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8 Přílohy 

8.1 Příloha 1: informovaný souhlas 

INFORMOVANÝ SOUHLAS  

k výzkumnému projektu diplomové práce „Znovusložená rodina a její působení na vývoj 

dítěte“, který je veden v rámci studia psychologie na FF UK. 

Já……………………………………………………………. souhlasím s účastí na výzkumu 

formou rozhovoru, který je součástí diplomové práce zaměřené na dítě ve znovusložené rodině. 

Byl/a jsem informována o cílech výzkumu.  

Kdykoli mohu rozhovor přerušit nebo od výzkumu odstoupit bez udání důvodů. Byla jsem 

informována i o možnosti přestávky v průběhu rozhovoru. 

Souhlasím s tím, že z rozhovoru bude pořízen zvukový záznam. Ten bude následně přepsán a 

dále bude nakládáno pouze s přepisem. Nahrávka bude po ukončení výzkumného projektu 

smazána. 

Byl/a jsem informován/a o tom, že v práci nebudou uvedena konkrétní jména ani jiné 

identifikační údaje, a to jak respondenta, tak především klientů z kazuistik zmíněných 

v rozhovoru. 

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na Bc. Terezu Pokornou na emailové adrese: 

tera.pokorna@seznam.cz  

 

 

 

Dne…………………..v ………………………..                                                       Podpis:  

 

mailto:tera.pokorna@seznam.cz
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8.2 Příloha 2: přepis rozhovorů 

Rozhovor s Odborníkem1 (Poradna pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy) 

Co se vám vybaví, když se řekne znovusložená rodina nebo patchworková rodina? 

1: Jako úplně takovou tu základní definici? Mně už tam naskakujou ty kazuistiky, že jo, 

samozřejmě.  

Můžete obojí. 

1: Mně to asociuje nereálná očekávání těch klientů. Chodí ke mně různé rodiny, ať už je to 

klasicky heterosexuální, ale i třeba homosexuální, kt. mají děti z předchozích vztahů nebo 

jiných vztahů a velmi často přicházejí s takovým tím očekáváním: „jo, hele, my spolu bydlíme, 

já jsem ten náhradní, nebo ani ne náhradní, já jsem prostě tatínek a teď mám nějaké očekávání, 

že mě to dítě bude poslouchat, že mě bude mít rádo, že mě bude respektovat“.  Anebo také 

někdy za mnou chodí ženy s tím „nedokážu to dítě mít ráda, neodkážu si k němu vytvořit vztah“. 

Děkuju. Chci se i vás zeptat, jak to vnímáte, jestli vám přijde, že to je nějaký přechodný jev, 

který se teď ve společnosti děje, nebo jestli je to vlastně nějaká trvalá změna toho, jak 

definujeme rodinu, toho, jak ji budeme pojímat, to, o co v ní budeme usilovat v podstatě… 

 1: Já si spíš myslím, že to je trvalý, že to je něco, co je prostě…přijde mi, že se to stává 

víceméně normou. Jo, že vlastně v té třídě dětí to tak je, což může mít své výhody i nevýhody. 

Já pracuju někdy i s dětmi z rozvádějících se rodin a ony to můžou vztahovat k tomu, že 

vrstevníci mají zkušenost s tím, že rodiče se rozvedli a mají tam třeba nějaké nové sourozence 

další - což je ta výhoda – a nevýhoda je samozřejmě v tom, že to dítě se v tom strašně těžko 

hledá, plácá, nemá se na koho obrátit, protože ty rodiče, s nimi to řešit nemůže. A to velmi 

rychle zjistí, že to s nimi řešit nemůže, protože oni tam nejsou nestranní.  

Vlastně to není to neutrální pole, kde by nějakým způsobem dostalo všechny strany mince. Hm, 

takže vlastně spíš nějaká trvalá změna. Vy jste zmínila, že se to asi trochu stává normou. Jak 

to, na druhou stranu, může působit na děti, které to mají jinak, pro které je normou úplná 

rodina? Nemá/nebude se odrážet ve škole, ve výuce změna této normy? 

1: Jako budu hodně osobní. Mně se stalo, že moje dcera přišla ze školy a byla z toho zničená 

/je jí deset let/, protože jí spolužačky řekly, že to je naprostá hrůza, že má malého sourozence. 
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Jenže jí to vlastně řekly ty, kterých rodiče se rozvedli. Tatínek odešel a založil novou rodinu  

a má to malé dítě, které tady ty desetileté holčičky většinou hlídají, chtě nechtě, to tam 

nefunguje moc, takže ho moc nemusí. Čili ta jejich norma je hodně těžká pro děti z běžných 

rodin, protože to je nesrozumitelné. Tam to nové dítě znamená, že tatínek odešel pryč a proto 

je nové dítě, jo, čili tam oni často ty nové sourozence nepřijmou, nebo alespoň z počátku ne. 

Většinou si nedovolí dát najevo, jestli mají nebo nemají rádi, ale kdyby se s nimi o tom člověk 

bavil a cítily se bezpečně, tak řeknou, že je rádi nemají. A to je docela těžký, to mi přijde, že je 

hodně těžký. Protože vlastně ty děti, ať už z nového nebo pův. vztahu, tam jsou pasivní, nic 

nezavinily, ale nemůžou s tím ani nic dělat. Čili, když to vezmu přes ty děti, tak je to docela 

komplikovaný.  

 Já jsem někde četla článek v novinách, o tom, jak je to vlastně výhodný. Jak se ty děti 

učí komunikovat na více stran, že ta rodina patchworková je vlastně tvořená spoustou nových 

lidí a jak je to vlastně výhodný. A mně to teda zas až tak výhodný nepřijde. Vlastně je to taková 

z nouze ctnost. Tak se něco někdy naučí, ale je tam za tím schovaných spoustu takových 

různých negativních emocí. A ztráta pocitu bezpečí, ztráta pocitu, že ty rodiče má tam pro sebe. 

 Já jsem se setkala s přirovnáním, že vlastně je to přirozené, že se vracíme k určitému životu  

v tlupách, ve smyslu, že jde o jakousi vztahovou síť, kde to dítě se pohybuje. Jak to vidíte? Co 

si o tom myslíte? 

Já to nedokážu dost ohodnotit. Jestliže to dřív byla určitá norma, že tak žili všichni, vyrůstali  

v tom, tak jasný, asi to mohlo být dobré. Ale u nás jakoby oficiálně to pořád norma není. Lidi 

se berou, vstupují do vztahu, nemusí se ani brát, s tím, že spolu fakt vydrží. A jestliže se stane, 

že nevydrží, tak všechno, co se děje potom už je jako by hledání nejlepšího řešení ze špatných. 

Není tam ta win-win situation, jakože vlastně my tam nenajdeme nejideálnější řešení. No, co 

řeším s lidma, kt. se rozvádějí a mají děti, tak opakovaně říkám: hledáme nejméně poškozující 

variantu, ale z těch špatných. Vždycky to bude nějak špatná varianta. Protože oni čekají, že to 

bude zalité sluncem a všichni se budou mít rádi. 

Přijde mi, a vy jste na to možná narazila, když jste zmiňovala, že se to stává novou normou, tak 

mi osobně přijde, že je ve společnosti tlak na to, aby se právě neříkalo, že to je vybírání z těch 

špatných variant, ale že vlastně je to další dobrá varianta.  

1: To si myslím, že není dobrý, abychom takhle mluvili nahlas. Zvlášť ty děti to takhle 

nevnímají. Ty rozvádějící se dospělí možná, jo. Ať už třeba jdou za hlasem svého srdce a jsou 
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ochotni si tu realitu vlastně možná trošku upravit. Ale to dítě to takhle rozhodně nevnímá, že je 

to dobrá varianta.   

Další otázky budu směřovat k tomu, že na rodinu můžeme pohlížet z určitého strukturálního 

hlediska – systém, co má strukturu, podsystémy. Chci zeptat, zda souhlasíte s tím, že rozpadem 

a znovusložením se ty struktury a hranice mezi těmi strukturami mění, a jestli si myslíte, že to 

je významné a jaký to může mít vliv na vývoj dítěte? 

1: Mám zkušenost, abych to zjednodušila, s dvěma takovýma základníma rovinama u dětí. 

Jedna je, že to dítě se v tom naučí chodit, naučí se tak jako až manipulovat, jako by využívat tu 

situaci, pro svoje dobrou, ale vlastně ve skrytu duše ty děti nejsou šťastné. Takové jako „abych 

z toho vytřískal, co nejvíc, z té blbé situace“. A někdy jsou to děti, kt. se třeba stává, že šikanují 

ve škole, protože potřebují pocit moci, kontroly nad jakoukoli situací. Když to nemají doma, 

tak alespoň ve škole. A pak jsou děti, hodně citlivé děti, které jdou do takového toho smutku, 

až patologického. Ale ono se to přelévá, hranice mezi těmito skupinami nejsou úplně zřetelné 

a řekla bych, že občas se stane, že přeskočí z jedné do druhé. Já si myslím, že …jak zněla ta 

otázka? 

Šlo vlastně o strukturu rodiny a jak změny, to, že např. ty hranice jsou nejasný, tak jaký to může 

mít vliv na dítě? 

1: Takhle, já těm rodičům říkám: ať to dopadne, jak dopadne, vy potřebujete, aby to bylo 

zřetelné. Když to např. spěje k rozvodu: dobře, rozveďte se, ale pro to dítě – co je pro něj vlastně 

hmatatelné? Jak se s tím tátou, mámou budu vídat? Kde budu bydlet? Kde oni? Budu chodit do 

jiné školy? Takové fakt ty hmatatelné věci. Čili oni se tam často utápí v nějakých svých 

pocitech, a já jim jakoby v tom prvním kontaktu nechci na to moc naskočit a říkám jim: vy 

nejdřív potřebujete řešit tyhle praktické věci, pak až můžeme ošetřit vás. Bavit se, proč se ten 

vztah rozpad, ale to dítě potřebuje prostě mít nějaké jistoty a i když to bude pro něj špatně, 

aspoň se má k čemu upnout. Takže oni potřebují často nějak pošťouchnout, aby konali, protože 

jsou schopní se plácat v tom vztahu nikoho a ničeho spoustu let, nedej Bože, to je pak dítě  

z toho vycukaný, protože neví, co z toho vyleze a je z toho vlastně nešťastný. 

Takže to, že je to nejasné, nejisté… 

1: To je tam vlastně to nejhorší. 
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S tím souvisí moje další otázka: máte nějaký nástroj, kt. vám pomáhá, aby si ta rodina, dítě, 

vlastně členi, se kt. pracujete, ujasnili tu strukturu, to, co se děje? 

1: Ptám se jich na to, jak to bude, jak si to představují. A třeba si to osaháme v myšlenkách: 

když byste se teda rozešli, tak…. 

Vlastně si ty situace nějak modelujete? 

1: Jo, vlastně v momentě, kdy se to vysloví, tak už je to potom reálné. A někdy se stane, že  

i mezi konzultacemi už konají. Já někdy pracuji i s dětmi, když o to to dítě stojí. Oni o to teda 

často stojí ty rodiče, ale to je takové to, že mají někdy představu, že mi tam to dítě přivedou  

a já ho opravím. Já jim říkám: fajn, to nepůjde úplně, to se asi nedomluvíme, ale jestli to dítě 

chce a má nějaký důvod, proč by chtělo chodit k psychologovi, tak je to v pořádku. A tedy ty 

děti si tam taky osahávají ty představy – a co si vlastně myslí? – a kamarádka to měla takhle a 

já se nejvíc bojím toho a toho, přeju si, aby to dopadlo tak a tak. Takže vlastně na začátku 

poradenství se vlastně seznamujeme s tím, jakou mají představu o té situaci. 

A vy si tak také můžete udělat představu, jak oni to prožívají? 

1: Já sama v sobě samozřejmě mám představu, když ke mně přijde, že v té rodině je nějaká 

krize. Zvlášť, když jsou tam děti, tak mám v prvním gardu, jestli ta rodina má nějaké zdroje, ze 

kt. může čerpat. Jestli to může spět k tomu, abychom pracovali na tom, aby se nerozpadla. Tady 

mluvím spíš o tom, když jeden z nich má třeba jasno, že nechce pokračovat dál, tak v tom 

případě bych byla za to, aby se to dělo co nejrychleji. My s nimi vlastně domlouváme i odluku, 

jakože se odstěhuje jeden na předem daný čas a místo a je to takový nácvik, zkouška rozvodu. 

Jaký typ znovusložené rodiny se řeší v konzultacích nejčastěji, pokud je možné to posoudit? 

Typem myslím znovusl. r. matky, znovusl. r. otce, dvojitě znovusl. r., jestli mi rozumíte? 

1: Nejčastěji ti, co jsou v novém vztahu a mají tam děti z původních. Někdy je mají ve střídavce, 

někdy má žena ve své péči s tím, že jsou 1x/14dní u tatínka. Čili tohle je nejčastější model. Ti 

dva noví dospělí. Potom další jsou rozvedení nebo rozvádějící se, kdy je to buď žena nebo muž, 

kt. má problém s tím, že když je jejich dítě s rodičem, tak je u toho ten nový partner/partnerka. 

Buď oni, nebo ty děti s tím mají problém, často to řešíme přes toho dospělého. Těch dětí tam 

tolik není, já s nimi pracuju velmi ráda, ale není to denní chleba úplně.  
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Když jste mluvila o tom, že to bývá jeden rodič s novým partnerem, bývají to spíš matky + 

partner nebo otec+ partnerka? 

1: Dřív bylo, že tradičně si ženy o pomoc říkaly víc, ale ono se to teď hodně vyrovnává. Mám 

pocit, že už je to, plácnu, třeba 55:45, jo? Že ty chlapy už teď taky hodně chodí. Tatínci si říkají 

o pomoc, s těma dětma jsou víc, chtějí se víc podílet na výchově, a tak často přijdou do PPP, 

protože maminka má nového partnera a tátu stresuje, že je ovlivňuje víc někdo jiný než on. 

Často řeší tu střídavku. 

Ono tohle téma je hrozně komplexní tím, jak těch uspořádání je možných hrozně moc – různé 

ustavení styku, noví sourozenci… 

1: Jo, pak když si ještě pořídí nové dítě, to je v tom taky pak dobrej hokej. 

Říkala jste, že nejčastěji za vámi chodí dospělí. Přesto, myslíte, troufnete si odhadnout, jestli je 

pro dítě náročnější, když má znovusl. r. na obou stranách nebo jen u jednoho rodiče a druhý 

žije sám ve smyslu, že nemá nového partnera a další děti? 

1: Já bych tam nehledala univerzální pravidlo. Jsou děti, kt. jsou rády, že mají toho jednoho 

rodiče pro sebe. Na druhou stranu jsou děti, kt. vyhovuje, když ta pozornost se na chvíli odpoutá 

od nich pryč. Řekla bych, že do té prepuberty jsou děti rády, že se o rodiče nemusí dělit. Ale já 

pak s ženami pracuju tak, ať to nepřešvihnou, ať si s těch dětí pak nedělají vlastně partnery, to 

je takový trošku potom riziko. Ony na to docela slyší. Říkám jim, že v té krizi to dítě vnímá 

jako nestandartní a má tendenci se trochu stavět do role dospělého a pomůže. Ale co nejrychleji 

se to snažte vrátit zpátky, abyste tam vy byla za tu mámu, která to zvládne, a i když má trable, 

tak to zvládne a nebude to řešit dítě. Aby to dítě prostě mohlo být dítě a zlobit a nebýt předčasně 

dospělé.  

 Já jako nevím, jestli je to horší nebo lepší varianta, pokouším si teď vybavit nějaké 

konkrétní klienty. Ono to vždycky závisí na tom, jak to ty lidi zvládnou. Zažila jsem klienty, 

kt. se opravdu domluvili a nějak to fungovalo. Bylo to docela dobrý, relativně teda, pro děti.  

A pak byli klienti, kt. bojovali neuvěřitelným způsobem, a vlastně nebylo dobře nic. Ať už tam 

nastavili střídavku, nebo výhradní péči jednoho, tak stejně nebude dobrý nic. 
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Hmm, to je potom opravdu náročná situace, taková bezvýchodná… 

1: Přijde mi docela fajn být taková podpůrná terapeutka pro to dítě. My tam s ním nic 

nevyřešíme, ale ono tam má prostor prostě o tom mluvit a já ho podporuju. Má prostor být 

naštvaný, někdy na mámu, někdy na tátu. Oni tam teda chodí moc rády ty děti potom, když 

zjistí, že to je bezpečné prostředí, že můžou říct cokoli. 

Já na to trochu navážu, my jsme to vlastně zmínily, jaká jsou nejčastější témata, s kterými 

přicházejí? 

1: Muž, kt. vyžení děti a vídá je často (tj. spíš výhradní péče než střídavka, ale i střídavka 

někdy), tak chodí s tím, že vyžaduje poslušnost a aby klapaly podle jeho pravidel. A máma 

chodí s tím, že on je na ně moc drsnej a přísnej a nějakej..tak si to tam vymezujeme a je to 

vlastně hrozně těžký, protože já jim říkám: ta výchovná pravomoc, tu má ten biologický rodič, 

tu vy vlastně nemáte. Zase ale na druhou stranu žijete na jednom prostoru a je dobré si nastavit 

pravidla soužití a ty si musíte nastavit všichni společně. No a to pomůže. Oni pak jdou po těch 

pravidlech a někdy se jim i uleví, když si uvědomí, že vlastně nemusí vychovávat. Ale je to 

vlastně docela takový oříšek, já myslím, že jak je to soužití na blízko, tak se tomu /vychovávání/ 

vlastně moc nedá vyhnout. 

Máte nějakou představu toho jakou roli, jaké funkce zastává v rodině nevl. rodič, resp. jaké by 

měl zastávat? 

1: Já bych to fakt rozdělila na ta pravidla toho společného prostoru a potom nějaká, co se týče 

společného času. Což závisí na věku dítěte, spíš by to měla být taková nabídka. Fakt ty rodiče 

nemůžou očekávat, že ty děti s nimi celé nadšené budou trávit čas. Asi nebudou, a čím jsou 

starší, tím víc nebudou. A teď nemluvím o tom, když jde o rodiny, kam přijde ten nevl. rodič  

a vychovává dítě od mimina a třeba toho svého ani ty děti neznají. Když ještě funguje ten 

biologický rodič, tak je to taky specifické. 
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Jak vlastně vymezit tu roli? 

