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Anotace

Diplomová práce má povahu teoretické studie. Charakterizuje střídavou péči o děti po 

rozvodu rodičů jako nejvhodnější porozvodové uspořádání. Tento předpoklad vychází 

z vývojových změn evropské rodiny od dob francouzské revoluce, vývoje rodinného práva a 

důležitých aspektů rodinného práva, dále z potřeb dítěte, definice mateřské a otcovské lásky.  

Tuto hypotézu podporují i výsledky zahraničního výzkumu, které porovnávají život dětí 

v různém porozvodovém uspořádání. Následně práce pojednává o mediaci jako o vhodné 

možnosti pomoci rodičům dospět k takovému řešení, které bude vyhovovat všem 

zúčastněným stranám sporu. Na závěr jsou uvedeny případové studie.   

This thesis is a theoretical study that characterizes shared childcare after divorce as the 

most suitable post-divorce arrangement. This assumption is based on developmental changes 

in the European family from the time of the French Revolution, the development of family 

law and important aspects of family law, as well as on the needs of children, and definitions 

of maternal and paternal love. This hypothesis is also supported by the results of foreign 

research, which compares the lives of children in different post-divorce arrangements.  The 

following paper discusses mediation as an appropriate way of helping parents achieve a 

solution that is suitable for all participants in the dispute. In the conclusion some case studies 

are presented.
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1 Úvod

„Rodina je společnost, jež tvoří základní výbavu a přirozený stav člověka. Rodina je 

nejpřirozenější a nejstarší ze všech společností: vytváří základ pro národní společnost, neboť 

lid anebo národ není nic jiného než celek složený z mnoha rodin. Rodina se zakládá 

manželstvím, z něho jsou pak rozeny děti, jež prodlužují život rodiny, udržují lidskou 

společnost při životě a nahrazují ztráty, jež v ní způsobuje smrt každý den.“ (Možný, 1990, s. 

17) Tato definice rodiny je zaznamenána ve Velké francouzské encyklopedii, která 

je základní knihou osvícenství. Stala se dominantní a vstoupila do kulturně společenského 

podvědomí společnosti. V dnešní době je rodinou označován především pár s dětmi. Moderní 

společnost je schopna tolerovat nemanželské páry s dětmi a je jen otázkou času, kdy bude 

schopna tolerovat páry stejného pohlaví s dětmi.   

„Svět naší rodiny je světem naší suverénní kompetence.“ (Možný, 1990, s. 9) Chráníme 

si nejsoukromější prostor rodinných vztahů, do kterého by neměl nikdo zasahovat, pokud si 

sami přímo nepožádáme o radu. Mezi základní právo kulturního člověka patří právě právo na 

rodinné soukromí. Mezi nejčastější důvody narušení tohoto soukromí patří rozvod, kdy se 

rodinné soukromí rozdělí mezi soudce, sociální pracovnice, advokáty, soudní znalce apod.

S rozvodem se setkal každý z nás, ať již zprostředkovaně u svých blízkých či přátel, 

nebo osobně, kdy narušil pocit našeho bezpečí a vyvolal existenční nejistotu. 

Rozvod sebou přináší mnoho těžkých rozhodnutí. Nejdůležitější a často i nejbolestivější 

rozhodnutí se týkají dětí. Kde a s kým budou děti žít? Kdo se o ně bude starat a pečovat o ně? 

Komu budou svěřeny do péče? 

Vážnost tohoto rozhodnutí vyvolá dojem, že rozvádějící se rodiče budou pečlivě 

zvažovat různé alternativy. Budou se radit s odborníky psychology, sociálními pracovníky a 

hledat to nejlepší řešení. Bohužel pravda je, že většina rozvádějících se párů nevěnuje zdaleka 

tolik energie a času tomuto rozhodování jako např. dělení majetku a určování, kdo získá 

televizi či sedačku. Mohlo by se zdát, že své děti nemají rádi, ale zde působí vliv kulturně 

společenské zvyklosti, která zbavuje rodiče řídit se vlastním úsudkem a diktuje zaběhlý 
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postup vždy stejného porozvodového uspořádání pro všechny děti: po rozvodu mají děti žít u 

matky a být v její výhradní péči.

Tento zvyk vychází z předpokladu, že ženy jsou od přírody lepšími rodiči než muži, a že 

matky jsou pro děti důležitější než otcové. Mystika mateřství má své hluboké společenské 

kořeny, které přinesly ženě více moci a výsad ve světě zcela ovládaným muži a na druhé 

straně přinesla muži sílu pokračovat v odvěké nadvládě nad ženami. Ideál ženy tvořila 

představa ženy v domácnosti a matky, tím byla snížena její konkurenceschopnost v profesním 

uplatnění a v získávání vlivných pozic, které poskytovaly moc. V roce 1963 s knihou Betty 

Friedanové přišlo znovuzrození feminismu, které otřáslo s tradiční rolí ženy pečovatelky. 

Nyní jsou dveře pro ženy otevřeny a není nic, co by žena nemohla dělat. Což se projevilo jako 

úděl „superženy“, kdy žena musí zvládnout své pracovní povinnosti vedle tradiční 

odpovědnosti ženy pečovatelky. Je to problém i v úplné rodině, kde pomáhá manžel. 

V rozvedené rodině se z toho stává problém nezvládnutelný. Studie dokazují, že rozvedené 

matky pociťují přetížení z odpovědnosti vyplývající z výhradní péče o dítě. To, co se zdálo 

být jako výhra, se stává břemenem, které zabraňuje vést rozvedeným matkám spokojený a 

plnohodnotný život, a otcům znemožňuje smysluplný kontakt s jeho potomky. (Warshak, 

1995) 

V dnešní době přichází na řadu moderní řešení vycházející z porozumění a ze vzájemné 

dohody rodičů – střídavá péče o děti po rozvodu. Nárůst rozvodovosti nás přinutil povšimnout 

si problému „výhradní péče“, který zahrnuje přetížení rodičů se svěřenými dětmi, odcizení 

rodiče, kterému děti svěřeny nebyly a děti truchlící po nepřítomném rodiči. 

Hlavním cílem diplomové práce je na základě analýzy odborné literatury a případových 

studií přiblížit střídavou péči o děti po rozvodu rodičů a odstranit předsudky, které ji 

doprovázejí. 

