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Příloha č. 1. – Dotazník 

Dobrý den, jsem studentka sociální práce a píšu bakalářskou práci na téma 
vztahy mezi rodiči a dětmi během rozvodu rodičů. Moje práce se zabývá 
možnostmi péče o děti, konfliktem mezi rodiči a jeho vlivem na vztahy s 
dětmi a kam až může konflikt zajít, věnuji  se také syndromu zavrženého 
rodiče. 
Do své práce bych potřebovala zahrnout i poznatky z praxe OSPOD.  

Děkuji mnohokrát za ochotu a vyplnění následujících otázek. 

1. Můžu se zeptat, jak dlouho pracuje na OSPOD s dětmi 
z rozvádějících se rodin? 

2. Co vaše práce zahrnuje? (Shrnout) 
3. Jaká možnost porozvodové péče je dle vaší zkušenosti nejčastější? 

(péče matky, péče otce, střídavá péče, společná péče) 
4. Máte pocit, že pokud dítě zůstane v péči pouze jednoho z rodičů, 

zachová si pevný vztah i k druhému rodiči? 
o Případně: čím si myslíte, že jsou tyto vztahy narušeny? Jaké 

jsou příčiny? 
5. Ve své práci se zabývám konfliktem mezi rodiči, násilnou 

komunikací mezi nimi, vzájemnými pomluvami a kritikami až 
takzvaným programováním dítěte jedním rodičem proti tomu 
druhému.   

o Setkáváte se s tím, že jeden z rodičů ať už vědomě nebo 
nevědomě popouzí dítě proti tomu druhému?  

o Můžete uvést nějaký příklad z praxe? 
o Má OSPOD v tomto směru nějaké možnosti, jak popouzení 

zbránit? 
o Jak můžete pomoci dětem, které se ocitnou uprostřed 

rozvodového konfliktu rodičů? 
o Dá se zabránit, aby dítě situací trpělo? Případně jak? 

6. Setkáváte se s dětmi, které se s jedním z rodičů nechtějí vídat? 
o Jakým způsobem s takovými dětmi pracujete?  
o Jaké máte možnosti? 
o Je taková situace častá? 
o Prosím, uveďte některé příklady z praxe, proč se děti 

s rodičem nechtějí vídat. 
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7. Znáte pojem syndrom zavrženého rodiče?  
o Můžete se pokusit ho definovat?  
o Setkáváte se v praxi s dětmi, které jednoho z rodičů více či 

méně zavrhli? 
o Jaké jsou podle vás důvody zavržení? 
o Jak může OSPOD postupovat, aby zavržení zabránil? 
o Jakým způsobem můžete pomoci dětem, u kterých 

pozorujete Syndrom zavrženého rodiče? 
o Můžete dle vašich zkušeností procentuálně odhadnout, kolik 

dětí z rozvedených rodin zavrhuje jednoho z rodičů? 
8. Můžete jmenovat nějaké organizace, které nabízejí pomoc rodinám 

v rozvodové situaci? Nebo pomoc dětem z rozvedených rodin? 

  



3 
 

Příloha č. 2. – Pracovnice A 

1. Můžu se zeptat, jak dlouho pracuje na OSPOD s dětmi 
z rovádějících se rodin? 
To je velmi individuální, někdy, když se rodiče dohodnou, jedná se o 
jeden pohovor, někdy se to táhne třeba tři roky. 

2. Co vaše práce zahrnuje? (Shrnout) 
Jsem vedoucí OSPOD – kontrola, metodika, pomoc 
s komplikovanými případy…. 

3. Jaká možnost porozvodové péče je dle vaší zkušenosti nejčastější? 
(péče matky, péče otce, střídavá péče, společná péče) 
Péče matky 

4. Máte pocit, že pokud dítě zůstane v péči pouze jednoho z rodičů, 
zachová si pevný vztah i k druhému rodiči? 
Jak kdy 

a. Případně: čím si myslíte, že jsou tyto vztahy narušeny? Jaké 
jsou příčiny? 
Manipulace ze strany jednoho z rodičů, nezájem rodiče, který 
nemá dítě v péči 

5. Ve své práci se zabývám konfliktem mezi rodiči, násilnou 
komunikací mezi nimi, vzájemnými pomluvami a kritikami až 
takzvaným programováním dítěte jedním rodičem proti tomu 
druhému.   

a. Setkáváte se s tím, že jeden z rodičů ať už vědomě nebo 
nevědomě popouzí dítě proti tomu druhému? ano 

b. Můžete uvést nějaký příklad z praxe? Vyprávění dítěti, co se 
dělo u soudu, jak vystupoval otec, co zase vymyslel 

c. Má OSPOD v tomto směru nějaké možnosti, jak popouzení 
zbránit? V podstatě ne 

d. Jak můžete pomoci dětem, které se ocitnou uprostřed 
rozvodového konfliktu rodičů? Doporučujeme odborné 
poradenské zařízení, zveme si rodiče, snažíme se, aby se 
rodiče dohodli 

e. Dá se zabránit, aby dítě situací trpělo? Případně jak? Když 
není vůle rodičů, tak nedá 

