Abstrakt
Cílem této diplomové práce je představit mediaci jako jednu z metod alternativního řešení
sporů (ADR). Hlavním důvodem pro zvolení tohoto tématu byla aktuálnost problematiky,
neboť právě v posledních letech se mediace začíná na našem území rozvíjet. K tomuto rozvoji
přispělo také relativně nedávné přijetí zákona č. 202/2012 Sb. o mediaci a o změně některých
zákonů, který je účinný od 1. září 2012.
Diplomová práce zahrnuje sedm kapitol, které jsou dále členěny. V první kapitole jsou
shrnuty základní informace týkající se alternativního řešení sporů. Jsou zde uvedeny
charakteristické znaky ADR a podrobněji rozebrány jednotlivé metody ADR.
Druhá kapitola je věnovaná základní charakteristice mediace, jako jedné z metod ADR.
Tato kapitola je rozdělená do čtyř podkapitol, které detailněji rozebírají historický vývoj
mediace, základní charakteristické rysy mediace, základní principy mediace a konečně také
výhody a nevýhody mediace.
Postavení mediátora se věnuje kapitola třetí této diplomové práce. Je zde zaměřena
pozornost především na otázku nestrannosti a nezávislosti mediátora, stejně jako jeho
povinnost mlčenlivosti.
Kapitola čtvrtá obsahuje základní informace k postavení účastníků konfliktu, neboť to
jsou ti, kdo mají hlavní vliv na průběh a podobu mediace.
Postup při mediaci je rozdělen do určitých fází, které jsou podrobněji popsány v kapitole
páté, podkapitole druhé. První podkapitola kapitoly páté se zabývá rozborem forem jednání a
vyjednávání.
V kapitole šesté je charakterizovaná mediační dohoda jako výsledek úspěšné mediace.
Jednotlivé podkapitoly rozebírají proces utváření mediační dohody, její obsah a náležitosti a
v neposlední řadě také její účinky.
Sedmá, tedy poslední, kapitola se věnuje komparaci právní úpravy v oblasti mediace
s vybranými státy. První podkapitola popisuje slovenskou právní úpravu mediace
a podkapitola druhá pak francouzskou.
V závěru je hodnocen způsob transponování směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/52/ES o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, která byla
přijata na půdě Evropské unie, Českou republikou, která tak učinila právě přijetím zákona č.
202/2012 Sb. o mediaci. Autorka tento zákon hodnotí pozitivně. Také je zde vyjádřena

naděje, že se mediace bude nadále na našem území rozvíjet, a to nyní již především za pomoci
právních zástupců stran sporu, kteří by se měli snažit motivovat své klienty pro využití
možnosti řešit právě jejich spor mediací.

