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Předmluva 

PŘEDMLUVA 

"Každý pokus o tvořivé řešení mezilidských konfliktů, v nichž jde o dobrou věc 
vedenou dobrým způsobem, i když je všelijak nedokonalý, je signálem naděje. 
A kde je naděje, tam je život." (Křivohlavý, 2002, s. 186). 

Jak lépe uvést knihu o mediaci než slovy pana profesora Křivohlavého, vzácné
ho člověka a významného českého odborníka na problematiku mezilidských kon
fliktů a jejich řešení. 

Předkládaná monografieje hlavním publikačním výstupem výzkumného projek
tu s názvem „Podmínky výkonu mediace v České republice dle zákona o mediaci". 
Navazuje, a v mnohých ohledech také odkazuje, na monografii „Právní a sociální 
aspekty mediace v České republice" (Wolters Kluwer, 2020), která je společen-
sko-právní analýzou mediace v podmínkách ČR a teoretickým východiskem pro 
další části našeho výzkumu. Přestože jde o interdisciplinárně pojaté dílo, to, k čemu 
kniha směřuje, je s podporou dalších sociálních disciplín a aplikací různých meto
dologických a konceptuálních přístupů analyzovat především právní aspekty zavá
dění mediace do českého prostředí. Mediace je zde chápána jako sociální instituce 
s ukotvením v normativním a hodnotovém jádru českého právního systému. Ve spo
jení se snahami evropského společenství harmonizovat podmínky pro výkon a širší 
uplatňování mediace nám to dalo rámec pro zaměření výzkumu podmínek výkonu 
mediace v ČR dle zákona o mediaci. 

Obsahem této druhé monografie je publikace výsledků empirické části našeho 
výzkumu, jehož hlavním cílem je identifikace a zhodnocení aktuálního stavu výko
nu mediace v ČR dle zákona o mediaci a stanovení podmínek jeho dalšího rozvoje. 
Výzkum reaguje na naléhavou poptávku po relevantních a aktuálních informacích 
v této oblasti. 1 když se E U ve svých studiích poslední desetiletí snaží zkoumat pod
mínky a kvalitu poskytování mediace v zemích evropského společenství a opako
vaně prokazuje stále velmi malé využívání mediace, základní výzkum v této oblasti 
nebyl v ČR dosud uskutečněn. 

K naplnění stanovených cílů a zodpovězení výzkumných otázek jsme v projektu 
využili kombinaci výzkumných metod, v nichž se odrazila multidisciplinární povaha 
mediace. Aplikovali jsme nejen právní metodologii, ale také metodologii sociálních 
věd. Konkrétně kombinaci teoreticko-analytického, kvantitativního a kvalitativního 
přístupu a ekonomické analýzy práva. Prostřednictvím kritické právní analýzy jsme 
identifikovali a popsali problematické oblasti výkonu mediace dle zákona o me
diaci, na které se pak zaměřila empirie v dalších částech projektu. Zkoumali jsme 
výkon mediace v ČR dle zákona o mediaci na základě rolí a vymezení činností zain
teresovaných subjektů mediace. Využili jsme přístup soustředěný na jednání jednot
livých aktérů a jejich vzájemnou interakci v procesu mediace. K tomu bylo zásadní 

určení skupin aktérů. Za ty považujeme zapsané mediátory, soudce, advokáty a ve
řejnost jako potenciální klienty mediace. Konkrétní metodologie jednotlivých částí 
výzkumu, charakteristiky cílových skupin apostupy získávání a zpracování dat jsou 
popsané v příslušných kapitolách této monografie. 

Kniha je strukturovaná do 11 kapitol. První se věnuje empirickému výzkumu 
v oblasti práva. Text rozděluje hlavní empirické přístupy ve společenských vědách 
a ukazuje jejich využití v rámci metodologie jednotlivých kapitol monografie. 
V tomto ohledu publikace jako celek vhodně kombinuje silné stránky kvantitativ
ního a kvalitativního přístupu. Mediace jako součást práva je sociálním mecha
nismem ovlivňovaným společenskými procesy i konáním jedinců, z čehož pramení 
výzvy pro její empirické zkoumání. Proto autoři první kapitoly nejen uvádí infor
mace o využívání empirických výzkumů v časopisech s právní tematikou v prostře
dí USA, Velké Británie a kontinentální Evropy, ale především připomínají základní 
pravidla výzkumu ve společenských vědách a jeho úskalí v rámci současné spole
čenské situace. 

