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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Polostrukturovaný dotazník k rozhovoru 

Strukturovaná část: 

Věk: 

Pohlaví: 

Vzdělání: 

Stav:  

Děti: 

Věk, kdy se mi rozvedli rodiče: 

Svěření do péče: matka x otec x někdo jiný 

Rozvod s dohodou x bez dohody 

 

Polo strukturovaná část: 

Kdo mi sdělil a jak mi bylo sděleno, že se rodiče rozvádějí? 

- Jaká byla Vaše reakce na oznámení rozvodu? 

- Tušili jste, že se rodiče rozvedou? Jak jste to poznali?  

Řešení záležitostí s OSPOD 

- Jak často jste byli s pracovníky OSPOD v kontaktu? 

- Vyhovovala Vám jejich forma jednání s Vámi? 

- Byly zmapované Vaše potřeby? 

Spolupracovala Vaše rodina s dalšími odborníky nebo organizacemi v období rozvodu, 

které by vaší rodině pomohly s vyrovnáním se rozvodu? 

 

A) Byly naplňovány fyziologické potřeby? 

- obživa (jídlo, bydlení) 

- dostatek financí na obživu 

- hygiena, zdravotní ošetření = fyzické zdraví (Pokud ne, věnoval se tomu někdo?) 

 

B) Potřeba bezpečí a jistoty 

- Podpora – co Vám zajišťovalo pocit bezpečí, jistoty a stability 

- Zhodnotit na kolik byl vyvolán pocit nejistoty na škále 1-10 

- Jistoty, které zůstaly 

- Mohli jste sdílet s rodiči, to, co jste v té době od nich potřebovali? 

 

C) Potřeba přijetí, lásky a sounáležitosti 

(kamarádi, širší příbuzenstvo…) 

- Měli jste v daném období někoho takového, kdo Vám byl podporou? 



- Co jste od nich očekávali 

- Cítili jste se milovaní od obou rodičů? 

- Mohli jste mluvit před rodičem o tom druhém? 

- Na základě, čeho jste se rozhodli, ke kterému rodiči půjdete (respektování Vaší 

potřeby) 

 

D) Potřeba úcty a uznání 

- Každý má právo na vysvětlení, proč se rodiče rozvádějí. Bylo o tom s Vámi 

mluveno a vysvětleno? 

- Mluvili s Vámi upřímně? 

- Ptali se na Vaše názory? 

- Brali Vás vážně? Měli jste potřebu, aby Vás brali vážně? 

- Cítili jste potřebu uznání, respektování od ostatních ve svém okolí? 

- Měli jste potřebu kompenzace k lepšímu výkonu či naopak? (škola, parta, průšvihy, 

zdokonalování se – chtít být lepší). 

 

E) Potřeba seberealizace 

- Potřeba posunu dále v budoucnosti, co jste chtěli dělat dál v životě 

- Probíhali u Vás útěky k činnostem, které by dále vedli k seberealizaci? 

  



Příloha 2: Přepsaný rozhovor R2 

Strukturovaná část: 

Věk: 25 

Pohlaví: muž  

Vzdělání: Vš 

Stav: svobodný  

Děti: 0 

Věk, kdy se mi rozvedli rodiče: 13 

Svěření do péče: matka  

Rozvod bez dohody 

 

Polo strukturovaná část: 

Kdo mi sdělil a jak mi bylo sděleno, že se rodiče rozvádějí? 

- Jaká byla Vaše reakce na oznámení rozvodu? 

No, samozřejmě ne moc pozitivní. Myslím, že jsem to samozřejmě obrečel.  

- Tušili jste, že se rodiče rozvedou? Jak jste to poznali?  

Emm, tam je to trochu složitější, jedna věc je jako právní akt, tam mi to sdělila matka. To už 

bylo o několik let později, když se rozváděli bez přítomnosti táty. Jinak ten odchod, to asi 

nějak sdělila mamka. Když táta nějakou dobu nechodil domů, tak mi nějak sdělila, že asi už 

nepřijde. Více méně předtím jsem nic netušil. Nebyl jsem v tomhle až tak všímavej. Nespojil 

jsme si až takhle ty věci. 

Řešení záležitostí s OSPOD 

- Jak často jste byli s pracovníky OSPOD v kontaktu? 

- Vyhovovala Vám jejich forma jednání s Vámi? 

- Byly zmapované Vaše potřeby? 

Pokud si dobře vzpomínám tak ne. Neuvědomuji si, že by se tohle téma u nás někdy řešilo, 

že k nám někdo přijde. Bud jsem to zapomněl nebo se to nestalo.  

Spolupracovala Vaše rodina s dalšími odborníky nebo organizacemi v období rozvodu, 

které by vaší rodině pomohly s vyrovnáním se rozvodu? 

Nemyslím si, myslím si, že jsme to všechno nějak řešili sami. 

 

Byly naplňovány fyziologické potřeby? 

- obživa (jídlo, bydlení) 

- dostatek financí na obživu 

- hygiena, zdravotní ošetření = fyzické zdraví (Pokud ne, věnoval se tomu někdo?) 



Tohle se mě asi dotklo nejvíc. Finanční problémy byli tenkrát hodně veliký. Konkrétně 

potřeby jídla, jídla jsem, emm, asi utrpěla kvalita jídla, ale vždycky jsem měl jídla 

dost. Bylo dostatečně různorodý a kvalitní na to, aby to stačilo pro rozvoj. Rozhodně 

jsem v tomhle tom nestrádal, v tomhle tom směru. Asi jsem neměl jídlo, co třeba 

ostatní děti, nebo jsem neměl, co bych chtěl. Ale v jídle jsem nikdy netrpěl, jako 

fyzicky. Co se týče dalších věcí z hygienického pohledu, lékaři nebo nějaký léky. 

Vždycky se na to peníze našli. Co se týče dalšího typu jako je oblečení nebo takové 

ty nezbytné věci. Respektive zbytné věci. Tak tam bylo určitě omezení. Co se týče 

kvality nebe množství. Nebo existence těhle věcí. Bydlení se to dotklo. Byl to problém, 

ačkoliv jsme nakonec z bytu neodešli. Tak asi jsem to nikdy neřešil oficiálně, mamky 

jsem se na to nikdy nezeptal. Ale vím, že měla silné finanční problémy. Takže v jednu 

chvíli přišla i nějaká exekutorská, exekutoři, zabavili nám snad nějaké věci. Bylo to 

spíš daný tím, že na nás spadly dluhy, díky tátovi. Díky tomu i ty problémy vznikli. 

