
PROHLUBOVÁNÍ MEDIAČNÍCH 
DOVEDNOSTÍ 20 hodin

Intenzivní dvoudenní zážitkový seminář zaměřený 
na procvičování dovedností mediátora 

CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Program reflektuje poptávku po dalším profesním vzdělávání mediátorů. Je zaměře-
ný na prohloubení a zdokonalení dovedností, které mediátor potřebuje ve své praxi. 
Absolvent se bude umět orientovat v konfliktní situaci klientů a volit vhodné postupy 
s větší vnímavostí vůči jejich potřebám a zájmům. Podstatou je praktický nácvik v mo-
delových situacích zejm. z oblasti pracovních, rodinných, obchodních, trestních, sou-
sedských a komunitních konfliktů. Kurz staví na dlouholeté mediační praxi všech jeho 
lektorů. Prohlubování mediačních dovedností navazuje na základní výcvik v mediaci a 
je nedílnou součástí přípravy na zkoušku mediátora. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Program je určený absolventům základního výcviku v mediaci v rozsahu nejméně 60 
hodin, začínajícím i praktikujícím mediátorům, kteří chtějí zlepšit své mediační do-
vednosti a naučit se zvládat problematické mediační situace pod supervizí zkušených 
mediátorů. 

PRŮBĚH PROGRAMU
 
Výcvik probíhá interaktivní formou, především nácvikem v  modelových situacích a 
posilováním schopnosti sebereflexe. Lektoři vychází z praxe a zkušeností účastníků. 
Tomu přizpůsobují i výběr mediačních případů. Součástí je diskuse, poskytování zpět-
né vazby, řešení problémových situací, podpora a pomoc. 

Termín: 15. – 16. března 2019, vždy od 9:00 do 18:00 hod. 

Místo konání: Právnická fakulta Univerzity Palackého, Tř. 17. Listopadu 8, 771 11 Olo-
mouc, budova A (zasedací místnost č. 1. 03 v suterénu budovy)



LEKTORSKÝ TÝM

doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D., garantka programu, vysokoškolská učitelka, zapsaná 
mediátorka, lektorka v oblasti mediace a supervizorka týmů mediátorů. Je podpo-
rovatelkou uplatňování mediace v ČR a rozvoje profese mediátora, autorkou knih o 
mediaci, organizátorkou konferenci a workshopů v oblasti mediace. Má dvacetiletou 
praxi jako mediátorka v civilních i trestních sporech.

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

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 menšinami). Je 
spoluzakladatelka smírčích rad v několika městech ČR, spoluautorka metodiky pro 
peer-mediaci ve školách.

UKONČENÍ VÝCVIKU

Účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování programu. 

CENA
      
5. 200,- Kč 
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, občerstvení a obědy.
Seminář je určený pro maximální počet 12 účastníků.

PŘIHLÁŠKY A PLATBA

Přihlašování probíhá elektronicky přes portál CŽV Univerzity Palackého do 1. března 
2018. Uzávěrka pro platbu 10. března 2018.
Odkaz pro elektronické přihlášení:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2169

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