6. Setkáváte se s dětmi, které se s jedním z rodičů nechtějí vídat? ano 
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a. Jakým způsobem s takovými dětmi pracujete? Pohovory, 
prošetření poměrů, nastavit komunikaci s rodiči 

b. Jaké máte možnosti? §12,§13,§16 zákona o SPOD 
c. Je taková situace častá? ne 
d. Prosím, uveďte některé příklady z praxe, proč se děti 

s rodičem nechtějí vídat. Manipulace matkou, otec není 
empatický, prosazuje za každou cenu svoji vůli a svůj 
program, při návštěvě dětí pomlouvá jejich matku 

7. Znáte pojem syndrom zavrženého rodiče? ano 
a. Můžete se pokusit ho definovat?  
b. Setkáváte se v praxi s dětmi, které jednoho z rodičů více či 

méně zavrhli? Ano, občas 
c. Jaké jsou podle vás důvody zavržení? Špatné vztahy v rodině 

již před rozvodem 
d. Jak může OSPOD postupovat, aby zavržení zabránil? Kde 

není vůle rodičů, je to velmi těžké. Využité prostředků, které 
nám umožňuje zákon 

e. Jakým způsobem můžete pomoci dětem, u kterých 
pozorujete Syndrom zavrženého rodiče? Doporučení 
odborného poradenství, popřípadě nařízení ve správním 
řízení §12,§13 

f. Můžete dle vašich zkušeností procentuálně odhadnout kolik 
dětí z rozvedených rodin zavrhuje jednoho z rodičů? ne 

8. Můžete jmenovat nějaké organizace, které nabízejí pomoc rodinám 
v rozvodové situaci? Nebo pomoc dětem z rozvedených rodin? 

Poradna Magdala, Dům tří přání, Pro dialog, Cestou necestou 
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Příloha č. 3. – Pracovnice B 

1. Můžu se zeptat, jak dlouho pracuje na OSPOD s dětmi 
z rozvádějících se rodin? V oboru pracuji 24 let. Do roku 2003 jsem 
pracovala jako terénní sociální pracovnice. 

2. Co vaše práce zahrnuje? (Shrnout) 
Po přechodu na MěÚ jsem začala vykonávat práci v oblasti 
náhradní rodinné péče a později po zřízení oddělení sociálně-právní 
ochrany jako vedoucí oddělení. Z toho plyne, že se ke mně dostaly 
nejsložitější případy, z nichž některé jsem si převzal. Shrnutí práce je 
velmi pestré a prakticky zahrnuje funkci kolizního opatrovníka, účast 
na soudních jednáních, vykonávání dohledu nad problémovými 
rodinami. Podávání podnětu k soudu na ústavní výchovu, zbavení 
rodičovské odpovědnosti, pozastavení rodičovské odpovědnosti. 
Návštěva dětí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, návštěva 
rodičů těchto dětí. Preventivní opatření dle zákona. V oblastní NRP 
– přijímá žádostí o evidenci osob vhodných stát se osvojiteli, 
pěstouny, přechodnými pěstouny. Uzavírání dohod o výkonu 
pěstounské péče a sledování jejich naplňování. 

3. Jaká možnost porozvodové péče je dle vaší zkušenosti nejčastější? 
(péče matky, péče otce, střídavá péče, společná péče) 
Pokud jde o nejčastější formu uspořádání poměrů dítěte po rozvodu, 
pak stále převažuje výlučná péče matky, následuje střídavá péče, 
Společná péče je výjimečná. Výhradní péče otců se také objevuje, ale 
nebývá tak častá. Dle mého názoru to není způsobeno tím, že by se 
stranilo matkám, ale je malé procento otců, kteří jsou schopni a mají 
zájem na tom děti dlouhodobě vychovávat. V tomto případě se 
rozšiřuje styk. Proklamace otců, že si přejí dítě do trvalé péče je 
spíše odpovědí na rozpad vztahu.  

4. Máte pocit, že pokud dítě zůstane v péči pouze jednoho z rodičů, 
zachová si pevný vztah i k druhému rodiči? 

a. Případně: čím si myslíte, že jsou tyto vztahy narušeny? Jaké 
jsou příčiny? Pokud dítě zůstane ve výlučné péči jednoho 
z rodičů pak zachování vztahu s druhým rodičem je odvislé 
na překonání resp. zralé vyrovnání se s rozchodem. V mnoha 
případech bych řekla, že jsou opravdu hojně využívány formy 



6 
 

rozšířeného kontaktu a v tom případě, je vztah určitě 
zachován. 

