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Předmluva
Tato kniha vznikla z poznatků a zkušeností v praxi a také především pro praxi
je určena. Je kolektivním dílem autorů, jejichž teoretické zázemí je odrazem interdisciplinární povahy mediace.
Cílem monografie je reflexe vývoje a současného stavu využití mediace v České republice v kontextu vývoje v Evropě a vybraných evropských státech.
Důraz na potřeby praxe však neznamená, že bychom se mohli, nebo dokonce měli
obejít bez přihlédnutí k teoretickým základům. Ve skutečnosti je teorie nezbytným pojmovým nástrojem, který pomáhá pochopit vztah mezi příčinami a následky konfliktu
a komunikace v něm. K teorii mediace toho stále nevíme dost. Neposkytuje nám plné
a uspokojivé vysvětlení všech proměn lidské existence v koexistenci s působením me
diátora. Je však jisté, že při četných potížích, jež musíme v praxi řešit, se bez teoretických
východisek neobejdeme. Teorie nám vytváří základ pro profesionální výkon praxe.
Proto jsme se v publikaci Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů (Grada Publishing, 2003) zabývali především základními charakteristikami mediace, teoretickými
východisky, principy, vztahy a procesem mediace. Možnosti jejího využívání a dalšího
rozšiřování byly spíše jen naznačeny. Autorka pojímá mediaci jako metodu, která není
zaměřena pouze na problémy klientů, ale také jako metodu, jež se soustředí na samotné
klienty. Prostřednictvím mediace a za pomoci mediátora jsou aktivovány jejich nevyužité
zdroje řešit konfliktní situaci. Mediace tak napomáhá podněcovat a rozvíjet potenciál
člověka řešit vlastní obtíže. V souvislosti s tím se v knize hovoří o specifikách tzv. české
mediační školy. V té době se jevilo, že se konstituuje. Nyní, s odtupem deseti let, docházíme k názoru, že šlo spíše o specifika zavádění mediace v prostředí České republiky
a rozvoj metody obecně než o utváření specificky českého mediačního pojetí.
Mediační praxe v České republice pokračovala mílovými kroky a bylo potřeba hledat
odpovědi na další otázky, které přinesla. V knize Mediace v teorii a praxi (Grada Publishing, 2011) se proto věnujeme teoretickým zdrojům mediace, ale mnohem výrazněji
také zkušenostem a možnostem její aplikace v praxi. Samostatně pak zpracováváme tři
z nich – mediaci rodinnou, mezi vrstevníky (tzv. peer mediaci) a obchodní mediaci.
Z hlediska možností rozvoje mediace jsme je v té době považovali za klíčové. S odstupem
času můžeme říci, že peer mediace ani obchodní mediace zatím nenaplnily naše očekávání.
Rozvoj mediace v rodinných konfliktech je naopak, i díky vstupu sociálních služeb do
mediačního pole, velmi dynamický.
O mediaci roste zájem mezi odborníky, zejména právníky, sociálními pracovníky
a psychology. Mediace se více diferencuje ve svém pojetí i přístupech. Vzdělávací instituce, které dosud školily „v mediaci“, nyní již zpřesňují mediační styl a vzdělávají ve
facilitativní mediaci a evaluativní mediaci. Nebude zřejmě trvat dlouho a objeví se výcviky
v transformativní mediaci, terapeutické mediaci či narativní mediaci.
Významným milníkem bylo přijetí zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně
některých zákonů, který zásadním způsobem ovlivnil i vznik této knihy. Potřeba vnést
institut mediace v netrestní oblasti do českého právního řádu vyvstala v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008,
o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, kterou mají členské
státy Evropské unie transponovat do svých právních řádů. Ministerstvo spravedlnosti,
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do jehož gesce transpozice směrnice spadala, se rozhodlo pro vypracování návrhu zákona
o mediaci, který by upravoval institut mediace šířeji. Do jeho tvorby i následných legislativních procesů byla zapojena široká mediátorská obec, množství institucí i dalších
odborníků. Dochází k diferenciaci názorů na pojetí mediace, kontext jejího poskytování
i požadavků na kvalifikaci mediátorů. To, kromě nových pohledů, přineslo i jisté napětí
v profesi. V souvislosti s přijímáním zákona o mediaci byla mediátorská obec rozdělena
na „neprávníky“ a „právníky“, na skupiny organizací a institucí, které mediaci poskytují
