Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Katedra Psychologie

Diplomová práce
Mgr. Bc. Jan Jaroš

Postoje některých zástupců veřejnosti k mediaci
se zaměřením na férovost a vnímanou spravedlnost
Attitudes of different public representatives to mediation
with a focus on fairness and perceived justice

Praha, 2019

Vedoucí práce: PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.

Poděkování
Upřímně děkuji PhDr. Evě Höschlové, Ph.D za veškerou podporu, které se mi od ní během
přípravy diplomové práce dostalo.
Za spolupráci při distribuci dotazníku děkuji Martě Fiřtíkové ze Soudcovské unie ČR a České
advokátní komoře.

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně, že jsem řádně citoval
všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského
studia či k získání jiného nebo stejného titulu.

V Praze dne 23. července 2019

………………………
Jan Jaroš

Abstrakt:
Cílem práce je představit aktuální poznatky a relevantní psychologické teorie z oblasti
férovosti a vnímané spravedlnosti a v jejich kontextu nahlédnout proces mediace, především
pak proces soudem iniciované mediace v České republice jako nástroje alternativního řešení
konfliktů. Stejně tak je cílem diplomové práce poskytnout informace o postojích různých
zástupců veřejnosti k soudem iniciované mediaci, se zvláštním zaměřením na vnímání férovosti
a spravedlnosti mediačního procesu a jeho výstupů.
Empirická část práce se zabývá výzkumem postojů různých zástupců veřejnosti
k soudem iniciované mediaci. Výzkum prokázal statisticky signifikantní rozdíl v postojích
k férovosti a vnímané spravedlnosti mediace u pozorovaných skupin advokátů, advokátních
koncipientů, mediátorů, soudců, mediátorů z řad advokátů, a souhrnné skupiny ostatních
profesí. Mezi konkrétními skupinami byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl u skupin
advokátů a mediátorů, advokátů a mediátorů z řad advokátů, a konečně mezi skupinou advokátů
a skupinou ostatních profesí. Sběr dat byl realizován nově vytvořeným postojovým Dotazníkem
vnímané spravedlnosti mediace (DVSM), jehož tvorba a následná redukce do uživatelsky
přívětivé, zkrácené verze DVSM9 byly též součástí empirické části práce.
Klíčová slova:
Mediace, spravedlnost, procedurální spravedlnost, férovost.

Abstract:
The diploma thesis presents current ideas and relevant psychological theories in the field
of fairness and perceived justice, and in such context, it analyzes the mediation process,
especially the process of court-initiated mediation in the Czech Republic as an alternative
conflict resolution method. Moreover, the thesis aims to provide information on the attitudes of
different public representatives to the court-initiated mediation, with special regard to the
perception of fairness and justice of the mediation process and its outcome.
The empirical part of the thesis introduces an attitudes research of various public
representatives to the court-initiated mediation. The research proved a statistically significant
difference in attitudes towards fairness and perceived justice of mediation among observed
groups of attorneys, junior attorneys, mediators, judges, mediators with attorney license, and
a group of other professions. Among the specific groups, there was a statistically significant
difference between the groups of attorneys and mediators, attorneys and mediators with
attorney license, and finally between the groups of attorneys and the group of other professions.
The research data were collected through the newly developed attitude Questionnaire of
Perceived Justice of Mediation (DVSM). The development of DVSM and following reduction
into a user-friendly, shortened version of DVSM9 is also an outcome of the empirical part of
the diploma thesis.
Keywords:
Mediation, justice, procedural justice, fairness.
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1

Úvod
S férovostí a spravedlností je to obtížné. Každý z nás přece víme, co je spravedlivé.

Snadno poznáme, když něco je nefér. Vždyť je to naprosto zřejmé a bije to do očí! O to více je
s podivem, když ostatní to vidí jinak.
Vnímání spravedlnosti je pro každého z nás jiné. Velmi intimní, subjektivní.
Komplikace nastávají ve chvíli, kdy se tuto navýsost subjektivní kategorii snažíme objektivně
vymezit. Zřejmě každý z nás bychom si přáli, aby až bude v našem případě rozhodováno, aby
postup byl férový a výsledek spravedlivý. A protože nemáme lepších nástrojů, uchylujeme se
jako společnost k právu a zákonům, do kterých se po staletí snažíme vetkat smysl spravedlnosti,
jak nejlépe umíme. Bohužel, v určité míře stále platí, že „Právo není nic jiného než minimum
morálky.“ (Jellinek, 1908, s. 45) a rozhodnutí podle práva není vždy rozhodnutím
spravedlivým. Ostatně, většinou, když dojde na zákony, nebývají lidé se spravedlností
rozhodnutí příliš spokojení. Otázkou je, jestli to tak musí být.
V předchozím odstavci je uvedeno, že prozatím nemáme pro dosažení spravedlnosti
rozhodování lepších nástrojů než zákonů. Možná to není tak úplně pravda. V posledních
desetiletích ve světě, a v posledních letech v České republice, se objevil nástroj, který ač stále
funguje v mezích zákona, nabízí znesvářeným stranám možnost podílet se na tvorbě jejich
vlastní spravedlnosti. Tímto nástrojem je mediace. Konkrétně v České republice její speciální
forma, která probíhá dle zákona o mediaci.
O tom, co je fér. Co náš pocit férovosti a spravedlnosti vytváří, zda a jak se dá měřit,
bude, kromě jiného, tato práce.
V kapitole druhé bude čtenář stručně uveden do světa férovosti a spravedlnosti
prostřednictvím vybraných psychologických a souvisejících výzkumů na dané téma.
Třetí kapitola se detailně zabývá vědeckým výzkumem spravedlnosti od jeho
novodobého počátku a podrobně popisuje koncept tzv. distributivní spravedlnosti neboli
spravedlnosti rozhodnutí.
Následující kapitola čtenáři představí další z pohledů na spravedlnost, pohled více
současný a výrazně komplikovanější. Koncept spravedlnosti procedurální. Jinými slovy, čtvrtá
kapitola se zabývá vnímáním férovosti procesu, který konečnému rozhodnutí předchází.
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Kapitola číslo pět vsazuje dříve uvedené teorie vnímané spravedlnosti do kontextu
mediace neboli, nového a snad nadějného způsobu dosahování spravedlivějších rozhodnutí
v našich životech.
Konečně v kapitole šesté je popsán výzkum na téma vnímané spravedlnosti mediace,
zhodnoceny jeho závěry, omezení a uvedena doporučení pro další případné směřování v této
oblasti.
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Úvod do tématu vnímané férovosti a spravedlnosti
Homo homini lupus.
Úsloví, které se jako červená nit táhne vývojem lidské civilizace a k němž se v průběhu

let vyjadřovala řada velikánů své doby. A ne vždy šlo o vyjádření člověku lichotivá. Vyberme
proto relativně nedávný a negativní většině se vymykající komentář Franse de Waala, který
v uvedeném úsloví spatřuje dvě zásadní chyby. „Zaprvé, toto [úsloví homo homini lupus] je
nespravedlivé k psovitým šelmám, jenž patří k nejvíce smečkovým a kooperativním zvířatům na
planetě (Schleidt & Shalter, 2003). Ale ještě horší je, že toto úsloví popírá přirozeně sociální
povahu našeho vlastního druhu.“ (de Waal, 2006, s. 3).
Pravdou je, že v lidské povaze je cosi, co člověka v různých podobách svádí k „vlčímu“
chování vůči druhým. Tyto psychologické fenomény jsou už řadu let předmětem
psychologických výzkumů a dosavadní závěry napovídají tomu, že lidem jsou určité formy
takto neblahého prožívání a chování na různých úrovních vlastní (Sherif, Harvey, White, Hood,
& Sherif, 1961; Zimbardo, 2014). Na druhou stranu, v člověku je také cosi, co jej vede ke
spolupráci, reciprocitě, a altruismu (Feign, Owens, Goodyear-Smith, 2014). A byť nad důvody
tohoto pozitivního a často nezištného jednání se dodnes vedou mezi odbornou veřejností
diskuze (Feign, Owens, Goodyear-Smith, 2014), nemůže být sporu o tom, že i to jsou povahové
stránky lidskému druhu imanentní.
Bylo by snadné namítnout, že o naší „vlčí“ povaze vypovídá také to, že výše uvedené
pozitivní vlastnosti dokážeme přetavit v nástroj manipulace a například hluboce zakořeněný
imperativ reciprocity neváháme zneužít pro vlastní zisk a kontrolu nad druhými (Cialdini,
2012). A dokud lidstvo nevyřeší situaci omezených a neustále ubývajících zdrojů planety Země,
vždy zde nevyhnutelně budou reálné konflikty (Jhangiani & Tarry, 2014). To vše je pravda,
nicméně i konflikty, zdá se, lze nahlížet dvěma perspektivami a řešit minimálně dvěma velmi
9

odlišnými způsoby. A pokud dokážeme opustit na první pohled svádivý postup pozičního
vyjednávání a upřednostnit přístup principiální, můžeme být překvapení, že i zprvu smírně
neřešitelná situace dělení omezených zdrojů může mít pro všechny vhodné řešení (Fisher, Ury
& Patton, 2015).
A zde se pojďme vrátit na začátek. K onomu dobře známému úsloví „člověk člověku
vlkem“ a výzkumům Franse de Waala, neboť s vlkem a dalšími zvířaty člověk nakonec přeci
jen má mnoho společného. Naštěstí. Kromě schopnosti kooperace sdílené se slony (Plotnik,
Lair, Suphachoksahakun & de Waal, 2011) a prosociálního chování společného s šimpanzi
(Horner, Carter, Suchak & de Waal, 2011), též pocit spravedlnosti a nespravedlnosti vlastní
nejenom člověku, ale též opičkám rodu Malpa (Brosnan & de Waal, 2003). V dnes již notoricky
známém experimentu de Waal s Brosnanovou (2003) jasně demonstrovali, že nejenom člověku
je vlastní pocit spravedlnosti a též opičky Malpa vnímají mimořádně nelibě, pakliže za stejnou
práci dostanou odlišnou odměnu, konkrétně ubohou okurku namísto šťavnaté kuličky
hroznového vína.
Víme-li, že pro zvířata je pocit férovosti a spravedlnosti mimořádně důležitý, jak je to
s lidmi. U lidí tušíme. Tušíme, že zde existuje více druhů spravedlnosti a lidé tuto vždy určitým
intuitivním způsobem vnímají (Tyler, 2011). A jedním z hlavních okamžiků, kdy se pro člověka
pocit spravedlnosti ukazuje být zcela zásadním, je tehdy, když se rozhoduje o něčem jemu
blízkém, o jeho právech a povinnostech. A jak zahraniční výzkumy ukazují, nepramení náš
pocit spravedlnosti pouze z konečného rozhodnutí, nýbrž z celého rozhodovacího procesu,
kterým bylo onoho rozhodnutí dosaženo. Jak přesně tyto principy takzvané distributivní
a procedurální spravedlnosti fungují, jak je nahlíží největší osobnosti oboru, a jak se postupem
desetiletí vyvíjely, je účelem následujících kapitol této práce.

3

Distributivní spravedlnost neboli spravedlnost rozhodnutí
Bez ohledu na to, zda se jedná o soudní spor, mediaci či pracovní hodnocení, člověk

dosažený výsledek vždy vnímá s určitými emocemi a pro sebe posuzuje. Zda je s tímto
výsledkem spokojen či nikoli, ve velké míře ovlivňuje přesvědčení o spravedlnosti takového
výsledku. Jinými slovy, dostalo se nám spravedlivého rozhodnutí, ohodnocení či jiného
výstupu, nebo tento vnímáme naopak jako nespravedlivý.
Vnímané spravedlnosti výstupu jakéhokoli konfliktu či hodnocení, se v rámci sociální
psychologie věnují výzkumy distributivní spravedlnosti. A stejně tak i v této práci, bude-li
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nadále pojednáváno o distributivní spravedlnosti, bude tím myšlena vnímaná spravedlnost
výstupu konkrétního rozhodovacího či jakéhokoli jiného procesu.

3.1 Počátky distributivní spravedlnosti
Pro společenskovědní obory je do určité míry charakteristické, že na rozdíl od věd
přírodních, může být někdy obtížné přiřknout autorství konkrétní teorie jednomu objeviteli.
Myšlenky mají tendence se opakovat a vycházet jedna z druhé, pročež může být zavádějící
hovořit o jediném autoru určitého konceptu. A tak zatímco pozdějšími autory (Cohen-Charash
& Spector, 2001; Brashear, Brooks & Boles, 2004) bývá původ teorie distributivní
spravedlnosti (distributive justice) spojován s Adamsovou (1963) teorií spravedlnosti, sám
Adams toto prvenství připisuje v podobě konkrétní teorie Homansovi (1961) a v podobě
prapůvodního konceptu, jak tomu ve společenských vědách bývá, jednomu z tradičně
citovaných antických myslitelů, Aristotelovi (Adams, 1965).
Pro účely této podkapitoly není nicméně podstatné hovořit o prvenství, jako přehledně
zmapovat myšlenky moderní historie teorie distributivní spravedlnosti, tedy myšlenky výše
uvedených autorů s výjimkou toho historicky nejmladšího.
3.1.1 Adamsova teorie spravedlnosti
Přestože v souvislosti s Adamsem se dnes běžně hovoří o jeho teorii spravedlnosti
(equity theory), autor sám ve své studii hovoří o teorii nespravedlnosti (theory of inequity) a co
do jejího vývoje přiznává inspiraci ve Festingerově (1957) teorii kognitivní disonance, o jejíž
speciální kategorii se v případě teorie nespravedlnosti dle Adamse (1963) jedná. Ačkoli Adams
(1963) sám se při svých výzkumech soustředil na nespravedlnost v pracovním prostředí,
poukazoval zároveň na skutečnost, že jeho teorie je relevantní při jakémkoli typu sociální
situace a výměny. Ať se jedná o vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, manželem
a manželkou, spoluhráči při sportu nebo člověkem a Bohem. Kdykoli dochází k výměně
či rozdělování zdrojů mezi dvěma subjekty, existuje zde šance, že jeden, či oba ze zúčastněných
budou vnímat takovou výměnu jako nespravedlivou. K tomu dodává a následně pro své tvrzení
uvádí též důkazy, že spravedlnost zřejmě není jen o tom, „dostat férovou denní mzdu za férovou
denní práci“ (Adams, 1963, s. 422), ale že jde o mnohem více. Z definice dle Adamse
„Nespravedlnost existuje, kdykoli Člověk vnímá své pracovní výdaje a přínosy
v psychologicky averzním vztahu oproti tomu, co vnímá jako výdaje a přínosy Ostatních.“
(Adams, 1963, s. 424). V této definici užívá Adams dvou konkrétně definovaných termínů,
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a sice Člověk, kterým rozumí jedince, který spravedlnost či nespravedlnost pociťuje a Ostatní,
kterými se rozumí referenční osoby či skupiny, kupříkladu kolega v zaměstnání (Adams, 1963).
Přestože pro vznik a vývoj teorie spravedlnosti je původní Adamsova práce z roku 1963
zcela zásadní, ve smyslu teorie distributivní spravedlnosti je významnější jeho pozdější práce
z roku 1965, v níž o distributivní spravedlnosti hovoří v převážné části práce, namísto původně
jediné věty v poznámce pod čarou. Zatímco autorství přenechává Adams (1965) bez dalšího
Homansovi (1961), dále tuto teorii rozvíjí, zasazuje ji do kontextu teorie relativní deprivace
a zabývá se jak původci pocitu nespravedlnosti, tak i jeho dopady, resp. důsledky. A tak zatímco
Homans (1961) se ve své práci zaobírá vztahem mezi distributivní spravedlností a spokojeností
spíše okrajově, když obecně pojí nespravedlnost s pocitem vzteku, Adams (1965) vycházeje ze
svých dalších studií důsledky distributivní nespravedlnosti podrobně rozebírá a kromě jiného
přizpůsobuje též svou definici nespravedlnosti, která po revizi zní „Člověk cítí nespravedlnost
kdykoli, když vnímá, že jím dosažený poměr zisku k vkladům a poměr Ostatními dosažených
zisků ve vztahu k jejich vkladům, si nejsou rovny. Taková situace může nastat buď (a) když on
a Ostatní jsou v přímém vzájemném výměnném vztahu, nebo (b) když oba jsou ve výměnném
vztahu s třetí stranou a Člověk se porovnává s Ostatními.“ (Adams, 1965, s. 280).
3.1.2 Homansova teorie distributivní spravedlnosti
Dle Homanse (1961) v situaci, kdy člověk za stejnou práci dostane menší odměnu, než
tomu bylo v minulosti, reaguje stejnou emoční odezvou jako holub, který v experimentálním
prostředí dostane za vzorně provedený úkol méně granulí než v předchozím případě.
Respektive, člověk v takovém případě holubovu jednání, tj. „rozčílenému“ přecházení po kleci,
mávání křídly a úsečnému houkání, přisuzuje emoci, jaká mu v danou situaci připadá přiměřená
Vztek a frustrace. Roli v daném případě hraje naučené chování a koncept tzv. relativní
deprivace, a pakliže bychom skutečně mohli vědět, jakou emoci holub zažívá, a byl-li by to
vztek, jednalo by se o obdobnou emoční reakci, jakou v odpovídající situaci člověk skutečně
obvykle prožívá. Problém, a sice problém distributivní spravedlnosti nastává dle Homanse
(1961) v okamžiku, kdy už se nejedná o izolovaný soubor událostí, nýbrž o běžnou situaci
našeho každodenního života, zahrnující více či méně komplikované sociální vztahy, při nichž
odměnu za práci nedostává jeden, ale minimálně dva lidé. V takový moment vstupuje do hry
dilema distributivní spravedlnosti neboli „spravedlnosti v přerozdělování odměn a nákladů
mezi lidmi“ (Homans, 1961, s. 74).
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Před odhalením fenoménu distributivní spravedlnosti nebylo podle Homanse (1961)
nezbytné se při výzkumu psychologických aspektů sociální výměny (resp. sociální interakce
spočívající ve výměně zboží a služeb, případně práce za odměnu) otázkou srovnávání mezi
dvěma jedinci zabývat. Při znalosti tohoto konceptu však musíme problematiku porovnání mezi
dvěma a více lidmi vždy zohledňovat, neboť právě toto srovnání hraje v sociální výměně
a vyvolaných emocionálních reakcích klíčovou úlohu. A tímto Homans (1961) nemyslí pouze
fakt, že v případě rozporu s pravidly distributivní spravedlnosti člověk pociťuje buď vztek
anebo vinu, ale že se situacím nespravedlivé výměny učí vyhýbat.