5. Ve své práci se zabývám konfliktem mezi rodiči, násilnou 
komunikací mezi nimi, vzájemnými pomluvami a kritikami až 
takzvaným programováním dítěte jedním rodičem proti tomu 
druhému.  Vztahy mezi rodiči jako takovými jsou nejčastěji 
narušovány nefunkční komunikací, takže zde je velká možnost využití 
párové terapie a následně jsou možné funkční dohody o dítěti. 

a. Setkáváte se s tím, že jeden z rodičů ať už vědomě nebo 
nevědomě popouzí dítě proti tomu druhému? V praxi se 
samozřejmě setkávám z manipulací ze strany jednoho anebo 
obou rodičů. 

b. Můžete uvést nějaký příklad z praxe? Rodiče využívají 
nejrůznější formy od přímého pomlouvání, kritizování rodiče 
a hlavně zneužívání takzv. Zájmu dítěte ve vlastní prospěch 
prosazování svého zájmu. 

c. Má OSPOD v tomto směru nějaké možnosti, jak popouzení 
zbránit? Pokud se týká  možností, jak tomu zabránit, není jich 
mnoho. Samozřejmě, že je rodičům doporučována párová 
terapie, mediace, která bývá v současné době stále častěji 
využívána. To jak se to podaří, závisí na osobnosti rodičů, 
jejich zralosti. 

d. Jak můžete pomoci dětem, které se ocitnou uprostřed 
rozvodového konfliktu rodičů? Rodičovská odpovědnost 
závisí na především na rodičích. V rámci rozvodového 
konfliktu je doporučována párová terapie, rodinná terapie, 
mediace, pohovory s rodiči, uzavírání dohody o styku. To je 
v podstatě vše, jak je možné dítě ochránit. Krajním řešením 
je to, že by dítě bylo umístěno do neutrálního prostředí, to je 
však s ohledem na důsledky, které to pro děti má využíváno 
opravdu ve výjimečných případech. 

e. Dá se zabránit, aby dítě situací trpělo? Případně jak? 
6. Setkáváte se s dětmi, které se s jedním z rodičů nechtějí vídat? 

a. Jakým způsobem s takovými dětmi pracujete? Pokud jde o 
odmítání dítěte druhým rodičem. Pak se opakovaně zjišťuje 
názor dítěte. Je možné využít asistovaného kontaktu, který 
s sebou nese přípravu, vlastní průběh a následná péče po 
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styku. Po určité době následuje vyhodnocení. Každý 
asistovaný styk by měl vést k tomu, aby se následně dokázali 
rodiče domlouvat a styk se mohl realizovat běžnou formou. 

b. Jaké máte možnosti? Většinou se využívá možnosti 
odborných pracovišť. Pokud jde o důvody, které děti vedou 
k tomu, že se nechtějí s druhým rodičem vídat, pak se jedná o 
osobnost rodiče, který hájí své zájmy, dlouhodobě 
nerealizovaný styk, neobratnost rodiče a neschopnost 
navázat s dítětem komunikaci, opakované špatné zkušenosti 
s rodičem, pomluvy druhého rodiče. 

c. Je taková situace častá? Není to až tak neběžná situace, kdy 
rodič v kontaktu brání. Někdy to bývá i tím jaká je osobnost 
rodičů, pokud je v nějaké formě osobnost narušena anebo 
dokonce psychiatrická diagnóza je tato situace dlouhodobá a 
obtížně řešitelná. 

d. Prosím, uveďte některé příklady z praxe, proč se děti 
s rodičem nechtějí vídat. 

7. Znáte pojem syndrom zavrženého rodiče?  
Syndrom zavrženého rodiče tak, jak nám bylo na semináři řečeno 
v podstatě neexistuje resp. tak, jak se ho snažil zavést E. Bakalář. 
Pokud máte na mysli úpornou manipulaci rodičem pak to není až tak 
výjimečné zejména u psychopatů, lidí neschopných se vyrovnat 
dlouhodobě s rozpadem vztahu, kdy dítě je v podstatě rukojmí. 

a. Můžete se pokusit ho definovat? Definici syndromu 
zavrženého rodiče najdete v publikaci E. Bakaláře. 

b. Setkáváte se v praxi s dětmi, které jednoho z rodičů více či 
méně zavrhli? Ano v praxi jsem se setkala s odmítáním 
rodiče, důvody jsou popsány výše, rovněž to, jak je možné 
tomu bránit – využití odborné pomoci. Pro OSPOD je 
důležité zjišťování názoru dítěte, který má být stále 
aktualizován. 

c. Jaké jsou podle vás důvody zavržení? 
d. Jak může OSPOD postupovat, aby zavržení zabránil? 
e. Jakým způsobem můžete pomoci dětem, u kterých 

pozorujete Syndrom zavrženého rodiče? 
f. Můžete dle vašich zkušeností procentuálně odhadnout, kolik 

dětí z rozvedených rodin zavrhuje jednoho z rodičů? 
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8. Můžete jmenovat nějaké organizace, které nabízejí pomoc rodinám 
v rozvodové situaci? Nebo pomoc dětem z rozvedených rodin? 
Organizace, které nabízejí pomoc rodinám v rozvodové situaci – 
rodinné poradny, centrum rodinné terapie, psychologové provozující 
párovou terapii, mediátoři, kliničtí psychologové. 
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Příloha č. 4. – Pracovnice C 

1. Můžu se zeptat, jak dlouho pracuje na OSPOD s dětmi 
z rozvádějících se rodin? Na OSPOD pracuji jeden rok, před tím 
jsem byla terénním sociálním pracovníkem 12 let. 