1: Měl by vždycky spíš nabízet spol. čas, ale do toho si vymezit jasná pravidla společného 

soužití. Že bydlíme tady na jednom prostoru, máme nějaká práva a nějaké povinnosti.  

A aktualizuje se to s tím, jak to dítě roste, to je tady docela důležité. 

V případě, kdy ty děti nejsou ochotné přijmout toho nevl. rodiče.? Nechtějí ho třeba vůbec 

poslouchat, odmítají s ním komunikovat, umím si představit, že starší mu mohou nějakým 

způsobem dávat najevo, že jím pohrdají… 

1: Já myslím, že ono je to hodně na něm, v momentě, kdy on vlastně povolí z toho výchovného 

tlaku, tak tohle se nemusí dít. Když on je bude někam tlačit a snažit se je vychovávat, tak ony 

pravděpodobně půjdou do nějaké opozice. A já jim často říkám, že vlastně puberťáci jdou do 

opozice proti svým bio rodičům a je to zdravé a běžné, čili jasně že půjdou do pozice vůči vám, 

no, ale vy je nemusíte vychovávat, vy na to nemusíte dbát. Nechte to na té mámě víc, ať si to 

diktuje víc ona. Takže je vracím od toho rodičovství, kt. si tam nanominovali k tomu vztahu, 

ať si pracují na tom partnerském vztahu. A ten vztah je něco, do čeho by ty děti neměly kecat 

a neměly by do toho kecat, ani biologickým rodičům, ani když jde o nový vztah. To dělá paseku, 

když máma si dětem říká o svolení, to je prostě špatně. Ona by jim vlastně měla říct: ano, mám 

nového partner, je to můj partner, není to váš táta. Jediné co po vás chci je, abyste se chovaly 

slušně, to je celý, abyste uměly pozdravit a poděkovat. Čili po tom to může nějak fungovat.  

S tím, že ti puberťáci to samozřejmě budou zkoušet. 

Myslíte, že to může být jiné v rodinách, kde jsou ty děti jak vlastní, tak nevlastní, tak polorodní, 

kde vlastně pro ty jedny tátou není a pro ty druhé je? 

1: No, je to snazší v tom, že on tam může být tím tátou. 

Že někde může uplatňovat ty svoje výchovné a otcovské požadavky? 

1: Jo a tam my ho můžeme vracet a tam ho ta žena může ocenit, že dobře funguje. Ale ono to 

bývá často zástupný – ony ty děti ho štvou, protože ho štve něco na té ženské, takže když se  

k tomu dostaneme, tak pomůže, když ujasníme, že na něho nemá čas tak často, jak by si 

představoval. 
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Paradoxně přes problém s dítětem se člověk dostaneme do problému ve vztahu. 

1: Ono se to prolíná. Ted si vzpomínám, že jsem měla rodinu, kde opravdu odešli od svých 

původních rodin a oba v nich nechali děti /i žena i muž/. Pak to teda dopadlo nějakou formou 

střídavky. Žena šla za hlasem svého srdce i přes děti, že ty vlastně opustila. Ke mně přišli s tím, 

že ty děti se navzájem nesnášejí a že za nimi nechtějí jezdit. Pracovali jsme na tom, že je to 

normální a že si nemůžou myslet, že to bude jako Ordinace v růžové zahradě. A oni byli hrozně 

překvapení! Čekali, jak budou všichni šťastní, jak se děti budou objímat, budou se mít rády. 

Pomohlo ta konfrontace se realitou, že když si řekli, že z toho nebudou nadšení, ty děti s nimi 

začaly mluvit.  

On asi se člověk začne trochu jinak chovat, jakmile nemá tak vysoká očekávání a děti to vycítí. 

Když přemýšlím nad těmi sourozenci, je tam spoustu změn. Máte vy zkušenost, že byste řešila 

sourozenecké vztahy v znovusl. r.? 

1: Mám kl. 17letou, kt. ke mně chodila od 14, kdy tatínek opustil rodinu, a ona to nesla velmi 

těžce. Šla pak až do PPP, byla to taková velmi citlivá holka, cílevědomá, na sebe přísná, ale to 

se nám nějak podařilo ustát. Teď začala chodit s pocity viny, že tatínek má nové děti - její 

sourozence a ona je nikdy neviděla a ona je nemá ráda. Tak jsme pracovaly na tom, že to je 

vlastně normální. A do toho, ještě to bylo takové vtipné, jak člověk vlastně vždycky pracuje  

i sám se sebou. Ona si jednou všimla, že jsem těhotná, normálně kl. vůbec nevědí, jestli mám 

děti, nebavím se o tom s nimi, ale ona se zeptala, a tak jsem řekla, že ano. Říkám, že u nás doma 

je to tak, že máme 2 starší děti a po delší době čekáme třetí, ale oni jak jsou biologické, tak to 

je úplně něco jiného. „A teď si třeba Maruško představ, že by vaši spolu zůstali a čekali 

miminko – sourozence“ a ona úplně roztála a říkala, že to by se hrozně těšila. Vlastně sama si 

to odžila, že by to bylo úplně něco jiného. Že tady ten tatínek od nich odešel, když jí bylo těch 

14, když ho potřebovala, neozýval se jim. Bylo to hodně bolavé. A do toho si pořídil dvě malé 

děti, kt. ona prostě nemohla mít ráda, jako nemohla. Tak co jsme řešily: pocity viny. Něco 

jiného je, když ty děti spolu potom žijí, tak mě přijde, když spolu fakt vyrůstají, a ty rodiče 

nejsou blázni, že je to vlastně jedno, jestli jsou polorodní nebo ne. Anebo někdy se fakt povede, 

že ty děti se mají rády a rodiče úplně tak moc ne To mi potom přijde, že ty děti jsou častěji 

schopné zdravějších vztahů než ty rodiče. 
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Já se teď vrátím k tomu rodičovství – tady u nás víme od prof. Matějčka tu hezkou poučku, že 

přestože končíme v manželství, rodiči zůstáváme pořád. Myslíte si, že to pořád platí? 

1: Já jim to říkám, dělám s nimi i takovou tu vizualizaci, u čehož slabší povahy se rozbrečí, kdy 

vlastně dítě ztrácí tu rodinu, už není, a získává dvě nové. Jedna je tvořená mámou a dítětem  

a druhá tátou a dítětem. A jednou tam přibude nový partner a děti atd. a je to hrozně důležitý 

pořád to říkat. 

Ptám se vlastně proto, že když jsme mluvily o tom, že se mění norma rodiny, jestli i tohle, co je 

rodičovství, se nebude taky rozšiřovat, měnit? 

1: Že by se vztahovalo i na ty nevlastní děti? 

A nevlastní rodiče, resp. dospělé, kt. tam figurují a pečují nějakým způsobem o dítě. 

1: No, z pohledu dítěte možná, ale z pohledu rodiče si myslím, že se to zas až tak moc nemění, 

že fakt rodič zůstává rodičem tomu svému dítěti, s tou výjimkou, že když přijde k dítěti, kt. je 

malinké a nemá kontakt s biologickým rodičem a ten nevlastní. ho přijme za své a vychovává 

ho, tak tam bych to neřešila. Ale jinak bych řekla, že z pohledu dětí se to posouvá víc. 

Možná rodiče ani tolik nestojí o to, aby byli bráni za rodiče i nevlastní. 

1: Často ani ne! Nebo z pohledu té mé poradny to tak vidím. Ale je zase třeba brát v potaz, že 

tam chodí ti neúspěšní, to, co je většina ve společnosti, to já vlastně nevím. 

Ptám se i proto, že v zahraniční literatuře je navržená taková koncepce pluralitního rodičovství, 

kt. hodně reflektuje to, že v mnoha zemích nevlastní rodič nemá žádná práva vůči nevlastnímu 

dítěti a někteří bojují za to, že by je měl mít. Je to o tom, že všichni dospělí, co jsou 

zainteresovaní v každodenním fungování dítěte, mají právo do toho mluvit, rozhodovat. Co si  

o tom myslíte? 

1: Myslím, že primárně by to měla být dohoda rodičů, ne státem nařízená situace. Když jsou 

dva, tvoří pár a je tam dítě jednoho z nich a ti dva ho chtějí vychovávat spolu a jsou ve shodě, 

tak by bylo moc fajn jim dopřát nějaká práva, ale aby to apriori nařizoval stát, to mi přijde 

nešťastný. Třeba je to ke zvážení u rodičů stejného pohlaví, ale to je trochu jiná situace. 
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Mohlo by pluralitní rodičovství přinést něco nového pro to dítě?  

1: Je důležité, aby spolu dál mluvili, aby dítě mělo pocit, že to tam teče, ty informace, aby tam 

nebylo něco tabu. V prostředí mámy tabu pro tátu anebo naopak. Čili aktivně tomu jít naproti. 

Ptát se – „na co se těšíš u táty? Co spolu budete dělat?“ Čili, aby dítě nemělo pocit nepřátelství. 

Tady by to mělo téct, ty informace. Když to rozšíříme na patchwork, bylo by to, ideálně, napříč 

rodinami. To ale vyžaduje, aby se všichni chtěli účastnit, což je těžké. Mám tam často i milenky 

těch pánů, kt. jedou to druhé kolo a kt. na to často nekývnou. Nechtějí, chtějí se starat o společné 

dítě a ty z předchozího vztahu, ať jdou nejlíp do háje, což je jako taky strašně těžký. Čili bylo 

by to fajn, kdyby to takhle fugovalo. Někdy se to asi i povede. 

Mám pocit, že se utváří takový mylný obrázek o tom, jak vzniknou dvě nové šťastné rodiny, 

všichni o ně stojí, všichni jsou z nich nadšení, ale pak jsou případy, kdy to tak opravdu být 

nemusí. A je to pochopitelné. Noví partneři děti nechtějí přijmout, nebo je nechtějí vůbec.  

1: On to je odliv pozornosti. Já jim to říkám /milenkám/, když ke mně přijdou a ještě třeba 

nejsou těhotný, tak se o tom bavíme docela otevřeně a já je upozorňuji, že když budou mít to 

dítě, tak to nebude znamenat, že se spolu na něj budou těšit, budou tomu věnovat většinu své 

pozornosti, protože ten táta už má děti z předchozího vztahu, kt. už s ním mluví! A ty jsou pro 

něj daleko atraktivnější než mimino. A ony na mě koukají, co jsem za megeru, že jim to tu 

říkám, ale často to slyší poprvé. Ale ta realita taková je. Pro tátu je 8 letý kluk mnohem větší 

parťák než mimino, což je pro tu milenku často velmi těžký, bere si to osobně, má negativní 

emoce vůči tomu dítěti z předchozího vztahu. 

Setkáváte se s tím, že rodiny řeší, jak se mají oslovovat? 

1: Někdy jo, a přijde mi, že to spěje k tomu, že si říkají jmény. Všimla jsem si i v širší úplné 

rodině si častěji místo „teto, strejdo“ říkají jmény. Nevím, čím to může být, možná i ten efekt, 

že i ve škole si častěji tykají, nebo oslovuji učitele jmény. Možná je to kultem dítěte poslední 

dobou. Čili vlastně jo. A když se to povede, tak mluví o nevlastní mámě jako o "macešce"  

a když se to nepovede, tak je to "macecha". U nevlastního otce, pokud je to dobrý, tak mu říkají 

„táta“, někdy u vlastního otce "to je můj biologický otec, ale toho já nepovažuju za tátu.“ Je to 

zajímavé, ten slovník. 
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Přemýšlela, jsem v souvislosti i s tím, že "rodina" je docela časté téma ve škole - nakresli rodinu, 

co jsi dělal o prázdninách atd., a oni musejí jako popsat, v čem žijí a není to vždycky 

jednoduchý? 

1: Rodičům říkám - řekněte to ve škole, co se děje, čím procházíte, aby věděl učitel, aby ho 

netlačil do toho, aby kreslil mámu tátu a dvě děti, když to má doma jinak. Učitelé už s tím 

docela umí pracovat, už to zase není nic tak neobvyklého. A pro rodiče je to taky vlastně součást 

toho, že za to vezmu zodpovědnost, když o tom musím v té škole mluvit - děje se mi to, nebudu 

se tvářit, že se mi to neděje. 

Je možnost nějaké prevence a případně jaké? 

1: Mně se docela líbil knížka K. Janouchové, ono to asi bylo primárně o sexu, jak vznikají děti. 

Přišlo mi dobré o tom s dětmi mluvit – nejběžnější, že je máma- táta- děti, ale že existuje  

i spoustu jiných systémů, ve kt. děti můžou žít. Když se s tím seznámí touhle formou dopředu, 

tak i když to nezažije samo, ale jen ve svém okolí, bude vědět a nebude to něco, čeho by se 

mělo bát. Je to na práci v rodině. Od malička rodiče vychovávají děti, jak s nimi mluví: „my 

žijeme takhle, ale někdy to mají tak, že je tam máma a dva tátové“, protože ony se s tím stejně 

setkají. Dobré je, aby o tom rodiče s dětma mluvili, aby se netvářili, že to není pro děti. Kniha 

možná ani není důležitá, spíš pojmenovávat to. 

Aby to potom nebyl vlastně šok, nebo nějaký trest. Myslela jsem na to i ve spojitosti s tím, že 

tomu předchází rozvod, rozvodovost je vysoká, takže jestli vlastně neděláme pořád špatně 

prevenci i rozvodového chování? 

1: Já bych z pozice poradenského psychologa řekla:„vemte se za ruce a běžte do poradny!“ Je 

těžké na to být sám. Ale to není ta primární prevence. Nevím, jestli by fungovalo bavit se  

s dětma v rámci nějaké sexuální výchovy, že tohle se děje. Já bych to úplně nedelegovala na 

školy, já bych to spíš nechala na těch rodičích, jak s nimi o tom budou mluvit. 

Na druhou stranu si říkám, že ti rodiče často sami nevědí, nejsou v tomhle směru dostupní, 

nemají třeba sami zkušenost s něčím jiným… 

1: Nevědí jak …no, asi by to šlo, ale nejpřirozenější je to od těch rodičů. Křesťani mají přípravu 

na manželství a dělají to většinou psychologové. Čili jestli něco na ten způsob zařadit do 

školních osnov – že se to ne vždy musí povést, kam se mohou obrátit a tak… 
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Přijde mi, že v nabitých školních osnovách tohle dost zapadá. Mnoho dětí ani neví, že má právo 

si zdarma zavolat LB. PPP jsou jen ta místa, kam si jdou pro papír, aby mohly mít úlevu na 

diktát… 

1: No je fakt, že osvěta chybí. Oni jsou strašně překvapení, že to dítě k nám může přijít. Ale to 

je možná naše slabina, psychologů, jak je ten obor, jeho hranice velmi vágní. Lidi nerozlišují, 

jaký je rozdíl mezi klinickým a poradenským psychologem, takže by možná bylo fajn udělat 

lepší osvětu. 
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Rozhovor s Odborníkem2 (Centrum pro rodinu Triangl) 

Co vlastně se vám s tímhle tématem asociuje, když to slyšíte? 

2: První, co mě napadne je, že často s dětma začínám tím, že si kreslíme rodinu, nebo ji 

skládáme na pískovišti. A v těchto rodinách je to většinou mnoho postav, objevuje se tam 

mnohem širší rodina a děti váhají, koho tam vlastně ještě zařadit, koho tam chtějí-nechtějí a je 

to velké téma, kt. se pak dost často táhne celou spoluprací, ujasňujeme si, kdo všechno do rodiny 

patří, kdo je pro to dítě důležitější. Prostě něco nového to pro mě bylo, když jsem začínala v té 

práci, něco, s čím jsem se musela vyrovnat, že v uč je většinou nákres, jak vypadá rodina 

trošičku jiný, než ty děti v realitě mají v hlavě. 

Vnímáte, že v poslední době je to častější téma nebo kdybyste měla odhadnout, jak často se 

tahle věc řeší? 

2: Jsem v praxi 6 let, takže asi nemůžu dělat větší závěr. Pro mě to bylo překvapení v tom, co 

jsme se učili, co jsem si ve vlastním prostředí uměla představit a jak to pak bylo v realitě. Přijde 

mi to prostě rovnocenné s ostatními modely rodiny. Většinou se k nám samozřejmě dostávají 

děti, kt. to právě mají nějak trošičku jinak, klasická úplná rodina je trošičku v menšině Takže 

stejně jako se objevují děti z rozvedených rodin, tak se objevují matek samoživitelek, tak stejně 

doplněné rodiny.  Z mého pohledu za 6 let nevidím větší rozdíl, nejdřív jsem pracovala 4 roky 

ve školství a teď tady 1,5 roku a přijde mi to dost podobný. 

Máte pocit, že jde o přechodnou situaci nebo trvalou změnu? 

2: Já mám pocit, že ty doplněné rodiny byly vlastně vždycky, že když se buď partner zemřel, 

nebo se rozvedli, tak přišel nový. To, co mi přijde nové, jiné je, vlastně asi i tím, že je častější 

střídavá péče, tak vlastně se ta rodina rozšiřuje mnohem víc – jsou tam děti bývalého partnera, 

jeho nová partnerka, jejich společné děti…že se vlastně rodiny mnohem víc propojují, což mi 

vlastně přijde dobrý – dřív, když se rodina rozpadla, tak třeba děti úplně ztratily kontakt  

s jedním z těch partnerů, nebo byl velmi řídký. Má to své výhody a nevýhody. Přijde mi 

významná změna, že se častěji děti dávají do střídavky. Mám v péči rodiny, kdy se vlastně ta 

jejich podoba proměňuje každý víkend/týden a různě se to promíchává, možná v tom mi to 

přijde trochu jiné než dřív. 
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Myslíte, že se to mám brát tak, že je to reakce na nějaké události ve společnosti? Narážím na 

to, co je vlastně dnes rodina, jestli není třeba přehodnotit, co za ní považujeme, jestli je stále 

forma máma-táta- děti… 

2: Vlastně nám asi nic jiného nezbývá, protože to tak již dnes velmi často takhle není. Nebo 

takhle: myslím, že dítě má pořád a sobě zakódováno, že potřebuje mámu a tátu a vždycky si  

i v těch velmi spletitých situacích, to je často naším terapeutickým cílem se v tom zorientovat 

v té skup lidí, většinou dlouho po rozvodu vnímají mámu a tátu jako dvojici, přestože už mají 

třeba nové partnery, další děti, ale to prostě tak je. To co je možná změna, že tátové jsou 

mnohem víc angažovaní, než byli dřív, takže i ta touha po střídavé péči je v něčem nová, že ti 

tátové jsou v tom aktivnější a jsou pak vlastně aktivnější ve vztahu s dětma, v tom mi přijde, že 

se to proměňuje, ale zase to přináší výhody i nevýhody. 

