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.

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

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.