2. Co vaše práce zahrnuje? (Shrnout) Na základě podnětu od lékaře, 
školy, školky nebo přímo od rodiče provést sociální šetření a 
vyhodnotit zda jsou děti ohrožené podle §6 zákona 359/1999 o 
sociálně právní ochraně dítěte, provést vyhodnocení situace dítěte a 
vytvořit individuální plán dítěte IPOD. Ten průběžně vyhodnocovat. 
Nebo při rodičem podaném návrhu k soudu, pro soud zajistit 
sociální šetření a podat zprávu o poměrech dětí. Dále být přítomen u 
soudního jednání a poté dle potřeb pokračujeme ve vedení dítěte 
nebo je řízením skončeno. 

3. Jaká možnost porozvodové péče je dle vaší zkušenosti nejčastější? 
(péče matky, péče otce, střídavá péče, společná péče) Mám 
zkušenost s výhradní péčí matky i otce, matčina péče je trochu 
častější, velmi častá bývá střídavá péče, občas i péče jedno dítě u 
jednoho rodiče a druhé u druhého /pokud to tak chtějí i děti/. 

4. Máte pocit, že pokud dítě zůstane v péči pouze jednoho z rodičů, 
zachová si pevný vztah i k druhému rodiči? Případně: čím si myslíte, 
že jsou tyto vztahy narušeny? Jaké jsou příčiny? Velmi záleží na 
rodičích a jejich schopnosti spolu komunikovat, pak je vztah 
k oběma rodičům zachován. Pokud spolu rodiče nekomunikují, už 
tím jsou vztahy narušeny. S tím souvisí i další otázka, pokud 
nemluvím o druhém rodiči slušně nebo nemluvím vůbec, nepřináší to 
dítěti nic dobrého. Konkrétní příklad kdy bych skutečně věděla, že 
jeden rodič tzv. brojí  přes dítě proti tomu druhému, nemám. 
OSPOD doporučuje rodičům navštívit poradnu, případně mediátora. 
OSPOD komunikaci mezi rodiči nenahrazuje. To musí rodiče mezi 
sebou sami pracovat na tom, aby bylo dětství dítěte co nejlepší. 

5. Setkáváte se s dětmi, které se s jedním z rodičů nechtějí vídat? 
Rozvodový konflikt, tak že by dítě trpělo, nemám, rodiče se mohou 
případně dohadovat, ve které péči dítě bude, zda bude výhradní či 
střídavá, pak soud rozhodne o vypracování znaleckého posudku na 
rodiče, OSPOD na základě znalosti prostředí doporučí, jaká 
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výchova by byla vhodnější. Snažíme se společně o dohodu rodičů 
před soudem. 

a. Jakým způsobem s takovými dětmi pracujete?  
b. Jaké máte možnosti? 
c. Je taková situace častá? 
d. Prosím, uveďte některé příklady z praxe, proč se děti 

s rodičem nechtějí vídat. 

Pokud se děti nechtějí vídat s jedním rodičem, je to velmi 
individuální práce. Musí se zjistit důvod a ten musí být velmi 
závažný. Je proveden pohovor s dítětem bez přítomnosti třetí 
osoby, případně se doporučí kontakt s dětským psychologem. 
Rodiče mají právo se s dětmi vídat, pouze při závažných 
důvodech, drogy, alkohol, lze styk omezit, případně lze provést 
asistovaný styk. Taková situace ale není častá. Dítě se chce se 
svým rodičem stýkat i kdyby byl rodič rizikový. Je to rodič a má 
ho rád. Mám příklad z praxe, kdy jsou děti v péči otce a matka se 
o ně několik let vůbec nezajímala, a pak najednou je chtěla 
pravidelně vídat. Zde je to těžké a musí se začít pozvolně neb děti 
matku dlouho neviděly a na situaci si zvykly. Děti jí chtějí vídat, 
ale jen krátce a dle jejich času. 

6. Znáte pojem syndrom zavrženého rodiče?  Se syndromem 
zavrženého rodiče osobně nesouhlasím. Pokud je dítě s jedním 
rodičem a ten druhý nemá delší dobu zájem, pak se najednou stýkat 
chce, má pocit, že je zavržen. I po rozchodu rodičů se rodiče k sobě 
mají chovat slušně, pokud jim opravdu záleží na svém dítěti. 

