
Sekce č. 2: Praxe mediace a vzdělávání v mediaci  

 

Problematické otázky a závěry: 

Letos bylo časově velmi nesnadné zvládnout všechny příspěvky a současně se jim dostatečně 

věnovat v rámci diskuse. Příspěvky, které v sekci zazněly, byly podnětné, přinášely nové 

pohledy na praxi mediace v různých oblastech, kde je mediace využívána. Zazněly také nové 

zkušenosti se vzděláváním v oblasti mediace na některých právnických fakultách. 

‒ „Za účelem ochrany zájmu dítěte…“: analýza možností a hranic odborné pomoci dle § 

474 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb. byl název příspěvku Martiny Cirbusové. Upozornil na 

to, jak je možné jednotlivé odborné služby využívat k podpoře ochrany zájmu dětí a 

přinesl otázky i návrhy, jak možnosti jednotlivých služeb přiblížit srozumitelně klientům i 

odborné veřejnosti. 

 

‒ Nařízené rodinné mediací jako součásti právního řádu ČR se věnoval Robin Brzobohatý. 

Podnítil uvažování o tom, jak je v praxi zacházeno s „nařízenou rodinnou mediací“ a jaké 

možnosti nabízí právní řád ČR při využívání nařízení rodinné mediace.  

 

‒ Cochem v Česku a na Slovensku. Skúsenosti s multidisciplinárnou spoluprácou a 

zapojením mediácie v rodinnoprávnej agende - paní Lenka Minár Vargová se ve svém 

příspěvku podělila o zkušenosti s aplikací Cochemské praxe na Slovensku a zachytila 

společné i rozdílné zkušenosti v obou zemích. 

 

‒ Mediace, očekávání z pohledu evidence-based přístupu. Jan Jaroš poskytl nový pohled na 

to, jak zvýšit úspěšnost mediace a spokojenost s ní. Nabídl podněty pro praktikující 

mediátory - na co se mohou zaměřit při výkonu mediace, aby se klienti během mediace 

cítili bezpečně, vyslyšeni a komfortně. Tématem se zabývá ve své disertační práci.  

 

‒ V příspěvcích „Mediační paradox“ a „První setkání s mediátorem“ se Diana Lokajíčková 

a Michaela Sigmundová podělily o zajímavé postřehy ze své praxe: jak klienti, mediátoři i 

ostatní lidé vnímají „užitečnost“ mediace, jaké perspektivy může mediace klientům 

přinést, jak je v současnosti přistupováno k prvnímu setkání s mediátorem a jaké 

komplikace během něj v praxi nastávají. 

 

‒ O tom, jak je v zahraničí využívána mediace, jaké jsou její možnosti a jak ji klienti 

vnímají zprostředkovala ve své prezentaci „Mediace ve zdravotnictví - zahraniční reflexe“ 

Kateřina Koníčková. Tématem se zabývá ve své diplomové práci. Protože je v České 

republice mediace pro řešení konfliktů v medicínském prostředí využívána velmi málo, 

bylo cílem příspěvku na základě zahraničních zkušeností diskutovat možnosti jejího 

širšího uplatňování u nás.  

 



‒ Téma „Vzdělávání studentů práv v mediaci a vyjednávání“ Pavlíny Krausové a Hany 

Kršňákové, i příspěvek „Porodní bolesti mediační kliniky na PF UP z pohledu studenta“ 

Veroniky Střítecké představily, jak v současné době probíhá a vyvíjí se vzdělávání 

studentů právnických fakult. Cílem zařazování těchto předmětů jako součást výuky ADR 

je vybavit absolventy oboru právo mediačními znalostmi a dovednostmi na úrovni, které 

budou pak moci využít ve své právní praxi.  
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