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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. 

 

Klí čová slova 
Rozvod, vztahy rodič-dítě, konflikt mezi rodiči, programování, syndrom 
zavrženého rodiče, sociální práce s dětmi z rozvádějících se rodin 

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  
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Úvod 
Během své praxe v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a na 

oddělení sociálně právní ochrany dětí jsem slyšela mnoho příběhů o dětech 
z rozvedených rodin, jak rodiče jednají během rozvodu, jak ovlivňují svoje 
děti a jak velký dopad rozvod na dítě má. Prostřednictvím těchto případů 
jsem si vzpomínala, jak probíhal rozvod mých rodičů, jakým způsobem 
spolu rodiče jednali, jak mě jejich jednání ovlivňovalo a jak dodnes mám 
narušené vztahy s oběma rodiči. Rozhodla jsem se tedy napsat práci na téma 
narušení vztahu mezi rodiči a dětmi v době rozvodové situace. 

Cílem mé práce je zjistit, jaké důsledky může mít rozvod, konflikt 
rozvádějících se manželů a jejich jednání na vztahy mezi rodiči a dětmi. 
Cílem je také zjistit, jak lze z pohledu sociální práce pracovat s dětmi s takto 
narušenými vztahy s rodiči v důsledku rozvodu. 

Část práce budu vypracovávat na základě literární rešerše, kde budu 
zjišťovat důsledky porozvodové péče a konfliktu mezi rodiči na vztahy mezi 
rodiči a dětmi v rozvodové situaci, a jako nejsilnější důsledek syndrom 
zavrženého rodiče. Dále chci zjistit pohled sociální práce na tuto 
problematiku a možnosti práce s rodinami a dětmi v rozvodové situaci, 
tímto pomocí dotazníků mezi pracovníky OSPOD chci doplnit praktické 
informace, které se v literatuře nedočteme.  

Cíl mé práce považuji za splněný, pokud se mi podaří postihnout výše 
popsaná témata. 

Práce je strukturovaná do šesti kapitola, kdy prvních pět se věnuje 
teoretickým poznatkům na základě literární rešerše a poslední šestá kapitola 
se věnuje praxi odboru sociálně právní ochrany dětí. 

V první kapitole jen stručně uvedu téma popisem rozvodové situace 
v rodině a nastíním problém dopadu rozvodu na děti.  

Druhá kapitola bude věnovaná možnostem péče o děti v době během a 
po rozvodu v České republice, jakožto formálnímu uspořádání v rozvádějící 
se rodině a také tomu, jak může druh péče ovlivnit vztahy mezi rodiči a 
dětmi.  

Třetí část práce bude popisovat, jak vypadá konflikt mezi manželi 
v rozvodové situaci a jak to ovlivňuje vztah rodič - dítě. To jakým 
způsobem spolu ex partneři komunikují, jejich vzájemným pomluvám a 
kritikám, až k situaci, kdy jeden z rodičů popouzí a programuje dítě proti 
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tomu druhému. A také jak tento konflikt může hluboce narušit vazbu dítěte 
k jednomu z rodičů. 

Čtvrtá kapitola se bude věnovat rolím, které dítě v době rozvodu 
přijímá vzhledem ke konfliktu mezi rodiči, jak která role působí na dítě i 
vzhledem k jeho vztahům k oběma rodičům. 

Pátou kapitolou popíši syndromu zavrženého rodiče, jakožto důsledek 
konfliktu mezi rodiči a úmyslného i nevědomého programování dítěte 
jedním z nich proti tomu druhému. Syndromu zavrženého rodiče se budu 
věnovat jakožto závažnému narušení vztahu mezi rodičem a dítětem, kdy 
dítě jednoho z rodičů odmítá a může ho až plně zavrhnout. Vzhledem 
k závažnosti tématu se podíváme i na možnosti pomoci rodinám s tímto 
syndromem a zákonům, které se syndromu nepřímo týkají. 

V další části své práce se budu zabývat tím, jak na dříve popsaná témata 
nahlíží pracovníci sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a jakým způsobem 
mohou pracovat s dětmi potýkajícími se s rozvodem rodičů.  
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1 Rozvodová situace v rodině 
Rozpad manželství má velký vliv na celou rodinu, nejen na partnery, 

kteří se rozvádějí, ale i na prarodiče a širší příbuzenstvo, velký dopad má na 
děti. Rozvod má aspekty sociální, etické, právní, emoční a psychické. Doba 
rozvodu a období po něm je čas naplněný stresem a emocemi, důsledky 
rozvodu ovlivňují celou rodinu po celý další život. 1 

Krizová situace v rodině nezačíná ani nekončí rozvodem. Z teoretického 
hlediska můžeme hovořit o několika stádiích, pro účel této práce nám 
vystačí dělení dle Z. Matějčka a Z. Dytrycha na nesoulad, rozvrat a rozvod.2  

 
� Manželský nesoulad – Manželský nebo také jinak rodinný nesoulad 

vzniká z rozporů mezi manželi či partnery, kde se ukazuje snížená 
schopnost partnerů najít vhodné kompromisy a rozpory řešit. Takový 
nesoulad je poměrně běžný a ve většině případů je úspěšně vyřešen, 
v menší části případů přechází v rozvrat.3  

M. Plzák tento nesoulad nazývá krizí, tedy stavem, kdy se manželé 
hádají, snižuje se intenzita lásky a která má různou intenzitu a četnost a 
určité fázi přechází v konflikt, rozvrat.4 

� Manželský rozvrat – V manželském (rodinném) rozvratu jde o 
podstatnější postižení některé ze základních rodinných funkcí. Rodinný 
rozvrat může být akutní nebo dlouhodobý, v některé fázi může přejít 
v rozvod. Existuje značný počet rodin, které žijí v trvalém rozvratu, ale 
k rozvodu nedochází.5   

M. Plzák mluví o těžké manželské krizi nebo o chronickém 
manželském konfliktu, tedy o stavu, kdy manželé nechtějí být spolu, 
vyprchala mezi nimi láska, mají mezi sebou dlouhodobé spory a krize už 
se jen těžko řeší, pokud je konflikt intenzivní a zasahuje do celého 
života rodiny a všech jejích členů nazývá to konfliktem s rozvratem, ten 
dle něj již s velkou pravděpodobností zapříčiní i formální rozvrat neboli 
rozvod.6 

                                                 
1 Viz. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Krizové situace v rodině očima dítěte. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2002, 128 s. Pro rodiče. ISBN 80-247-0332-7. Str. 39. 
2 Viz. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str. 39. 
3 Viz. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str. 39. 
4 viz PLZÁK, Miroslav. Manželská tonutí. Vyd. v nakl. Motto 1. Praha: Motto, 2000. ISBN 80-7246-
056-0. Str. 13. 
5 Viz. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str. 39. 
6 viz PLZÁK, Miroslav. Str. 15. 
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� Rozvod – Rozvod je formálně právním ukončením manželského svazku, 
jde o krajní řešení manželského rozvratu. Nesoulad a rozvrat jsou 
součástí rodinného života, rozvod je naproti tomu řešením definitivním, 
kdy je manželství institucionálně ukončeno.7  

Soud manželství rozvede, je-li zjištěn tzv. kvalifikovaný rozvrat 
manželství. Rozvrat manželství musí být hluboký a trvalý s tím, že už 
není možné obnovit manželské soužití. Jedná-li se o manželství, z něhož 
se narodily děti, předchází rozvodu také řízení o péči o dítě, rozvod 
nesmí být v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.8 
 
Po rozvodu se předpokládá zásadní obrat v permanentně konfliktní 

situaci, která byla v období rozvratu, manželé očekávají uklidnění a zlepšení 
podmínek pro sebe i děti a celou rodinu. Opak je však pravdou, cesta 
k obnovení psychické rovnováhy rodiny je dlouhodobý proces, který 
nekončí formálním ukončením manželského svazku.  

Dle Evy Vaníčkové: „rozvodová praxe ukazuje, že v naprosté většině 
manželství pokračuje atmosféra plná napětí a stresu, která se formálně 
projevuje v často nekonečně se opakovaných soudních řízení o určení styku 
s dítětem, v soudních sporech o výživné, o majetek aj.“ 9  

„Rozvodem končí pouze manželství, nikoliv rodičovské role 
manželů.“10 

Jakékoliv krizové situace v rodině mají velký vliv na dítě, které je vnímá 
stejně intenzivně jako rodiče. Pokud dojde k rozvodu rodičů, dostává se dítě 
do situace, kdy čelí velké psychické a emoční zátěži. Rodiče často na dítě 
zapomínají, často jeho prožívání nevnímají, nevidí, přes své vlastní emoční 
prožívání rozvodové situace. Ale jak napsal prof. Matějček: rodinným 
rozvodem je výrazně ohrožen vývoj osobnosti dítěte a neexistuje dítě, které 
by rozvodem netrpělo.11 

„V procesu rodinného nesouladu, rozvratu a rozvodu se jen výjimečně 
může stát, že by alespoň jeden z manželů citově či jinak nestrádal. Co se 
ukazuje jako zcela jisté, je fakt, že rodinným rozvratem a rozvodem je 

                                                 
7 Viz. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str. 5. 
8 Viz NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2007. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1449-3. Str 7. 
9 MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str. 43. 
10 VANÍČKOVÁ, Eva. Stres dítěte v rozvodové a porozvodové situaci. Vyd 1. Praha: projekt Růžová 
linka, 1999, 15 s. Str. 6. 
11 Viz. MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str. 40. 
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výrazně ohrožen zdravý vývoj osobnosti dítěte, které rozvrat v manželství 
prožívá.“12 

Od šedesátých let minulého století se zvyšuje rozvodovost, rozvod se 
stal rozšířeným jevem, dnes se každoročně dotýká miliónu dětí.13  

Dle Teybera: „Největší obava téměř všech rozvádějících se rodičů je 
spojena s otázkou, zda jejich dětem rozchod neublíží. Vědí, že rozvodovou 
situaci doprovázejí dlouhodobě bolestivé pocity. Vypořádat se s nimi je 
těžké pro všechny členy rodiny.“14  

Rozvodem tedy právně končí manželství, v době během rozvodu i po 
rozvodu zůstávají ex manželé stále rodiči, je tedy třeba myslet i na děti, 
kterých se rozvod týká, i když o něm sami nerozhodují. 
  

                                                 
12 . MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str. 40. 
13 Viz TEYBER, Edward. Děti a rozvod: [jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů].  1. vyd. 
Praha: Návrat domů, 2007, 227 s. ISBN 978-807-2551-637. Str. 6. 
14 TEYBER, Edward. Str. 6. 
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2 Možnosti péče o děti v době během a po 
rozvodu 

Rozvod je z právního hlediska pouze záležitostí mezi manželi, ale 
zákon stanovuje, že má-li být rozhodnuto o rozvodu manželství rodičů 
dítěte, soud nejprve určí, jak bude každý z rodičů napříště o dítě pečovat.15  

Tedy prvním krokem soudního jednání je stanovení péče o dítě. 
Skutečnost, komu bude dítě svěřeno do péče a úprava styku s druhým 
rodičem, je velmi důležitá pro další vývoj dítěte a pro vztahy jaké s rodiči 
bude mít.16 

Při rozhodování o typu péče se vždy dbá na nejlepší zájem dítěte, tedy 
co je nejlepší pro dítě. Na rozhodovacím procesu se podílí rodiče dítěte, dítě 
samotné, pracovník OSPOD, soudní znalec, případně mediátor, rodinný 
poradce, právník či pracovník z organizace zabývající se touto 
problematikou. Konečné rozhodnutí vždy vydává soud.17 

V občanském zákoníku se uvádí, že soud musí vždy zvážit výchovné 
schopnosti obou rodičů, bere ohled na osobnost dítěte, na citovou orientaci, 
výchovné prostředí, na vazby k sourozencům, příbuzným aj.18 

V České republice jsou v současné době tři možnosti: „svěřit dítě do 
péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče.“19 

2.1 Péče jednoho z rodičů 
Jednou a velmi častou možností péče o dítě v době během a po 

rozvodu rodičů je svěření dítěte do péče jednoho rodiče. 
„Svěření do péče jednoho z rodičů znamená, že tento rodič má za dítě 

větší právní zodpovědnost a druhý z rodičů má stanovenou dobu, kdy se 
s dítětem může stýkat.“20  

Paní Procházková dále upozorňuje, že se nejedná o péči výhradní, 
tedy oba rodiče mají rodičovská práva, v době styku přebírá druhý rodič za 

                                                 
15 Viz Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 906.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
16 Viz BOKOVÁ, Ludmila. Rodiče, děti a jejich problémy: sborník studií. PROCHÁZKOVÁ, Jana: 
Porozvodová péče o děti. Praha: Sdružení Linka bezpečí, 2011. ISBN 978-80-904920-0-4. Str. 61. 
17 Srov. BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana. Str. 61. 
18 Viz Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 906.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
19 Viz Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 906.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
20 BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana. Str. 63. 
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dítě veškerou zodpovědnost. Není v kompetenci rodiče, který má dítě 
v péči, aby určoval pravidelnost či pravidla styku s druhým rodičem.21 

Rozhodnutí o svěření do péče jednoho z rodičů neznamená omezení 
rodičovských práv a povinností druhého rodiče. I nadále mají oba rodiče 
právo se podílet na výchově dítěte a právo rozhodovat o podstatných 
věcech.22 

T. Novák, v souvislosti se skutečností uvedenou v předchozím 
odstavci, uvádí, že se často rodiče, kterým bylo dítě svěřeno do péče, mylně 
domnívají, že mají veškerá rodičovská práva jen oni a druhému rodiči je 
odpírají.23 

2.1.1 Dítě v péči matky nebo otce 
Největší počet dětí v České republice je svěřen po rozvodu rodičů do 

péče matek, v roce 2008 to bylo 84,7%  dětí, oproti tomu 8,6% bylo svěřeno 
do péče otce.24 

Dle p. Špaňhelové má péče jednoho z rodičů tyto výhody: dítě má 
jeden domov, vnímá plně jednu rodičovskou roli, zažívá jednotnou 
výchovu. Naopak nevýhody jsou: nepozná ve větší míře jiný rodičovský 
přístup, nepozná obě rodičovské role (roli matky, roli otce), nepozná běžný 
život druhého rodiče, může vnímat chování pečujícího rodiče jako stresové, 
matky pečující o dítě mají často finanční potíže, pokud žije s otce, může mu 
chybět vřelá mateřská láska.25  