7. Můžete jmenovat nějaké organizace, které nabízejí pomoc rodinám 
v rozvodové situaci? Nebo pomoc dětem z rozvedených rodin? 
Naděje, Románo Jasnica , Sociální poradny, atp.   
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Příloha č. 5 – Pracovnice D 

1. Můžu se zeptat, jak dlouho pracuje na OSPOD s dětmi 
z rovádějících se rodin? 
Čtyři roky 

2. Co vaše práce zahrnuje? (Shrnout) 
Rozhovory s rodiči;  rozhovory s dětmi;  přítomnost OSPOD u 
soudních řízení, kde hájíme zájmy dítěte;  návštěvy dětských 
domovů; návštěvy v rodinách; vyhotovení písemných zpráv o situaci 
v rodině; spolupráce s PČR, se státním zastupitelstvím, se soudy.  
Provádět vyhodnocení situace dítěte a individulní 
Kurátoři – návštěvy dětí ve školách,  výchovné pohovory, umísťování 
dětí do výchovných zařízení – ústavní výchova. 
Stanovení výchovných opatření – napomenutí, omezení, dohled, 
využití odborné poradenské pomoci.   
Náhradní rodinná péče  - práce s rodinou pěstounů, osvojení, péče 
třetí osoby. 
Je toho mnoho, nevím, jestli jsem na něco nezapomněla.  

3. Jaká možnost porozvodové péče je dle vaší zkušenosti nejčastější? 
(péče matky, péče otce, střídavá péče, společná péče) 
Z mého pohledu je nejvíce preferována péče matky, velmi častá je 
střídavá péče.  

4. Máte pocit, že pokud dítě zůstane v péči pouze jednoho z rodičů, 
zachová si pevný vztah i k druhému rodiči? 

a. Případně: čím si myslíte, že jsou tyto vztahy narušeny? Jaké 
jsou příčiny? 

Vše prvotně záleží na rodičovské odpovědnosti samotných rodičů. 
Pokud má rodič/matka/           zájem na tom, aby dítě mělo po 
rozchodu rodičů i otce, musí o něm vytvářet v dítěti pozitivní obraz. 
To samé platí u otce.     Dále už je to práce samotného rodiče, zda si 
udrží pevný vztah s dítětem. Styk je druhému rodiči stanoven vždy 
dostatečně široký, aby na vztahu s dítětem mohl pracovat.  
Nejvíce jsou vztahy narušeny tím, že jeden z rodičů si nepřeje, aby se 
dítě stýkalo s tím druhým  a vytváří  záměrně negativní vztahy 
k druhému rodiči.   
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5. Ve své práci se zabývám konfliktem mezi rodiči, násilnou 
komunikací mezi nimi, vzájemnými pomluvami a kritikami až 
takzvaným programováním dítěte jedním rodičem proti tomu 
druhému.   

a. Setkáváte se s tím, že jeden z rodičů ať už vědomě nebo 
nevědomě popouzí dítě proti tomu druhému? Taková situace 
je poměrně častá  počet těchto rodin se zvyšuje.  

b. Můžete uvést nějaký příklad z praxe? 
Dítě se bojí říci, co si vlastně přeje, má otce rádo, chce k němu 
chodit, ale všem opakuje myšlenky své matky.  „Že se u otce nudí, 
nemá tam dostatek hraček apod.“ Neřekne pravdu, protože má 
matku rádo a nechce ji zranit tím, že by řeklo, já chci být i u otce. 
Má OSPOD v tomto směru nějaké možnosti, jak popouzení zbránit? 

c. Jak můžete pomoci dětem, které se ocitnou uprostřed 
rozvodového konfliktu rodičů? 

d. Dá se zabránit, aby dítě situací trpělo? Případně jak? 
              Pokud rodič nepochopí, že velmi ubližuje svému dítěti, dá se 
situace řešit pouze stěží. 

Můžeme rodičům domluvit v rámci sociálního poradenství, nebo 
mediaci, návštěvu odborného psychologického pracoviště. Pokud 
nechtějí navštívit pracoviště dobrovolně, můžeme ho nařídit ve 
správním řízení.  Pokud není návštěva dobrovolná, většinou se míjí 
účinkem.  

6. Setkáváte se s dětmi, které se s jedním z rodičů nechtějí vídat? 
a. Jakým způsobem s takovými dětmi pracujete?  
b. Jaké máte možnosti? 
c. Je taková situace častá? 
d. Prosím, uvěďte některé příklady z praxe, proč se děti 

s rodičem nechtějí vídat. 

V rámci pohovoru s dítětem se mu snažíme vysvětlit, že je pro něj dobré 
setkávat se i s druhým rodičem.  /záleží na věku dítěte. / I dítěti můžeme 
zajistit psychologickou pomoc. 
Pořádání rodinných a případových konferencí.  
Není častá, ale takové případy se množí.  
 
Znáte pojem syndrom zavrženého rodiče? 
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e. Můžete se pokusit ho definovat?  
Vleklý konflikt mezi rodiči vede k tomu, že dítě se bezdůvodně odmítá 
setkat s jedním z rodičů.         Situace může vést někdy až k nenávisti, 
nebo k psychickým problémům dítěte.  

f. Setkáváte se v praxi s dětmi, které jednoho z rodičů více či 
méně zavrhli? Ano.  

g. Jaké jsou podle vás důvody zavržení?  Viz výše.  
h. Jak může OSPOD postupovat, aby zavržení zabránil? Viz 

výše 
i. Jakým způsobem můžete pomoci dětem, u kterých 

pozorujete Syndrom zavrženého rodiče? Viz výše. 
j. Můžete dle vašich zkušeností procentuálně odhadnout, kolik 

dětí z rozvedených rodin zavrhuje jednoho z rodičů? 
Nemohu.  

