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Anotace 
Tato práce se věnuje rozvodové situaci a vtahům mezi rodiči a dětmi 

během rozvodu rodičů.  
V práci je popsáno jaké možnosti péče, tedy formální určení vztahů, 

jsou v České republice používány.  
Dále jak konflikt mezi rozvádějícími manželi může zasáhnout do 

vztahů s dětmi. Zabývá se jak nevhodnou komunikací, pomluvami, kritikou 
až tématem popouzení a programování dítěte proti druhému rodiči.  

Další část práce se věnuje tématu syndromu zavrženého rodiče, tedy 
následku programování, kdy dítě jednoho z rodičů více či méně odmítá, tedy 
zavrhuje. 

V poslední části se můžeme dočíst o možnostech a práci odboru 
sociálně právní ochrany dětí, a jakým způsobem pracují s dětmi 
z rozvádějících se rodin a jaké jsou zkušenosti pracovníků OSPOD s výše 
popsanými tématy. 
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Summary   
The presented work is dealing with  a situation after a divorce and with 

relations between parents and childern during the divorce of parents.  
The work describes the possibilities of care, therefore the formal 

determination of relations used in the Czech Republic.   
The next part describes how the conflict between the divorcing parents 

can influence the relations to childern. It deals with unproper 
communication, slander, critizing up to brainwashing and programming the 
child against the other parent.  
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Then the topic of Parental Alientation Syndrome as a result of 
programming when the child  one of the parents more or less rejects, is dealt 
with. 

In the last part we can read about the possibilities and activities of the 
Department of Social and Legal Protection of Childern and the methods 
used for work with the childern  from divorcing families and the experience 
of its workers with the above mentioned topics.  

  
Keywords 

Divorce, Relationship parent and child, conflict between the divorcing 
parents, Brainwashing, The Parental Aliention Syndrome, Social work with 
children from divorcing families  