3.2 Další vývoj distributivní spravedlnosti
Počínaje 80. lety 20. stol. došlo v teoriích spravedlnosti k významnému vývojovému
skoku a společně s důrazem na výsledek a jeho férovost, začal být odborníky kladen vědecký
důraz též na férovost procesu, který onomu výsledku předcházel (Thibaut & Walker, 1975;
Leventhal, 1980).
Je to právě Leventhal (1976) a jeho prvotní práce, které bývají pozdějšími autory (Lind
& Tyler, 1988) považovány za vývojově navazující na v předchozí kapitole uvedené autory
teorie distributivní spravedlnosti. Nelze než souhlasit, že Leventhal (1976) ve své studii oba
výše uvedené autory i s jejich myšlenkami zmiňuje a svým způsobem rozvíjí. Stejně tak
i časová posloupnost se nabízí jako příhodná k tvrzení koncepční návaznosti, a ve svých
pozdějších pracích se Leventhal (1980) k teorii distributivní spravedlnosti vyjadřuje zcela
nezpochybnitelně. V předchozích pracích, konkrétně pak v často citovaném díle ze 70. let však
Leventhal (1976) rozvíjí spíše vlastní systém motivačních faktorů založený na přerozdělování
omezeného množství zdrojů mezi podřízené osoby na základě pravidel spravedlnosti (equity),
rovnosti (equality), reciprocity (reciprocity) a potřebnosti (need). A přestože autor ve smyslu
své práce s myšlenkami distributivní spravedlnosti pracuje, když například s odkazem na
Adamse (1965) a Homanse (1961) uvádí, že „spokojenost je také významně ovlivněna sociálním
srovnáním“ (Leventhal, 1976, s. 108), činí tak především za účelem podpory své motivační
teorie, když na téže stránce hovoří o pozitivních efektech pravidla spravedlnosti (equality),
neboť „nespokojenost mezi recipienty může mít vážné negativní důsledky pro alokátora
(allocator)“ (Levenhal, 1976, s. 108). Autorův přínos v dané oblasti je mimořádný a zcela
nezpochybnitelný. Ve vztahu k distributivní spravedlnosti je však zřetelnější v jeho pozdějších
pracích a na tomto místě je třeba se od názorového přesvědčení výše uvedených velikánů oboru
spíše odklonit.
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Společně s Leventhalem (1976) je mezi dalšími autory tohoto období distributivní
spravedlnosti jmenován Deutsch (1975). I o něm bude ještě řeč v pozdějších fázích rozvoje
distributivní spravedlnosti Deutsch (1983), nicméně právě u Deutsche (1975) lze velmi zřetelně
sledovat vývoj distributivní teorie spravedlnosti 70. let, kdy dochází k jejímu finálnímu
rozpracování a zároveň objevování jejích limitů, což ve výsledku dává vzniknout a klade důraz
na odlišnou teorii spravedlnosti, teorii spravedlnosti procedurální.
Sám Deutsch (1975) se primárně zabývá principy distributivní spravedlnosti, přičemž
argumentuje, že obecně zaměření toliko na princip spravedlnosti (equity) je nedostatečné.
Psychologický fenomén distributivní spravedlnosti lze pozorovat i v čistě neekonomických
vztazích a v těchto se zcela zřetelně prezentují principy rovnosti (equality), potřebnosti (need)
a další, které ovládají naše rozhodování. Kromě jiného Deutsch (1975) vyzdvihuje důležitost
sociálních vazeb, náležitosti k sociální skupině a well-being jednotlivce a skupiny. Konečně,
mezi hodnotami, na nichž stojí pravidla rozhodování distributivní spravedlnosti Deutsch (1975)
rozlišuje též hodnotu vnímané nespravedlnosti rozhodovacího procesu. V tomto smyslu autor
upozorňuje, že „nespravedlnost leží v metodách, dle kterých bylo rozhodnutí učiněno, spíše než
v rozhodnutí jako takovém“ (Deutsch, 1975, s. 139). Jinými slovy, Deutsch (1975) zde
odkazuje, byť ještě nikoli explicitně, na výzkumy z oblasti procedurální spravedlnosti a jejich
zásadní význam pro posuzování vnímané spravedlnosti jako takové, jakož i otevřeně přiznává
limity teorie spravedlnosti distributivní a nutnost její revize.
Tato revize se dostavuje o několik let později (Deutsch, 1985, Leventhal, 1980), kdy je
distributivní teorie spravedlnosti „definitivně“ dopracována (Deutsch, 1985) a propojena
s teorií spravedlnosti procedurální (Leventhal, 1980).
Přestože i Deutsch (1985) teorii distributivní spravedlnosti, tak jako Leventhal (1980)
do určité míry propojuje s nově vznikající teorií procedurální, činí tak toliko v jediné kapitole
a dále se věnuje čistě spravedlnosti distributivní. „Navzdory její důležitosti se nadále nebudu
procedurální spravedlností zabývat. Má teoretická a empirická práce v oblasti distributivní
spravedlnosti se zaměřovala především na distributivní hodnoty, nikoli proces.“ (Deutsch,
1985, s. 35). Kromě této velmi stručné zmínky o procedurální spravedlnosti pak věnuje celou
knihu myšlence spravedlnosti distributivní, kterou mapuje od jejího vzniku v antickém Řecku,
přísně popisuje její nedostatky a nabízí možnosti využití ve školství, ekonomii a mezinárodních
vztazích (Deutsch, 1985).
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Leventhal (1980), na druhou stranu, svůj článek otevírá zamyšlením nad třemi hlavními
problémy, které spatřuje v teorii spravedlnosti. Prvním z nich je fakt, že teorie spravedlnosti ve
smyslu „equity theory“ se zabývá toliko jedno-dimenzionálním, spíše než multidimenzionálním konceptem spravedlnosti. Druhý problém spočívá v tom, že teorie
spravedlnosti zohledňuje pouze finální rozdělení odměny a už nezkoumá proces, ve kterém toto
rozhodnutí vzniklo. Konečně za třetí, dle autora teorie spravedlnosti přeceňuje význam
férovosti v sociálních vztazích. Nutno podotknout, že v Leventhalově (1980) pojetí lze
souslovím teorie spravedlnosti „equity theory“ rozumět pro účely této práce obdobu pojmu
distributivní spravedlnost. Na několika místech svého článku si pak autor klade řečnickou
otázku, jak s teorií spravedlnosti dále naložit. Obratem nabízí též odpověď, dle které, „by teorie
spravedlnosti měla být inkorporována do rozsáhlejšího teoretického rámce, který nabízí na
problematiku vnímané spravedlnosti v sociálních vztazích širší pohled“ (Leventhal, 1980,
s. 34). Co tímto širším pohledem autor rozumí lze nalézt o několik stran dále, „vnímaní férovosti
se řídí dvěma typy pravidel spravedlnosti – pravidly distributivní spravedlnosti a pravidly
spravedlnosti procedurální“ (Leventhal, 1980, s. 53). Konečně autor uzavírá, že „Jedinec
hodnotí nejenom rozdělení odměny, ale také mechanismy sociálního systému, které toto
rozdělení generovaly.“ (Leventhal, 1980, s. 54).
Myšlenkový vývoj teorie distributivní spravedlnosti v izolované podobě končí na tomto
místě, kdy Deutsch (1985) ji podrobně zmapoval, detailně rozpracoval a nabídl varianty
praktické aplikace, zatímco Leventhal (1980) ji začlenil do širšího konceptu spravedlnosti
společně se spravedlností procedurální, což bude také hledisko, kterým se nadále i v této práci,
v její teoretické i empirické části budeme distributivní spravedlnosti věnovat.

4

Procedurální spravedlnost neboli férovost řízení
V následujících

podkapitolách

se

seznámíme

s vývojem

vnímané

férovosti

rozhodovacího procesu neboli spravedlnosti procedurální. Předně je třeba zdůraznit, že tento
vývoj nebyl o nic méně bouřlivý, nežli tomu bylo v případě spravedlnosti distributivní. Naopak,
na tomto místě je zřejmě vhodné upozornit na možné terminologické obtíže speciálně
provázející tuto kapitolu. Jak napovídá název této práce, kromě spravedlnosti výsledku mediace
bude mimořádná pozornost věnována též férovosti celého mediačního procesu. A pokud jde
o férovost procesu, zde nastávají komplikace. Zatímco u spravedlnosti rozhodnutí mezi
odbornou veřejností panuje v zásadě shoda na terminologickém označení a obsahovém
vymezení, v případě férovosti je tomu naopak. Předně, většina zahraničních autorů férovostí
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rozumí procedurální spravedlnost, a tak ji budeme nadále označovat i v této práci. Větší obtíže
však přijdou s obsahovým vymezením této kategorie, kdy v zásadě každý z význačnějších
autorů tuto problematiku nahlížel odlišnou perspektivou. Následující kapitoly tak jsou vedeny
snahou nabídnout v této oblasti podrobný, a přesto srozumitelný přehled, přičemž pro účely této
práce bylo vycházeno především z perspektiv Thibauta s Walkerem (1975), Tylera (1990,
2000) a Colquitta (2001).

4.1 Počátky procedurální spravedlnosti
Podobně jako tomu bylo v případě distributivní spravedlnosti, ani v této podkapitole
nebude snadné dopátrat se počátku a původců teorie spravedlnosti procedurální (procedural
justice). Zatímco z obsahu předchozí podkapitoly by se mohlo zdát, že vývoj tohoto konceptu
byl postupný a podílelo se na něm množství přispěvatelů, řada pozdějších autorů
(Sivasubramaniam & Heuer, 2007; Greenberg & Colquitt, 2005), včetně jedněch ze stěžejních
autorů této oblasti Linda a Tylera (1988), přisuzují oficiální autorství teorie procedurální
spravedlnosti Thibautovi a Walkerovi (1975). Nicméně, protože se stále pohybujeme na poli
společenských věd a snad, aby to nebylo tak jednoduché, v témže odstavci a knize Lind
s Tylerem (1988) uznávají, že studií, zabývajících se v různém smyslu teorií spravedlnosti
rozhodovacího procesu ještě před výše uvedenými vzniklo několik, přičemž Thibaut
s Walkerem (1975) se svou prací zasloužili především o ucelené zkombinování studia
rozhodovacího procesu s myšlenkami psychologie spravedlnosti, načež tyto v ucelené podobě
představili veřejnosti jako systematický koncept procedurální spravedlnosti.
Poněkud odlišný pohled na vývoj procedurální spravedlnosti nabízí historicky mladší
dvojice autorů Greenberg s Colquittem (2005), kteří, byť jsou jmenování výše a bezpochyby je
lze zařadit mezi autory rozeznávající význam Thibautova a Walkerova (1975) příspěvku, vidí
kořeny současného výzkumu procedurální spravedlnosti v zásadě ve třech modelových
přístupech. Prvním z této trojice je model teorie procesu dle Thibauta a Walkera (1975).
Druhým z modelů je Leventhalova (1976, 1980) teorie spravedlivého rozhodnutí a konečně
třetím budiž Lindův a Tylerův (1988) model skupinové hodnoty.
V případě Thibautova a Walkerova (1975) příspěvku k vývoji teorie procedurální
spravedlnosti není potřeba spoléhat toliko na hodnocení jejich současníků a následovníků.
Nejjednodušším způsobem je vedle těchto zprostředkovaných zdrojů nahlédnout přímo do díla
zmiňovaných autorů. Ve své společné knize se Laurens Walker, profesor práva a John Thibaut,
sociální psycholog, student Kurta Lewina a profesor psychologie, zamýšleli, jak „integrovat
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skromnou část vědomostí z oblastí práva a psychologie“ (Thibaut & Walker, 1975, s. 7),
přičemž se dle jejich přesvědčení jednalo o zcela novátorský přístup a první systematický pokus
o propojení, respektive uplatnění vědeckých metod behaviorálních věd na právem upravené
rozhodovací procesy. V knize rozdělené do dvanácti kapitol téměř striktně dodržují koncept
teoretického začátku každé kapitoly rozebírající specifické téma rozhodovacího procesu, na
které navazuje speciálně navržený experiment ověřující dříve předestřenou teorii. Zároveň je
znát odborné zázemí obou autorů, když v knize jsou velmi detailně kombinovány prvky práva
a sociální psychologie. Konečně, pokud jde explicitně o vývoj teorie procedurální
spravedlnosti, sami autoři svou knihu považují za první systematicky uspořádané empirické
dílo zabývající se touto problematikou, a s mírným podivem dodávají, že „Je skutečně
překvapující, že do dnešního dne nebyla procedurální spravedlnost předmětem mnoha, pokud
vůbec nějakých, společenskovědních výzkumů.“ (Thibaut & Walker, 1975, s. 2). Co do
prvotního vymezení procedurální spravedlnosti, k tomuto účelu autoři užívají odlišení od
spravedlnosti distributivní, když definují základní tři rozdíly tyto dva typy spravedlnosti
odlišující:
„Zatímco procedurální spravedlnost může často vést a produkovat spravedlnost
distributivní, je možné dosáhnout distributivní spravedlnosti bez aplikace jakéhokoli
speciálního procesu, jako když se strany spontánně dohodnou na spravedlivém rozdělení.
Dojde-li ke sporu o rozdělení zdrojů, v němž jsou nezbytné procesní postupy, teprve
tehdy, a právě proto, vzniká otázka procesní spravedlnosti.
Procesní postupy – spravedlivé, či nikoli – mohou být aplikovány i ve sporech nijak
nesouvisejících s problémem rozdělení zdrojů, jako například ve sporech trestněprávních,
v nichž rozhodnutí neopravňuje k jakémukoli přerozdělení zdrojů (pakliže nepracujeme s širším
významem tohoto slova a nezohledňujeme též retributivní alokaci)“ (Thibaut & Walker, 1975,
s. 3).

4.2 Další vývoj procedurální spravedlnosti
Po bouřlivých začátcích vědeckého zkoumání procedurální spravedlnosti, v nichž hrálo
klíčovou úlohu několik hlavních jmen, se další rozvoj tohoto odvětví poměrně přirozeně ubíral
především dvěma hlavními proudy; a sice směrem psychologie práce a organizace na straně
jedné, a směrem soudních a mimosoudních způsobů řešení konfliktů na straně druhé. V obou
případech se jednalo o více či méně formalizované způsoby řešení konfliktů, k nimž bylo
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zapotřebí přistoupit poté, co zúčastněné strany konfliktu nebyly schopny bez intervence třetí
osoby dojít k vlastnímu řešení a zároveň bylo žádoucí, aby k takovému řešení došly.

4.3 Procedurální spravedlnost v institucionalizovaně řešených konfliktech
Vývojem této oblasti nás počínaje 80. lety 20. století bude provázet především Tom
Tyler (Lind & Tyler, 1988; Tyler, 1989, 1990, 2000, 2007), profesor práva a psychologie, který
svou vědeckou prací mimořádně přispěl mimo jiné i k rozvoji konceptu procedurální
spravedlnosti (Bottoms & Tankebe, 2012). Na výše uvedené autory Thibauta s Walkerem
(1975) navázal Tyler o několik let později ve společné knize s Lindem, přičemž se jednalo jak
o návaznost obsahovou, tak i formální. Stejně jako o několik let dříve odborně různorodá
dvojice Thibauta s Walkerem (1975) kombinovala ve svém díle prvky psychologie a práva, tak
i Lind s Tylerem (1988) pokračovali v započaté tradici, když se při zkoumání procedurální
spravedlnosti významně věnovali praktickým dopadům tohoto efektu v právem upravených
procesech řešení konfliktů.
Na tyto počátky vědecké práce v nově se rozvíjejícím odvětví navazuje Tyler (1990) ve
své přelomové knize „Why people obey law“, jejíž ve své době poutavý název nebyl, jak autor
sám později přiznává (Halliday & Schmidt, 2009), jeho vlastní myšlenkou. Naopak, z jeho
vlastní invence, coby profesora práva a psychologie, bylo knihu postavit kolem
longitudinálního výzkumu provedeného na vzorku 804 probandů, zaměřeného na vnímanou
legitimitu postupu státních orgánů a na faktory ovlivňující dodržování právních předpisů. Pro
účely této kapitoly je Tylerova (1990) publikace zcela zásadní z toho důvodu, že mezi
položkami výzkumu zaměřeného na legitimitu a dodržování právních předpisů autor
systematicky vkládal též položky zaměřené na vnímání procesní spravedlnosti a tento koncept
prostřednictvím svého mimořádného výzkumu nadále rozvíjel.
V dalších letech probíhal výzkum procedurální spravedlnosti jak v oblasti arbitrárního
rozhodování (Lind, Kulik, Ambrose & de Vera Park, 1993), tak v ještě méně formalizované
oblasti mediace (Pruitt, Pierce, McGillicuddy, Welton & Castrianno, 1993), kde kromě jiného
bylo s půlročním odstupem měření experimentálně prokázáno, že nejvýznamnějším faktorem
ovlivňujícím ochotu účastníků mediace dodržovat v mediačním řízení dohodnuté řešení nebyla
ani tak vnímaná výhodnost tohoto řešení, nýbrž vnímaná férovost průběhu celého mediačního
řízení. Neboli jinými slovy, procedurální spravedlnost.
Význam procedurální spravedlnosti v rozhodovacích procesech se následně potvrdil též
ve dvou experimentálních studiích zabývajících se rolí procedurální spravedlnosti v rámci
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k integrativnímu a distributivnímu způsobu vyjednávání. Zatímco v předchozích výzkumech se
vždy jednalo o formalizovaný rozhodovací proces za účasti nestranné třetí osoby, ať se jednalo
o soudce, arbitra či mediátora, v tomto případě byli v obou studiích účastni pouze právní
zástupci sporných stran, jejichž cílem bylo reprezentovat své klienty dle svých nejlepších
možností a schopností. Idea za tímto nastavením spočívala v záměru autorů ověřit platnost
obecně přijímaného přesvědčení, že často útočné a příliš tvrdé vyjednávací praktiky právních
zástupců stran mohou být častou příčinnou neúspěchu mimosoudních vyjednávání. Při
zohlednění různých kognitivních zkreslení a dalších motivací k takovému jednání byly
navrženy dva experimenty v umělém prostředí, jejichž výsledky potvrdily, že vnímání
procedurální spravedlnosti neboli férovosti vyjednávacího procesu hraje zásadní roli
v akceptaci dohody dosažené v rámci bilaterálního vyjednávání, jakož i že vnímaná
procedurální spravedlnost zvyšuje pravděpodobnost integrativního stylu vyjednávání
(Hollander-Blumoff & Tyler, 2008).
Konečně, na pozadí výzkumů spojených explicitně s institucionalizovaným řešením
konfliktů samozřejmě probíhal i výzkum zaměřený na objasnění samotného principu
procedurální spravedlnosti a její důležitosti pro účastníky jakéhokoli konfliktu. Počínaje
přesvědčením Thibauta s Walkerem (1975), že význam férového procesu se skrývá
v přesvědčení lidí, že právě tento jim spíše zabezpečí férový výsledek, přes model skupinové
angažovanosti Linda s Tylerem (1988), dle kterého férový proces naznačoval příslušnost
sporných stran k žádoucím sociálním skupinám, až k heuristické teorii férovosti (Van den Bos,
Lind, Vermunt & Wilke, 1997), podle které koncept procedurální spravedlnosti pomáhá
člověku v hodnocení dosaženého výsledku v okamžiku, kdy tento nemůže porovnat s výsledky
druhých. Procedurální spravedlnost pak může sloužit jako nástroj hodnocení a emočního
vztahování se k jinak izolovanému výsledku.

