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Přílohy 

Ukázkový rozhovor 

Jaké postupy řešení rozvodové problematiky rodičům nezletilých dětí nejčastěji 

doporučujete? 

 

Vždy je přístup ke klientům individuální, ale za mě platí takové nepsané pravidlo, 

že domluvou jde vše líp. Za sebe tedy rozhodně můžu říct, že se na počátku kontaktu 

s rodiči snažím hledat nějaké společné řešení, které by bylo vyhovující pro všechny 

strany. Samozřejmě na prvním místě musí být v zájmu dítěte, jehož rodiče jsou 

v rozchodovém sporu. Pokud nezafunguje snaha o dohodu nebo nedojdeme k žádné 

společné řeči, doporučuje se, aby jeden z rodičů podal návrh na úpravu poměrů 

k nezletilým dětem. Rodiče nejsou k dohodám nijak nuceni, je jim však také sdělováno, 

jak takový proces probíhá a že může být poměrně časově vleklý. 

 

Existují podle Vás nějaké alternativní postupy k řešení rozvodové problematiky? 

 

Jako určitou alternativu bychom mohli chápat doporučení k mediačnímu sezení 

a ideálně následné sepsání dohody mezi rodiči podané na soud. Co však považuji 

rozhodně za alternativu oproti stávajícímu systém je tzv. Cochemský model či praxe. Dále 

určitě využití mediace jako podpůrného nástroje pro docílení dohody mezi rodiči 

v rozchodové fázi či řízení. Někteří naši soudci volí postup, kdy po obdržení návrhu od 

rodičů, tyto předvolají a vzápětí nařídí několik sezení u mediátora, aby se spor nemusel 

rozhodovat represivně, ale aby vycházel z rodičů samotných. 
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Setkala jste se někdy s případem, kdy se manželé po Vámi doporučeném postupu 

nebo návštěvě odborníka nerozvedli?  

 

Na OSPOD pracuji téměř sedm let a za tu dobu se mi to nestalo, lépe řečeno, 

nevím o tom, že by k něčemu takovému došlo. Ale určitě po návštěvě mediátora či rodinné 

terapie se to může stát. 

 

Máte zkušenosti s cochemským modelem? 

 

V úplně zjednodušené formě se jej snaží vnést do praxe Okresní soud pro Prahu 

východ ve spolupráci s námi. V Cochemské praxi však jde o velkou zainteresovanost 

všech stran řízení. Řekla bych, že tomu mnohdy brání právní zástupci rodičů, kteří ve 

sporu vidí pouze zisk nikoli jeho rychlé a zdárné ukončení. V tomto směru máme před 

sebou ještě velký kus cesty. Ale náš OSPOD se rozhodně pokouší jít v procesu rozchodu 

rodičů smírčí cestou a hledá různé možnosti, jak toho dosáhnout. 

 

Říká Vám něco pojem rodičovský plán? 

 

Tak jsem si myslela, že vím, co to je, ale když jsem to hledala, abych se ujistila, 

že neříkám nesmysly, zjistila jsem, že to nevím. Tento plán tedy náš OSPOD zatím 

nevyužívá. Máme pouze jakýsi dopis rodičům, kde jsou spraveni o tom, že mají rodičovské 

kompetence a jak by se měli v situaci rozchodu chovat ke svému dítěti. Jsou tam různé 

rady a doporučení co dělat a co naopak ne. 

 