Mohla byste zmínit některé z nich? 

2: Z mého pohledu v předšk. věku potřebuje dítě hlavně s mámou, z toho vývojového hlediska 

je to pro něj ideální osoba, nebo ideálně s jedním pečovatelem. Samozřejmě nějak se ukazuje, 

že k tomu má větší dispozice matka, nicméně to nemusí platit paušálně. Každopádně jde  

o jednoho pečovatele, který je stálý a střídá se to se školkou, nějakou institucí, nicméně se 

ukazuje, že pro předšk.děti je střídavka náročná, vzhledem k přesunům a různým věcem. Takže 

tam si myslím, že je lepší, když je dítě v péči jednoho rodiče s častým kontaktem druhého 

rodiče, což předpokládá dobrou komunikaci mezi rodiči. To je ne vždycky po rozvodu možné, 

ale prostě tak to je.  

 Postupně roste vliv táty podle vývojových stádií cca od 6-7 let dítě potřebuje výlučné 

chvilky s tátou, potřebuje se odpoutat od matky, aby mohlo pracovat na vztahu s otcem, tam je 

dobrý, když ten kontakt roste, když máma s tátou mohou vystupovat jednotně, když máma 

vnímá, že je fajn, když je někdy dítě samo s otcem a považuje ten čas za hodnotný, tak to jsou 

ty ideální podmínky, to nebývá často. 

 Výhody: dítě si buduje samostatný vztah s otcem i s matkou, kt. není tak naplněný 

hádkami a konflikty jako kdyby zůstali spolu. Ttaky se ukazuje, že potom, když dítě může být 

s otcem samo, tak jejich vztah je intenzivnější, otec si na něj udělá víc čas a prostor, než když 

byli ve společné domácnosti, takže to může být fajn. Samozřejmě k nám se dostávají spíš ty 

obtížné komplikované situace, kdy to takhle jako nefunguje a takže ty nevýhody jsou v tom, že 

dost často je dítě komunikačním mostem mezi mámou a tátou, musí si vyjednávat podmínky, 
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vysvětlovat, co máma a táta mysleli. Je to těžký v tom, že má dvě zázemí, kt. nejsou stejné. 

Většinou to původní, kt. stále považují za domov, a pak druhý, o kt. mluv, jakože jedou někam 

na návštěvu. Někde to přetrvává docela dlouho. 

 No, nevýhody se často pojí s novými partnery, s jejich dětmi, s novými dětmi, s pocitem, 

že do té rodiny nepatří, že jsou na vedlejší koleji, že se nadržuje těm společným dětem. Když  

k nám přichází přímo po tom rozvodu a rozdělení domácností, tak je to zkrátka stesk po tom 

druhém rodiči a popírání toho, že máma s tátou spolu už nebudou, smutek z toho, naštvání, 

vlastně fáze truchlení probíhá různě dlouho u těch dětí. 

Někteří autoři srovnávají znovusložené rodiny k životu v tlupě, v kmenu. Myslíte, že je možné 

takové srovnání? Jaký to má vliv na vývoj dítěte? 

2: Já myslím, že to vyžaduje nějakou osobnostní zralost a toleranci. Představa, že bývalá  

a současná žena vydrží přes všecky konflikty, kt. rozvod provází a soudní hrůzy, co se 

odehrajou. Myslím, že se k tomu dát dozrát, ale určitě to není hned. Jsou rodiny, kt. toho docílí 

po letech. Tady se s tím určitě nesetkávám, takoví k nám nechodí, to by bylo na rozsáhlejší 

výzkum běžné populace. Nejlepší případ vnímám toleranci, to, že se nemluví ošklivě o té druhé 

rodině, že se snaží ti lidi držet, ale že by tam bylo nějaké velké přátelství. Ale je pravda, že ta 

míra spolupráce je tam nutná velká, proto by se o nějakém chování v tlupě asi dalo přemýšlet. 

Jen si vymyslet harmonogram předávání. Uvidíme, co se z toho ještě vyvine. 

Složité je to asi i tím různým ustavením styku s dítětem…  

2: To myslím, že je také docela časté. Snaží se pak hledat bydliště blízko, aby děti ve střídavce 

mohly mít stejnou školu, což pro ten psychologický rozvod rodičů je náročné – vidět, že partner 

tvoří novou rodinu, někdy jsou ve stejném baráku, přes ulici…pro děti je to super, pro rodiče 

těžké. Pořád se to asi ještě stává, že někdo prostě vezme dítě a odjede do zahraničí, ale je snaha 

tomu předcházet a říkat, že to pro ty děti není úplně dobrej nápad. 

S dětmi tu hodně řešíte strukturu rodiny a to jací členové tam patří…v čem vnímáte největší 

přínos a jestli máte nástroj? 

2: Pískoviště. Kresba se dost často používá diagnosticky, pískoviště je víc terapeutické. Má to 

svoje zásady, ale když to zkrátím, tak se s tím dá lépe pracovat, dá se to různě proměňovat, dá 

se na to koukat z více stran a když to vezmu od toho, že tam dítě vyskládá několik figurek 

chaoticky, hromadu takovou, tak můžeme postupně si je prohlížet a mluvit o tom, kt. mu jsou 
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bílý a dál a kt. by chtěl mít blíž a kt. dál a dá se to různě přesouvat, proměňovat. Je dokázané, 

že během takového povídání a manipulaci v pískovišti se to dítěti daří si v hlavičce srovnat, 

prohlídnout to, vyrovnávat se s tím formulovat, co by potřebovalo, co by si přálo. I když často 

se tam odehrávají třeba svatby toho táty s mámou a vlastně na to koukáme a oni si řeknou, že 

by si to tak přály, že vědí, že to tak nepůjde. A s tím už se dá nějak pracovat, dá se to dítě vést 

k tomu, že to si každé dítě přeje, aby jeho tatínek a maminka byli spolu a že to prostě takhle 

nejde a nějak se o tom dá prostě mluvit, zpevňovat, že máma pro něj pořád zůstává, stejně jako 

táta. Že přestože to vypadá jinak, tak to důležitý pro něj zůstává. Mně to přijde pro ty děti 

srozumitelné a nějak pochopitelnější než v rozhovoru, takže to využíváme často. A práce se 

strukturou je přesně v tom, že i když je tam těch lidí víc, tak to neznamená, že je všechny hned 

musím mít rád. Že je pochopitelný, že jsem třeba na tu novou tátovu paní naštvaný. Je to 

legalizování těchto emocí a uvědomování si nějakých svých potřeb. 

Přijde mi, že možná jste někdy v situaci, kdy to dítě si ujasní tu strukturu, ví svoji pozici, jak se 

má/může vztahovat k ostatním v této struktuře, ale ti dospělí to nereflektují nebo to nemají 

ujasněné stejně? 

2: To, co jsem popisovala takhle ve zkratce, to vlastně někdy trvá rok, rok a půl a my vlastně – 

jsou situace, kdy vezmeme do péče jen to dítě, protože třeba nějak obtížně ten rozvod snáší, 

nebo tu novou situaci, ale u toho vždycky pravidelně dochází k setkání s rodiči – s oběma 

novými páry, nebo jen bio rodiči, to záleží na kontextu té rodiny – někdy máme tendenci 

podpořit tu biologickou rodinu v tom, že jsou ten rodičovský pár a jindy je třeba, právě pro to, 

že už tam vznikají nějaké nové spory, pracovat spíš s těmi novými páry odděleně, a mluvíme  

o tom, co dítě potřebuje. Snažíme se odhlédnout od partnerského a pomoc jim, aspoň v tom 

našem prostoru, poodstoupit od těch věcí a vidět, co potřebuje dítě v tu chvílí. A zase znovu 

normalizujeme, že když se cítí dobře s nevlastní mámou, že z toho vlastně může být nějak 

zmatené, že jako by tím zrazovalo svoji vlastní mámu. To je proces paralelně. A potom někdy 

přicházejí jako na rodinnou terapii rodina, kde je matka s novým partnerem, s jejich dítětem  

a dítětem s prvního manželství, kdy vlastně oni tvoří jednu rodinu – to je časté. A tam pracujeme 

s touhle novou rodinnou, střídavka tu často nebývá nebo není tak intenzivní, ale samozřejmě 

tam mluvíme o těch dalších členech, kt. do ní nějakým způsobem zasahují. Zpřítomňujeme je, 

mluvíme o nich, kreslíme si, že vlastně to dítě patří tak trochu ještě i někam jinam, že si přináší 

pravidla, emoce z té jiné rodiny a že se s tím nějak musí počítat. To je docela časté, že tam je 

dítě, kt. má rodiče někde jinde a už má sourozence společného, takhle se taky pracuje. Jde tu 
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hlavně o komunikaci a o vyjednávání toho, že v té původní rodině byly trošku jiná pravidla, 

než jsou teď v té nové, jak se s tím dítě vyrovnává a tak. 

Moje další otázka by byla: jaké typy konzultací tu děláte nejčastěji a jestli se někdy stává, že by 

celý ten rodinný systém byl zapojený do práce s tím dítětem? 

2: Nový /rod.systém/ určitě jo. Někdy zvažujeme, jak to oddělit, nebo jestli to jde spojit – 

přizvat toho vlastního tátu, aby tam seděl s tím novým. Vím, že někteří kolegové už tak 

pracovali, že se jim ty konstelace rodiny rozšiřují, až kam to jde, ale není to úplně běžné. 

Většinou někdo je iniciátorem té spolupráce a podle toho se snažíme odhadnout, co by bylo pro 

tu rodinu nejlepší, v jakém složení docházet. Dost často z kapacitních důvodů se nejprve 

snažíme pracovat s rodičovským párem, ať už je spolu nebo od sebe, právě na nahlédnutí potřeb 

dítěte, ať už vývojových nebo v tu konkrétní situaci. Dost často tu sedí rodiče, i když rozvedení, 

ale sejdou se tady jako rodiče a to se docela daří, s tím máme dobrou zkušenost. 

Možností, jak se ta rodina dá složit po rozpadu je spousta – může ji zakládat jen matka, nebo 

oba rodiče najednou, některý z nich klidně i dvakrát. Může to pro dítě být nějak významná 

změna, jestli má novou rodinu na straně jednoho nebo obou rodičů, jakou máte zkušenost vy? 

2: Napadá mě, že někdy mi to skoro přijde komplikovanější, když je to jen na té jedné straně, 

protože dítě má tendenci to vyvažovat. Když by třeba máma zůstala sama a táta už má novou 

partnerku a nové děti, tak dítě se cítí víc vázáno k mámě, není to tak vždycky, ale přijde mi, že 

je to častější tam, kde ten jeden rodič zůstává bez partnera /jestli jde víc o mámu nebo tátu se 

nedá říct, našla bych určitě příklady na obou stranách/, ale ono stejně se ukazuje, že když ty 

rodiny jsou dvě a je tam víc sourozenců, tak oni se tak nějak rozdělí, že někdo má blíž k té 

mámině rodině, někdo k tátově. Tam tak se snažíme pracovat na sourozenecké alianci, aby  

v tom mohli být jednotní a nemuseli se se dělit – oni to samozřejmě nedělají vědomě, že by si 

řekli „ty máš tátu, ty mámu“, ale někdy to tak trošku vypadá, že se přikloní na stranu jednoho, 

to ale probíhá už během rozvodu a dost často to bylo v té rodině založené už někdy předtím  

a jen se to vyvíjí dál a my se snažíme na to rodiče upozornit, aby si toho všimli, pracovali s tím. 

Když rodič nemá partnera, dítě má tendenci dostávat se do té partnerské role a někdy to na něj 

potom klade veliké nároky, kt. ještě není schopné plnit a má to další balík starostí a potíží, kt. 

zbytečně vznikají. Někdy je to snazší, když má nového partnera, ale zase to přináší jiné 

problémy, no vždycky je to komplikované. 
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Asi s tím trochu souvisí to, jak to vlastně celé začít – když budu rozvedená matka a najdu si 

nového partnera, jak ho uvést, myslíte, že je třeba rozlišovat, co je partnerství, co rodina? Jak 

ho dětem představovat? 

2: Hm, z ideálního hlediska by bylo dobré, aby se partner nestěhoval do domácnosti předtím 

než si jsou jistí, že chtějí ten vztah udržovat, což je v tom věku těžké, ono to jde všechno rychleji 

a těžko se odhaduje, jak to bude vypadat, ale myslím, že většině rodičů to tak má a snaží se 

nevtahovat partnera do rodiny dřív, než si jím jsou jistí, ne že by si každého, s kým randí, hned 

stěhovali domů, myslím, že pro to dítě je to důležité ve chvíli, kdy s ním začnou sdílet 

domácnost, to je velká změna. Pak podle věku dětí je dobré o tom s nimi mluvit dopředu, 

postupně seznamovat, u těch starších dětí někdy rodiče až berou v potaz jejich názor, jestli si 

to přejí nebo nepřejí, to je pro mě otázka, jak moc na to děti mají právo nebo nemají. Myslím, 

že je to těžké, že dospělý si v tomhle musí důvěřovat, že to dokáže rozhodnout, protože není 

dobré tohle rozhodování nechávat na dětech. Ale myslím, že to tak ani v reálu neprobíhá. 

Myslím, že hodně se řeší, jestli ten nevlastní rodič má stejné rodičovské povinnosti jako ten 

vlastí a v tom si myslím, že je to opravdu těžké. Je třeba, aby se noví partneři dohodli, v čem 

budou vyžadovat poslušnost, třeba stanovení nějakých základních pravidel, kt. jim přijdou jako 

opravdu základ, a v tom se prostě musí podpořit, ale zároveň tak, aby se děti necítily, že je 

máma zrazuje, to může být opravdu těžké. Když se ale stanoví nějaká dohoda, jaká pravidla 

jsou pro tuhle domácnost důležitá a bude je vyžadovat každý dospělý, třeba i babička, tak se dá 

předejít spoustě problémů. 

V ČR je teď docela živá diskuze, jak vymezit roli nevlastní rodiče, chci se proto zeptat, jak by 

podle vás, vaší zkušenosti měla ideálně být naplňovaná? 

2: Ta témata jsou stejná jako v té původní rodině – ti dva partneři se musí sehrát, každý z nich 

pochází z jiného prostředí, považuje ve výchově za důležité jiné věci, v čem se to liší, je to 

biologické právo. Je to prostě stejná práce. Možná dopředu než to partnerství-rodičovství 

vznikne, mluvit o tom, co je pro děti důležité, čím jsme sami prošli a co z toho nám přijde 

důležité, co si nechceme ponechat. A pak v každé situaci, která přináší nové otázky a tam je 

dobré dát si ten prostor, sednout si a probrat to, jak vlastně k tomu budeme přistupovat. A jsou 

situace, kdy jsou ty výchovné přístupy tak neslučitelné, a to je v původních rodinách, že to je 

prostě těžké. Děti to vycítí a začnou v tom hledat skulinky, nemají pevné hranice, využívají, že 

jeden z nich je liberálnější, což zpětně vede k partnerským konfliktům. To vlastně je ale stejné 

pro původní i nové rodiny. Těžká pozice je v tom, a to podle mě musí udělat ten biologický 
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rodič, říct, že tohle je můj partner, ten s námi bude žít a budeme se snažit vás vychovávat, jak 

si myslíme, že je to správné a v každé té situaci se vlastně podpořit, což je ale opravdu těžké  

i pro rodiče v úplné rodině, když někdo má hodně odlišný názor. Zásada je, že před dětmi 

vystupujeme jednotně jako rodiče společně.  

 Zároveň vnímám, že je pro děti, které musí přijmout nového rodiče, je velmi důležité, 

aby ten vlastní rodič projevil pochopení, že je to těžký, že si to nevybraly, že je to něco, do čeho 

se dostaly, nevybraly si to, udržet vědomí společné historie s vlastním rodičem, ale v rámci 

pochopení, a ne že budu ulevovat, protože to máš těžká (neznamená to ale, že si nebudeš čistit 

zuby). Tedy kombinace pevnosti v tom – já jsem si vybral tohohle člověka, ten tu s námi bude 

(ideálně, když se to nestřídá každé tři měsíce), a zároveň pochopení, že to bude trvat, než si na 

to dítě zvykne. 

Setkáváte se s tím, že by biologičtí rodiče měli nereálná očekávání vůči tomu, jak to bude 

vypadat? 

2: Většinou, že děti budou mít nebo musí mít nevlastní partnery rády, u nevlastních rodičů, že 

se asi hodně snaží to dítě přijmout, navázat s ním vztah, ale bohužel vzhledem k tomu, že to 

dítě ještě zpracovává rozchod nebo informaci, že si tatínek, maminka někoho našli, tak to nemá 

úplně takovou odezvu, jakou by si asi představovali. Takže tam vnímám určitou netrpělivost, 

která je pochopitelná, já se tady snažím a ono je na mě ještě hnusný, to dítě – to je tam těžký, 

to očekávání, že „když budu skvělý rodič, tak to dítě bude rádo, že mě má, vždyť předtím to 

mělo hrozný, pořád se tam hádali…já mu tady dělám takovou krásnou rodinu a ono je ještě 

nevděčný a ta matka/otec ho ještě akorát rozmazlej“ A tohle je tam strašně rychlé i u lidí, kt. se 

snaží být nad věcí. Tedy očekávání v té rychlosti, že to bude rychlé, že mě přijme, bude mít rád, 

poslouchat. Nebo naopak, že se mě partner zastane před dětmi a on se většinou zastane spíš 

těch dětí, protože zase to má nějaké důvody. 

Když pracujete s dětmi z znovusl. r., jsou nějaké témata, kt. vám z toho hodně vyčnívají, kt. se 

často řeší? 

