WORKSHOPY

Business mediace
PhDr. Dana Potočková, MA, MDR
Workshop se zamýšlí nad specifiky business mediace ve srovnání s jinými oblastmi využití
mediace a nad specifiky business mediace v českém prostředí. Zodpovídá na otázky, zda
oproti ostatním oblastem zde existují nějaké odlišnosti. Z množství mediačních témat se
zaměří zejména na problematiku vedení mediačního procesu, role mediátora a využití
mediačních stylů v business mediaci. Například, zda jsou některé mediační styly pro tuto
oblast vhodnější než jiné? Na konkrétních případech ilustruje možnosti využití business
mediátorů. Workshop bude probíhat interaktivní formou s aktivním zapojením účastníků.

Specifika ko-mediace
Mgr. Jana Záchová, Mgr. Tomáš Zmija
Účastníci workshopu budou mít možnost nahlédnout specifika mediace vedené dvěma
mediátory. Budou mít možnost diskutovat otázky, spojené s mediací párem, např. Jaké jsou
výhody párové mediace pro klienty, zejména v rámci rodinných mediací? Jaké jsou výhody
pro samotné mediátory? Jaké je rozdělení rolí dvojice mediátorů? Jak sladit případné odlišné
styly vedení mediace? Jaké mohou být možné obtíže spojené s párovou mediací? Jaké mohou
být výhody párové mediace pro práci s dítětem/dětmi? Workshop bude probíhat interaktivní
formou. Cílem je sdílet praktické zkušenosti lektorů i účastníků s ko-mediací a poskytnout
prostor pro zamyšlení, zda a jak zavést ko-mediaci do praxe.
Riešenie konfliktov v školách – školská a rovesnícka mediácia
Mgr. Dušana Bieleszová
Riešenie konfliktov v školách formou využívania mediačných zručností alebo mediácie
v zmysle zákona predpokladá ústretovosť pedagogického zboru k tejto odbornej metóde.
Počas workshopu budeme hľadať odpovede na otázky motivovania pedagógov, ktoré sú
kľúčom k procesu implementovania rovesníckej mediácie v prostredí školy. Objasníme
vnímanie konfliktnej situácie z pohľadu žiaka, ich prirodzenú komunikáciu v konflikte,
poukážeme na metódy a formy, ktorými môžeme scitlivovať pozorovacie schopností
rovesníckych mediátorov a ukotviť želané formy reakcie prirodzenej ich veku. Zároveň
poukážeme na rôzne možnosti využitia skúseností rovesníckych mediátorov v prostredí triedy,
školy.

Mediátor v rodící se interdisciplinární spolupráci (cochemská praxe)
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
V ČR se při okresních soudech pomalu etabluje koordinovaný postup interdisciplinární
spolupráce profesí účastnících se opatrovnického řízení. Dochází k přesnějšímu vymezování
kompetencí a úlohy jednotlivých profesí, koordinuje se jejich vstup do řešení rodičovského
sporu, nově se formují profesní vztahy v rámci spolupráce. Jak se daří nebo nedaří zakotvit v
tomto novém přístupu mediaci a profesi mediátora samotného? Má mediátor místo v
interdisciplinárním týmu při jednotlivých okresních soudech a jaká může být jeho role? Na
tyto a další otázky se budeme snažit nalézat odpovědi v rámci řešení modelového případu a
společných diskusí.

Účel řídí praxi: rozdílné využití reflexí, shrnování a dotazování v mediaci
PhDr. Lenka Poláková, Mgr. Robin Brzobohatý
Účastníci budou mít možnost vyjasnit si souvislosti mezi vlastní praxí využívání technik
reflektování, shrnování a dotazování a účelem, pro který je využívají. Dále budou mít
možnost srovnat využití stejných technik za odlišnými nebo různými účely. Workshop bude
zaměřen na vyjasňování vazby účelu a provedení intervencí mediátora. Účastníci budou
v první části vedeni k tomu, aby se zaměřili na pojmenování své dosavadní praxe v termínech
„účel (proč něco dělám) → praxe (co a jak dělám)“. V interaktivní diskusi budou následně
rozvíjet další možné účely pro využití tří výše uvedených intervencí. Jednotlivé možnosti
budou nacvičovány v mikromodelových situacích a následně analyzovány ve zpětnovazebním
rozhovoru.
Komparace právní úpravy mediace
JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA
Workshop bude zaměřený na komparaci právní úpravy mediace v České republice, Rakousku,
Německu a Maďarsku. Budou analyzovány informace přednesené zahraničními hosty v
plenárním zasedání konference, ale také aktuální problematické aspekty výše jmenovaných
národních právních řádů ve vztahu k mediaci. Dále se zaměří na uplatnění mediace,
problematické aspekty, možnou inspiraci v souvislosti s nejlepší praxí, to vše také v kontextu
implementace evropských předpisů. V rámci workshopu bude navázáno na poznatky
předcházejících konferencí MEDIACE a na výstupy z Kulatých stolů k mediaci pořádaných
Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Také na průběžné závěry Pracovní
skupiny k mediaci zřízené při Ministerstvu spravedlnosti ČR. Workshop bude veden
v anglickém jazyce.