7. Můžete jmenovat nějaké organizace, které nabízejí pomoc rodinám 
v rozvodové situaci? Nebo pomoc dětem z rozvedených rodin?  
Využíváme mnohá odborná pracoviště – viz seznam v příloze.  
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Příloha č. 6 – Pracovnice D 

1. Můžu se zeptat, jak dlouho pracuje na OSPOD s dětmi 
z rozvádějících se rodin? 
15 roků 

2. Co vaše práce zahrnuje? (Shrnout) 
Vedoucí sociálního odboru, činnosti na úseku sociální práce i 
sociálně-právní ochrany dětí. 

3. Jaká možnost porozvodové péče je dle vaší zkušenosti nejčastější? 
(péče matky, péče otce, střídavá péče, společná péče) 
Nejčastěji výhradní péče matky 

4. Máte pocit, že pokud dítě zůstane v péči pouze jednoho z rodičů, 
zachová si pevný vztah i k druhému rodiči? 
Nejde zevšeobecnit, lze předpokládat vyšší spjatost s rodičem, který 
má dítě v péči 

a. Případně: čím si myslíte, že jsou tyto vztahy narušeny? Jaké 
jsou příčiny? 
Odlišnost bydliště rodiče, který opustil společnou domácnost, 
nový partner, případně jeho děti… 

5. Ve své práci se zabývám konfliktem mezi rodiči, násilnou 
komunikací mezi nimi, vzájemnými pomluvami a kritikami až 
takzvaným programováním dítěte jedním rodičem proti tomu 
druhému.   

a. Setkáváte se s tím, že jeden z rodičů ať už vědomě nebo 
nevědomě popouzí dítě proti tomu druhému?  
ano 

b. Můžete uvést nějaký příklad z praxe? 
Např. otec navázal vztah s novou partnerkou, matku dětí 
vypudil ze společné domácnosti tak, že se mu podařilo 
přesvědčit děti, že se o ně matka nestarala a nová maminka 
bude lepší.  

c. Má OSPOD v tomto směru nějaké možnosti, jak popouzení 
zbránit? 
Nabídnout mediaci, terapii…. 

d. Jak můžete pomoci dětem, které se ocitnou uprostřed 
rozvodového konfliktu rodičů? 
Nabídnout mediaci, terapii… 
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e. Dá se zabránit, aby dítě situací trpělo? Případně jak? 
6. Setkáváte se s dětmi, které se s jedním z rodičů nechtějí vídat? 

ano 
a. Jakým způsobem s takovými dětmi pracujete?  

Mediace, terapie, asistované styky 
b. Jaké máte možnosti? 
c. Je taková situace častá? 
d. Prosím, uveďte některé příklady z praxe, proč se děti 

s rodičem nechtějí vídat. 
Osočování druhého rodiče, nový partner, vzdálenost bydliště, 
absence kamarádů… 

7. Znáte pojem syndrom zavrženého rodiče? 
 Zajisté a nutno říci, že je překonán novými výzkumy 

a. Můžete se pokusit ho definovat?  
b. Setkáváte se v praxi s dětmi, které jednoho z rodičů více či 

méně zavrhli? 
c. Jaké jsou podle vás důvody zavržení? 
d. Jak může OSPOD postupovat, aby zavržení zabránil? 
e. Jakým způsobem můžete pomoci dětem, u kterých 

pozorujete Syndrom zavrženého rodiče? 
f. Můžete dle vašich zkušeností procentuálně odhadnout kolik 

dětí z rozvedených rodin zavrhuje jednoho z rodičů? 
Nemůžu, protože je to zanedbatelné procento. 

8. Můžete jmenovat nějaké organizace, které nabízejí pomoc rodinám 
v rozvodové situaci? Nebo pomoc dětem z rozvedených rodin? 
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Příloha č. 7 - Pracovnice F 

1. Můžu se zeptat, jak dlouho pracuje na OSPOD s dětmi 
z rozvádějících se rodin? 3 roky 

2. Co vaše práce zahrnuje? (Shrnout) Pracuji jako sociální pracovník i 
kurátor pro děti a mládež. Zastupuji dítě při soudním řízení o úpravě 
poměrů, jednám s rodiči o péči o dítě, sepisuji dohody o změně péče 
či úpravě styku, provádím sociální šetření v rodinách, provádím 
preventivní činnost formou besed na školách, pracuji s dětmi 
s výchovnými problémy. 

3. Jaká možnost porozvodové péče je dle vaší zkušenosti nejčastější? 
(péče matky, péče otce, střídavá péče, společná péče) Péče matky 
s častým stykem s otcem; v poslední době narůstá počet střídavé 
péče. 

4. Máte pocit, že pokud dítě zůstane v péči pouze jednoho z rodičů, 
zachová si pevný vztah i k druhému rodiči? Vždy záleží na rodičích, 
jak jejich rozchod a rozpad manželství probíhá, to ovlivňuje fakt, jak 
rodič motivuje dítě k pozitivnímu vztahu k druhému rodiči a jaký je 
následně vztah mezi dítětem a druhým rodičem. 