V knize R. A. Warhaka se můžeme dočíst o závěrech vyplývajících 
z průzkumů zabývající se tím, zda je pro dítě lepší péče matky nebo otce. 
Dle Warshaka: „Nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi dětmi z výhradní péče otce 
a výhradní péče matky – ani v úrovni jejich zralosti, v nezávislosti, 
v úzkosti, v četnosti poruch chování, v počtu psychosomatických potíží, 
v kvalitě chování při rozhovoru s psychology, ani v jejich vztazích s rodiči, 
kteří o ně pečovali, s učiteli a s vrstevníky.“26 

                                                 
21 Viz BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana: Porozvodová. Str. 62. 
22 Viz. NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2007. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-1449-3. Str. 59. 
23 Viz. NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ.  Str. 59. 
24 ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Dítě a rozvod rodičů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 184 s. ISBN 
978-80-247-3181-0. Str. 132. 
25 Viz. ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Str. 132 – 135. 
26 WARSHAK, Richard Ades. Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha: Portál, 1996. 240 s. ISBN 
80-7178-089-8. 
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Dle francouzského psychologa M. Bergera je v různém věku vhodná 
jiná péče o dítě. V prvních letech života, je dle něj pro dítě lepší výhradní 
péče matky, toto se týká dětí do tří let. Pro kojence a batole je důležitý pocit 
bezpečí. „Bylo dokázáno, že nemluvně matku více vnímá jako osobu 
dávající mu pocit bezpečí, více než ostatní včetně otce.“27 I dle něj je však 
otec vždy důležitou součástí života dítěte a měl by se s dítětem vídat, 
nemůže však nahradit matku. Otec hraje již od prvních měsíců důležitou roli 
základní pro jeho citový vývoj.28 

Berger doporučuje, aby dítě ve věku do 6 let bylo svěřeno matce, do 1 
roku se s otcem vídalo dvakrát týdně na tři až čtyři hodiny, od 1 do 3 let 
může dítě výjimečně u otce i přespat, od 3 do 5 let doporučuje, aby u otce 
trávilo víkend jednou za 14 dní a část prázdnin. Teprve ve věku od 6 let lze 
uvažovat o péči otce nebo péči střídavé.29 

2.2 Střídavá péče 
Další možností porozvodového uspořádání je střídavá péče.  
Střídavá péče byla do zákona v České republice zavedena až v roce 

1998 novelizací zákona o rodině č. 94/1963 Sb.30  
Volně dle Nováka: pokud mají oba rodiče zájem na výchově dítěte a 

jsou k tomu oba způsobilí a jedná-li se o nejlepší zájem dítěte, může soud 
rozhodnout o střídavé nebo společné péči.31 

Střídavá péče znamená vyrovnání péče a pobytu u obou rodičů ve 
střídavém režimu po týdnu, čtrnácti dnech někdy i delším úseku.32 Doba 
časového úseku je jasně vymezena, pro oba rodiče by měla být stejně 
dlouhá. Soud také vymezí práva a povinnosti obou rodičů v takto se 
střídajících úsecích.33 

Tento druh umožní dítěti, aby bylo i nadále vychováváno otcem i 
matkou.34 

                                                 
27 BERGER, Maurice. Když se rodiče rozvádějí. Praha: Portál, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7367-843-
2. Str. 96. 
28 Viz BERGER, Maurice. Str. 97. 
29 Viz BERGER, Maurice. Str 100. 
30 Viz BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana. Str. 66. 
31 Viz. NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Str. 67. 
32 Viz BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana. Str. 66. 
33 Viz. NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Str. 67. 
34 Viz NOVÁK, Tomáš. Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Praha: Portál, s.r.o. 2013. 167 
s. ISBN 978-80-262-0342-1. Str. 33. 
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Ovšem realizace střídavé výchovy je, jak už jsem zmiňovala, 
podmíněna nejlepším zájmem dítěte i například blízkostí bydliště obou 
rodičů, protože je nutné, aby dítě docházelo do stejné školy a neměnilo 
prostředí kamarádů a mimoškolních aktivit.35 

Dále je podmíněna i schopností rodičů se dohodnout, rodiče spolu 
budou muset komunikovat nejen ohledně výchovy dětí, ale i se dohodnout 
na právních záležitostech jako je trvalé bydliště dítěte, kdo bude mít nárok 
na snížení daňového základu, kdo bude platit kroužky, zda bude mít dítě své 
věci stejné v obou domovech aj.36 

Podle Procházkové je hlavní výhodou tohoto uspořádání, že dítě 
udržuje maximální kontakt s oběma rodiči. Dále také, že zajistí dítěti 
nerozporuplný výchovný přístup z obou stran.37 

Podle Nováka se o střídavé péči vede hodně sporů, někteří v ní 
vkládají naděje jako ve spravedlivé a nekonfliktní řešení. Jiní jí však 
kritizují jakožto protáhnutí rozvodového boje o dítě, které dítěti více 
uškodí.38 

Jak uvádí Novák a Průchová: „střídavou výchovu nelze nařídit, 
respektive vynutit při nesouhlasu jedné z rodičovských stran.“39 Tedy 
střídavá péče o dítě je vhodná, pouze pokud jsou rodiče ve shodě, jsou 
ochotní komunikovat a spolupracovat a nezatahovat dítě do vzájemných 
sporů.40 

Velkým zastáncem a průkopníkem společné a střídavé péče byl 
americký psycholog R. A. Warshak. Dle něj mnoho dětí trpí v důsledku 
rozvodu rodičů ztrátou jednoho z nich. „Čtyři dny v měsíci (nebo i méně), 
ať již s tátou nebo mámou, je příliš málo na to, aby většina dětských potřeb 
ve vztahu k rodičům mohla být uspokojena“41 Warshak také uvádí, že je to 
málo pro rodiče, který nemá dítě ve své péči a na druhou stranu jsou 
kladeny i příliš velké nároky na rodiče pečujícího.42 

Naopak v knize od M. Bergera se uvádí, že střídavá péče není vhodná 
pro děti mladší šest let, pro ně je lepší svěření do péče matky kvůli 
zachování silných vazeb, otec má takové dítě spíše vídat. Střídavá péče je 
                                                 
35 Viz. NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Str. 68. 
36 Viz. NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Str. 68. 
37 Viz BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana. Str. 66-67 
38 Viz NOVÁK, Tomáš. Střídavá péče o dítě: zájem dítěte především. Str. 33. 
39 NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Str. 68. 
40 Viz. NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Str. 68. 
41 WARSHAK, Richard Ades. Revoluce v porozvodové péči o děti. Str 147. 
42 WARSHAK, Richard Ades. Revoluce v porozvodové péči o děti. Str. 174 
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pak velmi vhodná u dětí školního věku, i když i zde se musí přihlížet ke 
každé situaci zvlášť.43 

2.3 Společná péče 
V našich podmínkách velmi vzácnou možností je společná péče. Tedy 

péče, kdy rodiče jsou schopni se na výchově domluvit a spolupracovat a i po 
rozvodu spolu žijí v jedné domácnosti.44 

Můžeme použít definici dle T. Nováka: „Společná výchova odpovídá 
podmínkám společného soužití rodičů i po rozvodu. (…) Logickým 
předpokladem je, ať již dobrovolně nebo bytovou či finanční situací 
vyvolané, bydlení v jednom bytě. Rodiče, byť třeba jinak nevedou 
společnou domácnost, společně pečují o potomka, a to včetně výchovných 
působení i jeho materiálního zabezpečení.“45 

 
Americký psycholog R.A.Gardner se obává, že změny v možnostech 

péče o dítě po rozvodu a v rozhodování o péči prohlubují konflikt mezi 
rodiči a mohou zapříčinit takzvané programování vedoucí až k syndromu 
zavrženého rodiče.46 
  

                                                 
43 BERGER, Maurice. Str. 102. 
44 Viz BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana. Str. 68. 
45 NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ. Předrozvodové a rozvodové poradenství. Str. 68. 
46 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 13. 
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3 Konflikt mezi rodi či a jeho vliv na vztah  
rodič-dítě 

Odborníci se shodují, že největším problémem dětí z rozvádějících 
rodin je trvající konflikt mezi rodiči.47 „Vzájemná kritika a podrývání 
autority toho druhého, zatahování dětí do hádek a snaha je získat na svou 
stranu jsou velké vykřičníky, s nimiž by děti neměly být konfrontovány.“48 

Děti tyto konflikty vnímají, často jsou svědky hádek nebo dokonce 
jejich součástí. V následující kapitole se budu věnovat chování ex partnerů-
rodičů, které může negativně ovlivnit vztahy mezi rodičem a dítětem. 

„Rozvod nemusí děti nutně negativně zasáhnut. Ovšem dostanou-li se 
do křížové palby vzájemného nepřátelství obou rodičů, obvykle se to 
stane.“49 

3.1 Komunikace mezi rodiči 
Velký vliv na vztah mezi dětmi a rodiči má, jak spolu rodiče mezi 

sebou komunikují.  
Komunikace mezi rodiči bývá v době během i po rozvodu velmi často 

problematická, rodiče nejsou schopni se spolu dohodnout na výchově dětí, 
na vyrovnání poměrů, může docházet k prudkým hádkám.  

Dítě by nikdy nemělo být svědkem takových hádek, ale hádka je 
otázkou emotivní a často spontánní, dohází k ní často před dětmi nebo 
v jejich doslechu. Dítě se tak dozvídá věci, které by měly zůstat čistě mezi 
rodiči, slyší, jak jsou na sebe rodiče zlí a ne málokdy bere vinu na sebe.50 

Nejen podle rádce od E. Teybera se děti, jejichž rodiče se 
dlouhodobě hádají, po rozvodu špatně adaptují. Manželský konflikt může 
být zdrojem dlouhodobých problémů u dítěte.51 
 Někdy se stává, že rodiče nejsou schopni bez hádek vůbec 
komunikovat, v takovém případě je zdaleka nejlepší, aby se rodiče v kritické 
době vůbec nevídali. Předávání dětí pak probíhá přes prostředníky, 
například přes učitele, prarodiče, sousedy. Komunikace mezi rodiči probíhá 

                                                 
47 Srov. TEYBER, Edward. Str. 78 
48 TEYBER, Edward. Str. 78 
49 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Vyd. 1. Překlad Daniela Zounková. Praha: Triton, 
2003, 389 s. ISBN 80-725-4439-X. Str. 16. 
50 Viz TEYBER, Edward. Str. 78 
51 Srov. TEYBER, Edward. Str. 79. 
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pouze přes email a telefon. Dalo by se říci, že takto vyřešení sporů je 
zdaleka nejlepší pro děti, protože pak nejsou svědky konfliktů mezi rodiči.   
 Násilná komunikace mezi rodiči má vliv na vztah dětí k nim. Dítě 
může být například naštvané na otce, že křičel na matku. Nebo může 
z rozhovoru mezi rodiči pochytit, co vše špatného si mezi sebou udělali a 
svalovat na jednoho z nich vinu.52 Takové pocity z komunikace se ještě 
prohloubí, pokud se k nim přidají pomluvy. 

3.2 Pomluvy 
Velmi často se stává, že jeden z manželů pomlouvá toho druhého 

v přítomnosti dítěte. Rodiče často během rozvodu říkají o bývalém 
partnerovi jen to nejhorší, snaží se ho očernit a dát najevo, jak špatné jejich 
manželství bylo. Pokud takové pomlouvání zaslechne dítě, tak se stává, že 
se s ním i ztotožní.53 

 Někdy rodiče přesvědčují dítě o poloviční pravdě. Házejí pomluvy 
na toho druhého a zveličují jeho špatné chování.54  

Rodiče si často neuvědomují, že je dítě poslouchá. Warshak uvádí 
příklad, že oddělení rodiče jsou často zcela v zajetí vlastního strádání a 
potřebují svůj hněv a sklíčenost sdílet s účastnými posluchači, hlavně s 
přáteli, příbuznými nebo právními zástupci. Často ale zapomenou, že 
rozhovor slyší i jejich děti. Dítě je na takové informace velmi citlivé a 
takové konverzace dospělých je přitahují.55 

Rodiče také často pomlouvají a kritizují druhého rodiče před dětmi, 
ale bez uvědomění si, jak to děti vnímají.  

Dopad pomluv na vnímání dítěte může rodič zmírnit, pokud dítěti 
vysvětlí, že pronášená slova byla součástí hněvu, který se dítěte netýká. 
Rodič může dopad zmírnit, pokud dá dítěti najevo, že nechce, aby jeho hněv 
ovlivnil vztah k druhému rodiči. Stejně tak pomlouvaný rodič by měl před 
dítětem uznat svojí chybu a vysvětlit mu po pravdě, co se stalo. Takto lze 
dle Warhakova rádce zmírnit dopad pomluv, ke kterým se rodič uchýlí 
nevědomky pod vlivem emocí rozvodu.56 

 

                                                 
52 Viz NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Str 19 
53 Srov. WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 41 - 45 
54 Srov. NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Str 20 
55 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 42 
56 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str.44 
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3.3 Kritika, napadání 
Vedle násilné komunikace a pomluv můžeme uvádět i kritiku a 

napadání. 
Během rozvodu rodiče své bývalé partnery ostře kritizují za všechno, 

co se stalo a děje. Dítě tuto kritiku bere velmi vážně a věří jí. Často se 
objevují i velmi hrubá slova o tom druhém. Kritizovat druhého rodiče 
v přítomnosti dítěte znamená mu vlastně říkat, jak je ten druhý špatný a 
budit v dítěti nesprávný dojem. Dítě nepochopí, že pomluvy a kritizování 
rodičů znamenají jen vyřizování účtů a zhrzenost rodičů, bere je vážně a 
věří tomu, že jsou pravdivé.  