Teoretické a právní východisko pro kvantitativní i kvalitativní část našeho vý
zkumu vytváří druhá kapitola. V první části se věnujeme podmínkám výkonu a práv
ním aspektům mediace upraveným y českém právním řádu. Analýza je provedena 
z pohledu procesně-právního rozborem postupů, které český právní řád úěasmíkům 
řízení jako možnost řešení jejich sporu nabízí. Navazuje rozbor klíčových profesí, 
které se na výkonu mediace podílejí, tedy zapsaných mediátorů, soudců a advokátů. 
U pozice zapsaného mediátora se pak ještě blíže věnujeme pozici zapsaného me-
diátora advokáta, která j e v ČR pro výkon profese zapsaného mediátora specifická. 
Jak v této kapitole, tak i v celé monografii jsou jednotlivé tři profese seřazeny podle 
významu, který jim pro výkon mediace podle zákona o mediaci přisuzujeme. Nej
dříve se vždy věnujeme pozici zapsaného mediátora, dále soudce, a poté advokáta. 

Následující třetí kapitolou se dostáváme do částí monografie, které prezentují 
výsledky kvantitativního výzkumu. Ekonomická analýza práva reportuje současný 
vývoj vlivného směru, který se zabývá možnostmi aplikace ekonomického přístupu 
ke zkoumání právních pravidel, právních institucí a jejich působeni ve společnosti. 
Podle něj by právo a instituce právního systému měly působit ve směru ekonomické 
efektivnosti a měly by podporovat efektivní alokaci práv. Nejnovější poznatky ex
perimentální psychologie a behaviorální ekonomie aplikovali autoři na institut prv
ního setkání se zapsaným mediátorem, jehož efektivnost zkoumali prostřednictvím 
jeho vlivu na délku soudního řízení v opatrovnických a civilních věcech. Naším vý
zkumným záměrem bylo pracovat s hypotézou formulovanou v souladu s obecným 
očekáváním, že mediace představuje rychlejší řešení sporu ve srovnání se soudním 
řízením. Avšak skutečnost, že ze statistických listů Ministerstva spravedlnosti ČR 
lze získat pouze data o nařízení prvního setkání se zapsaným mediátorem, nikoliv 
o mediaci samotné, se stala objektivním omezením námi provedené ekonomické 
analýzy. 

Informovaností o mediaci a důvěrou v mediaci (či důvěrou v právní systém 
v českém kontextu obecně) se zabývá čtvrtá kapitola. Základní koncepty právní in-
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formovanosti a důvěry v právo jsou nejprve představeny a zasazeny do teoretického 
Támce, na kterém je následně postavena analýza dat ze tří různých zdrojů. Prvním 
zdrojem je vlastní dotazníková šetření české veřejnosti se zaměřením na informo
vanost o mediaci a podporu jejího dalšího rozšiřování. Dále byly analyzovány další 
dva existující zdroje dat. Jednalo se o datové řady Centra výzkumu veřejného mí
nění, které umožňují sledovat vývoj důvěry v soudy od počátku vzniku ČR, a data 
z Evropského výzkumu hodnot, která umožňují srovnat důvěra v český právní sys
tém s důvěrou a jejím vývojem v ostatních evropských zemích. 

Pátá kapitola srovnává názory a postoje k mediaci v rámci tří zainteresovaných 
skupin - zapsaných mediátoru, soudců a advokátů. Skupiny byly dotazovány do
tazníkovým šetřením provedeným v roce 2019. Analytická část nejprve představuje 
proces sběru dat a strukturu respondentů výzkumu, na což navazuje představení 
výsledků tříděných dle dílčích témat dotazování. Těmi jsou především hodnocení 
současné právní úpravy mediace včetně prvního setkám' se zapsaným mediátorem, 
typy sporů vhodných k mediaci a srovnání mediace se soudním řízením dle ná
zorů jednotlivých skupin respondentů. V této souvislosti je potřebné podotknout, 
že identifikovaných oblastí našeho výzkumného zájmu bylo více, avšak při kon-
ceptualizaci dotazníků bylo nutné zohlednit také kritérium jejich rozsahu a časové 
náročnosti pro respondenty. Poslední jmenované téma - srovnání mediace se soud
ním řízením - je postaveno na subjektivním vnímání aktérů a vhodně se doplňuje 
se zkoumáními ekonomické analýzy mediace ve třetí kapitole knihy a kvalitativní 
částí výzkumu. 