Dílčími cíly jsou: 

 s nadhledem zhodnotit postavení jednotlivých stran rozvodového konfliktu 

(matky, otce i dětí) a vliv této vypjaté krizové situace na kvalitu jejich životů,

 nabídnout možnosti řešení, jak docílit střídavé péče ve vztahu mezi konfliktními 

rodiči.
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2 Společnost, rodina a právo

Vývoj společnosti má vliv na utváření rodiny a rodina ovlivňuje vývoj společnosti. 

Důsledky změn ve společnosti se odrážejí v tvorbě práva a zejména v právu rodinném.  Mezi 

těmito veličinami je úzká provázanost, proto je důležité připomenout si jejich dosavadní 

vývoj, nejdůležitější proměny a současný stav.

2.1 Společnost a rodina

Církev v Evropě po staletí určovala základní normy správnosti chování a uspořádání 

mezilidských vztahů v rodině. Největší podíl na vlivu měla církev katolická, později i v malé 

míře církve protestantské. Dalo by se tedy usuzovat, že česká rodina se utvářela a trvala jako 

rodina katolická. Je historicky dokázáno, že církev vyžadovala dodržování určitých norem jen 

pro získání větší moci a majetku, nikoliv z dobrých mravních důvodů, za které se mnohdy 

schovává i dnes. (Možný, 1990)

Francouzská revoluce v roce 1789 přinesla do rodiny světský ekvivalent.  Manželství se 

stalo světskou institucí ve smyslu, že sňatek nemusel být církví posvěcen, ačkoli nebylo 

zakázáno z manželství učinit svátost. Důležitou skutečností bylo, že manželství, která 

legalizoval stát, mohla být také rozvázána. Tímto se vytvořila ochrana proti svazkům 

dojednaným rodiči a vnuceným partnerům. 

Dalším významným činitelem, který ovlivnil evropskou rodinu, byly světové války 

v první polovině minulého století. Války, které zapříčinily dlouhodobé odloučení manželů, 

odložení sňatku či založení rodiny, rozšíření nevěry, prostituce a zvýšení rozvodovosti. Válka 

rozdělila členy rodiny, muže ohrozila na životech a ženy vystavila nebezpečí znásilnění. 

Vedle destruktivních vlivů války na rodinu, je důležité připomenout, že válka vedla 

k zrovnoprávnění vztahu žen a mužů. Když muž odešel do války, žena měla za úkol převzít 

povinnosti svého muže a co nejlépe zabezpečit rodinu. Zlepšily se organizační schopnosti při 

nedostatku potravin a spotřebního zboží. Pro ty co nebojovali, bylo více práce a potřebovali 
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značnou vynalézavost pro to, aby se uživili. Např. ve Velké Británii válka uspíšila volební 

právo pro ženy nebo ve Francii urychlila povolení adopce. Mír sebou přinesl především snahu 

k návratu k původním hodnotám. 

Změny do rodiny přináší zaměstnání matky. V průběhu historie dochází k přerodu ženy 

v domácnosti, která výhradně pečuje o děti a rodinné zázemí, do ženy zaměstnané. Nejvíce 

byly ženy zaměstnávány v textilním průmyslu a domácí službě. Vlivem druhé průmyslové 

revoluce se přidává uplatnění v úřednických profesích a ve státní správě. Zvyšoval se i nárok 

na střední a vyšší vzdělávání žen. Potřeba peněz na mechanické vymoženosti pro domácnost, 

široká nabídka spotřebního zboží, možnosti trávení volného času, využívání různých druhů 

služeb a nestabilita manželství měla za následek, že se zaměstnaná žena stala ve společnosti 

normou. Např. ve Francii v roce 1986 bylo zaměstnáno 44,6% vdaných žen. Zaměstnáním se 

ženy stávají potenciálně finančně nezávislé a již nemusejí setrvávat v neuspokojivém vztahu. 

Náročnost skloubení pracovních povinností a péče o domácnost způsobila snížení počtu dětí 

v rodině na jedno až dvě. Budování kariéry a podřízení se pracovním povinnostem podporuje 

rozhodnutí nemít dítě vůbec. V současné době však ženy nepracují pro uspokojení vlastních 

potřeb, ale významně přispívají do rodinného rozpočtu a udržují životní úroveň rodiny. 

Finanční podpora od státu, od bývalého partnera, či od příbuzných společně s vlastním 

příjmem zapříčinila nezávislost ženy. Současně s nárůstem počtu zaměstnaných žen se 

zvyšuje i počet rozvodů, svobodných matek, osamělých rodičů a dvojic žijících v nesezdaném 

soužití. V dnešní době je ve společnosti více osamělých rodičů než dříve, avšak nelze tento 

trend považovat za signál „zániku rodiny“, jak se dozvídáme z mnoha sdělovacích prostředků, 

neboť často jednotlivec odchází z jednoho vztahu, aby začal vztah nový. Důkazem o 

přetrvávání párového života a o udržení ústřední společenské role rodiny jako jednotky 

socializace dětí byla studie zpracovaná londýnským Centrem studií rodiny (Family Policy 

Studies Centre). Tedy přetrvává pravidlo, že většina evropských dětí je do dospělosti v péči 

rodičovského páru, i když v podobě různých alternativních uspořádání rodiny. Pokud tomu 

tak není, tak toho děti litují a touží po rodinném ideálu společného soužití. (Goody, 2006)
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2.2 Rodinné právo

Na postupných změnách zákona o rodině, lze pozorovat vývoj společnosti a 

mezilidských vztahů.

2.2.1 Historický náhled úpravy výchovy a výživy do roku 1963

Tradice kanonického práva ovlivnila všeobecný občanský zákoník z roku 1811. 

Církevní pravidla jsou státem autorizována a stát nad jejich plněním vykonává dozor. 

Manželství je chápáno jako smlouva mezi manžely, která je uzavírána na základě snubní 

svobody. Manželství může být uzavřeno, pokud tomu nebrání nějaká zákonná překážka. 

