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Abstrakt: Mediace je v sociální práci 

velmi aktuálním tématem a čím dál 

frekventovanější metodou práce. Pro 

práci sociálních pracovníků je mediace 

efektivním a perspektivním nástrojem pro 

řešení interpersonálních konfliktů, proto 

mnoho sociálních pracovníků využívá 

možnosti absolvovat výcvik v mediaci.  

Mediace a sociální práce vychází ve své 

podstatě z totožného teoretického základu 

a mají totožnou charakteristiku. 

Klíčové slova:  mediace, sociální práce, 

sociální pracovník 

Abstract: Mediation is a very current 

topic in social work and an increasingly 

frequent method of work. For the work of 

social workers, mediation is an effective 

and promising tool for resolving 

interpersonal conflicts, so many social 

workers use the opportunity to undergo 

training in mediation. Mediation and 

social work are essentially based on the 

same theoretical basis and have the same 

characteristics.  

Key words: mediation, social work, 

social worker 

________________________________ 

Úvod 

V sociální práci je mediace velmi 

aktuálním tématem a čím dál více 

frekventovanější metodou práce.  Pro 

sociální pracovníky je mediace 

efektivním a velmi perspektivním 

nástrojem řešení interpersonálních 

konfliktů, který nabízí zvyšování kvality 

mezilidských vztahů. Proto k ní sociální 

pracovníci přistupují stále častěji, 

a mnoho sociálních pracovníků již také 
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absolvovalo výcvik v mediaci. V praxi 

sociální práce se nabízejí dvě možnosti, 

jak mediaci využít. Sociální pracovník 

může být sám mediátorem, anebo může 

klientům, kteří se nacházejí v konfliktní 

situaci zprostředkovat služby mediátora. 

Činitelé, kteří mediaci mohou provádět, 

jsou odborně proškolenými mediátory, 

kteří prošli kurzem mediace od Asociace 

mediátorů ČR a jsou tak oprávněni pod 

touto záštitou mediaci vykonávat. 

Mediace se nejčastěji provádí v soudní, 

právní nebo sociální sféře. 

 

1 Mediace v sociální práci 

Mediaci můžeme v základním slova 

smyslu popsat jakožto způsob 

specifického řešení sporů či konfliktů a to 

za pomoci či prostřednictvím na sporu 

nezúčastněného a neutrálního 

prostředníka. Tento prostředník se nazývá 

mediátorem a jedná se o vyškoleného 

odborníka na zvládání mediačních 

procesů a zvládání konfliktů poklidnou 

cestou. Prostřednictvím mediace se 

podporuje vzájemná komunikace mezi 

dvěma či vícero stranami sporu, které 

nejsou schopny mimo mediaci docílit 

konstruktivního řešení problému. 

Mediace vždy směřuje ke smírnému 

vyřešení sporu, pokud možno ke 

spokojenosti všech stran a to 

prostřednictvím takzvané mediační 

dohody. (Plamínek, 2013) 

Mediace je sama o sobě 

specifickým a alternativním způsobem 

řešení konfliktů a patří mezi nejčastější 

způsoby mimosoudních dohod mezi 

spornými stranami. Mezi další specifické 

mimosoudní způsoby řešení sporů řadíme 

například, arbitráže, tribunály, posudky či 

řešení prostřednictvím ombudsmana. 

(Potočková, 2013) 

Mediace vždy probíhá za účasti 

mediátora a stran sporu. Mediátor je na 

sporu nezávislá a neutrální osoba, která 

pouze koriguje průběh mediačního 

jednání, a celé setkání tedy určují strany 

sporu. Mediátor tedy pouze pobízí strany 

ke konstruktivnímu řešení a má za celé 

mediační jednání zodpovědnost. 

Výsledek dohody, ať pozitivní či 

negativní, je ovšem zcela v rukou stran 

sporu. Mediátor je tedy odborníkem na 

proces mediace, strany sporu zase na 

odbornou stránku věci, každý tedy má 

svou speciální roli v rámci jednání. 

Mediátor v žádném případě nezastává roli 

soudce či rozhodce, může pouze nabízet 

smírná či nekonfliktní řešení, ovšem 

strany sporu se jeho návrhy nemusí vůbec 

zabývat.  
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Mezi hlavní zásady celého 

procesu mediace patří přenos negativních 

emocí a postojů vůči protistraně k těm 

pozitivnějším a o snaze pochopit také 

protistranu a nabídnout sobě i protistraně 

schůdné řešení problému. Jak je z tohoto 

patrné v průběhu mediace dochází 

k velkému hromadění emocí a jejich 

impulzivnímu vyjádření. Mediátor se 

právě tyto emoce snaží nasměrovat 

správným směrem tak, aby došlo ke 

shodě. (Matoušek, 2003) 

