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Úvod 

Cílem bakalářské práce je zmapovat situaci a popsat nejčastější problémy, 

s kterými se potýká po rozvodu mnoho rodin. Získané teoretické informace 

bychom rádi porovnali se zkušenostmi odborníků z praxe, a to sociálních 

pracovníků, psychologů či pracovníků v sociálních službách.  

Práce je rozdělena na pět kapitol, které se věnují rozvodové problematice 

z různých pohledů. První popisuje reakce dítěte na rozpad rodiny – smutek, 

deprese, vztek. Dále pak nejčastější problémy, s kterými se rodina po rozvodu 

potýká. Jedná se především o  snížení ekonomické úrovně, spory o výchovu 

a výživné a bránění styku. Další kapitoly se v souvislosti s předcházejícími 

tématy věnují vývoji dětí. V bakalářské práci je věnována pozornost emočním 

problémům, vývoji maskulinity a feminity, snížené sebeúctě, posunu rolí atd. 

Čtvrtá kapitola popisuje problematiku syndromu zavrženého rodiče, jeho 

projevy a motivy.  

Dále se věnujeme organizacím, které jsou nápomocny při řešení 

rozvodových a porozvodových problémů rodin s dětmi. Organizace, která 

s rodinami pracuje je vždy krátce popsána, poté se zabýváme již konkrétní práci 

s klienty. Zajímalo nás především v jaké oblasti pracovníci rodinám (dětem) 

pomáhají a jaké metody práce používají.  Cílem této kapitoly je zmapovat 

organizace (především na území Prahy), jejichž služby lze využít při řešení 

konfliktů souvisejících s rozvodem.  

Počty rozvedených manželstvích s dětmi stoupají, proto si myslíme, že je 

potřeba neustále upozorňovat na problémy, které se po rozvodu mohou 

vyskytnout, navrhnout určitá řešení a strategie, jak rozvodovým konfliktům 

předcházet.
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1 Jak a kdy říci dětem o rozvodu 

Když se manželé rozhodnou, že už nechtějí být spolu a jediným 

východiskem pro ně je rozvod,  měli by se snažit být ke svým dětem upřímní – 

mluvit o rozvodu včas a ne až ve chvíli, kdy se jeden z rodičů odstěhuje. 

Většinou je rozvádějícím se manželům doporučováno, aby k dětem mluvili 

jasně, otevřeně a upřímně. V takovém případě lze předpokládat, že se děti 

s rozvodem vypořádají lépe. Nelze se domnívat, že všechny dětí vědí, co 

rozvod přináší, co bude následovat a  jak bude vypadat jejich budoucí život. 

Rodiče by měli dětem vše vysvětlit a nechat prostor i pro jejich emoce a otázky.  

Důraz by měl být kladen na to, že děti rozvod nezpůsobily a nenesou na 

něm vinu. Je dobré připomenout, že konflikt mezi rodiči se týká jen a jen 

rodičů. Rozvodem se také nemění vzájemné vztahy, rodiče budou své děti 

i nadále milovat, podporovat a zajímat se o jejich problémy. Některé děti 

mohou rozvod vnímat jako ztrátu jednoho z rodičů, a to právem.  

Reakce dětí na rozvod dělíme na krátkodobé a dlouhodobé. Prvotní reakcí 

dětí bývá často vztek, podrážděnost, obavy, pocity viny a někdy se mohou 

dokonce objevit deprese. Některé děti si rozvod sice nepřejí, ale mohou v něm 

nalézt úlevu, a to často v případech, kdy jsou svědky násilí, vyhrocený konflikt 

nebo týrání a zneužívání. Dlouhodobou reakci (více než dva roky) ovlivňuje 

především množství kontaktů s druhým rodičem, kvalita rodičovství 

a výchovné kompetence (Teyber, 2008).  
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1.1 Reakce podle věku dítěte 

V následující kapitole se budeme věnovat reakcím dětí podle věku 

a doporučení rodičům, jak přiměřeně reagovat na chování potomků.  

 

Kojenci žijí přítomností a velmi dobře vnímají náladu a změny, které se 

odehrávají v jejich nejbližším okolí. Často reagují pláčem, vztekem nebo 

neustálým spánkem. Odborníci doporučují chlácholit děti něžným dotekem, 

klidným slovem a zpěvem. Rodiče by se měli vyhýbat hlasitým hádkám 

a prudkým reakcím. Pozitivní je, když se nezmění režim domácnosti a zvyky. 

 

U batolat se formuje vědomí samostatného já, a k tomu je potřeba vztahu 

s matkou ale i otcem. Batolata dávají negativní emoce najevo záchvaty vzteku, 

trucováním a zahazováním věcí. V některých případech se stane, že se zpozdí 

ve vývoji. V tomto věku je důležité vytvořit pro dítě pravidla, hranice a řád. 

Trpělivost je také podstatná, rodiče by měli dát batoleti na všechno dost času 

(na jídlo, oblékání, apod.). Dobré je dítěti vysvětlit podstatu rozvodu, lze použít 

například jednoduché obrázky. Rodiče by měli připomínat, že dítě má pořád 

dva rodiče, kteří ho milují.  

 

Většina předškolních dětí reaguje na rozvod hněvem a smutkem. Méně si 

hrají s kamarády a vyhledávají samotu. Chlapci mívají tendenci narušovat 

skupinové aktivity ve školce, dívky se mohou snažit chovat dospěleji (jsou 

perfektně upravené, napomínají ostatní děti - tak jako to dělají rodiče). 

U některých dětí v důsledku rozvodu může dojít k regresi – cucají si palec, 

vyžadují dudlík, pomočují se či ubližují mladším sourozencům. Rodiče by si 

s dětmi měli v klidu promluvit o rozvodu a vše jim vysvětlit. Zdůraznit, že 

rozvod je problémem dospělých a ne dětí. Předškolní děti věří na kouzla 
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a kouzelnou moc myšlenek, proto je dobré jim vysvětlit, že rozvod nijak 

nezavinily a nemá smysl vynakládat jakékoli úsilí na to, aby se rodiče k sobě 

vrátili. Dobré je, když si rodiče udělají na dítě každý den čas a řeknou mu, že ho 

milují a chtějí mu naslouchat. 

  

V mladším školním věku se u dětí v reakci na rozvod objevuje především 

smutek. Děti často pláčou a touží po rodiči, který odešel. Chlapci velmi 

postrádají otce. Děti mají někdy sklon věřit, že je odcházející rodič přestal 

milovat a odmítl je. Následkem pak může být snížená sebeúcta, deprese, agrese 

a zhoršení školního prospěchu (potíže s pozorností). Děti v tomto věku mají 

tendenci přemýšlet o budoucnosti, ptají se rodičů, jak bude jejich rodina 

vypadat po rozvodu. Rodiče by měli potomky ujistit, že nenesou na rozvodu 

vinu a budou stále stejně milováni (Colorosová, 2008). 

 

U devítiletých až dvanáctiletých dětí (starší školní věk) převažuje v reakci 

na rozvod hněv a vztek, zlobí se především na rodiče, který dal podmět 

k rozvodu. Může se stát, že se děti postaví na stranu jednoho z rodičů 

a druhého odmítají (např. radikálně odmítají trávit čas s otcem, který se 

odstěhoval). Rozvodová a porozvodová situace má v nemálo případech vliv na 

školní prospěch. 

  

V době dospívání se jen málo dětí setká s rozvodem, jelikož k většině 

rozpadu manželství dochází, když jsou děti menší (nejčastěji ve věku od čtyř do 

sedmi let). Starší děti se s rozvodem vyrovnávají ve většině případů lépe než 

mladší, pracují už totiž na osamostatnění a přemýšlí o vlastní budoucnosti 

(volba povolání, studium apod.). Někdy se mohou chovat ovládavě, chtějí 

prosadit svoji vůli a rozhodnout se u kterého rodiče budou žít. 
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Starší adolescenti se obracejí k vlastnímu životu, nezávislosti, zájmovým 

aktivitám, k problémům rodičů přistupují s malou tolerancí. Potřebují podporu, 

ale strasti rodičů je unavují. Chtějí hovořit o svých trápení a ne řešit strasti 

rodičů. Varovnými signály špatné adaptace na rozvod jsou potíže s chováním 

a učením, útěky z domova, problémy se zákonem (Ryšánková, 2002). 

 

Myslíme si, že pokud rodiče věnují dostatek času na vysvětlení rozvodové 

situace, ušetří dětem spoustu trápení. Děti by měli být ujištěny, že i po rozvodu 

se budou v dostatečné míře stýkat s druhým rodičem. Je potřeba zdůraznit 

i vzájemnou neměnící se lásku. 



UK v PRAZE                                                                         JAK A KDY ŘÍCI DĚTEM O ROZVODU 

 12 

 

1.2 Úspěšná adaptace na rozvod 

V nejrůznějších odborných knihách bylo mnohokrát řečeno, co pomáhá 

dětem při adaptaci na rozpad rodiny. Tuto problematiku zkoumalo také mnoho 

výzkumů. Krýslová shrnuje ve svém článku tyto nejdůležitější body: 

 

Kvalita vztahu mezi rodiči a dětmi před a po rozvodu – Nerozhoduje 

frekvence setkávání, ale především prospěšnost interakce. Dítěti je např. 

umožněno hovořit s druhým rodičem o svých pocitech, zážitcích ze školy 

a dalších běžných dětských problémech. 

  

Stabilita rodinných podmínek – Většinou jeden rodič odchází 

z domácnosti, pro dítě je pak velmi důležité, zda se nezmění i něco dalšího 

(škola, volnočasové aktivity apod.). Významnou roli hrají i denní stereotypy, 

jako je stolování, ukládání do postele. 

 

Zvládání rozvodové situace – Rodiče by neměli skrývat svoji bolest, ale 

přiznat, že trpí. Je důležité vyjádřit naději, že se vše zvládne a rodič je dále 

schopný o dítě pečovat. 

 

Dosažitelná sociální opora – Velkou výhodou pro rodiče je podpora 

příbuzných či známých. Nejčastěji pomáhají prarodiče. Pokud z rodiny žádná 

podpora nepřichází, lze využít pomoc instituce (Krýslová, 2000).  
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2 Změny v rodinném životě po rozvodu 

Rozvod manželů nepřináší nejen psychické, ale i ekonomické problémy. 

Častým jevem je i bránění styku s rodičem, kterému dítě nebylo svěřeno do 

péče. Vlivy rozvodu na psychický vývoj dítěte je popsán v následující  kapitole.  

 

2.1 Uspořádání rodiny po rozvodu 

Krátce bychom rádi popsali možnosti podoby soužití rodičů a dětí po 

rozvodu. Zákon o rodině uvádí tyto varianty: výhradní péče jednoho z rodičů 

(či jiné osoby), střídavá péče a společná péče. Střídavá péče a společná péče byla 

uzákoněna novelou z roku 1998.  

Ve většině případů je dítě svěřeno do výhradní péče matek. Pramení to ze 

skutečnosti, že ve většině rodinách matky zastávají každodenní péči o děti. 

Většinová společnost možná proto předpokládá, že matky mohou dětem po 

rozvodu poskytnout lepší péči. Rozvod tak ve většina případů znamená 

narušení či oslabení vztahu mezi otcem a dětmi. Přibližně 90% dětí je svěřeno 

do péče matky, 8% do péče otce, 2% zůstávají na společnou, střídavou či 

výhradní péči jiné osoby (Dudová, 2008). 

Střídavou péči popisuje zákon o rodině jako svěření dítěte po určitou dobu 

do péče matky a po určitou dobu do péče otce. Soud vymezuje povinnosti 

a práva obou rodičů ve střídajících se časových období. Odborníci doporučují, 

aby děti byly jeden týden u matky a druhý u otce. Delší časové období není 

vhodné, děti by přišly o kontakt s druhým rodičem. Kratší časové úseky 

podporují pocit nepřerušené vazby kontaktu s oběma rodiči. Zde je potřeba 

upozornit, že střídavou výchovu nelze doporučit všem rodičům. Při takovém 

typu uspořádání rodiny, musí rodiče vzájemně dobře komunikovat, mít stejné 

názory na výchovné postupy a schopnost dohodnout se na základních věcech  
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týkajících se jejich potomků. Takové uspořádání rodiny není vhodné pro každé 

dítě, klade na něj zvýšené nároky (buduje si svou identitu v měnícím se 

prostředí).  