Rodiče často nezůstanou jen u pomlouvání a obviňování druhého, 
ale děti si často vyslechnou jedovaté a kousavé útoky proti druhému rodiči. 
„Jestliže destruktivní kritika dosáhne této úrovně a je výrazně a trvale 
zlomyslná, je už termín pomluvy příliš mírný, aby dané chování výstižně 
popsal. Takovému typu chování říkáme napadání.“57 Ostrá kritika až 
napadání se od pomluv liší také svojí intenzitou a četností.58 

Dle Warshaka se dá kritika přirovnat k bouřce, některé děti si 
zvládnou z pomluv, kritiky a napadání nic nedělat, dokážou si uvědomit, že 
se jedná jen o bouřku, před takovou situací se pak schovají, ale její existenci 
vnímají a některé informace si z kritik odnesou.59 „Přirovnejte období 
kritiky k bouřce. Nemáme rádi, když na nás prší, bijí hromy a blesky, ale 
nesnažíme se tvrdit, že bouřky neexistují. (…) A chránit se před ním 
můžeme tím, že se někde ukryjeme nebo se klidíme bouři z cesty.“60 Jejím 
následkům se, ale vyhnout nedokážeme, stejně jako po bouřce je bláto a 
mokro, po hádce, pomluvách, vyslechnuté kritice, také dítě poznamenají 
jejich následky.61 

3.4 Popouzení 
Doteď jsme mluvili o špatné komunikaci, vzájemných pomluvách a 

kritice, jakožto o nepříjemném průvodním jevu rozvodu. Velmi častým 
jevem bývá také popouzení dítěte proti druhému rodiči.  

                                                 
57 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 45 
58 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 45 
59 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 48 
60 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 48 
61 viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 48-49. 
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Podle Pavlovského: „Popouzení je takové ovlivňování dítěte, kde 
hlavním účelem je snížení hodnoty druhého rodiče.“62 Součástí popouzení 
jsou i jevy popsané v předchozích kapitolkách. 

Je mnoho věcí, které působí na dítě tak, že je manipulováno proti 
jednomu z rodičů. Český psycholog T. Novák říká, že je často působení na 
dítě jen velmi nenápadné, rodič nemusí toho druhého vysloveně kritizovat, 
aby dítě poznalo jeho názor, jedná se o různé grimasy, pokrčení ramen, 
povzdechy. I pouhá formální slušnost bez emocí může vyjadřovat názor, 
pokud se rodiče sotva pozdraví, nebaví se spolu, odvrací od sebe zrak, tak 
dítě pozná, že se nemají rádi.63 

Popouzení můžeme dělit na úmyslné a neúmyslné. Jak už jsem 
zmiňovala, rodič často před dítětem druhého rodiče očerňuje nevědomky 
nebo bez uvědomění si následku. Pokud se však jedná o zcela úmyslné 
chování za účelem odcizení dítěte od ex partnera, můžeme mluvit o 
takzvaném programování.64  

Rodiče se často bojí, že by dítě mohlo mít raději druhého rodiče 
nebo mají pocit, že oni jsou lepšími rodiči pro dítě, někdy se chtějí druhému 
pomstít, jindy se opravdu bojí, aby ten druhý dítěti neublížil. Ať už je 
motivem popouzení dítěte proti druhému rodiči cokoliv, není správné. Dítě 
by mělo mít oba rodiče a určitě by nemělo vůči některému chovat zášť, 
která vychází z chování či pomluv toho druhého. Motivy popouzení budu 
popisovat v jiné kapitole spolu s motivy programování, jelikož se prolínají. 

3.5 Programování 
V předchozích kapitolách jsem popisovala mírnější a často 

nevědomé procesy, kterými jeden z rodičů může popouzet dítě proti ex 
partnerovi.  

Pojem programování, v angličtině doslova brainwashing, tedy 
vymývání mozku, se používá k označení těch taktik, které rodič vědomě 
používá, aby dítěti odcizil druhého rodiče. Pojem přímo odkazuje na 
vědomý proces, kterým se jeden člověk snaží změnit myšlení druhého.65 

                                                 
62 PAVLOVSKÝ, Pavel. Soudní psychiatrie a psychologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012, 232 
s. Psyché (Grada). ISBN 978-802-4743-325. Str. 140. 
63 Viz. NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Str 20.  
64 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 31. 
65 GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 31. 
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I když programování, tak jak je popsané výše je proces zcela 
vědomý, časem může přejít do nevědomého, zautomatizovaného chování, 
které je hluboce začleněno do psychické struktury programujícího rodiče. 66  

Bakalář také uvádí, že programující rodič často informuje své okolí 
zavádějícím způsobem a o to přesvědčivěji, že svému zkreslenému pojetí 
situace věří a skutečné psychické příčiny svého chování si neuvědomuje. 
Pravda by vyzněla sobecky a bezohledně, proto jí skrývá i sám před sebou.67 
Dle odborníků tedy rodič často před okolím i sám sebou skrývá, že dítě 
programuje. 

Gardner mezi programování řadí i jevy popsané zvlášť 
v předchozích kapitolách. Rozlišuje programování skryté, nevědomé a 
vědomé. Skryté a nevědomé není úmyslné, rodič, který takto popouzí dítě 
proti druhému, si není vědom následků. Úmyslné programování je pak 
proces zcela vědomý.68  

Účelem takového programování je přesvědčit dítě, že druhý rodič je 
špatný, zamezit jeho vlivu na dítě a omezit jejich styk. Programující faktor 
může být přítomen v různém rozsahu. Programování může trvat jen po dobu 
rozvodu nebo celé roky.69 

3.5.1 Způsoby programování 
Programování může mít mnoho různých podob, mezi ně patří kritika a 

pomluvy, jak je popsáno výše, dál uvedu několik příkladů dle Warshaka a 
Gardnera, kteří se touto problematikou ve svých knihách zabývají.70 

 
� Nepravdivé myšlenky - Programující rodič opakuje nepravdivé 

myšlenky tak dlouho, dokud si je dítě nevštípí do paměti a nepřijme za 
vlastní. Negativní vlastnosti ex partnera zveličuje, vytrhuje z kontextu a 
zcela opomíjí jeho klady.71 „Kritika někdy může být vymyšlená, ale dítě 
je vedeno k tomu, aby obvinění zcela uvěřilo. Nenáviděný rodič se tak 
stává reinkarnací zla.“72 

                                                 
66 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 31. 
67 BAKALÁ Ř, Eduard. Rozvodová tematika a moderní psychologie: (studijní texty jsou zaměřeny na 
osud dítěte, jehož rodiče procházejí nebo již prošli rozvodem). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006, 124 
s. ISBN 80-246-1089-2. Str. 42 
68 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 43 
69 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 32 
70 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče.   
71 BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 42 
72 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 32 
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Účinným programováním je také označení toho druhého za 
alkoholika, narkomana, blázna, šílence a jiné negativní charaktery, 
kterým dítě často plně nerozumí, ale ví, že znamenají něco špatného. 
Stejně tak líčení barvitých historek, které k tomuto označení přispívají.73  

� Množné číslo - Stejně tak programující rodič přesvědčuje dítě, že vše zlé 
se týká i jeho. Gardner uvádí příklad, matky říkají: Tvůj otec nás opustil. 
Tím, že používají množné číslo nás, vzbuzují v dítěti pocit, že otec 
opouští i dítě, že i ono bylo vyškrtnuto z otcova života.74 Toto potvrzuje 
i Novák: „Velmi důležitý je při programování prvek důvěry, opory a 
pocit jsme na jedné lodi.“75 

� Izolace - Pokud bude dítě dostatečně izolováno od jednoho z rodičů, 
může o něj úplně ztratit zájem a pravděpodobně ho zavrhne. 
Programující rodič se snaží o co největší míru izolace dítě od druhého 
rodiče.  K izolaci může dojít i bez motivů programování.76 

Takový rodič pak zamezuje styku dítěte s druhým rodičem, 
nedovoluje návštěvy, často např. naplánuje jinou důležitou událost na 
dobu, kdy se má dítě s druhým rodičem setkat. Programující rodič brání 
i ve vzájemné komunikaci mezi dítětem a druhým rodičem, nepředává 
telefonáty, nedoručí dopisy a vzkazy. Rodič se také snaží dítě izolovat 
od přístupu k jakémukoliv kladnému názoru na bývalého partnera, 
například zamezuje i styku a komunikaci s příbuznými. Programující 
rodič pak dítěti tvrdí, že se druhý rodič o dítě nezajímá, nechce ho vidět 
ani s ním mluvit.77 

I Gardner uvádí, že programující rodič se často snaží o izolaci dítěte 
od expartnera, bránění návštěvám u otce je velmi účinný nástroj pomsty, 
stejně tak nepředávání dítěte k telefonu.78 

� Přesídlení - Drastickým způsobem izolace může být i přestěhování se do 
jiného města, na opačný konec země či dokonce do jiného státu. Žije-li 
dítě a rodič daleko od sebe jejich vzájemné pouto se oslabí. K oslabení 
vztahu mezi dítětem a rodičem z důvodu přesídlení může dojít, i když 

                                                 
73 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 34 
74 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 33. 
75 NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Str. 35. 
76 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 168. 
77 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 169-171. 
78 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 38. 
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dítě není proti rodiči nijak plánovitě popouzeno a oba rodiče se snaží, 
aby vtahy fungovaly dobře.79  

Pokud se k přestěhování přidá ještě úmyslná izolace popsaná o 
odstavec dříve, je o to pravděpodobnější, že dítě rodiče zavrhne a 
rozvine se u něj syndrom zavrženého rodiče, tak jak je popsaný dále. 
„Matka, které se odstěhuje do vzdáleného města nebo státu, tak dítěti 
naznačuje, že je lepší být od otce co nejdál.“80 K tomu Gardner dodává, 
že důvodem přestěhování nemusí být ani zlý úmysl.81 

V případě přesídlení je i velký rozdíl ve věku dítěte. Pokud bude dítě 
od rodiče izolováno v útlém věku, pravděpodobně si k němu nevytvoří 
vztah jako k rodiči. Pokud bude přestěhováno ve školním věku, bude pro 
něj zásadní rozhodování, zda strávit čas s rodičem nebo na kroužcích, 
v pubertě bude bojovat mezi časem s kamarády, dítě pak může mít pocit, 
že mu rodič bere čas na jeho osobní zájmy a rodiče zavrhnout82.  

„Přesídlení znamená, že nebudete dále aktivně zasahovat do výchovy 
dítěte. Nebudete součástí jeho životního rytmu, vyjednávání, dohod a 
kompromisů, ze kterých vzniká pocit, že spolu, na rozdíl od pouhých 
návštěv, žijete.“83  Takto popisuje úskalí přestěhování dítěte od rodiče 
Warshak, který dává i velký význam přespávání u rodičů přes noc a 
účasti na běžných aktivitách.84  

� Návštěvy - Problém také nastává, pokud se z času stráveného s rodičem, 
s kterým dítě nežije, stanou návštěvy.  

Pouhým použitím tohoto výrazu je vztah degradován. „Toto slovo 
samo o sobě naznačuje, že daný člověk je jakýmsi zásadním způsobem 
vyčleněn od ostatních, kteří se v daném místě nacházejí. Návštěva, to je 
host v domě. To znamená, že u mnoha dětí se vztah k jednomu rodiči 
rozvodem transformuje v cosi méně důležitého, než je obvyklý vztah 
rodič - dítě. Stanou-li se z dětí hosté, z rodičů jsou hostitelé, jejichž 
úkolem je děti bavit.“85 

� Únos - Nejkrajnějším způsobem, jak zabránit kontaktu mezi rodičem a 
dítětem, je únos dítěte. Součástí únosu je vždy programování. Před 

                                                 
79 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 169-172 
80 GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 47 
81 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 47 
82 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 176-178. 
83 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 175 
84 Srov WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 175 
85 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 178. 
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druhým rodičem je třeba se skrývat, protože je nebezpečný. Druhý rodič 
nemá zájem, proto se neozývá, v nejtěžších případech je dětem 
namluvena i smrt druhého rodiče.86 Toto je však příklad z amerického 
prostředí, v české literatuře podobný příklad nenacházím. 

� Psychická izolace - Izolací nebo přesídlením, jak je popisováno výše se 
dosáhne fyzického odloučení, samostatně však nemusí vést k úplnému 
odpoutání od rodiče. Programování také vyžaduje zpřetrhání 
symbolických a emocionálních vazeb.87 

Některé matky odstraní každý objekt, který otce připomíná, snaží se 
vyvolat dojem jako by vůbec neexistoval. Proto také o otci nikdy 
nemluví. Programující rodič pak například odstraní z domu fotky s ex 
partnerem, vyhýbá se hovorům o něm, nikdy se nezajímá o to, co dítě u 
druhého rodiče dělalo. Z druhého rodiče udělá tabu, dá dítěti jasně 
najevo, že u něj není vítaný. Dítě si pak zvykne o rodiči nemluvit. Toto 
chování je v souladu s kampaní vyloučení druhého rodiče ze života 
dítěte.88 

� Strach - Vyvolat v dítěti strach je podle Warshaka nutným 
předpokladem k programování. Stejně jako izolace zvyšuje i strach 
psychickou závislost dítěte na programujícím a kritizujícím rodiči.89 

Je-li dítě svědkem, jak si jeden rodič vylévá vztek na druhém, začne 
se ho bát, bojí se, že se takto bude chovat i k němu. Rodič tak 
neúmyslně vyvolává strach v dítěti, že by ho mohl přestat milovat.90 

Rodiče často děti straší, že u druhého rodiče to nebude tak dobré 
nebo jim dokonce vyhrožují, co všechno se může stát. Někteří rodiče 
vnucují svým dětem nepravdivé prožitky. Namlouvají jim, jak se jim u 
druhého rodiče nelíbí. Tady už by se dalo mluvit o úmyslném popouzení 
proti druhému z rodičů.91 

 
Dle Warshaka existují jisté podmínky, které zvyšují riziko, že bude dítě 

programováno proti jednomu z rodičů.  Jedná se o prostředí, které je jak 
následkem programování, tak jeho podmínkou. Dle Warshaka jsou to stejné 

                                                 
86 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 180 
87Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 184-186 
88 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 47. 
89 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 186 
90 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 186 
91 Viz. NOVÁK, Tomáš. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Str 20, 33 – 36. 
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podmínky, které fungují i v sektách: izolace, psychická závislost a strach.92 
Izolace, tedy odstřižení od zavrhovaného rodiče, přerušení psychické 
závislosti na něm a naopak vytvoření pouta k programujícímu a strach. 

3.6 Motivy kritiky, popouzení a programování 
V době rozvodu vedou rodiče různé spory týkající se majetku, výdajů na 

dítě, ohledně výchovy dítěte, svěření dítěte do péče aj. a jak už jsem 
zmiňovala, bojují i o přízeň dítěte. Takový boj o přízeň může vést až 
k vědomému programování dítěte proti druhému rodiči, jak je popsáno 
dříve. 

