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CÍLE KURZU 

Na konci vzdělávacího programu bude absolvent schopen: 

- správně používat institut mediace v záležitostech týkajících se nezletilého dítěte, 
- umět rozlišit první setkání s mediátorem a vlastní mediaci, - správně preferovat nejlepší 

zájem dítěte jako přední hledisko 
- analyzovat rodičovský konflikt podle různých teorii konfliktu, 
- rozumět vazbě mezi chápáním konfliktu a zvoleným mediačním modelem,  
- rozumět tomu, jaké možnosti mediace jako nástroj nabízí pro řešení rodinných sporů 

z pohledu klientů (stran konfliktu), 
- rozumět tomu, jaké možnosti mediace jako nástroj nabízí pro řešení rodinných sporů z 

pohledu subjektů zapojených do spolupráce při řešení těchto sporů (zástupci správy, 
OSPOD, soudy, sociální pracovníci apod.), 

- znát různé způsoby poskytovaní rodinné mediace (zapsaný mediátor, nezapsaný 
mediátor, mediace jako součást sociálních služeb), 

- znát možnosti, které jim jednotlivé zákonné normy nabízejí pro možnosti doporučování 
a nařizování mediace a s tím související postupy,  

 

RODINNÁ MEDIACE 
 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 
Akreditace Ministerstva práce a sociálních věcí 

  

MÍSTO  

NBC Office, 28. října 61, 702 00 Ostrava, u zastávky MHD Karolina 

 

 

TERMÍN 

17. června 2022 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOŘI 

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. 

Mgr. Robin Brzobohatý 

 

CENA 

2.490,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 
službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 3.013,- Kč vč. DPH) 
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- správně používat výsledky mediace a umět klientům doporučit postupy pro jejich 
zakomponování do soudního rozhodnutí, příp. notářského zápisu se svolením k 
vykonatelnosti, 

- vyhledávat a pracovat s aktuální judikaturou. 

Navržený program si klade za cíl celkově prohloubit teoretické znalosti i posílit dovednostní 
kompetence cílové skupiny. 

OBSAH KURZU 

1. Teorie konfliktu v mediaci 
- individualistické pojetí konfliktu  
- zájmy a potřeby stran 
- relační pojetí konfliktu 
- zmocnění a uznání 
- důsledky zvolené teorie konfliktu pro působení mediátora 
- příležitosti a překážky zvolených teorií konfliktu při zohledňování zájmů a potřeb dětí 
2. Jak mediace reaguje na konflikt v rodině 
- konstrukce konfliktu v rodině 
- specifické postavení nezletilého dítěte 

- dítě jako ústřední a stěžejní subjekt 
- nejlepší zájem dítěte jako přední hledisko 
- přínosy a efekty mediace 
- z pohledu rodičů 
- z pohledu dětí 
- z pohledu subjektů zapojených do řešení rodinných sporů 
- případné právní nevýhody mediace 
3. Podoby výkonu mediace v ČR 
- zapsaný mediátor podle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších 

předpisů 
- mediátor jako volná živnost 
- mediační centra 
- mediace jako sociální služba podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění 
- pozdějších předpisů 
- mediace jako služba veřejnosti/komunitě zfinancovaná z veřejných zdrojů 

4. Mediace v systému interdisciplinární spolupráce 
- interdisciplinární charakter nejlepšího zájmu dítěte 
- interdisciplinární charakter sociálně-právní ochrany dětí 
- současný přístup ke Cochemské praxi 
- česká praxe 
- zahraniční zkušenosti 
- funkce mediace 
- mediace jako profese – mediátor jako člen interdisciplinárního týmu  
- mediace jako metoda – příležitosti a limity pro využití mediace jednotlivými profesemi 
- mediace jako výchovné opatření v rámci SPOD 
- upozornění na možnost nařídit pouze první setkání s mediátorem, nikoliv vlastní mediaci 
- zákonné možnosti pro využití mediace v jednotlivých funkcích  
- praktické postupy 
- vodítka 
- kritéria volby 
- rizika 
- financování mediace 
- hledání zdrojů financování 
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5. Výstupy z mediace 
- vyvažování důvěrnosti mediace a nejlepšího zájmu dítěte 
- přístupy ke zpracování výstupů z mediace v rámci interdisciplinární spolupráce - právní 

závěry 
- mediační dohoda jako nikoliv exekuční titul 
- možnost schválení dohody soudem 
- intervence OSPOD ve prospěch ochrany nejlepšího zájmu dítěte 
- majetkové otázky upravitelné 
- notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti 

6. Diskuse a závěr 
 

LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. 

vedoucí mediačního centra CSS Brno, lektorka na vysoké 
škole, dlouhodobá praxe v oblasti vzdělávání (advokátní 
komora, MPSV), autorka monografie Interdisciplinární 
spolupráce v nejlepším zájmu dítěte 

Mgr. Robin Brzobohatý 

zakladatel a mediátor Mediačního centra Olomouc, bývalý 
vedoucí mediačního programu ÚMPOD, lektor na vysoké 
škole, zkušební komisař Ministerstva spravedlnosti pro zkoušku 
mediátora 


