
ZÁKLADNÍ VÝCVIK V MEDIACI 100 hodin

Vzdělávání v  mediaci, připravené Právnickou fakultou Univerzity Palackého 
v Olomouci,  je zaměřené na získání základních znalostí a dovedností pro efek-
tivní řešení konfliktů v různých oblastech. Reflektuje také společenskou poptáv-
ku v souvislosti se zákonem o mediaci a poskytuje základní vzdělání budoucím 
mediátorům. Staví na vyváženém propojení teoretických poznatků s praktický-
mi zkušenostmi, na úzké spolupráci akademické půdy a praxe. Tomu také odpo-
vídá složení lektorského týmu.

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Absolvent získá znalosti o  konfliktech a  metodách jejich řešení. Seznámí se 
s tím, co je mediace, jak je charakterizovaná, z jakých zdrojů vychází a na jakých 
principech funguje. Bude umět navázat respektující a důvěryhodný vztah s kli-
enty, strukturovat proces mediace a vést ho s využitím zejména technik aktivní-
ho naslouchání a vyjednávání. Bude mít přehled o oblastech uplatnění mediace. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Výcvik je určený budoucím mediátorům, ale také těm, kteří při výkonu svého 
povolání potřebují umět řešit konfliktní situace – advokátům, soudcům, sociál-
ním pracovníkům, psychologům, pedagogům, pracovníkům veřejné správy, po-
radenským pracovníkům, komunitním pracovníkům a dalším.

TÉMATA PODLE JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH BLOKŮ

Výcvik je rozdělený do čtyř třídenních bloků po 25 hodinách.
1. Konflikty, způsoby řešení konfliktů, mediace, principy mediace
2. Proces mediace, komunikace
3. Účastníci mediace, jejich role a vztahy, role mediátora
4. Etický rámec mediace, oblasti uplatnění mediace

PRŮBĚH VÝCVIKU

Výcvik probíhá interaktivní formou, Po krátkém teoretickém výkladu tématu 
následují praktická cvičení, diskuze, trénink v  modelových situacích. Lektoři 
vycházejí ze zkušeností účastníků, poskytují zpětnou vazbu, vytváří bezpečné 
prostředí pro sdílení zkušeností a rozvoj. Účastníci obdrží výukové materiály, 
pracovní listy ke cvičením a doporučenou literaturu.

KONTAKT:
Eva Hrudníková
komunikace.pf@upol.cz 
585 637 507



LEKTORSKÝ TÝM

doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D., vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka, 
lektorka v oblasti mediace a supervizorka týmů mediátorů. Je podporovatelkou 
uplatňování mediace v ČR a rozvoje profese mediátora, autorkou knih o mediaci 
a garantkou programu. Má dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilních i trest-
ních sporech.

RNDr. JIŘÍ PLAMÍNEK, CSc., jeden z prvních českých mediátorů, lektor metod 
řešení konfliktů a vyjednávání, autor několika knih k dané problematice. V po-
sledních patnácti letech se zaměřuje především na spory mezi firmami a uvnitř 
firem. Zkušenosti má z oblasti řešení ekologických a komunitních sporů, působil 
jako mediátor v diplomacii.

PhDr. DANA RABIŇÁKOVÁ, psycholožka, mediátorka, lektorka v oblasti mediace, 
od roku 1996 se zaměřuje na rodinnou mediaci a řešení sporů v obci (vícestranné 
spory řešící témata ekologická, dopravní, sociální, soužití s národnostními men-
šinami). Je spoluzakladatelka smírčích rad v několika městech ČR, spoluautorka 
metodiky pro peer-mediaci ve školách.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Výcvik je rozdělen do 4 třídenních bloků. Výuka probíhá vždy od čtvrtka do sobo-
ty (ve čtvrtek a v sobotu 9:00-16:30 hodin / v pátek 9:00-17:15 hodin)

TERMÍNY VÝCVIKOVÝCH BLOKŮ A MÍSTO KONÁNÍ

I. blok 9.-11. 1. 2020
II. blok 23.-25.1. 2020
III. blok 6.-8. 2. 2020
IV. blok 20.-22. 2. 2020
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CENA VÝCVIKU 

30 000 Kč
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, občerstvení a obědy.
Studenti, zaměstnanci a absolventi Univerzity Palackého v Olomouci mají slevu 
10 % z ceny kurzu. Slevu ve stejné výši dostanou i zájemci mimo Univerzitu Pa-
lackého, kteří se přihlásí jako dvojice společně (například ze stejného pracoviště).

UKONČENÍ VÝCVIKU

Účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování programu v případě minimál-
ně 90 % účasti na výuce.

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Přihlašování probíhá elektronicky přes portál CŽV Univerzity Palackého do 
20. prosince 2019. Uzávěrka pro platbu 31. prosince 2019.
Odkaz pro elektronické přihlášení: 
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2625