Rodiče může vést k pomluvám, kritice, popuzení až programování dítěte 
proti tomu druhému mnoho věcí, pro potřeby své práce využiji rozdělení dle 
Bakaláře a Warshaka.93 

 
� Motiv pomsty – Tento motiv je nejčitelnější a jeho projevy se objevují 

již v době před rozvodem. Rodič je naštvaný na toho druhého, že 
manželství nefunguje, že ho opouští. Později se mstí za příkoří, která 
pociťoval v manželství i při rozvodu.94 Programující rodič se snaží o 
vlastní satisfakci.95  

Důvodem zlosti může být pocit odmítnutí, zrady, nespravedlnosti, 
nevěra96 nebo také ztráta majetku nebo velký ekonomický rozdíl mezi 
ex partnery.97 Rodič se tedy mstí i za to, že je druhý bohatší nebo že 
v majetkovém vyrovnání získal větší díl.  

Jasný důvod uvádí Warshak: „Jedním ze způsobů pomsty je připravit 
bývalého partnera o lásku dětí.“ 98 

� Motiv ochrany dítěte – Rodič vidí ve svém ex partnerovi jen to nejhorší 
a snaží se před ním chránit dítě.99 Je přirozenou vlastností rodiče, že se o 
své dítě bojí, bojí se, že se mu něco stane, bojí se, že mu někdo ublíží. 
Dříve se bál různých nebezpečí, nyní má strach, že dítěti ublíží ex 
partner.100 

                                                 
92 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 168. 
93 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Srov.WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy.  
94 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 45 
95 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 127. 
96 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 117 
97 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 61-63. 
98 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 117 
99 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 45 
100 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 68 
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� Motiv bezpečnosti – Programující rodič se snaží chránit sám sebe. 
Obává se, že by se bývalý partner mohl od dítěte dozvědět nežádoucí 
informace, které by mohl zneužít.101 

� Motiv mocenský a potřeba vnějšího nepřítele – Rodič má potřebu mít 
moc nad situací, neztrácet kontrolu. Za všechny chyby obviňuje ex 
partnera, stává se tak jeho přirozeným nepřítelem.102 

� Motiv nového partnera – Rodič, který si našel nového partnera, se může 
preventivně ohrazovat proti ex partnerovi. Novému partnerovi chce dát 
najevo, že s bývalým partnerem už neudržuje žádné vztahy, chce mu 
ukázat, jak špatný ex partner je a využívá k tomu i děti.103  
Často také nový partner sám přispívá k programování dítěte, snaží se 

upevnit svůj vztah k rodiči i novým nevlastním dětem, ukazuje se jim 
v tom nejlepším světle a naopak chce poukázat na nedostatky druhého 
rodiče.104  

Rodiče, který nového partnera nemá, může vést k programování 
žárlivost a strach, aby nebyl nahrazen.105 

� Obava ze ztráty dítěte - Rodiče pohání i obava, že by dítě mohlo začít 
preferovat druhého rodiče a vymoci si změnu výchovy.106  

Rodiči po rozvodu mnoho nezbylo, je sám, ztratil svojí lásku, 
mnohdy přišel o finance, ztratil pocit jistoty a tak se přirozeně bojí, že 
přijde i o to nejcennější, co má - o dítě.107 

Rodiče se také mohou obávat, že selžou, mohou se cítit méněcenně, 
druhého rodiče shazují, aby přesvědčili sami sebe, děti i okolí, že oni 
jsou lepší a lásku dítěte zasluhují.108 

Někteří rodiče pochybují o schopnosti udržet si lásku svých dětí, 
druhého rodiče považují za konkurenta, a aby si lásku udrželi, snaží se 
snížit vztah mezi dítětem a druhým rodičem.109 

� Motiv transcendence – Tedy přirozené úsilí pokračovat svým životem ve 
svých dětech, vidět se v nich. Programující rodič chce, aby děti byly 

                                                 
101 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 45 
102 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 45 
103 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 45 
104 GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 75 
105 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 153-155. 
106 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 45 
107 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 68 
108 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 119 
109 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 125 
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jeho obrazem, nechce v nich vidět svého bývalého partnera. Chce získat 
výhradní právo na formování psychiky dítěte.110 

� Pocit viny – Někteří rodiče litují věcí, které svým dětem udělali nebo 
naopak toho, co pro ně neudělali. Snaží se pak děti kupovat drahými 
dárky, velkými gesty a poukazovat na to, že druhý rodič je mnohem 
horší nebo minimálně není tak hodný. Pomluvy, napadání a 
programování jen znásobují utrpení dítěte a následně se bude zvyšovat i 
pocit viny rodiče.111  

  

                                                 
110 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 45 
111 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str 125 
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4 Dětské role v rozvodové situaci 
V době rozvodu se může dítě dostat do rolí, do kterých se buď staví 

samo, nebo je tam nepřímo stavěno rodiči. I přestože by bylo ideální, aby se 
dítěte rozvod dotýkal co možná nejméně, tak se naopak často stává, že je 
přímo uprostřed dění. To, do jaké role je dítě stavěno má vliv na vtah, který 
chová k rodičům. 

Podle Z. Matějčka se dítě během rozvodu může dostat do jedné či více 
rolí, touto problematikou se zabývá i P. Pavlovský, oba vymezují sedm 
následujících dětských rolí při rozvodu.112  

 
� Dítě jako oběť – Děti, nejčastěji v předškolním věku, bývají pasivní. 
Často se stává, že odmítají fakt rozvodu přijmout, nechápou situaci, 
snaží se rozvodu zabránit. Pokud se dítě chová takto, tak dochází 
k frustraci životní jistoty, ke vzniku obranných mechanismů, často se 
objevuje regresivní chování, agresivita a plačtivost. Dítě má oba rodiče 
rádo, chce, aby zůstali spolu a hlavně s ním, rozvodem trpí a nechápe 
ho.113 

� Dítě jako účastník – Rodiče dítěti velmi jasně a racionálně vysvětlí své 
postoje, často jednají chladně jakoby bez lásky, neradostně, kladou na 
dítě nepřiměřené nároky, po dítěti jsou vyžadována rozhodnutí týkající 
se vztahů s rodiči. Dítě je stavěno do role přímého účastníka rozvodu a 
rozhodnutích s ním souvisejících.114 

� Dítě jako aktivní spojenec – V tomto případě bývá dítě angažované do 
rozvodu ve prospěch jednoho rodiče, rodič ho používá jako svého 
spojence. Má jednostranný pohled na rozepři, nedostává se do konfliktu 
lásky k oběma rodičům, není v roli oběti, ztotožňuje se s jedním 
z rodičů. Nechápe rozvod jako věc rodičů, ale i jako rozvod mezi sebou 
a jedním z rodičů, zůstává na straně jen jednoho z nich. Druhý rodič 
může pociťovat pocit zrady, dítěte se vzdát nechce, rozvádí se jen 
s partnerem, ne s dítětem. Pokud je dítě rodičem takto ovlivňováno 
může být k druhému rodiči negativně naladěno a může ho zavrhnout.115 

� Dítě jako nástroj – Do této role se dítě dostává nejčastěji, stává se tak 
obětí konfliktu rodičů. Dítě je používáno mezi rodiči jako zbraň, je 

                                                 
112 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 126. 
113 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 126. 
114 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 127. 
115 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 127. 
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s ním manipulováno proti druhému. Dítě je v této roli aktivní a trpí jí. 
Tato role může hodně narušit vztahy mezi dítětem a rodičem, může 
docházet až k syndromu zavrženého rodiče, jak ho popisuji v další 
kapitole.116 

� Dítě jako smírce – Dítě se dostává do role prostředníka mezi rodiči a je 
angažováno do sporu rodičů, někdy se staví do role viníka. Většinou se 
jedná o děti s vysokou sociální inteligencí, dítě bere rozvod jako selhání 
celé rodiny, nechápe, že se rozvádějí pouze manželé. Snaží se rodiče 
usmířit, zprostředkovat komunikaci mezi nimi, aktivně se zapojuje, 
chce, aby rodina zůstala funkční.117 

� Dítě jako původce – Tato situace nastává často po narození dítěte 
s postižením, ale někdy i v případech zdravého dítěte. Narození dítěte 
vyžaduje zapojení obou manželů. Matky berou situaci odpovědně a otec 
častěji řeší náročnou situaci únikem. Rozdílné názory na výchovu, péči, 
funkci rodiny se pak stávají zdrojem konfliktů a dítě je považováno za 
původce rozvodu. V této roli může dítě hodně trpět, pokud rodiče na dítě 
svalují vinu.118 

� Dítě jako rozhodčí – V tomto případě rodiče přímo zatahují dítě do 
rozvodu. Dítě má za dospělé rozhodnout, zda se mají rozvést a hlavně 
s kterým z rodičů chce žít, má rozhodovat spory mezi nimi, často si musí 
vybrat, kterému z rodičů dá přednost.  Často dochází k popouzení dětí 
proti druhému z rodičů.119 

 
Pan Matějček uvádí, že tyto role dítěti nepřísluší, jsou to role, kterým 

nemůže rozumět a pro které ještě nedozrálo. Taková situace nemůže dítě 
natrvalo uspokojit, takže dříve či později bude hledět se z ní osvobodit nebo 
jí zamění za roli jinou.120 
  

                                                 
116 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 127. 
117 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 127. 
118 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 127. 
119 Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. Str. 127. 
120 MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str 51. 
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5 Syndrom zavrženého rodiče 
Syndrom zavrženého rodiče (dále SZR) znamená, že byl jeden 

z rodičů více či méně dítětem odmítnut.  
Pojem syndrom zavrženého rodiče, (anglicky: Parental Alientation 

Syndrome), zavedl americký profesor dětské psychiatrie R. A. Gardner, 
který definuje SZR takto: „Syndrom zavržení rodiče je porucha, která 
primárně vzniká v kontextu soudních sporů o svěření dítěte do péče. Jejím 
prvotním jevem je kampaň očerňování namířená proti jednomu rodiči, 
ačkoli není opodstatněná. Je důsledkem kombinace manipulování dítěte 
jedním rodičem a vlastního přispění dítěte k démonizaci druhého rodiče.“121 

Gardner upozorňuje, že termínu syndrom zavrženého rodiče nelze 
použít ve chvíli, kdy rodič dal dítěti důvod k nenávisti, například v případě 
týraní, zneužívání, neprojevení zájmu o dítě. Tehdy se nejedná o syndrom 
zavrženého rodiče, protože nepřátelství dítěte je oprávněné.122  

V českém prostředí není pojem SZR ukotven právně ani plně ve 
znalostech pracovníků, kteří pracují s rodinou a dětmi v rozvodové situaci. 
Jak uvádím i dále, Bakalář považuje za jeden z největších problémů 
neznalost ze strany pracovníků OSPOD.123 

Také se objevuje názor, že SZR můžeme zahrnout mezi formy 
psychického týrání, které spadá pod syndrom zneužívaného a 
zanedbávaného dítěte, syndrom CAN.124 Spor se vede i o termín zavržení, 
diskutuje se, zda je to správný překlad, zda by nebylo vhodnější používat 
například slova odcizení nebo vyobcování. Také se zdá být problémem, že 
syndrom zavrženého rodiče není ukotven v zákoně ani v mezinárodní 
klasifikaci nemocí.125 

Dle mně přístupné nejnovější publikace od uznávaných českých 
psychologů a právníků, však žádná z výše uvedených diskuzí nepopírá, že 
syndrom existuje, respektive existenci daného souboru příznaků a následků 
na děti i rodiče.126 

                                                 
121 GARDNER, A. Richard. Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavrženého rodiče. Praha: 
TRITON, 2010, 428 s. ISBN 978-80-7387-356-3. Str 27. 
122 Viz. GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 13. 
123 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str 52. 
124 Viz NOVÁK, Tomáš. CORRADINIOVÁ, Simona a VYPUŠŤÁK Radim. Str. 124. 
125 Viz NOVÁK, Tomáš. CORRADINIOVÁ, Simona a VYPUŠŤÁK Radim. Str. 123. 
126 Viz NOVÁK, Tomáš. CORRADINIOVÁ, Simona a VYPUŠŤÁK Radim. Str. 123. 
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I dle Gardnera je SZR formou citového zneužívání a podobně jako 
tělesné nebo sexuální zneužívání může dítě poškodit na celý život. Oslabení 
či úplné zničení předtím kvalitního vztahu rodič - dítě může být také trvalé. 
Hrozí, že rodič a dítě už nebudou umět vztah obnovit.127 Tedy bylo by 
možné ho klasifikovat i jako syndrom CAN. 

Profesor Gardner vypozoroval také komplex symptomů, které jsou 
společné dětem, které odmítají jednoho z rodičů. Zavedl také pojmy 
zavržený rodič a zavrhující/programující rodič, tyto pojmy v práci 
používám. Dále se zabývá jak programováním, tak i vlastním přispěním 
dítěte nebo souvislostí SZR s porozvodovým uspořádáním rodiny. 

5.1 SZR v souvislosti s po rozvodovou péčí o dítě 
Jak jsem již zmiňovala, tak k syndromu zavrženého rodiče může 

dojít z pohledu různých rolí dítěte v rozvodu, tak jak jsem je popsala dříve. 
Stejně tak se stává, že rodič, u něhož dítě bydlí, zamezuje styku dítěte 
s druhým rodičem nebo dítěti namlouvá, že se s ním druhý z manželů 
nechce vídat. Pokud má dítě pocit, že ho rodič nechce vídat i ono samo ho 
vídat odmítá. Tedy původcem odmítnutí rodiče bývá často popouzení a 
programování, jaké bylo popsáno v předchozích kapitolách. 