5. Ve své práci se zabývám konfliktem mezi rodiči, násilnou 
komunikací mezi nimi, vzájemnými pomluvami a kritikami až 
takzvaným programováním dítěte jedním rodičem proti tomu 
druhému.   

a. Setkáváte se s tím, že jeden z rodičů ať už vědomě nebo 
nevědomě popouzí dítě proti tomu druhému? Ano 

b. Můžete uvést nějaký příklad z praxe? Rodiče si při střídavé 
péči stěžují na druhého rodiče, dítě následně tyto názory 
prezentuje před druhým rodičem. 

c. Má OSPOD v tomto směru nějaké možnosti, jak popouzení 
zbránit? Navázání spolupráce s psychologem a zařazení do 
rodinné terapie/nařízená mediace soudem 

d. Jak můžete pomoci dětem, které se ocitnou uprostřed 
rozvodového konfliktu rodičů? Spolupráce s psychologem 
OSPOD, kterého nabízíme rodinám bezplatně. 

e. Dá se zabránit, aby dítě situací trpělo? Případně jak? Jak 
jsem již řekla, záleží na postoji rodičů k celé situaci. Jsou 
případy, kdy rodiče jsou schopni bez obtíží zvládnout 
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rozchod a následně uzavírají dohodu o péči a jsou schopni 
společně i nadále hovořit jako rodiče bez zbytečných emocí. 

6. Setkáváte se s dětmi, které se s jedním z rodičů nechtějí vídat? 
Občas 

a. Jakým způsobem s takovými dětmi pracujete? Proveden 
rozhovor, motivace k pozitivnímu vnímání obou rodičů. 
Spolupráce s psychologem 

b. Jaké máte možnosti? Snažit se motivovat, hovořit s rodiči a 
podpořit tuto záležitost spoluprací s odborníkem 

c. Je taková situace častá? Ne 
d. Prosím, uveďte některé příklady z praxe, proč se děti 

s rodičem nechtějí vídat. Opakované hádky mezi rodiči, 
naschvály při předávání dítěte, prvky domácího násilí 

7. Znáte pojem syndrom zavrženého rodiče? Ano 
a. Můžete se pokusit ho definovat? Syndrom, kdy dítě zavrhuje 

jednoho z rodičů poté, co došlo k rozpadu manželství, a 
nastaly neshody mezi rodiči.  

b. Setkáváte se v praxi s dětmi, které jednoho z rodičů více či 
méně zavrhli? Ano 

c. Jaké jsou podle vás důvody zavržení? Někdy ano. 
d. Jak může OSPOD postupovat, aby zavržení zabránil? 

Poradenstvím, navázáním spolupráce s psychologem, 
nařízení mediace, předání kontaktu na organizace 
podporující rodinné poradenství 

e. Jakým způsobem můžete pomoci dětem, u kterých 
pozorujete Syndrom zavrženého rodiče? Psychoterapie, 
motivační rozhovor, navázání spolupráce s rodinnou 
poradnou či organizací 

f. Můžete dle vašich zkušeností procentuálně odhadnout kolik 
dětí z rozvedených rodin zavrhuje jednoho z rodičů? Cca 
20% 

8. Můžete jmenovat nějaké organizace, které nabízejí pomoc rodinám 
v rozvodové situaci? Nebo pomoc dětem z rozvedených rodin? 
Centrum rodinného poradenství LAXUS, Informační středisko 
Mikuláš, Dětské krizové centrum 
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Příloha č. 8 – Poradny, kontakty městský úřad Beroun OSPOD 
 
Psychologická ambulance, rodinná,  párová terapie   
Mgr. Jiří Kubička – 776 211 866,  257 325 118, úzká spolupráce s FN 
Motol, Centrum rodinné terapie .  jiri.kubicka@gmail.com 
Praha 5, Horní Palata, U Nesypky 28 
 
Rodinné centrum Slunečnice  
tel.: 311 510 541 
mobil: 603 141 700 
email: info@rcslunecnice.cz 
www.rcslunecnice.cz 
Kontakt: martina.kykalova@email.cz 
Specializace: Rodinná mediace a poradenství 
 
Magdala  
Asistované setkávání dítě, rodič 
737 280 614, 224 246 573 
251 552 790 – utajené bydlení 
praha.charita.cz/sluzby/magdala/  
  
Institut rodinné terapie FN Motol  
MUDr. Lea Brodová: lea.brodova@fnmotol.cz 
PhDr. Šárka Gjuričová:  sarka.gjuricova@fnmotol.cz,  
gjuricova@gmail.com 
Tel: 224 433 478 
Pavilon 15, V Úvalu 84, Praha 5 MUDr. Lea Brodová: 
lea.brodova@fnmotol.cz 
 