 

Potřeba bezpečí a jistoty 

- Podpora – co Vám zajišťovalo pocit bezpečí, jistoty a stability 

Těžko odpovědět takhle z hlavy. Teď zpětně musím asi říct, že ten pocit byl asi ze strany 

tý mojí mamky, která se o mě starala. Nebylo to nikdy naopak. Bylo to vždycky doma, 

od mamky.  

- Zhodnotit na kolik byl vyvolán pocit nejistoty na škále 1-10 

To se u mě projevovalo celkem často. Nejistota byla celkem častá věci. Nevěděl jsem 

často co bude za rok, jestli se budeme stěhovat. Jestli bude i mamka v bezpečí jako 

fyzicky. Řekl bych tak 5 z deseti.  

- Jistoty, které zůstaly 

Změnilo se spousta věcí, věci už nebyly nějakou dobu tak pozitivní. Ale jistoty, tradice 

asi zůstali prostě. Měli jsme další rodinu z mamky strany, babičku s dědou. Kde ta 

jistota, tradice zůstali, kam jsme se vraceli. Myslím si, že tam byla i nějaká podpora. 

Nejen finanční, ale i psychická pro mě i pro mamku.  

- Mohli jste sdílet s rodiči, to, co jste v té době od nich potřebovali? 

Táta se vlastně úplně odstřihnul. Počítám na roky. Dva až tři roky jsem se neviděli jako 

vůbec. S mamkou se nám taky hodně změnil vztah. Ačkoliv by člověk očekával, že se 

třeba ten vztah nějak prohloubí, tak naopak. Já si myslím, že jsme se v tomhle období 

dost odcizili, a to v podstatě zůstalo. A už se to nikdy nevrátilo na tu úroveň, kde by to 

mohlo být. V tomhle období jsem se musel hodně starat sám o sebe. Hodně si řešit svoje 



vlastní problémy, a tak to asi zůstalo.  

 Potřebu jsem asi měl, ale nikdy jsme to neřešili. Tohle téma jsme u nás vlastně 

nikdy pořádně neprobírali. Až to teď. Hmm… 

 

Potřeba přijetí, lásky a sounáležitosti 

(kamarádi, širší příbuzenstvo…) 

- Měli jste v daném období někoho takového, kdo Vám byl podporou? 

Vzhledem k tomu, že jsem tyhle pocity nikdy necítil doma a v tomhle období v podstatě 

vůbec ne. Teď, když si to v sobě analyzuji, tak tyhle pocity jsem doma nikdy pořádně 

necítil. Předtím ani po tom. Možná se k tomu ještě vrátím. Tak jsem si tyhle ty potřeby 

hledal jinde. Snažil jsem se prostě hodně zapadnout někde do svého okolí. Co se týče 

kamarádů, příbuzných. Hodně času jsem trávil u strejdy. Veškeré víkendy, svátky, vánoce, 

prázdniny jsem trávil víceméně tam. Hodně jsem se upnul na prázdninové akce, tábory, 

kam jsem jezdil s ostatníma dětma s pionýrem. To mi hodně pomohlo. To mi uspokojilo 

potřebu toho přijetí nebo i té lásky i sounáležitosti. Ale bylo to mimo rodinu.  

- Co jste od nich očekávali 

Hmm, myslím, že jsem potřeboval pocit, že mam nějakou cenu. Že někam zapadnu. Že 

vlastně někdo chce bejt v mojí přítomnosti. Má zájem se semnou bavit. Má zájem o to 

abych s ním někam šel. Takže tak asi.  

- Cítili jste se milovaní od obou rodičů? 

Ne! Emm, tohle to cítit se milovaný nebo ten pocit té lásky. Tak samozřejmě v té době 

jsem s tátou nemluvil. A i tohle hodně ochladlo. Samozřejmě nějaká taková ta rodičovská 

láska tam je, nikdy bysme si nic neudělali, respektujeme se, máme se rádi. Ale nikdy jsem 

tam necítil takovou tu opravdovou lásku. Takový to obětí, pusa nebo něco takového. 

Nikdy nic v podstatě nic takového neprobíhalo. Přemýšlel jsem nad tím vlastně, že tyhle 

ty pocity mě vlastně rodina nikdy nenaučila. Mam hodně velkej problém se k někomu 

otevřít, zavázat. Když začnou vypadat věci vážněji, tak mam tendenci utíkat. Ne jenom 

vztahy milostného založení. Vidím to na sobě, že mam potřebu se nezavazovat, nebýt 

v tom tolik. V té době jsem se naučil spoléhat sám na sebe a s tím hodně bojuji za 

poslední roky. Mam hodně silnou potřebu všechno zvládnout sám. Dokázat sám sobě i 

svému okolí, že to zvládnu sám.   

- Mohli jste mluvit před rodičem o tom druhém? 

No, ne, že bych to měl zakázané, kdykoliv jsem to téma otevřel, vždycky mi odpověděla, 

ačkoliv stručně.  A v pozdějším období mi nebránila se sním vidět. Ale, na jednu stranu 



mi to nezakazovala, nevyhledávala. Moc jsme nemluvili. Necítil jsem, že by se tomu 

tématu vyloženě vyhýbala.  

- Na základě, čeho jste se rozhodli, ke kterému rodiči půjdete (respektování Vaší 

potřeby) 

Já nevím, jak moc dobře si tohle pamatuji. Na tom začátku jsem ten výběr nedostal. 

Zkrátka jsem byl u mámy a prostě táta si sbalil tu pověstnou igelitku a odešel. A nějakou 

dobu jsem ho neviděl, nevěděli jsem, kde je. Mám takovou jednu vzpomínku, co se dělo 

a to je, že nějakou dobu, co odešel tak dva roky na to jsme se o tom bavili, že mi asi bylo 

dáno na výběr. Já jsem asi v té době nechtěl, protože jsem cítil, že té mámě hodně ublížil. 

Ale později to bylo na můj popud, že jsme se dali znovu dohromady.  