nebo v ní vzdělávají. Každý prosazoval své pojetí a zákon měl být jeho odrazem. Napětí
ve společenství bylo v té době velké.
Stále zřetelněji se ukazovalo, že je potřebné, aby se komunita mediátorů sešla a měla
příležitost k výměně názorů, podnětů a zkušeností. Aby reflektovala potřeby teorie i praxe
a aby se pokusila sjednotit k podpoře a prosazení zákona. Proto uspořádala Univerzita
Palackého v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci „MEDIACE 2011. Kultivovaný
způsob řešení sporů“. Akademická půda zaručovala nestrannost, vědeckost, objektivitu
a možnost svobodného vyjádření. Závěry konference byly mimo jiné postoupeny Parlamentu ČR k jeho dalšímu rozhodování.
K napsání této třetí monografie jsme proto na podzim roku 2011 přizvali tým spoluautorů, psychologů, právníků, sociologů, sociálních pracovníků, pedagogů, teoretiků
i praktiků. Byl to logický krok, pokud měla kniha naplnit cíl, který si stanovila. Vážím si
jejich zájmu zpracovat své názory a zkušenosti do podoby jednotlivých kapitol a pokrýt
tak široké spektrum aplikačních oblastí a způsobů využití mediace. Zachovat jednotnou
tematickou linii nebylo obtížné. Při mediaci se uplatňují mnohé vědní obory, z jejichž
pohledu bylo možné téma zpracovat. Autorům jsme tak mohli poskytnout dostatečně
svobodný prostor pro jejich vyjádření. Snažili jsme se, aby kniha pokud možno co nejvíce
odpovídala současnému stavu vědění a rozvoje mediace. Byla několikrát doplňována a přepracována. Její tvorba odrážela obtížnost období, kterým česká mediace a čeští mediátoři
procházeli. Je jeho jedinečným historickým dokladem.
Dne 2. května 2012 byl zákon o mediaci Parlamentem ČR přijat, 1. září 2012 nabyl
své účinnosti. V té době jsme knihu po podnětném recenzním řízení dokončovali a znovu
upravovali ve smyslu ustanovení ne pouze návrhu zákona o mediaci, ale již samotného
zákona o mediaci. Kniha tak byla aktualizována zcela netypicky, již během svého vzniku. Volili jsme tuto cestu i za cenu jistého zdržení. Rukopis byl nakladatelství odevzdán
v únoru 2013. Tato skutečnost se odráží v kapitolách, jež se zaměřují na charakteristiku
vývoje uplatňování mediace v České republice. Autoři těchto kapitol hodnotí minulost,
vyjadřují doporučení do budoucnosti, ale nemají ještě možnost kriticky zhodnotit zkušenosti s aplikací zákona do praxe.
Tématem monografie je mediace a možnosti jejího využití. Každý autor vychází ze
základních principů mediace, ale má své pojetí, dané jeho teoretickým zázemím a zkušenostmi. Tak se mezi některými autory objevují názorové odlišnosti, které však nejsou
zásadní povahy a koncepci knihy nenarušují.
Monografie je rozdělena do šesti oblastí. První je tvořena kapitolami, které se zabývají kompetencemi a přípravou mediátorů. Následující čtyři části knihy definují oblasti,
v nichž se mediace s úspěchem využívá. Kapitoly, které se vztahují k tématu rodinné
mediace, tvoří druhou část knihy. Mediace v obchodních a jiných občanskoprávních
věcech tvoří její třetí část. Zejména zde jsou charakterizovány oblasti, kde je možné u nás
nově mediaci využívat – například v insolvenčním řízení, ve sporech o náhradě újmy na
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zdraví vzniklé ve zdravotnictví či ve věcech autorskoprávních. Čtvrtou část tvoří kapitoly
k mediaci v trestní oblasti a pátou k mediaci ve školské a výchovné práci. Na použité zdroje
odkazujeme přímo v textu. U kapitol právní povahy je uplatňováno, tak jak je u těchto
textů obvyklé, více poznámek pod čarou s odkazem na příslušné právní dokumenty.
Zaměření na praxi nás vedlo k rozšíření pojednání o zkušenosti z praxe, a to formou
příloh v poslední šesté části knihy. Jejich autory jsou zkušení praktici. Mají sloužit především jako inspirace.
Předpokládáme, že text bude využíván profesionály v oblasti mediace. Doufáme však,
že nebude bez užitku i studentům a dalším odborníkům, kteří svou dráhu mediátora
teprve zvažují či se s řešením mezilidských konfliktů ve své praxi setkávají.
Za důvěru, že takovou publikaci mediace u nás využije, patří náš dík Mgr. Gabriele
Plickové z nakladatelství Grada Publishing.
Květen 2013