Společná výchova se objevuje v případech, kdy se manželé sice rozvedli, 

ale stále bydlí ve společné domácnosti. Oba se společně starají o domácnost, 

vychovávají a materiálně zabezpečují děti (Králíčková, 2000). 

 

2.2 Ekonomické důsledky 

Majetek se rozvodem dělí na dvě části. Ženy jsou často nuceny samy 

pokrýt velkou část výdajů na domácnost. Rodina se v mnoha případech musí 

uskromnit, již není tolik peněz na dovolené a volnočasové aktivity. Někdy se 

stává, že matky jsou nuceny pracovat přesčas, aby byly schopné pokrýt všechny 

výdaje domácnosti. Od matek se často očekává, že by celou situaci měli 

zvládnout na výbornou, jsou přece strážkyně domácího krbu a nejlépe vědí, co 

jejich děti opravdu potřebují. Bohužel opak bývá často pravdou – jeden člověk 

nemůže dlouhodobě zvládnou povinnosti za dva. Ženy, kterým se 

porozvodovou situaci nepodařilo zvládnout, jsou automaticky považovány za 

špatné matky.  

Pokud soud přiřkne dítě otci, bývá situace v mnoha případech opačná. 

U mužů se nepředpokládá, že by měli zvládat perfektně péči o domácnost. 

Otcům v péči o dítě pomohou příbuzní, nejčastěji prarodiče či jejich sestry. Poté 

se může zdát, že muži se s celou situací kolem rozvodu vypořádali lépe 

(Teyber, 2007). 
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2.2.1 Výživné 

Sporným bodem mezi rodiči může být i výživné. Zákon nestanovuje 

přesnou výši výživného, ale vše se odvíjí od předpokladu, že dítě má právo 

podílet se na životní úrovni rodičů. Soud tedy mapuje nejen příjmy rodičů, ale 

i majetkové poměry. Novelou zákona o rodině z roku 1998 přibilo kritérium 

zjištění majetkových poměrů. Stávalo se, že někteří rodiče (často podnikatelé) 

přiznávali jako výdělek jen minimální mzdu, ale jejich celkový majetek 

dosahoval vysokých částek. Soud může nově požádat znalce ekonoma, aby 

zhodnotil celkovou finanční situaci rodiče (zda jeho příjem odpovídá kvalifikaci 

a vše přiznává) (Dudová, 2008). 

Výši výživného ovlivňuje i zdravotní stav dítěte, pokud je nemocné, soud 

vyměří vyšší výživné. V potaz se také berou náklady na kroužky a aktivity, 

které dítě navštěvuje.  

Neplacení výživného lze řešit třemi způsoby: podáním trestního 

oznámení na policii,  návrhem na výkon rozhodnutí u příslušného soudu či 

řešit situaci za pomoci soudního exekutora. 

Při trestním oznámení se musí dokázat, že neplacení výživného bylo 

úmyslné (např. otec se chtěl pomstít matce, každý měsíc posílá výživné 

s velkým zpožděním). Jedná se o trestný čin zanedbávání povinné výživy.  

Druhou možností je návrh na výkon rozhodnutí. Soudem jsou nařízeny 

srážky ze mzdy, přikázání pohledávky z účtu nebo prodej movitých věcí.  

Exekuce je nejnáročnější, a to především z finančních důvodů. Návrh na 

provedení exekuce může být soudu předložen tehdy, pokud už byl vydán 

exekuční titul (platební rozkaz nebo pravomocný rozsudek).  Rodič je nucen 

využít služeb advokáta, který mu pomůže sepsat žalobu  se žádostí o vydání 

např. platebního rozkazu. Dalším výdajem je záloha na provedení exekuce, 

kterou platí oprávněný, a to ve výši kolem 4,5% dlužné částky (Dudová, 2008). 
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2.3 Styk dítěte s rodiči po rozvodu 

Přibližně 90% dětí je svěřováno do péče matek, otci jsou stanoveny 

„návštěvy“. Oba rodiče mají právo se stýkat se svým potomkem, aby mohli 

naplnit povinnost a práva vycházející z jejich rodičovské zodpovědnosti (zákon 

o rodině).  Pokud se rodiče nejsou schopni dohodnout na styku s dítětem, 

rozhoduje soud. V zákoně není rozsah styku stanoven. Soud vždy přihlíží ke 

konkrétní situaci: věku, zdravotnímu stavu, prostředí, volnočasovým aktivitám 

a také názoru dítěte. Nejčastěji soud rozhodne, že se rodič bude setkávat 

s dítětem každý lichý víkend v určitém časovém rozpětí, dva dny o Vánocích 

a dva týdny o hlavních prázdninách apod. 

Soud může ve výjimečných případech styk omezit nebo zakázat. To se 

stává v případech, kdy setkání s druhým rodičem není pro dítě prospěšné ba 

naopak ohrožující. Soud by měl celou situaci posoudit velmi pečlivě, využít 

znalostí z oblasti psychologie komunikace a mezilidských vztahů. U zákazu 

styku se vypracovává znalecký posudek. Styk je zakázán v případě, kdy je 

ohroženo duševní a tělesné zdraví dítěte (Králíčková, 2000). 

Po rozvodu by se oba rodiče měli snažit udržet s dětmi co nejčastější 

kontakt. Manželství se sice rozpadlo, ale rodiče by měli uznat, že jejich 

rodičovství pokračuje a je potřeba zachovat rodičovské vztahy.  

Dítě se lépe vyrovná s rozvodem, pokud je styk s druhým rodičem co 

možná nejčastější. Dále se pak snažit dávat najevo dětem lásku a  ujišťovat je, že 

rozvodem se nemění jejich vzájemný vztah. Výzkumy ukazují, že děti zvládají 

období po rozvodu mnohem lépe, pokud je udržován pozitivní vztah k oběma 

rodičům a styk s nimi je co nejširší (Černá, 2001). 
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3 Důsledky rozvodu 

Po rozvodu dochází k mnoha změnám, na které se musí adaptovat děti 

i rodiče. Jak už bylo řečeno: děti se na rozvod a celou situaci adaptují lépe, když 

mají možnost udržovat pravidelné a smysluplné kontakty s oběma rodiči. 

V následujících kapitolách se budeme věnovat problematickým situacím, které 

mohou po rozvodu nastat. Mluvit budeme především o případech, kdy je dítě 

svěřeno do péče jednoho rodičů především matky – asi 90% dětí je svěřeno do 

péče matky (Dudová, 2008). Střídavá výchova není u nás zatím příliš 

praktikována, a to především z důvodu své náročnosti. Ne všichni rodiče mají 

z finančních důvodů možnost pořídit si dva byty, které by se nacházely blízko 

sebe, aby děti neměly velké problémy s návštěvou školy. Již bylo řečeno, že 

střídavá péče vyžaduje větší kooperaci mezi rodiči než v případě, kdy je dítě 

svěřeno do péče jen jednoho rodiče. 

 

3.1 Absence jednoho z rodičů po rozvodu 

Pokud dítě začne po rozvodu žít s jedním rodičem, je jeho kontakt 

s druhým rodičem (ve většině případů s otcem) omezen. Dítě žije s matkou 

a o víkendu se setkává s otcem. Čas strávený u matky a otce se často 

diametrálně odlišuje. Matka chce, aby se děti podílely na domácích pracích 

a pečlivě se připravovaly do školy. Víkendy u otce mohou vypadat tak, že se 

jezdí na výlety, na oběd se chodí do restaurace a děti jsou osvobozeny od 

domácích úkolů. Mohli bychom říci, že otec se stává „výletním tatínkem“ 

a s dětmi neřeší jejich opravdové starosti – problémy ve škole, s kamarády 

apod. Pobyt u otce by se tedy neměl značně lišit od všedního dne. Zde je možná 

dobré vyzdvihnout výhodu střídavé péče, kdy děti mají možnost s oběma 

rodiči sdílet běžné záležitosti týkající se školy a domácnosti.  
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Děti také mají příležitost svěřit se rodičům se svými problémy a okamžitě je 

řešit (Warshak, 1996).  

Zajímavý je výzkum (Teyber, 2007), který zjistil, že po dvou letech od 

rozvodu se jen dvacet pět procent dětí stýká se svým otce. (v knize není bohužel 

popsáno, zda se otcové přestali angažovat nedobrovolně či jim ve styku bránila 

bývalá manželka). Pro některé otce rozvod neznamená jen konec manželství, 

ale také to, že se přestanou angažovat ve výchově o své potomky. Frekvence 

vzájemného styku se postupně snižuje, otec se často vzdá své úlohy pokud se 

matka znovu provdá. V případě syna je styk častější než u dcery.  

Pokud se otec na výchově nepodílí, existuje zde větší pravděpodobnost, že 

děti budou mít problémy s adaptací. Značnou roli hraje věk a pohlaví dítěte. 

Špatná adaptace se projeví ve školních, společenských a citových problémech 

(Jopt, 1997). 

 

3.1.1 Reakce chlapců na nepřítomnost otce 

Studie ukazují, že děti, které nemají možnost se pravidelně stýkat s otcem, 

mají horší školní prospěch než děti z úplných rodin. Tento problém je patrnější 

u chlapců než dívek. Chlapci mají problém s hledáním vlastní identity a více se 

spoléhají na druhé. Někteří mohou mít problém navázat vztahy se svými 

vrstevníky, stává se, že mají více kamarádů mezi mladšími dětmi či dívkami 

(Teyber, 2007). Nepřítomnost otce u chlapců předškolního věku vede k menší 

oblibě chlapeckých fyzických her. Nemůžeme zde však hovořit o zženštilosti, 

ale spíše inklinaci k neutrálním zájmům. Podle výzkumu Adamse se ukazuje, 

že největší vliv na vývoj mužské role má absence otce v kojeneckém a batolícím 

období. Tito chlapci později ve svém chování vykazovali méně maskulinního 

chování a postojů než jedinci žijící v úplných rodinách.  
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Chlapci, jejichž rodiče se rozvedli později mívají problémy s autoritami, 

objevuje se agresivita a impulzivita (Janošová, 2008). 

Nepřítomnost mužského vzoru v rodině se zajímavě odrazila v kresbách 

dětí ze druhých a čtvrtých tříd základních škol. Úkolem bylo nakreslit ženskou 

a mužskou postavu. Chlapci žijící v úplné rodině, znázornili muže jako 

prvního. Absence otce se v kresbě projevila takto: mužská postava byla kreslená 

až jako druhá, u postavy byl kladen důraz na detail vyjadřující muže např. 

vousy, svaly, poklopec. Třístková, která je autorkou výzkumu si tuto skutečnost 

vysvětluje tím, že chlapci žijící bez otce si mužskou roli poněkud idealizují. Na 

některých kresbách se objevily znaky, které by mohly naznačovat určitou 

patologii, např. prodloužení rukou, uříznuté ruce, naklonění postavy či 

vynechaná část postavy (Janošová, 2008). 

 

3.1.2 Reakce dívek na nepřítomnost otce 

Dívky reagují odlišněji na nepřítomnost otce než chlapci. Problémy  

mohou začít vyplouvat na povrch až v době dospívání. Dívky, jimž se otec 

příliš nevěnoval mají snížené sebevědomí a nedokáží navázat uspokojivý 

milostný vztah (Teyber, 2007).  

Odlišnost mezi dívkami žijící s otcem a bez otce se objevují až 

v adolescenci, a to především v komunikaci s vrstevníky. Dívky z rozvedených 

rodin byly v komunikaci se staršími chlapci asertivnější a projevovaly více 

iniciativy. Naopak dívky z úplných rodin byly ostýchavější (Janošová, 2008). 
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3.1.3 Nový partner rodiče 

S novým sňatkem rodičů se hůře vyrovnávají dcery, především 

v případech, kdy žijí s matkou. Matky a dcery mezi sebou mají velmi úzký 

vztah a příchod nového partnera může jejich vzájemné soužití narušovat. Dívky 

žárlí a vztah k matce začíná být konfliktní. Vztah k nevlastnímu otci zůstává 

většinou po celý život odmítavý a chladný. Chlapci ze začátku na nového 

partnera reagují podrážděně, ale postupem času se s novým uspořádáním 

soužití vyrovnají. V některých případech mohou přítomnost nového muže 

v rodině vnímat pozitivně, snímá z nich mužskou zodpovědnost za rodinu 

(Janošová, 2008). 

Myslíme si, že přijetí nového partnera ovlivňuje i přístup matky, zda zcela 

dává přednost partnerovi a vztah s ním je na prvním místě. Děti pak mohou 

nabýt pocitu, že jsou přesunuty na druhé místo. 