 

Potřeba úcty a uznání 

- Každý má právo na vysvětlení, proč se rodiče rozvádějí. Bylo o tom s Vámi 

mluveno a vysvětleno? 

Spíš nebylo. V podstatě mi to nebylo ani moc vysvětleno. Byla to pro ně hotová věc. Ani 

ten fakt, vysvětlení jsem nikdy nedostal. Ani zpětně.  

- Mluvili s Vámi upřímně? 

Jsem skoro přesvědčení, ne nemluvili. V různých fázích téhle situace, života mi bylo 

z obouch stran řečeny různé informace. A teď zpětně vím, že pravda je někde mezi tím. 

Že mi vždycky někdo řekl nějakou část nějakého základu a pak si to přibarvil, aby z toho 

on nebo ona vyšli dobře a snažil se jeden druhého pošpinit. Co si uvědomuji, tak to se 

víc snažila dělat máma, ho víc zdiskreditovat v mých očích. Zatím co táta se semnou o 

tom moc nebavil. Nesnažil se nikdy nějak na mámu útočit, pošpinit. Já si pamatuji, že 

jsem tomu chtěl hrozně věřit oběma. Nebylo mi to vůbec příjemné. Pomatuji si, že jsem 

chtěl, aby se to nedělo.  

- Ptali se na Vaše názory? 

Vždycky jsem se snažil je oba donutit k tomu, aby si to mezi sebou vyříkali. Vím, že mě 

v tom nikdy neoposlouchali a nikdy to neprošlo.  

- Brali Vás vážně? Měli jste potřebu, aby Vás brali vážně? 

Tu potřebu jsem měl. Já cejtil, že můj názor je validní měli by si ho vyslechnout. Ale toho 

pocitu se mi nikdy nedostalo. Nikdy jsem necejtil, že by mě brali vážně.  Teď mě jako 

vážně asi berou, ale je to až teď.  

- Cítili jste potřebu uznání, respektování od ostatních ve svém okolí? 

Co se týká rodiny, tam jsem byl jako jedno z nejmladších dětí. Tam mě pořádně nebrali 



vážně. Taky až v posledních letech. Tenhle pocit jsem hodně vyhledával ve svém okolí. 

V oblasti kamarádů, spolužáků. Jediná skupina, ve které jsem to cítil byli lidi, kamarádi 

z našich táborů. Tam jsem cítil, že to byla skupina lidí, kde mě brali vážně. Tam jsem 

mohl být sám sebou, kde můj názor za něco stál. Ke konci základky se tam pak taky hodně 

věcí posunulo.  

- Měli jste potřebu kompenzace k lepšímu výkonu či naopak? (škola, parta, průšvihy, 

zdokonalování se – chtít být lepší). 

Určitě ano, bylo to oběma směry. Vím, že jsem se dostával do průšvihů, hodně jsem se 

hádal, dělal jsem spoustu blbostí. To bylo třeba ve škole. Kde jsem neměl moc dobrou 

pověst podle mě. Snažil jsem se být unikátní až to bylo moc, prostě jsem hodně, hodně 

věcí přeháněl. Uvědomil jsem si, že to muselo moje okolí hodně otravovat. Předtím jsem 

to dělal z toho důvodu, že to byla frajeřina, že jsem potřeboval někam zapadnout. 

Potřeboval jsem patřit do té cool party. Myslím si to, že jsem si to hodně kompenzoval, 

že mě doma nikdo nebral vážně.  

 

Potřeba seberealizace 

- Potřeba posunu dále v budoucnosti, co jste chtěli dělat dál v životě 

- Probíhali u Vás útěky k činnostem, které by dále vedli k seberealizaci? 

Tahle potřeba u mě vznikla, řekl bych koncem té základky. Nezačal jsem mít tu potřebu bít 

unikátní, ale být nejlepší. Nešlo mi o známky, ale šlo mi o to, jak mě okolí vnímá. Šlo o to, 

když někdo řekne, že ho něco trápí nebo by potřeboval pomoct, neumí tohle, tak aby šel 

zamnou. Abych byl prostě ten, co napadne ten, nejen když si řeknou, že něco potřebujou, 

ale i chci jít ven, tak zavolá mě. Začal jsem se do všeho hlásit, začal působit jako 

dobrovolník. Začal jsem organizovat akce pro děti.  

 

Doporučení pro rodiče, kteří se rozvádějí:  

To dítě, by si mělo uvědomit, že to není jeho chyba. Měli by mu to říct, nechovat se k němu 

jako k dítěti. Chovat se k němu s respektem, úctou mu to vysvětlit. Ubezpečit ho, že to není 

jeho vina, říct mu, že ho mají rádi. To je to nejdůležitější.  To jsou věci, které to dítě potřebuje, 

vědět, že je důležité. Být si rovni jako rodiče. Neshazovat jeden druhého. Dát dítěti 

svobodnou volbu. Neříkat si ty jsi malej, ty to nepochopíš. Poskytnout mu tu lásku a to 

prostředí.  



Příloha 3: Přepsaný rozhovor R3 

Strukturovaná část: 

Věk: 40 

Pohlaví: muž  

Vzdělání: střední odborné  

Stav: rozvedený  

Děti: 4 

Věk, kdy se mi rozvedli rodiče: 11 

Svěření do péče: matka  

Rozvod bez dohody  

 

Polo strukturovaná část: 

Kdo mi sdělil a jak mi bylo sděleno, že se rodiče rozvádějí? 

Tak tam to bylo jasne, otec dělal kravaly, my jsme byli rádi, když nebyl doma. On byl 

vždycky ožraly a my jsme pak vždycky dostali. Mamka pak rozhodla, že to takhle nejde. Já 

jsem se do 12 let pomočoval. Chodil jsem na nějaké vyšetření. Byly semnou pakárny, měl 

jsem noční děsy z těch kravalu a mlácení. Věděl jsem, že když otec odejde, tak to bude 

řešení klidu.  

- Jaká byla Vaše reakce na oznámení rozvodu? 

- Tušili jste, že se rodiče rozvedou? Jak jste to poznali?  

Řešení záležitostí s OSPOD 

- Jak často jste byli s pracovníky OSPOD v kontaktu? 

- Vyhovovala Vám jejich forma jednání s Vámi? 

- Byly zmapované Vaše potřeby? 