Odborníci se shodují, že syndrom zavrženého rodiče je porucha, 
která vzniká v kontextu sporů o svěření dítěte do péče. Je obvyklé, že 
zavržený bývá ten rodič, který odchází z domova, s kterým dítě už nadále 
nebude žít ve společné domácnosti.128  

I přesto, že na po rozvodovou péči o dítě mají stejné právo matky 
jako otcové, bývá dítě asi v devadesáti procentech svěřeno do výhradní péče 
matky a otci je vyměřeno výživné a upraven styk. Dojde-li v rodině 
k zavržení jednoho rodiče, jedná se o toho, s kterým je dítě méně ve styku, 
tedy ve většině případů jde o otce.129 

V soudním sporu by měl být kladen důraz na nejlepší zájem dítěte, 
ale právě proto rodiče neúmyslně i úmyslně programují dítě proti druhému 
rodiči.  Děti se pak také samy přidávají na stranu preferovaného rodiče. 
Toto například udává R. A. Gardner jako důvody rozvoje a častějšího 
výskytu syndromu zavrženého rodiče. 130 

                                                 
127 GARDNER, A. Richard. Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavrženého rodiče. Str 28. 
128 GARDNER, A. Richard. Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavrženého rodiče. Str 27. 
129 Viz. BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 41. 
130 Srov. GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 12-14. 
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5.2 Vlastní přispění dítěte k SZR 
Dítě se SZR trpí hlavně nenávistí vůči zavrženému rodiči. Je jí 

doslova posedlé.  Vnímá jen jeho nedostatky, necítí vinu, pokud rodiče 
očerňuje, nechce se s ním vídat, naprosto se od něj distancuje.  

K SZR vede hlavně programování ze strany rodiče druhého, ale podíl 
na jeho rozvoji má i samo dítě. „Koncept zavrženého rodiče však zahrnuje 
kromě popouzení také další aspekt. (…) Na rozvoji syndromu se podílí i 
samo dítě, nezávisle na rodiči." 131  

Dle Gardnera má i očerňování jednoho z rodičů dvě složky: 
programování ze strany odcizujícího rodiče a vlastní přispění dítěte. Teprve 
tato kombinace opodstatňuje diagnózu SZR.132  

Dítě sice přejímá názory milovaného rodiče, ale samo je rozvíjí a 
přispívá do nich vlastní iniciativou. Přispívání dítěte ještě dále rozvine 
rodičovo programování.133  

„V mnoha případech bývají tyto variace směšné, absurdní a 
nehorázné, což nám napovídá, že jsou falešné. Právě přítomnost těchto 
neuvěřitelných výmyslů dítěte mě poprvé dovedla k závěru, že očerňování 
druhého rodiče není prostým výsledkem rodičovského programování.“134 

Gardner také vynesl domněnku, že většina obvinění z pohlavního 
zneužívání, které vznesly děti trpící syndromem zavrženého rodiče, je 
falešných.135 

5.3 Projevy syndromu zavrženého rodiče 
Syndrom zavrženého rodiče má dle Gardena 8 společných znaků, 

projevů, které jsou do určité míry společné všem případům. V následují 
části jsou shrnuty poznatky z Gardnerovy knihy Syndrom zavrženého 
rodiče.136 
� Kampaň shazování – Nenávistná kampaň shazování je zaměřená na 

degradaci zavrženého rodiče.137  

                                                 
131 GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str. 12. 
132 Viz GARDNER, A. R. Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavrženého rodiče. Str 126. 
133 Viz GARDNER, A. R. Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavrženého rodiče. Str 126. 
134 GARDNER, A. R. Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavrženého rodiče. Praha: Str 
126. 
135 Viz. BAKALÁ Ř, Eduard. Str. 41 
136 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 15 – 30.  Srov. BAKALÁŘ, 
Eduard. Str 47-48. Srov. WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 60-86 
137 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str 47-48. 
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Dítě má pocit, že rodič je vždy ve všem špatný, nikdy nic neudělá 
dobře. Dítě projevuje vůči rodiči silnou nenávist, vyjadřuje se o něm 
vždy záporně, přičítá mu vše zlé, co se mu v životě stalo. Na veřejnosti 
říká, že rodiče nechce vídat, že se s ním nudí, že ho nemá rádo.138 

Neváhá užít urážlivých slov při popisu rodiče. Děti, které jednoho 
z rodičů zavrhují, se k rodiči chovají zle na veřejnosti bez sebemenší 
známky pocitu viny.139 

Pokud se dítě vyskytne v přítomnosti obou rodičů, vždy se přikloní 
na stranu milovaného, k zavrženému bude projevovat odpor. Jen za 
přítomnosti pouze rodiče zavrhovaného se může dítě zapomenout a 
projevit k němu lásku, užít si čas strávený s ním. Pokud se ho na čas 
zeptáme, bude i tak hodnocení negativní.140  

Závěrem je, že dítě vytěsňuje veškeré pozitivní emoce o 
zavrhovaném rodiči.141 

� Slabé, neopodstatněné nebo absurdní odůvodnění nenávisti – Dítě trpící 
SZR si odůvodňuje svou nenávist k rodiči banálními důvody. Často se 
jedná o věci, které od milovného rodiče snáší dobře nebo o důvody 
nepochopitelné. Dítě se bude například odvolávat na nesplněné sliby ze 
strany zavrhovaného rodiče, nucení do domácích prací, budou mu vadit 
běžné otázky, drobné úkoly nebo i jen jak rodič vypadá a co dělá. Pro 
svou nenávist nedokáže najít silný, opodstatněný důvod.142  

Jak zmiňuji výše, v případě opodstatněných důvodů jako je násilí se 
nejedná o syndrom zavrženého rodiče. 

� Nedostatek ambivalence – Pocity dítěte vůči zavrhovanému rodiči jsou 
jen záporné, nenáviděný rodič je zcela špatný, zatímco milovaný je zcela 
dobrý. Dítě není schopné uvést vedle záporných vlastností také ty 
kladné. Děti dokonce potlačí hezké vzpomínky z minulosti. Ale právě 
tato naprostá jistota, s jakou děti rodiče odsuzují, dle Gardnera 
zpochybňuje platnost jejich proklamované nechuti.143  

U dětí týraných, které rodiče opravdu nenávidí, je naopak obvyklé, 
že umí na rodičích najít dobré věci přes všechno zlé.144 

                                                 
138 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 15 – 18. 
139 Srov. WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 61. 
140 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 15 – 18. 
141 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 15 – 18. 
142 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 19-22. 
143 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 22-23. 
144 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 22-23. 
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� Fenomén nezávislého názoru – Mnoho dětí postižených SZR tvrdí, že se 
samy rozhodly zavrhnout jednoho z rodičů. Myslí si, že názor na rodiče 
je zcela jejich a nepřevzaly ho od druhého rodiče. Programující rodič 
obvykle názor dítěti vnutí.145  

Pro ilustraci uvedu příklad dle Gardnera. Dítě je rozhodnuto, že 
nechce otce navštívit a že se tak rozhodlo samo. V pozadí jsou ale četné 
výčitky a nadávky ze strany matky vůči otci, její zavrhování toho, co 
otec dělá a přesvědčení dítěte, že u táty se nebude mít dobře.  Matka pak 
tvrdí, že dítě se s otcem stýkat nechce a dítě to považuje za vlastní 
nezávislý názor.146 

� Reflexivní podpora programujícího rodiče při rodičovských konfliktech 
– Dítě s SZR vždy při konfliktu podpoří, zastane se milovaného rodiče a 
vinu svede na nenáviděného, zavrhovaného.147  

Dítě vždy bez váhání, automaticky, reflexivně souhlasí se vším, co 
programující rodič tvrdí, dělá, dokonce ho ani nezajímají argumenty, 
názory zavrhovaného rodiče. Dětská kritika proti zavrženému rodiči 
bývá dokonce silnější a emotivnější než od programujícího rodiče.148  

� Absence pocitu viny – Dítě neprojevuje žádný zájem o city 
zavrhovaného rodiče, neprojevuje žádný vděk za dárky, pozornosti ani 
např. alimenty, neprojevuje žádný zájem nebo lásku. Dítě necítí žádnou 
vinu, pokud rodič platí a dává mu dary a ono neprojeví žádný vděk či 
zájem, nepřipouští si, že zavrhovaný rodič tím trpí, necítí vinu, že mu 
ubližuje. Myslí si, že rodič platí alimenty, protože si to zaslouží.149 

� Vypůjčené scénáře – Dítě opakuje tvrzení a historky, které zná od 
milovaného rodiče. Jeho argumenty proti zavrhovanému rodiči 
nevycházejí od něho, ale od programujícího rodiče. Tvrzení pak často 
obsahují výrazy nebo argumenty, které nejsou přirozená vzhledem 
k věku dítěte nebo dítě pak neumí vysvětlit, co tvrzení znamená. Dítě 
takto papouškuje věci, co vyslechlo od milujícího rodiče.150 

� Rozšíření nepřátelství na celou rodinu zavrhovaného rodiče – Nenávist 
dítěte se nevztahuje jen na rodiče samotného, ale i na celou jeho rodinu. 
Z dříve milovaných prarodičů, strýčka a bratranců a sestřenic se stávají 

                                                 
145 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 23-25. 
146 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 23-25. 
147 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 25. 
148 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str 47. 
149 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 26. 
150 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 26-28. 
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stejní vyvrhelové jako z nenáviděného rodiče. Dítě si promítá špatné 
vlastnosti a skutky, které vidí u rodiče i na jeho příbuzné. Nechce se 
s nimi vídat, nechce o nich nic slyšet, mluví o nich špatně, dle něj jsou 
stejně špatní jako zavrhovaný rodič. Dítě necítí žádnou vinu, že zavrhuje 
jak rodiče, tak i celou rodinu. Pocit bezmoci, kterým trpí odcizený rodič, 
se tak přenese i na příbuzné a způsobuje jim stejnou bolest.151 
 
Profesor Gardner upozorňuje, že dítě se syndromem zavrženého rodiče 

nemusí vykazovat všech osm symptomů, nebo může některý být výraznější 
než jiný.152 

V důsledku SZR se mohou také objevit psychosomatické zdravotní 
problémy spojené s návštěvou zavrženého rodiče.153 

5.4 Typy syndromu zavrženého rodiče 
Dle Gardnera existují tři tipy SZR. Každý z nich vyžaduje jiný přístup a 

to jak terapeutický, tak právnický.  Pro terapeuta je důležité správné 
rozpoznání typu syndromu, aby byla léčba účinná. Děti i rodiče se v každé 
kategorii liší a vyžadují jiný přístup, i přestože se typy občas prolínají, je 
jejich kategorizace užitečná.154  

Gardner rozděluje typy SZR na těžké případy, středně těžké případy a 
mírné stupně. 

5.4.1 Těžké případy syndromu zavrženého rodiče 
Programující rodič v tomto případě je až fanaticky zaujatý proti 

druhému rodiči. Je schopen použít veškeré prostředky, aby zabránil dítěti se 
vídat s druhým rodičem. Je schopen použít i nelegálních prostředků, tedy 
například zabránit styku i přes rozhodnutí soudu.155 

Programující rodič má pocit, že mu druhý dítě bere, jeho stavy jsou až 
paranoidní.  Jeho paranoia pramení z rozvodu a ze sporů o péči o dítě, 
většinou se projeví až po rozpadu manželství.  Často nevěří ani lidem kolem 
sebe, myslí si, že je druhý rodič podplatil, dokonce zpochybňuje i 
rozhodnutí soudu.  Pro jejich pocity neexistuje logika nebo konfrontace 

                                                 
151 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 29-30. 
152 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 30. 
153 Srov. WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 49 - 53 
154 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 83. 
155 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 84 
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s realitou. Dítě tedy nemusí programovat ze zlé vůle za účelem druhému 
ublížit, ale z pocitu ohrožení.156 

Děti v této míře syndromu jsou podobně fanatické jako programující 
rodič. Převzaly jeho paranoidní strach, jeho názory a představy. S návštěvou 
zavrhovaného rodiče mají spojený strach a úzkost, jejich panika nepřechází 
ani po čase u rodiče stráveném.157  

Všechny výše popsané symptomy se projevují ve vysoké míře.158 

5.4.2 Středně těžké případy syndromu zavrženého rodiče 
Jak už název napovídá, tak programující rodič v této kategorii není tak 

fanatický jako u těžkých případů SZR.  Tento rodič netrpí tolik 
paranoidními představami, ale má na druhého zlost.  Druhému rodiči se mstí 
za to, co jim provedl. Bohužel k tomu využívají děti, které programují proti 
druhému rodiči, zamezují styku.159  

Ani děti spadající do středního stupně SZR nejsou fanatické při 
očerňování nenáviděného rodiče. Jejich vztah k rodiči se zlepší, pokud s ním 
stráví více času, pokud jsou delší dobu bez vlivu programujícího rodiče.160 

5.4.3 Mírné stupně syndromu zavrženého rodiče 
Rodiče v této kategorii mají obvykle k dítěti zdravý psychický stav, 

nejsou poháněni ani paranoiou ani velkou zlostí. Jsou si vědomí toho, že 
odcizení do druhého rodiče není pro dítě prospěšné, jsou schopni mezi 
sebou uzavírat dohody.161  

Programování rodiče z této kategorie pramení spíše ze snahy zlepšit 
svou pozici v očích dítěte. Často tedy i ustoupí druhému rodiči, proto aby 
ukázali, že oni jsou ti hodní, programování je tedy nenápadné a nerozvíjí 
SZR přílišnou měrou.162  

Děti v této kategorii sice upřednostňují jednoho rodiče před druhým, 
vytvářejí si své scénáře ve snaze být více s milovaným rodičem, SZR se u 

                                                 
156 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 84 
157 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 84 
158 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 84 
159 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 85. 
160 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 86. 
161 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 86. 
162 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 86. 
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nich ale projevuje spíše drobnými nuancemi než velkou nenávistí a 
neochotou se s druhým rodičem vídat.163 

5.5 Pomoc rodinám se syndromem zavrženého rodiče 
Pomoci rodičům a dětem se syndromem zavrženého rodiče mohou 

různé instituce a služby zabývající se touto problematikou. První, kdo může 
pomoci, aby nevznikl SZR je samozřejmě rodič samotný.  

5.5.1 Jak mohou rodiče zabránit vzniku SZR 
Matějček radí: „V zájmu dítěte nepřipusťte nepřátelství. Zrušte 

nepřátelství! Udělejte ze své strany všechno, aby nepřátelství nepokračovalo 
a neprotahovalo se!“164  

Rodiče by měli zamezit vzniku nepřátelství mezi nimi, nebo alespoň, co 
nejvíc omezit jeho projevy. Jaké projevy konflikt mezi rodiči může mít je 
popsané ve třetí kapitole. Pokud se rodiče vyvarují otevřenému nepřátelství 
a nebudou programovat dítě proti druhému, ke vzniku SZR nedojde.  