 

3.2 Citové problémy 

Nejzřetelnější emocí, která se u většiny dětí po rozvodu objeví je smutek, 

který je reakcí především na ztrátu jednoho z rodičů. Rodič se sice nevzdává 

svého rodičovství, ale menší děti považují za rodičovskou péči vzájemný 

kontakt. Často se stane, že smutek dítě zcela pohltí a nedovolí mu soustředit se 

na nic jiného. To může být hlavní příčinou školního neúspěchu. Pokud si rodič 

najde nového partnera (může být opět šťastný), dítě tak zůstává ve svém 

zármutku zcela samo a nikdo mu nepomůže nést tíhu trápení. Zcela jinak je to 

u úmrtí rodiče, kdy smutek sdílí celá rodina. V případě rozvodu může mít dítě 

pocit, že je na smutek samo a musí ho nést za celou rodinu. V některých 

rodinách se pláč u chlapce považuje za známku slabosti, všichni by si proto 

měli uvědomit, že city nejsou správné ani špatné a nepomůže hněvivá odpověď 
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 na ně a ani jejich vytěsňování z lidského života. Rodiče se mají s dětmi 

o takových pocitech bavit, je pravděpodobné, že pokud dítě dostane možnost 

dát své trápení najevo, obnoví se rychleji jeho sebedůvěra a začne se opět 

radovat a věnovat zálibám (Smith, 2004). 

Další emoci, které se budeme věnovat je vztek. Tato je emoce je prvotním 

pocitem spíše u starších dětí, objevuje se obzvlášť u dospívajících chlapců. 

Vztek projevují zlobením ve škole i doma. Matky často nejsou schopny tuto 

situaci zvládnout a popisují vzájemný vztah se synem jako každodenní válku 

(Teyber, 2007). 

Vztek také může být zástěrkou smutku. Některé děti se svůj smutek bojí 

dávat najevo a reagují vztekle na běžné požadavky. Je snadnější být vzteklý než 

smutný, okolí bude vždy spíše reagovat na hněv než smutek. Děti svoji zlobu 

mohou směřovat proti novému partnerovi, který jim ukradl rodiče či proti 

oběma rodičům, kteří udělali jen to, co jim vyhovovalo a nepomysleli na své 

potomky. Některé děti obrací svůj vztek k vrstevníkům či mladším 

spolužákům, zastrašují je a vydírají. Jedno dítě to vyjádřilo velmi trefně: 

„Člověk se tak vyhne pocitu, že vůbec nic neznamená.“ (Smith, 2004).  

Děti po rozvodu rodičů často prožívají úzkost a strach. Obávají se 

o budoucí život rodiče, který odešel a mají strach, jak se všichni kolem 

s rozvodem dokážou vypořádat. V mnoha případech přejímají starosti 

dospělých, nejčastěji v oblasti financí (co si matka počne s nedostatkem peněz, 

otec by mohl za neplacní výživného jít do vězení apod.). Další velkou obavu 

přináší budoucnost, děti často hovoří o strachu, že je rodiče zavrhnou 

a nebudou se s nimi chtít stýkat. Strach se týká i budoucích změn, které mohou 

souviset se stěhováním, změnou školy, omezení volnočasových aktivit 

z nedostatku financí.  
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Pokud je dětem dovoleno ventilovat svoje pocity a mluvit o nich, je šance, 

že se vyrovnají se ztrátou, kterou jim rozvod přinesl a dostaví se úleva. Většina 

dětí bere rozvod z počátku jako něco velmi negativního, ale postupem času si 

uvědomí, že to možná bylo to nejlepší, co mohli rodiče udělat. Některé děti si 

všímají pozitivní změny v životě rodičů – rodiče jsou příjemnější a nedochází 

mezi nimi tak často ke konfliktům. Další důležitou podmínkou pocitu úlevy je, 

že děti přijmou fakt trvalosti rozvodu a neměnící se lásku a péči rodičů (Smith, 

2004). 

 

3.3 Sebeúcta 

Problému nízké sebeúcty se věnuje mnoho odborníků zabývající se 

rozvodem. Míra sebeúcty ovlivňuje naši schopnost radovat se ze života a vážit 

si  sebe sama. Sebeúcta se rozvíjí v případě, pokud je vztah mezi rodiči a dětmi 

založen na chápající a pozitivní pozornosti. Rodiče jsou před rozvodem a po 

rozvodu zahlceni starostmi, z tohoto důvodu nejsou schopni optimálně 

reagovat na potřeby dětí. Matky mívají tendenci kritizovat a trestat své 

potomky, v jiných případech mohou své veškeré aktivity směřovat mimo 

domov (např. práce). Pokud matka nedokáže dostatečně projevit svojí 

náklonnost a city, mohou si děti začít myslet, že matčino chování způsobily oni 

(např. protože zlobily nebo měly ve škole špatné známky).  

Sebeúcta bývá narušena také u dětí, které otec opakovaně zklamává – 

např. slíbil jim společný víkend, výlet a pak si na ně neudělal čas. Děti se však 

přesto v takových případech otce zastávají a jeho nepozornost přičítají 

vlastnímu zavinění a chybám (Warshak, 1996). 
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3.3.1  Maskulinita a feminita 

Vnímání sebe sama je také spojeno s tím, jak jedinec dokáže naplnit svoji 

mužskou a ženskou roli. Největší problémy se objevují u chlapců v péči matek 

s omezeným kontaktem s otcem. Kojenci a batolata se nejdříve identifikují se 

svými hlavními pečovateli, kterými jsou ve většině případů matky, později 

však chlapci začínají chápat, že se od nich očekává, aby se spíše podobali 

otcům. Snaží se splnit očekávání okolí a tak  si berou svého otce za vzor. 

Děvčata pro ženské chování zůstávají u svých modelů matek.  

Pokud je otec přítomen a chová ke svému synovy dobrý rodičovský vztah, 

syn bude mít dostatek příležitostí otce pozorovat a napodobovat ho. I matka má 

v tomto procesu důležitou úlohu, podporuje chlapce a chválí jeho mužské 

chování. Chlapec tak může dospět k pocitu, že je opravdu správným mužem 

(Teyber, 2007). 

Jak už bylo řečeno, mnoho dětí se po rozvodu s otcem stýká v minimální 

míře. Otcové se často dobrovolně vzdávají svojí rodičovské role a přestávají se 

podílet na výchově. Další variantou může být bránění matky ve styku dětí 

a otcem. Některé matky se velmi těžko vyrovnávají s tím, že je manžel opustil 

a nenávist si nesou sebou dál. Pokud matka vyjadřuje negativní názor na otce 

před synem, může to uškodit jeho identifikaci se sexuální rolí. Matka kritikou 

a odmítáním otce zavrhuje nevědomky i syna. Pokud chce chlapec potěšit 

matku, musí se připojit ke kritice otce, tak se zříká mužské části svého já. Nelze 

se pak divit, že chlapci z takových poměrů mohou mít komplex méněcennosti 

(sníží se jejich sebeúcta). Nejhorší je varianta, když matka odmítá všechny 

muže, chlapcovi možnosti identifikovat se s mužskou rolí se tak ještě více 

snižují. Navenek se tato situace může projevit dvěma způsoby, někteří chlapci 

si protizákonným jednáním dokazují, že jsou „skuteční muži“. Tento problém 

se podle psychologů řeší snáze než přílišná identifikace syna s matkou.  
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Tehdy bývají synové na matkách závislí a často s nimi žijí celý život.  

U dívek tento problém není tak markantní. Pokud je dívka ve výhradní 

péči otce, má možnost se setkat se ženami ve škole a na kroužcích. V našich 

podmínkách vykonávají učitelská a vychovatelská povolání především ženy 

(Warshak, 1996). 

 

3.4 Navázání partnerských vztahů 

Úspěch partnerství se odvíjí především od vážení si sebe sama jako 

partnera, důvěry v druhého a dostatečném citové odpoutání od rodičů.  

Pokud otec neudržuje s dcerou láskyplný vztah je velmi pravděpodobné, 

že v dospělosti nebude mít dostatečnou důvěru ve svojí atraktivitu a ženskost 

vůči mužským partnerům. V takovém případě jen velmi těžko nalezne 

uspokojení v lásce. Warshak ve své knize mluví o výzkumu, kde byly 

porovnávány dívky z úplných rodin a dívky žijící jen s matkou. Dívky, které 

vyrůstaly bez otce měly větší potíže dosáhnout pohody při interakci s muži. 

Volný čas trávily převážně s chlapci a objevovaly se na místech, kde bychom je 

nečekali, např. v dílnách, sportovních klubech apod. Většina z nich brzy 

navázala partnerský vztah a začala i dříve sexuálně žít. Dříve se provdaly 

a v době sňatku byly častěji těhotné. Výsledek ukázal, že takové ženy cítily 

z partnerského vztahu více obavy než uspokojení.  

Problémy v citové oblasti dětí z rozvedených manželství pramení také 

z nadměrné závislosti na matce. Otec pomáhá dětem k psychologickému 

odpoutání od matky, nabízí dětem vtah, který je na matce nezávislý, funguje 

také jako určitý nárazník mezi matkou a dětmi. V době dospívání lpí děti více 

na domově, který jím přináší pocit bezpečí nebo ve zcela opačném případě 

demonstrují svoji nezávislost často dramatickým a nezralým způsobem. Poté se 

stává, že závislost na matce přesunou na partnera.  
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Jednou z dalších podmínek úspěšného intimního vztahu je schopnost řešit 

konflikty. Děti si pozorně všímají, jak jejich rodiče konflikty řeší. V dospělosti se 

pak mohou z dobře vyřešených konfliktů poučit (Warshak, 1996). 

 

3.5 Příliš rychlý vývoj - parentifikace 

K rychlejšímu vývoji dochází v případech, kdy se setře hranice mezi 

rodičem a dítětem. Rodiče, kterým bylo svěřeno dítě do výhradní péče, často 

cítí, že jsou na problémy sami, začnou se tedy obracet na potomky, hledat 

u nich radu a útěchu. Děti se v takových případech snaží rodičům pomoci 

a stávají se jakoby jejich partnery. Děti ve výhradní péči jednoho rodiče musejí 

často převzít více domácích povinností než je tomu u úplných rodin. Mívají tak 

tendenci dospívat rychleji (Warshak, 1996). Rodinní terapeuti tuto výměnu rolí 

nazývají parentifikace („zrodičovštění“) (Teyber, 2007).  

 

Teyber rozlišuje ve své knize tři druhy parentifikace: 

 

1) Děti zajišťují pocit bezpečí 

Rodiče si vlivem stresu z rozvodu a zvýšených nároků míní, že děti je 

budou chápat a podpoří rodiče. Např. u chlapců se může předpokládat, že 

rodině zajistí vedení a stabilitu. Děti pak se svými rodiči hovoří jako s partnery 

– vnímají více jejich pocity, uklidňují je a jsou jim oporou v době stresu (např. 

při stěhování do nového města, hledání nové práce, finančních problémech 

apod.) 
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2) Děti přinášejí pocit blízkosti a společenství 

Rozchodem a rozvodem manželství ve většině případů končí vzájemné 

pozitivní city mezi partnery. Rodiče tak mohou hledat naplnění citové podpory 

u dětí, považují své potomky za nejlepší přátele, svěřují se jím s problémy, které 

patří dospělým. Naplňování potřeb přátelství a blízkosti je typické především 

pro matky a dcery (např. rozhovory o konfliktech na pracovišti, navazování 

nových intimních vztahů,  schůzkách s muži).  

 

3) Děti přebírají odpovědnost za vedení domácnosti 

Tento druh parentifikace se nejčastěji vyskytuje u nejstarších dcer. Je jim 

svěřena péče o domácnost a mladší sourozence. Dcery se velmi ochotně této 

role ujmou a nerady se jí vzdávají. Starají se o mladší sourozence, oblékají je, 

vychovávají, přebraly tak z velké části rodičovskou roli. Toto významné 

postavení v rodině vnímají jako velmi cenné a čerpají z něj určité výhody, 

v opačném případě se u nejstarších dětí vyskytne vztek a vzdor. Někdy se pak 

stává, že mladé dívky velmi brzy otěhotní a odstěhují se z domova, aby unikly 

této zodpovědné roli (Teyber, 2007). 