Dohoda v rámci mediace by měla 

být v zásadě pro strany sporu závazná, 

ovšem v případě, že není písemně 

sepsána a přesně specifikována, včetně 

sankcí za případné nedodržení, tedy 

nesplňuje-li klasické náležitosti smlouvy, 

nebývá nikterak právně vymahatelná a 

často může docházet v budoucnosti 

k doplňujícím dodatkům či změnám 

dohody v budoucnosti. (Matoušek, 2003) 

Cílem mediačního jednání nemusí 

být nutně jakýsi výstup ve formě dohody 

a vyřešení sporu do budoucna. Kvalitním 

řešením, které je naprosto dostačující je 

velmi často například pouhé vyjasnění si 

daného konfliktu mezi znesvářenými 

stranami či vysvětlení určitých kritických 

bodů, které se do té doby zdály jako 

nepřekonatelné. Cíl mediace je vždy 

takový, s jakým očekáváním strany sporu 

do procesu mediace vstupují. 

Jedním z dalších důležitých cílů 

mediace je proces pochopení vlastního 

problému a změna v negativním chování 

jednotlivých stran sporu. Změna v jejich 

chování, ať již prostřednictvím 

mediátora, či samovolná, napomáhá ke 

zkvalitnění komunikace mezi stranami a 

také ke společnému zkvalitnění vlastních 

vzájemných vztahů. Mediace by tedy 

měla vyvíjet tlak na spokojenost všech 

zúčastněných stran a v tomto se zcela 

odlišuje například od soudních řešení 

sporů, kde je primárním hlediskem 

nalezení spravedlivého řešení, které je 

ovšem většinou výhodné pouze pro jednu 

stranu sporu. (Plamínek, 2013) 

Mezi základní principy mediace 

můžeme zařadit zejména nestrannost 

celého jednání, mediátor v tomto principu 

musí vystupovat zcela nezaujatě a bez 

jakýchkoli předsudků, vyváženost celého 

mediačního jednání, kdy se všechny 

strany sporu musí na výsledku podílet 

stejnoměrně, neutralitu, kdy každá ze 

stran musí mírně ustoupit od svých 

představ, což povede snadněji k nalezení 

pozitivního řešení a také princip 

nezávislosti, kdy mediátor nesmí být 

s žádnou stranou sporu jakkoli spojen ať 
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již vztahově či finančně. Dalšími principy 

mediace je dobrovolnost, kdy všechny 

strany sporu jsou v tomto procesu zcela 

dobrovolně a také princip vzájemné 

důvěry a důvěrnosti, kdy vše, co je 

vyřčeno během mediace, zůstává utajeno 

a zůstane pouze ve vědomí zúčastněných 

stran.  

2 Sociální práce 

Jako sociální práci můžeme nazvat 

jakékoli fungování v rámci profesí 

týkajících se řešení sporů či problémů 

v oblastech veškerých mezilidských 

vztahů, kdy tato sociální práce napomáhá 

dotčeným lidem zvyšovat úroveň jejich 

vlastních životů. (Mahrová, Venglářová, 

2008) 

Mediace a její propojení se 

sociální prací se v poslední době dostalo 

do popředí zájmu mnoha autorů a 

organizací. Mediaci můžeme brát jako 

jednu z mnoha metod sociální práce, kdy 

takovouto metodou vždy může být určitý 

proces, který se váže k danému cíli 

v rámci sociálních vztahů, či aktuální 

sociální situaci. Mediace tedy účastníkům 

sociálních vazeb nabízí velkou porci 

výhod co se řešení jejich životních 

problémů a situací týká. Pomocí mediace 

tedy tito lidé mají možnost nalézt ve 

svém životě nová řešení svých problémů, 

poznávají nové pocity a mají možnost je 

vyjádřit navenek a jsou prostřednictvím 

mediace motivováni ke změně svých 

názorů a prakticky celého přístupu 

k životu. (Matoušek, 2003) 

V případě, že je zřejmé, že v dané 

situaci může být mediace prospěšná, je 

sociálním pracovníkům vždy tato metoda 

doporučována. Klient je v rámci mediace 

motivován k popsání vlastních pocitů a 

k pochopení a respektování jiných osob, 

přičemž jinými metodami se k tomuto 

sociálnímu aspektu svého vlastního 

chování nemusí dostat. Zejména v tomto 

je často spatřován hlavní princip a cíl 

spojitosti mediace a sociální práce. 

Sociální práce může být vždy 

využívána v rámci sociálního kontaktu 

s jednotlivcem, skupinou osob, rodinou či 

celou komunitou. Mediace je potom 

skvěle uplatnitelná v rámci sociální práce 

se všemi těmito sociálními skupinami. 