Důležitý je také jednotný rodičovský postoj, udržet ho je dle Warshaka 
základem dobrého rodičovství. Nenechat se vtáhnout do sporů a podporovat 
svého bývalého partnera ve věcech výchovy. V případě jiného názoru si své 
postoje vyjasnit v nepřítomnosti dětí.165 

Důležité také je vysvětlit dětem důvody rozvodu. Často se objeví 
takové důvody, které v dětech vyvolají pocit, že za rozvod je jeden rodič 
zodpovědný více než druhý. Rodič, který nechce dítě programovat, by měl 
tyto důvody vysvětlit a druhého neočerňovat.166  

Rodič musí přijmout odpovědnost za svůj podíl na neúspěchu 
manželství, nedávat vinu jen druhému a takový postoj si zachovat i před 
dětmi.167 

5.5.2 Co může dělat zavrhovaný rodič 
Pokud ovšem jeden z rodičů dítě proti druhému popuzuje, zavrhovaný 

rodič může zkusit některé rady. Warshak to shrnul do sedmi rad, kterými by 

                                                 
163 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Praha: JAN, 1996, 104 s. ISBN 80-
85529-22-X. Str 87 
164 MATĚJČEK, Zdeněk a Zdeněk DYTRYCH. Str 48. 
165 Srov. WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Vyd. 1. Překlad Daniela Zounková. Praha: 
Triton, 2003, 389 s. ISBN 80-725-4439-X. Str. 26 
166 Srov. WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Vyd. 1. Překlad Daniela Zounková. Praha: 
Triton, 2003, 389 s. ISBN 80-725-4439-X. Str. 37. 
167 Viz TEYBER, Edward. Str. 84. 
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se zavrhovaný rodič měl řídit, aby zabránil vzniku SZR nebo ho dokázal 
odstranit.168 
� „Neztrácejte nervy, nejednejte příliš agresivně, nekritizujte své děti 

tvrdě.“169 
�  Rodič by neměl dětem odmítnutí oplácet tím, že když ony nechtějí vidět 

jeho, nechce ani on je. Tím SZR spíše podpoří.170 
� Zavrhovaný rodič nesmí nechat děti a svého bývalého partnera diktovat 

podmínky kontaktu. Neměl by čekat, až děti budou mít pocit, že je 
vhodný čas k návštěvě. „Zavržení rodiče až příliš pozdě zjistí, že vhodný 
čas nenastane nikdy.“171 

�  Rodič by neměl s dětmi o jejich negativních pocitech diskutovat, 
neodmítat je, snažit se dětem vysvětlit, že jejich hněv není opravdový. 
Rodič může dětem vysvětlit své vlastní pocity, ale ne snažit popřít ty 
jejich. Vysvětlit jim důvody konfliktu, vyjádřit lítost, čím je možné pocit 
dětí ovlivnit nenásilně.172  

� Děti často přejímají scénáře dospělých. „Neobviňujte děti, že papouškují 
to, co jim vnutil druhý rodič. Tohle může být pravda, ale děti budou 
vehementně popírat a budou mít pocit, že na ně útočíte.“173 Dítě bude 
mít pocit, že rodič neuznává jejich názor.  

Na druhou stranu je potřeba dbát, aby si dítě vytvořilo vlastní názor. 
Nebylo v zajetí názorů a pocitů rodičů. Dítě je potřeba podpořit ve 
vytváření vlastního objektivního nezávislého názoru.174 

� „Nepomlouvejte svého partnera.“175 Zavrhovaný rodič nesmí oplácet 
stejnou mincí, neměl by se bránit útokem. 

� Většině rodičů, kteří se stanou obětí pomluv, pomáhá konkrétní nácvik 
situací nebo technik, jak na rozvodové jedy, jak projevy konfliktu 
Warshak nazývá, účinně reagovat.176 

                                                 
168 Srov. WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 58. 
169 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 58. 
170 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 41 - 45 
171 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str.58 
172 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 58 
173 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 58. 
174 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str 50. 
175 WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 58. 
176 Viz WARSHAK, Richard Ades. Rozvodové jedy. Str. 59. 
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5.5.3 Odborná pomoc rodičům a dětem se SZR 
Pokud rodiče nedokážou SZR zamezit sami, je dobré se obrátit na 

odborníka.  
Americká literatura hojně doporučuje pomoc terapeuta, který zná 

postupy práce s rodinami v rozvodové situaci. Takovou terapii doporučuje 
v českém prostředí i E. Bakalář. Podle něj by takovou terapii měl vést jeden 
terapeut, který bude jednat s oběma rodiči. Pokud by každý rodič docházel 
k jinému odborníkovi, ten by se mohl nechat vtáhnout jeho názory a 
programování tím více podpořit.177  

V Americké prostředí fungují takzvaná reintegrační zařízení, tedy 
farmy, kde dítě a zavržený rodič stráví společně nějaký čas pod dohledem 
terapeuta. V českém prostředí takové řízené terapeutické pobyty nefungují, 
podobně ale může zafungovat i dovolená, tedy doba, kdy se dítě vymaní 
z vlivu programujícího rodiče a umožní mu pozitivní zážitky se 
zavrhovaným rodičem. 178 

Dle Bakaláře je v českém prostředí největší problém neznalost 
problematiky SZR ze strany sociálních pracovníků a soudců. Ti se obvykle 
ptají, zda se zavržený rodič o dítě zajímá a stará, zda mu kupuje dárky, zda 
se zajímá o jeho prospěch atd. Bakalář tedy radí rodičům, aby si zjišťovali 
informace od lékařů, učitelů, aktivně se zajímali tam, kde to je vidět.179  

Na rozvodovou situaci, respektive aby bylo jednáno v nejlepším zájmu 
dítěte, dohlíží také pracovník z odboru sociálně právní ochrany dětí. 
Pracovník by se měl seznámit se situací v rodině a v případě konfliktu 
rodičů a škodlivého vlivu na dítě zajistit pomoc, ať už vlastními silami nebo 
doporučením vhodných organizací zabývajících se toto problematikou. 
Poznatky z praxe OSPOD uvedu v další kapitole.  

Rodiče se mohou také obrátit na nejrůznější instituce a organizace 
zabývající se problematikou rozvodu nebo pomocí dětem v krizové situaci. 
Mezi ně patří například manželské poradny či mediátoři, kteří mohou 
rodičům pomoci zvládat konflikty a dospět k dohodě.180 Dále organizace 
zabývající se sanací rodiny, poradny pro rodiče a děti, rodinná centra, 
sociálně aktivizační služby, psychologové nebo například i školní výchovný 

                                                 
177 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str 49. 
178 Srov. BAKALÁŘ, Eduard. Str 50-51. 
179 Srov. BAKALÁŘ, Eduard. Str 52. 
180 Viz NOVÁK, Tomáš a Bohumila PRŮCHOVÁ.  Str. 117. 
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poradce. Konkrétní příklady uvedu dle zkušeností pracovnic OSPOD v jiné 
kapitole.  

5.6 Právní předpisy spojené se SZR 
Český právní řád pojem syndrom zavrženého rodiče nezná, tedy touto 

problematikou se konkrétně nezabývá. V právních předpisech však lze najít 
paragrafy, které se SZR týkají nepřímo. Dle Bakaláře je platná legislativa 
dostatečná.181 Uvedu některé příklady. 

Úmluva o právech dítěte čl. 9: „Státy, které jsou smluvní stranou 
úmluvy, uznávají právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů 
udržovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v 
rozporu se zájmy dítěte.“182  Tedy dítě a potažmo rodič mají právo se stýkat, 
pravidelnost a formu styku pak v případě po rozvodové péče určuje soud. 

„Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, vynaloží veškeré úsilí k 
tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za 
výchovu a vývoj dítěte. Rodiče nebo v odpovídajících případech zákonní 
zástupci mají prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Základním 
smyslem jejich péče musí při tom být zájem dítěte.“183 Tedy úmluva 
stanovuje, že oba rodiče mají stejná práva a povinnosti při výchově dítěte. 

„Za účelem zaručení a podpory práv stanovených touto úmluvou 
poskytují státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, rodičům a zákonným 
zástupcům potřebnou pomoc při plnění jejich úkolu výchovy dětí a 
zabezpečují rozvoj institucí, zařízení a služeb pro děti.“ 184 Stát by tedy měl 
zajistit pomoc rodinám při výchově, tedy i v případě rozvodové situace, tuto 
podporu zajišťuje OSPOD, případně nestátní neziskové organizace 
zabývající se touto problematikou. 

Zákonem zabývajícím se rodinou je druhá část Občanského zákoníku 
z roku 2012, platného od 1.1.2014.185 

Zde se například uvádí: „Žije-li s jedním z manželů společné dítě 
manželů (…) a  které je svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich, a 

                                                 
181 Viz BAKALÁ Ř, Eduard. Str 52 
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183 Úmluva o právech dítěte. čl. 18 odst. 1.  OSN, New York, 1989, Dostupné z: 
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druhý manžel opustí rodinnou domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního 
zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento manžel povinen přispívat i na 
náklady rodinné domácnosti“ Tato část mluví jen o finančních nákladech 
rodiny, které jsou povinni nést oba manželé stejnou měrou.186 

Dále se v článku 692 píše, že o umístění, tedy bydlení rodiny rozhodují 
manželé společně. Stát vede manžele k dohodě.187 Uvádím ke srovnání 
s taktikou programování, kdy programující rodič volí taktiku přesídlení. 

 „Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a 
nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.“188 Takto 
zákoník stanovuje, kdy může být manželství rozvedeno. Dále uvádí: „Mají-
li manželé nezletilé dítě, které není plně svéprávné, soud manželství 
nerozvede, dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu 
manželů.“189 Tedy nejprve soud rozhoduje o péči o dítě a teprve poté 
rozvádí manžele, takto se jedná pro ochranu dětí. 

Je všeobecně známo, že rodiče a dítě mají vůči sobě navzájem 
povinnosti a práva, méně známe je, že těchto vzájemných povinností a práv 
se nemohou vzdát. Učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu.“190 Z tohoto jasně 
vyplývá, že rodič se nesmí vzdát svých povinností vůči dítěti, tedy ani mu 
ho druhý rodič nemůže upřít. 

Dále se v zákoníku uvádí, že rodičovská odpovědnost zahrnuje 
povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména 
péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v 
ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho 
výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a 
spravování jeho jmění. Tato odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká 
zletilostí. 191 Dle zákona tuto povinnost smí změnit jen soud.192 

                                                 
186 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava I. Díl 1. Oddíl 1. čl. 691, odst. 2.  Dostupný z: 
http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
187 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava I. Díl 1. Oddíl 1. čl. 692. Dostupný z: 
http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
188 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava I. Díl 5. Oddíl 2. čl. 755, odst. 1.  Dostupný z: 
http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
189 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava I. Díl 5. Oddíl 2. čl. 755, odst. 3.  Dostupný z: 
http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
190 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 1. čl. 855, odst. 1.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
191 Viz Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 1. čl. 858, odst. 
1.  Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
192 Viz Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 1. čl. 891, odst. 
1.  Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 



44 
 

„Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům.“193 Tento 
odstavec považuji za důležitý, protože stanovuje, že oba rodiče mají stejnou 
odpovědnost k dítěti, tedy pokud spojíme s předchozím, mají povinnost 
pečovat o dítě stejnou měrou. Rodič nemá právo druhému tuto odpovědnost 
upírat, na to má právo pouze soud, jak uvádí články 871-874, a to pouze 
v případě, že je to v nejlepším zájmu dítěte.194 

Proti programování, jak je popisováno dříve, mluví nepřímo také články 
875-876: „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy 
dítěte. Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, sdělí rodiče dítěti vše 
potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej 
sdělit. Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“195 
Z toho vyplývá, že rodiče se mají na záležitostech dítěte dohodnout a že dítě 
má právo být objektivně informováno, vytvořit si svůj názor a do rozhodnutí 
zasahovat. 

„Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým 
rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo 
stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže. (…) Rodič, 
který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně 
připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva 
osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem 
spolupracovat.“196 Tento článek považuji za stěžejní, jelikož jasně ukazuje, 
že rodič nemá právo bránit styku dítěte s druhým rodičem. 

Dále se také uvádí, že rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se 
musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co 
výchovu dítěte ztěžuje.197 Tady je zcela zjevné, že chování rodičů, jaké 
popisuji ve třetí kapitole, není správné, naopak by rodič měl podporovat 
zdravý vtah dítěte i k druhému rodiči. 

Bakalář také uvádí, že maření styku dítěte s druhým rodičem může být 
kvalifikováno jako trestný čin nebo že na psychické poškození, které 

                                                 
193 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 865, odst. 1.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
194  Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 871-874.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
195 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 875-876.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
196 Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 888.  Dostupný 
z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
197 Viz Občanský zákoník 89/2012 Sb., Druhá část. Hlava II. Díl 2. Oddíl 3. Pododdíl 3. čl. 889.  
Dostupný z: http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/cely-text-zneni-online-ucinne-1-1-2014/ 
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způsobí programující rodič dítěti, můžeme vztáhnout i článek 215 trestního 
zákona o týrání svěřené osoby. Také se podle něj dá programování 
kvalifikovat jako pomluvy dle trestního zákona.198  

Tato kapitola má za účel přiblížit otázky SZR, tak jak je nyní můžeme 
uchopit dle českého právního řádu, avšak pojmy jako programování nebo 
SZR neznají. 
  

                                                 
198 BAKALÁ Ř, Eduard. Str 54. 
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6 Praxe OSPOD s dětmi z rozvádějících se 
rodin 

Podle mezinárodně platných dokumentů dítě potřebuje pro svou 
tělesnou a duševní zralost zvláštní záruky, péči a odpovídající právní 
ochranu. Listina základních práv a svobod dává rodičovství a rodinu pod 
ochranu zákona a dětem zaručuje zvláštní ochranu. Zákony ČR respektují 
právo a povinnost rodičů společně vychovávat a pečovat o děti a požadovat 
pomoc.199 

Sociálně právní ochranou dětí se rozumí zajištění práva dítěte na život, 
jeho příznivý vývoj, na rodičovskou péči a život v rodině, na identitu dítěte, 
svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání, zaměstnání, zahrnuje 
také ochranu dětí před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, 
zanedbáváním nebo vykořisťováním.200 

Odbor sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) se mimo jiné zabývá 
ochranou práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu a zaměřuje se i 
na obnovení narušených funkcí rodiny.201 

V této části práce shrnu poznatky z praxe OSPOD z práce s dětmi, 
jejichž vztah s rodiči je narušen v důsledku rozvodu. 

