
  

1 

 

 

 

CÍLE KURZU 

Kurz je úvodem do praxe zapojování dětí do mediace. Účelem kurzu je seznámit účastníky 

s teoretickými východisky zapojování dětí z pohledu práva a psychologie. Důraz bude kladen 

na sdílení poznatků o vyvažování práva dítěte na ochranu a práva dítěte na participaci, 

o vlivu zapojení dětí na vývoj rodičovského konfliktu, o prožívání rodičovského konfliktu 

dítětem a o efektech ovlivňujících adaptaci dítěte na novou rodinnou situaci.  

Kurz nabízí přehled různých modelů zapojování dětí do mediace ve světě i v ČR. Účastníci se 

seznámí se strukturou a jednotlivými kroky procesu zapojování dětí od přípravy dítěte a rodičů, 

přes samotné zapojení dítěte až po vyhodnocení procesu s dítětem.  

Součástí kurzu je modelová situace, kde bude reálné živé dítě přímo zapojeno do mediace 

s vysvětlením jednotlivých kroků v reálném čase. 

 

DÍTĚ V MEDIACI – 

ZÁKLADNÍ KURZ 
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Účastníci kurzu: 

- získají informace o podobách a možnostech zapojování dětí do mediace 

- budou znát výsledky současných výzkumů z oblasti psychologie a práva, které 

zdůvodňují důležitost a význam zapojování dětí do mediace 

- budou rozumět struktuře a jednotlivým krokům procesu zapojení dítěte 

- v modelové situaci budou schopni analyzovat a shrnout klíčové momenty participace 

dětí na mediaci. 

Závěr bude věnován konzultacím. Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz 

především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-

mail info@kolumbuspm.cz 

  

OBSAH KURZU 

1. Modely zapojení dětí do mediace 

Účastníci se seznámí s jednotlivými možnostmi zapojování dětí do mediace. Konkrétně budou 

představeny modely na dítě zaměřené mediace (child-focused mediation – CFM), mediace 

zahrnující dítě (child-inclusive mediation – CIM) a skandinávský model dítě v mediaci (barn 

i mekling – BIM). V závěru modulu bude představen také nástroj pro volbu vhodného modelu 

zapojení dítěte, tzv. CCCM (child centred continuum model). 

2. Přehled teoretických východisek a výzkumů zapojování dětí do mediace 

Modul nabízí detailní popis teoretických východisek zapojování dětí do mediace, a to jak 

z oblasti psychologie (efekty rodičovského konfliktu na dítě a reakce dětí na něj, rizika pro dítě 

spojená s nereflektovaným konfliktem rodičů, předpoklady adekvátní adaptace dítěte na 

novou situaci, žádoucí rodičovské strategie), tak z oblasti práva (právo na ochranu a příznivý 

vývoj a právo na participaci při rozhodnutích ovlivňujících život dítěte). Modul také nabídne 

přehled výzkumů v oblasti zapojování dětí a zarámuje ho tak jako výzkumně podloženou praxi 

(tzv. evidence based practice). 

3. Příprava rodinného systému na zapojení dítěte 

V tomto modulu bude stručně nastíněna důležitost edukace rodičů před zahájením mediace 

– budou popsány oblasti, jejichž předchozí znalost usnadňuje rodičům rozhodování vedené 

zájmy a potřebami dětí a zvyšuje bezpečnost zapojení dítěte. Podrobněji bude popsán 

proces přípravy rodičů i dítěte prostřednictvím dětského specialisty v souslednosti kroků: 

příprava rodičů, seznámení s dítětem, informování dítěte, zjištění prožívání dítěte a předání 

informací rodičům (zpětná vazba). 

4. Podoby zapojení dítěte do mediace v ČR 

Modul je zaměřen na detailní popis jednotlivých podob zapojování dítěte do mediace 

v prostředí České republiky. Detailně jsou rozebírány podmínky spolupráce mediátora 

a dětského specialisty a rozložení této spolupráce v rámci celkové struktury mediačního 

procesu. 

5. Zapojení dítěte do mediace – modelová situace 

Závěrečná část kurzu bude realizována formou modelové situace, v níž bude skutečné dítě 

(dětský herec) zapojováno v reálném čase do mediace. Nejprve bude představen proces 

přípravy dítěte a dětského specialisty bezprostředně před mediací (domluva témat, pravidel, 

signálů atd.). Následně přejde modelová situace do reálné mediace, v níž bude společně 

s rodiči zapojeno i dítě a dětský specialista. Proces mediace bude průběžně zastavován 
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a účastníci budou moci identifikovat a analyzovat manifestaci jednotlivých prvků 

předchozího výkladu na modelovém příkladu. 

 

LEKTOŘI KURZU 

Mgr. Ondřej Bouša 

Psycholog, vedoucí oddělení psychologů na Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí. 

Mediátor a dětský specialista v Mediačním a edukačním centru v Brně. 

Mgr. Robin Brzobohatý 

Zakladatel a mediátor Mediačního centra Olomouc, lektor Právnické fakulty UK a Právnické 

fakulty MU. Věnuje se zejména problematice mediace, facilitace a rodinnému právu 

s akcentem na Cochemskou praxi a aplikaci případových konferencí a mediace v praxi 

OSPOD. 

 