Dům tří přání 
ambulantní centrum, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Asistované předávání dítě- rodič, neprovádějí 
Terronská 7, Praha 6 tel: 233 931 310, 602 662 063 
dumtriprani.cz/detem-v-dome-tri-prani-s-ct  
Area Fausta 
Mgr. Magdaléna |Skřivánková – 777 675 277, 775 339 388 
Kandertova 1425, Praha – Libeň 
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Placená služba, provádí i asistované předávání dítě – rodič 
firmy.cz/detail/2256534-area…-magdalena-skrivankova-praha-liben.html  
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, 
pracoviště Praha – západ 
PhDr. Renata Mimochodková,  vedoucí centra,  
poradnaprahazv.eu 
Mobil: 257 325 638 

Mobil: 775 210 543 

E-mail: centrumpsp-prahazv@seznam.cz  

 

 
Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, 
pracoviště Beroun  
Bc. Jana Slavíková,  vedoucí centra, psychoterapeut   
poradna-beroun.cz/styled-7/  
Mobil: 737 342 609 

Mobil: 737 704 968 

E-mail: cpsp.beroun@seznam.cz 

 
DKC Praha 4 – Michle 
Dětské krizové centrum  
Nabídka odborné pomocí týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem v 
ČR.   
dkc.cz/  tel: 241480 511, 777 664 672 
Praha Apla  
Asociace pomáhající lidem s autismem pro Prahu a střední Čechy.  
775 304 211 
praha.apla.cz/  
 
Krizové centrum pro rodinu Cestou necestou  
Pohovory s dětmi, asistované setkávání rodiče  s dětmi, tel: 605 203 876 , 
222 360 652, 734 253 702, 731 430 848  
cestounecestou.org/  
ACORUS 
Acorus, občanské sdružení, provozuje Psychosociální centrum Acorus, 
poskytující osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání 
nepříznivé sociální, tel: 734 441 233, 273 130 878  
nonstop telefonní linka: 283 892 772    



 

e-mail: info@acorus.cz
fax: 283 890 671 
acorus.cz/  
Centrum LOCIKA  
pomoc rodinám s domácím násilím
V centru nás zastihnete:

PO - ČT 9 - 17 

PÁ 9 – 15 

 Kontakty:

 
273 130 878, 734 441

 

info@centrumlocika.cz

 

Dukelských hrdin

Jak se k nám dostanete
Nábřeží kpt. Jaroše (ze smě
centrumlocika.cz/  
Pro Dialog 
Tel.: 777 311 559; 737 018 662 Krpálková +420 
Boháčková … Tel.: 777 311 559; 737 018
Asistované předávání dítě
prodialogforum.cz/kontakt/
Informační středisko Mikuláš, o.p.s. 
Klimentská 1246, 111000 Praha, Nové M
www.mikulasops.cz 
Tel:  221 979 271 
Email  info@mikulasops.cz
/asistované předávání  dít
  
Rodinné centrum Pexeso 
Provoz rodinného centra
sportovních aktivit.   
Tel: 721 518 248 
firmy.cz/detail/2375422-
Dítě, rodič, prarodič 
Bc. Alena Weberová, sanace rodiny, asistované p
osdrp.cz/  
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info@acorus.cz 

pomoc rodinám s domácím násilím 
centru nás zastihnete: 

273 130 878, 734 441 233 

info@centrumlocika.cz 

Dukelských hrdinů 1/342, Praha 7, 170 00 

nám dostanete: tramvají linkou 8, 17, 24 nebo 26 do zastávky 
eží kpt. Jaroše (ze směru od Strossmayerova náměstí) 

; 737 018 662 Krpálková +420 777 311 559 Bc. Anna 
Tel.: 777 311 559; 737 018 662 

edávání dítě – rodič, pouze v prostorách pracoviště 
prodialogforum.cz/kontakt/  

edisko Mikuláš, o.p.s.  
Klimentská 1246, 111000 Praha, Nové Město 

info@mikulasops.cz 
ředávání  dítě – rodič, pouze pro Prahu

Rodinné centrum Pexeso  
centra. Nabídka pohybových, výtvarných, hudebních, 

-rodinne-centrum-pexeso-o-s-praha-zbraslav.html

Bc. Alena Weberová, sanace rodiny, asistované předávání  - 722 968 256

: tramvají linkou 8, 17, 24 nebo 26 do zastávky 

Bc. Anna 

, pouze pro Prahu 

. Nabídka pohybových, výtvarných, hudebních, 

zbraslav.html  

968 256 
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Klinika Eset  
Léčba smutku, depresí, pocitů tísní, obav nebo nejistoty, strachu z 
uzavřených prostor, velkých prostranství … Vejvanovského 1610 149 00 
Praha 4 - Jižní Město Telefon i fax: 272 940 880, 272 940 879, 272 916 912, 
272 910 041  
klinikaeset.cz/ 
 
Manželský a rodinný terapeut 
Psycholog, psychoterapeut, poradce, kouč 
PhDr. Vratislav Strnad – 737 759 863 
Systemický přístup 
 
Psychologické poradenství – rodinný terapeut 
Mgr. Jiřina Melzer – 777 862 583 
Jagelonská, Praha 3  
 
Školní psycholog 
Mgr. Bohumila Vokáčová – 603 410 370 
 
 
 