No jednou tam přišla nějaká paní, a to bylo všechno. Jinak sociální pracovnice mě nijak 

neprobírali. Přišli na návštěvu, podívali se a hotovo. Zeptala se mě, s kým chci být. To bylo 

všechno.  

Spolupracovala Vaše rodina s dalšími odborníky nebo organizacemi v období rozvodu, 

které by vaší rodině pomohly s vyrovnáním se rozvodu? 

Nějaký psycholog nebo doktor tam byl. Kvůli tomu pomočování vlastně.  Budil jsem se měl 

jsem halucinace.  

 

Byly naplňovány fyziologické potřeby? 

- obživa (jídlo, bydlení) 

- dostatek financí na obživu 

- hygiena, zdravotní ošetření = fyzické zdraví (Pokud ne, věnoval se tomu někdo?) 



Otcovi byly tehdy určeny alimenty na mě jakož to na 11letého kluka, kdy jsem snědl 

10 knedlí. Mamka byla nepříčetná, my nemáme peníze a ty takhle jíš. Žral jsem jak 

divej. Když mamka řekla tátovi, že mu bude splácet ledničku on šel a prodal ji 

kamarádovi.  

 

Potřeba bezpečí a jistoty 

- Podpora – co Vám zajišťovalo pocit bezpečí, jistoty a stability 

Em, mamka.  

- Zhodnotit na kolik byl vyvolán pocit nejistoty na škále 1-10 

Já jsem tehdy neměl žádnou nejistotu, já měl tu mamku. Já věděl, že se o mě ta mamka 

postará. Věděl jsem, že když budu něco potřebovat a ona na to bude výjimečně mít tak 

mi to koupí. Nepocítil. Tak asi 1. 

- Jistoty, které zůstaly 

Slavili jsme narozeniny, svátek. Na Vánoce o talíř více.  

- Mohli jste sdílet s rodiči, to, co jste v té době od nich potřebovali? 

Mohl, pokud na to mamka měla. Mamka dělala, co mohla. Já jsem byl potom 

parchant, když to takhle řeknu. Od těch 12 let jsem pak začal už kouřit, co se naši 

rozvedli. 

Potřeba přijetí, lásky a sounáležitosti 

(kamarádi, širší příbuzenstvo…) 

- Měli jste v daném období někoho takového, kdo Vám byl podporou? 

Babičky jsem neměl, jedna byla v Čechách a druhá byla parchant. Kamarádi byli. Spíš 

kamarádi v baráku. S nikým jsem nemluvil o situaci, co je doma. Oni spíš věděli, že u nás 

přestali kravály.  

- Co jste od nich očekávali 

Pochopení v kouření, ta mamka byla pro mě takovym vzorem.  

- Cítili jste se milovaní od obou rodičů? 

Emm, necítil. Od otce vůbec ne, protože otec měl nemanželského syna. Takže mě měl akorát 

na to, že mi sliboval nějaká věci. Nikdy nic nesplnil. U mamky jsem měl jistotu, bezpečí, cítil 

jsem to z mamky. Věděl jsem, že dělá všechno, co může.  

- Mohli jste mluvit před rodičem o tom druhém? 

Tam nebyla potřeba, protože on mě měl určeného, kdy si mě vezme a pak prostě nepřišel, i 

když slíbil, že přijde. Když si mě vzal, tak se ožral. Já jsem sním pak chodit nechtěl. Vždycky 



mi něco slíbil, pak to nedodržel. Já jsem ho dost nenáviděl. Nechtěl jsem s ním mít nic 

společného.  

- Na základě, čeho jste se rozhodli, ke kterému rodiči půjdete (respektování Vaší 

potřeby) 

Tam to bylo stanovené, kdo se o mě více staral a takhle.  

Potřeba úcty a uznání 

Neměl jsem potřebu, mamka ta se snažila.  

- Každý má právo na vysvětlení, proč se rodiče rozvádějí. Bylo o tom s Vámi 

mluveno a vysvětleno? 

Tam nebylo, co vysvětlovat. Já věděl, že tam je nějakej můj nevlastní brácha a narodil se 

ještě před rozvodem.  

- Mluvili s Vámi upřímně? 

Otec spíš křivácky. Mamka semnou mluvila na rovinu.  

- Ptali se na Vaše názory? 

Asi jo, ale mamka vždycky pak měla pravdu.  

- Brali Vás vážně? Měli jste potřebu, aby Vás brali vážně? 

Brali mě vážně. Řekli jsme si s mamkou svoje názory.  

- Cítili jste potřebu uznání, respektování od ostatních ve svém okolí? 

Tam to spíš byla frajeřina. Být nějakým důležitějším nebo zařadit se do té smečky. 

Nepřipadal jsem si nějaký odsunutý.  

- Měli jste potřebu kompenzace k lepšímu výkonu či naopak? (škola, parta, průšvihy, 

zdokonalování se – chtít být lepší). 

Hmm, tohle to vůbec ne. Mamka měla tvrdou ruku na tohle. Po tom rozvodu jsem se 

vlastně zhoršil. Já jsem šel s prospěchem dolu. Já jsem nakonec v 7 třídě propadl. Školu 

mi to ovlivnilo hodně ten rozvod.  

Potřeba seberealizace 

- Potřeba posunu dále v budoucnosti, co jste chtěli dělat dál v životě 

- Probíhali u Vás útěky k činnostem, které by dále vedli k seberealizaci? 

V části mě to ovlivnilo ve špatnym. Nechci říkat proč ve špatnym. Něco jsem okoukal, 

ale odstupem času, když člověk dospívá, tak má věkem jinak stanovené priority, které 

musí poznat. Ovlivnilo mě to hodně v pohledu na život.  

Doporučení pro rodiče, kteří se rozvádějí 

Měli by mít možnost mít svůj názor, mít možnost rozhodnout se ke komu jít, u koho budou, 

ale nesouhlasím se střídavou péčí. To dítě musí mít někde doma, svoji jistotu. 



Příloha 4: Přepsaný rozhovor R4 

Strukturovaná část: 

Věk: 21 

Pohlaví: žena 

Vzdělání: středoškolské s maturitou  

Stav: svobodná  

Děti: 0 

Věk, kdy se mi rozvedli rodiče: 12 

Svěření do péče: matka  

Rozvod s dohodou  

 

Polo strukturovaná část: 

Kdo mi sdělil a jak mi bylo sděleno, že se rodiče rozvádějí? 