 

3.5.1 Následky parentifikace 

Negativní následky parentifikace se plně projeví v adolescenci 

a dospělosti. V mladším a starším školním věku jsou tyto děti popisovány jako 

vzorné, učitelé a rodiče s nimi nemají větší problémy. Rodiče mají zajištěné 

potřeby a děti jsou spokojení s rolí, kterou v rodině získaly. Problémy 

vyplývající z parentifikace se projevují až v dlouhodobějším horizontu. Děti 

mohou mít v dospělosti pocit, že stále nesou zodpovědnost za ostatní, zároveň 

se však obávají situace, kdy by samy potřebovaly pomoci. Nedokážou se 

spolehnout na druhé, nechtějí být na nikom závislé, v takovém případě by  
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prožívaly pocit viny. Jejich vztahy jsou založeny pouze na péči o ostatní. Často 

pak volí profesi pečovatele, zdravotníka nebo duchovního. Snaží se být laskaví 

a otevření všem, v situacích, kdy mají někoho odmítnout či naplnit vlastní 

potřebu, si připadají provinile. Při pomoci ostatním se až příliš empaticky 

ztotožňují s pocity ostatních, tento přístup pak může vést k naprostému 

emocionálnímu vyhoření. V milostných vztazích se obávají zcela otevřít 

druhému člověku a vzdát se tak kontroly nad sebou. Nedokáží naplnit vztah, 

kde by o ně partner pečoval a pomáhal jim řešit problémy. Takový jedinci jsou 

zvyklí jen na vztahy, ve kterých pouze dávají, nikoli přijímají.  

Parentifikované děti obtížněji opouštějí domov, mají potřebu se o své 

rodiče neustále starat a být jim oporou. Samostatné bydlení a osamostatnění 

přináší pocity viny (Teyber, 2007). 

 

3.5.2 Jak se vyhnout posunu rolí 

Důležité je, aby rodiče stanovili pevně svým dětem jasné hranice 

a nedovili potomkům, aby je poučovali o tom, jak se mají chovat. Je velmi 

pravděpodobné, že rodič po rozvodu přidělí dětem více povinností, ty by však 

měly být úměrné věku. Je potřeba se vždy  zamyslet, zda úkoly, které má dítě 

splnit by za normálních okolností nebyly určené pro partnera. Rodič si musí 

ponechat autoritu a mít hlavní kontrolu nad hodnocením zadaných úkolů. 

Dalším důležitým bodem je, že by děti měly  pomáhat pouze při přípravě 

stravy, ne ji zcela zajišťovat. Dále by pak rodiče neměli zatěžovat své děti 

líčením svých každodenních zklamání a starostí a prosit je o radu v důležitých 

rozhodnutí, takové sdělení je vhodnější např. pro přítele či přítelkyni. Rodiče by 

měli podporovat zdravé vztahy dětí s vrstevníky, které pomohou udržet 

dětskou identitu. Smysluplné naplnění volného času může děti ochránit před 

přehnanou angažovaností v domácnosti, tím i posunu rolí (Teyber, 2007). 
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3.6 Záměrné sebepoškozování 

Existuje celá řada druhů sebepoškozování: trhání vlasů, řezání na různých 

částech těla, patří sem i mentální anorexie a bulimie. To zda u jedince dojde 

k sebepoškozování je ze značné části ovlivněno také emocionálním klimatem 

v rodině. „Dětství poškozujících se jedinců je často charakteristické závažnými 

problémy rodičů při zacházení s běžnými emocemi a základními potřebami dítěte. 

Rodiče současně nezvládají dodržovat mezigenerační hranice v rozdělení rolí, práv 

a zodpovědností mezi členy rodiny.“ (Kriegelová, 2008, s.69). Ve výzkumech, které 

Kriegelová uvádí, je typické pro sebepoškozujícího jedince prožitek traumatické 

události. Traumatická událost může dále způsobit i další duševní poruchy, jako 

je např. deprese, poruchy příjmu potravy a disociační poruchy. Mezi 

traumatické události řadíme: náhlá úmrtí nebo ztrátu významné osoby, nehodu 

nebo vážné zranění, zanedbávání rodičovské péče, fyzické, sexuální nebo 

emocionální zneužívání, svědectví domácího násilí či týrání, dlouhodobá 

šikana, závažný problém pohlavní identity. Některé z uvedených příkladů se 

mohou skutečně po rozvodu vyskytnout.  

Jedinci, kteří se začali záměrně sebepoškozovat, často v dětství 

sourozencům nahrazovali rodiče či byli přinuceni starat se o fyzické, 

emocionální i sexuální potřeby rodičů. O tomto problému již hovoříme 

v kapitole o parentifikaci neboli posunu rolí.  

Další zkušeností sebepoškozujících je emocionálně nepřítomný rodič, 

který nijak nereaguje na úspěchy a neúspěchy dítěte (prožitky a problémy jsou 

jakoby nedůležité). Dítě tak může nabýt pocitu, že nemá od života mnoho 

očekávat. Takové chování rodiče může zapříčinit, že dítě se stane velmi 

uzavřeným jedincem. Rodiče, kteří se nachází ve velmi složité životní situaci, 

a tou rozvod bezesporu je, mohou v důsledku svých starostí opomíjet potřeby 

dítěte.  
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To vede k frustraci, narůstajícím úzkostem, neschopností udržet 

emocionální stabilitu a následně dalším psychickým problémům. Dítě tak může 

dospět k přesvědčení, že cokoliv udělá či řekne, nemá význam. Dochází 

k pocitům bezvýznamnosti jedince, ten se na sebe ve snaze upozornit může 

uchýlit k záměrnému sebepoškozování. Pokud je sebevyjádření potlačováno 

nebo dokonce zakazováno, může docházet k obrácení silných emocí směrem 

dovnitř, z čehož může vzniknout záměrné sebepoškozování. Prožitek fyzického 

násilí podle vědců vede k devalvaci a dehumanizaci těla a tím se zvyšuje 

vulnerabilita sebepoškozování. Na tomto místě je potřeba připomenout, že 

i jedinec, který pochází ze zcela harmonické rodiny, se může sebepoškozovat.  

Některé výzkumy mluví v souvislosti se sebepoškozováním  s „efektem 

nákazy“ a napodobování. Nejrozšířenějším způsobem sdílení informací 

a detailních popisů aktivit sebepoškozování je internet (Kriegelová, 2008).
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4 Syndrom zavrženého rodiče 

V posledních letech se začíná více mluvit o syndromu zavrženého rodiče. 

Tento pojem zavádí kolumbijský dětský psychiatr Richard A. Gardner. Jeho 

knihy jsou postupně překládány do češtiny. Dále se s tímto fenoménem 

můžeme setkat v knihách Richarda A. Warshaka, u nás se tomuto problému 

věnuje především Eduard Bakalář.  

Syndrom zavrženého rodiče je porucha, která vzniká v kontextu sporů 

o svěření dítěte do péče. Přítomné je zde programování dítěte proti druhému 

rodiči a zároveň dítě podporuje zavrhujícího rodiče při očerňování 

a pomlouvání. Prvním projevem syndromu je neopodstatněné očerňování proti 

jednomu rodiči. Porucha je důsledkem manipulování dítěte jedním rodičem za 

vlastního přispění dítěte k démonizování druhého rodiče. Syndrom se nemusí 

týkat jen biologických rodičů, ale také pěstounů, prarodičů i ostatních 

příbuzných. Dnešní název syndromu začal Gardner používat v roce 1985 

(Gardner, 2010). 

Cesta k programování vede většinou přes pomluvy a napadání. 

Pomlouvání se mezi rodiči objevuje během rozvodu velmi často, nejvíce pak 

v době, kdy jeden z rodičů opouští společnou domácnost. Pomluvy nejsou 

dětem přímo určeny, přesto se však stává, že je díky své vnímavosti 

vyslechnou. Rodiče by si měli uvědomit, že se děti identifikují s oběma rodiči, 

pomlouvání druhého rodiče vnímají pak jak útok na sebe sama. Pomluva 

představuje pro dítě ponížení  té jeho části, která se s očerňovaným rodičem 

ztotožňuje, klesá tak sebeúcta dítěte. Druhý rodič by měl na pomluvy reagovat, 

tak že se bude ptát dítěte co si o nich myslí a snažit se o bývalém partnerovy 

mluvit jen v dobrém (je totiž těžší kritizovat někoho, kdo nás chválí). Již 

v předchozích kapitolách bylo řečeno, proč je důležité udržet vztahy mezi 

dítětem a rodičem, který opouští domov.  
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Ostrá kritika a napadání je výraznější, trvalejší a zlomyslnější než 

pomlouvání. Při napadání je pro dítě velmi těžké zachovat si lásku k oběma 

rodičům a zároveň se vypořádat se svými pocity. Napadaný rodič by se měl 

snažit vyjádřit pochopení k dítěti (je těžké projevovat náklonnost např. k otci 

v přítomnosti matky, která ho neustále kritizuje) a dát mu najevo lásku.  

Programování je ostrá, trvalá a nekontrolovatelná kritika, dětem je mnoha 

způsoby vymýván mozek, aby se přidaly k jednomu z rodičů a urážely 

druhého. Dítě tak rozšiřuje nenávist k dříve milovanému rodiči. Dítě si 

v souvislosti s druhým rodičem nevzpomíná na žádné pozitivní zážitky. 

Výsledkem jsou pak narušené nebo úplně ztracené vztahy (Warshak, 2003). 

 

4.1 Motivy k programování 

Rozvod přináší do rodiny mnoho konfliktů, dělí se majetek, rozhoduje se 

o porozvodovém uspořádání. Rodiče se sice mohou dohadovat o majetek, ale 

mnohem bolestnější je, když se hádají o děti a chtějí získat jejich přízeň 

a podporu. Bráněním styku a programováním se chtějí pomstít druhému rodiči 

za křivdy způsobené rozvodem.  

 

Eduard Bakalář uvádí tyto nejčastější motivy programování: 

Motiv pomsty – je nejvíce rozpoznatelný. Rodič se mstí bývalému 

partnerovi za trápení, které  manželství a rozvod přineslo. Chce mít často 

poslední slovo při rozhodování o budoucím životě dítěte.  

 

Motiv bezpečnosti – programující rodič má strach, že by se bývalý partner 

mohl prostřednictvím dítěte dozvědět určité informace, které by pak mohl 

použít např. u soudu, úřadech a známých rodiny.  
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Motiv domnělé ochrany dítěte – rodič zcela a náhle změní pohled a názor 

na bývalého manžela, z milého a citlivého jedince se tak stává sobec a násilník, 

který nebere ohled na city ostatních. Kvůli těmto špatným vlastnostem 

programující rodič nechce dovolit styk zapuzovaného rodiče s dítětem, nechce, 

aby někdo takový měl na potomka negativní vliv. 

 

Motiv moci – programující rodič hledá nepřítele, aby mohl upozorňovat 

na jeho chyby, vlastní prohřešky pak ustupují do pozadí. Chce být vždy 

v právu, proto z bývalého manžela udělá nepřítele, který se nemůže bránit. 

 

Motiv preventivní – pokud si rodič najde nového partnera a chce si ho 

udržet, často se mu pak snaží dát najevo, že drží jen s ním a pomlouvá 

bývalého manžela. Chce tak demonstrovat, že minulý vztah definitivně skončil 

a zamezit pochybnostem, že kvůli dítěti by se dřívější manželství mohlo 

obnovit. 

 

Motiv ztráty dítěte – obavy, že dítě bude preferovat druhého rodiče 

a v budoucnu bude žádat o změnu výchovného uspořádání. 

 

Motiv transcedence – programující rodič chce mít výhradní právo 

formovat psychiku dítěte.  

 

Programující rodič neustále opakuje nepravdivé myšlenky, dítě si je 

nakonec vštípí do paměti. Povzbuzuje dítě ve špatném konání, např. aby 

finančně využívalo zavrhovaného rodiče. Děti se učí podvádět a vlastně se 

stávají komplicem rodičů. Programující rodič se snaží zdůraznit špatné 

vlastnosti druhého rodiče a při každé vhodné příležitosti o nich mluví. Dalším  
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typickým znakem je bránění styku s druhým rodičem. Pro setkávání bývají 

stanovena velmi přísná pravidla, která je velmi těžké dodržovat (např. rodič 

musí vyzvednout dítě přesně v určený čas, jinak je mu vyhrožováno policií). 