Přesné formulace zákonných překážek jsou obsaženy v zákoníku. Manželství je svazek dvou 

nerovnoprávných subjektů. Žena je podřízena manželovi, který je hlavou rodiny a je povinna 

pomáhat v hospodářství, obydlí a plnit jeho nařízení. Občanský zákoník tedy hovoří pouze o 

moci otcovské. Otec rozhoduje otázky týkající se volby povolání dětí, jmění a povinností dětí, 

které jsou výhradně pod jeho mocí. Opomíjí rodičovská práva matek a nepočítá s uplatněním 

matek ve výchově. (Veselá, 2003)

Zákon č. 3/1869, který novelizoval tento občanský zákoník, jenž se dotýkal smiřování 

manželů před soudním rozvedením. „Jestli manželé při rozvodu nebo rozluce manželství 

neshodli se za souhlasu soudu o péči a výchově dětí, rozhodne soud, přihlížeje ku zvláštním 

poměrům případu se zřetelem k zájmu dětí, povolání, osobnosti a vlastnostem manželů a 

k příčinám rozvodu nebo rozluky, mají-li všechny nebo které děti otci nebo matce býti 

ponechány. Druhý manžel je však přece oprávněn s dítětem osobně se stýkati. Soud může 

tento styk blíže upraviti. Náklady na výchovu nese otec.“ 

Další novela č. 276/1914 poprvé hovoří o péči o děti při rozvodu nebo rozloučení 

manželství. „Jestliže při rozvodu nebo rozloučení manželství manželé bez souhlasu soudu 

učinili úmluvu o péči o děti a o jejich výchově, má soud přihlížeje ke zvláštním poměrům

případu se zřetelem na zájmy dětí, na povolání, osobnost a vlastnosti rodičův a na příčiny 

rozvodu nebo rozloučení rozhodnouti, zda všechny děti nebo které z nich otci nebo matce mají 
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býti ponechány. Druhý manžel podrží však přece právo, osobně s dítětem se stýkati. Soud 

může styk podrobněji upraviti. Náklady na výchovu nese otec.“ 

Období po 2. světové válce bylo velmi složité. Je charakteristické politickým střetem o 

budoucí charakter státu, který vyústil v definitivní řešení politické, ekonomické a právní 

orientaci Československé republiky. Jako první významnější právní akt bylo schválení zákona 

č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1950. Změny se 

projevily v novém pojetí manželství, které zrovnoprávňuje vztah mezi manželi a vyjadřuje 

hluboký zájem o dítě. Ukládá povinnost rodičům zajistit výživu a výchovu dítěte. Pečovat o 

něj tak, aby nedocházelo k rozporům se zájmy společnosti. Hovoří již o moci rodičovské, 

nikoli otcovské, která náleží oběma rodičům. (Veselá, 2003)

Zákon č. 266/1949 Sb., o zatímních změnách v některých občanských věcech právních, 

který nabyl účinnosti 1. ledna 1950. Následuje citace § 23, který se svým zněním přibližuje 

aktuálnímu znění zákonu o rodině. „Nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, rozhodne soud na 

návrh o tom, komu má být dítě svěřeno do výchovy a jakou částkou má každý z rodičů 

přispívat na jeho výživu. Rozhodnutí může být nahrazeno dohodou rodičů; taková dohoda 

však vyžaduje souhlas soudu.“ 

2.2.2 Zákon o rodině

Zákon o rodině č. 94/1963 Sb., který je účinný od 1. dubna 1964 a platí dodnes. Prvotní 

úprava výchovy a výživy byla součástí rozsudku o rozvodu manželství §26 „V rozhodnutí, 

kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti 

k dítěti po dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do výchovy a jak má každý 

z rodičů přispívat na jeho výživu. Rozhodnutí o úpravě práv a povinností rodičů k dítěti může 

být nahrazeno jejich dohodou, která ke své platnosti potřebuje schválení soudu. Soud při 

rozhodování o právech a povinnostech rodičů nebo při schvalování jejich dohody vždy 

přihlédne k tomu, aby byly zajištěny nejpříznivější podmínky pro zdárný vývoj dítěte 

v uvědomělého občana.“
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Poměry dítěte po dobu po rozvodu byly upraveny po dlouhodobě trvajícím soudním 

sporu, kdy se soud zabýval příčinami a vinou rozvratu manželství a úpravou výchovy a výší 

výživného. Vyloučení určování viny novelou se zjednodušilo rozhodování soudů o 

porozvodové péči o děti. Nadále však docházelo k nestabilním poměrům dětí rozvádějících se 

rodičů, proto bylo přistoupeno novelou č. 91/1998 k rozdělení soudního řízení o rozvod 

manželství rodičů nezletilých dětí na dvě soudní řízení. Dle této novely účinné od 1. 8. 1998 

dle §25 dosud nelze manželství rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě 

poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Tato novela poprvé rozšiřuje možnosti úpravy 

poměru dětí pro dobu po rozvodu tak, že „soud může svěřit dítě do společné, popřípadě 

střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho 

potřeby. Tato novela rozšířila povinnosti soudu sledovat zájem dítěte a to s ohledem na jeho 

osobnost, vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů.“ 

Střídavá a společná výchova je nejmladší formou úpravy výchovy porozvodové péče o 

děti. Od té doby probíhají diskuze odborníků psychologů, právníků, sociálních pracovníků o 

optimálních podmínkách pro rozhodnutí o těchto formách (věk dítěte, délka střídavé společné 

výchovy, souhlas rodičů). Společná výchova se v praxi téměř nerealizuje.  Proto následující 

statistické údaje, které se týkají přehledu o rozhodnutích soudů do společné, popřípadě 

střídavé výchovy obou rodičů, mohou být vzaty pouze jako údaje o střídavé výchově. 

Skutečnost, že střídavá výchova se stává stále častějším řešením úpravy výchovy a výživy 

dětí, dokládá statistika ministerstva spravedlnosti.
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Soudní rozhodnutí o výchově po rozvodu rodičů
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GRAF č. 1: Přehled o pravomocných rozhodnutích soudu v opatrovnických věcech.