4.4 Procedurální spravedlnost v psychologii práce a organizace
Současně s výzkumem procedurální spravedlnosti v oblasti institucionalizovaných
způsobů řešení konfliktů probíhal vědecký rozpuk též v oblasti psychologie práce a organizace.
Jak se pozdější autoři (Donovan, Drasgow & Munson, 1998; Colquitt, 2001) shodují, byl to
Greenberg (1987), který formuloval koncept tzv. organizační spravedlnosti, a naplnil jej
obsahem zahrnujícím vnímaní spravedlnosti a férovosti rozhodovacích procesů a jejich
výsledků v rámci pracovního prostředí. V duchu svého konceptu Greenberg (1987, 1988, 1990)
hovořil o takzvaném dvou-dimenzionálním modelu organizační spravedlnosti, který se v zásadě
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skládal z dimenzí distributivní a procedurální spravedlnosti. Ve svých pracích Greenberg
(1987, 1988, 1999) odkazuje na zakladatele výzkumu obou těchto dimenzí (Adams, 1961;
Homans, 1961; Thibaut & Walker, 1975), jakož i čerpá inspiraci v díle svých současníků (Tyler,
1989) a koncepty distributivní a procedurální spravedlnosti přizpůsobuje a aplikuje
v pracovním prostředí (Greenberg, 1990).
S vymezením nového oboru organizační spravedlnosti na sebe další rozvoj nenechal
dlouho čekat. Mezi těmi, kteří na Greenberga (1987) navázali, byli například Dipboye a de
Pontbraind (1981), kteří se ve své studii zabývali spravedlností systému hodnocení výkonnosti
zaměstnanců. Spravedlnost finančního ohodnocení zkoumali Folger s Konovskou (1989)
a s výzkumem věnujícím se spravedlnosti organizačního rozhodování se posléze připojil
Gilliland (1993). Konečně, komplexnost výzkumů uzavřel opět Greenberg (1994), který se
v jedné ze svých pozdějších prací věnoval studiu spravedlnosti zákazu kouření na pracovišti.
A zatímco na jedné straně výzkumníci řešili otázku, v jaké části pracovního procesu
zkoumat jeho férovost, na druhé straně tohoto odvětví se rozhořel mimořádně zajímavý spor
o to, jak vlastně férovost v rámci pracovního procesu zkoumat. Stejně jako celé odvětví, zahájil
tuto debatu Greenberg (1987) se svým konceptem dvou-dimenzionálního modelu organizační
spravedlnosti vystavěném na rozlišení dimenze distributivní a procedurální. K podpoře tohoto
konceptu přispěli ve své studii za využití strukturálního modelování též Sweeney a McFarlin
(1993), dle kterých se jako nejúspěšnější ze čtyř testovaných modelů distributivní
a procedurální spravedlnosti nejlépe osvědčil dvou-faktorový model, v němž distributivní
spravedlnost souvisí s výsledky na osobní úrovni (např. spokojenost s finančním
ohodnocením), zatímco procedurální spravedlnost se váže k výsledkům na úrovni organizace
(např. loajalita k organizaci). Oproti tomuto základnímu dvou-faktorovému modelu se záhy
vymezil model komplikovanější tří-faktorový, ve kterém kromě distributivní a procedurální
spravedlnosti byl věnován prostor též spravedlnosti interakční. Jak ve své studii poukazují
Mikula, Petriová a Tanzer (1990) „Je pozoruhodné, že značný podíl nespravedlnosti, která byla
ohlášena, se netýkal distributivních nebo procedurálních témat v užším slova smyslu, nýbrž
odkazoval na způsob jednání, jakým s lidmi bylo zacházeno v mezilidských interakcích
a setkáních.“ (Mikula, Petriová, Tanzer, 1990, s. 133). Autoři tak navazují na Biese a Moaga
(1896), kteří jako první upozorňovali, že lidé jsou často velmi vnímaví též ke kvalitě
mezilidského vztahu v rámci daného procesu. Jinými slovy, v rámci jakéhokoli procesu hraje
kromě distributivní a procedurální spravedlnosti též významnou roli tzv. spravedlnost
interakční, jak tuto kategorii Biese s Moagem (1986) pojmenovali. Přestože si nově vytvořený
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model tří-faktorového pojetí spravedlnosti našel řadu zastánců (Barling & Phillips, 1993; Tata
& Bowes-Sperry, 1996), jiní autoři (Niehoff & Moorman, 1993) považovali interakční
spravedlnost za podkategorii, a tedy součást spravedlnosti procedurální. Ostatně, Niehoff
s Moormanem (1993) ve své studii vycházejí z Greenbergovi (1990) pozdější revize jeho dvoufaktorové teorie spravedlnosti, v níž hovoří o dvou součástech procedurální spravedlnosti. První
označuje jako spravedlivý formální proces, jehož přítomnost je nebytnou podmínkou vnímané
spravedlnosti. Druhou pak spatřuje v interakční spravedlnosti, tedy ve férovém zacházení se
zaměstnanci v lidské interakci. A byl to opět Greenberg (1993), který debatu o metodice
zkoumání spravedlnosti v organizacích posunul o další stupeň, když s několikaletým odstupem
od formulace své hypotézy o dvou-faktorovém modelu spravedlnosti představil čtyř-faktorovou
strukturu vnímané spravedlnosti v organizacích.
Výše popsaný spor odborné veřejnosti, týkající se pojetí procedurální spravedlnosti, lze
vysledovat až do nedávné minulosti. Zatímco Colquitt (2001) se ve své studii přiklání ke čtyřfaktorovému modelu organizační spravedlnosti sestávajícího se ze spravedlnosti procedurální,
distributivní, interpersonální a informační, Cohen-Charash a Spector (2001) se při
obeznámenosti s pohledem svého myšlenkového oponenta ve své metaanalýze kloní spíše
k modelu tří-faktorovému, který dle jejich přesvědčení zahrnuje spravedlnost distributivní,
procedurální a interakční. Na druhou stranu, co lze z jednoho úhlu pohledu vnímat jako spor,
je možné pohledem druhým nahlížet jako mimořádně plodnou debatu odborníků na zajímavé
a aktuální téma, jak to ostatně vyjadřují též Cohen-Charash se Spectorem, když v závěru své
metaanalýzy uvádějí, že „Tyto rozdíly v konceptualizaci [organizační] spravedlnosti nabízejí
čtenáři jedinečnou příležitost porovnat a posoudit tutéž otázku ze dvou perspektiv.“ (CohenCharash, Spector, 2001, s. 310).

5

Spravedlnost, férovost a mediace
Z předchozích kapitol by se mohlo zdát oprávněné usuzovat na mimořádnou

významnost prvků vnímané spravedlnosti a férovosti v rozhodovacím procesu. Při tomto
závěru by pak bylo zcela přirozené se domnívat, že tyto psychologické fenomény budou na poli
institucionalizovaných rozhodovacích procesů standardně zohledňovány v každodenní praxi,
jakož i podrobně zmapovány v oblasti výzkumu. Případně, že v obou těchto oblastech bude
alespoň vývoj vedoucí k onomu výslednému stavu bouřlivě probíhat. Bohužel, realita těmto
oprávněným představám neodpovídá. Alespoň ne v tuzemsku. Zatím. A je cílem této práce,
jakož i v jejím rozsahu realizovaného výzkumu přispět ke změně stávajícího stavu.
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5.1 Spravedlnost, férovost a mediace v českém kontextu
V České republice není v kontextu institucionalizovaného rozhodování konfliktů
tématu subjektivního vnímaní spravedlnosti a férovosti věnována v zásadě žádná speciální
pozornost, a to jak na poli každodenní rozhodovací praxe, tak na poli odborném či
akademickém. V rámci příprav a zpracování této diplomové práce byla provedena podrobná
rešerše akademických a otevřených zdrojů, přičemž nebyla nalezena žádná práce zabývající se
tímto tématem. Tím spíše nebyl dohledán žádný výzkum, který by fenomény distributivní
a procedurální spravedlnosti zkoumal v tuzemské aplikační praxi. Tuto skutečnost si lze
nejpravděpodobněji vysvětlovat relativní novostí institutu mediace v České republice, jejím
prozatím pevným neukotvením v rámci rozhodovacích procesů a stále spíše marginální rolí
v rámci soustavy institucionalizovaného rozhodování konfliktů.
Bavíme-li se o mediaci v českém kontextu a určitých psychologických fenoménech
vyskytujících se v tomto procesu, nelze tak odpovědně činit bez alespoň stručného seznámení
se s institutem mediace jako takovým a obecným kontextem, v němž se tento formalizovaný
nástroj řešení konfliktů pohybuje.
5.1.1 Počátek a důvody pro rozvoj mediace v ČR
Mediace, jakožto „postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů,
kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli
dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody,“ (Zákon o mediaci,
2012, § 2 písm. a) se stala součástí právního řádu České republiky, a tedy jedním
z institucionalizovaných způsobů řešení konfliktů dne 13. června 2012, kdy byl zákon
č. 202/2012 Sb., o mediaci vyhlášen ve Sbírce zákonů České republiky. První konflikty pak
mohly být dle zákona o mediaci řešeny počínaje dnem 1. září 2012, kdy zákon o mediaci
vstoupil v účinnost a s ním i tímto upravený rozhodovací proces.
Není ve vztahu k této práci bez zajímavosti připomenout hlavní motivy a důvody, které
k přijetí zákona vedly. Jinými slovy, co přesně zákonodárce přimělo k rozhodnutí, že česká
společnost nový, zákonem upravený rozhodovací proces potřebuje. Odpověď na tuto a další
otázky nabízí Důvodová zpráva k zákonu o mediaci. Dle této byla hlavním důvodem snaha
„umožnit všem osobám alternativní řešení jejich konfliktů metodou rychlého a kultivovaného
mimosoudního řešení“. (Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011, s. 1). Kromě tohoto
zákonodárce v zakotvení mediace jako novém rozhodovacího procesu spatřoval též příležitost
k odbřemenění soudů, vyřešení konfliktů bez dlouhých čekacích lhůt, bez zbytečných
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finančních nákladů a v neposlední řadě „bez zdlouhavé psychické zátěže stran“ (Důvodová
zpráva k zákonu o mediaci, 2012, s. 1).
Při zhodnocení nákladů a přínosů institucializovaného zakotvení mediace zaujmou
v kontextu předchozích kapitol této práce především tzv. mimoekonomické přínosy, které
oproti soudnímu řízení mediace poskytuje neboli:
•

Mediace „ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení konfliktu
a podobou konečného výsledku.“

•

V mediaci „po ukončení konfliktu není strany vítězné ani poražené,
v účastnících tedy nezanechává pocity ukřivděnosti, nespravedlnosti, rezignace,
apod., výsledek konfliktu by tedy neměl být frustrující pro žádnou ze
zúčastněných stran a výsledek by proto žádnou ze stran neměl motivovat
k dalšímu narušování vzájemných vztahů, ale spíše naopak k případné další
možné spolupráci.“

•

„Plnění vyplývající z dosažené dohody je psychicky snazší a fakticky
pravděpodobnější, než „podrobení se rozsudku“.

•

„Strany si navzájem, i vůči mediátorovi, po vyřešení konfliktu zachovávají
vzájemnou úctu a respekt.“
(Vše výše citováno z Důvodové zprávy k zákonu o mediaci, 2011, s.17)

Není smyslem této práce zabývat se tématem volných asociací, nicméně pouhé přečtení
výše uvedeného bodového výčtu nutně vyvolává myšlenky na Leventhalův (1980) souhrn
atributů procedurální spravedlnosti, Tylerův (2007) seznam předpokladů procedurální
spravedlnosti či Colquittovo (2001) čtyř-faktorové pojetí organizační spravedlnosti. Zastavme
se proto na okamžik u jednotlivých bodů a nahlídněme je perspektivou distributivní
a procedurální spravedlnosti.
•

Mediace „ponechává účastníkům kontrolu nad procesem řešení konfliktu
a podobou konečného výsledku.“ (Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011,
s.17).
Jinými slovy „Lidé oceňují možnost mluvit s mediátorem, poukázat na to, co oni
považují za problém a předkládat návrhy řešení.“ (Tyler, 2007, s. 30). Příležitost
být slyšet a mít vliv na řešení problému má dle Tylera (2007) pozitivní efekt na
vnímání spravedlnosti rozhodovacího procesu, nehledě na výsledek rozhodnutí.
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Dle autora jde o jeden ze čtyř klíčových principů procedurální spravedlnosti,
který označuje jako „Voice“, a díky kterému jsou neformální způsoby
institucionalizovaného rozhodování sporů, jako mediace, tolik populární.
Chceme-li se dozvědět, jak přítomnost a naplnění tohoto konkrétního principu
v rozhodovacím procesu zjišťovat, lze nahlédnout do textů Tylera, Rasinkiho
a Spodickové (1985), Linda, Kafnerové a Earlyho (1990), či se pro přehlednost
uchýlit ke Colquittovi (2001), který ve své studii shrnuje nejvhodnější
dotazníkové položky zaměřené na jednotlivé faktory organizační spravedlnosti.
Pro tyto účely lze například vycházet ze dvou položek procedurální
spravedlnosti, obou převzatých od Thibauta a Walkera (1975). „Měl jste
možnost během těchto procesů vyjádřit své názory a pocity?“, nebo „Mohl jste
ovlivnit výsledek vzešlý z těchto postupů?“ (Colquitt, 2001, s. 389).
•

V mediaci „po ukončení konfliktu není strany vítězné ani poražené,
v účastnících tedy nezanechává pocity ukřivděnosti, nespravedlnosti, rezignace,
apod., výsledek konfliktu by tedy neměl být frustrující pro žádnou ze
zúčastněných stran a výsledek by proto žádnou ze stran neměl motivovat
k dalšímu narušování vzájemných vztahů, ale spíše naopak k případné další
možné spolupráci.“ (Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011, s. 17).
„Výsledky naznačují, že procedurální spravedlnost podporuje akceptaci
ujednaných dohod, stejně jako vede k rozvoji integrativního vyjednávání.“
(Hollander-Blumhoff & Tyler, 2008, s. 473). A integrativní způsob vyjednávání
zároveň vede k vyšší důvěře mezi stranami a podporuje sdílení zásadních
informací. Tím se vytváří prostor pro objevení nových možností spolupráce
a k případným dohodám, přerozdělujícím původně dělený „koláč“ zcela novými
a spravedlivějšími způsoby. Dle autorů je to často stereotypní „win-lose“
vyjednávací způsob právníků, který dovede řadu vyjednávání do slepé uličky
a v konečném výsledku až k soudu. Naopak, pokud by vyjednavači z řad
právníků připustili, že větší zaměření na procedurální spravedlnost jakkoli
nezhorší jejich všechno-nebo-nic vyjednávací strategii, nýbrž jim umožní získat
výhodu doposud nepoznaného vyjednávacího prostoru, pro všechny zúčastněné
by z toho plynula jedině pozitiva (Hollander-Blumhoff &Tyler, 2008).
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•

„Plnění vyplývající z dosažené dohody je psychicky snazší a fakticky
pravděpodobnější, než „podrobení se rozsudku“ (Důvodová zpráva k zákonu
o mediaci, 2011, s. 17).
Opět by bylo možné užít v předchozím odstavci uvedené citace, dle které
výsledky studií naznačují pozitivní vliv procedurální spravedlnosti na akceptaci
ujednané dohody (Hollander-Blumhoff & Tyler, 2008). Ostatně, je velmi
pravděpodobné, že s tímto tvrzením by souhlasil též Leventhal (1980), jehož
pojetí pravidla reprezentativnosti, neboli jednoho ze šesti základních pravidel
spravedlivého rozhodovacího procesu, je výše uvedenému velmi podobné.

•

„Strany si navzájem, i vůči mediátorovi, po vyřešení konfliktu zachovávají
vzájemnou úctu a respekt.“ (Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011, s. 17).
Respekt a důvěra neboli „Respect“ a „Trust“ dle Tylera (2007) představují hned
dva ze základních čtyř principů procedurální spravedlnosti v rozhodovacích
řízeních. Respekt k člověku a jeho právům. Jednání, jenž v člověku vzbuzuje
pocit, že on i jeho problémy jsou brány ve vší vážnosti a úctě. Upřímnost
a starostlivost soudce, rozhodce či mediátora. Ohleduplnost k laické neznalosti
institucionalizovaných procesů a přirozená ochota poradit a informovat. Zatímco
Tyler (2007) jedinou větu důvodové zprávy rozpracovává do dvou základních
principů svého pojetí procedurální spravedlnosti, Colquitt (2001) pro projevy
úcty a respektu vytvořil dvě samostatné podkategorie organizační spravedlnosti,
a sice spravedlnost interpersonální a informační. Opět, pakliže bychom chtěli,
nalezli bychom v Colquittově (2001) souhrnu položky zjišťující přítomnost
těchto

fenoménů

v rozhodovacím

procesu.