2: Je rozdíl s čím přicházejí a co se pak ukáže v té terapii, co je to téma pod tím. Dost často 

přicházejí s tím, že nerespektují nové rodiče, nebo že mají nějaké symptomy, což my nebo už  

i ti rodiče vztáhnou k tomu, že proběhly nějaké velké změny /v rodině/ v nedávné době – se 

počůrávají, cucají palce, řežou se, to záleží na věku, dost často nespavost, špatné spaní nebo 

zlobení, to je takový všeobecný symptom, nebo skleslost, ztráta zájmu. Zkrátka dítě je v nějaké 
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nepohodě, nebo že jim to v rodině nějak nefunguje. A to téma, co je pod tím: často 

nerespektování potřeb a pocitů toho dítěte nebo těch rodičů, na obou stranách, jiná očekávání, 

nerespektování toho procesu, stejně jako rozvod neznamená jen to jedno rozhodující soudní 

stání, tak založení nové rodiny prostě někdy trvá. A když to dítěti neusnadňují, tak to trvá o to 

déle. To je asi nejčastější. Pro to dítě – nějak se stabilizovat v novém režimu, zvlášť s tou 

střídavou péčí to znamená, že to dítě vlastně musí být docela dost samostatné, že si musí myslet 

na spoustu věcí, ptž ne vždycky to rodiče zvládnou na všechno myslet – nechávají různě věci 

ve škole a doma. Mám to jako stabilizaci v nové situaci a přijetí toho, co se stalo. 

Děkuju, už jsme na to malinko narazily - poučka Matějčka: pořád to platí? Je třeba to nějak 

pozměnit, rozšířit? 

2: Já myslím, že platí mnohem víc než v těch 70. letech, dnes si myslím, že to tak je, že to lidi 

hodně slyší a i tak si to, myslím, nedokáží úplně představit, co to konkrétně znamená. Je to 

trošku proti tomu psychologickému rozvodu – ten právní se vyřídí u soudu, ale ten 

psychologický vyžaduje oddělení od toho partnera, abych si ten život mohla přeskládat  

a srovnat se začít jinak, a to se tím rodičovství komplikuje, nicméně to prostě takhle je. Otázka 

je, co je na první místě, z mého pohledu, to rodičovství bohužel nebo bohudíky je na prvním 

místě, protože mám zodpovědnost na nějaké nezralé bytosti, kt jsou tady díky mně a je to tak, 

že možná na úkor toho, že bych se z rozvodu oklepal/a rychleji, musím se věnovat dětem. Když 

je to partnerství bezdětné, tak je to jiná situace. Někdy pak vzniká problém, že my po těch 

rodičích chceme, aby se chovali dospěle, a oni vlastně ještě jsou v tom procesu psychologického 

rozvádění se a vlastně nejsou schopní. Ale tak dneska s dnešní sítí psychologické a jiné pomoci 

si myslím, že dost často je to tak, že probíhá nějaká paralelní podpůrná péče, terapie jednotlivce, 

a zároveň i to rodičovské poradenství, aby tu roli mohli dobře vykonávat, ale vlastně to je trochu 

nepřirozené /v momentě, kdy probíhá psychologický rozvod/. 

 Dřív to byla v podstatě brzda proti těm rozvodům -  tahle skutečnost, že zůstáváte rodiči, 

z mého pohledu se ta komunikace musí po rozvodu ještě prohloubit, být ještě častější, což je 

vlastně paradoxní, když to má fungovat, děti jsou malé, tak jsou vlastně ti ex-partneři  

v kontaktu, sice jiném, ale vlastně velmi často. Pořád je to o tom se domlouvat, vycházet si 

vstříc, a to po rozvodu není úplně snadné, zvlášť když předtím předcházela nějaká fáze předtím, 

než se k tomu rozvodu dohrabali. Jde to tedy trochu proti tomu, hlavně dřív si myslím to byl 

důvod k tomu nerozvádět se, byl s tím spojen i určitý morální apel – že člověk si nemůže jen 

tak říct, že se mu v tom vztahu prostě najednou nelíbí, a neříkám, že takhle si to lidi řeknou, 
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většinou je to dlouhá cesta, ale myslím, že to je možná ten důvod, že dřív bylo mnohem těžší 

zůstat jako rodič sám. Takže to platí pořád. 

Ptám se i proto, že v cizině padají různé návrhy na rozšíření takové teze – něco ve smyslu 

„budete mít rodiče navíc“ /2: něco jako Třetí rodič/ tzv. pluralitní rodičovství, vlastně je to 

představa toho, že všichni v té velké vztahové síti spolu budeme komunikovat, vycházet, podílet 

se na výchově, jak si myslíte, že je tohle reálné? 

2: Myslím, že když se o tom bude mluvit a lidi budou připravení na to, že rozvod znamená  

i tohle, tak to něco udělá – nevím, jestliže rozvodů bude míň, nebo že se potom častěji ustanoví 

tohle…mně v tom přijde důležité ta svoboda, ale informovaná! Že vlastně mám možnost se 

rozvést, ale měl bych vědět, co to přinese, co to bude všechno znamenat. Mě přijde, nebo  

i logicky takové velké změny si ani neodkážeme úplně představit, třeba o mateřství je dnes taky 

spousta informací a až když to člověk sám prožije, tak je to jiné, ale ta informovanost může 

hodně pomoct. Když se o tom bude víc mluvit, budu vědět, že ano, můžu z toho vztahu odejít, 

ale znamená to, že budu muset zapracovat na těchto oblastech, tak mi to přijde dobrý. Protože 

tak to pak doopravdy je – pokud se nechci vzdát dětí, což se dnes stává už jen málokdy, naopak 

jsou ty krvavé spory o děti, až si někdy říkám, že kdyby se jeden trochu stáhnul, tak by to snad 

bylo lepší, ale to už je jiné téma. Když budu chtít zůstat rodičem, tak to znamená, že budu muset 

přijmout, nebo alespoň tolerovat ty ostatní partnery a tak…hm, výzva. 

Mě u toho vždycky napadá myšlenka, že je hodně snaha ukázat, že je to normální, že je to v 

pohodě, tak na kolik má cenu prosazovat model stabilní úplné rodiny, jaká je ta správná cesta? 

2: Na druhou stranu těch služeb párového poradenství a terapie se rozšiřuje, už to není takové 

tabu jít někam do poradny, takže mám pocit, že pro záchranu vztahu je možná i víc informací. 

Není takové tabu. Ani to udělat. Ale pořád je to těžký, není to nemožné, což si myslím, že je 

dobře, protože zůstávat ve vztahu, kt. není zdravý, jenom proto, že by bez toho partnera nemohl 

člověk existovat, to samozřejmě není dobře. Samozřejmě ty iniciativy to trošku přetáhnou do 

opačného extrému - lepší, aby dítě mělo dvě maminky než maminku a tatínka,- zase jo, jde  

o ten kontext! Je lepší mít dva pečovatele, než kdyby mělo být samo nebo jen s jedním. 

Vždycky jde o ten vztah. Je lepší se rozvést a mít pak fungující dvě rodiny, kt. mě obě milujou 

a jsou schopné spolupracovat než zůstat v rodině, kde otec tříská dveřmi, matka brečí a takhle 

to funguje dvacet let.  
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Mluvíme teď vlastně o tom, že se tu vytváří určitá prevence a na to se chci i dál zeptat, jak 

vidíte, že by mohla vypadat prevence, jestli je vhodné ji dělat už v dětském věku, jestli se to 

třeba už děje? 

2: Přijde mi, že důvodem rozpadu je často to, že špatně komunikují. Zaměňují své potřeby  

a emoce za to, co jim sděluje ten druhý. Tak v tomhle směru nějaká emoční zralost a integrita 

v tom, že já sama jsem zodpovědná za to, jaké vztahy tvořím a jak žiju. To je možná něco,  

k čemu dnes dozráváme nějak později. Nevím, čím to je. Přijde mi, že se k tomu lidé dostávají, 

až když mají děti, až když jsou mezi 30-40 nebo i později, to je logické, že potom samozřejmě 

už vztahy mají a teprve zjišťují, že by to mohli dělat jinak. Takže v tomhle se určitě dá dělat 

hodně. Něco se dá pěstovat v rodině, něco ve škole. Teď existuje rozsáhlá síť preventivních 

programů, kt. se věnují nejen rizikovým jevům /nekuřte, neberte drogy/, ale i tomu, jak spolu 

vycházet, jak řešit konflikty. No, takže ještě víc to uvádět do praxe. Ve školách je víc učit se  

k sobě chovat a uvědomovat si své odlišnosti, silné, slabé stránky. Je to o tom rozvoji. 

Takže to není jen o tom naučit se partnerským vztahům, ale rozvíjet ty jednotlivé složky jako je 

komunikace či řešení konfliktů? 

2. Jo, na tom dost často stojí, že umím komunikovat, co potřebuju a co můžu dávat, že si to 

uvědomuju. To jsou dovednosti všeobecné, a pak mít a dát si ten čas a prostor zjistit, jak to má 

ten druhý, jestli to má stejně. A to je někdy takové trochu komplikované. 

Obávám se, že pro to není úplně prostor v osnovách. 

2: Hraje v tom velkou roli osobnost učitele. Když on sám to umí a komunikuje tímto způsobem 

s dětmi už od malička – neponižuje je, nedomýšlí si, komunikuje otevřeně, tak ty děti to prostě 

nasávají. Ve škole tráví takového času, že si myslím, že to v nich něco zanechá. Je to o rozvoji 

učitelů. Mnoho prostoru pro práci. 

Poslední oblast, kt. bych se ráda věnovala, jsou sourozenecké vztahy. Možná nejdřív zase 

nechám na Vás, co Vás k tomu napadá? 

2: Ze všech oblastí mě napadá, že buď si prostě sednou a mají supr kámoše, když jsou třeba 

věkem hodně podobní. A někdy si vůbec nerozumějí a jsou si jak cizí. Já třeba častěji pracuji  

s tématem nově narozených miminek z toho nového vztahu. Tam je to taky hodně podle věku 

a pojetí rodičů. Připadá mi, že je to hodně o tom, jestli má dítě zachovaný nějaký svůj prostor, 

jestli ti noví sourozenci nejsou „vetřelci“ na jeho území. Zvlášť když jsou mladší, tak mu lezou 



140 

 

všude a ničí věci. Jestli ti rodiče dokáží uhájit prostor toho původního dítěte. Tím spíš, když to 

byl třeba jeho pokoj, jeho dům. Nějak o tom postupně mluvit a zabydlovat, aby dítě mělo pocit, 

že neztrácí svůj prostor. Tahle potřeba roste ve školním věku, kolem toho 10. roku pak velmi 

rychle. U těch malých dětí to tak moc není, ale taky - nějak rozdělit hračky, rozdělit prostor, 

někdy i čas věnovaný dětem. Ta představa, že si budou všechny společně radostně hrát a budou 

šťastné, není vždycky reálná. Je třeba si ponechat i nějaký osobní čas s jednotlivými dětmi. 

Dost často se stane, že z toho, že byli dva sourozenci, je jich pět. Rodičovství s pěti dětmi je 

jiné než se dvěma. Takže i ti rodiče se s tím nějak musí naučit zacházet, když je to najednou 

taková tlupa. 

Jaké je sourozenectví v těchto rodinách? Co třeba, když najednou je dítě z jedináčka 

prostředním sourozencem? 

2: Vlastně nepřirozené – i ten přirozený průběh, že získává nějaké nové sourozence, že se rodí, 

tak je těžké se s tou změnou role srovnat. A dyž to přichází nepřirozeně – jakože najednou mám 

staršího sourozence, tak je to něco, na co nemají vzory, jak to zpracovat. Je to něco, co příroda 

takhle neplánovala, je to něco nového. A co to vlastně znamená? Byl jsem tu prvorozený, měl 

jsem nějakou pozici, a najednou přijde někdo další a všechno je jinak. Tak zase je potřeba říct, 

tu roli máš pořád, ale v rámci téhle skupiny-rodiny tu roli má zase někdo jiný a musí se to nějak 

členit. Vlastně to pro ně může mít i výhody – víc sourozenců, víc vztahů, víc interakcí, ale 

převažují na začátku spíš nevýhody – mám méně prostoru, méně pozornosti rodičů. Stejně jako 

v té běžné rodině, když se narodí další sourozenec. Ale je to trochu jiné. Může to být ze dne na 

den. Navíc ke svým dětem rodiče přistupují víceméně stejně, zatímco tihle sourozenci 

přicházejí třeba i z úplně jiného hodnotového prostředí a s jinými zkušenostmi. Ale jde to.  

Vy jste zmiňovala, že někdy bývá problematické až narození nového potomka do nového vztahu, 

v jakém smyslu to může být náročné? 

2: Ono to tím často i začíná, že to /alespoň u našich klientů/ nebývá tak dlouho. Nové je to pro 

ty děti, myslím, v tom, že jim jako fakt dojde, že je to trvalé. Že to nejsou dvě rodiny, u kterých 

se to ještě může třeba změnit. Podle mě jim to dojde, a pak je to takové velké dilema. To taky 

u nich pozoruju, že oni si třeba velmi přejí, aby se ten táta s mámou se dali dohromady. Ale 

najednou už tam mají i toho malého sourozence, ke kterému většinou mají nějaké sympatie, cítí 

spřízněnost, a teď vlastně si uvědomují, že by to znamenalo, že by tohle nové dítě zase nemělo 

mámu a tátu, jako teď nemá ono samo. A jsou vlastně různé scénáře, jak si to představují. Že 

by si to miminko nechaly, ale vzaly ho k tomu původnímu rodiči a tak. Takhle se v tom trošku 
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motají. Ono se to pak ustálí v tom, že pochopí, že už to takhle asi bude a že mají ty dvě rodiny. 

Ale je to takový těžký to pozorovat, jak oni v té hlavičce se snaží poskládat, aby to bylo dobré 

pro všechny, a ono to vlastně nejde. V tom je právě skvělé to pískoviště a další projektivní 

metody, že tam se to různě objevuje v té hře a dítě si odžívá to, co v realitě není úplně možný. 

Potkávají se tam ti členové, kteří když se potkají v realitě, tak to vypadá trošku jinak. A v té hře 

si s tím můžeme trochu hrát a pracovat s tím, co by dítě potřebovalo, co by tam ještě mohlo 

proběhnout. Tak v tom je taková práce pozitivní. 

Mně to zrovna běží hlavou, jak si to odžít, když jde o věci, o kterých je těžké mluvit například 

přímo s rodiči… 

2: Jo, a pro ně je to prostor, že tady můžou takhle svobodně mluvit, protože tohle říct mámě, 

tak to by jí...Ony vlastně vnímají, že by ji tím nějak zraňovaly. Třeba řeknou něco ve vzteku, 

ale moct tady mluvit o tom, že to a to je jejich přání, že někdy mají na toho nového rodiče 

takový vztek, že je napadá, že by ho třeba chtěly zabít. Je to trochu extrém, ale taky se to děje. 

A to je prostě i to, co se potom promítá i v pohádkách – macechy a tak. To prostě v nás je, takže 

je dobře, když to můžou nějak svobodně ze sebe dostat a pak se ustavit na tom, že takhle to je. 

 Verbalizovat, přiznat, že to má i ty špatné stránky, že to není vždycky příjemné. Setkala 

jsem se s tím, že ve francouzské literatuře pro děti se o těchto rodinách hodně píše. A narazila 

jsem na jejich kritiku, že všechny to líčí jako vlastně bezva zkušenost se spoustou výhod, ale 

realita pak samozřejmě má i ty nelibé pocity, nevýhody. Na dítě to vytváří zvláštní tlak, 

ambivalenci, protože samo se necítí pořád úžasně. 

2: To, co popisujete, s tím jsem se taky setkala a ústilo to i v to, že ty děti to vlastně potom 

využívají. Vždycky jsem vnímala, že už je to nějaké pokřivení charakteru, ale že to vlastně 

udělali rodiče to situací. Že vlastně z nějakých výčitek, že se tohle stalo, to dítě rozmazlují do 

šílených rozměrů a nejsou důslední. To dítě se pak projevuje tímto způsobem. Takovou pózou 

– já se mám vlastně hrozně fajn, všechno dostanu. Zvlášť když zůstane v roli jedináčka. Tak to 

jsem taky viděla, a to mi přijde jako zločin na dětech. Ale je to póza. Samozřejmě, že to dítě 

uvnitř trpí tou nejednotností a slabostí rodičů, že mu nedokážou dát hranice a mantinely, a tak 

se v tom plácají. Takže určitě trpí, ale někdy je ta póza už tak zažraná, že třeba u puberťáků už 

to těžko měnit. Trvá to nějaký čas, než se dostaneme k tomu, co je pod tím. 
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Hm, tak ona je to dobrá obrana. 

2: No, určitě obrana! Blbý je, že okolí k nim pak přistupuje, jako že jsou ti rozmazlení frackové 

a vlastně jim to tím ještě komplikuje. Necítí se pak přijatí ve svém prostředí. Takže to je takové 

mimikry, kt. není úplně dobré, ale asi je to pochopitelné 

Myslíte, že tahle zkušenost znovusl. r. může ovlivnit to, jak bude dítě přistupovat ke vztahům? 

2: To by mě zajímalo taky. Někdy se říká, že se snažíme se vyhnout tomu, co jsme zažili. Jestli 

to znamená, že se tyhle děti budou víc snažit o trvalost ve vztazích, nevím, nebo jestli to budou 

naopak takové svobodné děti, kt. si budou umět představit, že ten svět je jakoby barevnější než 

máma-táta-děti? Ve světě už asi jsou i nějaké výstupy z homosexuálních rodičovství. O tom, 

jak to ty děti po tom mají ve svých vlastních vztazích. Myslím, že u nás je to takové dost  

v plenkách. Myslím, že oba modely jsou možné, stejně jako se říká, že dítě alkoholika je buď 

abstinent, nebo pije taky. Asi záleží na tom, jaká je ta zkušenost, jaká je osobnost toho jedince… 

Co si myslíte o oslovování – má význam si to ujednotit, jaký je nejužívanější způsob? 