- Jaká byla Vaše reakce na oznámení rozvodu? 

- Tušili jste, že se rodiče rozvedou? Jak jste to poznali?  

Ty jo, ono to asi tak nějak vyplynul. Nejdřív se naši hrozně hádali, pak se rozestěhovali 

a tak já byla s mamkou, taťka byl v luftu a do toho se rozváděli. Tak si myslím, že to bylo 

tak jasný asi. Nebyla to taková ta rána z čistýho nebe. Ty hádky, vždycky na sebe večer 

křičeli, já do toho brečela. Tak jsem si říkala, vlastně nevím, co jsem si říkala, ale bylo 

by tak hrozně úzko. A pak se vlastně najednou ten táta odstěhoval a nebyl tam, tak pak 

ten rozvod už pro mě nebyl takovej.  Pak to byla už taková formalita.  

Řešení záležitostí s OSPOD 

- Jak často jste byli s pracovníky OSPOD v kontaktu? 

- Vyhovovala Vám jejich forma jednání s Vámi? 

- Byly zmapované Vaše potřeby? 

Myslím, že tam žádná spolupráce neproběhla. Jak to všechno šlo tou cestou dohody.  

Spolupracovala Vaše rodina s dalšími odborníky nebo organizacemi v období rozvodu, 

které by vaší rodině pomohly s vyrovnáním se rozvodu? 

Nic takového, je to vlastně takový zvláštní, když nad tím tak přemýšlím teďka. Možná by to 

bylo i vhodný.  

Byly naplňovány fyziologické potřeby? 

- obživa (jídlo, bydlení) 

- dostatek financí na obživu 

- hygiena, zdravotní ošetření = fyzické zdraví (Pokud ne, věnoval se tomu někdo?) 

Všechno v pohodě. Taťka začal platit ty alimenty. Ale nemyslím si, že bysme 

s mamkou nějak strádaly nebo byly v nouzi. Spíš asi ne, jedině jsem byla hrozně často 



nemocná. Jako to bylo docela hustý, to jsem mívala náběhy na zápaly plic, kašlala 

jsem hodně. Si pamatuji, že jsem jednou kašlala tak, až jsem zvracela. To bylo 

brutální. To je hrozný, jak je to všechno propojený.  

Potřeba bezpečí a jistoty 

Asi ne úplně v tu dobu. Ale spíš s tím časem. V průběhu let, když jsem si začala 

uvědomovat, že žiju v tý neúplný rodině, že jo, tak pocit osamocený a myslím, že se 

to pak semnou táhlo celej gympl.  

- Podpora – co Vám zajišťovalo pocit bezpečí, jistoty a stability 

- Zhodnotit na kolik byl vyvolán pocit nejistoty na škále 1-10 

Ty jo, já nevím, ono to zní, že jsem byla takovej ignorant. Ono to šlo hodně přes to 

tělo. Nevim, taková asi 3. Že jsem toho tátu brala vždycky, že tam tak je.  

- Jistoty, které zůstaly 

Ty jo, to je dobrá otázka. Asi babička byla hodně taková moje jistota. Ta mě hodně 

hlídala v dětství. To jsem vždycky věděla, že ji mam. To bylo super. No a Vánoce 

nebo takový narozky, to jsem slavili asi taky. My jsme taková antitradiční rodina. 

Sabotujem Velikonoce a takhle.  

- Mohli jste sdílet s rodiči, to, co jste v té době od nich potřebovali? 

Jo, já si myslím, že jako mamka to viděla, že jsem právě taková hodně nemocná, že 

ona hodně uznává psychosomatiku. Takže to si myslím, že ji bylo jasný. Ona tady 

pro mě byla. S tím taťkou to bylo takový horší. Že se tak jako trhnul. Jako jo, vídali 

jsme se, byl takovej, jak jsme se hodně vzdálili, tak pak nevěděl, jak mě uchopit. 

V průběhu let jsme k sobě měli takovej hrozně divnej vztah. Ke konci gymplu jsme 

se začali i víc bavit a ustali i takový ty moje nejistoty.  

 

Potřeba přijetí, lásky a sounáležitosti 

(kamarádi, širší příbuzenstvo…) 

- Měli jste v daném období někoho takového, kdo Vám byl podporou? 

Já jsem to asi nikdy s nikym neřešila. Tak jako mamka tam pořád jako byla, to jo. A 

ta babička asi. Když mamka běhala po těch různejch soudech a babička šla na mou 

recitační soutěž, tak to pro mě bylo hrozně důležitý. Takže jsem cítila, že se na mě 

nevykašlala.  

- Co jste od nich očekávali 

Hmm, asi jsem tam spíš já měla vnitřně nějakej otazník, co je s tim tátou. Kde je a 

proč? Formálně jsem věděla ty důvody, ale neměla jsem to nějak, jako, že je pryč 

z toho mýho života? Že ho nezajímám.  

- Cítili jste se milovaní od obou rodičů? 



No, od táty ne, no to přišlo až někdy v tom maturitním ročníku. Kdy se to začalo 

hrozně lepšit a začali jsme spolu otevřeně mluvit. A taky si myslím, že si musel vyřešit 

sám sebe.  

- Mohli jste mluvit před rodičem o tom druhém? 

- Na základě, čeho jste se rozhodli, ke kterému rodiči půjdete (respektování Vaší 

potřeby) 

Asi ne, asi to nějak vyplynulo. Myslim, že taťka tam nadhazoval nějakou tu střídavou 

péči, že mu to přišlo fajn, ale, že mamka mu řekla, že se jí to zdá blbý abych někde 

přejížděla. Nevim. Nějak to prostě vyplynulo. Nevzpomínám si na to, že by se mě 

někdo ptal.  

 

Potřeba úcty a uznání 

Myslím, že v té době to nebylo tak patrný. V průběhu let jsem si uvědomila, že jsem 

strašnej perfekcionista. Hrozně potřebuji podávat super výkon. Myslím, že to hodně 

souvisí s tím sebepojetím. Ten rozvod mohl vést k nějakému hyper perfekcionalismu. 

Potřeba z vnější být uznaná, když ho necítím od toho táty.  I když mě teď chválí, tak 

mi to je už jedno.  