Mediace a sociální práce vychází 

ve své podstatě z totožného teoretického 

základu a mají totožnou charakteristiku. 

Velmi podobné jsou taktéž profesní a 

odborné požadavky na mediátory a 

sociální pracovníky.  

 

3  Praktické využití mediace ve 

vybraných oblastech sociální práce 
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Mediace ze své podstaty může být 

využita jako způsob řešení jinak 

neřešitelné situace samozřejmě v jakékoli 

situaci a proto postihnout veškeré 

způsoby využití, byť jen v rámci sociální 

práce, je prakticky nemožné. Přesto 

můžeme konstatovat, že ideální je 

zařazovat mediaci do sociálních konfliktů 

v rámci sociální práce, které mají svůj 

základ v civilních sporech a trestních 

řízeních. Z tohoto důvodu se pokusím 

rozebrat čtyři oblasti sociální práce, které 

mohou být kvalitně řešeny metodou 

mediace a to rodinnou mediaci, 

takzvanou peer mediaci, mediaci v rámci 

komunitního sociálního systému a 

mediaci v rámci trestního řízení. 

3.1 Rodinná mediace 

Sociální vztahy jsou jedny 

z nejsložitějších vztahů a v rámci rodiny 

mnohdy nefungují ideálně a dochází tak i 

v rámci soužití jedné rodiny ke 

konfliktům. Mediace v této sociální 

oblasti je jedna z nejrozšířenějších. Týká 

se prakticky veškerých sporů mezi rodiči 

a dětmi, sourozenci či partnery. 

Přesto hlavním problémem 

rodinných vztahů, které musí být v rámci 

sociálních vztahů řešeny, jsou rozvodové 

problémy partnerů a v návaznosti na to 

konflikty ohledně péče o děti a spory o 

rozdělení majetku. Spory o děti bývají 

mnohdy nejnapjatější a týkají vesměs 

úpravy styku s dětmi, určení výživného 

na děti či spory ohledně jiného pohledu 

na výchovu dítěte. Majetkové spory se 

pak týkají převážně vypořádání 

spoluvlastnictví či dědické vypořádání. 

(Potočková, 2013)  

Problematika rodiny a 

rozvodového řízení položila samotný 

základ vzniku mediace a v rámci 

netrestních sociálních vztahů je rodinná 

problematika v rámci mediace 

nejrozšířenější oblastí. 

3.2 Komunitní mediace 

Do této oblasti sociální práce s mediací 

v rámci sociálních vztahů můžeme 

zařadit velmi široké spektrum sporů, 

které vznikají zejména obyčejným 

soužitím odlišných typů obyvatel vedle 

sebe a jejich kooperace. Spory mohou 

vycházet ze sousedských vztahů, obcí a 

obyvateli obce, školou a žáky nebo mezi 

jakýmikoli dalšími skupinami obyvatel. 

(Potočková, 2013) 

Nejpočetnější formou sociálních 

vztahů, které jsou řešeny metodou 

mediace, jsou asi sousedské vztahy. Tyto 

konflikty vychází z premisy, že ani jeden 

ze sousedů nechce ustoupit ze svých 

nároků a zároveň jsou denně v sociální 
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interakci, jelikož bydlí vedle sebe, což 

může vyeskalovat až ve vzájemnou 

nevraživost a mnohdy dochází až na 

soudy. (Holá, 2011) 

V rámci sociální práce a 

sociálních pracovníků můžeme v tomto 

ohledu poukázat na to, že právě 

komunitní mediace bývá v praxi spojena 

s funkcí a zřízením speciálních 

komunitních center, které jsou využívány 

provozovateli služeb s pojených 

s mediací. Důležitým aspektem těchto 

sociálních center bývá bezprahovost, 

nízké či žádné náklady na průběh řízení 

pro účastníky či dobrovolné fungování 

sociálních pracovníků. Komunitní či 

mediační centra tohoto typu bývají 

neziskovými organizacemi, které jsou 

zřizovány a podporovány obcí či krajem a 

slouží jako preventivní opatření v rámci 

předcházení a řešení konfliktů v dané 

oblasti. (Potočková, 2013) 

3.3 Peer mediace 

Peer mediace představuje mediaci, při 

které jsou účastníky sporu studenti 

v rámci školního prostředí, kdy mnohdy 

jsou mediátory v rámci těchto sociálních 

konfliktů samotní studenti. (Holá, 2011) 

Velkou problematikou školního 

prostředí jsou charakterové i majetkové 

rozdíly studentů, kdy mnohdy dochází 

k šikanování a používání agrese vůči 

jiným studentům. Peer mediace by 

v tomto ohledu měla zastat v rámci 

sociální práce funkci prevence v rámci 

snížení pnutí mezi studenty a měla by 

přispět k utlumení negativního a rušivého 

chování studentů v rámci školního 

prostředí. Samotné neagresivní řešení 

studentských a dětských sporů formou 

mediace formuje a rozvíjí sociální 

schopnosti a dovednosti dětí a podporuje 

jejich následné pozitivní sociální chování 

a cítění. (Holá, 2011) 

Do tohoto alternativního a 

prosociálního řešení školních sporů je 

zapojena také asociace českých 

mediátorů, která nabízí školám služby 

svých odborníků či speciální školení pro 

pedagogické pracovníky dané školy. 