2: „Strejdo“ mi přijde zvláštní, prostě není to strejda. Asi nejčastější je oslovování křestním 

jménem, což mi přijde v pořádku. U malých dětí je tendence říkat „tati“ a někdy, když tam je 

třeba víc dětí, tak starší říkají křestním a mladší „tati“. Ti starší je v tom někdy zrazují s tím, že 

to není táta a ony se pak zaleknou. Takže to není úplně lehké. Když je tam to dítě samo a je 

malinké, tak to dost často v to přejde. Ale i tak je dobré mluvit o tom „máš dva táty, máš tátu  

a tady Michala, můžeš mu říkat tati, jestli chceš, protože prostě se tady o tebe stará a bude se 

tak chovat, ale není to tvůj táta“ prostě aby to bylo vědomé! Aby se nestalo, že mu říká tati  

a v 10 se dozví, že to není jeho táta. Pořád se to stává! Přestože mám pocit, že informací  

v tomhle smyslu je teď fakt spousty, tak nejen v těch náhradních rodinách, ale i v těch 

doplněných se tohle pořád stává. A opět: lidi jsou překvapení, že to dítě je naštvané, zklamané. 

Myslím, že oslovení „tati“ není problém ve chvíli, kdy to dítě ví, že tak může říkat oběma. Nebo 

říká „táto“ a „taťko“, jako třeba babičkám se říká různě, a tím rozlišujeme, která konkrétní 

osoba to je. Stejně tak se dá kreativně vymyslet název pro taťku a tátu. Nebo tím křestním 

jménem. 

 A téma to je, protože samozřejmě to oslovení „tati, mami“ je pro dospělé nějak důležité. 

Dělá to něco jiného, tím oslovením se ten vztah trochu mění, i pro to dítě to znamená něco 

trochu jiného. Myslím, že každé dítě si to dost přeje, když nemá toho druhé, když třeba táta tam 
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není vůbec aktivní nebo není, tak si přeje to místo doplnit někým jiným. Pak jde jenom o to,  

o tom mluvit. 

Rozhovor s Odborníkem3 (Dům tří přání - Centrum rodinné terapie Horizont) 

Co se Vám vybaví, když se řekne znovusložená, resp. doplněná, patchworkové rodina? 

3: Patchworkové rodina je v dnešní době problém vydefinovat. Kdo je vlastně rodina, kdo tvoří 

rodinu obecně? Jestli pár už je rodina, tak složená rodina to má o to těžší, čím jsou tam složitější 

vztahy. Je tam více lidí, více tet a strejdů…je to vlastně hodně komplikované. 

 Na druhou stranu, když se rodiče rozvedli nebo rozešli, ale dokáží spolu komunikovat, 

s dětmi o tom mluvit, i ty děti to dokáží nějak akceptovat. Dítě je schopno, ale musí na to být 

připraveno, musí mu to být vysvětleno, aby nemělo pocit, že ten táta ho upřednostňuje. Je to 

hodně o rodičích a pak o tom partnerovi, jestli akceptuje nebo neakceptuje ty děti. Protože moje 

děti, tvoje děti a naše děti, tak to je velký průser, když to tam nefunguje, když se upřednostňuje 

„hele, tys dal svýmu dítěti telefon takovej a mýmu makovej?!“ Není to jednoduchý. 

Jestli tomu dobře rozumím, tak v jistém slova smyslu to hodně vychází od rodičů? 

3: Podle mé zkušenosti i z terapie to, jak to dítě zvládne, hodně vychází od rodičů. Z toho, jak 

to zpracují, jak to pojmou, jak se k nim chovají, jak je to pro děti čitelné. 

Je to jen přechodná fáze nebo změnu normy „rodina“? 

3: Nedávno jsme byli na Magistrátu a mluvili jsme tam o právech dítěte. Paní, co tam seděla, 

říkala, že je problém zavést něco, když je hodně lidí, protože jsou různé názory. My jsme dva 

dni mluvili o tom, kdo tvoří rodinu. A nedobrali jsme se jedné věty, se kt. by všichni souhlasili. 

Je to ve fázi vývinu? Asi jo. A kam budeme směřovat, to je teď těžké odhadnout.  

Jaké jsou příčiny, spouštěče rozpadu rodin a větší pluralitou forem rodiny? 

3: Jsou homosexuální rodiny rodiny? Zase je to otázka: pro velkou skupiny lidí vůbec ne, 

protože dva stejného pohlaví spolu biologicky vzato nemohou mít dítě. Jak na to koukáme, kam 

spějeme? Můžou vychovávat děti? Proč ne? Ale jestli je společnost na to připravená. Jestli my 

jsme vyškolení. Jestli je to přijímáno jako v pohodě a bereme to jako normu. To nevíme, to je 

vývoj, uvidíme. 
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Takže to vnímáte jako otevřený vývoj, o kterém je nutné mluvit, ale nedají se moc dělat závěry? 

3: Ano. Někdo říká, že když vychovávají dvě maminky dítě, tak maminka nemůže dát tomu 

chlapci pohled muže? Může nebo nemůže? Bavíme se o tom: to dítě má všechno – je 

opečováno, je milováno, ale nemá ten mužský element, mužský vzor, kt. by ho mužským 

světem nějak provedl. Vychováváme z něj pak muže nebo ne? Nevíme. To je taky na 

psychologii, jaksi tuto tému rozebírat. Zajímavé téma je, když jsou dvě maminky lesby a jedna 

porodí dítě, tak zda se ta žena změní v tom mateřství nebo nezmění? Je to ta samá láska k ženě 

nebo je jiná? Co dělá mateřství se ženou, jak to vnímá ta druhá? 

Je to aktuální, zároveň děti, které to zažívají, teprve dorůstají, takže zatím nejsou žádné 

longitudinální studie. 

3: To samé děti vyrůstající v takovéto rodině versus v rodině týrající, zanedbávající. Je tam sice 

ten mužský element, ale je to lepší? Horší? Na stejno? 

Některé studie srovnávají znovusl. r. k životu v tlupě, v kmenu, podobně jako to vidíme v africké 

kultuře. Myslíte, že to tak může i u nás fungovat, že je taková paralela na místě? Jaký vliv na 

vývoj dítěte? 

3: Vychováváme děti k tomu? Jako proč ne, je to hezká úvaha. Dítě je adaptabilní, dokáže být 

flexibilní. Když je mu dobře, dokáže nasávat a mít klidně dvě, tři babičky, dokáže tam fungovat. 

Možná i vysosává nějaké výhody z toho. Na druhou stranu, vedeme je k tomu ve škole?  

V rodině? Musí být nějaký základ, na kt. se dá stavět. Nejsem si jistá, jestli je to v té škole  

v rámci sexuální výchovy. Nebo nějaká etická výchovy, jestli je to nějak v osnovách, jestli na 

to zkrátka to dítě připravujeme, že to může být i jinak (než klasická rodina). 

To myslím, že je taky velké téma, jestli tohle taky trochu nechybí, že nemáme úplně vymyšleno 

nějakou prevenci jako „výuku“ mezilidských a rodinných vztahů. Co si o tom myslíte? 

3: Ona je to taková spojená nádoba. Můžete něco, ale když není na čem stavět, tak to teče ven. 

Takové hurá akce – něco se rychle udělá, pak se to zmizí do ztracena. Na druhou stranu, jak my 

jako rodiče připravujeme děti na rodinu? Vždyť kolik je dnes nesezdaných lidí – a argument? 

Papír nepotřebujeme. A když se vrátíte zpátky, tak 30, 40 let dozadu, tak rodina byla závazek. 

Dneska to tak už možná není, jak učíme děti být sám sebou? – „prosím tě, máš jen jeden život, 

neohlížej se! Běž dopředu! Nebo snaž se!“ Je to tam hodně na JÁ. Není tam – „něco musíš 

vydržet. Holt máš dítě a musíš o něj pečovat, to se nedá nic dělat. Je to závazek na celý život.“ 
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Hodně mladých dnes přichází do terapie se starostmi a s tím, že oni se přizpůsobovat nebudou, 

že přizpůsobit se má to dítě. S odpovědí „no, mám dítě, a co?!“ Takže, kde je ta hodnota? 

Jak tohle pak ovlivní vývoj dítěte? 

3: A zase za vším hledejme sebe, začínejme u sebe. I já jako máma si kolikrát říkám „teda, mám 

ještě, co dohánět“ nebo „to jsi teda sobec, nechceš se přizpůsobit, protože…“ 

Mám pocit, že právě tenhle tlak na individualismus západní společnosti se neslučuje s ideou 

„žití v tlupách“. Vy už jste na začátku zmínila, že je potřeba to od začátku s tím dítětem projít, 

nějak mu ujasňovat strukturu toho systému. Jak může změna struktury působit na dítě? 

3: Co vlastně potřebuje dítě? Nějakou jistotu, bezpečí. Když nemá ten základ, tak se mu to bortí. 

Vlastně nemá hranice a ono se v tom neumí pohybovat. Neví, co ho čeká, neví, jaké to bude, 

co a kdo bude u toho a kde bude ono. Takže ztráta rodiny mu vždy bere jistotu a pocit bezpečí. 

Nějak se mu to rozsypalo a nemá to. A když něco nemáte, tak vám to schází a hledáte to  

a tápete, tohle jsem tím myslela. Dítě musí vědět, v rámci možností věku (když mu bude půl 

roku, tak těžko), pochopit. To znamená vysvětlit mu, co to bude, jak to bude pro něj, co se 

změní nebo nezmění, jak to bude s mámou, u strejdy, nevím u koho. Ale je dobré, když to  

i vidí, že já jako máma komunikuju s tátou, že se domlouváme: „Bude to, honzíku, tak a tak, já 

jsem se teď s mámou domluvil, v pondělí. Víš, kdy je pondělí? Tam máš zeleného panáčka, tak 

tam maminka přijde, nebo tatínek mamce zavolá a bude tady. 

Hlavně srozumitelně. Máte v rámci sezení, nějaký nástroj, který napomáhá dítěti celou tu situaci 

uchopit, resp. celé rodině? 

3: Myslíte, když tato složená rodina přijde do poradny? Co používáme, kromě běžného 

terapeutického rozhovoru metod a technik, a co je pro dítě hodně srozumitelné je pískoviště, 

tam se to hezky ukazuje. Někdy je zajímavé sledovat, jak to kdo z té rodiny vnímá.  

 Pak ještě pracuji v jiné organizaci, tam používám Ostrov rodiny, nebo sochání. To jsou 

techniky, kt. sice nevychází ze systemiky. Všechny ale jsou, myslím, pro práci s rodinou 

obohacující. Hlavně pro ten vhled do situace: kdo se jak kde cítí, jak sebe a jiného vnímá. Je to 

užitečné. 



146 

 

Znovusl. r. se rozdělují na typy: na straně matky, otce, někdy tzv. dvojitě složené – tj. dítě má 

novou rodinu na straně matky i otce. Vnímáte, že v tom je pro dítě nějaký rozdíl, jestli je jeden 

ten typ třeba častější? 

3: Nemám na to statistiku, ale někdy je to tak, že ta máma je citlivá na partnerku bývalého a je 

citlivá na to, jak se ona vztahuje k jejímu dítěti. Někdy ty maminky jsou opatrnější nebo 

nedůvěřivé. Ale i se stalo, že ta bývalá partnerka má hezký vztah se současnou a že jí i říká – 

já kolikrát, když je potřeba, vezmu malého a vezmu i toho svého a jdeme. Je ale asi potřeba 

chtít, akceptovat to, že už nejsme manželé, že má ten druhý svůj život s touto partnerku a holt 

mají tohleto dítě, ale vlastně je to bratr nebo ségra toho mého dítěte. Někdy je to hodně složité, 

ale když ten vztah, i když se rozešel, má aspoň kousek úcty nebo cosi tam je, k tomu druhému, 

tak to jde. Jiné je, když jsou na kordy, tam přes to vlak nejede. Někdy je to hodně těžký. 

Asi na to může mít vliv i to, že ten vztah dítě-rodič, tím spíš matka-dítě, je vnímavý jako hodně 

exkluzivní, speciální, že je prostě těžký to pak přijmout, že jiná žena se stará. Myslíte, že to může 

ovlivňovati vztahy mezi sourozenci, kteří tam jsou? Myslím i ty polorodné, nevlastní, zkrátka 

děti, co jsou v té rodině. 

3: Děti jsou hodně vnímavé na to, jak se k tomu chová ten a ten a jak se ke mně chová. Nějak 

tam mají radar. Nevím, čím to je, ale jsou citliví na to „ale vždyť jí si tohle řekl a mně ne!“ 

Takže je to zase na rodičích, aby to dokázali ukočírovat. A i když se tam něco někdy stane, tak 

aby to tomu dítěti dokázali vysvětlit. Aby brali i jeho pocit typu „ty se mi nevěnuješ, věnuješ 

se Honzíkovi, a já jsem tady přitom celej víkend“. Je to i pro ty rodiče, kteří chtějí být rodiči,  

a pro všechny děti, náročné. 

Když se setkáváte s rodinami v rámci konzultací, terapií, jsou nějaká témata, kt. vám přijdou, 

že se opakují, nějak vyčnívají? 

3: Občas jsou to peníze – posíláš svým bývalým dětem moc peněz a my teď nemůžeme nikam. 

Je to o rozdělení mezi původní a současné – čas pro tvoje děti, moje, naše. Penízky posíláš tam 

nebo posíláš tam.  

Na první pohled provozní věci, za kt. je ale mnoho emocí? 

3: Ano, a pak, spíš v tom kratším vztahu (1-3 roky), je to pocit nové partnerky, že muž bývalou 

ženu pořád miluje. Je to taková nedůvěra, protože člověk už se jednou zklamal, popálil  

a nedůvěřuje. Potřebuje se ujišťovat a kolikrát už to toho druhého prostě nebaví. „Když něco 
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řeknu, tak to prostě je tak, nevím, proč do toho vrtáš, už s ní dávno nejsem, ale holt máme děti.“ 

Někdy je to spíš taková ta nedůvěra „opustil jsi támhletu paní, co když opustíš i mě?“ 

Týká se to někdy právě i sourozeneckých vztahů? Jaké je sourozenectví v znovusl. r.? 

3: To víte, že to jsou boje! Většina dětí, kt. bydlí v tom baráku, tak jsou doma a přišli tam nějací 

přišelci a ukrajují jim z jejich zahrady, z jejich prostoru. Vždyť to je nefér /mluví intonací 

uraženého dítěte/, jak k tomu přijdou? A musí být náhle dva v pokoji, a to měl předtím pokojík 

pro sebe. Není to jednoduchý pro ty děti. 

Myslíte, že rodiče to nějak reflektují? 

3: No musí, protože ze začátku to vůbec není jednoduché, tam těch bojů a řvaní je! Si myslí, že 

to probíhá jen růžovou zahradou. Je to na nich. Celou odpovědnost mají rodiče, jak to zvládnou, 

jak to s těmi dětmi ukočírují.  

Jak může znovusl. r. ovlivňovat vývoj dítěte? 

3: Jo, záleží na období. 12-13 roky u kluků je náročné. Jsou zmatení ze sebe, možná potřebují  

i víc pozornosti otce, který toho času povětšinou má méně. A otec potřebuje čas i pro ty další 

děti. V tom pubertálním věku to pak bývá tak, že děti dělají všechno proto, aby buď s matkou 

nevycházely, nebo ji ignorovaly. Vypadá to tak, že chtějí pozornost otce „budu zlobit a ty 

přijdeš, a nebudu dělat to a to, dokud nepřijde táta! A proč s námi není tady?! A proč je tam  

s cizíma dětma?“ je to náročné a bývá to i hodně bolestivé. Mají pocit, že té druhé paní vadí 

tyhle děti, nebo že jim krade tátu pro sebe. Protože když jí tam nebylo, ten táta byl jiný a měli 

jsme času pro sebe víc. Je to složité. 

A pak je tam ještě ze strany partnerky: „no já když vidím, jak vychoval/a ty své předchozí děti, 

no to je děs běs,“ když ona jde do role náhradní matky a když je cepuje, tak to jsou fakt velké 

boje a pro vývoj to není dobré. 

Jakou myslíte, že by měl/a mít roli nevlastní rodič? 

3: Kam ho to dítě pustí. Pokud to dítě je malé, je to jiné. Když to dítě má svého tátu a s ním 

hezký vztah, tak s tím druhým může být jen kamarád. Když vztah s tátou nemá, ale se strejdou 

je to v pohodě, tak to taky může fungovat. To dokáže nějak zpracovat – „no, holt táta je takovej 

a makovej, ale můžu to s někým probrat, nejsem sám“. Ale když si tenhle „strejda“ myslí, že 

„jsem fracek nevycválanej“, tak to ne, to nemůže fungovat. 
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Já teď myslím trochu i na rodičovskou odpovědnost, která je daná zákonem, ale vztahuje se jen 

na biologické rodiče. 

3: Odpovědnost ten pán/paní nemá. Na druhé straně je součást rodiny, takže nějakou 

odpovědnost má nebo by měl mít, ale ne tu rodičovskou.  

No, vybrala jste si skutečně těžké téma, protože tam je to hodně citlivé, křehké, hodně bolestivé 

A je to vlastně všechno o těch dětech. Najít tu někdy hodně malilinkou nit, která to všechno 

drží, kde ještě neublížím. Je to o míře a vnímavosti, co jsme schopni dát, empatii k dětem,  

k bývalým partnerům a jejich rodinám. 

 To jen kdybyste si namalovala na zeď  - máte tam jednu rodinu, druhou, prarodiče, teď 

už jen jak se to tam všechno větví, z druhé strany, co všechno to ovlivňuje – škola, prostředí. 

Kdybyste si udělala rodinné mapy, co všechno musí fungovat, aby patchwork fungoval a aby 

tam to dítě bylo spokojené, tak uvidíte, že už jenom tohle je strašně složité. 

Já se o něco takového pokoušela a byl to zmatek. 

3: Všechno něco ovlivňuje, protože rodina je systém, když se něco malinko změní, tak to hýbne 

celým tím systémem. 

Co je pak důležité pro dítě předškolního či ml.šk. věku? 

3: Zachovat mu tu základní jistotu, ty bazální potřeby. To tomu dítěti patří, aby se necítilo 

ohroženo, aby tam, kde je, se cítilo dobře a bylo přijímáno.  

Co si myslíte o pluralitním rodičovství? 

3: Bylo by asi hezké, kdyby to fungovalo, ale v realitě k tomu asi máme ještě daleko. Je to 

opravdu hodně složité. Nejvíc tomu brání napětí mezi rodiči, které často po rozvodu zůstává.  
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Rozhovor s Odborníkem4 (klinická psycholožka, soukromá praxe) 

 Co se vám asociuje, co vás napadne, když se řekne znovusložená/patchworková rodina? 