V mnoha případech mají děti mnoho kroužků, takže na setkávání s druhým 

rodičem prostě nezbývá čas. Dítě v době plánovaných návštěv bývá často 

nemocné, programující rodič uvádí, že je před setkáním nervózní, křičí ze spaní 

apod. Pokud se zavrhovaný rodič pokouší potomka kontaktovat, není toto 

počínání označováno jako projev lásky a zájmu, ale jako otravování. Dalo by se 

velmi jednoduše říci, že zavrhovaný rodič je vnímám jako velmi špatný člověk, 

kterému nejde o zájmy dítěte (Bakalář, 2006). 

 

4.2 Projevy syndromu zavrženého rodiče 

Syndrom zavrženého rodiče lze diagnostikovat pomocí projevů, které jsou 

uvedeny v následujícím odstavci. Prvním z nich je nenávistný postoj k jednomu 

z rodičů. Dítě mluví pouze o špatných vlastnostech rodiče a jeho zlém chování. 

Necítí při pomlouvání stud ani vinu. Pokud je s „nemilovaným“ rodičem 

o samotě, jakoby zapomínalo na svou nenávist a společně strávený čas se mu 

začne i líbit. V tu chvíli si uvědomí, že dělá něco špatně a obnoví svůj 

nepřátelský postoj. Druhým symptomem je neodůvodněné či absurdní 

zdůvodnění nenávisti k druhému rodiči. Dítě se nechce s rodičem stýkat 

a vysvětluje to banálními důvody, např. „Nechci se vídat s otcem, protože mě 

neustále ztrapňuje před kamarády.“ apod. Dalším projevem syndromu je 

nepřítomnost ambivalence neboli černobílé hodnocení rodičů. Dítě 

programujícího rodiče přijímá, mluví o něm doslova v superlativech, naopak 

druhý rodič je ten nejhorší člověk a nemůže se nikdy zachovat správně. 

Programující rodič často před ostatními lidmi říká, že dítěti ve styku s druhým  
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rodičem nebrání. Potomek sám odůvodňuje, proč zavrženého rodiče nechce 

vídat a nezapomene zdůraznit, že je to pouze jeho rozhodnutí. Gardner tento 

symptom pojmenovává jako fenomén nezávislého názoru. Dítě vždy stojí na 

straně programujícího rodiče, a to zcela automaticky. Při konfliktech ani 

nevyslechne názor druhého rodiče. Dítě věří programujícímu rodiči zcela bez 

výhrad, např. dítě nikdy nevidělo, že otec matku bije, i když programující 

matka tvrdí něco jiného, dítě jí věří, protože ona by nikdy nelhala a otec je přece 

lhář. Děti vykazující syndrom zavrženého rodiče nepociťují vinu ani lítost, že 

druhý rodič trpí. Nemají radost z jeho péče a dárků. Podstatným důkazem 

syndromu zavrženého rodiče jsou tzv. vypůjčené scénáře. Pokud dítě mluví 

o zavrženém rodiči, používá výrazy, které by jeho vrstevník  nikdy nepoužil 

a lze předpokládat, že je ani nemůže znát. Zde je velmi patrné, že je dítě 

ovlivněno programujícím rodičem, jen opakuje, co už vyřkl. Např. tříletá 

holčička tvrdí, že má noční můry když spí u otce. Je velmi nepravděpodobné, 

že by věděla, co jsou noční můry apod. Posledním znakem syndromu je 

odmítaní příbuzných zavrženého rodiče, a to zejména prarodičů (Gardner, 

1996). 

 

4.3 Jak bojovat proti syndromu zavrženého rodiče 

Myslíme si, že je důležité, aby rodiče byli z knih informováni, jaké situace 

mohou po rozvodu nastat a na co je dobré se připravit. Platí to i u syndromu 

zavrženého rodiče, pokud si přečtou např. knihu od Rozvodové jedy od 

Richarda A. Warshaka, budou vědět, jak se zachovat a co bude pro jejich dítě 

prospěšné. 
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Zavrhovaný rodič by se měl snažit o co největší fyzický kontakt s dítětem. 

Pokud se dítě snaží udržet s pomlouvaným rodičem kontakt a nebojí se 

programujícího rodiče, je to velká výhoda. Dlouhodobý, vřelý a pozitivní vztah 

mezi rodičem a dítětem je jeden z nejdůležitějších ochranných faktorů proti 

syndromu zavrženého rodiče.  

Velkou roli také hraje psychický vývoj dítěte, pokud je vyspělejší, bude 

snadněji udržovat kontakt s oběma rodiči. V případě, že je bojácné, je snazší 

v něm vyvolat strach z druhého rodiče, dítě se nechá lehčeji zmanipulovat. Vliv 

má i dřívější výchova obou rodičů, jestliže jsou děti naučené o věcech přemýšlet 

a nedávají přednost citům, jsou pak schopni kriticky uvažovat o pomluvách 

a nevnímat svět černobíle.  

Pro rodiče, jejichž dítě je programováno, nastává velmi těžká situace 

vyžadující značnou dávku sebekontroly, empatie vůči agresivnímu 

a odmítavému chování potomků. Warshak radí rodičům, aby nejednali proti 

dětem příliš agresivně a nesnažili se je kritizovat. Důležité je nenechat si dětmi 

a ani bývalým partnerem diktovat podmínky, např. nečekat, že se děti ozvou, 

až budou mít čas setkat se, je lepší stanovit termíny. Není doporučeno s dětmi 

diskutovat o jejich negativních pocitech, bude lepší, když se rodič pokusí 

mluvit o něčem příjemném (koníčky, výlety). Nepokoušet se dětem vyvrátit 

jejich strach, pokud se o to bude rodič snažit, nabudou děti pocitu, že se obávají 

oprávněně. Rodič by se měl pokusit neobviňovat děti, že papouškují to, co jim 

vnutil druhý rodič a nepomlouvat bývalého partnera.  

Faktem je, že většina zavržených rodičů začíná problém řešit v pozdějším 

stadiu. Mnohým rodičům, kteří se stanou obětí pomlouvání, pomáhá nácvik 

situací, které mohou nastat při komunikaci s dětmi a bývalým partnerem. 

Naučí se tak účinně a adekvátně reagovat (Warshak, 2003). 
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4.4 Důsledky syndromu zavrženého rodiče 

Dítě trpící syndromem zavrženého rodiče přijde o vše, co se pojí s druhým 

rodičem, potlačí dřívější lásku a chová k rodiči jen nenávist bez pocitů viny. 

Rozvíjí se tak psychopatologie, u dítěte se zdeformuje emocionální vývoj 

a naruší se i sebedůvěra. Dítěti je zavrhovaný rodič neustále prezentován jako 

ten nejhorší člověk, s jeho odmítáním jako by odmítal část svojí podstaty 

(podědil po rodiči podobu a nějaké vlastnosti). Problematickým je i vzor 

sexuální role. Psychosociální vývoj je také deformován, je narušen vztah 

k autoritám a snížena schopnost sociální diferenciace. Dítě nekriticky přijímá 

názor programujícího rodiče, nepřemýšlí o informacích a nenaučí se kriticky 

uvažovat. Už v dětství se objevují poruchy pozornosti a malá sebedůvěra 

(Bakalář, 2006).  

Nevyřešené vztahy a pocity méněcennosti provázejí tyto jedince 

i v dospělosti. Většina dětí se nedokáže vyrovnat s postojem, který ke svým 

rodičům chovají. Pocity často zasunou do pozadí a snaží se si je nepřipouštět. 

„Dospělí, kteří skutečně v rukou neschopných rodičů trpěli a následně své pocity 

zpracovali, jsou svým rodičům schopni vyjádřit širokou škálu pocitů: lásku, soucit pro 

chyby, které se staly v jejich výchově a přispěly k tomu, že sami jako rodiče potom 

zklamali, lítost nad tím, čeho se jim nedostalo, hněv za kruté zacházení, kterým museli 

projít. Něco takového člověk se syndromem zavrženého rodiče nikdy nedokáže a brání 

mu to v navazování kvalitních mezilidských vztahů.“ (Warshak, 2003, s. 357) 

Dospělí, kteří chovají láskyplný vztah k oběma rodičům, mohou pak svoji 

lásku předávat svým partnerům a dětem. Jsou z nich lidé, kteří si váží sebe 

sama, a to se pak odráží na kvalitě jejich vztahů. Dítě, které zavrhlo svého otce 

(matku) a nebylo mu dovoleno prožít s ním láskyplný vztah, má v dospělosti 

problém udržet pozitivní rodičovský vztah ke svým dětem. Pro takové dospělé 

neměl vlastně zavržený rodič žádný smysl, v budoucnu je pak těžší uvědomit si  
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důležitost vlastní rodičovské role ke svým potomkům. Dospělý, který 

neudržuje styk s rodiči, ochuzuje svoje děti o setkávání s prarodiči. Prarodiče 

mohou pomoci  při výchově a podpořit novou rodinu. Pokud v budoucnu 

dospělý získá nad celou situací nadhled, objevují se pocity viny, jak se k rodiči 

choval a co zlého způsobil. Obnovit vzájemné vztahy je velmi těžké 

a v některých případech nemožné (např. smrtí rodiče, rodič má již novou 

rodinu) (Warshak, 2003). 
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5 Organizace, které pomáhají 

V další části bakalářské práce jsme se rozhodli zmapovat možnosti rodiny 

při hledání odborné pomoci a zjistit, zda se s rodinami při řešení rozvodové 

krize spolupracuje komplexně (spolupráce s rodiči tak i dětmi). V následujících 

kapitolách jsou popsány vybrané organizace, se kterými se rodiny mohou 

během rozvodu a po rozvodu setkat. Rozhodli jsme se organizace navštívit 

a díky rozhovoru s pracovníky zjistit, jak s rodinami pracují a v čem konkrétně 

mohou pomoci. Použitou metodou byl polostandardizovaný rozhovor. Získané 

informace jsou zpracovány podle těchto témat: postup práce organizace, 

nejčastější problémy, s kterými klienti přichází a doporučení do služby. 

Praktická část práce nemá podobu klasického průzkumu, cílem bylo především 

zmapovat služby, které mohou rodiny využít. 

 

5.1 Sociální pracovníci na odděleních sociálně právní  

 ochrany dětí 

V případě, že mají rozvádějící se manželé nezletilé děti, probíhají dvě 

oddělená soudní řízení. V prvním řízení musí soud schválit dohodu o tom, jak 

se oba manželé budou podílet na výchově dětí. Je rozhodováno např. 

o výhradní péči jednoho z rodičů, a druhému je (pokud se rodiče nedohodnou) 

určen rozsah styku s dětmi, dále pak o střídavé péči a výši výživného. Po 

pravomocném skončení soudního řízení může následovat druhé, a to samotný 

rozvod.  
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V rozvodovém konfliktu nemusí být rodiče schopni adekvátně zhodnotit 

situaci dětí a jejich zájem, proto je pro soudní řízení dítěti ustanoven kolizní 

opatrovník, kterým bývá sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany 

dětí úřadů měst a městských částí. Sociální pracovník se setkává s oběma rodiči 

i dětmi a provádí šetření v rodině. Ze šetření vznikne zpráva, ke které soud 

přihlíží. Sociální pracovník mapuje tyto oblasti: finanční, bytovou, zdravotní, 

zajímá se o docházku dítěte do školy, volnočasové aktivity a výchovu. Sociální 

pracovník nemá ze zákona právo vydávat závazná rozhodnutí, přesto vždy 

soud žádá jeho stanovisko a většinou k němu přihlíží (Králíčková, 2000). 

 

Navštívili jsme Úřad městské části Praha 2, kde jsme hovořili s vedoucí 

Oddělení sociálně právní ochrany dětí  Bc. Annou Chochulovou.  Mluvili jsme 

především o práci sociálních pracovníků a problémech, které se mohou 

vyskytnout. 

 

Návaznost na jiné služby – Pokud je to jen možné snaží se sociální 

pracovníci rodině ještě před rozvodem nabízet služby, které by jim pomohly 

řešit konflikty. Velmi záleží na tom, zda jsou rodiče přístupní navštívit jinou 

organizaci a jak moc je konflikt mezi nimi rozvinutý. Doporučují především 

služby poraden (poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy), služby 

mediace, Dům tří přání, dětského psychologa, Barevný svět dětí apod. Podle 

názoru paní Chochulové neexistuje příliš mnoho organizací, které by s rodinou 

pracovaly komplexně. Osvícení rodiče si nechají doporučit jiné služby, druhá 

polovina to však zcela odmítá.  
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Zapojení otce do výchovy dětí – Sociální pracovnice si myslí, že otcové se 

chtějí podílet na výchově svých potomků více než tomu bylo dříve. Rozhodně 

to není tak, že by se v rodině starali jen o finance, ale zajímají se o výchovu. 