- Každý má právo na vysvětlení, proč se rodiče rozvádějí. Bylo o tom s Vámi 

mluveno a vysvětleno? 

Bylo to vysvětleno hrozně jednoduše, myslím, že to naši hrozně zjednodušili, že jsem 

dítě, ten malej blbec, co nic nepochopí, že to řeknou jednoduše, že tatínek si našel 

nějakou jinou paní, a to, a proto spolu nemůžou bejt. Spíš bych ocenila tu plnou 

upřímnost. Jako emočně jsem to stejně věděla, že je tam nějakej průser. Tak jako 

ptala jsem se třeba proč, co se stalo, ale myslím si, že mamka o tom nechtěla úplně 

mluvit. Že to pro ni samotnou bylo bolavý.  

- Mluvili s Vámi upřímně? 

To s tím právě asi souvisí, že asi jo, ale ne na plno. Říkaj jen to nejnutnější.  

- Ptali se na Vaše názory? 

Ne, ne  

- Brali Vás vážně? Měli jste potřebu, aby Vás brali vážně? 

Hmm, to je zajímavý. Vím, že dělali asi co mohli, ale přišlo mi, že semnou mluvěj jak 

s debilem, kterej to nepochopí. Ta potřeba tam byla. Říkala jsem si, proč mi to 

neřeknete, tak jak to je. Ta upřímnost tam chyběla.  

- Cítili jste potřebu uznání, respektování od ostatních ve svém okolí? 

Hmm, to se semnou táhne asi celý život. Je to trošku strašidelný, že jsem si vždycky 

přála dostat od druhejch nějaký uznání. Asi potřeba být výjimečná pro druhý. Být 

pro někoho fakt důležitá.  



- Měli jste potřebu kompenzace k lepšímu výkonu či naopak? (škola, parta, průšvihy, 

zdokonalování se – chtít být lepší). 

To jo, k tomu výkonu. Hodnocení číslem, ty známky a tak.  

- Ovlivnění do budoucna: 

Možná tam byla nějaká skrytá motivace k tomu proč zrovna studuju psychologii. To 

určitě. Dát druhýmu v nějakejch těžkejch chvílích, ten pocit, že na to není sám. A fakt 

hodně odsuzuji nevěru. Fakt si myslím, že pokud je tam ten průser, tak by se o tom 

mělo mluvit. Ale, že si to neřeknem a budeme hrát divadlo, na to jsem hrozně citlivá.  

 

Potřeba seberealizace 

- Potřeba posunu dále v budoucnosti, co jste chtěli dělat dál v životě 

- Probíhali u Vás útěky k činnostem, které by dále vedli k seberealizaci? 

 

Doporučení pro rodiče, kteří se rozvádějí: 

No, asi bych hlavně nechala tomu dítěti prostor, aby si to mohlo zpracovat. Nenutila ho, tady 

máš tejden a rozhodni se s kým chceš bydlet. Dál by mohla pomoct blízká osoba tomu dítěti, 

nějaká teta, babička, která není tak zatížená jako ty rodiče. Dát mu prostor mluvit, brečet, 

nebagatelizovat jeho potřeby, emoce. Respektovat potřeby dítěte asi. Myslím, že ty rodinný 

dramata dělaj hrozný škody.  

  



Příloha 5: Přepsaný rozhovor R6 

 Strukturovaná část: 

Věk: 28 

Pohlaví: žena  

Vzdělání: Vš 

Stav: vdaná 

Děti: 0 

Věk, kdy se mi rozvedli rodiče: 13 

Svěření do péče: matka 

Rozvod bez dohody 

 

Polo strukturovaná část: 

Kdo mi sdělil a jak mi bylo sděleno, že se rodiče rozvádějí? 

- Jaká byla Vaše reakce na oznámení rozvodu? 

- Tušili jste, že se rodiče rozvedou? Jak jste to poznali?  

Matka! Že se něco děje jsem poznala, vlastně moje matka nám to oznámila 9. června 

2003. To bylo pondělí, kdy nám to oznámila. A něco, že se mezi rodiči děje bylo v pátek, 

kdy se naši, kteří se nehádali, tak se v ten pátek strašně pohádali. A táta se v sobotu ráno 

sebral a byl pryč. A celej ten víkend nebyl doma. A vrátil se v neděli na večer. Přesto, že 

je mi osmadvacet let, já si to pamatuji, jako by to bylo včera. Byla to neděle večer, máma 

nám šla dát dobrou noc. Já mám mladší ségru. A táta seděl v obýváku, tak jsem mu šla 

dát pusu na dobrou noc, než si lehneme a schylovalo se ke strašný bouřce. Bylo černo. 

Táta mě objal a řekl, že přesto co se dneska večer stane, tak pořád budu jeho holčička. 

Dal mi dobrou noc. Já jsem odešla spát. Měly jsme spát, ale se ségrou jsme nespaly. 

Protože máma s tátou odešli do obýváku a docela hlasitě se bavili. Tak my se ségrou 

jsme šly špicovat. Šly jsme se do kuchyně napít a táta ležel na gauči a říkal, že vlastně 

lidi, kteří nás znají, říkají, že to mezi náma neklape. Tak to jsem už v tu neděli si říkala, 

že se asi něco děje. Nenapadlo mě, že to bude až takhle vážný a 9. června v pondělí ráno 

k nám přišla máma, když jsem stála u skříně a vybírala si oblečení do školy, tak přišla 

máma, že naše rodina má obrovskej problém, že táta odchází. Že my se ségrou budeme 

muset bejt hodný a, že máma na tom bude muset zapracovat, že se rozvádějí, že táta má 

nějakou novou paní. To jsem se dozvěděla toho 9. června odpoledne, když jsem přišla ze 

školy. V obýváku seděla nejen moje máma, ale i dva starší sourozenci. Máma teda 

ubrečená a tam mi teda oznámili, že táta má nějakou novu pani, a že táta s mámou se 

rozchází. Přišel brácha, kterej je o 9 let starší než já. Objal mě a řekl, že to bude dobrý. 



Že to společně zvládneme. Já jsem do té doby vztah našich rodičů považovala jako 

ideální.  

Řešení záležitostí s OSPOD 

- Jak často jste byli s pracovníky OSPOD v kontaktu? 

- Vyhovovala Vám jejich forma jednání s Vámi? 

- Byly zmapované Vaše potřeby? 