Lenka Holá
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1. Mezilidské vztahy a jejich
proměny v mediaci
Jaro Křivohlavý
Nihil humanum mihi alienum est – „nic, co se týká člověka, mi není cizí“, hlásali
antičtí filozofové. Totéž by se dalo říci o psychologii, a o sociální psychologii pak zvláště.
Zdá se, že vztahy mezi lidmi patří v těchto oborech k tomu nejdůležitějšímu. A téma
našeho sdělení je zaměřeno právě na tuto problematiku.

1.1

Konflikty, kompromisy a mediace – oč jde?

Je dobré začít s pokusy o upřesnění hlavních termínů sdělení. Těmi jsou v námi
vymezeném tématu termíny „konflikt“, „kompromis“ a „mediace“. Podívejme se na
etymologické kořeny jejich významů.
Slovo konflikt je latinského původu (conflictus, m. srážka). Přitom fligo, fligere znamená uhoditi, udeřiti. Flictus flictus, m. znamená náraz a úder. Odvozený význam tohoto
slova sděluje: někoho něčím zasáhnout (v negativním slova smyslu). Předpona con- naznačuje, že jde o oboustrannou aktivitu – já udeřím tebe a ty mne. Confligere tedy znamená
vzájemný boj dvou partnerů či stran, vzájemné zápolení, šarvátku. Obrazně pak i: příti
se, zápolit, zápasit až i bojovat a rvát se. Konflikt tak znamená střetnutí dvou či více
navzájem se vylučujících či protichůdných snah, sil a tendencí. Na obecnější rovině pak
jde o takové střetnutí snah dvou stran (lidí), při němž splnění tužby jednoho buď zcela,
nebo jen do určité míry vylučuje uspokojení druhé strany.
Uveďme pro úplnost i synonyma termínu konflikt: spor, srážka, soupeření, soutěžení,
neshoda, rozkol, nesoulad, nesouhlas, nesrovnalost, mrzutost, svár, případně až bitka,
rvačka, pranice a bitva. Z počeštělých slov potom: rivalita (boj o vodu v krajině, kde jí je
málo a potřeba je velká), konkurence (viz v angličtině termín v geometrii pro označení
místa, kde se protínají dvě různoběžky), antagonismus atp. (více viz Křivohlavý, 1973,
s. 24–39; Křivohlavý, 2002a).
Podle Psychologického slovníku se kompromisem rozumí dohoda na základě vzájemných ústupků. Viz jeho kořen v latině: mittere – posílat – a odtud: compromitto, compromittere, compromisi, compromissum – vzájemně se dohodnout před smírčím soudem, ale
i nabízet a slibovat. Promitto, ere znamená slibovati, zaslíbiti, předpověděti (promesa – slib).
Mediace je v našem případě termínem centrálního zájmu. V tomto termínu slyšíme
latinské sloveso mediare – zprostředkovat – a od něho odvozené podstatné jméno media
tion – zprostředkování. Medietas – střed, mediocris – prostřední, mediocritas – mírnost,
skromnost, nepatrnost i bezvýznamnost, ale i střední cesta (via aurea – zlatá cesta). Slyšíme
v něm i slovo „medián“ – prostřední člen určité hierarchicky uspořádané řady. Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000) definuje mediaci jako: vyjednávání, odborná pomoc
v konfliktní situaci zaměřená na nalezení oboustranně přijatelného kompromisu. Uvádí
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přitom příklady mediace: mediace v rozvodovém řízení, mediace při internacionálních
konfliktech. Zná i termín „mediátor“, neuvádí však jeho význam „prostředníka“, ale jen
význam „působek“.