V případě

interpersonální

spravedlnosti jde kupříkladu o položky od Biese a Moaga (1986) ve znění
„Jednal/a s Vámi s respektem?“, „Jednal/a s Vámi slušně?“, či v případě
informační spravedlnosti o položky typu „Vysvětlil/a Vám detailně daný
postup?“ od stejných autorů (Colquitt, 2001, s. 389).
Z výše uvedeného je patrné, že zákonodárcem spatřované výhody mediace nejsou
historicky neznámou myšlenkou. Naopak, je pozoruhodné, jak mnoho se podobají některým
z principů vnímané spravedlnosti institucionalizovaných rozhodovacích procesů, jak jsou
popisovány v zahraniční literatuře.
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Poznali jsme důvody, které zákonodárce k přijetí zákona o mediaci vedly, věnovali jsme
se předpokládaným výhodám mediace, a před odložením důvodové zprávy je jedině správné
prostudovat též cíle, kterých mělo být přijetím nového zákona dosaženo.
„Cílem nové právní úpravy je možnost rychle, efektivně, bez časové a ekonomické
náročnosti a na základě dohody, tedy bez nepřátelských postojů, řešit konflikty a přitom:
- mít pocit kontroly nad procesem řešení konfliktu a jeho výsledkem,
- mít pocit emoční podpory,
- mít pocit soukromí při řešení konfliktu a pocit uchovávání důvěrných
informací,
- mít možnost pochopit druhou stranu a možnost být sám pochopen,
- mít možnost snížení napětí a zlepšení vzájemných vztahů,
- mít možnost uchování prostoru pro další budoucí spolupráci.“
(Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011, s. 5).
Cíle jsou to velkolepé, tak, jako cíle mají být. A nelze s nimi než souhlasit. O to více
však překvapí, že jejich naplňování není věnována větší odborná pozornost.
5.1.2 Současný stav mediace v ČR
Ve chvíli, kdy vzniká tato práce je v České republice 258 mediátorů, kteří jsou tzv.
zapsanými mediátory a splňují dle zákona předpoklady pro výkon mediace (Ministerstvo
spravedlnosti ČR, 2019). Pro určité vsazení tohoto čísla do kontextu může být vhodné jej
porovnat kupříkladu s počtem advokátů, kteří tvoří taktéž většinu zapsaných mediátorů,
a kterých Česká advokátní komora k 20. květnu 2005 registruje přes 9000 (Česká advokátní
komora, 2005).
O tom, zda některý z oněch 258 mediátorů bude účastníkům nápomocen při řešení jejich
konfliktu v rámci mediace rozhodují dle zákona vždy pouze samotní účastníci, když jedním
z hlavních principů mediace je její dobrovolnost (Doležalová, Hájková, Potočková & Štandera,
2013; Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011) a realizaci mediace nelze účastníkům
nařídit, jak často bývá mylně usuzováno. Na druhou stranu, člověk obracející se při řešení své
situace prostřednictvím advokáta na soud obvykle spoléhá na rady a doporučení dotčených
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odborníku, a pokud mu jeho právním zástupcem či soudcem není mediace doporučena, je jen
malá pravděpodobnost, že využije možnosti zahájit mediaci z vlastní vůle přímým oslovením
vybraného mediátora. Nezvolí-li si člověk mediaci přímo a není-li mu ani doporučena jeho
advokátem, může mediační iniciativu převzít ještě soudce a pro řešení již u soudu probíhajícího
řízení účastníkům mediaci doporučit (Občanský soudní řád, 1963; Doležalová, Hájková,
Potočková, & Štandera, 2013), případně může použít silnější incentivy a takzvaně nařídit první
setkání s mediátorem (Občanský soudní řád, 1963; Doležalová, Hájková, Potočková,
& Štandera, 2013). Zásadní je zdůraznit, že se nejedná o nařízenou mediaci, nýbrž pouze
o první mediační setkání v rozsahu 3 hodin (Občanský soudní řád, 1963; Doležalová, Hájková,
Potočková, & Štandera, 2013 ) a za cenu 400 Kč za každou započatou hodinu (Vyhláška
o zkouškách a odměně mediátora, 2012; Doležalová, Hájková, Potočková, & Štandera, 2013),
po kterém se účastníci sami mohou rozhodnout, zda v řešení jejich konfliktu formou mediace
chtějí pokračovat či nikoli. Zde je pak s ohledem na tvrzené ekonomické výhody mediace nutno
pro úplnost uvést, že pro případná další mediační setkání už právní předpisy neurčují cenu a na
této se domlouvají přímo účastníci s mediátorem. Zároveň, přestože pro toto tvrzení neexistují
žádná souhrnná data, z nichž by bylo možno vycházet, z neoficiálních pramenů, zkušeností
mediátorů a soudců plyne, že celkově mnoho soudem iniciovaných mediací v České republice
neprobíhá, a pokud už nějaké ano, často zůstává právě jenom u prvních setkání s mediátorem
a účastníci v mediaci nadále nepokračují.
Kolik sporů v České republice v rámci mediace proběhne, případně je přímo vyřešeno
se bohužel nedá určit, neboť zákon povinnost přehledové statistiky dohledovému orgánu,
kterým je Ministerstvo spravedlnosti České republiky neukládá, a to zůstává v této věci nečinné.
A tak zatímco na Ministerstvem vedených internetových stránkách lze dohledat počty a další
identifikační informace o přeběhlých soudních řízení, o počtech mediací realizovaných dle
zákona o mediaci nelze činit jakýkoli závěr. Nelze tak určit ani počty mediací úspěšných a tím
spíše nelze ani posoudit, zda jsou naplňovány zákonodárcem v důvodové zprávě vytyčené cíle.
Na druhou stranu, přestože nelze změřit její výsledek a dle neoficiálních zpráv je dopad
zatím nevelký, je nutno zmínit a ocenit probíhající snahu Ministerstva spravedlnosti ČR
o podporu mediace. Na podzim roku 2016 vytvořil tehdejší ministr spravedlnosti Robert
Pelikán Pracovní skupinu na podporu mediace, jejímž deklarovaným cílem je dle internetových
stránek ministerstva „systémové uchopení mediace a profese mediátora v ČR a její rozvoj
v zájmu celého společenství.“ (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2017). Skupina se skládá z řad
odborníků v mediaci a justici a k dispozici jsou i její první výstupy. Jedním z těchto je
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i metodický dotazník pro soudce, který má soudcům pomoci s rozhodováním, zda je jimi
projednávaný případ vhodný k mediaci, či nikoli. Odhlédneme-li od poněkud bulvárního
systému vyhodnocení dotazníku, které lze zřejmě ospravedlnit jeho smyslem a účelností, je
nutno ocenit zahrnutí některých položek, jež se přímo dotýkají zákonodárcem předpokládaných
výhod mediace (Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2012) a taktéž směřují do oblasti
procedurální spravedlnosti, jako například:
•

„Představuje spor pouze část dlouhodobých/nevyjádřených konfliktů?“

•

„Je pro strany důležité, aby měly kontrolu nad výsledkem sporu?“

•

„Je pro strany důležité, aby měly kontrolu nad načasováním a organizací
rozhodovacího procesu?“

•

„Pomohla by mediace stranám obnovit vzájemný dialog/vztah? Je pro strany
důležitý vztah do budoucna?“

•

„Pomohla by mediace stranám nalézt řešení na míru?“
(Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2017)

Ostatně, následné vysvětlivky pro jednotlivé body dotazníku se problematikou
procedurální a distributivní spravedlnosti přímo zaobírají, jako tomu je například v položce
č. 12 znějící „Hrají ve sporu důležitou roli emoce?“ a nesoucí dovysvětlení následujícího rázu
„Pokud se emocionálním potřebám nevěnuje pozornost, strany mohou mít pocit
nespravedlnosti nebo porážky i v případě, že soud rozhodne v jejich prospěch. V těchto
případech přinese uspokojení pravděpodobněji mediace.“ (Ministerstvo spravedlnosti ČR,
2017).
Kromě Ministerstva spravedlnosti ČR jsou na poli mediace výjimečně činné i další
subjekty. Jak uvádí Svatoš (2018), dle průzkumu provedeného v říjnu a listopadu 2018
organizovaném Mezinárodní obchodní komorou v České republice společně s Centrem
mimosoudního řešení sporů Právnické fakulty Univerzity Karlovy se mediace jako nástroj
řešení obchodních konfliktů těší všeobecně větší oblibě a známosti, než se očekávalo.
Průzkumu se zúčastnilo 106 respondentů z řad profesionálů domácího i mezinárodního
obchodu, přičemž 95,3 % z nich uvedlo, že o mediaci v souvislosti s řešením obchodních sporů
někdy slyšelo a alespoň jedné mediace se osobně účastnilo 46,2 % všech dotázaných. Co do
priorit při řešení obchodních konfliktů pak respondenti v sestupném pořadí uváděli rychlost
řešení, vymahatelnost výstupu řešení, efektivnost vynaložených prostředků a byť překvapivě
až na posledním místě, nicméně alespoň v první čtyřce se umístila také spravedlnost výstupu.
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Zároveň, uvedeným požadavkům dle respondentů nejlépe vyhovuje v obchodní oblasti arbitráž,
kterou volilo 53,8 % dotázaných, dále pak mediace 25,5 %, a konečně klasické soudní řízení,
pro které se rozhodlo zbylých 17 %.
5.1.3 Budoucí směřování mediace v ČR
Budoucnost mediace v České republice je minimálně nejistá. A stejně, jako se lze
v případě nedostatku domácích zkušeností s výzkumem obrátit do zahraničí, nabízí se
zahraniční inspirace a případné poučení od těch, kteří se obdobnou cestou jako my vydali před
lety. Jedním z velmi poučných příkladů by mohl být ten izraelský (Mironi, 2014). V Izraeli byla
mediace jako forma dobrovolné alternativy klasického soudního procesu zavedena v roce 1992,
tedy přesně o dvacet let dříve než v České republice. Zavedení provázelo všeobecně sdílené
nadšení a bohaté doprovodné programy spočívající v mnoha vzdělávacích, výcvikových
a podpůrných programech. Hlavním příslibem nového způsobu řešení konfliktů bylo
odbřemenění zcela přetížených soudů a rychlé vyřešení vršících se žalob. Bohužel, i přes
veškeré během let vynaložené úsilí, pouze nepatrná část případů byla skutečně řešena v rámci
mediace a ta, jako alternativní způsob řešení konfliktů, prakticky zanikla. Mironi (2014) se ve
svém příspěvku zamýšlí nad důvody, proč se tak stalo.
Zřejmě největším pochybením bylo z mediace dělat něco, čím není. Přestože
odbřemenění soudů bezpochyby je jeden z efektů, který zavedení mediace může přinést, není
pravděpodobně vhodné mediaci prezentovat jen jako rychlý způsob řešení konfliktů. Mediace
představuje jedinečný proces, který je vystaven na velmi odlišných principech než všechny
druhy soudních řízení. „Společenská hodnota mediace spočívá v jejím zaměření na autonomii
účastníků, která odkazuje na vysoký stupeň kontroly, zapojení a zodpovědnosti účastníků
v diskurzu a rozhodovacím procesu.“ (Mironi, 2014, s. 206). A protože mediace může být
z výše uvedených důvodů ne vždy mimořádně rychlým procesem a zároveň tlak na soudy
nepolevoval, stále více na popularitě získávalo řešení konfliktů prostřednictvím soudního
narovnání (case settlement), které sice „je společenský kontraproduktivní, když posiluje
negativní tendence konflikty eskalovat do právních sporů“ (Mironi, 2014, s. 205), nicméně na
první pohled je rychlé a soudci i právníky oblíbené (Mironi, 2014).
Obliba určitého druhu rozhodovacího procesu u klíčových osob se ukázala být dalším
z hlavních důvodů, proč mediace i přes veškerou podporu jako alternativní způsob řešení
konfliktů nebyla úspěšná. Při jejím prosazení se spoléhalo především na soudy, které měly být
těmi, kdo novou alternativu budou zvěstovat veřejnosti. A soudy svou úlohu v konečném součtu
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nesplnily. Zároveň, společně se soudci z nového rozhodovacího přístupu nebyli oproti prvním
reakcím nadšeni ani právníci, kteří nový obor postupně opanovali. Už bylo řečeno, že mediace
představuje principiálně odlišný proces, než je soudní řízení. Je ze své podstaty nehodnotící,
orientovaná společným zájmem zúčastněných osob, pracuje s emocemi, názory a potřebami.
Časem se ukázalo, že mediátorům z řad právníků je přeci jen lépe v důvěrně známém světě
paragrafů, a namísto mediace začali pro své klienty upřednostňovat čistě právní způsob
soudního narovnání (case settlement). A tak z těch, kteří skutečně mají vliv na způsob řešení
konfliktu nakonec nezbyl nikdo, kdo by upřednostňoval mediaci před soudním narovnáním.
(Minorni, 2014).
Konečný výsledek byl takový, že „Navzdory původním slibům, mediace v Izraeli
nevzkvétala. Tvrdá realita izraelského soudního systém sen [o mediaci] zahubila.“ (Mironi,
2014, s. 208).
V dubnu 2016 zahájila v České republice pracovní skupina odborníků na procesní právo
činnost na přípravě nového civilního řádu soudního, který by měl nahradit současný občanský
soudní řád, který i po mnoha novelách nevyhovuje současných společenským potřebám.
Součástí těchto přípravných prací je kromě jiného vytvoření a předložení k odborné diskuzi tzv.
věcný záměr nového zákona, který shrnuje hlavní teze připravovaného předpisu. Věcný záměr
civilního řádu soudního je v elektronické podobě přístupný na internetových stránkách
Ministerstva spravedlnosti České republiky a v díle třetím, nazvaném Klid řízení tohoto návrhu
se lze v komentáři pod bodem 78. dočíst, že „Na rozdíl od současného § 100 odst. 2 OSŘ se
ponechává na vůli stran, jestli chtějí jeho pomoci využít. Nařízená povinná mediace, s níž je
spojeno přerušení řízení bez ohledu na vůli stran, odporuje dobrovolné povaze tohoto
alternativního způsobu řešení sporů.“ (Dobrovolná, Dvořák, Lavický, Pulkrábek, Winterová,
2017). Jinými slovy, zákonodárce se minimálně ve fázi přípravy nového zákona odchyluje od
dosavadní praxe, dle které mohl ze zákona soudce nařídit stranám v konfliktu navštívit
mediátora a během prvního tříhodinového setkání dát šanci mediačnímu řešení konfliktu. Tento
postup se samozřejmě neobešel bez nesouhlasné reakce ze strany mediátorů (Doležalová,
2018), nicméně jaké budou dopady tohoto nesouhlasu nelze předvídat.
Zůstává tedy otázkou, zda Česká republika nebude následovat nešťastného izraelského
příkladu a nenechá mediaci jako formu alternativní způsobu řešení konfliktů zaniknout.
V tomto kontextu nelze opominout, že výzkum a osvěta na poli vnímané spravedlnosti by pak
mohly být důraznými argumenty, aby se tak nestalo.
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5.2 Spravedlnost, férovost a mediace v zahraničním kontextu
Úvodem této kapitoly je nutno zmínit, že přestože hlavní pozornost bude věnována
především oblasti mediačního řešení konfliktů, nebude omezena výlučně na tuto problematiku,
nýbrž se dotkne i dalších způsobů institucionalizovaného řešení konfliktů. Důvodem pro toto
uspořádání není ani tolik skutečnost, že oblast mediace, přestože v zahraničí nahlížena mnohem
podrobněji nežli v Čechách, je ve smyslu výzkumu spravedlnosti a férovosti zmapována stále
relativně skromně, nýbrž fakt, že výzkumný záměr v této oblasti se zcela přirozeně vyvíjí ve
všech proudech institucionalizovaného rozhodování konfliktů a z povahy věci by bylo
neefektivní mediaci z tohoto vícečetného proudu izolovaně vyjmout. Konečně, toto výzkumné
uspořádání není náhodné, když se lze domnívat, že závěry týkající se spravedlnosti a férovosti
učiněné v jedné oblasti institucionalizovaného rozhodování (např. soudní činnosti) jsou v tomto
smyslu přenositelné i do dalších relevantních oblastí (Lind & Tyler, 1988; Tyler, 2017).
5.2.1 Vybrané výzkumy vnímané spravedlnosti v oblasti mediace
Chceme-li nahlédnout počátky výzkumu vnímané spravedlnosti v oblasti mediace,
dostáváme se v konečném důsledku až k raným výzkumům spravedlnosti obecně. Na místě by
pak bylo se zabývat studiemi věnujícími se nejprve pouze spravedlnosti distributivní (Adams,
1693; Homans, 1961; Leventhal, 1976, 1980, Deutsch, 1975, 1985), a posléze plynule přejít
k výzkumům zaměřeným do oblasti spravedlnosti procedurální (Thibaut & Walker, 1975).
Nicméně, těmto výzkumům byla odpovídající pozornost věnována v kapitolách tři a čtyři této
práce, a proto se na tomto místě lze omezit toliko na jejich zmínku a dále se v podrobnostech
věnovat pouze vybraným.
Uvést tuto kapitolu se nabízí citací „Ve skutečnosti, v občanskoprávních sporech,
hodnotí sporné strany mediaci jako férovější než formální soudní řízení, a typicky je také
hodnocena jako více uspokojující.“ (Tyler, 2000, s. 121). Otázkou zůstává, co člověka vede
k subjektivnímu závěru, že určitý rozhodovací proces je férový a lze tento ryze subjektivní
proces nějak zkoumat. Na tyto otázky nabízí zahraniční literatura uspokojivé odpovědi.
Na otázku, co člověka vede k subjektivnímu závěru o spravedlnosti rozhodovacího
procesu lze odpovědět za využití otázky druhé, ptající se po možnostech výzkumu. Jinými
slovy, i kdybychom zatím spravedlnost rozhodovacích procesů měřit neuměli, měli bychom
tento nedostatek velmi rychle dohnat, neboť dle Hollander-Blumoffové a Tylera (2011),
přestože laická veřejnost často nezná přesné procesní postupy institucionalizovaných řešení
konfliktů, má velmi jasnou představu o tom, zda jsou tyto postupy spravedlivé, či nikoli.
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Účastníci jednotlivých rozhodovacích procesů se pak „chovají jako naivní právní filozofové a
hodnotí jejich vlastní zkušenosti s obecným fungováním právního systému v porovnání se
vzorovým příkladem spravedlivého procesu, který zahrnuje neutralitu, transparentnost
a respekt k právům, které tvoří základ právního státu.“ (Hollander-Blumoffové & Tyler, 2011,
s. 4) A pakliže je rolí státu spravedlnost rozhodování svým občanům zajistit je povinností
odborníků dotčených oborů zajistit výzkum a říct, co je to, co činí rozhodovací proces
spravedlivým. Ostatně, řada zahraničních odborníků už svou práci splnila, když na otázku
o podstatě vnímané spravedlnosti přinesla a v průběhu let neustále zpřesňovala odpověď. Ať se
jedná o Tylerovi (2000) čtyři základní principy ovlivňující subjektivně vnímanou férovost
rozhodovacích procesů nebo Colquittovo (2001) čtyř-faktorové pojetí organizační
spravedlnosti.
Pokud jde o vybrané příklady některých úspěšných výzkumů, je dobré se nejprve ptát,
jak úspěšnost výzkumu chápat. Vhodným kritériem v kontextu této práce je otázka, zda
účastníky vnímaná spravedlnost hraje v mediaci nějakou roli. Odpověď přinesli Pruitt, Pierce,
McGillicuddy, Welton a Casttriannová (1993), kteří ve svém výzkumu prokázali význam
spravedlivého vnímání mediace ve vztahu k dlouhodobé úspěšnosti mediace, resp. ve vztahu
k dodržování ujednané dohody. Že se nejednalo o náhodný výsledek, nýbrž jednu z možných
předností mediačního procesu potvrdili ve své longitudinální studii Emery, Laumann-Billings,
Waldron, Sbarra, a Dillon, (2001), kteří po dobu dvanácti let sledovali náhodně rozdělené páry
řešící konflikt o svěření dítěte do péče buď formou mediace, či standardního soudního procesu,
a v postupných měřeních s odstupem šesti týdnů od rozhodnutí předmětných konfliktů (Emery
& Wyer, 1987; Emery, Matthews, & Wyer, 1991), roku a půl (Emery, Matthews, & Kitzmann,
1994), či konečně po uplynutí dvanácti let (Emery, Laumann-Billings, Waldron, Sbarra,
& Dillon, 2001; Emery, Sbarra, Grover, 2005), autoři kromě jiného zjistili, že spokojenost
znesvářených účastníků byla vždy vyšší v případě mediace, nežli v případě klasického
soudního řízení. Faktem zůstává, že z výše uvedených opakovaných měření původního
výzkumu lze na propojení spokojenosti stran a procedurální spravedlnosti usuzovat spíše
obtížně, když tomuto tématu nebyl výzkum primárně věnován a co do položek měřících
spokojenost autoři například uvádějí „Vaším pocitům bylo porozuměno.“ a „Vaše práva byla
chráněna“ (Emery, Sbarra, Grover, 2005, s. 28). Na druhou stranu, se v tomto ohledu lze
spolehnout na samostatnou studii provedenou na stejném vzorku probandů a zaměřenou právě
na vztah procedurální spravedlnosti a spokojenosti účastníků náhodně řešících svůj rodičovský
konflikt buď formou mediace nebo klasického soudního řízení (Kitzmann, Emery, 1993).
Výsledkem bylo potvrzení Tylerova (1989) předpokladu o významu procedurálních faktorů
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ovlivňujících vznik rozhodnutí. Tím spíše je tento závěr pozoruhodný, pokud se podíváme na
další závěry studie. V případě mediačního i klasického soudního procesu byla přijatá
rozhodnutí v zásadě totožná. Přestože ve všech případech oba rodiče žádali o svěření dítěte do
výlučné péče, téměř vždy bylo dítě svěřeno do samostatné péče matky, bez rozdílu, zda šlo
o mediaci, či klasické soudní řízení. Distributivní spravedlnost tedy zřejmě nebyla klíčovým
faktorem ovlivňujícím vnímání spravedlnosti a spokojenosti rodičů. Ostatně, matky jako
samostatná skupina vykazovaly v zásadě stejnou míru spokojenosti v případě mediace
i klasického soudního procesu. Muži byli těmi, kdo proces mediace vnímal jako mnohem
spravedlivější, cítili nad ním mnohem větší kontrolu a byli výrazně spokojenější s jeho
výsledky než ti z mužů, kteří k obdobnému výsledku došli v rámci klasického soudního řízení.
Jinými slovy, kritériem ovlivňujícím vnímání spokojenosti konkrétního rozhodovacího procesu
byla přítomnost a kvalita prvků procedurální spravedlnosti v tomto konkrétním výzkumu
sledovaná prostřednictvím položek zaměřených na pociťovanou kontrolu nad přijatým
rozhodnutím, pocitem porozumění, zájmem ze strany rozhodce a respektem. (Kitzmann,
Emery, 1993).
Pakliže dalším z předpokladů úspěšného výzkumu je čas, lze vzhledem k výše
popsaným uzavřít, že vnímaná spravedlnost v mediaci hraje mimořádnou roli, která se
potvrzuje i s několikaletým odstupem.
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6