2.2.3 Rodičovská zodpovědnost v českém právu

Rodičovská zodpovědnost byla jako právní pojem zakotvena v českém právním systému 

až novelou zákona o rodině č. 91/1998.  Je definována osobním vztahem všech jeho subjektů, 

založena na rodinně-právním charakteru. Vztah je tvořen na jedné straně dětmi a na straně 

druhé rodiči. Dítě se stává subjektem v okamžiku narození. Důsledek je, že i nenarozené dítě 

je-li počato a narodí-li se živé, může být dědicem. Všichni, kdo nedovršili doby zletilosti, tedy 

věku 18 let, jsou považováni za děti. Výjimku tvoří případy nabytí zletilosti z důvodu 

uzavření sňatku na základě povolení soudu v době mezi 16 a 18 rokem věku, kdy dítě nabývá 

plné způsobilosti k právním úkonům. Dosažením zletilosti však vztah daný rodičovskou 

zodpovědností zcela nezaniká, ale některá práva a povinnosti přetrvávají, např. vyživovací 

povinnost. 
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Za matku je považována žena, která dítě porodila (§ 50a zákona o rodině). Otázkou 

otcovství se zabývá ust. §51 až § 62a zákona o rodině. Otcem je manžel matky dítěte, nebo 

muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, nebo muž, jehož otcovství 

bylo určeno soudem. Rodič musí být plně způsobilý k právním úkonům, jinak jeho 

rodičovská zodpovědnost zaniká. Nemůže zastupovat v právních vztazích ani sám sebe, natož 

pak své dítě. Pokud druhý z rodičů má plnou způsobilost k právním úkonům, stává se 

výhradním a jediným nositelem rodičovské zodpovědnosti a pokud žádný takový druhý rodič 

není, musí být dítěti ustanoven poručník dle §78 zákona o rodině. V souvislosti s rodičovskou 

zodpovědností je významné zmínit § 32 zákona o rodině, který zdůrazňuje, že rozhodující 

úlohu ve výchově dětí mají rodiče, což určuje rovnocenné postavení obou rodičů. Úmluva o 

právech dítěte (č. 104/1991 Sb.), která zavazuje státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, 

vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byla uznána zásada, že oba rodiče mají společnou 

odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Tedy dítě má právo, aby bylo vychováváno oběma 

svými rodiči, což nabývá na významu např. při únosu dítěte jedním z rodičů, ať již v rámci 

České republiky, ale i v mezinárodním měřítku. 

Zákon definuje rodičovskou zodpovědnost v § 31, ale různorodost života ztěžuje 

možnost předvídat všechny situace, proto ustanovení § 31 obsahuje pouze demonstrativní 

výčet. Rodiče jsou povinni poskytovat nezletilému dítěti péči o jeho zdraví, o jeho tělesný, 

citový, rozumový a mravní vývoj. Zastupovat dítě v jeho právních vztazích a spravovat jeho 

jmění.  Dále jsou povinni důsledně chránit zájmy dítěte, což je také zakotveno v čl. 3 Úmluvy 

o právech dítěte. Rodiče jsou povinni řídit jednání dítěte a vykonávat nad ním dohled 

odpovídající stupni jeho vývoje. Rodiče mohou použít možnosti přiměřených výchovných 

prostředků tak, aby nebylo ohroženo zdraví dítěte, jeho tělesný, citový a mravní vývoj, ani 

jeho důstojnost.  Rodiče jsou povinni dítě vychovávat, aby bylo dosaženo morálního a 

intelektuálního prospěchu dítěte, ovlivňovat jeho chování tak, aby směřovalo k pozitivnímu 

chování a postojům a bylo motivováno k určitým pozitivním cílům.

Článek 12 Úmluvy o právech dítěte uděluje dítěti právo s ohledem na stupeň svého 

vývoje vytvořit si vlastní názor. Má právo obdržet potřebné informace a má právo svobodně 

se vyjadřovat ke všem rozhodnutím rodičů týkajících se podstatných záležitostí jeho osoby. 
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Dítě má právo být slyšeno v každém řízení, v němž se o takových záležitostech rozhoduje. 

Dítě má právo sdílet stejnou životní úroveň, jakou mají jeho rodiče. Dítě má být vychováváno 

k lásce vůči všem členům rodiny, a to ve vztahu k oběma rodičovským stranám. Jen takto 

vedené dítě má správný předpoklad stát se citlivým, tolerantním a empatickým člověkem. 

Toto jsou významná východiska pro úpravu styku dětí s rodiči, s nimiž nežijí ve společné 

domácnosti. Děti mají právo na lásku obou rodičů. Je důležité zdůraznit, že zájem dítěte na 

omezení nebo zákaz styku s jedním z rodičů není možný na základě vzájemných 

nesrovnalostí, konfliktů a nenávisti mezi rodiči. Jde o tak závažný zásah do lidských práv 

všech účastníků, že ho lze odůvodnit pouze naprosto zásadními a vážnými okolnostmi, které 

ohrožují zdraví či život dítěte a je vždy na pečlivém zvážení soudu, zda je tento postup 

opravdu nutný. Citové vazby dítěte s dalšími osobami ovlivňují citový vývoj dítě, proto 

novela zákona umožňuje i úpravu styku s prarodiči nebo sourozenci dítěte. 

Dítě je povinno rodičům, s nimiž žije ve společné domácnosti, podle svých schopností 

pomáhat a má-li vlastní příjem, popř. majetek, je povinno přispívat i na úhradu společných 

potřeb rodiny. Dítě je povinno ctít a respektovat své rodiče. (Nová, 7/2008)

2.2.4 Úmluva o styku s dětmi

Úmluva o styku dítěte byla uzavřena 15. 5. 2003 ve Štrasburku. Umožňuje úpravu styku 

za předpokladu využití tzv. ochranných nástrojů a záruk. Zahrnuje např. dohled nad stykem, 

povinnost osoby uhradit náklady spojené s cestou a ubytováním dítěte, možnost udělení 

pokuty, zajištění, aby osobě usilující o styk v něm nemohlo být zabráněno apod.

„Pro zajištění vrácení dítěte nebo prevence nepatřičného odvlečení lze uložit odevzdání 

cestovního dokladu či průkazu totožnosti, finanční záruky, zástavy majetku, závazky či 

prohlášení učiněná před soudem, stanovení povinnosti osobě, která styk s dítětem realizuje, 

pravidelně se dostavovat k příslušnému orgánu - orgánu péče o mládež, na policejní stanici 

apod.“ (Nová, 8/2008, s. 20)

Mezinárodní únos dětí je velmi těžko řešitelná situace. Česká republika přistoupila 

k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, která byla 
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zveřejněna pod č. 34/1998 Sb., jejímž smyslem a účelem je náprava nezákonného stavu a co 

nejoperativnější a nejrychlejší návrat dítěte.