1.2

Modelování interakce
mezi dvěma a více lidmi

Hovoříme-li o konfliktech v oblasti humanitárních věd, je dobré v prvním kroku
si ujasnit rozsah a druh konfliktu, s nímž máme tu čest se setkat. Sociální psychologie
nám zde nabízí určité rozlišení v obecné rovině. Je dobré od sebe odlišit meziskupinové
konflikty (konflikty mezi státy, jednotlivými výrobci obchodními řetězci apod.), intraskupinové konflikty (např. frakce uvnitř dané politické strany, střet zájmů různých
oddělení uvnitř podniku), interpersonální konflikty (např. dyadické – mezi žákem a učitelem, mezi mužem a ženou v manželství, mezi prodávajícím a kupujícím, nadřízeným
a podřízeným) a intrapersonální konflikty (vnitřní konflikty v psychice jedné osoby).
V realitě je možno se setkat s konfliktem, který na první ohled vypadá jako interpersonální, ale má v sobě složky jak meziskupinového konfliktu, tak konfliktu vnitřního
(intrapersonálního). Příkladem může být vztah Romea a Julie ve stejnojmenné Shakespearově divadelní hře. Řešení pomáhá tyto složky poznat (diagnostikovat) a následně je
využít ve prospěch účastníků konfliktu.

1.3

Psychologický pohled na druhy konfliktů

To, co se nám na první pohled zdá být zcela jasné a jednoduché, bývá v psychologii často velice složité. Je to možno demonstrovat právě na konfliktech. Můžeme
se setkat s konfliktem, který na první pohled vypadá jako konflikt představ, avšak při
hlubším soustředění poznáváme, že jde také o konflikt zájmů (motivace). Naznačme si
proto rozdělení konfliktů z tohoto psychologického hlediska:
 konflikty představ – vjemů;
 konflikty názorů – kognitivní konflikty;
 konflikty názorů – hodnoticí konflikty;
 konflikty postojů – emocionálního zabarvení;
 konflikty zájmů – motivační konflikty.
I zde platí, že daný reálný konflikt, s nímž se setkáváme v praxi, neobsahuje jen jednu,
ale více psychologických složek.
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1.4

Pojetí mezilidských vztahů
a jejich dynamiky jako her

Vstup modelování do oblasti mezilidských vztahů a dynamiky her vnesl do
sociální psychologie řadu nových ohledů. Zjednodušení mezilidských vztahů a jejich
dynamiky do podoby matematických maticových forem dalo vhodný nástroj pro vhled
(pochopení) do struktury a dynamiky dění mezi lidmi. Tyto modely, taktiky a strategie
řešení modelových situací nám mohou pomoci hlouběji porozumět tomu, oč v daném
případě jde a co se v něm děje.

1.5

Modelování interpersonálních konfliktů

Matematická teorie her – a to jak její část tzv. nulových her, tak zvláště her
nenulových – dala sociální psychologii do rukou nástroj umožňující upřesnění pohledu
i vhledu do situací interpersonálních konfliktů. A nejen jich. Platí to o nejjednodušších
dvouhodnotových modelech (viz model „Sám pánem svého rozhodování“ po model typu
„Já ovládám tvůj osud a ty ovládáš mé chování“). Platí to však zvláště pro maticové modely s absolutními hodnotami v intervalových stupnicích. Ty umožňují odlišení situací,
kdy jde o málo a kdy jde o mnoho, kdy je konfliktní situace mírná a kdy je krutá, kdy
je situace účastníků symetrická a kdy je asymetrická atp.
Modelování konfliktů umožňuje i poznávání a studium vlivu různých taktických
i strategických zásahů. Tak se nám dostává do rukou nástroj, který nám dovoluje podívat
se empiricky (experimentálně) na podmínky zrodu důvěry, soupeření i spolupráce – a to
není málo. Otázka je, jak toho v praxi (i v mediační praxi) využíváme.