Empirická část
Výzkumná část práce svým pořadím a smyslem navazuje na předchozí kapitoly části

teoretické. Pro účely následujících odstavců části empirické je pak zřejmě nejúčelnější shrnout
předchozí část teoretickou v pořadí od konce.
V České republice byla v roce 2012 do právního řádu zařazena mediace jakožto
alternativní forma řešení sporů. Dle slov zákonodárce se jedná o rychlý a kultivovaný způsob
řešení konfliktů, který měl pomoci zahlceným soudům a občanům nabídnout možnost řešit své
neshody s maximálním respektem k jejich osobnosti, autonomii a emočnímu prožívání
(Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011).
S mediací, jakožto alternativní formou řešení konfliktů se lze potkat též v zahraničí, kde
s tímto způsobem institucionalizovaného rozhodování konfliktů mají výrazně bohatší
zkušenosti, než je tomu v tuzemsku. Stejně tak lze v zahraničí hledat inspiraci, pokud jde
o vědecké výzkumy, týkající se více či méně formalizovaných způsobů řešení mezilidských
konfliktů, včetně mediace. Z těchto výzkumů lze usuzovat, že pro účastníky konfliktu je kromě
konečného rozhodnutí mimořádně důležitá též otázka, jak tohoto rozhodnutí bylo dosaženo.
Jinými slovy, zda člověk určité rozhodnutí vnímá jako spravedlivé neovlivňuje pouze jeho
představa o spravedlnosti daného rozhodnutí jako takového, tj. distributivní spravedlnost, nýbrž
i jeho představa o férovosti procesu, kterým tohoto rozhodnutí bylo dosaženo, totiž
spravedlnost procedurální. V teoretické části jsme se s těmito výzkumy spravedlnosti
v detailech odpovídajících možnostem této práce seznámili od jejich počátků až do současnosti.
A protože z nich kromě jiného plyne také to, že uvedené složky procedurální spravedlnosti
mohou být velmi dobře saturovány v procesu mediace, představili jsme si též některé výzkumy
spravedlnosti v kontextu mediace.
Nicméně, většina v teoretické části zmiňovaných výzkumů spravedlnosti probíhala sice
v situačně odlišných kontextech organizace práce, justice, mediace či mimosoudního
vyjednávání, stále však byla zaměřena především na účastníky daných procesů neboli ty,
o jejichž právech a povinnostech bylo rozhodováno. Opakovaně se v nich sice potvrdilo, že
mediace je s ohledem na vnímanou spravedlnost a konsekvenčně též spokojenost zúčastněných
stran velmi dobrým způsobem řešení konfliktů, ze zahraniční zkušenosti však víme, že i přes
všechny své prokázané výhody nemusí být v konkurenci rozhodovacích alternativ dané země
úspěšná. Jedním z pravděpodobných důvodů takového neúspěchu může být vnímání mediace
tzv. „decision makery“, osobami přímo způsobilými ovlivnit rozvoj, či postupný úpadek tohoto
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procesu (Mironi, 2014). Vzhledem k tomu, že v České republice na poli mediace jakákoli
výzkumná data v zásadě chybí, bylo rozhodnuto se prostřednictvím této práce pokusit přispět
ke změně tohoto stavu.
Empirická část se proto v návaznosti na teoretický podklad zaměřuje na výzkum
vnímané spravedlnosti mediace vybranými skupinami veřejnosti, přičemž předmětem
výzkumného zájmu je zjistit, zda se jednotlivé pozorované skupiny ve vnímání spravedlnosti
významně liší.
Kromě toho, že se v tomto případě bude jednat zřejmě o vůbec první psychologický
výzkum vnímané spravedlnosti v kontextu mediace v České republice, napoví nám získaná data
také v tom ohledu, zda bylo dosaženo zákonodárcem zamýšleného cíle. A konečně, též zda se
neubíráme cestou, v níž klíčové skupiny veřejnosti, tedy advokáti a soudci nevnímají proces
mediace co do spravedlnosti jinak, než by tomu odpovídalo.

6.1 Cíl výzkumu
Vytyčeným cílem empirické části diplomové práce bylo nashromáždit, analyzovat
a v přehledné formě prezentovat v České republice doposud neznámá data vypovídající
o postoji vybraných zástupců veřejnosti k mediaci se zaměřením na vnímanou spravedlnost
tohoto procesu a jeho výsledků.
Ze zahraniční zkušenosti se jeví jako pravděpodobné, že přijetí mediace rozhodujícími
zástupci veřejnosti může mít význačný vliv na její etablování v systému institucionalizovaných
rozhodovacích procesů jako alternativního způsobu řešení sporů (Mironi, 2014).
Vzhledem k tomu, že mediace jako alternativní forma řešení konfliktů byla do českého
společenského kontextu uvedena jako rychlý a efektivní způsob řešení konfliktů, který měl
výrazně odlehčit přetíženým soudům (Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011) a protože
se tak po sedmi letech zřejmě nestalo, byť v tomto úsudku lze vycházet pouze z neoficiálních
zpráv z prostředí mediace a v zásadě konstantních statistik soudních řízení (Ministerstvo
spravedlnosti ČR, 2018), nabízelo se zjistit, zda tvrzené a v zahraničí ověřené (Tyler, 2000;
Emery, Laumann-Billings, Waldron, Sbarra & Dillon, 2001) výhody mediace, především pak
vnímaná spravedlnost tohoto procesu, jsou vnímány též mezi:
(i)

soudci, mediaci účastníkům konfliktu nařizujícími či doporučujícími;

(ii)

advokáty, mediaci svým klientům jako formu řešení jejich konfliktu
doporučujícími či rozmlouvajícími;
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(iii)

mediátory, jakože exekutory procesu, o kterém je řeč; a

(iv)

veřejností, jejíž názor vytváří společenský kontext, v němž se celý systém
nachází.

Aby výše popsaného cíle mohlo být dosaženo, musel být nejprve naplněn cíl předběžný,
spočívající ve vytvoření kvalitního měřícího nástroje. Protože v České republice obdobný
výzkum zatím realizován nebyl, a protože zahraniční nástroje se nejevily jako bez dalšího
vhodné, muselo pro naplnění výše uvedeného cíle být nejprve dosaženo cíle předběžného,
spočívajícího ve vytvoření vhodného dotazníku vnímané spravedlnosti mediace.
V postupném pořadí lze tedy cíle výzkumu shrnout jako:
•

Zpracování

metodologicky

kvalitního

nástroje

pro

výzkum

vnímané

spravedlnosti mediace v České republice.
•

Analýza a popis vnímané spravedlnosti mediace u relevantních skupin
veřejnosti, kterými se pro účely této práce rozumí mediátoři, advokáti, advokátní
koncipienti, soudci a konečně též zástupci obecné veřejnosti.

6.2 Hypotézy
Ze zahraničních studií (Heuer, Penrod & Kattan, 2007; Sivasubramaniam & Heuer,
2007), jakož i z obecné zkušenosti se dalo předpokládat, že skupinou soudců bude spíše
upřednostňována spravedlnost distributivní, tedy spravedlnost konečného rozhodnutí
o přerozdělení práv a statků, na úkor spravedlnosti procedurální. Jinými slovy, u skupiny
soudců je možné předpokládat v porovnání s dalšími skupinami nižší hodnoty vypovídající
o vnímané spravedlnosti mediačního procesu. Obdobný předpoklad lze na základě zahraničních
studií (Mironi, 2014; Hollander-Blumhoff & Tyler, 2008) a vlastní empirie učinit též
u advokátů, z jejichž primárně pozičního stylu vyjednávání by se nabízelo usuzovat na
upřednostňování důležitosti distributivních prvků spravedlnosti, oproti prvkům ostatním. Tudíž
i u této skupiny existoval předpoklad nižší hodnoty vnímané spravedlnosti oproti ostatním
měřeným skupinám.
V souladu s výše uvedeným, cíli práce, povaze výzkumu, s přihlédnutím k osobní
zkušenosti a na základě zahraničních dat, byly formulovány následující výzkumné hypotézy:
H1: Různé skupiny veřejnosti se statisticky významně liší ve vnímání spravedlnosti
mediace.
36

H2: Skupina soudců se statisticky významně liší ve vnímání spravedlnosti mediace od
ostatních zkoumaných skupin veřejnosti.
H3: Skupina advokátů se statisticky významně liší ve vnímání spravedlnosti mediace
od ostatních zkoumaných skupin veřejnosti.

6.3 Metody
6.3.1 Výzkumný design
Shora vytyčeným cílům a stanovené hypotéze byl přizpůsoben výzkumný design
spočívající v mapujícím výzkumu pomocí dotazníkového šetření.
6.3.2 Tvorba dotazníku vnímané spravedlnosti mediace (DVSM)
Prvotní fáze tvorby dotazníku spočívala v podrobné rešerši dosavadních výzkumů
vnímané spravedlnosti v tuzemsku i zahraničí. V rámci této byly kromě jiných osloveny
Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Soudcovská unie ČR, a Justiční akademie,
s dotazem na těmito realizované, či zadávané relevantní výzkumy. Vzhledem k tomu, že od
žádné z oslovených institucí nepřišla pozitivní odpověď, a lepší výsledky nepřinesla ani rešerše
otevřených akademických zdrojů v České republice, byla rešeršní pozornost upřena do
zahraničí, kde narozdíl od tuzemska probíhají výzkumy vnímané spravedlnosti kontinuálně od
60. let 20. století především v oblasti justice a organizace práce.
Původní rozsah rešeršních výsledků byl posléze zúžen na desítku hlavních studií, jejichž
výzkumné metody se jevily jako pro účely této práce zajímavé a vylučovacím postupem byl
tento výčet redukován na posledních několik studií. Po důkladné úvaze a s přihlédnutím
k zamýšleným cílům výzkumu se nejevilo jako vhodné užít žádný ze zahraničních dotazníků
a bylo rozhodnuto o tvorbě vlastního měřícího nástroje nejlépe odpovídajícího výzkumným
účelům.
Nový dotazník byl vytvořen na základě výsledků vzešlých z teoretické rešerše, tak, aby
postihoval nejzásadnější kategorie vnímané spravedlnosti, jak na nich panuje shoda mezi
odbornou veřejností. Za ideový základ zároveň posloužila řada položek dosavadních
zahraničních výzkumů (Bies & Moag, 1986; Leventhal, 1976; Shapiro, Buttner, & Barry, 1994;
Thibaut & Walker, 1975), které v rámci vlastní studie velmi užitečnou formou seskupil Colquitt
(2001). Takto byl vyhotoven osmadvaceti položkový dotazník, v němž bylo dvacet položek
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ideově inspirováno zahraničními výzkumy a osm položek bylo zcela nově vytvořeno dle
teoretických východisek vnímané spravedlnosti a konkrétních cílů výzkumu.
Nutno podotknout, že vzhledem k související problematice a obtížně dostupným
respondentům byl dotazník od počátku koncipován se záměrem získat dostatek dat pro
navazující rigorózní či dizertační práci nebo jiné v budoucnu samostatně publikované studie,
a vedle mediace byl zaměřen též na civilní soudní řízení. Testovací forma dotazníku čítající
dvacet osm výzkumných položek vnímané spravedlnosti mediace, dvacet osm výzkumných
položek vnímané spravedlnosti soudního řízení, a šest demografických položek, byla
předložena zkušebnímu vzorku respondentů z řad obecné i odborné veřejnosti. Dle jejich
podrobné zpětné vazby byl dotazník upraven a finalizován.
Finální verze dotazníku distribuovaná mezi respondenty výzkumu čítala šestapadesát
položek postojově zaměřených na vnímání spravedlnosti mediace a soudního řízení, a šest
otázek demografických. Následné vyhodnocení dat v této práci se vztahuje pouze
k osmadvaceti položkách vztahujícím se k vnímané spravedlnosti mediace.
6.3.3 Výzkumný soubor
Složení výzkumného souboru bylo primárně ovlivněno třemi rozhodujícími faktory.
Názvem práce, respektive jejím výzkumným zaměřením, objektivními možnostmi oslovit
jednotlivé zástupce relevantní veřejnosti a jejich ochotou výzkumu se zúčastnit; a konečně,
charakteristickými vlastnostmi jednotlivých relevantních skupin.
V souladu s výzkumným zaměřením práce byly osloveny všechny relevantní skupiny
respondentů, tedy advokáti, mediátoři, soudci a konečně též obecná veřejnost.
Respondenti byli vybráni prostřednictví příležitostného výběru

na základě

dobrovolnosti. Všechny skupiny respondentů byly oslovovány pomocí elektronické formy
dotazníku, přičemž většina respondentů byla oslovena prostřednictvím on-line verze dotazníku
prostřednictvím aplikace Google Formuláře. Pro skupinu soudců musela být následně
z technických důvodů vytvořena elektronická off-line forma dotazníku, kterou vyplnili čtyři
respondenti, a jejich odpovědi byly následně přepsány do online verze.
Celkem se výzkumu zúčastnilo 115 respondentů a veškeré testové metody a popisná
statistika byly realizovány na výzkumném vzorku 112 respondentů (N = 112). Respondent č. 17
byl před vyhodnocením dat vyřazen pro podezřelost uvedených demografických údajů (věk 111
38

let, pohlaví – jiné) a dva respondenti z off-line verze dotazníků museli být vyřazeni pro
chybějící údaje.
Ve výzkumném souboru převládaly ženy (N = 71; 63,4 %) nad muži (N = 41; 36,6 %).
Není sporu, že získaná data neodpovídají rozložení mužů a žen v populaci, když z posledních
dat Českého statistického úřadu o sčítání lidu v roce 2011 plyne, že rozložení pohlaví v populaci
bylo přibližně rovnoměrné, v zastoupení mužů 5 109 766 a žen 5 326 794 (Český statistický
úřad, 2011). Na druhou stranu je nutno zohlednit nerovnoměrné rozložení pohlaví v našich
zájmových skupinách, kdy z celkového počtu 258 tzv. zapsaných mediátorů, kteří byli
oslovováni, je 56 mužů a 202 žen (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2019). Ve skupině advokátů
a advokátních koncipientů je rozložení dle posledních údajů České advokátní komory
nerovnoměrné ve prospěch mužů advokátů a advokátních koncipientů reprezentujících 60 %
a 40 % žen advokátek a advokátních koncipientek (Česká advokátní komora, 2005).

Tabulka 1 Zastoupení žen a mužů zapsaných mediátorů v populaci
Pohlaví

Četnost

Procenta

Ženy

202

78,3 %

Muži

56

21,7 %

Celkem

258

100 %
(Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2019)

Tabulka 2 Zastoupení žen a mužů zapsaných mediátorů ve výzkumném souboru
Pohlaví

Četnost

Procenta

Ženy

19

63,3 %

Muži

11

36,6 %

Celkem

30

100 %
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Průměrný věk respondentů činil 35,9 let. Nejmladšímu respondentovi bylo 22 let,
nejstaršímu 63. Modus věku výzkumného souboru byl 30 let.

