti, víra, náboženství, zdravotní stav, těhotenství a mateřství. Setkat se s diskriminací 

můžeme prakticky každodenně. Obrana proti ní však nebývá příliš snadná a jednoduchá, 

neboť neexistuje žádné ustanovení, které by zaručovalo jakékoliv odškodnění, ačkoliv je 

diskriminace zakázána.

5.1.1 Pracovněprávní diskriminace

Většina diskriminačních pracovněprávních sporů končí v naší zemi před soudem. 

Žalobcem v tomto případě bývá zaměstnanec, a v ne zcela výjimečných případech i 

uchazeč o zaměstnání, a v roli žalovaného zaměstnavatel. Tyto spory vznikají proto, že se 

zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání, cítí jednáním svého zaměstnavatele 

diskriminován. Za takové jednání může být označeno i dnes tolik diskutované nerovné 

odměňování mužů a žen za stejný druh práce. Přesné vymezení toho, co je pracovněprávní 

diskriminace, nalezneme v zákoníku práce a také v antidiskriminačním zákoně 198/2009
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Sb. ze dne 23. dubna 2008, o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů. Podle tohoto zákona, a budu-li vycházet z praxe, 

jsou nejčastěji diskriminováni uchazeči o zaměstnání z důvodu věku, pohlaví, etnické 

příslušnosti, rodinného stavu a odlišné sexuální orientace.

Samotní zaměstnanci pak velmi často pociťují diskriminační jednání na úrovni 

pracovního obtěžování, mobbingu a sexuálního obtěžování. 

Alternativní metodou řešení takových situací bývá v těchto případech mediace. 

Hlavním problémem při řešení bývá fakt, že diskriminující subjekt, zaměstnavatel, si své 

jednání neuvědomuje a pokud si jej uvědomuje, spoléhá na to, že nebude přistižen a 

potrestán. V této situaci má mediační řízení oproti soudnímu nesporné výhody, a to pro obě 

strany. Bohužel však není doposud v dostatečné míře využíváno, neboť diskriminující 

strana nemá většinou pro toto vyjednávání dostatečnou motivaci. 

5.2 Obchodní a firemní spory

Mnohem vstřícněji se nahlíží na využití mediace při obchodních a firemních 

sporech. Výhodou jejího využití v těchto případech bývá fakt, že nedochází během 

mediačních jednání k přerušení či zpřetrhání obchodních vazeb, které mezi sebou firmy 

mají. Naopak, dojde-li k úspěšnému vyřešení sporu, mnohdy se spolupráce rozvine na 

mnohem vyšší úrovni. 

Mediace je proto využívána tehdy, jedná-li se především o:

 Spory mezi zaměstnanci

 Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

 Spory mezi spolumajiteli firmy

 Spory mezi výrobcem a zákazníkem

 Spory při nedodržení smluvních podmínek

 Spory týkající se prodeje, nákupu a záruk

Dokonce i Evropská komise v srpnu loňského roku vyzdvihla výhody mediace a 

doporučila, aby ji všech 26 členských států začalo více využívat na vnitrostátní úrovni. 

Pokud se tak stane, nebude nic bránit tomu, aby byla následně využívána v mnohem větší 

míře i při řešení přeshraničních konfliktů. 
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„Z tohoto důvodu začala v květnu 2008 platit pravidla EU o mediaci, jež musí být 

v členských státech zavedena nejpozději do května 2011. Tato pravidla vytvářejí právní 

záruky pro mediaci a zajišťují vysokou kvalitu tohoto procesu prostřednictvím kodexů 

chování či odborné přípravy mediátorů.“ (EVROPSKÁ KOMISE, Evropská unie v České 

republice [online]. 2011 [2011-03-13]. Dostupné na WWW: 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/10_1060_cs.htm>) Evropská unie

se pro tento krok rozhodla především z důvodů snížení finančních nákladů na projednávání 

sporů soudními systémy jednotlivých členských zemí. 

Nadále však platí, že selže-li mediace, lze spor vždy postoupit ke klasickému 

soudnímu řízení.
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6 Ostatní způsoby řešení konfliktů

Stejně jako je mnoho druhů konfliktů, je také mnoho různých způsobů jak je řešit. 

Jedná se například o vlastní jednání stran, mediaci, rozhodčí řízení či soudní řešení sporu. 

Existují konflikty, které lze řešit více způsoby, a pak jsou konflikty natolik specifické či 

závažné, že je pouze jediný možný způsob řešení. Ze všech možností soudních řešení budu 

jmenovat například obchodněprávní spory, řízení před správními orgány, správní 

soudnictví, arbitráže atd. V dalších částech kapitoly se pokusím přiblížit některé z nich. 

6.1 Rozhodčí řízení - arbitráž

Jde o alternativní způsob soudního řízení a standardní řešení sporu. Je to způsob 

řešení konfliktu, který se nezakládá na konfrontaci protistran, preferuje jednání a následný 

smír. Tato dohoda o smíru má povahu exekuce, a je tedy soudně vymahatelná. 