6.1 Dotazníkové šetření mezi pracovníky OSPOD 
Cílem dotazníkového šetření je zjistit, jaký pohled mají pracovníci 

odboru sociálně právní ochrany dětí na narušené vztahy mezi rodiči a dětmi 
a jaké možnosti pomoci OSPOD má v těchto situacích. 

Otázky ve výzkumu mezi pracovníky jsou sestavovány v návaznosti na 
kapitoly teoretické části práce. Jsou rozdělené do tematických okruhů: 1) 
Vztah ovlivněný porozvodovým uspořádáním rodiny 2) Narušení vztahů 
v důsledku konfliktu mezi rodiči 3) Syndrom zavrženého rodiče z pohledu 
OSPOD 4) Organizace pracující s dětmi a rodinami v rozvodové situaci 
doporučované pracovníky OSPOD. 

V každém okruhu se ptám na zkušenosti pracovníků OSPOD s daným 
tématem, jejich názor k problematice, a možnosti práce s rodinou a dětmi 
v těchto situacích. 

                                                 
199 viz www.mpsv.cz/cs/14304 
200 viz www.mpsv.cz/cs/14304 
201 viz www.mpsv.cz/cz/14304 
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Cílem kladených otázek je zjistit zkušenosti pracovníků OSPOD 
s tématem narušených vztah mezi rodiči a dětmi v rozvodové situaci a 
možnosti pomoci rodinám. 

V mně dostupné literatuře se dozvídám spíše popis problematiky, názor 
a zkušenosti odborníků a psychologů, případně rady rodičům, jak zachovat 
vztah k dítěti. Literatura se zabývá buď svémocí rodičů nebo terapeutickou 
prácí s rodinou, neuvádí pohled sociální práce v českém prostředí, natož 
doporučené organizace. Dotazníkem se tedy pokusím doplnit chybějící 
zkušenost z praxe. 

Informace jsem zjišťovala pomocí dotazníku mezi pracovníky odboru 
sociálně právní ochrany dětí v Praze a středočeském kraji. Dotazník jsem 
rozesílala v elektronické podobě s informací o uveřejnění v bakalářské 
práci, od celkem dvaceti dvou oslovených pracovnic jsem získala jen 6 
odpovědí. 

6.2 Výsledky dotazníkového šetření 
Plné znění otázek i odpovědí najdeme v přílohách k práci. 
Výsledy jsem rozdělila do čtyř okruhů, v každém z nich postihnu pohled 

sociálních pracovníků na problematiku a možnosti pomoci, které OSPOD 
poskytuje. 

6.2.1 Vztah ovlivněný porozvodovým uspořádáním rodiny 
Podle pracovníků odboru sociálně právní ochrany dětí je dítě po 

rozvodu rodičů nejčastěji svěřeno do péče matky. Čím dál tím častěji se dle 
jejich zkušeností objevuje i střídavá péče. 202 

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 této pracovnice se nejedná o stranění matkám ze strany soudy, 
ale že je málo otců, kteří mají zájem na tom dítě vychovávat. Nejčastěji se 
tedy volí péče matky s rozšířeným stykem s otce.203 

Jedna z pracovnic píše, že je sice častější péče matky, ale setkává se i 
s péčí otce, velmi častá bývá střídavá péče, občas je dle ní i možné, aby 

                                                 
202 Viz přílohy 2-6. 
203 Viz Příloha č. 3. 
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jedno dítě bylo v péči otce a druhé matky, v případě, že to takto chtějí i 
děti.204 

Pokud je dítě svěřeno do péče pouze jednomu rodiči, může se stát, že 
vztahy s rodičem, s kterým nežijí, ochabnou nebo jsou narušeny. Není to 
pravidlem, jak vyplývá z odpovědí pracovníků, každý případ je individuální. 

V mnoha případech bych řekla, že jsou opravdu hojně využívány formy 
rozšířeného kontaktu a v tom případě, je vztah určitě zachován.205 Dle paní 
K. jde tedy i například o to, jak často se dítě vídá s rodičem, s kterým nežije, 
pokud dostatečně často, jejich vztah rozvod ovlivnit nemusí. 

Podle paní S. je styk druhému rodiči stanoven vždy dostatečně široký, 
aby na vztahu s dítětem mohl pracovat.206 Paní F. uvádí, že lze předpokládat 
vyšší spjatos s rodičem, který má dítě v péči.207 

Pokud se podíváme na to, proč by mohl být vztah mezi dítětem a 
rodičem, který ho nemá v péči, narušen, nacházíme v praxi důvody plynoucí 
z konfliktu mezi ex partnery. 

Zkušenosti sociálních pracovníků hovoří o důvodech jako je nový 
partner, odlišné bydliště, ale často se objevuje důvod nefunkční komunikace 
mezi rodiči nebo manipulace jednoho z rodičů.208 

Stává se také, že jeden z rodičů nemá o dítě zájem.209 
Vždy záleží na rodičích, jak jejich rozchod a rozpad manželství 

probíhá. To pak ovlivňuje i jak rodič motivuje dítě k pozitivnímu vztahu 
k druhému rodiči a jaký je následně vztah mezi dítětem a druhým 
rodičem.210 

6.2.2 Narušení vztahů v důsledku konfliktu mezi rodiči 
Z pohledu praxe je velkým problémem konfliktní chování rodičů. 
Dle zkušeností oslovených pracovnic OSPOD jsou vztahy mezi rodiči a 

dětmi nejčastěji narušeny nefunkční komunikací mezi rodiči.211 
 Velmi záleží na rodičích a jejich schopnosti spolu komunikovat, pak je 

vztah k oběma rodičům zachován.212  

                                                 
204 Viz Příloha č. 4. 
205 Příloha č. 3. 
206 Viz Příloha č. 5. 
207 Viz Příloha č. 6. 
208 Viz Příloha č. 2-7. 
209 Viz Příloha č. 2 
210 Viz Příloha č. 7. 
211 Viz Příloha č. 2.-7. 
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Paní K. uvádí: Pokud spolu rodiče nekomunikují, už tím jsou vztahy 
narušeny. (…) Pokud nemluvím o druhém rodiči slušně nebo nemluvím 
vůbec, nepřináší to dítěti nic dobrého.213  

Paní S. potvrzuje, co už vyplývá z teoretické část práce, tedy že nejvíce 
jsou vztahy narušeny tím, že jeden z rodičů si nepřeje, aby se dítě stýkalo 
s tím druhým, vytváří záměrně negativní vztahy k druhému rodiči. (…) 
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. 214 

Ptala jsem se také, zda se setkávají s úmyslným popouzením a 
programováním dítěte ze strany jednoho z rodičů proti tomu druhému. 
Pracovníci uvedli hned několik příkladů, které se ztotožňují s tím, co 
popisuji v předchozích kapitolách. 

Rodiče si při střídavé péči stěžují na druhého rodiče, dítě následně tyto 
názory prezentuje před druhým rodičem.215 Dítě tedy přejímá názory rodiče 
a věří jim. 

Objevuje se i motiv nového partnera: 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.216 

Paní S. se domnívá, že situace, kdy rodič manipuluje dítětem proti tomu 
druhému je poměrně častá a počet těchto rodin se zvyšuje.217 

I ona uvádí příklad, jakým způsobem se manipulace projeví na dítěti: 
Dítě se bojí říci, co si vlastně přeje, má otce rádo, chce k němu chodit, ale 
ve 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.218  

Paní K. se s manipulací rodičů setkává velmi často, rodiče využívají 
nejrůznější formy od přímého pomlouvání, kritizování rodiče a hlavně 
zneužívání takzvaného zájmu dítěte ve vlastní prospěch a prosazování svého 
zájmu.219  

                                                                                                                            
212 Viz Příloha č. 4. 
213 Viz Příloha č. 4. 
214 Viz Příloha č. 5. 
215 Viz Příloha č. 7. 
216 Viz Příloha č. 6. 
217 Viz Příloha č. 5. 
218 Viz Příloha č. 5. 
219 Viz Příloha č. 3. 
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Zajímalo mě také, zda může OSPOD takovému popouzení, 
programování nějak zabránit, případně jakou pomoc může nabídnout 
rodinám a dětem v takové situaci. 

Paní S. říká, že OSPOD nemá v podstatě žádné možnosti, jak 
popouzení zabránit, uvádí, že doporučuje odborné poradenské zařízení, zve 
si rodiče, snaží se, aby se rodiče dohodli.220 

Pokud se týká možností, jak tomu zabránit, není jich mnoho. To jak se 
to podaří, závisí na osobnosti rodičů, jejich zralosti.221 

Dále p. K. vysvětluje, že rodičovská odpovědnost závisí především na 
rodičích. V rámci rozvodového konfliktu je doporučována párová terapie, 
rodinná terapie, mediace, která je čím dál častější, pohovory s rodiči, 
uzavírání dohody o styku.222 

Paní K. upozorňuje, že OSPOD komunikaci mezi rodiči nenahrazuje. 
To musí rodiče mezi sebou sami pracovat na tom, aby bylo dětství dítěte co 
nejlepší. Ona doporučuje rodičům navštívit poradnu, případně mediátora, 
také se snaží o dohodu rodičů před soudem.223 
              Dále se dozvídám, že pokud rodič nepochopí, že velmi ubližuje 
svému dítěti, dá se situace řešit pouze stěží. Můžeme rodičům domluvit 
v rámci sociálního poradenství návštěvu odborného psychologického 
pracoviště. Pokud není návštěva dobrovolná, většinou se míjí účinkem.224 

Existuje i možnost spolupráce s psychologem OSPOD, kterého 
nabízí rodinám bezplatně.225 

6.2.3 Syndrom zavrženého rodiče z pohledu OSPOD 
Pracovníci OSPOD se, někteří občas a jiní často, setkávají s tím, že se 

dítě s jedním z rodičů nechce vídat, znají i pojem SZR.226 
Zajímalo mě, jak můžeme SZR definovat. Syndrom, kdy dítě zavrhuje 

jednoho z rodičů poté, co došlo k rozpadu manželství, a nastaly neshody 
mezi rodiči.227 Vleklý konflikt mezi rodiči vede k tomu, že dítě se bezdůvodně 

                                                 
220 Viz Příloha č. 2. 
221 Viz Příloha č. 3. 
222 Viz Příloha č. 3. 
223 Viz Příloha č. 4. 
224 Viz Příloha č. 5. 
225 Viz Příloha č. 7. 
226 Viz Příloha č. 2-7. 
227 Viz Příloha č. 7 



51 
 

odmítá setkat s jedním z rodičů. Situace může vést někdy až k nenávisti, 
nebo k psychickým problémům dítěte.228 

Jedna z pracovnic odkazuje k publikaci E. Bakaláře, kde je 
problematika SRZ rozebírána.229 

Důvody dle sociálních pracovníků odboru sociálně právní ochrany 
dětí jsou různé. Uvádí důvody ze strany rodičů: manipulace matkou, otec 
není empatický, prosazuje za každou cenu svoji vůli a svůj program, špatné 
vztahy v rodině již před rozvodem, psychiatrická diagnóza rodiče, osobnost 
rodiče, dlouhodobě nerealizovaný styk, neobratnost rodiče a neschopnost 
navázat s dítětem komunikaci, neschopnost se vyrovnat s rozvodem, nový 
partner, vzdálenost bydliště, opakované hádky mezi rodiči, naschvály při 
předávání dítěte, prvky domácího násilí.230 

Někteří pracovníci OSPOD se syndromem zavrženého rodiče 
nesouhlasí: 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.231 Jiná vyjadřuje názor, že SZR byl již 
překonán novými výzkumy. 

Pokud jde o to, co může OSPOD dělat pokud se dítě nechce vídat 
s jedním z rodičů nebo ho přímo zvrhuje, snaží se hlavně nevázat kontakt 
s oběma rodiči, snaží se zprostředkovat komunikaci mezi nimi. OSPOD  
prošetřuje poměry v rodině.232 

Pokud jde o odmítání dítěte druhým rodičem. Pak se opakovaně 
zjišťuje názor dítěte.233 Pro OSPOD je důležité zjišťování názoru dítěte, 
který má být stále aktualizován.234 Pracovníci se shodují, že dítěti lze a 
považují za vhodné, zajistit odbornou psychologickou pomoc.235 

Pokaždé je to velmi individuální práce. Je proveden pohovor s dítětem 
bez přítomnosti třetí osoby. V rámci pohovoru se mu snaží vysvětlit, že je 
pro něj dobré setkávat se i s druhým rodičem.236 

                                                 
228 Viz Příloha č. 5. 
229 Viz. Příloha č. 3. 
230 Viz Příloha č. 2-7. 
231 Viz Příloha č. 4. 
232 Viz Příloha č. 2. 
233 Viz příloha č. 3. 
234 Viz Příloha č. 3. 
235 Viz Příloha č. 2.-7. 
236 Viz Příloha č. 5. 
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Pokud se rodiče nechtějí domluvit, nechtějí spolupracovat nebo 
navštívit doporučované odborné psychologické poradenství či mediační 
službu, je to velmi těžké.237 Pokud rodič nepochopí, že velmi ubližuje svému 
dítěti, dá se situace řešit pouze stěží.238 

Je možné využít asistovaného kontaktu, který s sebou nese přípravu, 
vlastní průběh a následná péče po 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.239 

V krajním případě může návštěvu odborného poradenství nařídit soud 
ve správním řízení,240 ale jak říká p. S. Pokud není návštěva dobrovolná, 
většinou se míjí účinkem.241 

Důležitou součástí práce OSPOD je doporučovat rodičům odbornou 
pomoc, předávat kontakty na organizace poskytující rodinné poradenství, 
sanaci rodiny, psychoterapii, podporovat je v návštěvě a pomoct jim navázat 
s nimi spolupráci.242 

6.2.4 Organizace pracující s dětmi a rodinami v rozvodové situaci 
doporučované pracovníky OSPOD 

Pracovníci OSPOD mají za úkol nejen osobně pracovat s ohroženými 
dětmi, ale i doporučovat rodinám spolupráci s odbornými pracovišti, 
psychology, poradnami, organizacemi.  

