
TEMATICKÉ OKRUHY PRO ÚSTNÍ ČÁST ZKOUŠKY Z RODINNÉ MEDIACE  
(tematické okruhy jsou zpracovány za použití legislativních zkratek příslušných 
právních předpisů a institutů a vycházejí z právního stavu platného ke dni 22. 4. 2013)  
 
Práva a psychologie dítěte 

1. Prodiskutujte vhodnost účasti dítěte na mediaci (s ohledem na jeho věk, 
potřeby, charakter sporu atd.).   

2. Prodiskutujte vývojové fáze dítě a jeho potřeby (viz vývojově psychologické 
teorie S. Freuda, E. H. Eriksona, J. Piageta).  

 
Domácí násilí 

3. Jaké jsou projevy a fáze domácího násilí? Prodiskutujte možnosti řešení, které 
jsou pro oběti domácího násilí v současné době k dispozici. 

4. Jak by měl mediátor postupovat, zjistí-li, že v rodině dochází k domácímu 
násilí mezi partnery. Jak by měl mediátor postupovat, dochází-li k domácímu 
násilí směrem k dítěti? 

5. Prodiskutujte dopad domácího násilí na dítě (zaměřte se na problematiku 
dítěte jako svědka domácího násilí i jako oběť domácího násilí). Jak by měl 
mediátor postupovat?  

6. Prodiskutujte aspekty domácího násilí na seniorech. Jak by měl mediátora 
postupovat?  

7. Prodiskutujte projevy školní šikany a možnosti řešení.   
 
Komunikace  

8. Definujte pr9edme9t rodinné mediace (inkluzivní a exkluzivní pojetí rodinné 
mediace). 

9. Porovnejte odlišnosti rodinné mediace od jiných forem práce s rodinou (zejm. 
poradenství, psychoterapie). 

10. Popište specifika průběhu rodinné mediace. 
11. Prodiskutujte odlišné reakce dítěte na separaci rodičů (s ohledem na jeho věk). 

Jak lze eliminovat rizika poškození dítěte? 
12. Prodiskutujte vliv kulturních vzorců na komunikaci v rodině. Co by měl 

mediátor vzít v úvahu u sporů v národnostně-smíšeném prostředí? Zaměřte se 
na nejpočetnější národnostní menšiny v ČR. 

13. Prodiskutujte vliv nepřímých účastníků na rodinnou mediaci (např. vzdálení 
příbuzní, přátelé atd.). 

14. Prodiskutujte specifika komunikace se seniory s ohledem na jejich potřeby.  
15. Prodiskutujte specifika komunikace s dítětem s ohledem na jeho věk. 

 

Náhradní rodinná péče  
16. Rozveďte možnosti využívání mediace v jednotlivých formách náhradní 

rodinné péče (adopce, pěstounská péče, poručenství, opatrovnictví, ústavní 
péče). Zaměřte se na právní a psychosociální aspekty této problematiky.  



17. Prodiskutujte zapojení a roli dalších účastníků do mediace v případech 
náhradní rodinné péče (např. adoptivní rodiče, biologičtí rodiče, sourozenci 
vlastní-nevlastní, soud, OSPOD). 

 
Psychologie a sociologie rodiny 

18. Jaké jsou psychologické a sociologické charakteristiky současné české rodiny?  
19. Popište mocenské aspekty rodinných konfliktů a jejich vliv na mediaci (na 

motivaci a očekávání klientů, průběh mediace, interakci účastníků mediace, 
výstupy z mediace).  

20. Popište genderové rozdíly ve vnímání, prožívání a řešení rodinných konfliktů. 
21. Jakou roli hrají genderové aspekty v mediaci? Jak s nimi mediátor pracuje? 

 
Psychologické a sociologické aspekty rodinných konflikt ů  

22. Charakterizujte základní funkce rodiny a krizi rodiny. Jaká je jejich 
souvislost? Jaké jsou možnosti a meze mediace v rodině?  

23. Prodiskutujte využití mediace v různých fázích krize rodiny. Zaměřte se na 
otázku mediace jako nástroj sanace rodiny. 

24. Zvažte výhody a úskalí využitelnosti mediace při rozpadu rodiny.  
25. Jakou roli hrají emoce v rodinných konfliktech. Diskutujte z hlediska 

jednotlivých členů rodiny. Jaké jsou emočně pozitivní a jaké negativní formy 
rodinných konfliktů?  

 
Psychologické a sociologické aspekty rozchodu a rozvodu 

26. Jakými způsoby může dojít k rozpadu rodiny?  
27. Co je to psychorozvod a jaké má fáze? Možnosti a limity mediace a 

psychoterapie v nich.  
28. Syndrom zavrženého partnera a syndrom zavrženého rodiče - příčiny, projevy, 

rozdíly. Jak se odrážejí v mediaci?   
29. Charakterizujte jednotlivé fáze rozvodu a potřeby členů rodiny v nich.  
30. Prodiskutujte výhody a úskalí střídavé péče (z hlediska jednotlivých členů, 

věku dítěte, finanční situaci atd.). 
 
Mezigenerační vztahy 

31. Prodiskutujte genezi vztahu mezi rodiči a dětmi podle teorie připoutání. 
32. Charakterizujte mezigenerační solidaritu, formy soudržnosti a mezigenerační 

podpory. 
33. Rozeberte příčiny a charakteristiky konfliktů mezi generacemi. Co znamená 

mezigenerační ambivalence?  
34. Jaké jsou potřeby jednotlivých členů rodiny s ohledem na věk, pohlaví a roli 

v rodině? 
35. Co je to rodičovství? Aspekty rodičovství (fyzická péče, sociální a emoční 

podpora, finanční zajištění). Prodiskutujte rodičovství ve specifických 



případech (biologické matky na objednávku, rodičovství homosexuálních párů 
atd). 

36. Jak byste definovali výchovu? Jaké rozeznáváme styly výchovy? Odlišné 
názory rodičů na výchovu v mediaci.   

37. Prodiskutujte roli hodnot, morálky, náboženství v přístupu k rodičovství. 
Rozveďte možnosti a meze využití mediace při řešení hodnotových konfliktů. 

 
Rodinné právo a právní úprava majetkových práv 

38. Jaké podmínky musí být splněny, aby soud rozvedl manželství? Rozlište 
přitom sporný a nesporný rozvod.  

39. Uveďte podmínky svěření dítěte do společné a střídavé výchovy. 
40. Kdy a v čem je dána rozhodovací pravomoc soudu v případě rozchodu rodičů 

dítěte? 
41. Kdo je zástupcem dítěte při právních úkonech, ke kterým není způsobilé, a 

v řízení před soudem? 
42. Kdo, vůči komu a v jakém rozsahu má vyživovací povinnost dle zákona č. 

94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů?  
43. Uveďte specifika společného nájmu bytu manžely. 
44. Vymezte předmět společného jmění manželů (v pozitivním i negativním 

smyslu). 
45. Vysvětlete možnosti a způsoby modifikace rozsahu společného jmění 

manželů. 
46. Popište principy nakládání s majetkem ve společném jmění manželů. 
47. Uveďte zásady a způsoby vypořádání zaniklého společného jmění manželů. 
48. Vysvětlete specifika hospodaření se společnou věcí, převodu 

spoluvlastnického podílu a vypořádání zrušeného spoluvlastnictví. 
49. Vysvětlete princip přechodu práv a povinností zůstavitele. 
50. Objasněte podmínky odmítnutí dědictví. 
51. Jaké jsou důvody (tituly) dědění?  
52. Vysvětlete principy vypořádání dědictví. 
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