
Olomouc

Transformativní přístup           
k řešení konfliktů 
VÝCVIK V MEDIACI

Včasné přihlášení:  
21 900,- 

. 

Přihlášení po 28.2.2023: 
23 900,-

Termíny konání: 

30.3. - 1.4.2023 (teorie a nácviky) 

14.4. - 15.4.2023 (praktické nácviky)  

26.4. - 27.4.2023 (praktické nácviky)



Lektorský tým

2WWW.BRAINPLAY.CZ

Robin Brzobohatý
Ph.D.

Lenka Poláková
PhDr.

Lenka získala doktorát na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého, kde taktéž absolvovala obor 
Jednooborová psychologie.  

Byla zakladatelkou a dlouholetou vedoucí 
Mediačního centra Olomouc, kde působí jako 
kmenový rodinný mediátor. Taktéž je zapsanou 
mediátorkou u Ministerstva spravedlnosti, kdy 
má bohatou zkušenost nejen s rodinnou mediací, 
ale i pracovními, obchodními a civilními spory. 
Její specializací je práce s klienty v konfliktu, 
čemuž se věnuje více než 17let.  

Lenka se věnuje práci s krizovými situacemi 
(konflikty v různých oblastech – pracovní, rodinné, 
aj.), rozvojové práci pro týmy a jednotlivce, 
vzdělávání komunikačních dovedností, soft skills, 
sebeřízení v konfliktu, LSP workshopy (strategie, 
vize – firemní, týmové).

Robin získal doktorát na Právnické fakultě 
Masarykovy Univerzity v oboru Teorie práva. Dále 
je absolventem Filozofické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci, obor sociologie a 
andragogika a Cyrilometodějské teologické 
fakulty a CARITAS VOŠs v oboru sociální práce.  

V minulosti pracoval jako vedoucí mediačního 
programu na Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí v Brně, kde měl na starosti jak celý 
tým mediátorů, ale i vedení mediací. 

Robin byl spoluzakladatelem Mediačního Centra 
Olomouc, kde dosud působí jako kmenový 
rodinný mediátor. Jako kmenový mediátor působí 
i v Mediačním a edukačním centru Brno. Je také 
zkušebním komisařem Ministerstva Spravedlnosti 
ČR pro zkoušku mediátora podle zákona 
202/2012 Sb. o mediaci. 
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Výcvik v mediaci
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Tenhle výcvik změní 
vaši mediátorskou 
mapu od základů. 

Objevte úplně novou 
podobu mediace.

Během sedmidenního výcviku získáte 
znalosti a dovednosti nezbytné pro 
podporu zmocnění, usnadňování 
vlastních rozhodnutí a zvyšování 
porozumění mezi účastníky konfliktu. 

Naučíte se konflikt analyzovat jako krizi 
v mezilidské interakci a reagovat na něj 
v tzv. mikrozaměření “tady a teď.” 

Posunete na novou úroveň porozumění 
tomu, co znamená mediace.

Zmocňující a nedirektivní 
přístup k mediaci

Nikdo se nestane mediátorem četbou 
sebelepší knihy. Stejně tak se 
nestanete mediátorem po přednášce 
mediátorského guru.  

Proto se u nás mediace hlavně cvičí. 
Všechno co potřebujete znát se dozvíte 
v prvních třech dnech výcviku. A potom 
už čtyři dny jenom cvičíme a cvičíme, 
pilujeme a rozvíjíme skrze reflexi a 
zacílenou zpětnou vazbu.

Poměr teorie a praktických 
nácviků 3:4
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Zaměření výcviku
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2 lektoři 
2 paralelní skupiny 
2x více modelovek 

2x více zpětné vazby 
2x více informací

Pro koho je výcvik určen?

Pro všechny, kdo chtějí: 

• získat klíčové znalosti a dovednosti v 
nedirektivní mediaci 

• rozšířit paletu možností, jak reagovat 
na konfliktní situace 

• pomáhat klientům dosahovat 
skutečně jejich vlastních rozhodnutí 

• sladit příslib mediace a skutečnou 
praxi

Zaměření výcviku

Na interakční chápání konfliktu 

Na podporu a rozvoj kapacity účastníků 
dělat vlastní rozhodnutí 

Na podporu schopnosti zvažovat 
perspektivu ostatních účastníků 

Na vědomou reflexi vazby mezi 
motivací a jednáním mediátora 

Na všímavost mediátora “tady a teď”
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65 %35 %

Teorie Nácviky

Obsah výcviku
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Co se naučíte?

Porozumění jak záměr mediátora určuje jím 
použité prostředky  

Různá pojetí konfliktu a jejich vliv na 
intervence mediátora  

Porozumění relačnímu pojetí konfliktu  

Vidění konfliktních interakcí relační optikou  

Relační předpoklady nedirektivní praxe  

Definice mediace pomocí relační perspektivy  

Principy a hodnoty nedirektivní praxe  

Usnadnění otevřeného rozhovoru s účastníky  

Orientace a role nedirektivního mediátora 

Rozpoznávání posunů ve zmocnění a uznání 
stran  

Videoukázky zachycující mediátorskou praxi  

Přehled klíčových intervencí a dovedností  

Sledování záměru pro intervenci a 
posilování schopností zůstat nedirektivní  

Načasování intervencí  

Video analýza nedirektivní mediace  

Využití nedirektivní mediace v kontextu 
soudů, organizací nebo komunitních sporů  

Překonávání výzev v praxi 
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Jaro 2021

Manželská poradna  

Markéta

Co o nás řekli minulí účastníci
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Díky výcviku  transformativní mediace jsem dostal zcela nový pohled na 
konflikt jako takový, který ovlivnil zásadně také můj přístup k jeho řešení. 
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat Robinovi a Lence za skvělé 
vedení, praktický přístup a velmi dobře a jednoduše podanou potřebnou 
teorii. Z celého kurzu byla znát vysoká profesionalita a odbornost lektorské 
dvojice, díky které jsem dostal vysokou přidanou hodnodnotu. 

QUALITY
Best

BrainPlay

Jaro 2022

RainFellows 
Radovan

Výcvik mohu jen doporučit. Velmi srozumitelně zpracovaná a 
přednesená teorie, zajímavé ukázky,  dobře zorganizované 
modelové situace umožňující nácvik nově získaných 
dovedností. Lektoři vytváří bezpečné prostředí, dávají velmi 
podpůrné a užitečné zpětné vazby. Pro mě nový a inspirativní 
pohled na práci s konfliktem. Celkově jsem byla s výcvikem moc 
spokojená
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Kontaktujte nás

Přihlášení:

https://brainplay.cz/kurz/
transformativni-pristup-ke-
zvladani-konfliktu-jaro-2023/ 

BrainPlay s.r.o. 

Podštampilí 726, Velký Týnec 783 72 

www.brainplay.cz  

info@brainplay.cz  

604 44 22 94

https://brainplay.cz/kurz/transformativni-pristup-ke-zvladani-konfliktu-jaro-2023/
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