4: Radost a problém. Radost v tom, že se našli, že ten nový táta a nová máma tam je. Častokrát 

také z toho, že to dítě, pokud si zažívalo se svým tátou, mámou nějaké těžké chvíle – když tam 

byly třeba nějaké hádky, křiky, setkáváme se i s tím, že tam bylo i nějaké fyzické násilí, tak 

radost, že tam je nějaký jiný partner (většinou strejda, nebo ho pojmenovává jménem). Ale pak 

i starost. Většinou v tom smyslu, jak se dítě bude vídat se svým biologickým většinou tátou, 

jaký ten táta bude, jak to bude komentovat, jak toho nového partnera. Jestli tam budou hádky, 

osočování „musíš ho vídat tak a tak, musíš mě oslovovat tak a tak.“ Uvědomme si, že ten, kdo 

přichází do poradny většinou neprožívá ty chvíle radostné, ale přichází s nějakým problémem. 

Čili nechci říct, že by to bylo v ČR jenom problematické, ale já se nesetkávám s těmi dětmi, 

které by to prožívaly nějak radostně.  

Přijde vám, že je to určitá přechodná fáze, že hledáme, jak právě teď má být definovaná rodina, 

nebo jestli se tu jedná o nějaké dlouhodobou změnu normy? 

4: To tady nějak nepozoruji, že by to bylo tak ani tak. Je to velmi specifické u každé rodiny. 

Některá rodina, některá matka, protože je velmi raněná vztahem s bývalým partnerem, tak je 

pak velmi opatrná v hledání nového, nebo i v tom, jak a kdy ho přivézt domů, seznamovat ho 

se svým dítětem, protože má nějakou zkušenost, čili bojí se. Některá máma to má tak, že si 

najde nového partnera už během soužití s bývalým. Jakmile se rozejdou, už se stěhuje  

k novému. Nebo některý táta si najde partnerku a hned se stěhuje za ní, ale hledá, kdy tam 

přivést dítě a kdy ho seznámí novou rodinou. Jak jste se ptala, tak já s tím, zkušenost nemám, 

že by v průběhu posledního roku, dvou se ty situace nějak proměnily.  

Vy jste mluvila o tom, že je to hodně specifické pro danou rodinu. Dá se udělat nějaký návod, 

jak mít dobrou rodinu?  

4: Jako vůbec rodinu? Mít se hodně rád, vidět toho druhého jako svůj největší poklad, protože 

kvůli tomu se ostatně i brali. Hodně komunikovat, protože z mých zkušeností některé věci si 

člověk myslí, ale nesdělí je a pak to ten druhý neví. A dát si i prostor. Ten čas, že určitě je  

v pořádku, aby šel manžel na fotbal a tam si užil tu svoji chvíli s chlapama, vybil se v rámci 

míče. Ale to samé platí i pro nás ženy, abychom my se nesnažily být tak moc dobré, hodné, 

výkonné, že všechno uděláme a pak nám to někdy může ten hrnec přetéct. Čili měli by si říct, 

co kdo chce a hledat, jak by se to protnulo. 
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Může tohle, co jste nastínila platit i pro znovusl. r., kde ten vztahový systém je složitější? 

4: Určitě. Samozřejmě je to trošku složitější, protože se může stát, že co odešel z rodiny 

(většinou muž) se může cítit nějak ublížený, když matka má nového přítele. Čili může se stát, 

že něco tam cítí, něco mu tam nehraje. Někdy se zastaví u nějaké blbosti, na něčem tu mámu 

terorizuje. Říkám to tak proto, že moje zkušenost je, že většinou přijdou a pomoc hledají mámy, 

že mají problém s tátou.  

Typů znovusl. r. je víc a říkám si, co je častější, jaký typ nejčastěji hledá pomoc? Setkáváte se 

s tím, že by dítě mělo novou rodinu u obou rodičů? 

4: I to bývá, není to tak častý model, neznám procenta. Bývá to tak, že odchází otec dítěte, 

máma si založí nový svazek. Bývá to i tak, že partner odchází za novou partnerkou a odchází 

rovnou do bytu, kam by chtěl to dítě přivádět. Bývá to i tak, že táta odejde za jinou a máma 

zůstává sama. Nebo i tak, že táta zůstává sám. Čili velký mišung, ale nedokážu si v tuhle chvíli 

představit, z kterého typu sem chodí dětí nejvíc. Možná bych mohla říct, že chodí víc dětí, kdy 

máma zůstává sama a táta odchází za novou partnerkou, ale neznám procenta.  

Ptám i proto, že někteří autoři srovnávají různé společnosti a uvažují v tom smyslu, že v znovusl. 

r. vznikají široké vztahové sítě, mezi kterými se dítě pohybuje. V některých afrických kmenech 

to funguje dost podobně. Je reálné v našem prostředí tohle srovnání, může mít pro dítě nějaké 

výhody, nevýhody, jak to může působit na jeho vývoj? 

4: Myslím, že to moc srovnávat nejde. Považuji naši evropskou kulturu za daleko 

individualizovanější, oproti africké. Tady je moje zkušenost, že do určité míry táta i máma si 

dítě přivlastňuje a prostě ho chce. Podle mě je to dobře, že tam je to pouto já-mám, já-táta, to 

by mělo být postaveno na piedestalu č. 1. Ale nesmí to být sobecké, což také se tu mnohdy 

projevuje. Protože ta sobeckost je spojená s tím, že mi někdo ublížil „on/ona mi ublížil/a, 

nemám tady toho partnera/ku, tak aspoň to dítě si přivlastním, to je přece moje!“ Co se týká 

široké rodiny, tam si myslím, že to může být pro dítě velké plus: osvobození, radost, nové 

zájmy, nový pohled na svět, nové dovednosti čili to může být osvobozující. Ale sloup MÁMA 

a sloup TÁTA by tam měl zůstat. 

Říkám si, že to může mít spoustu výhod, ale zároveň je to opravdu spoustu „práce“ pro to dítě.. 

4: I pro ty dospělé. 
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Jak se to může projevit, když se běžně vyvíjí a najednou přijde tahle nová situace – znovusl. r. 

– noví rodič, sourozenci?  

4: Je to radost a zmatek. Radost z toho, že mám kamaráda v podobném věku. Zmatek z toho, 

že ten nevlastní otec má úplně jinou zvyklost posuzovat tohoto kamaráda, tj. svého syna, než 

dítě, o kterém mluvíme. Má na něj třeba pohled, že je v právu a dítě ne. Je potřebné, aby to dítě 

mělo k sobě nejbližšího člověka, který je k němu kontaktní a aby tento člověk vysvětloval, aby 

to dítě se ho ptalo, aby přemýšlel, jak mu odpovědět. Aby se dal dohromady s tím bývalým 

partnerem/rkou a s jeho dětma. Aby si udělali „mejdanové chvíle“, aby si povídali o sobě, 

poznali se. Poznání toho druhého je moc důležité, protože on tam přichází jako novy, kt. tam 

ale přichází a už má spoustu věcí odžitých, ale já o nich nevím. Čili mít zájem jeden o druhého. 

Tyhle věci mi přijdou velmi důležité.  

 Někdy to může být radost, zmatek, ale i únava. Někdy u toho dítěte je toho tak hrozně 

moc, že se z toho picne. A u téhle věkové kategorie předškoláka může únava vyvolat určitou 

vyšší míru vzdoru. Čili zdá se mi, že ten dospělý musí být ještě moudřejší, než byl v té původní 

rodině, aby si všechny tyto souvislosti v hlavě probral a dokázal vidět to své dítě nově. 

Je nějaký způsob, kt. u tohoto typu klientů využíváte, nástroj, který vám pomáhá s dětmi 

pracovat kromě terap.rozhovoru? 

4: Jak říkáte, je to rozhovor a kresba a někdy pak i deník. Po tu dobu, co se nevidíme, si to dítě 

zapisuje, co bylo pro něj důležité, co prožilo a pak to tu spolu můžeme probrat.  

Jsou nějaké témata, kt., máte pocit, že s práce s těmito dětmi vystupují, rezonují více než ostatní? 

4: Napadá mě téma viny. Dítě se za celou situaci, že rodiče se rozešli, cítí samo vinno. Obviňuje 

se, protože je to dítě křehké a chtělo by pomoci rodičům. Pak se tam setkávám u tohoto věku  

s nadějí: oni se sice rozešli, oni spolu nebydlí, ale často v rámci 3. přání je mezi prvními „já si 

přeju, aby se máma s tátou sešli, aby spolu byli,“ byť racionálně vnímá, že to je nemožné. 

Někdy tam bývá takové pouhroužení sama do sebe nebo odklon svých emocí. Daleko víc hrají 

na pc, na ipadu. Je to určitá obrana, jak si nepřiznat ty svoje pocity. Třeba řeknou „ano, jdu  

k tátovi, máme střídavou péči. Co děláš u táty? Jem na tabletu – Jaký máš k tomu důvod? – No, 

táta se se mnou nebaví nebo mě to tam tak štve, že se radši zavřu a jdu k tabletu.“ Zase ale 

nechci dávat za jediné to, že to je u táty, může to být i u mámy. Z mé praxe je to spíš u táty. Čili 

může tam být větší uzavřenost do sebe, s tím se setkávám. Někdy i s radostí „konečně mám 

takového tátu!“ Oni si to někdy i pojmenují jako tátu „ já vím, že to není můj táta, že mu tak 
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nemám říkat, ale konečně mám někoho, kdo se o mě zajímá! Je super, řeší se mnou věci. Jde se 

mnou na fotbal. Povídá si se mnou!“ Je to v minimalistických procentech, ale také se s tím 

setkávám. 

Setkala jsem se s tím, že někdy dítě v té situaci ztrácí pocit kontroly? 

4: Moje zkušenost je, že ani nic kontrolovat nechce. Zdá se mi, že i jakoby obecně to platí, spíš 

to bere tak, že ten rodič má věci kontrolovat, řídit a především v tom období, o kt. ta DP bude, 

to má být právě rodič. Když jsou to puberťáci, tak je to jiné. Někdy se to objevuje už v mladším 

školním věku. Neumím říct, jestli ta kontrola nemůže být spojená s úzkostí. Dítě se stále ptá ‚A 

v kolik přijdeš? Jak dlouho to bude trvat? Mám ti zavolat?‘ a může to být spojené s nejistotou, 

zda to bude opravdu tak. Někdy to vychází z osobnosti dítěte a jindy ze zkušenosti, že se mu 

už stalo, že ho někdy někdo zapomněl vyzvednout. 

Panuje diskuze o tom, jak by měl nevlastní rodič před dítětem vystupovat. Jak vy vnímáte tu 

roli, nebo jak si myslíte, že by měla ideálně vypadat? 

4: Ideál by byl úžasný, ale nevím, jestli se to k tomu někdy dostane 😊. No, já vnímám toho 

nového člověka jako takového, který má vyčkávat, mlčet, pozorovat, protože mnohdy má 

zkušenost s vlastními dětmi, ale výchovný princip jeho a nové partnerky může být úplně jiný. 

Někdo zkušenost s dětmi nemá a dostává se do nového kontextu rodinného, ale nezná jeho 

historii, nebyl v ní. Čili skutečně bych ho vnímala jako takového, kt. pozoruje a komentuje si 

to s tím novým partnerem. Doporučila bych mu, aby se nemísil do těch situací, protože třeba 

nezná kontext, povahu dítěte. Ale aby se ptal! Aby říkal partnerce/rovi „já jsem viděl, slyšel to 

a to, nerozuměl jsem, já bych zareagoval takto, co ty si o tom myslíš?“ Z mého pohledu lze ten 

výchovný princip vždy změnit. Ale zase to dítě ve věku, o kt. mluvíme, už je schopné a ochotné 

se jinak dát do kontextu ve své rodině a dál se přizpůsobit výchově u druhého rodiče, už jsou 

velké. Napřed bych toho partnera brzdila, aby mlčel. Mohlo by se stát, že když se tam brzy 

začne míchat do výchovy, tak že udělá hodně seků a já bych nechtěla, aby si takhle znepřátelil 

to dítě, ono by mohlo být naprdlé „co si dovoluje takhle říkat, vždyť on mě nezná!“ 

Tím způsobem se pak zavírá ta cesta k budování vztahu, chce to trpělivost. 

4: Trpělivost by byla výborná. 
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Vy jste zmiňovala, že na to dítě má kapacitu, přesto je to určitá zátěž, je něco, co může pomoci 

to zvládnout lépe, lépe se adaptovat? 

4: Zátěž to je určitě. Dítě má totiž zátěž jak výchovného zařízení (ZŠ, MŠ), kde to může být 

jinak, pak družiny, má zátěž se svojí mámou, se svým tátou, s jejich partnery, babička má zase 

úplně jiný přístup. Čili těch prostředí je hodně. Moje zkušenost je taková, že pokud ta prostředí 

jsou hodně jiná, bylo by fajn, aby ti rodiče se domluvili alespoň na základních pravidlech, aby 

to dítě absolutně nemátli. Potom se stává, pokud to dítě je komunikativní, že den nebo dva mu 

to trvá, než si zvyknou „teď jsem tady u tohohle člověka a ten má takový výchovný princip“. 

Moje velké doporučení pro rodiče je, aby s dítětem pracovali komunikačně a fyzicky. To 

znamená, že když se třeba vrací od táty, tak aby to nebylo všechno rychle „ukliď si aktovku! 

Kde máš nachystané věci? Šup a už pojď rychle spát!“ ale pokud by mohli, tak aby s ním šli 

aspoň na 10 min jet na kole, na procházku “pojď, vyčistíme teď to srdíčko pěkně na kole, 

všechno co na něm máš tak vyběháme a pak půjdeme domů“ A pak budeme teprve chystat ty 

věci a pak až třeba další den si uděláme nějaký „mejdan“ tj. že si spolu sednou a povídají si  

o tom, co prožili, jak se měli během toho, co se neviděli, co zažili, co pro ně bylo těžší, 

příjemné… Aby dítě vědělo o tom rodiči a dítě by mělo taky mít prostor cokoli říct. 

Tak jak o tom mluvíte, tak mi to zní, jakože musí si doplnit tu část historie, kterou každý odžili 

od sebe, aby mohli znovu nějak fungovat, naladit se na sebe. 

4: A to je z mého pohledu velmi důležité. Aby to nebylo tak, že já si prožiju něco v jednom 

prostředí, odcházím z něj, zavřu za sebou dveře, ale zavřu i srdce. Moje vnímání, prožívání 

nepřenesu do druhého prostředí a v tom dalším prostředí je to stejně.  Čili pro mě je důležité, 

že si dítě ta prostředí, ty zážitky, kt. prožilo tam a tam bude propojovat a že já jako rodič nedám 

zákaz dítěti, aby vyprávělo, jak to je u táty. 

Zrovna mi to běží hlavou, že si umím představit a i znám případy, kdy největší brzda je právě 

to, že rodiče nejsou schopni ani slyšet o tom druhém. 

4: Když říkám zákaz, tak myslím i na to, že ty děti sem skutečně přicházejí s tím „jeden rodič 

mi řekl něco a já to NESMÍM říct tomu druhému“ a teď to jejich, že nesmí. Ale i taková ta 

„emoční guma“ – já bych tak chtěl, moc bych si to přál, ale nemůžu. Co by se asi stalo, kdybych 

to řekl, i když nemůžu? Zradím tátu? – ta je pro dítě v tu chvíli moc těžká. Je to obrovská 

odpovědnost, která, si myslím, pro dítě nepatří. 
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Znásobená tím, že se jedná o jeho nejbližší. 

4: Ano.  

Tohle je velké téma, asi i tím, že to není jednoduché realizovat v běžném životě. Pojďme se teď 

podívat na sourozenecké vztahy. Mohou tam být až tři typy, co vás napadá k tomuto, jakou máte 

zkušenost? 

4: Různou. Pokud je to jedináček, někdy má obrovskou radost, že tam přichází další dítě, že si 

s ním může hrát, těšit se na něj, povídat si, co se dělo ve škole, takže z mého pohledu to většinou 

záleží znovu na typu osobnosti, jaké to jedno, druhé, třetí dítě je. Jak dospělý k tomu přistupuje, 

jak je dává dohromady, jak je u nějaké hry (např. hrají všichni spolu Člověče, nezlob se). Jak 

si u toho povídají, jak se sdílí. Někdy je dítě, kt přichází do rodiny (tj. nevlastní) ovlivněné tím 

svým vlastním rodičem, čili někdy může ten rodič něco říct a dítě to může aplikovat na dalším 

dítěti. Je to velmi různé. Z mého pohledu je důležité, pokud to jde, ty děti propojovat, nechat si 

povídat, co jeden, co druhý…co si prožívá, jakou má super hru, najít něco společného, co by je 

mohlo spojovat – jestli někdo rád čte, může udělat čt.deník a sdílet s ostatními apod. JE pro mě 

důležité ze začátku to udělat tak, jak jsme mluvili o tom novém rodiči/partnerovi, aby se jako 

by oťukaly, aby nějakým způsobem spolu žily.  

 Častokrát je tam důležitý faktor, když se narodí dítě. Může být těžké pro původní dítě 

matky, kt. tam je, ale ten partner není pro dítě vlastní. Někdy tam vnímám větší žárlivost  

a někdy samozřejmě i to, že partner, zcela přirozeně, straní svému dítěti. Pak je tam o to 

důležitější, aby ten nový partner měl nějakou chvíli jenom s dítětem (původním) té své 

partnerky. Jednou týdně půjdou jenom oni dva na kolo a budou svůj vztah cíleně rozvíjet. 

Protože toto dítě nezná od malička, ale to „své“ zná od malička, proto se může stát, že všechnu 

pozornost věnuje jen jemu. 

Jakou roli v tom může hrát to, že ty děti spolu netráví stejný čas, tj. nejsou stejně dlouho a ve 

stejnou dobu v jedné domácnosti – jedno má střídavku, jedno je v péči matky? 

4: Je to velmi různé: Někdy si ty děti od sebe odpočinou „hurá, zase tě týden neuvidím, budu 

mít pokoj pro sebe!“ Někdy to může být náročné v tom, že je tam nějaké vakuum událostí  

a míst, u kterých jsem nebyl, o kterých nevím, které to dítě nedokáže mi sdělit (co si prožilo  

u táty). Někdy to bývá malinkaté plus, že si od sebe odpočinou. A někdy to bývá náročnější, 

protože nemáme tu historii celou spolu a taky se neznáme.  
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O to je to možná v něčem náročnější u dětí, kór pokud jsou malé, „doplňovat“ tyhle mezery 

sdílením, jak jsme o tom mluvily v souvislosti se vztahy mezi dětmi-rodiči.  