Základem arbitráže je rychlé jednání a bezformálnost řízení. V České republice se 

arbitráž nepraktikuje a je tudíž z části nahrazována rozhodčím řízením, přičemž roli arbitra 

nahrazuje rozhodčí (rozhodce). Od soudu se odlišuje tím, že protistrany si samy volí svého 

arbitra (rozhodce), který na základě výslechu stran a zvážení všech argumentů a 

skutečností, vynese rozhodnutí, takzvaný Rozhodčí nález, který podle zákona č. 216/1994 

Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, nabývá téměř okamžitě právní 

moci. Toto rozhodnutí je pro strany závazné a lze jej vymáhat. Liší se také tím, že je dán 

větší prostor k vyjádření postojů protistran, ovšem samotné konečné rozhodnutí je na 

arbitrovi (rozhodci). 

Arbitráž se využívá především u opravdu vážných konfliktů, při jejichž řešení není 

mediace jako forma řešení vhodná pro svůj vstřícný a v podstatě přátelský přístup. 

V některých případech mediace dokonce arbitráž předchází, ale vzhledem k možné 

závažnosti případu nemohla dovést spor k uspokojivému řešení.

V závěru tedy lze shrnout, že arbitráže se využívá při řešení obchodních sporů a 

spory neobchodní podléhají rozhodčímu řízení. 

6.2 Soudní řízení

Soudní řízení je ten nejtradičnější způsob řešení konfliktu vůbec. Soudní řízení je 

určitým způsobem zcela vymezený proces, který je formální a ve kterém je rozhodováno o
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právu a nároku protistran. Soudní řízení se ovšem na rozdíl od mediace nezabývá přáními a 

potřebami protistran. Hlavním zájmem soudu jsou skutečnosti a okolnosti, za kterých byl 

spáchán trestný čin, či došlo k újmě, nebo bylo jakkoli porušeno právo. 

Spor rozhodují soudy, a to podle jasně stanoveného procesu. Přesto se mnohdy 

stává, že i když má občan na cosi právo, soud mu je nepřizná, dokud ho neuplatní právně 

předepsaným způsobem. Díky tomu se soudní řešení konfliktu může protáhnout, dokonce 

až na několik let, a díky tomu se navýší i finanční náročnost takovéhoto řešení. 

6.3 Jednání stran

Toto řešení je na první pohled možná obyčejné, ale přesto by bylo, a pokud k němu 

dojde tak je, nejlepším a nejvhodnějším způsobem vyřešení konfliktu. Zcela zásadní 

podmínkou pro tento druh řešení je ochota a dobrá vůle obou stran dohodnout se bez 

pomoci další osoby. 
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7 Závěr

Tématem mé bakalářské práce je mediace jako jedna z forem řešení konfliktů. Toto 

téma jsem si zvolila především proto, že jsem chtěla veřejnosti přiblížit informace o této 

metodě, která je stále více využívanou nejen ve světě, ale i v České republice. Z tohoto 

důvodu jsem prostudovala mnoho odborných materiálů, knih i časopisů, abych mohla 

z velkého množství získaných informací vybrat ty podstatné, které jsem přehledně 

uspořádala do jednotlivých kapitol. Snažila jsem se dát v nich odpovědi na otázky, které se 

v souladu s touto problematikou často vyskytují: Lze se domoci práva jiným způsobem než 

s pomocí soudů? Co je to mediace? Co dělá a co umí mediátor? Využívá se mediace také 

v ostatních státech? Ve kterých případech je využití mediace nejvyužívanější? 

Nejobsáhlejší kapitolou mé bakalářské práce je ze zcela zřejmých důvodů kapitola 

první, věnující se konfliktu jako takovému a ve které jsem se snažila vymezit 

nejzákladnější pojmy a definovat je srozumitelnou formou. Pokud by neexistovaly 

konflikty, neexistovala by ani množství možností napomáhajících k jejich vyřešení. 

V dalších kapitolách jsem se proto věnovala nejen mediaci, což je způsob, jak vyřešit 

konflikty bez využití soudního systému, ale i několika dalším způsobům. V tabulkách a 

grafech jsem se snažila názorně ukázat a vysvětlit některá řešení a také vytvořit přehled 

údajů týkajících se mediace a vycházejících z dostupných světových statistik. 

Osobně se domnívám, že velmi zajímavým a přínosným tématem objevujícím se 

v mé bakalářské práci je téma diskriminace. V současném světě bohužel stále častěji 

dochází k diskriminačnímu chování a ke zneužívání postavení některých, většinou 

menšinových, skupin lidí. Až příliš často se dozvídáme o zneužívání moci a postavení proti 

bezbranným lidem. Věřím, že má práce rozšíří povědomost o těchto problémech a o velmi 

účinné formě jejich řešení, která díky své finanční nenáročnosti může pomoci i lidem 

z nižších sociálních vrstev domoci se práva a slušného jednání. Právě finanční, ale i časová 

náročnost při řešení sporů soudní cestou často oběti odradí a utvrzuje je tak ve vědomí, že 

neexistuje možnost domoci se svých práv bez silného finančního zázemí. 

Pokud má práce pomůže alespoň několika málo lidem najít východisko ze složité 

situace, bude to znamenat, že čas strávený nad jejím zpracováním nebyl zbytečný. 
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