Tabulka 3 Věkové rozložení respondentů ve výzkumném souboru
Pohlaví

Celkem

Ženy

Muži

Průměrný věk

35,9

35,7

37,3

St. odchylka

9

9,23

8,52

Modus

30

30

31

Min-Max

22-63

22-63

27-59

Věkové rozložení respondentů, především pak jejich zastoupení v jednotlivých
skupinách, bylo ovlivněno řadou faktorů. Kromě jiného také zákonnými předpoklady pro
zařazení do konkrétních skupin. Minimální věková hranice pro zařazení do skupiny soudců je
zákonem podmíněna dovršením věku třicet let (zákon o soudech a soudcích, 2002). Stejně tak
existuje věková hranice pro zařazení do skupiny advokátních koncipientů, mediátorů či
advokátů, byť tato už není explicitně stanovena zákonem. Nicméně, pro skupiny advokátních
koncipientů a mediátorů je obvyklá minimální věková hranice dvacet pět let. Pro skupinu
advokátů je obvykle ještě o tři roky vyšší, když koncipientská praxe ze zákona trvá nejméně tři
roky a teprve až následně se uchazeči po úspěšném složení advokátních zkoušek řadí do
kategorie advokátů (zákon o advokacii, 1996). Respondenti ve skupině advokáti tak obvykle
nemohou být mladší dvaceti osmi let.
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Tabulka 4 Podrobná charakteristika výzkumného souboru
Výzkumná

Ž = Žena

SD

Modus Min-Max

kategorie

M = Muž

Koncipient

Ž

11

28,0

3,07

25*

25-35

M

5

33,4

8,88

31

27-49

Ž

18

32,3

5,33

28*

28-47

M

11

34,1

8,89

30

28-59

Ž

13

43,2

9,92

48*

26-45

M

5

40,0

4,18

34*

34-63

Mediátor/

Ž

6

45,5

5,39

39*

39-54

Advokát

M

6

40,8

10,1

30*

30-55

Soudce

Ž

9

38,1

8,93

27*

27-52

M

7

39,1

7,74

44

27-47

Ž

16

31,3

8,84

30

22-50

M

5

38,0

10,1

30*

30-54

Advokát
Mediátor

Veřejnost

Počet

Věkový
průměr

* Existuje více než jeden modus, reportován byl pouze první.

6.3.4 Procedura
Sběr dat probíhal v měsících červnu a červenci roku 2019. V souladu se záměrem
oslovit co největší počet relevantních respondentů byly pro šíření dotazníku využity veškeré
dostupné možnosti.
Mezi skupinu advokátů a advokátních koncipientů byl dotazník distribuován
prostřednictvím uzavřené Facebookové skupiny sdružující ke dni zveřejnění dotazníku 9414
členů. Dále s umístěním výzvy k vyplnění dotazníku společně s aktivním odkazem souhlasila
Česká advokátní komora, která tuto výzvu umístila na své internetové stránky v záložce - PRO
ADVOKÁTY – MEDIACE - Aktuality (Česká advokátní komora, 2019).
V řadách mediátorů byl dotazník rozšiřován taktéž dvěma hlavními způsoby, jednak
prostřednictvím výše uvedené výzvy na internetových stránkách České advokátní komory,
jednak i cíleným e-mailovým oslovováním všech 258 zapsaných mediátorů dle aktuálního
seznamu zapsaných mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.
Výjimku z tohoto způsobu oslovení představovali pouze ti mediátoři a mediátorky, kteří
v uvedeném seznamu neuvedli svou e-mailovou adresu a tuto nebylo možno dohledat ani
prostřednictvím seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou, či prostým
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vyhledáváním na internetu dle známých identifikačních údajů. Zároveň nebyli osloveni ani ti
z mediátorů a mediátorek, jejichž uvedená e-mailová adresa byla v době obeslání neplatná a email byl označen jako nedoručitelný.
Pokud jde o skupinu soudců, jejich oslovení provázely nemalé komplikace, neboť emailové adresy soudců jsou neveřejné. Naštěstí, s pomocí při distribuci dotazníku
k výzkumným účelům souhlasila Soudcovská unie ČR, jejímž prostřednictvím byl dotazník
nakonec rozeslán mezi přibližně 1000 soudců a soudkyň České republiky. Ani to se však
neobešlo bez komplikací, když v budovách soudu je Ministerstvem spravedlnosti ČR výrazně
omezen přístup na internet, pročež soudci neměli přístup ani k jedné z testovaných on-line
forem dotazníku. Výzkumný dotazník proto musel být speciálně pro skupinu soudců převeden
do editovatelné off-line formy pdf. dokumentu a v této podobě byl následně distribuován mezi
jednotlivé soudce. Výsledky pak byly zpětně přeneseny do on-line verze.

6.4 Analýza dat
Nashromážděná data byla nejprve automaticky připravena prostřednictvím aplikací
Google Formuláře a Google Tabulky. Položková analýza byla primárně provedena v programu
Microsoft Excel a statisticky byla data analyzována v programu SPSS.
6.4.1 Tvorba dotazníku vnímané spravedlnosti mediace (DVSM)
Nejprve byla na datech provedena položková analýza. Porovnávány byly hodnoty
položek s celkovým hrubým skóre dotazníku a zároveň hodnoty vybraných položek s dílčími
hrubými skóry. Reliability byla ověřena split-half odhadem reliability s rozdělením položek na
liché a sudé, a odhadem vnitřní konzistence Cronbachovo alfa.
U získaných dat byla primárně zjištěna Kaiser-Meyer-Olkin míra adekvátnosti výběru
a proveden Bartlettův test sféricity. Data se ukázala jako vhodná pro explorativní faktorovou
analýzu, která byla za účelem extrakce faktorů provedena v řadě modulací.
Závěrem byla provedena mezipoložková korelace všech položek testu. K tomuto účelu
bylo použito Spearmanova koeficientu pořadové korelace.
6.4.2 Vnímaní spravedlnosti mediace relevantními kategoriemi veřejnosti
Pro zjištění rozdílů ve vnímané spravedlnosti mezi pozorovanými skupinami
respondentů byla užita parametrická verze ANCOVA s následnými post hoc testy
s Bonferroniho korekcí provedenými za účelem identifikace konkrétního výskytu rozdílu ve
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vnímané spravedlnosti mezi skupinami. Parametrická verze testu byla užita z důvodu absence
vhodné neparametrické alternativy, přičemž pro ověření rozložení dat ve výzkumném vzorku
byly provedeny neparametrický Kruskal-Wallis a mediánový test.
Za účelem identifikace rozdílu ve vnímané spravedlnosti mediace mezi skupinou
soudců a ostatními skupinami, jakož i mezi skupinou advokátů a ostatními skupinami byl užit
neparametrický Mann-Whitneův pořadový test.

6.5 Výsledky
6.5.1 Tvorba dotazníku vnímané spravedlnosti mediace (DVSM)
Položková analýza
Položková analýza byla realizována na shromážděných datech (N = 112) respondentů.
Neboli, ještě před započetím s analýzou byly z původních dat vyřazeny odpovědi respondenta
č. 17 pro nesmyslnost uvedených demografických údajů a dva z respondentů vyplňujících
dotazník v off-line verzi nebyli pro nevyplněné položky do celkového datového souboru ani
zařazeni. Následně musely být otočeny položky Proc_2 „Mediace bývá ovlivněna předsudky
mediátora.“, Dist_1 „Výsledek mediace je pro jednoho z účastníků výhodnější.“, Inter_Adv_8
„Velmi poškozené vztahy mezi účastníky už mediace nemůže napravit.“, Infor_2 „Mediátor
není během mediace při komunikaci s účastníky upřímný.“, a konečně položka Adv_3
v původním znění „Je v zájmu mediátora prodlužovat délku mediačního procesu.“. Následně
byly v rámci výpočtů s hrubými skóry položek zjišťovány hodnoty průměru, obtížnosti,
směrodatné odchylky, korelace s celkovým hrubým skóre (HS) a dílčími hrubými skóry (HS_P
až HS_A). Stanovené rozpětí obtížnosti 0,1 až 0,9 nesplňovala položka Dist_2 s hodnotou
obtížnosti 0,93 a byla v tomto kroku z dalších výpočtů vyřazena. Obtížnost zbylých položek se
pohybovala v rozsahu od 0,50 do 0,87, pročež tyto mohly být v datovém souboru ponechány
pro další psychologické testy.
Následně byla vyhodnocena reliabilita nově vytvořeného dotazníku, a sice
prostřednictvím odhadu vnitřní konzistence testu metodami split-half a Cronbachovo alfa.
Zbývající metody test-retest odhadu reliability a paralelní formy odhadu reliability nebylo
možno pro chybějící data využít. Oba způsoby výpočtu prokázaly vysokou reliabilitu
dotazníku. Spearman-Brownův koeficient pro výpočet split-half reliability pro celý dotazník
nabývá hodnoty 0,93 (r =,93) a odhad vnitřní konzistence reliability Cronbachovo alfa bylo pro
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celý test stanoveno na hodnotě 0,92 (α = ,92). Oba výsledky celkové reliability vypovídají o
vysoké spolehlivosti dotazníku jako nového měřícího nástroje.
Tabulka 5 Reliabilita dotazníku vnímané spravedlnosti mediace
Reliabilita DVSM
Split-half

,93

Cronbachovo alfa

,92

Faktorová analýza
Vycházeje z literární rešerše a inspiračního zdroje pro tvorbu dotazníku, bylo záměrem
ověřit rozdělení v dotazníku použitých škál do čtyř hlavních dimenzí, jako tomu bylo v ideové
předloze (Colquitt, 2001). Předpokládané rozdělení mělo být v kategoriích procedurální
spravedlnosti (škály označené jako Proc_1 až Proc_9), distributivní spravedlnosti (Dist_1
a Dist_3), interpersonální spravedlnosti (Inter_1 až Inter_7, včetně Inter_Adv_2, Inter_Adv_3,
Inter_Adv_5, Inter_Adv_6, a Inter_Adv_8), a informační spravedlnosti (Infor_1 až Infor_5).
Vzhledem k počtu respondentů (N = 112) nebylo vhodné užít konfirmační faktorové analýzy
a bylo rozhodnuto o použití varianty explorativní.
Ve všech alternacích explorativní faktorové analýzy bylo dosaženo Kaise-Meyer-Olkin
míry adekvátnosti výběru 0,855 a v Batlettově testu sféricity byla pozorovaná hladina
významnosti rovna 0,000. Oba tyto výsledky naznačují, že všechny korelační vztahy
zkoumaných dat jsou na požadované úrovni těsnosti a data jsou vhodná pro faktorovou extrakci.
Tabulka 6 Míry KMO a Bartlettův test sféricity
Kaiser-Meyer-Olkin míra adekvátnosti výběru

,855

Bartlettův test sféricity

Bartlett. Chí-kvadrát

1649,552

Stupně volnosti

351

p

,000

Jako první byla z metod faktorové extrakce zvolena metoda Principal axis factoring
(PAF) s rotací faktorové matice metodou Varimax a Kaiserovou normalizací. Výsledkem byla
identifikace jednoho významného faktoru s vlastním číslem 10,249 vysvětlujícího 37,960 %
variance položek. Celkově analýza dat generovala šest faktorů s vlastním číslem vyšším než
jedna a kumulativně vysvětlujících 64,377 % variance.
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Tabulka 7 Vysvětlení variance
Faktor

Původní vlastní číslo faktoru

Komunalita

Celkem

% Variance

Kumulativní % Celkem

% Variance

Kumulativní %

1

10,249

37,960

37,960

9,840

36,443

36,443

2

1,725

6,390

44,350

1,256

4,652

41,095

3

1,556

5,763

50,113

1,082

4,007

45,102

4

1,437

5,321

55,435

,970

3,594

48,696

5

1,281

4,745

60,180

,813

3,011

51,707

6

1,133

4,198

64,377

,690

2,555

54,261

7

,980

3,628

68,006

8

,864

3,199

71,205

9

,814

3,016

74,221

10

,757

2,802

77,023

… tabulka zkrácená na hodnoty prvních deseti faktorů
* metoda extrakce: Principal Axis Factoring (PAF)

Výsledkem první faktorové analýzy byl tedy jeden mimořádně silný faktor s vlastním
číslem 10,249, sám vysvětlující 37,960 % variance. Zbylých pět faktorů z analýzou nabízeného
šesti-faktorového rozdělení sice mělo vlastní číslo vyšší než jedna, nicméně žádný z faktorů
vlastním číslem nepřesáhl hodnotu dva, a oproti prvnímu faktoru se jednalo o faktory v zásadě
zanedbatelné, jak naznačuje též výsledek sutinového grafu.
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Obrázek 1 Sutinový graf (scree plot) znázorňující vlastní čísla faktorů

Postupně byly otestovány různé modely faktorové analýzy, počínaje modelem
dvoudimenzionálním za účelem identifikace dvou základních faktorů odpovídajících dělení
distributivní a procedurální spravedlnosti. Následně byl testován model čtyřdimenzionální, se
záměrem potvrdit rozdělení do kategorií distributivní, procedurální, interpersonální a
informativní spravedlnosti. Konečně byl testován model tří-faktorový, který ovšem také
neidentifikoval více nežli jeden hlavní faktor. Přestože byly testovány různé modely
s obměněnými kritérii rotace faktorů, veškeré výsledky nasvědčovaly tomu, že se jedná o
jednofaktorový dotazník s jediným výrazným faktorem vysvětlujícím více než jednu třetinu
variance.
V rešerších zmiňované čtyři dimenze vnímané spravedlnosti se v tomto konkrétním
měření nepotvrdily, což však může být způsobeno řadou důvodů, s nimiž se podrobně
vypořádává diskuze této práce.
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V návaznosti na položkovou analýzu a závěry explorativní faktorové analýzy bylo
rozhodnuto o provedení mezipoložkové korelace za využití Spearmanova korelačního

Spearmanovo rho

koeficientu.
Proc_1
Proc_2
Proc_3
Proc_4
Proc_5
Proc_6
Proc_7
Proc_8
Proc_9
Dist_1
Dist_2
Dist_3
Inter_1
Inter_2
Inter_3
Inter_4
Inter_5
Inter_6
Inter_7
Inter_8
Infor_1
infor_2
Infor_3
Infor_4
Infor_5
Adv_1
Adv_3

r
r
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r
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r
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Obrázek 2 Mezipoložková korelace Spearmanovo rho

Mezi jednotlivými položkami byly až na výjimky položek Inter_4 a Proc_6 zjištěny
nízké hodnoty vzájemné korelace pohybující se většinově pod hranicí (r = ,6), poukazující na
velmi dobrou kvalitu jednotlivých položek.
Zkrácená verze postojového dotazníku vnímané spravedlnosti (DVSM)
Položková analýza ukázala, že některé z položek velmi vysoce korelují s celkovým
hrubým skóre DVSM. Na základě této skutečnosti byla pojata myšlenka vytvoření zkrácené
verze dotazníku, který by při využití výrazně redukovaného množství položek dokázal měřit
vnímanou spravedlnost mediace se stejnou efektivitou, jako nezkrácený originál.
Z předchozích testů bylo postupně identifikovány čtyři (DVSM4), osm (DVSM8)
a devět (DVSM9) položek, jejichž korelace hrubých skórů s celkovým hrubým skóre všech
27 položek napovídala, že jsme schopni vytvořit novou, výrazně zkrácenou verzi původního
dotazníku při zachování vynikající funkčnosti dotazníku. Korelace celkových hrubých skórů
DVSM a DVSM4 nabývala hodnoty (r = ,90), pro DVSM a DVSM8 hodnoty (r = ,93),
a konečně pro DVSM a DVSM9 vyšla korelace celkových hrubých skórů (r = ,94).
6.5.2 Vnímání spravedlnosti mediace relevantními kategoriemi veřejnosti
H1: K zodpovězení otázky vnímané spravedlnosti mediace jednotlivými skupinami
respondentů a případnými rozdíly byla využita parametrická verze ANCOVY a následné post
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hoc testy s Bonferroniho korekcí. Parametrická ANCOVA byla využita z nutnosti neexistence
neparametrického testu, který by se vypořádal s nevyváženými vzorky jednotlivých
porovnávaných skupin co do proměnné pohlaví a věku. S ohledem na charakteristiky získaných
dat byly provedeny též neparametrická Kruskal-Walis ANOVA a mediánový test.
Při analýze výsledků zkrácené verze dotazníku odhalila ANCOVA signifikantní rozdíl
ve vnímané spravedlnosti mediace mezi zkoumanými skupinami respondentů při kontrole na
věk a pohlaví F(5,104) = 5,95, p ˂ ,001, n2p = ,222 . Parciální eta pro vnímaní spravedlnosti
naznačuje na malou velikost efektu (n2p = ,222). Pro úplnost byla analýza provedena též na
datech z nezkrácené verze dotazníku, přičemž výsledky byly dle očekávání až na drobné
odchylky obdobné, svědčící o signifikanci rozdílu ve vnímaní mediace mezi pozorovanými
skupinami, F(5,104) = 4,86, p ˂ .001, n2p = 0,189.
Tabulka 8 Detailní zobrazení výsledků ANCOVA I
F

p

n2p

776

5,95

,000

0,222

1

497

3,81

,054

0,035

172

1

172

1,32

,254

0,013

13568

104

130

Součet

Stupně

Průměrné

čtverců

volnosti

čtverce

Vyk_profese

3879

5

Pohlaví

497

Věk
Reziduály

Vzhledem k tomu, že v provedené ANCOVĚ se efekt věku F(1,104) = 1,32, p = ,254,
ani pohlaví F(1,104) = 3,81, p = ,054, neprokázaly jako signifikantní, byť v případě pohlaví se
jednalo o hraniční hodnotu, a vzhledem k tomu, že použitá data striktně nesplňovala kritéria
pro užití parametrické ANCOVY, byly pro ověření rozložení dat ve zkoumaném vzorku
provedeny ještě neparametrické Kruskal-Wallis a mediánový test. Tyto oba prokázaly, že
distribuce hrubých skórů zkrácené i nezkrácené verze DVSM není stejná napříč skupinami
vykonávané profese se signifikancí (p ˂ ,001) pro Kruskal-Wallis test a signifikancí (p = ,011)
pro Mediánový test. I přes nesplněné předpoklady využití parametrického testu, především pak
předpokladu nedostatečného vzorku, lze mít ANCOVOU prokázané výsledky za relevantní.
Celkově nejvyšší hodnotu HS ve vnímaní spravedlnosti ze všech testovaných
vykazovali mediátoři (M = 78,936, SE = 2,58). Těsně za nimi se ve vnímaní spravedlnosti
mediačního procesu umístila specifická kategorie složená z těch respondentů, kteří v dotazníku
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využili možnosti volby více odpovědí a označili současně položky mediátor a advokát. Tato
skupina dosáhla hodnoty (M = 77,245; SE = 3,463). Trojici nejlépe vnímající proces mediace
z hlediska spravedlnosti uzavírá skupina obecné veřejnosti s naměřenou hodnotou (M = 71,543;
SE = 2,542). Naopak, z pohledu spravedlnosti ze zkoumaných skupin nejhůře mediaci vnímají
soudci (M = 69,803; SE = 2,913), advokátní koncipienti (M = 68,153; SE = 2,990), a konečně
advokáti (M = 60,817; SE = 2,163).