4: Určitě. Tam by měl být vždycky rodič tím moderátorem, kterého to napadne a který by se 

měl snažit to udělat (mezi dětmi). 

Co změna sourozenecké pozice, pořadí, jak může na dítě působit? 

4: Může a nemusí, podle toho jaká je četnost bytí spolu. Protože když je to pouze na víkend, 

tak to dítě ani nemusí registrovat. Někdy ho to může hodně hodně štvát, protože najednou na 

něj někdo vystrkuje růžky, přestože před tímto bylo třeba ono, kdo komandovalo svého 

mladšího sourozence. Může tam být vztek, žárlivost, někdy i to, že se do toho staršího 

„zamiluje“. Najednou není ono to moudré, co by mělo vždycky pustit hračku a dát ji mladšímu, 

ale je v pozici mladšího on sám, čili starší ho najednou víc opatruje, ošetřuje, dává mu podněty, 

které nezažilo (protože najednou má staršího sourozence o 5 let). Čili může to být i pozitivní, 

ale záleží na tom starším, jestli chce. Jestli chce ho poznat, chce mu vyprávět. A někdy to může 

být dost guláš. 

Už jsme na to narazily a přestože to je možná okrajová otázka týká se něčeho, co je součástí 

denního fungování a co děti mohou dost řešit – jak je to s oslovováním, jaký je nejlepší způsob?  

4: Vždy by si to rodina měla určit sama. To, jak to rodině připadá nejlepší, ale nesmí přitom 

zapomínat na toho biologického rodiče, kt. tam není (nerezidentního). Ten se pak totiž může 

cítit zrazený, zmatený. Mnohdy je fajn, aby si to vybralo dítě, jak chce oslovovat, ale je důležité, 

aby k tomu dostalo zelenou ze strany rodičů. Může se stát velký zmatek, může to být vnímáno 

negativně, když dítě oslovuje nevlastního rodiče „tati“ a pak přijde za svým biologickým tátou 

a říká mu taky „tati“. A říká mu „tati, představ si, že já jsem s tátou dělal,“ může se stát, že to 

pak cítí biologický otec nelibě, žárlivě, nesouhlasně. Záleží na rodině, na dítěti, ale respektovala 

bych, co si přeje rodič mimo rodinu. Nenaváděla bych dítě „říkej mi tak“, i když to může být 

těžké. Ono má svoji přirozenost a když „táta“ vysloví, tak bych si myslela, že to znamená 

nějakou sílu vztahu k tomu tátovi. Je to dobré přijmout, komentovat. 

Takže je to zase hodně o komunikaci v celém tom systému původní a znovusl. rodiny, jestli tomu 

dobře rozumím?   

4: Ano. Ale obecně je moc fajn, když to není ani „strejda“, ale spíš např. „Ondra“, protože ani 

tu strýcovskou pozici tenhle nový rodič nemá. Ani to není teta, prootže ona tam nemá 
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příbuzenskou pozici tety. Čili aby si to dítě nevytvářelo nějakou iluzi, zmatek, aby nepřijímalo 

do srdce fakta, která nejsou reálná. Komentovala bych mu to, jaké to je, jak je to správně a pak 

když říká dál „teto Hanko“, tak říká prostě tohle, ale aby to mělo aspoň v té rozumové části 

nastavené tak, že to reálně není teta, že jí tak jen říká. 

Může se to nějak proměňovat? 

4: Určitě. Někdy se stává, že malinké říká „tati“, pak když vyroste, tak si řekne „ale on to vlastně 

není můj táta, budu mu říkat Ondřeji“, může to být i naopak – od začátku mu říká Ondřeji, ale 

časem se ten vztah promění, upevní a dítě se rozhodne, říkat „tati“. 

V literatuře se hodně mluví o pluralitním rodičovství jako o cestě budoucnosti. Je o tom, že 

nevlastní rodič by tam také měl mít nějakou rodičovskou odpovědnost, že by celý ten nový 

systém měl být schopný spolu komunikovat a všichni dospělí, co tam figurují, by se měli brát 

jako rodiče a dohodnout se na nějaké výchovné strategii, být ochotni umožnit těm nevlastním 

výchovně působit na děti. Co si o tom myslíte? 

4: Bylo by to pěkné. Já s tím tedy zkušenost nemám, že by to takhle fungovalo, ale znovu musím 

říct, že se setkávám s klienty, kde se něco děje, kde je nějaký problém a potřebují poradit. 

Nechci říct, že je to tak v celé české společnosti, to vůbec ne. Do určité míry bych se s tím 

shodovala /s plur.rodič./, protože pokud je dítě se mnou jako s mámou, tak já nemůžu pořád 

volat biologickému otci, jestli to bude tak nebo tak, jaké výchovné působení, když se stává, že 

se dítě s otcem vidí jednou do měsíce. Tedy myslím, že by v tom měl být jakýsi pořádek. Ten 

se ale často nedaří. Třeba o věcech školy, školky, počtu kroužků se budu domlouvat s tebou 

biologický rodiči, protože když je dítě u mě, tak se s ním musím učit, dovážet ho na kroužky. 

Chceme ho oba podporovat v tom, když hraje fotbal. Čili tam nebude jeden z nás stát jak tvrdé 

Y. Nebo neodjede, když má dítě trénink. Dítě potřebuje zpětnou vazbu od rodiče. Měli by se 

domlouvat na základní výchovné bázi – jestli jej povedou demokraticky, nebo si nejdřív udělají 

pevné normy a pak už to bude demokracie. Určitě by tam s tím měl souhlasit i ten nový partner, 

že to tak bude. Ale zatím to neznám, že by se to u mých klientů tak dělo. 

Máme tu poučku „přestali jste být manželi, zůstáváte rodiči“ a není dnes potřeba rozšířit kvůli 

pluralitnímu rodičovství? Nebrání mu do jisté míry exkluzivita vztahu rodič-dítě?  

4: To je v pořádku, z mého pohledu. Ale mluvíme o té jedné sféře, a to je dítě. Pak je druhá 

sféra, která se do toho vztahu s dítětem nějak promítá a to je to, co mezi námi partnery se stalo 

– co máme v sobě za vztek, nesoulad. To je důležitá parketa, protože sice je jakoby oddělená, 
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ale v mnoha a mnoha případech se projevuje, projikuje do dítěte. Je to druhá velká bublina, na 

kterou je třeba si dát pozor. Do jaké míry se to v dítěti projevuje, jak si to přebírá. Často se 

setkám s tím, že dítě říká „ona mi máma nic neříká, ale byla tak naštvaná, já jsem to viděla! Jak 

se tvářila, co měla v očích. A bylo to po telefonu s tátou,“ a může to být tak, že v tu chvíli si to 

dítě představuje toho tátu, že udělal něco opravdu hrozného a ono se přitom mohlo jednat  

o úplnou blbost. 

Čili popisovat emoce, komunikovat. Je něco, co si myslíte, že by mohlo pomoci tomu, že se 

rodiče v tom lépe orientují. Myslím na nějakou prevenci, vzdělávání. Je otázka, zda je vůbec 

připravujeme na to, že možná někdy budou muset řešit podobné situace.  

4: Já bych je na to ani nechtěla připravovat, protože bych ani nechtěla, aby k tomu došlo. Spíš 

bych myslela na nějakou prevenci „aby láska nevyhořela“. Nevím, jak to popsat, ale o utužování 

lásky, vztahu, zájmu jede o druhého a tak. To bych postavila ještě před tohleto. A potom 

samozřejmě může tu být zahrnuté i to, co může přivést do krize to partnerství, na co si dát pozor, 

co naopak je normální a v těch vztazích to přichází. Když žena nastupuje po MD do práce, tak 

že to může být krizová chvíle, jak k tomu může být připravený, co ta máma. Jo, pokud by se 

rodiče rozešli a chtěli by si udělat skupinu, kde by se mohli sdílet, co prožili, co jim pomáhá 

atd., tak by to taky mohlo být fajn, ale neznám takovou skupinu. A neumím říct, jestli v uběhané 

době, jak to dnes vnímám na základě toho, jak si to děti komentují „rodiče na mě nemají čas, 

přijdou domů v 6, 7 a pak rychle večeře a jdeme spát“ tak jestli v této době by rodiče přišli do 

takové skupiny. 

Obávám se, že i tím, že celá agenda těchto rodin je náročná a do toho to pracovní vytížení že 

na to nejsou u rodičů teď kapacity.  

4: Setkala jsem se v úplně jiném kontextu s rodiči, kteří mi řekli „my jsme pracovali do 18h  

a kvůli našemu dítěti jsme si zkrouhli pracovní dobu do 16, abychom s ním mohli být, mohli 

ho vnímat a podporovat. Čili i to se někdy stane, má to samozřejmě mnoho rozhodovacích 

aspektů, ale stalo se mi to teď několikrát, tak to jsem byla ráda. 
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Rozhovor s Odborníkem5 (Linka bezpečí, Rodičovská linka) 

Co se ti asociuje, když se řekne znovusl. r. neboli patchworková, popř. doplněná? 

5: Vybavují se mi rodiny složené z partnerského páru, kdy se tam dostávají děti z předešlých 

vztahů těch dvou partnerů. Plus ještě další narozené děti. To je pro mě patchwork. Nebo také, 

když ty děti třeba vychovávají částečně příbuzní a je to tam takhle pomíchaný. Že ten rodič je 

část času třeba pryč a děti tak jako pendlujou mezi dalšíma členama rodiny. Neopírají se jenom 

o tu rodičovskou vazbu, ale jsou tam ještě i další vztahy. 

Myslíš, že je potřeba pohrát si s tím, jak definujeme rodinu? Jak tohle vnímáš? Je to přechodná 

nebo trvalá změna normy? 

5: Já to vnímám hodně přes to, jak to ty lidi cítí. Přijde mi, že když se to uskupení – často to 

může být prarodiče a jeden rozvedený rodič –oni sami se začnou nazývat rodinou, tak mi přijde, 

že je to v pořádku. Je důležité, aby tam k sobě měli úzké vazby primární rodiny a všichni ti 

členové tomu tak rozuměli. Je těžký říct, jestli je to změna normy. Myslím, že fakt záleží na 

těch konkrétních lidech. 

Říkáš, že všichni ti členové by tomu měli rozumět, možná je to tedy i o nějaké komunikaci, 

vyjasnění si toho systému mezi jeho členy? 

5: Jo, myslím, že jo. Vlastně, teď mi vytanula taková zkušenost, že když dochází k rozchodu 

rodičů, tak děti třeba si nedefinují domov nebo rodinu. Ony říkají „takhle to mám u mámy  

a takhle to mám u táty,“ takže si to vlastně musí hledat. Ideálně za pomoci těch dospělých, ale 

zkrátka to tam taky nemusí být úplně jasný. 

Jak to souvisí se strukturou rodiny a její změnou? Vybavují se ti nějaké hovory, které by se tím 

zabývaly? 

5: Na Lince se mi spíš vybavují hovory osvícených rodičů, kteří se ozývají už v době rozvodu 

a chtějí vědět, jak to udělat, aby to pro ty děti bylo únosné. Co nejmíň bolestné. To mi přijde 

jako základ, když ti dospělí vědomě přemýšlí nejen o tom svým, ale i tom, aby ty děti se v tom 

orientovaly a měly prostor se doptat ‚Kdo je to tenhleten? On tu teď s námi bude, jak dlouho?‘“ 

Občas mám z nich pocit zmatení. Ti dospělí si jednak nejsou jistý, což je do jisté míry logický, 

a jednak mají taky obavy. Sami sebe chtějí chránit před tím nepříjemným. Například když děti 

se pak vyptávají a hledají odpovědi, mají kolem toho nějaké emoce. Čili ten základ mě přijde, 
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aby se v tom dospělý zorientoval a byl připravený na to, že ty děti můžou mít pro něj nečekané 

reakce. A aby si je nebral osobně. Tohle mi přijde jako důležité, A je to i to, na čem se pracuje 

v hovorech na RL. Protože máme i na pokračování hovory. Bývá to tohle, co pak zpětně 

oceňují: že na to byli nachystání, že se nezlobili, že se jich děti ptaly z jejich pohledu na kraviny. 

Je to taková otevřenost tomu, že ty reakce a tempo zpracování můžou být různé. Pokud ti 

dospělí jsou ochotni to nějak respektovat a sami jsou v klidu, tak si myslím, že to má velkou 

naději na dobré usazení se. 

Je nějaké téma, které ti z hovorů s těmito rodiči vystupuje, je častější? Například: můj partner 

neumí vystát mé dítě z předchozího vztahu, děti se hašteří, nevím, jak je skamarádit apod. 

5: Většinou je to tak, že volají, že dítě je v nějakých potížích. Primárně je to: zlobí, neposlouchá, 

nechodí do školy. A pak jako „by the way“ slyším „no, se svým biologickým tátou se vůbec 

nestýká a můj novej parner je na něj hrozně přísnej!“ A z toho na mě dýchá, že ty děti se moc 

nemají o co opřít. Že ta situace je tam pro ně velice nepodporující. Ve výsledku je pro mě 

vlastně logické, že zlobí, protože tam prostě nemají, co potřebují. Takže když se tahle témata 

objevují, tak až v druhé rovině, která se v hovoru odkryje. Primárně rodiče nechtějí „jak to 

máme udělat“. Někdy je to opravdu spíš o tom nejdřív řešit potíže a pak v průběhu hovoru 

začnou říkat, že už mají nového partnera. A v rámci toho, že se to propovídává ze všech stran 

je napadne „a jak bych to vlastně měla udělat“. Anebo samozřejmě jsou i hovory typu „kdy 

mám přestavit novou přítelkyni dětem“. Ale jen v menšině je to prvoplánové. A pak jsou 

případy, kdy ti volající jen chtějí potvrdit svoji verzi a když ji nepotvrzujem, tak to pro ně není 

cenný hovor. 

 Čili nebývá tam primárně zakázka toho sžívání. To tam spíš vystoupí až nějak postupně. 

Třeba když se děti začnou nějak bouřit – ignorují nového partnera, vyžadují být pouze u jednoho 

rodiče, tak pak to ti rodiče začnou nějak vnímat a promýšlet. 

Jaký vliv na to může mít vnímání rozvodu a nové rodiny společností. Do nedávna byl rozvod 

tabu, ideál byla úplná rodina, pokud to tak nebylo, bylo to bráno jak selhání. Poslední dobou 

se ty postoje trochu proměňují. Máš pocit, že to může mít vliv na to, jak o tom lidé smýšlí, jak 

sžívání proběhne? 

5: Mně to tak přijde z těch telefonátů. Ale právě- kdo k nám zavolá? Volají k nám ti, co si s tím 

neví rady, co mají nějakou potíž. Tím máme „vybranou klientelu“ a na tomhle základě mi 

přijde, že to lidi pořád hodně berou jako selhání. Pomalu v tom hovoru začnou přiznávat, že 
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mají nějakého kamaráda, později se ukáže, že už je to vlastně nový partner. Určitě tam jsou 

pocity viny, potřeba sebe obhajovat: že už to teda fakt bylo strašný, a ten druhej byl strašnej, 

jinak to udělat nešlo, i pro ty děti je to lepší, Nebo ty lidi volají, že se opravdu nemají dobře v 

partnerství, manželství, ale že pod vlivem tradičního paradigmatu na to ani neuvažují. Až v 

průběhu hovoru, se začne ukazovat, že i to může být cesta, jak to řešit. A občas je to „oni už i 

ty děti mi to říkaj, abych se rozvedla“, takže někdy i ty děti to vidí, že by to bylo dobrý a že by 

se možná ulevilo všem, kdyby rodiče byli od sebe.  

Existují různé skupiny autorů, kteří srovnávají život v tlupě, kmenu např africké společnosti a 

tyhle naše západní vztahové sítě, které jim přijdou vcelku podobné. Jak ti tohle připadá, dá se 

vůbec udělat taková paralela a jestli si myslíš, že to může fungovat tak, že rodinný komplex 

bude takhle propojený, jako je to třeba v rámci nějaké kmenové skupiny. 

5: Já obecně nemám tahle srovnávání evropské společnosti s těmi jinými komunitními moc 

ráda. Protože tam to opravdu běží jinak. Děti vyrůstají v jiném kontextu a je to i v tom, že je 

tam méně lidí, je to pro ně stabilní, přehledné, nejsou tam další tuny vychovatelek, učitelek, 

úplně cizích lidí, kteří se starají o ty děti. Já tam vidím to, že děti už od toho, co jsou malinkaté: 

od tří let, jdou někam, kde vlastně nikoho neznají. Vidí tam cizí dospělé, které mají poslouchat, 

cizí děti okolo stejného věku. A to mi přijde, opravdu nehodnotím, co je lepší-horší, ale vidím 

tam význam té bazální rodiny, mít někoho, o koho se může opřít, ví jeho reakce, mají se 

vzájemně emočně načtené, propojené, tak význam téhle rodiny je v naší společnosti logicky 

vyšší než v komunitě, kde je to v něčem pro ty děti přehledné a v daleko přirozenějším rytmu 

načítané. Jak ten človíček roste, tak nejdřív má kapacitu vnímat něco a rozšiřuje se to postupně. 

A když má kolem sebe určité věci pořád stejné, tak se to děje přirozeněji než tady u nás. V 

tomhle si já myslím, a je to možná osobní můj pohled, že si z toho můžeme brát nějakou 

inspiraci. Ale rozhodně nemůžeme říkat, že když to šlo v Africe, nebo před sto lety, tak že to 

půjde teď. Každá rodina je tak unikátní, že to nemá smysl hledat tyhle paralely. 

Od toho se odvíjí další otázka: v té znovusl.r. je najednou více dospělých, které nějak vystupují 

kolem dítěte, starají se o něj než pouze ti jeho biologičtí rodiče. I u nás panuje diskuze, zrcadlí 

třeba i platforma třetí rodič, jakou roli ten „nový“ rodič, ten nový dospělý v rodině má, měl 

mít. Chci se tě zeptat jednak z profesní zkušenost, co radíte rodičům, co funguje, jak má ten 

nevlastní rodič vystupovat? 