Přišli, ale bylo to takový nejdřív hodně divoký, že jsme nejdřív měli sociálku tady 

na Praze 6, takže jsme měli tady nějakou mladou holčinu, čerstvě po škole. To si 

pamatuji, že se byla podívat s mojí mámou jakoby u nás doma. Všechno bylo dobrý. 

A pak to bylo najednou takový, že ta pani najednou úplně otočila. Když s ní mluvila 

doma, tak ta pani se chovala úplně jinak, než když jsme tam pak byly my se ségrou. 

Máma pak šla za nějakou vedoucí a tu pani nám pak vyměnily. Dostali jsme pak 

někoho z Řep, kde jsme byly taky jen jednou, protože já jsem byla nějaká drzá. 

Vlastně jsem s tím OSPODem, byla zklamaná. Já, když jsem pak studovala sociální 

práci, tak jsem byla naštvaná, že nám mohla nabídnout nějaké možnosti, 

volnočasové aktivity. Že ta sociálka je tady pro ty děti. Nás si dvě sociální pracovnice 

přehazovali, jak horkej brambor. Byla to taková pomoc, nepomoc. Bylo mi řečeno 

od pracovnice vlastně, že můj táta je chudák, a že se mu nediví, že od mámy odešel. 

Že bych neměla být na tátu drzá, že začíná nový život.  

Spolupracovala Vaše rodina s dalšími odborníky nebo organizacemi v období rozvodu, 

které by vaší rodině pomohly s vyrovnáním se rozvodu? 

Psycholog, máma taky chodila, ta teda s psychiatrem. Máma ta se z toho složila. Ta 

skončila na antidepresivech. Si pamatuji, že nás naše matka chtěla kolikrát zabít, když 

přišla od soudu a tam to nějak nedopadlo. Máma psychiatra, já psychologa  

Byly naplňovány fyziologické potřeby? 

- obživa (jídlo, bydlení) 

- dostatek financí na obživu 

- hygiena, zdravotní ošetření = fyzické zdraví (Pokud ne, věnoval se tomu někdo?) 

Určitě! My jsme se ze dne na den ocitli bez koruny. Můj táta utnul všechny příjmy. Moje 

máma byla žena v domácnosti. Takže kasu držel táta. Máma od něj dostávala peníze. 

Mojí matce bylo 47 let, když se to stalo. Moje matka byla před tím 16 let doma. Nás se 

to dotklo hodně, on byl ten, kterej byl podnikatel, kterej vydělával peníze a zabezpečoval 

rodinu. Zůstali jsme v tý 3+1 na tom sídlišti. Ze začátku to bylo tak, že táta posílal jakoby 

výživný po mě. Přijel před školu, do ruky mi dal 5000,- a tohle vám tady musí stačit. Na 

nájem tak na vaše potřeby. Náš se to týkalo jak toho bydlení, tak těch financí. Kolikrát 

jsme neměli ani na pitomej rohlík. Naučilo nás to nakupovat v akcích. Chodit po akcích, 



sledovat ty ceny. Máma teda musela hledat práci, ale bylo to těžký, sedmačtyřicet, doma 

13letou holku, ségře bylo vlastně 7. 16 let vlastně doma. Vlastně žádný zkušenosti. Bylo 

vlastně složitý, než si máma našla práci. Takže jako určitě, my se ségrou jsme se musely 

vzdát veškerých kroužků. Já chodila na tenis, angličtinu. Toho jsme v podstatě museli ze 

dne na den nechat. Ani na školy v přírodě jsme nejezdili. Opravdu obrovský uskromnění, 

abychom měli vůbec peníze na nájem.  

 Já jsem se vlastně z psychosomatiky složila. O rok pozdějc jsem skončila 

v nemocnici od dubna do června. Kdy jsem měla gynekologické problémy. Se slepým 

střevem jsem měla vlastně problémy. Na zdravotním stavu se to podepsalo. Co se týče 

psychiky, tak jsem jednu dobu měla sebevražedný sklony. Sebepoškozování a náběh na 

poruchu přijmu potravy.  

Co se týče toho bydlení, tak si máma hodně půjčovala od kamarádů, kamarádky, kterou 

měla vlastně v baráku.  

 

Potřeba bezpečí a jistoty 

- Podpora – co Vám zajišťovalo pocit bezpečí, jistoty a stability 

U kamarádky, možná. Jako máma taky nefungovala. Máma ta se složila. Ta trávila 

léto na balkoně, kouřila jednu cigaretu za druhou. A nějak tak se dala do hromady 

v září. Já jsem se neskutečně těšila, až nastane září a vypadne se do školy. Až tam 

jako nebudeme muset bejt. Takže jako podporu jsem měla u jedný kamarádky, 

který jsem se mohla svěřit. A podporu, no já jsem utíkala do toho sebepoškozování, 

že jsem trýznila sama sebe. Tohle, když vezmu zpětně. Tohle byla moje útěcha. Moje 

podpora, když já jsem utíkala před tou mámou. I takovou podporu jsem měla ve 

vaří třeba. Úklidu domácnosti. Únik v kuchyni od reality. Že jsem pro tu ségru pro 

sebe a mámu vařila a upekla.  

Já jsem od svého otce slýchávala, že to byla moje vina, a že odešel kvůli mně. Že já 

jsem drzá. Pro mě to řezání bylo takové trestání, že jsem cejtila takovou tu fyzickou 

bolest, a ne tu psychickou. Že ta psychická bolest je kolikrát horší než ta fyzická. 

Já když jsem vždycky vzala do ruky ten nůž nebo nůžky, tak jsem měla jednak tu 

úlevu a brala jsem to jako potrestání za to, že je to moje vina, tak i taková msta, že 

se mstim těm rodičům. Nikdo nebral v potaz, že brečim, jsem smutná. Na mě přešla 

péče o pejska, mámu a ségru, a ještě vo tu domácnost.  

- Zhodnotit na kolik byl vyvolán pocit nejistoty na škále 1-10 

Desítka! 



- Jistoty, které zůstaly 

Jo, to jako jo, my jsme byli zvyklý slavit svátky, narozeniny. Co táta odešel, tak jsme 

se s jeho stranou rodiny přestali stýkat. Vánoce, to vždycky přijel brácha, kterej 

měl už svoji rodinu.  