2.2.5 Nezletilé dítě před opatrovnickým soudem

Pro všeobecnou veřejnost je neobvyklé radit se o důležitých věcech s dětmi a tím jim 

přiznat podíl na rozhodování. Dospělý je ten, kdo určuje, co je pro dítě to nejlepší a ne aby 

tomu bylo naopak. Přesto je to právo, které je dítěti zaručeno Ústavou a dalšími právními 

předpisy. Stále častěji se setkáváme se situací, kdy rozhodnutí dospělého o dítěti nebylo zcela 

adekvátní a mělo za následek zbytečné utrpení. Objevuje se tedy před námi výzva: „Je třeba 

naslouchat dětským hlasům.“ Děti nám sdělují důležité informace, které mohou změnit naše 

rozhodování o nich, i způsob, kterým to děláme. Informace, které zvyšují vědění o dětských 

potřebách, pocitech a preferencích. Takto získané vědomosti by sloužily k formování 

rodičovských plánů, které by vedly k zdravějšímu přizpůsobení se porozvodové situaci.  

Vyslyšení názoru dítěte neznamená, že dětmi vyjádřená preference určí konečný výsledek, ale 

je významné pro určení nejlepšího zájmu dítěte. „Děti se při rozvodu cítí bezmocné a měly by 

být vyzvány, aby činily návrhy, které by rodiče měli brát vážně. Tímto způsobem se mohou 

děti cítit jako aktivní vylepšovatelé a nikoli jako pasivní figurky v krizi.“ (Bakalář, 2008, s. 

20) 

„Mládež, jejíž životy řídily soudní rozsudky nebo rodičovské dohody, byla nešťastná, že 

ztratila svoji svobodu, kterou jejich vrstevníci považovali za samozřejmou. Jednotlivci 

prohlašovali, že mají jen malý vliv na rozhodování o svých rozvrzích, méně možností se 

rozhodnout, čím a kde budou trávit svůj čas, zejména o velmi oblíbených prázdninách. 

Soudem vytvořené a sešněrované dítě nemá žádnou formální příležitost vyjádřit své názory, 

dokonce ani svoji preferenci vůči různým plánům.“ (Bakalář, 2008, s. 21)

Odvážné naslouchání dítěti má svá závažná úskalí. Jednak správně rozpoznat a 

porozumět podstatě preferencí dítěte a na straně druhé nezatížit dítě neadekvátní měrou 

mocenského rozhodování, což je důsledek předání nadmíry pravomocí. Mít na paměti, že děti 

mohou říkat každému rodiči to, co si myslí, že chtějí rodiče slyšet. Je velmi důležité 
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individuální posouzení a vidět důvody proč děti zastávají určité postoje, např. preferují rodiče, 

kterého se více bojí, nebo naopak preferují rodiče, který jim dává větší volnost, zahrnuje je 

drahými dárky, dovoluje mu to, co je zakázané: pít alkohol, toulat se v nočních hodinách 

apod. Pokud bychom se postavili na stranu takto zvoleného rodiče, je tu riziko, že dítětem 

bude manipulováno a že na něj bude vykonáván nátlak. 

Dalším rizikem vyslyšení dítěte je vytvoření nevhodného spojenectví s jedním rodičem, 

které je často spojeno s popuzováním vůči druhému rodiči a následnému odcizení rodiče. 

Nebezpečí vzniku syndromu zavrženého rodiče.

Mohla by také nastat situace, kdy se oslabí autorita rodiče a z dítěte se ihned stává 

manipulátor ve svůj prospěch. 

Nelze tedy posuzovat dětské názory bez profesních znalostí zaměřených na 

porozvodovou výchovu dítěte, zákonitosti vývoje dítěte, praxe a zkušeností. Východiskem 

pro důsledné předcházení vtažení dítěte do ohniska sporu je ustanovení kolizního opatrovníka, 

či zapojení dítěte do kooperativních nebo usmiřovacích procesů např. prostřednictvím 

mediátora. 

Odborníci hledají řešení, jak poskytnout dítěti možnost kritiky a kreativity 

v rodičovském plánu a v rodičovském chování tak, aby zajistili ochranu před tlakem spojit se 

s jedním rodičem proti druhému a minimalizovat i ostatní zdroje bezdůvodného napětí.  

Empirické výzkumy neurčují přesné vzorce, podle kterých by se dalo řídit a posuzovat 

schopnost rozhodování dítěte o porozvodovém rodičovském plánu.  Je logické, že čím je dítě 

starší, tím má větší kompetence o sobě rozhodovat. Odborníci se přiklánějí k hranici 12 a výše 

let věku dítěte, ale kladou důraz na individuální posuzování každého případu a pečlivé 

posouzení situace v rodině a vždy si uvědomovat, že dítě ve vypjaté emocionální situaci může 

selhat.   

Podle mého názoru jednou z největších chyb, které se soudce může dopustit, je dát dítěti 

možnost volby mezi rodiči. Dítě tak čelí lítosti z rozchodu rodičů, pochybám a pocitu viny 

vůči nevybranému rodiči.  Z takového procesu dítě odchází zraněno a absolutně zničeno. 

(Bakalář, 2008)
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3 Dítě, jeho potřeby a rodičovská láska

„Dítě za „své“ rodiče přijímá ty, kteří se k němu mateřsky a otcovsky chovají a mají je 

rádi.“ (Matějček, 1994, s. 16) Dítě přijímá za své rodiče ty, kteří mu poskytují jistotu a 

bezpečí, bez ohledu na to, kdo ho porodil, či počal. Pouhá biologická rovina v rodičovství 

nehraje tu nejvýznamnější roli. Pud a instinkt zde prohrává s jistotou milujícího náhradního 

rodiče. (Matějček, 1994)

Děti ze všeho nejvíce potřebují jistotu ve vztazích ke svým lidem. Každý živočišný druh 

má specifickou schopnost, aby přežil, ať už je to rychlost, mrštnost, mimikry, velikost, 

vyvinutý čich apod. U člověka každého napadne, že touto schopností je rozum, jenže to by 

bylo žalostně málo a k přežití by to nestačilo. Člověku byl přidán i vztah. To můžeme chápat 

v rovině vztahovat se, natahovat se za někým, k někomu, ale také v rovině být přitahován, 

k někomu patřit, s někým být. Lidské mládě nedokáže přežít bez lidí, kteří by ho chránili a 

pomáhali mu a to vše je umocněno bezpodmínečnou láskou, kterou ho náležitě zahrnují. 