Tabulka 9 Detailní zobrazení výsledků ANCOVA II
Vykonávaná profese

Průměr

(skupina)

SE

95% konfidenční interval

průměru

Dolní

Horní

mediátor

78,936

2,858

73,268

84,603

advokát + mediátor

77,245

3,463

70,379

84,112

ostatní profese

71,543

2,542

66,493

76,575

soudce

69,803

2,913

64,026

75,581

advokátní koncipient

68,153

2,990

62,224

74,082

advokát

60,817

2,163

56,528

65,106

V následném post hoc testu s Bonferroniho korekci provedeném již pouze na zkrácené
verzi testu DVSM9 byly zaznamenány signifikantní rozdíly mezi skupinami ostatní profese
a advokátů (p = ,023), rozdíl průměrů HS = 10,72, SE rozdílu = 3,29, mediátorů a advokátů
(p ˂ ,001), rozdíl průměrů HS = 18,12, SE rozdílu = 3,69, a konečně mediátorů – advokátů
a advokátů (p = ,002), rozdíl průměrů HS = 16,43, SE rozdílu = 4,18.
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Tabulka 10 Rozdílné vnímaní spravedlnosti mediace pozorovanými skupinami
Skupina

Skupina

Rozdíl

SE

Stupně

(Vyk_prof)

(Vyk_prof)

průměrů HS

rozdílu

volnosti

mediátor

-7,40

3,91

104

0,914

adv. koncip.

3,38

3,82

104

1,000

advokát

10,72

3,29

104

0,023

soudce

1,73

3,94

104

1,000

adv + med

-5,71

4,41

104

1,000

adv. koncip.

10,78

4,32

104

0,213

advokát

18,12

3,69

104

˂ ,001

soudce

9,13

4,02

104

0,378

adv + med

1,69

4,29

104

1,000

advokát

7,34

3,59

104

0,653

soudce

-1,65

4,26

104

1,000

adv + med

-9,09

4,77

104

0,893

soudce

-8,986

3,67

104

0,239

adv + med

-16,428

4,18

104

0,002

adv + med

-7,442

4,41

104

1,00

ostatní prof.

mediátor

adv. konc

advokát
soudce

pBonf

H2: S ohledem na vlastnosti analyzovaných dat byl pro zjištění rozdílu v postoji
vnímané spravedlnosti mediace soudců a ostatních pozorovaných skupin zvolen
neparametrický Mann-Whitney pořadový test. Nulová hypotéza testu, tj. že skupina soudců se
od zbylých skupin ve vybraných proměnných neliší se potvrdila (U = 669, p = ,412). Výsledky
provedené analýzy tak neprokázaly platnost výzkumné hypotézy H2 a na základě těchto lze
uzavřít, že v provedeném dotazníku se skupina soudců ve vnímání spravedlnosti mediace
signifikantně neliší od ostatních zkoumaných skupin veřejnosti.
Tabulka 11 Podrobné výsledky Mann-Whitney pořadového testu I
Statistika
Mann-Whitney U

669

p
,412

Rozdíl

95% konfidenční interval

Cohenovo

průměrů

Dolní

Horní

d

-2

-8,00

4,00

-0,0396
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H3: Třetí výzkumná hypotéza se potvrdila, když Mann-Whithney pořadový test
prokázal signifikantní rozdíl mezi vnímanou spravedlností mediace skupinou advokátů
a ostatními profesemi (U = 581, p ˂ ,001). Lze uzavřít, že skupina advokátů se statisticky
významně liší ve vnímání spravedlnosti mediace od ostatních zkoumaných skupin veřejnosti.
Tabulka 12 Podrobné výsledky Mann-Whitney pořadového testu II
Statistika
Mann-Whitney U

581

p
˂ ,001

Rozdíl

95% konfidenční interval

Cohenovo

průměrů

Dolní

Horní

d

12

-18,00

-6,00

1,06

6.6 Diskuze
Empirická část diplomové práce byla vedena snahou o dosažení dvou cílů. Zaprvé, bylo
účelem vytvořit kvalitní postojový měřící nástroj. Za druhé, bylo smyslem výzkumu analyzovat
vnímání spravedlnosti mediace u vybraných skupin veřejnosti.
Zhodnocení, zda se tyto cíle podařilo naplnit, jakým způsobem a s jakými omezeními,
bude obsahem následujících odstavců.
6.6.1 Tvorba dotazníku vnímané spravedlnosti mediace (DVSM)
Velmi dobré hodnoty Cronbachovo alfa, split-half odhadu reliability a pouze jediná
z osmadvaceti položek vyřazená pro nesplnění kritérií obtížnosti. Již závěry položkové analýzy
daly tušit, že se zřejmě podařilo vytvořit spolehlivý dotazník. Nepochybnou zásluhu na tomto
měl velmi důkladný proces tvorby dotazníku. Ideový základ 20 položek vycházel z kombinace
několika v zahraničí užitých dotazníků (Bies & Moag, 1986; Leventhal, 1976; ;Shapiro,
Buttner, & Barry, 1994; Thibaut & Walker, 1975; Colquitt, 2001), zbylých 8 položek,
konkrétně Adv_1 „Mediace je časově efektivní způsob řešení konfliktu.“, Adv_2 „Smyslem
mediace je vést účastníky ke smírnému řešení jejich konfliktu.“, Adv_3, „Je v zájmu mediátora
prodlužovat délku mediačního procesu.“, Inter_Adv_2 „Po ukončené mediaci je možné mít
s druhým účastníkem mediace dobré vztahy.“, Inter_Adv_3 „Mediátor má dostatečnou
kvalifikaci, aby účastníkům pomohl s vyřešením jejich sporu.“, Inter_Adv_5 „Vztahy účastníků
jsou po ukončení mediace lepší než na jejím počátku.“, a Inter_Adv_8 „Velmi poškozené vztahy
mezi účastníky už mediace nemůže napravit.“ bylo vytvořeno zcela nově a pouze pro účely
tohoto dotazníku. Jedna z těchto nově vytvořených položek, položka Adv_3 musela být
následně při položkové analýze vyloučena pro překročení stanovené hranice obtížnosti položek
0,1 až 0,9. Nutno zároveň podotknout, že přestože byla z dřívějších dotazníků čerpána
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inspirace, položky nebyly doslovně přebírány a vždy šlo pouze o ideovou inspiraci. Taktéž,
v originálních výzkumech (Bies & Moag, 1986; Leventhal, 1976; Shapiro, Buttner, & Barry,
1994; Thibaut & Walker, 1975; Colquitt, 2001), se konkrétní dotazníky vždy vztahovaly
k rozhodovacímu procesu, který respondenti bezprostředně před vyplněním dotazníku
absolvovali, zatímco v této práci se jednalo o postojový výzkum a předchozí zkušenost
s procesem mediace nebyla nutnou podmínkou pro vyplnění dotazníku.
Kvalita dotazníku se prokázala též v provedené mezipoložkové korelační matici
(Obrázek 2 na straně 47). Hodnoty vzájemné korelace naznačují, že jednotlivé položky spolu
až na výjimky Proc_6 a Inter_4, Inter_1 a Inter_4, Inter_4 a Infor_3, Proc_6 a Infor_5, Proc_6
a Inter_1, Proc_5 a Infor_4, Inter_4 a Infor_4, Proc_4 a Proc_5, Proc_5 a Infor_3, a Proc_9 a
Infor_3 nijak výrazně nekorelují (r ˂ ,6). Společně s vysokou hodnotou naměřené reliability
Cronbachovo alfa DVSM, je možno uzavřít, že se jedná o kvalitní měřící nástroj, jehož položky
zbytečně neobtěžují respondenty opakovaným testováním postoje ve vztahu k obdobné složce
vnímané spravedlnosti.
Mimořádně překvapivým závěrem pak bylo zjištění, že i zkrácené verze dotazníku si
i přes výrazně redukované množství položek uchovávají velmi dobré kvality měřícího nástroje
vnímané spravedlnosti. Konkrétně, při zkrácení na čtyř-položkový dotazník zahrnující položky
Proc_6 „V průběhu mediace se dodržují etické a morální standardy.“, Dist_1 „Výsledek
mediace je pro jednoho z účastníků výhodnější.“, Inter_4 „Mediátor se během mediace zdržuje
nevhodných poznámek a komentářů.“, a Infor_3 „Mediátor přizpůsobuje formu své
komunikace potřebám účastníků.“, vychází korelace hrubých skórů celého dotazníku DVSM
a zkrácené čtyř-položkové verze DVSM4 s mimořádně dobrou hodnotou (r = ,90). Při zkrácení
plnohodnotného dotazníku na osmi-položkovou verzi, resp. obohacení nejkratší DVSM4 verze
o další čtyři položky Proc_5 „Při mediaci má účastník možnost říct vše, co potřebuje.“, Dist_3
„Výsledek mediace odpovídá úsilí, které do předmětu sporu vložil každý z účastníků.“,
Inter_Adv_5 „Vztahy účastníků jsou po ukončení mediace lepší než na jejím počátku.“, a
Infor_4 „Mediátor informuje účastníky o zásadních informacích bezodkladně.“, dostáváme
hodnotu korelace hrubého skóru DVSM8 s celkovým hrubým skóre DVSM (r = ,93). Po
rozšíření o poslední položku, tak, aby z každé teoretické kategorie vnímané spravedlnosti a
dimenze dotazníku obsahovala zkrácená verze nejlépe vysvětlující položky z každé z těchto
kategorií, dostáváme finální devíti-položkový zkrácený dotazník obohacený o položku Adv_1
„Mediace je časově efektivní způsob řešení konfliktu.“, jehož korelace hrubého skóru s hrubým
skóre kompletního dotazníku DVSM nabývá hodnoty (r = ,94). Položky do zkrácených verzí
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dotazníku byly voleny dle výsledků vzájemné korelace, korelace s celkovým hrubým skórem,
dílčími hrubými skóry, rozptylem a s ohledem na teleologickou vhodnost. Vzhledem
k dosaženým výsledkům se pak pro zachování kredibility výzkumu z pohledu respondentů a
zároveň pro zvýšení jejich komfortu jeví do budoucna jako vhodné pracovat se zkrácenou
DVSM9 verzí dotazníku, která má i přes svou relativní stručnost mimořádně dobré kvality.
Současně lze uzavřít, že vybrané položky zahraničních výzkumů se v upravené verzi
osvědčily i pro českou populaci.
Explorativní faktorová analýza opakovaně v různých variacích potvrdila, že se jedná
o jedno-faktorový dotazník, jehož jediný faktor sám vysvětluje 37,60 % variance. Vzhledem
k posloupnosti položek, které faktor nejvíce sytí, tj. Infor_3 „Mediátor přizpůsobuje formu své
komunikace potřebám účastníků.“ s hodnotou 0,83, Proc_5 „Při mediaci má účastník možnost
říct vše, co potřebuje.“ s hodnotou 0,81, Inter_4 „Mediátor se během mediace zdržuje
nevhodných poznámek a komentářů.“ s hodnotou 0,79, Proc_6 „V průběhu mediace se dodržují
etické a morální standardy.“ s hodnotou 0,78, Inter_1 „Mediátor k účastníkům mediace
přistupuje s respektem.“ s hodnotou 0,76, a Infor_4 „Mediátor informuje účastníky o zásadních
informacích bezodkladně.“ s hodnotou 0,75, nabízí se faktor označit jako „Respekt“ a nelze
v tomto kontextu nezmínit podobnost s jednou ze čtyř hlavních Tylerových (2008) kategorií
procedurální spravedlnosti. Zároveň se jedná o možný příspěvek do diskuze vedené odbornou
veřejností na téma složení vnímané spravedlnosti. Z uvedených výsledků faktorové analýzy
bezpochyby nelze činit závěry, že v teoretické rovině není možné strukturovat vnímanou
spravedlnost na dva základní celky spravedlnosti distributivní a procedurální (Leventhal, 1980;
Greenberg, 1990; Tyler, 1989), tři kategorie spravedlnosti distributivní, procedurální a
interakční (Bies & Moag, 1986; Mikula, Petri & Tanzer, 1990), čtyři dimenze spravedlnosti
distributivní, procedurální, interpersonální, a informační (Colquitt, 2001) či do jakéhokoli
jiného uspořádání. Stejně tak není možné vyloučit, že výsledky faktorové analýzy jsou
charakteristické právě pro postojový dotazník, kdy by bylo smysluplné, aby v případě kladného
postoje k mediaci respondenti vykazovali vysoké skóry ve všech škálách, zatímco respondenti
vyplňující obdobný dotazník ve vztahu ke konkrétnímu procesu mohou být ve svých odpovědí
daleko více nevyrovnaní. Každopádně, z aktuálních výsledků se spíše zdá, že pro veřejnost je
vnímání spravedlnosti spojeno s pociťovaným respektem a možností se vyjádřit k probíranému
tématu. Závěrem tak nelze než souhlasit s Cohem-Charsh a Spectorem (2001), totiž, že pro
diskuzi a čtenáře je vždy plodné nahlédnout jednu problematiku více pohledy, k čemuž snad
mohl přispět i tento výzkum.
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Konečně, přestože nebyla provedena konfirmační faktorová analýza, lze na validitu
dotazníku usuzovat z provedených statistických výpočtů mezi pozorovanými skupinami, když
v tomto případě je možné tyto považovat za validizační studii sui generis. Dále je možné činit
závěry o neempirických kategoriích validity dotazníku, když dotazník bezpochyby splňuje face
validitu, jakož i obsahovou validitu, kdy svými položkami pokryl v zásadě veškeré teoretické
kategorie vnímané spravedlnosti rozhodovacích procesů, o kterých literatura hovoří. Nelze
pochybovat ani o ekologické validitě dotazníku, kdy především ve své zkrácené verzi DVSM9
se nabízí být kvalitním a efektivním nástrojem měření vnímané spravedlnosti mediace
a případně též dalších rozhodovacích procesů.
6.6.2 Vnímaní spravedlnosti mediace relevantními kategoriemi veřejnosti
Výzkumná hypotéza H1 předpokládala existenci odlišnosti zkoumaných skupin ve
vnímání spravedlnosti mediace. Tuto hypotézu bylo možno vzhledem k provedenému
statistickému měření potvrdit, když provedená ANCOVA prokázala signifikantní rozdíl ve
vnímané spravedlnosti mediace mezi zkoumanými skupinami respondentů pro zkrácenou verzi
dotazníku DVSM9, i pro celkový DVSM. Při potvrzení hypotézy je zároveň nutno zohlednit,
že byť byly mezi zkoumanými skupinami prokázány statisticky signifikantní rozdíly, celkový
efekt není příliš velký.
Skupinou vnímající mediační proces jako nejméně spravedlivý se ukázala být skupina
advokátů oproti skupině s nejvyšší hodnotou vnímané spravedlnosti mediace, skupině
mediátorů. V následných post hoc testech s Bonferonniho korekcí pak byly zaznamenány
signifikantní rozdíly mezi skupinami advokátů a ostatními profesemi (p = ,023), advokátů a
mediátorů (p ˂ ,001), a konečně advokátů oproti kombinované skupině advokátů-mediátorů (p
= ,002).
Výzkumné hypotézy H2 a H3 přepokládaly signifikantní rozdíly ve vnímaní
spravedlnosti mediace mezi skupinami soudců (H2) a advokátů (H3) v porovnání s ostatními
pozorovanými skupinami. Zatímco v případě soudců (H2) se výzkumný předpoklad nepotvrdil
a Mann-Whitneyho pořadový test nepřinesl dostatek evidence pro závěr o rozdílnosti
porovnávaných skupin, v případě advokátů (H3) tomu bylo naopak a testová statistika mezi
pozorovanými skupinami přinesla dostatek důkazů o rozdílu ve vnímaní spravedlnosti mediace
mezi advokáty a souhrnnou skupinou ostatních profesí. Přestože je nutno uvedené závěry
nazírat v kontextu limitů výzkumu daného především malým vzorkem respondentů (viz.
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následující kapitola 6.6.3. Limity a omezení výzkumu), jedná se o první takto zaměřené
výsledky v tuzemsku a je vhodné se u nich pozastavit.
Mimořádně pozoruhodným je signifikantní rozdíl ve vnímané spravedlnosti mezi
skupinami advokátů a advokátů-mediátorů, podpořený signifikantním rozdílem ve vnímané
spravedlnosti mediace advokáty v porovnání se souhrnnou skupinou ostatních profesí.
Z prostého porovnání seznamů zapsaných mediátorů na stránkách České advokátní komory,
kde jsou uvedeni ti z mediátorů, kteří v době složení zkoušky zapsaného mediátora byli též
advokáty a Ministerstva spravedlnosti České republiky, kde jsou uvedeni všichni zapsaní
mediátoři, je zřejmé, že nejvíce zapsaných mediátorů, konkrétně 150 (Česká advokátní komora,
2019) z celkového počtu 258 (Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2019) se rekrutuje
z řad advokátů. Skupina v dotazníku označená jako advokáti-mediátoři je složena z těch
respondentů, kteří jako jimi vykonávanou profesi zaškrtli obě možnosti advokát a mediátor.
Lze tedy usuzovat, že v této kategorii se nachází ti ze zapsaných mediátorů, kteří jsou zároveň
advokáty. Výsledky provedených statistických operací pak naznačují na signifikantní rozdíl ve
vnímané spravedlnosti mediačního řízení mezi těmito dvěma skupinami a signifikantním
rozdílem ve vnímané spravedlnosti mediace mezi samostatnou skupinou advokátů a souhrnnou
skupinou ostatních profesí. Na otázku, zda jsou uvedené rozdíly zapříčiněny rozdílným
vzděláním v oblasti mediace, které lze u zapsaných mediátorů předpokládat vyšší než
u advokátů či zda je spíše zapříčiněn osobnostními předpoklady té skupiny advokátů, kteří
zároveň zvolili profesní dráhu mediátora, nedává aktuální výzkum odpověď. Nicméně,
vzhledem k zahraniční zkušenosti (Mironi, 2014) a významné pozici advokátů na poli prosazení
a popularizace mediace jako alternativního způsobu řešení konfliktů, se zdá být mimořádně
přínosné, si tuto otázku prostřednictvím závěrů aktuálního výzkumu minimálně začít klást.
6.6.3 Limity a omezení výzkumu
První z limitů práce lze identifikovat již při sběru dat. Vzhledem k IT zabezpečení soudy
využívaných počítačů nebylo možné na těchto vyplnit anonymizovanou on-line verzi
dotazníku. Přestože řada soudců dotazník vyplnila na svých osobních počítačích, musela být
pro tuto kategorii respondentů vytvořena speciální off-line verze dotazníku ve formě
editovatelného pdf. dokumentu. Byť tento byl přesnou kopií on-line verze, vyvstala
metodologická komplikace se zajištěním anonymity respondentů a nestejných podmínek
testování. Pro dodatečné zajištění anonymity byl vytvořen speciální e-mail, jehož přístupové
údaje měly být soudcům rozeslány společně s dotazníkem. Nakonec však k tomuto postupu
nedošlo a soudci vyplněné off-line verze dotazníku odesílali ze svých vlastních e-mailových
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adres a mohli takto být v rozporu s instrukcemi v dotazníku zpětně identifikování. Celkově offline verzi dotazníku vyplnili čtyři soudci, přičemž odpovědi ze dvou dotazníků nebyly mezi
výzkumná data vůbec zařazeny pro chybějící odpovědi. Zbylé dva dotazníky jsou však ve
výzkumu zahrnuty. Byť doručené e-maily byly okamžitě smazány a zpětně už nelze konkrétní
respondenty identifikovat, bezpochyby se jedná o metodologické pochybení a výrazný limit
výzkumu.
Další omezení plyne ze složení výzkumného souboru. Vzhledem k tomu, že sběr dat byl
příležitostný a založený na dobrovolnosti, lze se domnívat, že z řad všech pozorovaných skupin
se výzkumu zúčastnili apriori pozitivně, či negativně motivovaní respondenti, a lze tak obtížně
získané výsledky zobecňovat na celou populaci. Na reprezentativnost výběru se obtížně usuzuje
též co do věkového složení výzkumného souboru a pohlaví. Zároveň, výrazným omezením
výzkumu může být počet respondentů (N = 112), který byť v součtu se nemusí jevit nízký, po
rozdělení do relevantních kategorií se už jedná spíše o malý vzorek. Tento limit se ve výzkumu
objevil, přestože byl od počátku předvídán a pro jeho prevenci bylo učiněno maximum
možného, spočívající v jednotlivém oslovení drtivé většiny ze všech 258 zapsaných mediátorů,
jednotlivém oslovení přibližně 1000 soudců, nepřímém oslovení 9420 advokátních koncipientů
a advokátů prostřednictvím příspěvku na sociální síti Facebook a nepřímým oslovením
advokátů, advokátních koncipientů a mediátorů prostřednictvím příspěvku na oficiálních
internetových stránkách České advokátní komory. Na druhou stranu, jeví se jako spravedlivé
výzkumný soubor nahlížet též z pohledu profesního složení respondentů, kdy v tomto ohledu
se výsledný počet N = 112 může jevit jako relativně vysoký. Kromě obecné veřejnosti se
výzkumu zúčastnili soudci a soudkyně ČR, mediátoři, advokátní koncipienti a advokáti, čímž
se jedná o velmi specifický vzorek, jehož dobrovolně vynaložený čas by v současných tržních
podmínkách musel být ohodnocen kumulativně v řádech statisíců korun českých.
Mezi limity výzkumu je nutné zmínit též omezení nově vytvořeného dotazníku. Předně
mohla být relativně limitující jeho délka, když kompletní dotazník byl tvořen šesti
demografickými a šestapadesáti výzkumnými položkami týkajícími se vnímané spravedlnosti.
K tomu je nutno poznamenat, že délka dotazníku byla důsledně zvažována a za účelem
nashromáždění maximálního množství doposud neznámých dat a s výhledem pro další
zpracování v rámci rigorózní, dizertační či jiné odborné práce bylo rozhodnuto o ponechání
dotazníku v daných parametrech. Dále mohla být pro některé respondenty omezující formulace
položek. K oběma tématům se někteří z respondentů vyjádřili přímo v závěru dotazníku, kde
byl ponechán prostor pro dodatečné komentáře takto: „na některé otázky se odpovídá velmi
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špatně, neboť odpoveď na ně záleží také na tom, jakou konkrétní osobu soudce či mediátora
budeme hodnotit, popř. o jaký spor se konkrétně jedná. Stejně jako v každém aspektu našeho
života existují i kompetentní a nekompetentní soudci, stejně tak jako existují dobří a špatní
mediátoři. Snažila jsem se tedy odpovídat co nejobecněji.“ , „tvrzeni zacinajici negaci, nebo
tvrzeni s dvojitym zaporem je pro respondenta hure pochopitelne, az nesrozumitelne: napr.:
soudce neni... soudni rizeni neni...“, „Na mnohé otázky lze odpovědět různě, podle druhu sporu
mezi účastníky.“ Několik respondentů využilo pro vyjádření obdobných názorů přiložené emailové adresy, ty však s ohledem na zachování plné anonymity nebudou zveřejněny.
Specifické limity výzkumu mohou plynout též ze zvolených statistických metod. Za
účelem odstranění vlivu kovariát věku a pohlaví bylo nutno užít parametrické ANCOVY, byť
pro využití parametrického testu se jevil jako nevhodný počet respondentů (N = 112) dělený do
relevantních kategorií a nesplnění dalších parametrických předpokladů. Určitým řešením
mohlo být užití funkce bootstrappingu, nicméně pro tuto nebyly v námi užitém statistickém
software dostatečné licenční oprávnění. Přijatým řešením tak bylo provedení neparametrických
Kruskal-Wallis a mediánového testu, z nichž v obou případech velmi přesvědčivě plyne, že
rozdíly hrubých skórů mezi skupinami jsou signifikantně významné, pročež bylo možno vzít
dosažené výsledky za relevantní.
Poslední omezení výzkumu, kterým je nedostatek obdobných empirických studií
v České republice, je současně jedním z hlavních motivů jeho realizace. Téma vnímané
spravedlnosti v rámci institucionalizovaných rozhodovacích procesů bylo v tuzemsku doposud
zásadním způsobem opomíjeno, což na jednu stranu je výborná příležitostí pro jedinečný
výzkum, na stranu druhou, je obtížné závěry takového výzkumu komparovat s jinými
relevantními daty.
6.6.4 Zhodnocení a doporučení
Cílem empirické části diplomové práce bylo vyvinout kvalitní měřící nástroj vnímané
spravedlnosti mediace a analyzovat doposud neznámý postoj vybraných skupin veřejnosti
k mediaci. Navzdory výše popsaným limitům výzkumu je nutno uzavřít, že oba hlavní cíle se
podařilo naplnit, přičemž závěry o postojích vybraných skupin veřejnosti se mohou v kontextu
literární části jevit jako zcela zásadní. Přestože obecná veřejnost mediaci vnímá jako
spravedlivý proces, advokáti, tj. právní zástupci veřejnosti v konfliktech, jsou tomuto vnímaní
maximálně vzdáleni. Nabízí se otázka, jaké jsou pro takto odlišné postoje důvody. Zda se jedná
toliko o motivaci ekonomickou (Mironi, 2014), případně o diskomfort advokátů v právem
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explicitně neupraveném prostředí lidského prožívání a emocí (Mironi, 2014) či zda jsou
relevantní i další proměnné. Nicméně, tento stav může být spolu s postojem soudců pro
mediaci, jako alternativní proces řešení konfliktů, do budoucna velmi neblahý, ne-li přímo
likvidující (Mironi, 2014).
Vzhledem k závěrům literární části, výsledkům části empirické a s přihlédnutím ke
vybraným komentářům uvedených respondenty v závěrečné části dotazníku se zdá jako vhodné
pokračovat v psychologických výzkumech mediačního procesu a těmito podpořit další
popularizaci a osvětu mezi odbornou a laickou veřejností. Mediace je svébytný proces, jehož
prostřednictvím mohou lidé řešit své konflikty při zachování respektu k jejich osobě, autonomii
i prožívání, jak to ostatně zákonodárce zamýšlel (Důvodová zpráva k zákonu o mediaci, 2011).
O to více by nebylo vhodné tento proces redukovat pouze na rychlou a levnou alternativu
soudního řízení, což může v konečném důsledku vést k jejímu zániku (Mironi, 2014). A že
pohled na mediaci je stále jiný, než jako na plnohodnotný proces řešení konfliktů plyne i z řady
dobrovolných komentářů uveřejněných v dotazníku:
Advokátní koncipient, 31 let: „Mediace nám byla nařízena soudem 2x, jednou v případě
sporu o pohledávku s komerční bankou. V obou případech hezké povídání a shoda, ze to není
vhodne řešení pro ten typ sporu.“
Advokátka, 29 let: „Bohužel je často mediace nařizována soudci, jelikož se jim nechce
rozhodovat a taková pak nikdy nemůže mít šanci na úscpěch. Mediace pouze prodlouží řízení,
které by i bez toho bylo pro účastníky nesmyslně dlouhé.“
Advokátní koncipient, 29 let: „Hlavní problém mediaci spočívá v možnosti jejího
nařízení účastníkům řízení i proti jejich vůli za situace, kdy je zřejmé, že smírného řešení nelze
dosáhnout, tím se pouze zvýší náklady a prodlouží délka řízení.“
Mediátor, 42 let: „Profesionální mediace musí stát na pevných ekonomických
základech, jinak vždy půjde jen o amaterské snažení nadšenců nebo hochštaplérů.“
Advokátka-mediátorka, 48 let: „Vždy záleží na konkrétní osobě mediátora, resp. soudce.
Jako v každém jiném povolání, jak mediátor, tak soudce mohou být vynikající, průměrní i velmi
podprůměrní, což v oblasti řešení mezilidských vztahů může mít vážné důsledky. Ještě
důležitější než odborná průprava jsou proto, podle mého, osobnostní vlastnosti a přístup soudce
nebo mediátora. Záleží také na typu sporu - zcela jiný je přístup v oblasti např. rodinné, kde
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zásadní roli hrají vztahy a tedy důležitý je proces a uspořádání vztahů do budoucna a např.
v oblasti obchodní, kde jde spíše o výsledek.“
Konečně, s ohledem k výše uvedenému je žádoucí zdůraznit, že jedním z cílů této práce
byl kromě analýzy vnímané spravedlnosti relevantních skupin veřejnosti též vývoj zcela nového
postojového dotazníku vnímané spravedlnosti. Tento cíl se bez dalšího podařilo naplnit,
přičemž zkrácená verze DVSM9 skýtá mimořádný potenciál pro další odborné využití. Většina
v rešerši oslovených institucí již projevila zájem o výsledky výzkumu a předběžně přislíbila
podporu při sběru dalších dat, což do budoucna skýtá řadu výzev. Kromě jiného též DVSM
v plné verzi předložit účastníkům řízení po absolvování konkrétních rozhodovacích procesů
a zkoumat rozdíly mezi výsledky postojové a takto nově vzniklé hodnotící verze DVSM.
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7