Pracovnice se setkávají s tím, že otcové se chtějí podílet na péči i o miminka. 

 

Střídavá péče – Zájem o střídavou péči se roste. Navíc je v jednání novela 

zákona, která říká, že by střídavá péče měla být doporučována přednostně. 

Někdy však tento typ uspořádání rodiny není na místě, ne každé dítě je 

způsobilé toto zvládnout. Záleží velmi na schopnostech rodičů, další 

podmínkou je zachovat stabilní školní prostředí. 

 

Syndrom zavrženého rodiče – Na OSPOD1 ÚMČ Praha 2 mají několik 

kauz, kde je tento syndrom zcela prokazatelný. Problém se vždy řeší zcela 

individuálně. Paní Chochulová uvádí extrémní případ, kdy děti programující 

matky byly svěřeny do péče otce. MPSV2 vypracovala metodiku jak postupovat. 

Literatury k tomuto problému neustále přibývá. 

 

Zpětná vazba – Zpětnou vazbu sociální pracovníci z OSPOD nemají. 

Pokud se nevyskytuje závažnější konflikt, setkávají se pracovníci s rodinou 

před rozvodem. Po rozvodu se mohou objevit další problémy např. bránění 

styku, v takovém případě je spolupráce obnovena.  Pracovníci se s rodinou 

setkávají ještě v řízení o zvýšení výživného (např. když děti nastupují na 

základní či střední školu). 

                                                
1 Oddělení sociálně právní ochrany dětí 

2 Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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Literatura pro rozvádějící se rodiče – Zde jsme narazili na zajímavý 

problém, neexistuje brožura, která by rodiče stručně informovala o rozvodové 

problematice, důsledcích pro děti a vhodných sociálních službách. Pravdou je, 

že např. existují letáčky a brožurky o týrání a zneužívání dětí, ale o rozvodové 

problematice zatím nic takového nevzniklo. Sociální pracovnici se neosvědčilo 

doporučovat rodičům odbornou literaturu, neměli o ni totiž zájem. Proto by 

uvítala vznik krátké brožury. Stejně tak chybí kniha pro děti, která by i malým 

dětem např. pomocí obrázků vysvětlila podstatu rozvodu (zahraniční literatura 

uvádí knihu Jak se dinosauři rozvádějí (Colorosová, 2008)). 

 

5.2 Linka bezpeční 

Službu telefonická krizová pomoc poskytuje mnoho organizací po celé ČR. 

Existují linky, které se specializují na dětskou problematiku a linky, které 

poskytují služby celé populaci včetně dětí. Na některé lze volat zdarma (např. 

Sdružení Linka bezpečí). Podle registru poskytovatelů sociálních služeb lze 

v Praze využít tyto linky: Dětské krizové centrum, Sdružení Linka bezpečí, 

Centrum sociálních služeb Praha, Remedium – telefonická krizová pomoc (lidé 

od 16 let), pokud by se jednalo o domácí násilí lze se obrátit Linku Doba Bílého 

kruhu bezpečí, SOS linka ROSA, Občanské sdružení ONŽ – poradenství pro 

ženy a dívky. 

Nyní bychom se blíže věnovali Sdružení Linka bezpečí, které funguje po 

celé republice a mezi dětmi, je díky mediálním kampaním, zřejmě nejznámější. 

Linka bezpečí je dostupná z celé ČR, služby jsou poskytovány zdarma. Klienti 

mohou volat z pevných linek i mobilních telefonů. Cílovou skupinou jsou děti 

a mladiství (pokud studují, tak je věková hranice do 26 let). Na linku lze volat 

24 hodin denně.  
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Hlavním cílem služby je poskytovat telefonickou krizovou pomoc 

a poradenství dětem a mladistvím, kteří se ocitli v náročné životní situaci 

a nedokážou ji sami vyřešit. V některých případech dětem pomůže, když mají 

možnost se někomu se svým problémem svěřit, mohou tak získat náhled na 

svoji situaci. Stává se, že děti volají opakovaně a chtějí průběžně konzultovat 

vývoj situace. Pokud mají snahu problém řešit, ale samy na to nemají dostatek 

sil, lze jim doporučit jiné organizace, které jim poskytnou pomoc (OSPOD, 

Policie ČR, apod.). 

Velmi často volají děti kvůli rodinným vztahům (v roce 2009 to bylo 

6215 hovorů, 18% všech hovorů) a problémů v partnerských vztazích a láskou.  

Stoupající zájem je i o službu e-mailové poradny a chatu. Výhodou je, že 

tento druh pomoci mohou využít děti se sluchovou vadou či vadou řeči a děti 

žijící v zahraničí. Chat funguje každý den od 15 – 19 hodin, na e-mail reagují 

pracovníci zpravidla do tří dnů.  

 

O zkušenost z Linky bezpečí jsme si povídali s Lucií Isabelou Vackovou.  

 

Hlavní problémy, které se v souvislosti s rozvodem řeší – Děti mají velmi 

omezenou možnost podílet se na rozhodnutích rodiny souvisejících 

s rozvodem, musí se přizpůsobit vůli rodičů a bojí se budoucnosti. Celkové 

klima rodiny ovlivňuje to, zda jsou rodiče spokojeni se změnou, kterou jim 

rozvod přináší. Dalším častým problémem je, že dítě se stává „hromosvodem“, 

na kterém si rodiče vylévají negativní pocity, které však jejich potomkovi 

nepatří. Dítě je někdy tlačeno k tomu, aby se stalo prostředníkem mezi rodiči, 

tato role mu však nepřísluší a nemůže tento požadavek splnit, v takové chvíli se 

přestává soustředit a mít radost z obyčejných věcí kolem sebe. Dítěti se často 

zhorší prospěch ve škole, rodiče to pak v některých případech využívají při  
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útocích mezi sebou – rodina se pak dostává do začarovaného kruhu. Pokud se 

objeví násilí, dostávají se děti do permanentního stresu a cítí se velmi 

bezmocné. 

 

Co je nejtěžší pro konzultanta – Při rozhovorech si často uvědomujeme, že 

dítě má velmi omezené možnosti, aby do rozvodové problematiky zasáhlo 

a nějakým způsobem se zapříčinilo na řešení situace. S tímto pocitem se 

musíme během rozhovoru vypořádat. Důležité jsou i znalosti ze sociálně právní 

oblasti.  

 

Poskytovaná podpora – Dítě často v rozvodovém konfliktu zůstává samo, 

proto je důležité hledat opěrné body v jeho okolí. Zda může získat podporu 

v širší rodině např. u prarodičů. Mapovat také spojence mezi kamarády, kterým 

by se dítě mohlo svěřit a zda někdo takový existuje ve škole mezi učiteli. 

  

Další pomoc – Konzultant by měl také zjišťovat, zda existuje možnost 

rozhovoru mezi dítětem a rodičem, kde by se mohla prodiskutovat rodinná 

situace. Rozhovor s dětmi je také veden tak, abychom zjistili, co pomáhá 

zvládat hádky mezi rodiči. Snaha je objevit nějakou strategii, kde se dítě např. 

odreaguje. V každém případě musí dítě dostat prostor mluvit o svých pocitech. 

  

Kdy děti volají – Nejčastěji v situaci, kdy je konflikt po rozvodu nejvíce 

vyhrocený, většinou ještě před faktickým rozvodem manželství a krátce po 

rozvodu. Problémy může také přinést nový vztah rodiče. 
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5.3 Rodinná mediace 

„Mediace je proces řešení sporu, u kterého nezávislý mediátor asistuje stranám 

v dosažení vzájemně vyhovující dohody.“ (Robert, 2000). V rodinných konfliktech 

lze rozlišit rodinnou a rozvodovou mediaci. V rodinné mediace se řeší 

především vztahové problémy, např. mezigenerační problémy. Rozvodová 

mediace pomáhá rodičům řešit konflikty během rozvodu a po rozvodu. Pokud 

jsou rodiče ochotni společně se sejít a jsou motivováni řešit rozvodovou situaci, 

může se podařit, že za pomoci mediátora dospějí k dohodě. Dohoda rodičů je 

vždy lepší než soudní rozsudek. Na dohodě spolupracovali oba dva, domluvili 

se, jak se bude v určitých situacích postupovat (např. vyzvedávání dítěte otcem, 

v kolik hodin, na jakém místě, jak se budou rodiče informovat při možných 

komplikacích). O rozsudku však rozhoduje soudce, který je cizím člověkem 

a nemůže dobře znát přání a potřeby manželů.  

Seznam akreditovaných mediátorů podle krajů je uveden na 

internetových stránkách Asociace mediátorů ČR (www.amcr.cz). Zde si mohou 

zájemci vyhledat základní informace o mediaci a přečíst si také příklady 

z praxe. Nevýhodou mediace je finanční náročnost, ve většině případech jde 

o placenou službu (1000 Kč za hodinové sezení). Někdy se podaří realizovat 

projekt, kdy je mediace poskytována zdarma, především díky nejrůznějším 

dotacím a grantům. 

Mediace sice primárně nepracuje s dětmi, přesto jsme se rozhodli do této 

práce zařadit kapitolu o tomto tématu, a to z důvodu dohody, která může 

zklidnit rodinou situaci. Rodiče se dohodnou na určitých pravidlech výchovy 

a jejich vzájemná spolupráce pak může ovlivnit adaptaci dětí na nové 

uspořádání rodiny.  

http://www.amcr.cz)
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O rodinné mediaci a jejich úskalích jsme si povídali s akreditovanou 

mediátorkou Bc. Naďou Kouklovou, která působí v Praze a Středních Čechách. 

 

Hlavní výhody mediace – Velkou předností mediace je, že rodiče projeví 

své emoce. Je jim umožněno dát volný průběh svým pocitům a mohou si 

uvědomit, co prožívají. 

 

Předmět rodinné mediace – Nejčastěji se řeší svěření dítěte do péče, formy 

jeho výchovy, kontakt dítěte s druhým rodičem, méně pak finanční a majetkové 

uspořádání. 

 

Práce mediátorů – Při rodinné mediaci se pracuje většinou ve dvojici. 

Nejlepší by bylo, kdyby mediátory byli muž a žena, aby muž – manžel 

nepociťoval převahu žen. V našich podmínkách se tolik mužů mediaci 

nevěnuje, proto vedou proces nejčastěji dvě ženy.  Práce ve dvojici má mnoho 

výhod. Mediátoři se mohou navzájem podpořit a poradit si. Každý má jiný 

pohled na situaci a může druhému kolegovi odkrýt jiný obraz problému. Práce 

je tak komplexnější a profesionálnější. 

 

Techniky používané při mediaci – Nejčastěji se používá metoda 

aktivního naslouchání, která pomůže získat nejen informace o problémech 

klientů ale i jejich důvěru. Další technikou je BATNA3, ta se používá v situacích, 

kdy se mediační proces nemůže pohnout z místa. Mediátor se poté ptá 

zúčastněných stran, co se stane když nedospějí k dohodě. Ve většině případů by 

rozhodoval soud, manželé pak budou mít jen malou šanci zasáhnout do  

 
                                                
3 Best Alternative To and Negotiated Agreemen (nejlepší alternativa k vyjednané dohodě), 

technika používána při hledání dohody 
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konečné podoby rozsudku. Je velmi pravděpodobné, že rozsudek bude 

vyhovovat pouze jedné straně.  

 

Úspěšnost mediace – V kauzách, které mediátorka vedla dospělo 

k dohodě 80 – 90% stran. Asociace mediátorů ČR však nemá zpětnou vazbu, 

není tedy jisté nakolik se manželé dohodou řídili a zda jí skutečně využili 

v praktickém životě. Několik klientů se vrátilo a požadovali přepracování 

dohody z důvodu změny situace (např. dítě nastoupilo na ZŠ). Důležité je, že 

rodiče si prožijí situaci, kdy se dohodli a zjistí, že to není zcela nemožné najít 

společné řešení. Může to být také motivující pro další společnou spolupráci na 

výchově dětí. 

 

Informace o mediaci – Rodiče se o mediaci nejčastěji dozvídají od sociální 

pracovnice OSPOD či si sami najdou informace na internetu.  