Pokud rodiče nechtějí sami navštívit odbornou pomoc, ale pro zdravý 
vývoj dítěte je to nezbytné, může jim OSPOD prostřednictvím soudu nařídit 
návštěvu ve správním řízení. Ovšem je pravděpodobné, že pokud nebude 
návštěva dobrovolná, nesplní účel.243 

OSPOD zná organizace, které může rodičům doporučit, zprostředkovat 
s nimi spolupráci, pokud chtějí pomoci dětem lépe se vyrovnat s rozvodem 
rodičů. Uvedu jen několik příkladů, které mi doporučili pracovníci dle 
svých zkušeností.  

Dům tří přání, z.ú. – organizace zaměřující se na sanaci rodiny, 
poskytuje rodinné poradenství, pracuje s dětmi v nepříznivé situaci, 

                                                 
237 Viz Příloha č. 2 a 5. 
238 Viz Příloha č. 5. 
239 Viz Příloha č. 3. 
240 Viz Příloha č. 2 a 5. 
241 Viz Příloha č. 5. 
242 Viz Příloha č. 7. 
243 Viz Příloha č. 5. 
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spolupracuje s OSPOD, nabízí ambulantní i pobytové služby v zařízení pro 
děti vyžadující okamžitou pomoc, centrum pro děti, rodinnou terapii i 
krizovou intervenci pro děti.244 

Pro dialog, z.s. – organizace poskytující asistované předávání dětí, 
asistovaný kontakt, pomáhá rodičům dospět k dohodě, poskytuje i 
psychologické poradenství a terapeutickou práci s rodinnou.245 

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. – nabízí pomoc rodinám 
v rozvodové situaci, prostřednictvím klubových setkání pro děti i rodiče, 
poskytuje madiaci, asistovaný kontakt a předávání dětí a poradenství.246 

Rodinné centrum Slunečnice – poskytuje podporu celé rodině, nabízí 
volnočasové aktivity pro děti, kurzy a semináře pro rodiče, psychologické 
poradenství pro rodiny v krizi, mediaci nebo i zázemí pro svépomocné 
terapeutické skupiny.247 

Cestou necestou, z.s. – organizace pomáhající rodinám v krizové 
situaci, poskytuje odborné poradenství, zprostředkovává asistované 
předávání dětí a styk, pomáhá rodinám vytvořit stabilní prostředí, zaměřuje 
se na sanaci rodiny.248 

Dále pracovníci doporučují nejrůznější organizace pracující s dětmi, 
zaměřující se na sanaci rodiny, doporučují odborné psychologické 
poradenství, mediaci, krizová centra pro děti, rodinná centra aj. 

6.3 Diskuse výsledků 
V prostředí České republiky je dítě nejčastěji svěřeno do péče matky.249 

Na této skutečnosti se shodují i oslovené pracovnice OSPOD. 
Skutečnost, komu bude dítě svěřeno do péče a úprava styku s druhým 

rodičem, je velmi důležitá pro další vývoj dítěte a pro vztahy jaké s rodiči 
bude mít.250 Pracovníci OSPOD takovou zkušenost nemají, domnívají se 
spíše, že záleží na průběhu rozvodu a na rodičích. 

Největším problémem dětí z rozvádějících se rodin je trvající konflikt 
mezi rodiči.251 A to jak dle zkušenosti z praxe, tak dle odborné literatury. 

                                                 
244 Viz Příloha č. 2 a http://www.dumtriprani.cz/ 
245 Viz Příloha č. 2 a http://www.prodialogforum.cz/ 
246 Viz Příloha č. 7 a http://www.mikulasops.cz/ 
247 Viz Příloha č. 8 a http://www.rcslunecnice.cz/ 
248 Viz Příloha č. 8 a http://cestounecestou.org/ 
249 Viz ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Str. 132. 
250  Viz BOKOVÁ, Ludmila. PROCHÁZKOVÁ, Jana. Str. 61. 
251 Srov. TEYBER, Edward. Str. 78 
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Jaké podoby může konflikt mít a jakým způsobem to ovlivní vztahy 
s dětmi, se můžete dočíst v kapitole třetí. Pracovníci OSPOD uvádí 
nevhodnou komunikaci, hádky, pomluvy, souhlasí i s tím, že je dítě velmi 
často popouzeno proti jednomu z rodičů.  

Jedna z pracovnic uvádí příklad, kdy rodiče zneužívají ve svůj prospěch 
takzvaný nejlepší zájem dítěte. Dle zákona o sociálně právní ochraně dětí je 
úkolem sociálního pracovníka a soudu jednat vždy v souladu s nejlepším 
zájmem dítěte. „Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a 
blaho dítěte.“252 

Dle zkušeností pracovníků můžeme pozorovat i projevy syndromu 
zavrženého rodiče, jak je uvádí Gardner: fenomén nezávislého názoru a 
vypůjčené scénáře, tedy dítě přejímá názor jednoho z rodičů253 a strach 
v dítěti, který rozvod přináší. 

Prvky takzvaného popouzení až programování, vedoucí až 
k syndromu zavrženého rodiče, se shodují s odbornými publikacemi do R. 
A. Gardnera, R.A. Warshaka, T. Nováka, E. Bakaláře a jiných. Nutno 
ovšem upozornit, že prvky domácího násilí, které uvádí p. Šlemínová, jsou 
objektivní důvody, proč dítě rodiče zavrhne a dle Gardnera se v takovém 
případě nemůže diagnostikovat SZR.254 

Pokud se zaměříme na problematiku SZR, mé poznatky z teoretické 
práce se shodují s definicemi dle znalostí a zkušeností sociálních 
pracovníků, i například díky tomu, že je známé, co o SZR říká český 
psycholog Eduard Bakalář. 

Vzhledem k výše uvedenému nelze stoprocentně souhlasit s tvrzením 
E. Bakaláře, že největším problémem SZR je neznalost této problematiky ze 
strany sociálních pracovníků.255 Naopak pracovníci se s SZR setkávají, 
s jeho problematikou jsou obeznámeni, dokážou syndrom popsat, znají i 
jeho příčiny.256 

Mohlo by se považovat za problém, že některé pracovnice se SZR 
nesouhlasí, ale i na tento názor má právo. 

                                                 
252 Viz Novel zákona o sociálně právní ochraně dětí: Zákon, kterým se mění zákon č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, č. 401/2012 Sb. Část druhá. §5. Dostupný z: 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14305/novela.pdf 
253 Viz GARDNER, A. Richart. Syndrom zavrženého rodiče. Str 26 - 30. 
254 Viz Kapitola 5. 
255 Viz Kapitola 5. 
256 Viz Příloha 2-7. 
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Jiná pracovnice uvádí, že SZR byl již překonán novými výzkumy.257 
Nejspíše má na mysli nepřesný název syndromu v českém jazyce, nebo 
v novějších publikacích uváděný syndrom zavrženého partnera, kdy rodič 
trpí spíše zavržením ze strany ex partnera, v jehož návaznosti je dítětem 
proti němu manipulováno, nejde tedy přímo o zavržení rodiče ze strany 
dítěte.258 

V dotazníku jsem také zjišťovala jaké možnosti pomoci má OSPOD 
vzhledem k problematice popisované v mé práci. Těmito otázkami jsem 
doplňovala teoretické informace, o praktické pomoci jsem se v literatuře 
nedočetla. Literatura hovoří o psychoterapii, nikoli o roli sociální práce 
v těchto situacích. Stejně tak neuvádí příklady organizací, kam se můžou 
rodiny obrátit o pomoc. 

 
 

 

 
 
 
 

  

                                                 
257 Viz Příloha č. 6. 
258 Viz NOVÁK, Tomáš. CORRADINIOVÁ, Simona a VYPUŠŤÁK Radim. Str. 126. 
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Shrnutí 
Rozvodová situace v rodině má dle Matějčka tři fáze: manželský 

nesoulad, rozvrat a rozvod, poslední fáze je definitivní. Rozvod je doba plná 
emocí a jako taková se dotýká celé rodiny včetně dětí, které situaci vnímají, 
trpí jí. 

Pokud se rozvádějí manželé s dětmi, soud musí nejprve určit 
uspořádání péče o dítě. V České republice existují tři možnosti porozvodové 
péče o dítě: péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče.  

Nejběžnější uspořádání rodiny po rozvodu je svěření dítěte do péče 
jednoho z rodičů, nejčastěji matky. Dítě je tedy v péči jednoho rodiče, 
druhému rodiči je upraven styk, kdy se vídá, stará se o dítě. V takovém 
případě je riziko, že si dítě neuchová plnohodnotný vztah s oběma rodiči. 
  Čím dál tím častěji se objevuje střídavá péče, tedy v péči o dítě se 
rodiče střídají ve stejných intervalech, např. po týdnu, společná péče je spíše 
výjimečná. 

V době rozvodu a často i dlouho po něm trvá konfliktní situace mezi 
rodiči. Odborníci se shodují, že největším problémem dětí z rozvádějících 
rodin je právě tento trvající konflikt mezi rodiči, který dítě vnímá a trpí jím. 

Rodiče spolu v důsledku konfliktu nevhodně komunikují, například 
na sebe křičí, jsou k sobě odměření, nebo spolu naopak nemluví vůbec. 
Nevhodnou komunikací naznačují dítěti, co si o druhém rodiči myslí, to 
situaci samozřejmě vnímá a trpí jí. 

Během rozvodu se rodiče navzájem pomlouvají až kritizují, často 
před dítětem, pokud je dítě svědkem nebo příjemcem pomluv či kritiky 
jednoho z rodičů, může jim uvěřit, může přijmout názor pomlouvajícího 
rodiče a druhého rodiče zavrhnout. 

Jsou situace, kdy rodič záměrně kritizuje druhého rodiče před dítětem, 
takové taktice říkáme popouzení a má za účelem shodit druhého před 
dítětem a vyvolat v něm negativní pocity vůči druhému rodiči. 

Někteří rodiče programují dítě proti druhému rodiči. Pojem 
programování se používá k označení těch taktik, které rodič vědomě 
používá, aby dítěti odcizil druhého rodiče. Součástí programování je i 
nevhodná komunikace, pomluvy, kritika, popouzení, také izolace dítěte od 
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druhé rodiče, zamezování styku s ním, přesvědčování dítěte o tom, že druhý 
rodič je špatný. 

Extrémním případem narušení vztahů mezi rodiči a dětmi v důsledku 
rozvodu je situace, kdy dítě jednoho z rodičů odmítá, nechce ho vídat, má 
směrem k rodiči jen negativní pocity. Takové odmítání nazýváme syndrom 
zavrženého rodiče.  

Pojem syndrom zavrženého rodiče, The Parental Aliention Syndrome, 
zavedl profesor R. A. Gardner, zavedl také pojmy zavržený rodič, 
programující rodič. V českém prostředí se touto problematikou zabývá 
například prof. E. Bakalář. 

SZR je důsledek programování dítěte jedním rodičem proti tomu 
druhému, a zároveň vlastního přispění dítěte, kdy dítě přejímá názory 
programujícího rodiče a samo je rozvíjí, teprve v tomto případě můžeme 
hovořit o zavržení. 

Možností, jak rodičům a dětem v takové situaci pomoc není mnoho, 
v českém právním systému není pojem SZR zaveden, dětem z rozvádějících 
se rodin se věnuje OSPOD. 

Pracovníci odboru sociálně právní ochrany dětí hlavně dohlíží, aby bylo 
vždy jednáno v nejlepším zájmu dítěte. Jako takoví mapují situaci, snaží se 
zprostředkovat vhodnou komunikaci mezi rodiči a dohodu o péči, 
doporučují rodičům různá odborná poradenská zařízení, psychologickou 
pomoc, nebo organizace zaměřující se na sanaci rodiny či péči o dítě 
v nepříznivé situaci. 
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Závěr 
Svou práci jsem věnovala tématu vztahu mezi rodiči a dětmi v době 

rozvodu rodičů.  
Jako cíl práce jsem si stanovila zjistit, jaké důsledky může mít rozvod, 

konflikt rozvádějících se manželů a jejich jednání na vtahy mezi rodiči a 
dětmi. A také zjistit, jak lze z pohledu sociální práce pracovat s dětmi s 
takto narušenými vztahy s rodiči v důsledku rozvodu. 

Cíl práce považuji za splněný, směrem k cíli jsem zaměřila teoretické 
kapitoly své práce i poslední část zabývající se praxí odboru sociálně právní 
ochrany dětí. Popsala jsem možnosti porozvodové péče o děti, jakožto 
formální uspořádání vztahů. Zaměřila jsem se na konflikt mezi rodiči, jak 
rodiče komunikují, pomlouvají druhé, až k takzvanému programování dítěte 
ze strany jednoho rodiče proti tomu druhému a jaký vliv toto jednání má na 
vztah mezi rodiči a dětmi. Těžkým narušením vztahu mezi rodiči a dětmi je 
syndrom zavrženého rodiče, kdy dítě jednoho z rodičů zavrhne, odmítá. 
Poslední část jsem věnovala odboru sociálně právní ochrany dětí, který 
doporučuje návštěvu odborného psychologického poradenství, 
zprostředkovává spolupráci s jinými organizacemi zaměřujícími se na tuto 
problematiku, čímž jsem doplnila informace, které v literatuře nenajdeme. 

Vzhledem k tématu mé práce by mohlo být zajímavé navázat na téma 
syndromu zavrženého rodiče, na práci s dětmi i rodiči. Víme, že v důsledku 
syndromu zavrženého rodiče trpí nejen dítě, ale i zavržený rodič, jako 
rozvinutí tématu by bylo zajímavé podívat se i na toto téma, stejně jako na 
téma programujícího rodiče, protože i on trpí v důsledku rozvodu, zajímalo 
by mě více rozvinout motivy programování. 

Mí rodiče se rozváděli od mých osmi let, rozvod se táhl dlouho a 
konflikt mezi nimi ještě několik let. Pokud se dívám na kapitoly své práce, 
uvědomuju si, co vše se kolem mě dělo a mohu více porozumět tomu, proč 
jsem nikdy neměla vřelý vztah k otci, co vše jsem mu vyčítala a proč. Stejně 
dobře si ale uvědomuji, jak těžká situace to byla pro matku a proč jsem byla 
proti otci spíše nevědomě popouzena. Dnes vím, že rozvod je doba plná 
emocí a nemůžu ani jednomu z rodičů vyčítat co se stalo. 
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