
Posudek 

diplomové práce Heleny Čechové na téma 

„Význam rodinné mediace při řešení právních konfliktů v rodině“ 

 
Předložená diplomová práce obsahuje 62 výkladových stran včetně úvodu a závěru.  

Autorka si vybrala téma, které se stává v posledních letech předmětem hlubšího zájmu nejen 
odborné zejména psychologické veřejnosti, ale postupně je vtělováno do různých právních 
dokumentů. Proto pozitivně hodnotím především výběr tématu a zejména pak autorčin 
systematický přístup vyjádřený v textu práce. Autorka postupuje systematicky podle mého 
názoru velmi správnou cestou. Práci si rozdělila do pěti kapitol. Důležité je, že se zabývá 
nejdříve některými obecnými otázkami a dále pak se soustředí na význam mediace pro řešení 
právních konfliktů v rodině. V této souvislosti pak autorka rozebírá současnou právní úpravu 
mediace, ať už jde o rozbor de lege lata event. úvahy de lege ferenda.  

V první kapitole uvažuje autorka v podstatě o postavení rodiny, jejich funkcích a 
trendech v současné společnosti. Z toho pak vyplývají další úvahy o příčinách konfliktů, 
jejich průběhu a event. vyústění v rozpad partnerských a dalších rodinných vztahů.  

V druhé kapitole práce, která je velmi významná pro čtenáře, který nemá hlubší 
znalosti o mediaci, vysvětluje autorka vše potřebné, ať už jde o pojem mediace, o mediátorovi 
a jeho roli a o průběhu mediace. V závěru této kapitoly umístila autorka stručný leč výstižný a 
poučný výklad o roli právních zástupců v mediaci. V této souvislosti autorka vychází též 
z poznatků a literatury, kterou měla možnost prostudovat na svém stipendijním pobytu 
v Dánsku. V čem spatřuji důležitost poznatků zde uvedených pro naši praxi? Domnívám se, 
že advokátní praxe zdaleka ještě dnes u nás není dostatečně informována o postavení 
mediátora a vzájemném vztahu mediátora a advokáta.  

 Třetí kapitolou tak počíná výklad, který můžeme označit jako těžiště práce 
předložené diplomové práce. Třetí kapitola je věnována mediaci v rodinných konfliktech. 
Podaný výklad není rozsáhlý, podstatné otázky jsou podány velmi výstižně.  

Velmi poučná je kapitola čtvrtá pojednávající o rodinné mediaci 
v mezinárodněprávním kontextu. Zejména pozitivně hodnotím to, že autorka se zabývá v této 
kapitole Doporučením výboru ministrů Rady Evropy o rodinné mediaci č. R (98) I. Přestože 
jde o Doporučení, které existuje již druhou desítku let, česká praxe s ním stále není 
obeznámena dostatečně. 

Nejrozsáhlejší kapitolou je kapitola pátá nazvaná „Rodinná mediace v České 
republice“. Jednak jde o výklad de lege lata, tedy o pečlivý rozbor zejména procesních 
ustanovení týkajících se smírčího řízení apod. a zejména pak povinné rodinné mediace podle 
§ 100 odst. 1 OSŘ a povinné rodinné mediace podle § 12 odst. 1 zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí. Dále se pak autorka zabývá de lege ferenda návrhem zákona o mediaci. Tato 
kapitola pátá tvoří cca polovinu práce.  

Zejména poté v závěru podrobuje autorka oprávněné kritice současnou právní úpravu i 
praxi zejména soudních orgánů. Dále se pak zabývá těmi argumenty, které mluví ve prospěch 
návrhu zákon a o mediaci.  

Pozitivně hodnotím, že z textu práce je zřejmé, že autorka se seznámila s rozsáhlou 
literaturou monografickou i časopiseckou (především českou, ale uvádí též některé zahraniční 
prameny). Kromě této literatury vychází autorka ještě z některých dalších zdrojů, zejména 



elektronických, které přesně označuje. To, že autorka velmi svědomitě s literárními prameny 
pracuje je zřejmé zejména z odkazů a poznámek, které pečlivě cituje na jednotlivých 
stránkách (celkem 279). 

Předloženou práci považuji za přínosnou a originální. Z práce je zřejmé, že autorka se 
na ni připravovala i při svém zahraničním studiu. Oceňuji její samostatnost, pokud jde o 
systematický postup i to, že autorka se nespokojuje s pouhým popisem svého tématu. Žádné 
podstatné nedostatky předložené práci nevytýkám. 

Protože všechny předpoklady pro diplomovou práci jsou splněny, doporučuji její ústní 
obhajobu. 

 
Předběžné hodnocení: výborně 
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