- Mohli jste sdílet s rodiči, to co jste v té době od nich potřebovali? 

Asi s mámou jsem mohla, ale já jsem moc nechtěla s někym to moc řešit. Měla jsem 

takovej pocit, že mi nikdo nerozumí. Mohla jsem za tou mámou, ale když jsem 

viděla, že ta máma má svých starostí dost, tak jsem ji nechtěla obtěžovat.  

 

Potřeba přijetí, lásky a sounáležitosti 

(kamarádi, širší příbuzenstvo…) 

- Měli jste v daném období někoho takového, kdo Vám byl podporou? 

U tý kamarádky určitě, ale já jsem na to mluvení moc neměla. Já se třeba svěřim, až když 

to třeba pomine. Když mam třeba takhle nějakej problém, tak to nerada ventiluju nahlas. 

Nejsem moc svěřovací typ. Já jsem si v tý době psala deník, takže deník to ví. Deník byl 

takovej svěřovací kamarád.  

- Co jste od nich očekávali 

Já jsem třeba doufala, že se to vrátí do normálu. I když tam ten táta nebude, tak se 

nebudou dělat ty naschvály. Že budou prostě fungovat jako máma s tátou. Tohle bylo mý 

největší přání.  

- Cítili jste se milovaní od obou rodičů? 

Moc ne. Emm, máma měla vlastně docela dlouho problémy sama se sebou. Měla 

deprese, utápěla je pak v alkoholu. S ní to nebylo úplně jednoduchý. Táta ten moc 

nekomunikoval. Ten mezi náma dělal rozbroje. Když už mě psychicky schazoval, ty jsi 

tlustá, ty máš teda dneska ránu.  Tak moc ne.  

- Mohli jste mluvit před rodičem o tom druhém? 

No, to se u nás vedli často debaty. Pomlouval se ten táta. Co udělal špatně. Dokonce nás 

i máma naváděla, že se udělá to, že mu osolíme život. Ten táta zase pomlouval tu mámu.  

- Na základě, čeho jste se rozhodli, ke kterému rodiči půjdete (respektování Vaší 

potřeby) 

Vyplynulo to automaticky, když si vlastně vzpomínám, tak se nás nikdo neptal, ke komu 

chceme. V jednu dobu to vypadalo, že by mohla bejt i střídavá péče. Táta tím vyhrožoval, 

že to podá, ale naštěstí to teda nepodal.  

  



Potřeba úcty a uznání 

- Každý má právo na vysvětlení, proč se rodiče rozvádějí. Bylo o tom s Vámi 

mluveno a vysvětleno? 

Do tý doby vůbec. Máma říká, že to spolu nikdy neřešili. Táta říkal, že jí to říkal už 

dávno. Nevím, kde je dneska pravda.  

- Mluvili s Vámi upřímně? 

No, ta máma jo. A když to vezmu dneska už zpětně, tak táta asi taky. Každej se snažil tu 

svoji verzi nějak podat, ale dneska vidím, že na tom mají vinu oba.  

- Ptali se na Vaše názory? 

Ne, moc ne, ale já jsem zase byla taková držkatá, že jsem jim to prostě řekla. Táta ten ze 

mě měl srandu, ten to shazoval. Máma sem tam nějakej ten názor vzala. Ale myslím si, 

že tenkrát můj názor nikoho nezajímal.   

- Brali Vás vážně? Měli jste potřebu, aby Vás brali vážně? 

Tak asi jo. To si myslím, že jsem nějakým způsobem respektovaný byla. Když jsem 

uvařila, postaral se o tu domácnost. Tak nikdo nic namítat nemohl.  

- Cítili jste potřebu uznání, respektování od ostatních ve svém okolí? 

- Měli jste potřebu kompenzace k lepšímu výkonu či naopak? (škola, parta, průšvihy, 

zdokonalování se – chtít být lepší). 

Vedly mě to k tomu ty poruchy přijmu potravy. Abych nemusela myslet na jídlo, tak jsem 

se hodně učila. Tam šly ty výsledky hodně nahoru. Já jsem byla takovej samotář. Já jsem 

měla to sebepoškozování.  

 

Potřeba seberealizace 

- Potřeba posunu dále v budoucnosti, co jste chtěli dělat dál v životě 

- Probíhali u Vás útěky k činnostem, které by dále vedli k seberealizaci? 

Manžel, já jsem manžela jsem potkala ve svých 18 letech. První dva roky byly takový jako 

divočejší. Za poslední dva, tři roky. Nebo takhle. S manželem jsem se měla vždycky super, 

byla to taková kompenzace všeho, kdy s ním jsem začala žít. A na plno žiju teď ty poslední 

tři roky. S ním jsem věděla, že život není jen o utrpení, ale může to být i hezký. 

Moje matka si byla otcem strašně jistá, že si ho vezme a bude s ním do konce života. Mě by 

se to taky strašně líbilo. Já se pokusím, aby můj manžel byl ten nejšťastnější. Udělám pro 

něj prostě cokoli. Vím to, že bych se nechtěla chovat jako moji rodiče. Ten manžel pro mě 

udělal strašně moc dobrýho. Otevřel mi oči, co se týče tý mojí matky. Tak kdy by náhodou 

to prostě nějak nevyšlo, tak vím, že bych se mu nechtěla mstít. Chtěla bych si vzít to hezký. 

Nechci dělat stejný chyby jako naši rodiče. Prostě vím, že nechci děti. Možná změním názor. 



Prostě ne, to hodně navazuje, jak jsem se musela starat o tu domácnost. O tu mámu a trvalo 

to vlastně do 25 let. A já za ty poslední 3 roky jsem jen já a můj manžel. Nedovedu si 

představit, že bych se měla o někoho zase starat. Dokonce jsme si pořídili králíka a po 

necelim roce jsme ho museli dát pryč.  Zase jsem cítila, že mám tu kouli u pasu. Mam pocit, 

že mi prostě někde těch 5 let života někde chybí. Od těch 13 až 18 let.  

 

Doporučení pro rodiče, kteří se rozvádějí:  

Nedělat si z nich boxovací pytel. Neřešit problémy přes ty děti. Ať si vezmou to hezký z toho 

vztahu. Život jde přece dál, mají spolu přece ty děti.  Uvědomit si, že do konce života to 

bude ten táta a m 