Podrobnější pohled na skupinu zapsaných mediátoru, jejich převládající názory 
a zkušenosti s výkonem mediace dle zákona o mediaci představuje šestá kapitola. 
Tato část volně navazuje na kapitolu předchozí, vychází ze stejného dotazníkového 
šetření zapsaných mediátoru a prezentuje další rozšiřující témata, která nás u této 
klíčové skupiny aktéru zajímala. Po vymezení pozice mediátora a naplňování atri
butů profese následuje analýza zapsaných mediátoru v prostoru ČR, růstu jejich 
počtu v čase a srovnání charakteristik respondentů se strukturou celé skupiny zapsa
ných mediátoru. Důležitými tématy kapitoly jsou kvalita výkonu mediace, možnosti 
jejího zvyšování, ale také kontroly, postupy při aplikaci mediace i možnosti další
ho vzděláváni v mediaci. Ve vybraných otázkách se ukazuje jako přínosné srovnat 
názory nejen zapsaných mediátoru, soudců a advokátů, ale i zapsaných mediátoru 
tzv. „neadvokátů" a zapsaných mediátoru advokátů. 

Sedmou kapitolou vstupujeme na půdu kvalitativního výzkumu. V něm se vě
nujeme kvalitativnímu empirickému výzkumu mediační praxe z pohledu jejích tří 
klíčových aktérů: zapsaných mediátoru, soudců a advokátů. Vycházíme při tom 
z předpokladu, že mediační praxe není jen mechanickou aplikací zákona o mediaci, 
ale také tvůrci činností založenou na individuálních přístupech zohledňujících in
dividualitu sporu, stran sporu i klíčových aktérů mediační praxe. Klademe si vý
zkumnou otázku, jak klíčoví aktéři mediační praxe reflektují svou praxi i podmínky 
pro výkon mediace. Kapitola je věnována teoretickým východiskům a metodologii 
kvalitativního výzkumu. Naším prvním teoretickým východiskem je slabá verze in-
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terpretativismu, jejíž emický princip odkazuje k subjektivní stránce jednání a k sub
jektivním reprezentacím. Aktéři mediace však jednají v prostředí, které je také „ob
jektivně" strukturováno formálními pravidly, normami, principy apod. Proto jsme 
jako druhé teoretické východisko zvolili teorii sociálních poli Pierra Bourdieu, po
dle níž jsou základem subjektivních reprezentací objektivní struktury vytvářející 
strukturální tlaky působící na interakce. Metodologii kvalitativního výzkumu jsme 
založili na metodě zakotvené teorie, která má dva klíčové rysy: výsledná teorie 
je zakotvena v datech, a sběr dat, jejich analýza a interpretace probíhají souběžně 
a navzájem se ovlivňují. 

Následující kapitoly (8.-10.) se zaměřují na zapsané mediátory, soudce a advo
káty jako na tři klíčové aktéry v mediačním poli. Prostřednictvím dat získaných po-
lostrukturovanými rozhovory analyzujeme jejich pozice a role a to, jak interpretují 
a reflektují mediační praxi a podmínky výkonu mediace. V poslední kapitole pak 
vytváříme společný analytický příběh klíčových aktérů mediační praxe zasazený do 
kontextu právního pole. 

Výsledky právní analýzy a komparace, kvantitativního a kvalitativního výzku
mu a ekonomické analýzy nám pak umožňují poznání aktuálního stavu, podmínek, 
možností a limitů výkonu mediace dle zákona o mediaci. Do budoucna mohou po
sloužit jako teoretická a koncepční východiska pro systémové nastavení výkonu 
mediace dle zákona o mediaci a návrhy de lege ferenda. 

Na tomto místě bychom rádi poděkován Ministerstvu spravedlnosti ČR, s nímž 
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci uzavřela pro účely výzkumu 
„Memorandum o spolupráci na vědecko-výzkumné činnosti v oblasti výkonu me
diace v České republice". Osobou Mgr. Veroniky Navrátilové a jejích kolegů Mini
sterstvo podstatným způsobem přispělo k získávání potřebných dat a jejich interpre
taci. Účastí Ministerstva byla podtržena potřebnost a význam celého výzkumného 
projektu. 

Jeho nositeli, realizátory, kritickými analyzátory, podporovateli a ochránci jsou 
konkrétní lidé. Členové našeho výzkumného týmu. Těm za jejich práci patří náš dík 
především. 

V Olomouci a Brně, září 2020 
za kolektiv autorů 

Lenka Holá a Manina Urbanová 

XVI 