 

Dostupnost mediace – nejvíce mediátorů pracuje v Praze a středočeském 

kraji. Velkým problémem může být finanční náročnost. V průměru se strany 

schází většinou dvakrát. Cena mediace je asi pro některé rodiče rozhodující, 

během rozvodu se dělí majetek a peněz navíc se nemusí dostávat. Mnoha 

rodinám klesne po rozvodu ekonomická úroveň, je proto na místě, že lidé se 

snaží spíše šetřit.  

 

Přítomnost dětí u mediace – Děje se to velmi málo. Pokud je to potřeba, 

tak jen v nejnutnějších případech, a to u starších dětí (většinou od 12 let) (Černá, 

2010). 
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5.4 Triangl – centrum pro rodinu 

Triangl je specializované pracoviště, které spadá pod Centrum sociálních 

služeb Praha. Triangl poskytuje terapeutické, poradenské a psychologické 

služby pro rodiče a jejich děti, dospívající a dospělé osoby v obtížné životní 

situaci. Dále se pak věnují intervenční a primárně preventivním programům 

pro ZŠ. Spolupracují tedy s pedagogy základních a středních škol a třídními 

kolektivy, ve kterých jsou problematické vztahy, šikana apod.  

V organizaci pracuje pět psychologů (z toho dva na poloviční úvazek) 

a sociální pracovník. Služby jsou poskytovány obyvatelům hlavního města. 

Ke vstupu do služby není potřeba žádného doporučení, klienti nejdříve 

setkávají se sociálním pracovníkem, který je po zmapování situace odkáže 

k příslušnému psychologovi, poradí či odkáže do jiné vhodné organizace. 

Jednotliví psychologové se specializují na předškolní, mladší školní a starší 

školní věk. Dospívajícím se věnují všichni zde pracující psychologové. 

 

O práci s rodinami během rozvodu a po rozvodu jsme si povídali 

s vedoucím pracoviště Mgr. Przemkem Świecickim. 

 

Počátek spolupráce – Většina klientů si informace o službách Trianglu 

vyhledá na internetu, někteří přichází na doporučení známých či sociálních 

pracovníků z OSPOD. Rodiče přicházejí většinou ve chvíli, kdy se podle jejich 

názoru vyskytne výchovný problém, který ve většině případů vychází 

z komplikovaného vztahu rodič - dítě. 
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Komplexní spolupráce – S rodinou se snaží psychologové pracovat 

komplexně, ale vždy záleží na konkrétní situaci klientů. Velký vliv hraje 

motivovanost rodičů. Pokud přijde jeden z rodičů, pracovníci druhého 

kontaktují tak, že pošlou vzkaz o možné spolupráci. Každý se sám svobodně 

rozhodne, zda přijde či ne. V případě, že organizaci kontaktuje nezletilé dítě 

s žádostí o pomoc, jsou o tom uvědomeni i jeho rodiče. Klienti mohou využít 

služeb rodinné a individuální terapie. Může se stát, že rodina využívá jak 

individuální tak i rodinnou terapii. V případě individuální terapie se věnuje 

každému členu rodiny jiný psycholog. V praxi to většinou vypadá tak, že 

klienti dochází na terapie jednotlivě a za delší časový úsek se sejdou společně. 

 

Nejčastější problémy po rozvodu – Podle pana Świecického problémy 

vznikají především z narušeného vztahu mezi rodiči a dětmi. To, jak se děti 

vypořádají s rozvodem velmi záleží na přístupu rodičů a vztazích v rodině. Dítě 

rozvodem ztrácí důvěru v rodiče a zároveň ke světu, hroutí se rodina, která je 

základním prvkem vytvářející bezpečí. Velkým problémem dnešní doby jsou 

konflikty s autoritami. Někteří rodiče mohou extrémně zahlcovat dítě svými 

starostmi, může se stát, že rodič začne svého potomka vnímat jako partnera. 

Dítě se dostává do role, kdy je nuceno podporovat rodiče, jako by bylo dospělé. 

Posun rolí působí na dítě velmi patologicky. 

 

Co pomáhá dětem vyrovnat se s rozvodem – Důležité je věnovat dětem 

dostatek času a prostoru, aby jim byla dána příležitost porozumět tomu, co se 

vlastně přihodilo. Dítě se přizpůsobí, ale je důležité, aby situaci pochopilo 

a přijalo ji. Velkou roli také hraje to, zda byly rodinné vztahy narušeny ještě 

před rozvodem (např. domácí násilí), v takových případech může rozvod 

přinést úlevu. 
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Jak se v terapii pracuje s rodinami – Terapie směřuje k tomu, aby si jedinec 

uvědomil sebe sama a přebral odpovědnost za to, co se děje. Rozvod je sice 

velmi ovlivňující událost, ale více ovlivňující je vztah mezi rodiči a dětmi. 

V rodinné terapii jde především o to, uvědomit si vzájemné vtahy a ujasnit si 

pravidla, která je budou utvářet. V individuální terapii pak prohlubuje 

rodinnou terapii – jedinec poznává sám sebe a vztah k sobě samému (jaký bude 

mít vztah ke svému já, tak bude přistupovat i druhým, z toho pak vychází 

sebevědomí). Délku terapie ovlivňuje konkrétní situace klientů. Ve většině 

případů se klient sám rozhodne, že už terapii nepotřebuje, protože se jeho 

situace zlepšila nebo vyřešila. Jen ve výjimečných případech chce klient 

pokračovat, přestože už terapie není potřeba. Rodinná terapie bývá kratší, 

rodina se sejde v průměru asi desetkrát (to odpovídá půl roku). Individuální 

terapie může trvat až tři roky. V Trianglu pracují i s tříletými dětmi, pokud je 

dítě schopno spolupracovat, může se terapie účastnit. Děje se tak v případech, 

kdy si děti projdou závažným traumatem. Na místě je i spolupráce s rodičem, 

jinak by byla terapie bez efektu.  Pokud je dítěti 16 let, nemusí se rodič do 

terapie zapojit, záleží však o jaký problém se jedná. 

 

Syndrom zavrženého rodiče – V Trianglu se s takovým problémem 

nesetkávají, jelikož poskytované služby jsou založeny na dobrovolnosti. Spíše 

se setkávají s případy, kdy například matka nutí dítě, aby se setkávalo 

s rodičem přestože nechce. Jedná se o situace, kdy se ženy obávají fyzického 

násilí či žalob a soudních řízení. Psychologové pak pracují s matkou, aby 

získala sebevědomí a sílu postavit se otci. Pracovníci mají také zkušenost s tím, 

že muži méně vyhledávají odbornou pomoc než ženy, nejspíš proto, že se celou 

situaci pokouší zvládnout sami. 
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5.5 Dům tří přání – ambulantně terénní centrum 

Podle zákona o sociálních službách jsou v ambulantně terénním centru 

poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Tyto služby plní 

preventivní  a nápravnou funkci a měly by přispět k tomu, aby děti žily dále ve 

svém přirozeném prostředí. Podpora je poskytována rodinám, které se ocitli 

v přechodné či dlouhodobé krizi (existenční, zdravotní a vztahové problémy, 

disfunkční a sociálně slabé rodiny), dále pak rodiny s dítětem ohroženým 

syndromem CAN, tedy týraným, zneužívaným a zanedbávaným. Pracovníci 

pomáhají také dětem s poruchami chování a výchovnými problémy. 

V neposlední ředě rodinám s dětmi, jejichž rodiče prochází těžkými konflikty 

(rozvodové spory, rodiče trpící duševním onemocněním).  

Cílem poskytovaných služeb by měla být sanace rodiny, která představuje 

ošetření rodinného prostředí, zlepšení komunikace v rodině a zabezpečení 

sociálního prostředí. Tyto úkony mají pomoci v tom, aby dítě zůstalo ve svém 

přirozeném prostředí a nemuselo být umístěno do ústavního zařízení. Velkou 

roli hraje také poradenství při řešení aktuálních problémů či spolupráce 

s jinými institucemi (OSPOD, lékař, škola, dětské domovy, diagnostické ústavy, 

výchovné ústavy a jiné nestátní neziskové organizace). 

Od 6.3.2003 je tato organizace rozhodnutím Magistrátu hlavního města 

Prahy pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 

 

O práci s rodinami, které se v důsledku rozvodu potýkají s mnoha 

problémy ovlivňující děti, jsme si povídali s psycholožkou Ambulantně 

terénního centra Mgr. Martinou Palkovou. 
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Doporučení – Z 90% se rodiny do centra dostanou na doporučení sociální 

pracovnice z příslušného oddělení OSPOD, zbytek pak na doporučení poradců 

nebo psychologů jednoho z rodičů, někdy si rodiče najdou informace na 

internetu. Většinou chodí rodiče ještě před rozvodem, aby se dohodli na úpravě 

poměrů a styku k dítěti. 

 

Základní metodika práce - Na první schůzce se setkává sociální 

pracovnice z OSPOD s pracovníky centra, tehdy se začíná s mapováním situace 

rodiny. Na další schůzku, pokud je to možné, jsou pozváni oba rodiče. 

Předmětem setkání je předání informací o organizaci, podepisuje se souhlas 

o výměně informací mezi pracovníky centra a sociální pracovnicí z OSPOD, 

dále pak smlouva o mapovaní. V některých případech nejsou rodiče schopni se 

kvůli komunikačním barierám sejít společně, proto se pracovníci s nimi schází 

na individuálních schůzkách. Cílem pak tedy je, aby se rodiče byli schopni 

spolu sejít. Po mapování, které trvá zpravidla jeden měsíc, se pracovníci 

setkávají s dítětem. Schůzky probíhají bez rodičů, v herně centra. Důležité je 

nabídnout bezpečný prostor, ve kterém opatrně pracovníci zjišťují psychický 

stav dítěte a hloubku možného ohrožení. S rodiči se uzavírá smlouva 

o poskytnutí sociální služby a vytváří se individuální plán péče, kde jsou 

nejčastějšími cíly podpora komunikace mezi rodiči, domluva ohledně setkávání 

dítěte a rodiče (jak se budou setkávat a za jakých podmínek). Cíl je vždy 

stanoven podle potřeb dítěte a ne podle potřeb rodičů. V mnoha případech se 

stává, že přání rodičů se rozcházejí s potřebami dětí. Rodiče se s pracovníky 

setkávají většinou jednou za čtrnáct dní, na schůzkách se pracuje na cílech 

z individuálního plánu. Standardní doba spolupráce je tři měsíce a déle. Práce 

s rodinami má prvky mediace a jsou také využívány terapeutické metody. 

Neřeší se např. majetkové a vztahové spory mezi rodiči, ale celá práce 

s konfliktem směřuje k dítěti a jeho ochraně. 
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Případová konference – Pokud se stane, že problém v rodině je hodně 

komplikovaný a rodiče a dítě spolupracuje s více odborníky, jsou pořádány tzv. 

případové konference. Svolává je sociální pracovnice OSPOD na Magistrát 

hlavního města Prahy. Sejdou se zde odborníci, kteří jsou s rodinou v kontaktu 

a dohodne se, kdo bude na čem pracovat. Někdy se stává, že klienti 

spolupracují na stejných cílech s více odborníky. Cílem konference je 

dohodnout se na komplexní a smysluplné práci. 

 

Motivovanost rodičů – Podle zkušeností pracovníků se často spolupráci 

brání spíše matky. V počátečních fázi je třeba překonat bariéry nedůvěry, 

kterou mívají klienti vůči poradenským zařízením, potažmo sociálním 

pracovníkům. S rodiči je hovořeno o tom, proč je důležité zlepšit vzájemnou 

komunikaci a jak spory ovlivňují dítě. Pokud se nepodaří namotivovat oba 

rodiče, může sociální pracovnice OSPOD předat rodinu ve správním řízení do 

služeb centra. Poslední intervencí je předběžné opatření, o kterém rozhoduje 

soud. K tomu dochází nejčastěji v případech asistovaných styků. 

 

Asistovaný styk – K asistovanému styku se přistupuje v případech, kdy 

jeden rodič ať už vědomě či nevědomě brání setkávání dítěte s druhým 

rodičem. Rozvodový konflikt je často tak velký, že rodič nedokáže nevměšovat 

do výchovy vztahovou problematiku, dítě pak odmítá druhého rodiče. Styku je 

přítomna pracovnice centra, s kterou se dítě na několika schůzkách pozná. 

