
PROHLUBOVÁNÍ MEDIAČNÍCH DOVEDNOSTÍ 25 hod

CÍL KURZU:

Kurz přispívá k profesnímu rozvoji mediátorů. Absol-
vent si prohloubí své dovednosti pro zvládání nároč-
nějších mediačních situací. Je vhodný jako příprava na 
praktickou část zkoušky mediátora.   

CÍLOVÁ SKUPINA:

Kurz je určen začínajícím i praktikujícím mediátorům, 
kteří absolvovali základní výcvik v mediaci. 

TERMÍN KURZU:

13.—15. 4. 2023
Výuka probíhá ve čtvrtek a v sobotu 9:00-16:30
hodin / v pátek 9:00-17:15 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 
17. listopadu 8, 779 00 Olomouc, učebna č. A.01 (budova A)

ZAMĚŘENÍ A OBSAH KURZU:

Kurz reaguje na poptávku profesního vzdělávání v sou-
vislosti s výkonem mediace podle zákona o mediaci. 
Rozvíjí kompetence v oblasti vyjednávání, zvládání  
silných emocí, technik efektivního zvládání problémů, 
empatického porozumění, rozhodování v etických  
dilematech a práce s flipchartem. 
Podstatou kurzu je praktický nácvik v modelových situ-
acích (například konflikty z různých prostředí, mediace 
s větším počtem účastníků, za přítomnosti advokátů či 
vedená dvojicí mediátorů). Lektorka vychází z konkrét-
ních požadavků a zkušeností účastníků. Tomu přizpůso-
buje i výběr případů. 
Důležitou součástí jsou diskuse, poskytování zpětné vaz-
by, řešení problematických situací, podpora a pomoc. 
Kurz přispívá k rozvoji profesní sebereflexe účastníků. 

KONTAKT:
Michaela Šrámková
michaela.sramkova@upol.cz
Tel.: 585 637 507

UKONČENÍ KURZU: 

Účastník obdrží osvědčení o úspěšném absolvování
programu v případě minimálně 90 % účasti na výuce.

CENA KURZU: 

Sleva 10 % z ceny kurzu: studentům a zaměstnancům UP, 
absolventům Právnické fakulty UP a v případě přihlášení 
2 a více účastníků ze stejné organizace/instituce.
V ceně jsou zahrnuty výukové materiály, pracovní listy ke 
cvičením, doporučená literatura a drobné občerstvení. 
Nabízíme pomoc s rezervací ubytování za zvýhodněnou 
cenu pro účastníky kurzů UP.

LEKTORKA:

doc. PhDr. LENKA HOLÁ, Ph.D.,
vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka s praxí 
při řešení sporů civilních i trestních, lektorka mediace.  
Je podporovatelkou mediace v ČR a rozvoje profe-
se mediátora, autorka knih o mediaci. V posledních  
letech se zabývá výzkumem mediace a zavedením výuky 
mediace na vysokých školách, zejména na právnických  
fakultách.  

PŘIHLÁŠKY A PLATBA
8 900 Kč včetně DPH 
Uzávěrka přihlašování: 6. dubna 2023
Uzávěrka pro platbu: 10. dubna 2023
Odkaz pro elektronické přihlášení ZDE:

https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2830/detail/terms