Závěr
Ambicí této práce bylo psychologickou perspektivou nahlédnout zákonem upravený

proces mediace a zamyslet se nad jednou z jeho tvrzených předností, spravedlností. Reálné
naplnění této ambice spočívalo v postupném představení hlavních teorií spravedlnosti, jejich
včlenění do kontextu mediace, analýze současného stavu poznání v České republice, původním
výzkumu a vyhodnocení získaných výsledků. V limitech daných charakterem diplomové práce
je možno uzavřít, že tato ambice byla naplněna.
Pozoruhodné je přímé srovnání v Důvodové zprávě k zákonu o mediaci uvedených cílů
zákonodárce, se závěry zahraničních výzkumů spravedlnosti. Přestože v tuzemsku nebývá
mediace spojována primárně s férovostí či spravedlností, z uvedené komparace bez dalšího
vyplývá, že většinu tvrzených výhod mediace lze podřadit pod společný pojem, spravedlnost.
Ještě pozoruhodnější je toto přímé srovnání v okamžiku, když je dodáno, že na poli vnímané
spravedlnosti mediace či jiného institucionalizovaného způsobu rozhodování v České republice
neproběhl doposud žádný zásadní výzkum a veškeré teoretické informace musely být v tomto
ohledu čerpány ze zahraničních zdrojů.
Bylo tak kromě jiného účelem této práce poukázat na tento mimořádný prostor pro
odborný rozvoj a zároveň být v tomto smyslu prvním, drobným příspěvkem. V tomto duchu
byla nashromážděna velmi cenná data, realizována první mapující studie, a konečně byly
publikovány originální závěry o vnímané spravedlnosti mediace u různých skupin veřejnosti.
Jako klíčové lze spatřovat signifikantně odlišné vnímaní spravedlnosti skupinou advokátů,
a nižší hodnoty vnímané spravedlnosti mediace skupinou soudců. V tomto kontextu nelze
opomíjet zahraniční paralely a dokud je možnost, nabízelo by se z nich poučit.
Konečně, je potěšující, že „po této práci něco zbyde“ a sice nově vytvořený dotazník
vnímané spravedlnosti mediace, který především ve své zkrácené podobě DVSM9 může najít
využití v řadě tuzemských výzkumů, kterých je na tomto poli potřeba.
Nelze než uzavřít s nadějí, že tato práce přispěje k rozvoji spravedlivějšího řešení
mezilidských konfliktů a dalšímu výzkumu v této oblasti.
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Příloha 1
Ilustrativní přepis DVSM.
Původní dotazník byl mezi respondenty distribuován prostřednictvím interaktivní
aplikace Google Formuláře. Toto je jen ilustrativní přepis úvodních instrukcí a šestapadesáti
výzkumných položek sloužící jako příloha diplomové práce.

Použití Dotazníku vnímané spravedlnosti mediace (DVSM), nebo níže zveřejněného
přepisu DVSM, nebo jakýchkoli jeho částí podléhá předchozímu písemnému souhlasu autora.
S předchozím souhlasem autora pak může být DVSM či jakékoli jeho části využity pouze
s řádnou citací diplomové práce.

Dotazník vnímání mediace a soudního řízení
Dobrý den,
jmenuji se Jan Jaroš a jsem studentem Psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Pod těmito instrukcemi naleznete anonymní dotazník, který je součástí mé diplomové práce
zaměřené na vnímání mediačního a soudního procesu.
Veškeré Vámi uvedené informace jsou shromažďovány zcela anonymně a bude s nimi
nakládáno v souladu s etickými standardy akademické práce. V průběhu vyplnění dotazníku
nikde nebudete vyplňovat své jméno, ani jakékoli údaje, dle kterých by bylo možné Vás
identifikovat. Vyplňování dotazníku můžete kdykoli v jeho průběhu ukončit. Odesláním
vyplněného dotazníku dáváte souhlas se zpracováním Vašich odpovědí v anonymní podobě pro
výzkumné účely.
Dotazník obsahuje několik demografických a 56 výzkumných otázek na které nejsou žádné
správné, ani špatné odpovědi. Vždy prosím zvolte takovou odpověď, která nejlépe vystihuje
Váš osobní názor.
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Vyplnění celého dotazníku by Vám orientačně mělo trvat 10 - 15 minut, časově však nejste
jakkoli limitování a vyplnění můžete věnovat tolik času, kolik potřebujete.
V případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na emailu: email.jaros@gmail.com
Děkuji za Váš čas, který jste mi věnovali,
Krásný den,
Jan Jaroš
student IV. ročníku Psychologie, FFUK.

1. Při mediaci se pracuje s přesnými informacemi.
2. Mediátor k účastníkům mediace přistupuje s respektem.
3. Mediace je časově efektivní způsob řešení konfliktu.
4. Mediátor před žádným z účastníků nezatajuje informace důležité pro průběh mediace.
5. Mediace bývá ovlivněna předsudky mediátora.
6. Smyslem mediace je vést účastníky ke smírnému řešení jejich konfliktu.
7. Mediátor má detailní znalost předmětu sporu účastníků mediace.
8. Po ukončené mediaci je možné mít s druhým účastníkem mediace dobré vztahy.
9. Mediátor není během mediace při komunikaci s účastníky upřímný.
10. Výsledek mediace je pro jednoho z účastníků výhodnější.
11. V průběhu mediace mají účastníci dostatečný prostor k vyjádření svých pocitů.
12. Mediátor má dostatečnou kvalifikaci, aby účastníkům pomohl s vyřešením jejich sporu.
13. Při mediaci má účastník možnost říct vše, co potřebuje.
14. Mediátor se během mediace zdržuje nevhodných poznámek a komentářů.
15. V průběhu mediace se dodržují etické a morální standardy.
16. Mediátor přizpůsobuje formu své komunikace potřebám účastníků.
17. Vztahy účastníků jsou po ukončení mediace lepší než na jejím počátku.
18. Mediátor informuje účastníky o zásadních informacích bezodkladně.
19. Účastníci mediace zásadním způsobem ovlivňují její výsledek.
20. Mediátor účastníky mediace detailně seznámí s jejím průběhem.
21. Smyslem mediace je urovnat poškozené vztahy mezi účastníky.
22. Mediátor se k účastníkům mediace chová přívětivě.
23. Velmi poškozené vztahy mezi účastníky už mediace nemůže napravit
70

24. Mediace není zkreslena straněním jednomu z účastníků.
25. S výsledkem mediace mohou být spokojeni oba účastníci.
26. Mediátor je schopen potlačit své osobní sympatie k některému z účastníků mediace.
27. Výsledek mediace odpovídá úsilí, které do předmětu sporu vložil každý z účastníků.
28. Je v zájmu mediátora prodlužovat délku mediačního procesu.
29. Při soudním řízení se pracuje s přesnými informacemi.
30. Soudce během řízení jedná s účastníky s respektem.
31. Soudní řízení je časově efektivní způsob řešení konfliktu.
32. Soudce před žádným z účastníků nezatajuje informace důležité pro průběh řízení.
33. Soudní řízení bývá ovlivněno předsudky soudce.
34. Smyslem soudního řízení je vést účastníky ke smírnému řešení jejich konfliktu.
35. Soudce má detailní znalost předmětu sporu účastníků řízení.
36. Po ukončeném soudním řízení je možné mít s druhým účastníkem řízení dobré vztahy.
37. Soudce není během řízení při komunikaci s účastníky upřímný.
38. Výsledek soudního řízení je pro jednoho z účastníků výhodnější.
39. V průběhu soudního řízení mají účastníci dostatečný prostor k vyjádření svých pocitů.
40. Soudce má dostatečnou kvalifikaci, aby účastníkům pomohl s vyřešením jejich sporu.
41. Při soudním řízení má účastník možnost říct vše, co potřebuje.
42. Soudce se během řízení zdržuje nevhodných poznámek a komentářů.
43. V průběhu soudního řízení se dodržují etické a morální standardy.
44. Soudce přizpůsobuje formu své komunikace potřebám účastníků.
45. Vztahy účastníků jsou po ukončení soudního řízení lepší než na jeho počátku.
46. Soudce informuje účastníky o zásadních informacích bezodkladně.
47. Účastníci soudního řízení zásadním způsobem ovlivňují jeho výsledek.
48. Soudce účastníky řízení detailně seznámí s jeho průběhem.
49. Smyslem soudního řízení je urovnat poškozené vztahy mezi účastníky.
50. Soudce se k účastníkům řízení chová přívětivě.
51. Velmi poškozené vztahy mezi účastníky už soudní řízení nemůže napravit.
52. Soudní řízení není zkresleno straněním jednomu z účastníků.
53. S výsledkem soudního řízení mohou být spokojeni oba účastníci.
54. Soudce je schopen potlačit své osobní sympatie k některému z účastníků řízení.
55. Výsledek soudního řízení odpovídá úsilí, které do předmětu sporu vložil každý z
účastníků.
56. Je v zájmu soudce prodlužovat délku soudního řízení.
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