Nejdříve se rodič setkává s dítětem v herně. Hernu dítě chápe jako bezpečný 

prostor, kam rodič přichází a zase odchází. Asistované setkávání většinou trvá 

po dobu šesti měsíců. Pracuje se s oběma rodiči, mluví se o tom, proč je styk pro 

dítě důležitý. Rodiče si často myslí, že malé dítě se může autonomně 

rozhodnout s kým se chce stýkat, ale není to tak. 
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Děti často velmi dospělým způsobem mluví o tom, proč se nechtějí s rodičem 

stýkat. Odmítaný rodiče je vyšetřen soudním znalcem, který vyloučí duševní 

nemoc a případné ohrožení dítěte. Postupem času se styk rozšiřuje a stává se, 

že se dítě v konečné fázi chce s rodičem scházet a má ze vzájemných schůzek 

radost. 

 

Vlivy konfliktů na dítě – Konflikty mezi rodiči mají devastující vliv na 

dítě, dalo by se říci, že jde v podstatě o týrání. Dítě je spjato s názorem bližšího 

rodiče, který vědomě či nevědomě brání styku. Konflikt mezi rodiči prostupuje 

celou osobou dítěte, i když si to rodiče neuvědomují, dítě trpí s nimi. Dítě 

neadekvátně cítí zodpovědnost za rodiče a pociťuje vinu. Rozpad rodiny je 

velké břímě na psychiku dítěte, mělo by si spíše hrát než dělat partnera či 

důvěrníka rodiče. U dětí může dojít i k sebepoškozování, poruchám příjmu 

potravy a v adolescenci pak ke členství v rizikových vrstevnických skupinách. 

Dítě bývá často na rodiče vázáno a nemůže se od něj odpoutat ani v dospělosti. 

 

Psychoterapie – Psychoterapie nejsou v centru poskytovány, pokud jsou 

potřeba jsou rodiny doporučeny jinam, např. do Dejvického terapeutického 

centra. 

 

5.6 Shrnutí rozhovorů 

Z informací, které jsme získali během rozhovoru s odbornými pracovníky 

vyplynulo především to, že existuje málo organizací, které by s rodinami 

pracovali komplexně. Sociální pracovnice OSPOD mohou rodinám z Prahy 

doporučit jen pár organizací – Dům tří přání, Triangl či Fond ohrožených dětí.  
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Podle zkušeností sociální pracovnice OPSOD Úřadu městské části Praha 2 

odmítá přibližně polovina rodičů spolupráci s organizacemi. Někteří pracovníci 

by také ocenili, kdyby vznikla krátká publikace (brožůrka) o problémech, které 

se mohou před rozvodem a po rozvodu vyskytnout. Publikace by stručnou 

formou informovala rodiče, kteří nemají zájem studovat obsáhnou odbornou 

literaturu. Stejně tak chybí literatura, která by byla určená dětem (např. 

obrázková), vysvětlující podstatu rozvodu a jeho následky.  

Podle názoru pracovníků mezi nejzávažnější problémy po rozvodu patří 

pocity viny u dětí a zodpovědnost za vzniklé konflikty. Dítě se často 

s problémy potýká samo, rodiče si neuvědomují, že jejich spory se tolik dotýkají 

jejich potomků. Dalším neméně závažným problémem je tzv. posun rolí, kdy je 

narušen vztah mezi rodičem a dítětem. Nedospělý jedinec se stává důvěrníkem 

a partnerem rodiče.  

Některé služby kontaktují děti samy, např. Linka bezpečí, někdy 

i ambulantní služby (Triangl). Naopak u jiných organizací hledají pomoc 

především dospělí, a to Dům tří přání, Centra mediace apod.  

Používají se nejrůznější techniky práce: individuální plánování sociální 

služby (kde jsou stanoveny jednotlivé kroky vedoucí k cíli), základní a odborné 

poradenství, psychoterapie či techniky aktivního naslouchání.  

Dva odborníci nezávisle na sobě odpověděli, že se vyhýbají používání 

termínu syndrom zavrženého rodiče, především z důvodu nálepkování 

a svalování viny na jednoho z rodičů. Obvinění jednoho z rodičů, může později 

bránit ve spolupráci s odborníkem a motivovanosti celou situaci řešit.  

Problémem mnoha pomáhajících profesí je chybějící zpětná vazba. O tom 

se zmínili všichni pracovníci. 
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5.7 Další organizace 

Rodiny mohou využít služeb i dalších organizacích. Jednou z nich jsou 

i pedagogicko psychologické poradny. Jedná se o příspěvkové organizace 

a přiznanou právní subjektivitou, jejich zřizovatelem bývá kraj. Pracovníci 

poradny poskytují odbornou psychologickou a pedagogickou péči. Poradna 

konzultuje s žáky, učiteli, vychovateli a rodiči jejich problémy. Rodiny po 

rozvodu zde mohou najít podporu a pomoc při řešení výchovných problémů 

dětí. Některé děti po rozvodu rodičů mohou mít problémy se školním 

prospěchem, v poradně jim mohou ukázat, jak se efektivně učit, zvládat střes 

apod. (Zita, 2003). 

Z neziskových organizací můžeme jmenovat Dětské krizové centrum, 

Fond ohrožených dětí. Dětské krizové centrum nabízí služby krizové pomoci, 

sociálně aktivizační služby, telefonickou krizovou pomoc. Fond ohrožených 

dětí provozuje Klokánek – rodinná alternativa ústavní péče a službu sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  Obě organizace mají přehledné webové 

stránky (www.dkc.cz, www.fod.cz). 

http://www.dkc.cz
http://www.fod.cz)
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Závěr 

Hlavním přínosem bakalářské práce je shrnutí problematických 

rozvodových situací, které mohou vzniknout v rodině a ovlivnit vývoj dětí. 

Dále pak popsání metod práce organizací, se kterými mohou rodiny 

procházející rozvodem přijít do styku. 

Všímáme si především důsledku ztráty kontaktu dítěte s jedním z rodičů 

(nejčastěji to bývá otec). Neuspokojivý kontakt může způsobit u dítěte 

nedostatek sebeúcty, problém s identifikací se sexuální rolí, problematické 

navazování a zároveň udržení partnerských vztahů atd. Rozvod pochopitelně 

přináší i další úskalí, jako jsou pocity smutku, zhoršení pozornosti, která sebou 

může vést ke špatným školním výsledkům. Dvě kapitoly se zabývají posunem 

rolí a syndromem zavrženého rodiče. Poslední kapitola je věnována 

organizacím, které mohou rodině nabídnout pomoc. Rozhovor nám poskytla 

sociální pracovnice OSPOD, psycholog z Trianglu, psycholožka z Domu tří 

přání, mediátroka z Asociace mediátorů ČR a konzultantka na Lince bezpečí. Z 

rozhovoru s pracovníky vyplynulo, že existuje málo organizací, které se snaží 

problematickou situaci rodiny řešit komplexně (pracovat s rodiči a zároveň 

i s dětmi). Sociální pracovníci OSPOD pracují s rodinou před rozvodem 

manželství, nemají však dostatek prostoru, aby se problémy rodiny zabývali 

v delším časovém horizontu. Mohou pouze doporučit jiné organizace. 

V případě, že je manželství rozvedeno, se sociální pracovníci s rodinou 

setkávají jen v situaci, kdy se vyskytne další závažný konflikt. Takovými 

konflikty (většinou na doporučení sociální pracovnic OSPOD) se zabývají 

pracovníci Domu tří přání. Zde se pracuje jak s rodiči tak dítětem, prvotní je 

vždy zájem dítěte. Nejvýše hodnotíme snahu psychologů a sociálních pracovnic 

obnovit vztah mezi dítětem a rodičem (kterému dítě nebylo svěřeno do péče).  
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Vše se děje pomalou a v podstatě přirozenou formou (např. při hře), nejdříve za 

asistence pracovníka, poté se už setkává jen rodič a dítě. Postupně se stává 

(spíše u menších dětí), že začnou styk s rodičem vyžadovat a těší se na něj.  

Podle slov z psychologa z organizace Triangl je velmi důležitá kvalita 

vztahu mezi rodičem a dítětem, dobrý vztah může pomoci překonat snáze 

problémy způsobené rozvodem. Vztahovou problematiku lze řešit při 

individuální či rodinné terapii. V případě, že rodiče i děti mají zájem, 

spolupracují psychologové s celou rodinou.  

Není opomenut ani význam mediace. Tato metoda můžeme pomoci 

rodičům dohodnout se na určitých pravidlech týkající se výchovy, společného 

setkávání apod., tím lze předejít případným konfliktům a nedorozuměním.  

Myslíme si, že rozvodové problematice by měla být věnována větší 

pozornost, jelikož se dotýká čím dál tím více lidí. Bakalářskou práci by bylo 

možné rozšířit o kazuistiky rodin, s kterými bylo pracováno komplexně. 



UK v PRAZE                                                                                   SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 58 

Seznam použitých zdrojů 

BAKALÁŘ, Eduard, et al. Rozvodová tématika a moderní psychologie.  

Praha : Karolinum, 2006. 124 s. ISBN 80-246-1089-2. 

 

COLOROSOVÁ, Barbara. Krizové situace v rodině. Praha : Ikar, 2008. 240 s. ISBN 

978-80-249-10277. 

 

DUDOVÁ, Radka. Otcovství po rozchodu rodičovského páru. Praha : Sociologický 

ústav AV ČR, 2008. 234 s. ISBN 978-80-7330-136-1. 

 

ČERNÁ, Petra. Rozvod, otcové a děti. Praha : Eurolex Bohemia, 2001. 98 s. ISBN 

80-86432-10-6. 

 

ČERNÁ, Petra. Rodinná mediace. Husitská teologická fakulta, 2010. 84 s. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 

 

GARDNER, Richard A. . Syndrom zavrženého rodiče. Praha : Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, 1996. 104 s. ISBN 80-85529-22X. 

 

GARDNER, Richard A. . Terapeutické intervence u dětí se syndromem zavržení 

rodiče děti se . Praha : TRITON, 2010. 428 s. ISBN 978-80-7387-365-3. 

 

JANOŠOVÁ, Pavlína. Dívčí a chlapecká identita : Vývoj a úskalí. Praha : Grada 

Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2284-9. 

 

JOPT, Uwe. Scheidungskinder - Problemkinder. Pädagogik DE. 1997, 49, 7/8, s. 

16-20. 

 



UK v PRAZE                                                                                   SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 59 

 
KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka . Rodinné právo v otázkách a odpovědí. Praha : Computer 

Press, 2000. 89 s. ISBN 80-7226-356X. 

 

KRIEGELOVÁ, Marie. Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci. Praha : 

Grada, 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2333-4. 

 

KRÝSLOVÁ, Maria. Adaptacia dieťaťa na stratu rodiča rozvodem. Psychologia a 

patopsychologia dieťaťa. 2000, 35, 1, s. 67-73. 

 

ROBERT, Michal. Mediate.com [online]. august 2000 [cit. 2011-02-21]. Why 

Mediation Works.  

Dostupné z WWW: <http://www.mediate.com/articles/roberts.cfm>. 

 

RYŠÁNKOVÁ, Magdalena . Děti, rodiče a rozvody. Psychologie dnes. 2002, 8, 

7/8, s. 20-21. 

 

SMITH, Heather. Děti a rozvod. Praha : Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-7178-906-2. 

 

TEYBER, Edward. Děti a rozvod. Praha : Návrat domů, 2007. 227 s. ISBN 978-80-

7255-163-7. 

 

WARSHAK, Richard A. . Revoluce v porozvodové péči o děti. Praha : Portál, 1996. 

237 s. ISBN 80-7178-089-8. 

 

WARSHAK, Richard A. . Rozvodové jedy. 1. Praha : TRITON, 2003. 389 s. ISBN 

80-7254-439-X. 

 

 

http://www.mediate.com/articles/roberts.cfm>


UK v PRAZE                                                                                   SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 60 

 
ZITA, J. Sociální poradenství jako druh pomoci. Hradec Králové : Gaudeamus, 

2003. 143 s. 

 

Austro-Bohemia. Fond ohrožených dětí [online]. 2007, 4.4.2011 [cit. 2011-04-05]. 

Fond ohrožených dětí. Dostupné z WWW: <http://fod.cz/>. 

 

Dětské krizové centrum, o.s. Dětské krizové centrum [online]. 2002 [cit. 2011-04-

05]. Dětské krizové centrum. Dostupné z WWW: <http://dkc.cz/>. 

http://fod.cz/>
http://dkc.cz/>