1.6

Respekt k osobnostním
charakteristikám účastníků sporu

Máme-li být prostředníkem ve sporu dvou lidí, potom – z hlediska psychologie –
naší první otázkou je: S kým máme tu čest? Kdo to je? Jaké jsou osobnostní charakteristiky
obou účastníků sporu?
Uveďme zde jeden přístup k hlubšímu porozumění interakce určité osobnostní charakteristiky, která je v posledních desetiletích bohatě studována empiricky i experimentálně. Jde o osobnostní charakteristiku optimismus a pesimismus (viz Seligman, 1990;
Křivohlavý, 2012).
Ukazuje se, že se tyto osobnostní charakteristiky nejvýrazněji projevují tam, kde se lidé
dostávají do nepříjemných, špatných, zlých situací. Odlišnost mezi těmito dvěma póly se
potom projevuje ve třech dimenzích. Přesněji: pesimisté chápou danou špatnou situaci
jako katastrofu, tj. zlo velkého až nedozírného rozsahu. Zároveň ji z časového hlediska
chápou jako něco, co bude trvat „věčně“. Z osobního hlediska se na ni dívají jako na něco,
na čem oni sami měli či mají lví podíl. Optimisté se na rozdíl od nich domnívají, že zlá

-
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situace zdaleka není katastrofická, že vše zlé je jen mírnějšího rozsahu, že to zlé nebude
trvat moc dlouho a že se na tom zlém podílí (z větší části) vnější, situační podmínky.
Díky celé řadě pokusů, které byly provedeny na lidech i na zvířatech, se toho dost ví
o tom, jak lidem pomoci dostat se z těchto extrémů k relativně reálnějšímu pojetí. A to
jsou poznatky, kterých by bylo možno využívat v mediaci.

1.7

Vzájemné postoje účastníků mediace

Tam, kde probíhá mediace, setkáváme se mimo jiné s postoji účastníků k tomu,
oč jde – i k sobě navzájem. Projevují se jak ve verbálních, tak v neverbálních projevech
účastníků. Tyto postoje budují „atmosféru“, která se mezi účastníky mediace vytváří.
Ukazuje se, že tam, kde jde o vzájemně vstřícné postoje, vytváří se „atmosféra“ spolupráce (kooperace). Tam, kde je tomu naopak, vytváří se atmosféra soupeření (kompetice).
Sociální psychologie nám dává možnost lépe diagnostikovat tyto postoje účastníků
mediace a sledovat vývoj mediačního řízení a jeho směr. Mohlo by být proto užitečné
uvést zde přehled obou těchto protichůdných postojů spolupráce a soupeření tak, jak se
projevují v oblasti slovní – verbální – komunikace.

1.8

Odlišnost vnímání sebe a partnera

U spolupráce je citlivost zvětšena (oči jsou otevřenější) pro podobnosti a společný zájem, kdežto u soupeření je citlivost zvětšena pro rozdílnosti (ohrožení vlastních
pozic a zájmů).
Na druhé straně citlivost je u spolupráce zmenšena pro vlastní zájmy a pro rozdíly,
které mezi partnery jsou. U soupeření je tomu naopak. Citlivost je zmenšena pro společný
zájem a pro podobnosti mezi stanovisky i zájmy partnerů.
Při vnímání dochází často ke zkreslení toho, co je ve skutečnosti. Při spolupráci se toto
zkreslené vnímání (mispercepce) projevuje v tom, že zlá vůle druhé strany je hodnocena
jako menší, nežli ve skutečnosti je (partner je viděn jako lepší, než ve skutečnosti je).
U soupeření je zkreslení možno pozorovat zvláště tam, kde se hodnotí partner a jeho dobrá
vůle. Ta je při soupeření viděna jako podstatně menší, nežli je ve skutečnosti (partner je
při soupeření viděn horší, než tomu je v realitě).
Když sledujeme vývoj mediace v čase, je možno vidět, že tam, kde jde o spolupráci,
dochází ke konvergenci (sbližování stanovisek, až ke smiřování). U soupeření je tomu
naopak. Je to divergence (stále větší „rozvírání nůžek zájmů a snah dojít k nějaké dohodě“).
Dříve, než dochází k mediačnímu jednání, je tam, kde je základní vztah řízen spoluprací, tato apercepce charakterizována konformitou – představou, že my dva, kteří tu
stojíme proti sobě, jsme na tom v podstatě stejně. U soupeřivého ladění účastníků mediačního řízení je tomu naopak. Každý sebe vidí v pozitivních barvách (já jsem v právu),
kdežto partnera vidí v barvách negativních (např. partner je špatný chlap).