V rámci USA či Německa jsou tyto 

programy peer mediace naprosto běžné a 

jsou velmi hojně využívány. (Plamínek, 

2013) 

3.4 Mediace v trestních věcech 

Mediace je v rámci trestních konfliktů 

využitelná zejména u méně závažných 

trestných činů, které se týkají 

nedbalostního jednání či v trestních 

věcech, kde nedošlo k závažné a vysoké 

škodě na majetku či zdraví.  
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Mediace v rámci trestních věcí 

probíhá za přítomnosti sociálních 

pracovníků probační a mediační služby, 

kteří mají za úkol podpořit vyřešení 

konfliktu prostřednictvím setkání a 

komunikací pachatele trestného činu 

s obětí či určitou komunitou, která má 

k trestní věci vztah.  

Mediace by v tomto případě měla 

zejména pomoci přetíženým soudům a 

také nabízí zcela jiné možnosti smírného 

řešení konfliktu, kdy soudy takové 

možnosti nemusí mít. (Plamínek, 2013) 

Mediace je i v trestních 

záležitostech čistě na dobrovolné účasti a 

mnoho účastníků volí raději cestu 

soudního řízení, které stále funguje jako 

předpoklad spravedlivého rozhodovacího 

procesu. Z procesu mediace může 

pachatel odejít se změnou svých postojů a 

svého chování vůči veřejnosti a mediace 

tedy může v tomto případě fungovat také 

jako prevence recidivy pachatele a tedy 

jako ochrana veřejnosti před následným 

pácháním trestné činnosti. (Holá, 2011) 

Závěr 

Jak již bylo zmíněno v samotném úvodu, 

mediace se stává stále častější metodou 

sociální práce. Je to bezesporu jedna 

z účinných cest, jak dosáhnout smírného 

řešení mimosoudní cestou.  

Tuto skutečnost si uvědomují i 

samotní sociální pracovníci a díky tomu 

stoupá z jejich strany zájem o 

absolvování výcviku v mediaci. Stávají 

se z nich mediátoři, a právě oni mohou 

být častokrát prvním záchytným bodem 

při řešení různých konfliktních situací.  

Samozřejmě zde záleží na řadě 

faktorů. Tím hlavním je především 

skutečnost, že o mediaci musí mít zájem 

obě strany daného sporu. Jedině 

v takovém případě může mediátor 

zastávat funkci nestranného prostředníka 

a snažit se najít pro obě strany výhodné 

řešení neboli tzv. mediační dohodu.  

Velkou roli zde hrají také emoce. 

Řada konfliktů bývá doprovázena 

negativními emocemi a impulzivním 

jednání z jedné či obou stran sporu. A 

právě emoce jsou tím, s čím mediátor 

musí umět pracovat. Jeho snahou je 

veškeré negativní emoce eliminovat na 

minimum, dále pak pochopit stanovisko 

protistrany a na základě těchto aspektů 

nabídnout schůdné řešení problému. 

Správně vedenou mediací se tak 

leckdy dá předejít řešení daného sporu 

formou soudního řízení. Jedna z výhod 

mediace spočívá bezesporu v tom, že 

mediátor se zde snaží najít smírné řešení 

pro obě strany, zatímco na konci 
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soudního řízení je vítězná strana pouze 

jedna. Je zde proto takřka vyloučena 

možnost navázání jakékoliv další 

společné komunikace mezi oběma 

stranami sporu, čemuž v případě mediace 

vždy být nemusí.  

Mediace nabízí, na rozdíl od 

soudního řízení, mnohem větší prostor 

pro diskuzi, pro nalezení společného 

jmenovatele daného problému, pro 

vyjasnění si konkrétních situací a 

výsledkem tak může být nalezení 

společné komunikace mezi oběma 

stranami daného sporu, vzájemné 

pochopení a výjimkou nemusí být ani 

zkvalitnění vzájemných vztahů.  

Zkušený mediátor, tak může být 

častokrát účinným řešením zdánlivě 

neřešitelných sporů, musí to však být 

především klienti, kteří mají o řešení 

krizovým situací formou mediace zájem.  
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