Poslední poznatky v oblasti biologického chování poukazují na skutečnost, že lidské mládě 

bylo nošeno na levém boku matky, kde mělo dítě pohodlí, je přidržováno levou rukou, při 

čemž pravá ruka je volná a může pracovat. Takhle bylo dítě nošeno blízko srdce, jehož 

rytmus má uklidňující účinek. Je blízko zdroje potravy. Tedy v náručí se člověk cítí v bezpečí.

Dítě je již od narození vybaveno určitými mechanismy pro komunikaci – pláč, úsměv. 

Úsměv dítěte má neuvěřitelnou komunikační sílu. Studie mateřského chování prokázala, že se 

jednoznačně jedná o chování instinktivní, kdy reakce jednoho vyvolá patřičnou odezvu 

druhého, tedy mateřské chování je téměř dokonale přiměřeno chování dítěte. Těmito vzorci 

mateřského chování jsou vybaveni muži i ženy stejnou měrou. Podle D. Sterna jsou schopni 

mateřského chování již chlapci a dívky ve věku 8-9 let a výš. (Matějček, 1994)

Při výchově dítěte nejvíce záleží na vztahu lásky mezi rodičem a dítětem. Milované dítě 

dokáže podat maximální výkon, proto je důležité umět dát svoji lásku najevo. Jak píše G. 

Chapman ve své knize: „Když budete mluvit jazykem lásky svého dítěte, můžete jeho 

„citovou nádrž“ naplnit láskou. Když se dítě cítí milováno, lze je mnohem snáze ukázňovat a 
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učit, než když je jeho „citová nádrž“ téměř prázdná.“  V takovéto citové nádrži je soustředěna 

síla, kterou je schopno dítě využít v náročných situacích. Je třeba citovou nádrž naplňovat a 

pravidelně doplňovat bezpodmínečnou láskou, tedy láskou opravdovou. Bezpodmínečná láska 

je láska, která dítě přijímá a oceňuje za to, kým je, nikoli za to, co dělá. Láska, které záleží 

pouze na skutečnosti, že dítě prostě a jednoduše je. Pomocí bezpodmínečné lásky můžeme 

předcházet zášti, strachu, nejistotě a pocitu viny. Tedy dítěti hluboce porozumět a zvládnout 

jeho dobré i špatné chování. Je stále náročnější v dnešní společnosti vychovávat citově zdravé 

dítě. Každý člověk vnímá a vyjadřuje lásku svým zvláštním způsobem. Chapman rozlišuje pět 

jazyků lásky: fyzický kontakt, slova ujištění, pozornost, dárky a skutky služby. Každý 

potřebuje být milován svým jedinečným způsobem. Živnou půdou pro konstruktivní lidské 

úsilí je schopnost přijímat a dávat lásku. Je dobré si uvědomit, že děti vnímají projevovanou 

lásku velmi intenzivně a jsou velmi citlivé i na další emoce, které prožívají jeho rodiče 

(strach, zlost, hněv, spokojenost, štěstí apod.). Pro děti jsou emoce rodičů nepřehlédnutelné. 

Nejjednodušší jazyk lásky, ale také jeden z nejsilnějších je fyzický kontakt.  Dotykem 

můžeme láskou naplňovat dětské srdce neomezeně: bezděčnými dotyky ruky, ramene, 

pohlazení po vláskách, po zádech apod. Fyzický kontakt není jen o objímání a polibcích.  Na 

začátku života zahrnujeme děti fyzickým kontaktem instinktivně, což je pro citový vývoj 

dítěte životně důležité. Dítě ve školním věku vnímá každodenní ranní objetí na cestu jako 

ochranu a navozuje pocit jistoty a bezpečí. Objetí na přivítanou vyjadřuje: „Vítej doma, už tě 

tu čekáme.“  Velmi oblíbeným druhem dotyku je držení dítěte v náručí, když mu rodič čte 

pohádku. Takto významnou chvíli si dítě pamatuje celý život. Důležitou roli sehrává dotyk, 

když je dítě nemocné, smutné nebo když se stalo něco neobvyklého. V těchto chvílích by se 

mělo s chlapci zacházet stejně jako s děvčaty, i když tyto projevy považují za ryze ženské. 

Fyzický kontakt je třeba přizpůsobit věku dítěte. Dospívajícího muže nebudeme objímat 

v přítomnosti vrstevníků, abychom ho neuváděli do rozpaků. A naopak se nebudeme zdráhat 

políbit nebo obejmout dospívající dceru, i když máme pocit, že to není zcela vhodné.  Pokud 

je pro dítě primárním jazykem lásky fyzický kontakt, zaznívá vaše dotýkání jako láskyplné 

výkřiky. Na druhou stranu, pokud je dotykem vyjadřován hněv či nepřátelství, jsou tímto 

chováním tyto děti hluboce raněny a pohlavek je vyloženě zdrtí. 
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Význam dotyku pro děti není moderním objevem, a proto by se na něj nemělo v lidské 

interakci zapomínat.

Druhým jazykem lásky jsou slova ujištění: „Mám tě ráda. Mám tě rád.“  Láskyplná 

slova v dítěti vyvolávají vědomí vlastní hodnoty, protože jimi oceňujeme samotné jeho bytí. 

Ke slovům lásky můžeme přidat i slova chvály a povzbuzení, kdy vyjadřujeme souhlas s tím, 

co dítě dělá. Slova povzbuzení mají velkou sílu, dodávají odvahu poznávat nové, být lepší a 

dokázat toho ještě víc. V neposlední řadě nezapomínejme na slova vedení, která určují směr 

v etickém a mravním rozvoji. Podporují osvojení si základů slušnosti a rozvinutí určitých 

vlastností prospěšných pro budoucnost.