5: K nám často volávají partnerky otce dětí, které řeší problémy svých dětí a mně přijde, že 

nejčastěji to gró, co s nimi řešíme je právě tohle: vyjasnění si jejich zodpovědnosti, hranic  



161 

 

v tom systému tak, aby to fungovalo. Mně přijde, že zejména pro toho třetího rodiče. Často je 

to takové, že ti volající mají nějaké představy, nějaká přání, zlobí se na ty biologické mámy 

nebo na toho partnera. Hodně mi z toho vyplývá a je to i častý okruh práce: sami pro sebe si 

definovat to místo, dobře si to vyjasnit s partnerem a pak to dobře předat dětem. Protože často 

tam zaznívají stesky, a můžou to být muži i ženy. Když to vezmu v globálu, tak volají často i 

muži! Stesky, že ta rodina žije, biologický otec dětí se moc nezajímá, oni tak přejímají tu roli  

a paradoxně ve škole jim dělají problémy s tím, že chtějí komunikovat jenom s biologickým 

otcem, byť oni za otce děti považují toho nového partnera. Takové situace vznikají docela často. 

Pro mě je tam na prvním místě, aby ten příchozí partner měl jasno, aby tomu rozuměl. Co se 

týče věkové úrovně dětí, tak když přijde do rodiny s malými dětmi, tak ty ho snáze přijmou, 

mají víc otevřenosti, že to tak může být. Když to jsou puberťáci, tak tam to pne. A krok číslo 

dvě je, aby sám ten rodič si uvědomil a pro sebe autenticky žil to, jak to bude mít. Jestli když 

přijde náctiletá dcera, tak vše se bude točit kolem ní a zbytek bude odložený a budou tam tím 

vznikat nějaké tlaky, nebo jestli tam bude snaha, možná všech zúčastněných, hledat dobrý 

kompromis v tom, jak se vzájemně respektovat a jak to mít. Za mě „třetí rodič“, jak ty říkáš, by 

neměl mít ambici být ten „plnotučnej rodič“ Jak ti to říkám, tak mi tam naskakují další věci. 

Třeba že děti můžou být očkované proti tomu nevlastnímu rodiči, ještě než se potkají, než s ním 

otevřeně žijí to, jaký je. A pokud se rodiče rozcházejí ve zlém a přetrvává to, tak myslím, že to 

má opravdu destruktivní vliv na další vývoj dítěte i celé nové rodiny. A může to být i tak, že to 

rodiče nedělají nijak vědomě, stačí takový ten povzdych, mezi řečí nějaká poznámka. A přijde 

mi, že děti jsou na tohle hodně citlivé. Asi jak to pro ně v tu chvíli není jisté nebo stabilní, tak 

vlastně se pak opírají o tyhle proudy. 

V některých zemích se roli nevlastního rodiče snaží řešit legislativně a nevlastnímu rodiči 

udávají taky určitou míru rodič.odpovědnosti. Co si o tom myslíš? 

5: Mně by se nejvíc líbilo, kdyby to bylo individuálně. Obecně mám pocit, že plošné věci pro 

tu obrovskou různorodost rodinných konstelací, jak se sejdou, nevyhovují. Jak o tom 

přemýšlím, protože jsem ani nevěděla, že v jiných zemích se to snaží legislativně zanést, tak 

mě připadá, že v rámci rozvodů je to takové syrové. Často nový partner přijde až s odstupem 

několika let a začne tam nějak intenzivněji žít. Tak by se mi asi nejvíc líbilo, kdyby to mohlo 

jít nějakými dohodami a aktivně se to spustilo pro rodinu, která to potřebuje. A to za aktivní 

pomoci mediační služby, ospodu nebo něčeho….a tam, kde to potřeba není, tak tomu nechat 

volnost. Vnímám, že dřív školy, doktoři to tolik neřešili, neslo se to v lehce neformálním duchu, 

ale samozřejmě takový ten tlak těch „negativních přístupů“ některých rodičů pak vede k tomu 
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„pojďme a musí být vždy souhlas“ a přijde mi, že to stěžuje obyčejný život těm, kterým to 

funguje dobře a nepotřebují mít okolo toho lejstra. Teď mi přijde, že jsou instituce víc 

poplašení, víc to hlídají a ve výsledku je to proti té splavnosti. Teď to víc říkám z pohledu těch 

komplikací, byrokracie, ale vnímám, že to je důležité pro ty případy, kdy to nemusí fungovat 

dobře a je třeba, aby to rozhodnul soud, a pak ty rodiče mají klid, pomůže jim to. Tak, aby tam 

zájem dítěte vystupoval jako to primární. 

Možná bude těžké na to dát odpověď, ale stejně se zeptám: jsou různé typy těchto rodin – přijde 

ti, že nějaký ten typ je častější v rámci hovorů, že volají častěji např. matky, co zakládají novou 

rodinu? 

5: Na to se asi nedá moc dát odpověď, když si projíždím hovory, tak těch možností je strašně 

moc a z pohledu volání nemůžu říct, co by bylo častější. 

Jestli to, třeba, není ve finále jednodušší, když oba rodiče mají novou rodinu. Mám takovou 

fantazii, že jsou pak víc v pohodě, než když je to třeba jen jeden rodič. Jsou to moje fantazie, 

tak se tě chci zeptat na tvoje, na tvoje zkušenosti? 

5: Budu mluvit z osobní zkušenosti. V okolí mých synů se nacházely různé typy rodin. Primárně 

je důležité říct, že zásadní je, jestli jsou ty rodiče nějak srovnaní s tím rozvodem. To si myslím, 

že hraje největší roli pro adaptaci dítěte na tu situaci. Vlastně mi teď hodně vyskakujou případy 

dětí ve střídavé péči, jejichž rodiče založili nové rodiny a měli v nich další děti. Vlastně mi pak 

přišlo, že ty děti byly, jak bych to řekla, ne že by se neměly dobře, ale byly hrozně neukotvení, 

takoví „baťůžkáři“. Přišlo mi to z těch reakcí, kdy si je vyzvedávala „macecha“ nebo nevlastní 

otec. A ti měli přesně takové ty poznámky ve stresu „jaktože nemáš bundu? Já si ji nechal  

u táty, to snad není možný!…“ Ta dynamika je náročná pro děti, které potřebují stabilitu, ne 

furt přemýšlet, co si kam mají přenášet. Když to řeknu sama pocitově, tak mi přišlo, jako kdyby 

tam byly to páté kolo u vozu. Třeba i kvůli tomu, že ty jejich rodiče, a vím to i z nějakých 

výzkumů, které jsem četla, že ty vlastní děti jsou preferované. Čili nepřišlo mi, že by nebyly 

adaptované, to byly, ale přišly mi jako taková ptáčátka. Takže mě napadá, že kdyby mohly mít 

aspoň jednoho rodiče víc pro sebe, mít u něj ten klid, jeho pozornost, tak že by to pro jejich 

vývoj mohlo mít stabilizační funkci. Takhle mi připadaly takové nesoustředěné, ulítlé v něčem. 

A nebyl to jeden případ. Přijde mi, že je to v souvislosti s těmi rodinnými systémy, ve kterých 

se oni nachází. Proto myslím, že to je fakt pro ty děti náročný. 
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Myslíš, že je nějaká cesta, jak takové děti „ukotvovat“? 

5: Přijde mi, že nejdůležitější je práce dospělých. A vlastně na Lince je to opakovaná práce, 

nabídky, propracování těch situací, kdy děti začnou „zlobit“, ale pak se ukáže, že ty rodiče na 

ně vlastně vůbec nemají čas. Že tam jsou malé děti a ještě něco a ještě něco – a tenhle človíček, 

kvůli kterému se volá, že má potíže, nemá vůbec žádný čas, který by trávil s rodiči a jejich 

plnotučnou pozorností. A přitom to můžou být maličkosti: může to být, že táta/máma si večer 

sednou k jeho posteli, vypijí si spolu čaj nebo vyrazí někam. V situaci, kdy tam jsou mladší děti 

a program se pořád přizpůsobuje jim a ty starší jsou jenom v roli chůvy, nebo naopak, tak je 

třeba takový ten čas, kdy ti rodiče mohou vědomě pracovat s tím, že „mému dítěti je tolik  

a tolik let, má to a to rádo a já s ním vědomě chci teď trávit čas. A spolu si to spolu užijeme!“ 

Tak to mi přijde, že může být cesta, protože k dítěti je opakovaně dopravovaná ta zpráva „záleží 

mi na tobě, chci s tebou trávit čas, baví mě to s tebou“ A je to činama. To je přesně ono, protože 

oni říkají „a já mu to pořád opakuju, že ho mám ráda“, ale pro vývoj dětí to je jen jedna část  

a řekla bych upřímně, že i menší. Děti opravdu žijí tím, že rodiče vidí. Vidí, co dělají, jak se 

koukají, na co reagují. Pak je pro ně důležité, že s nimi i nějaký ten čas žijí. A může to být i 

kravina: vyjet si na kole, něco spolu dělat. Třeba pro kluky je to zábavnější než si povídat. Při 

aktivitách pak z dětí můžou vypadávat i věci, na které v tom běžném režimu není čas. Což je 

možná obecnější, nepatří to jen k patchworku. Kdyby ty rodiče (a rozumím tomu, že toho mají 

hodně) tomu víc věnovali nějaký vnitřní záměr, že to takhle chtějí, tak by to pro ty děti mohl 

být moc dobrý signál a učení se do jejich života, že až budou velcí, že to taky budou chtít takhle 

dělat. 

Co si myslíš o pluralitním rodičovství? 

Je to hezký, ale náročný. Chce to, aby spolu byli schopní všichni ti dospělí mluvit, dohodnout 

se. A aby o sobě věděli, zajímali se…nevím, moc často se s tím nesetkávám. 

Když si vybavuji některé rodiny z mého okolí, tak s dnešní pracovní dobou a vytížením to často 

vypadá, že rodič přijde v šest „udělej úkoly, večeře a šup spát!“ a víc se nestihne. Pak je důležité 

rodiče podporovat a popošťouchnout je k tomu ten společný čas najít. 

5: Přesně tak. Na druhou stranu si myslím, že ty patchworkové rodiny mají trochu výhodu  

v tom, že to dítě tam není pořád. Takže rodič se na něj může těšit, mít víc času naplánovat 

nějakou věc s ním, než když se jen valí ten neměnný systém. Ale, jak říkáš, je to těžké a nikdo 

nás navíc rodičovství neučí. Když přijde rozvod, tak nic. Já vždycky volajícím doporučuju, aby 
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si dali pár konzultací, aby si ujasnili všechny věci, které potřebují s někým, kdo je mimo, 

protože si myslím, že to má opravdu výborný preventivní vliv na to, aby to potom ty rodiče 

nějak nespláchlo. Samozřejmě to ale naráží i na ten pohled společnosti a pocit, že je to selhání. 

A tak rychle s tím pryč, ať to máme za sebou! A pak už je to zastrčený spíš někde v nevědomých 

procesech, které můžou blbě vybublat.  

Další oblast se týká sourozeneckých vztahů. Setkáváš se s tím, že byste na lince řešili, jak mezi 

sebou vycházejí, jak se přijímají sourozenci? 

5: Spíš je to o tom, že dostaneš takovou zprávu v tom hovoru, zda spolu vychází nebo ne. Nebo 

pocity nespravedlnosti, že on tam nemá žádný prostor a ty vlastní mají celý pokojíček, že musí 

sdílet nebo vyklízet svůj pokojíček. Je to spíš v takových chvílích stížností toho rodiče na toho 

druhého rodiče. Ale že bychom se nějak dostávali hlouběji k dynamice, to ani ne. Je to i tím, že 

rodiče tomu nepřikládají velkou důležitost, nemají to jako prioritu a zavolají nám, až když to 

nějak hapruje. Partnerovi přijedou děti a v tu chvíli všechno musí ustoupit, protože teď se 

všichni musíme věnovat těm, co přijeli. To tam pak samozřejmě nedělá dobrotu ani v tom 

sourozeneckém. Teď si uvědomuju hovor, byla to rodina, kdy otec si přivedl syna. Ta paní měla 

o pár let mladšího syna a pak měli ještě spolu dítě. A tenhle její syn byl strašně mentorovaný, 

až na hranici šikany nebo týrání, jak tím otcem, tak i tím o rok starším bráchou, kt. mu vlastně 

ubližoval. Maminku to trápilo a řešila, jak to řešit. Takže mně přijde, a asi se k tomu dneska 

ještě budeme vracet jak kolovrátek, že záleží na tom, jak to rodič nastaví. Kolik dá prostoru 

tomu a tomu, jestli to bude držet vyvážené, nebo, třeba i nevědomě, sklouzne do nějaké koalice, 

která vlastně pak ani pro to dítě, s kt. tu koalici vytvoří, není v pořádku, není to zdravé. 

Jak se díváš na to, když se narodí další dítě, které je nových partnerů a polorodné k ostatním 

dětem z původních partnerství?  

5: Mně přijde, že je to přirozený vývoj. Že pro všechny členy rodiny je to signál, že fakt to 

spolu ti dva myslí vážně, když si pořídili dítě (to jak na to ostatní reagují, může mít zase další 

dynamiku). Já když mluvím pohledem linkaře, tak nám nevolají rodiče, kterým jde všechno 

dobře. Volají ti „narodilo se nám miminko a my se bojíme, že ty starší děti mu ubližujou!“ Čili 

já na to vždycky budu mít pohled zkreslený tím, že volají lidi, co s tím mají potíž. Mám proto 

teď tendenci tam vnímat spíš ta rizika než přínosy. Ale v tom nejobecnějším mi přijde, že je to 

prostě přirozený vývoj. Spíš je to někdy tak, že si ti volající postěžují, že když už jsou ty děti 

opravdu starší, tak v rámci puberty to ti rodiče od nich dostanou „Ježíš, takhle stará sis pořídila 

dítě a teď tady bude votravoat nějaký malý dítě…“ Takže takhle. 
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Jednou z posledních oblastí otázek, která možná není zásadní, ale na druhou stranu je součástí 

každodenního fungování, je otázka po oslovování. Co se osvědčuje? 

5: Teď vezmu zkušenosti z LB, kdy mi přijde, z toho, o čem děti přemýšlí, co je trápí, tak že to 

bývá, když ten nový dospělý se v té rodiny tak jako nejasně vymezí. Co tam vlastně dělá? A to 

oslovování pak může být pro děti nekomfortní. A pak jsou telefonáty, kdy rodič, a to mi přijde 

fakt špatně, nutí děti, aby oslovovaly toho druhého „mámo, táto“ u koho to takhle ale nemají. 

To, co mi z těch hovorů vyplývá, že je pro děti dobré, je nechat si tam prostor pro vývoj. Dovedu 

si představit, že můžou začít od jména, přes strejdu až po tati. Je důležité, aby ten dospělý 

chápal, že to může mít takový vývoj a netlačil to podle svých představ. Protože v tu chvíli je to 

i nějaký signál toho, jak blízcí si jsou. 

Může se to proměnit? 

5: Myslím, že jo. Znám rodiny, kde to dítě má dva táty a oslovuje je jako táty oba. Tím spíš, 

když je to dítě mladší nebo je tam to společné dítě, které opravdu říká „tati“, protože jemu je 

tátou. Tak z toho může být, že se tak začne oslovovat vůkol. Ale to důležité vidím v tom 

nenucení. 

Nebyla by dobrá, popř. funguje u nás nějaká forma řekněme prevence, vzdělávání nejenom 

partnerských, ale třeba obecně mezilidských vztahů, co si o tom myslíš? Máš s tím zkušenost? 

Mohlo by to něčemu pomoci?  

5: Vzdělávání člověka vždy napadne jako první. Já si na druhou stranu říkám, že lepší by bylo 

mít obecně příležitost, v nějakých blocích, se podívat na to, co může být a nemusí být funkční, 

aby si to i ten dospívající člověk mohl nějakým způsobem ochutnat v rámci zážitku, 

sebezkušenostních aktivit. To mi přijde účinnější než nalejvárna něčeho, co vedle dějepisu atd., 

je jen další hromada informací, které ten dospívající vezme nějak, ale v realitě se mu to 

nepropojí.  

 Vzhledem k tomu, že vycházím z psychoanalýzy a jiných hlubších směrů, tak mi přijde, 

že se pak ten člověk chová v dané rodině ke svým bazálním členům stejně hodně podle původní 

rodiny. Kdybych měla říct nějakou cestu, tak by to bylo: když nastanou nějaké komplikace, 

dochází k rozvodu, tak mít příležitost, aby ten člověk opravdu mohl si sám, prostřednictvím 

rozhovoru, přijít na souvislosti, třeba proč ho štve zrovna tohle, proč chce zrovna tohle. Takže 

to jednak může být úlevné „jo, já to mám takhle, protože pocházím z téhle rodiny a je to  

v pořádku“ A pak mi přijde, že ta kultivace toho, jak on to může přetavit a vnést do situace 
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rozvodu mi přijde účinnější než nějaké „plzákovské poradenství“ typu žena dělá tohle, muž 

dělá tohle, čili ty budeš dělat to a to. Čili mě přijde důležité dát lidem podporu v tom, že tak, 

jak to mají, je to logické vzhledem k jejich historii, životní situaci a dát jim vlastně možnost se 

podívat, jaké kroky jsou pro ně představitelné a realizovatelné, tak to pak může mít moc nad 

tou stabilizací, která je pro děti v tom systému velmi důležitá. 

Jak tě poslouchám, tak mi přijde, že to je hodně a podpoře zvědomování toho, co se ve mně 

děje, nebát se o tom mluvit. 

5: Přesně a podpořit i ten záměr rodiče, ptž si myslím, že záměr 99% rodičů je, aby se jejich 

děti měly dobře. Ale pokud je to na úrovni takových těch nevědomých přesvědčení „nebudu to 

dělat stejně jako moje matka“, to prostě nefunguje. Ale pochopit, že moje matka to dělala 

takhle, asi pro tohle a já to tak asi někdy budu dělat taky, když budu v zátěži a nebudu se za to 

na sebe zlobit. Budu to možná rychleji zachytávat, když o tom budu vědět a můžu dítěti říct 

„sorry, teď jsem na tebe vyjela, jsem unavená, ale můžeme to ještě udělat jinak“, tak to přispívá 

k tomu, že v té rodině, ať je složená z jakýchkoli členů, se všichni můžou cítit respektovaní,  

a to mi přijde, že je něco, co funguje. A co tu rodina lepí k sobě. 

 