Všechna tato slova vyjadřují: záleží nám na tobě, máme tě rádi, líbíš se nám. Na druhé 

straně příkrá a kritická slova jsou velice zraňující. Úspěšný vztah mezi rodiči a dětmi je 

doprovázen vzájemnou pozitivní komunikací.

Třetím jazykem lásky je pozornost. Každé dítě touží po soustředěné pozornosti, která je 

podmíněna společně stráveným časem. Pozorností poskytujeme dítěti pocit, že je pro nás 

důležité, že jsme s ním rádi. V dnešní uspěchané době, kdy jsou lidé příliš zaměstnaní a mají 

strach z nejisté budoucnosti, kdy mohou snadno přijít o práci, se stává pozornost věnovaná 

dítěti či partnerovi, příbuzným, přátelům nedosažitelným komfortem a to jsem nezmínila 

pozornost, kterou by měl věnovat člověk sám sobě pro nabití životní energie. Podléháme 

pocitům nedostatku času, depresím a nespokojenosti. Být spolu a něco dělat společně, to je po 

čem děti touží, co si přejí. Přirozeným důsledkem společně stráveného času většinou je 

důvěrný rozhovor, který je velmi důležitý pro posílení pozitivního vztahu a k 

vzájemnému poznávání.  Sdělení vlastního životního příběhu posiluje důvěru ve vztahu a 

formuje sociální vlastnosti. Jak pozitivně komunikovat, naslouchat druhému názoru a 

respektovat jej, jak zdravě vyjádřit nesouhlas, jak se chovat v budoucím partnerství, jak si 

poradit s pracovními vztahy apod. 

V době, kdy „čas jsou peníze“, je dobré společný čas plánovat. Stejně tak, jako 

plánujeme obchodní schůzku, zapišme si do diáře: večeře s dcerou nebo fotbal se synem. 

Můžeme tak zajistit svým dětem příjemné a šťastné vzpomínky.
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Čtvrtým vyjádřením lásky je umění obdarovat, tedy dárek. Skutečný dar je darován 

zdarma, není odměnou, slouží pouze pro potěchu obdarovaného. Není správné zahrnovat děti 

dárky jako kompenzaci zaneprázdněnosti rodičů. Důsledkem tohoto chování je negativní 

změna v charakteru. Děti se mohou stát materialisty a velmi dobrými manipulátory. 

Opravdový dárek vyjadřuje, že nám na obdarovaném záleží, že jsme na něj mysleli a 

udělali si čas a dárek pro něj zakoupili. 

Posledním jazykem lásky jsou skutky služby. Být rodičem je závazek na celý život. 

Narozením dítěte jsme se zavázali k určité službě, která bude trvat minimálně 18 let, ale 

s největší pravděpodobností mnohem déle. Je to služba fyzicky i citově velmi náročná. 

Hlavním motivem těchto skutků je, dělat pro děti to, co je pro ně nejlepší a to co ještě neumějí 

udělat samy. Tím jim pomáháme zaměřit soustředěnost od sebe na ostatní a naučit se pomáhat 

druhým. Postupně jak děti dospívají, měl by být příkaz nahrazen prosbou. Prosba nic 

nevyžaduje a vyjadřuje uznání. Dospělí jsou dětem vzorem a první skutky služby zažívají 

prostřednictvím jejich příkladu. 

Je důležité sloužit dětem uvážlivě, tak abychom je nezbavovali samostatnosti a 

schopnosti něco se naučit, a tak abychom nevychovávali sobce, kteří neumějí pečovat o 

druhé. (Chapman, 2010)

3.1 Mateřství

Již po staletí mají ženy výsadní právo pečovat o děti. Pro jejich schopnost darovat život 

jsou považovány za něco až božského. Mateřská láska jakoby byla něco jedinečného, 

nenahraditelného a nezastupitelného. Pravdivost tohoto tvrzení si uvědomuje každý z nás.

Žena má privilegium seznamovat se s dítětem jako úplně první a to velmi intimně. 

Vnímá probouzení nového lidského života ve vlastním těle. Ve chvíli kdy je pupeční šňůra 

přerušena a děťátko je na světě, následuje kojení, přebalování a další péče, pouhá přítomnost 

na dosah ruky, nanejvýš na doslech, původní biologické pouto se vyvine v pouto 

psychologické, které přetrvává po zbytek života. (Matějček, 1986)
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To jsou právě argumenty, které nechaly soudce, sociální pracovnice, ale i širokou 

veřejnost podlehnout mylné domněnce, že dítě po rozvodu rodičů by mělo být automaticky 

svěřeno do péče matce. Je to přijímáno bez výhrad, jako by to byl zákon přírody. Tento 

společenský zvyk vznikl v historii relativně nedávno.   

Převratné změny v praxi svěřování dětí spustila průmyslová revoluce, kdy se dítě stalo 

finančním závazkem a muži byli ochotni přenechat péči o ně svým bývalým manželkám. 

S největší pravděpodobností důsledek tohoto chování způsobil v roce 1900 rozhodnutí soudu, 

které vůbec poprvé požadovalo na otci finanční podporu dětí, které byly v péči matky, aby se 

snížila finanční zátěž matky. Současně dochází k přetváření názoru na rodinu, na kterou bylo 

nahlíženo jako na místo přípravy dětí pro jejich společenskou perspektivu, jako na místo 

ochrany před nebezpečím, které přicházelo z okolního světa. V dalších letech docházelo 

k prohlubování mystiky mateřství i pomocí psychologických směrů např. psychoanalýzy. To 

lze doložit některými až bizarními výroky soudců: „Soud nebude roztrhávat nejposvátnější 

svazky přírody, které spojují matku s jejími dětmi, s výjimkou extrémních případů.“ Nebo 

„Matka je instituce od pána boha pro péči a výchovu dítěte.“ (Warshak, 1995, s. 27) 

V současném rodinném právu převažuje způsob rozhodování podle standardu určit pro 

dítě to nejlepší, což v mnoha případech znamená rozhodnutí o svěření dítěte matce. Stále 

přetrvává velký vliv sentimentu, folklóru a stereotypů, ale ignorace empirických poznatků 

není správná, poškozuje dítě, ale i rodiče. 

3.2 Otcovská láska

Téma otcovské lásky není tak populární jako diskuze o lásce mateřské. Otec má 

nevýhodu, že nemůže zažít radost a změny, které doprovází růst nového života v děloze 

matky. Je ochuzen o biologické pouto, které se vytvoří mezi matkou a dítětem během 

těhotenství a porodu. Všechny pocity má zprostředkované, i když se na potomka těší a všeho 

se aktivně účastní, nezažívá žádné změny na svém těle. Když přijde nový člen rodiny na svět, 

je otec více zaměstnaný, má více starostí, ztrácí své pohodlí, výsostné postavení u své ženy, u 
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které byl do narození potomka středobodem světa a k uspokojování osobních potřeb dochází 

méně. 

Sociologické průzkumy dokazují, že funkce otce v rodině se změnila výrazněji než 

funkce matky. Otcové navazují intimnější rodinné vztahy než jejich dědečkové a více si 

dětství svého potomka užívají. Funkce obranná před vnějším nebezpečím a obstarání obživy 

je nahrazena soustředěním se na obranu vnitřní. Rodinu již neohrožuje divoké zvíře nebo jiná 

tlupa, ale mnohem více vnitřní nerovnováha způsobená nedorozuměním, nedostatkem lásky, 

nedostatkem sounáležitosti. Stará funkce má nový rozměr a to být odpovědným, spolehlivým 

a věrným. Jsou vyšší nároky na technické dovednosti (co a jak dělat, jak ovládat svět a 

přírodní jevy) a dovednosti sociální, vztahové (rozumět své ženě, rodičům, předcházet a řešit 

konflikty, ovládat umění komunikace, rozpoznat potřeby dítěte a vychovávat dítě vstříc 

perspektivní budoucnosti apod.). V současnosti je otci udělena především role vychovatele. 

Ovlivňuje tvorbu osobnosti dítěte od prvních dnů. K obživě rodiny mu přibývá náročný úkol 

v oblasti psychologické a mnoho dalších dříve vysloveně ženských prací (vaření, nakupování, 

uklízení…).  

Prioritou dítěte je pocit jistoty a bezpečí, to mu poskytuje matka i otec, proto se jejich 

postavení vůči dítěti nijak zásadně neliší. Láskyplný vztah rodičů je pro dítě nejmocnější 

ochranou proti všem nebezpečím světa. (Matějček, 1986)
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4 Rozvod rodičů

Právo umožňuje jediný způsob ukončení manželství za života obou manželů, a tím je 

rozvod manželů. Důvod k rozvodu je podle české právní úpravy pouze jeden jediný, a to 

kvalifikovaný rozvrat vztahů mezi manžely, který je určen intenzitou tohoto rozvratu a délkou 

jeho trvání.  Právo rozlišuje dva způsoby rozvodu: zda je třeba dokázat soudu existenci 

rozvratu a jeho příčiny, či průkaz rozvratu a jeho příčin není třeba. V určitých případech 

nemusí být manželství rozvedeno i přes důkaz existence rozvratu, a to v případech, kdy je 

možné uplatnit jednu z tvrdostních klauzulí.  Příčiny rozvratu rozlišujeme subjektivní (nevěra, 

alkoholismus apod.) a objektivní (neplodnost, duševní choroba apod.).

Sporný rozvod, rozvod se zjišťováním příčin rozvratu: „Soud může manželství na 

návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že 

nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu 

manželství.“ (§ 24 zákon o rodině) Zjišťování příčiny rozvratu neznamená určování podílu 

viny manželů na rozvratu manželství. Tyto příčiny mohou mít hmotně-právní důsledky, 

především v souvislosti s následným rozhodováním soudu o vyživovací povinnosti 

k rozvedenému manželovi, popřípadě v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů 

apod. Dospěje-li soud k závěru, že se skutečně jedná o hluboký a trvalý rozvrat a že nelze 

očekávat obnovení manželského soužití, může manželství rozvést i proti vůli druhého 

manžela, s výjimkou ztíženého rozvodu.

Nesporný (smluvený) rozvod, rozvod bez zjišťování příčin rozvratu: „Jde o rozvod 

založený na dohodě obou manželů o rozvodu manželství. Pro smluvený rozvod musí být 

splněny následující předpoklady a podmínky:

a) Manželství trvalo alespoň jeden rok. Protože jde o jisté zjednodušení rozvodu, 

minimální délka trvání manželství je stanovena proto, aby se předešlo jak neuváženým 

sňatkům, tak neuváženým rozvodům.

b) Manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí.

c) Druhý manžel se k návrhu na rozvod připojí. 
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Jestliže jsou splněny shora uvedené předpoklady, konstruuje zákon nevyvratitelnou 

domněnku existence kvalifikovaného rozvratu manželství. Za tohoto stavu soud nezjišťuje 

příčinu rozvratu. Za splnění následujících podmínek manželů vzniká právní nárok na rozvod. 

Manželé jsou povinni předložit:

a) Písemné smlouvy upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných 

majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a smlouvu o případné 

vyživovací povinnosti. Podpisy na smlouvách musí být úředně ověřeny. Ve všech 

případech těchto smluv jde v podstatě o smlouvy s odkládací podmínkou, neboť 

smlouvy mohou nabýt účinnosti teprve ke dni právní moci rozsudku rozvodu.

b) Pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí 

pro dobu po rozvodu.“ (§ 24a odst. 1 zákona o rodině)

Tvrdostní klauzule: Právní úprava, která zavádí tvrdostní klauzule, představuje do jisté 

míry zpřísnění rozvodu spočívající ve zvýšené ochraně manžela, který s rozvodem nesouhlasí. 

„Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením 

manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť 

závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování 

manželství.“ (§ 24b odst. 1 zákona o rodině) Ochrana manžela, který nesouhlasí s rozvodem, 

nemůže být absolutní, protože nelze žádného z manželů nijak donutit, aby setrval 

v manželském soužití proti své vůli. „Z tohoto důvodu zákon stanoví, že jestliže však manželé 

spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny ostatní 

podmínky pro rozvod, tj. jestliže je manželství tak hluboce rozvráceno, že nelze očekávat 

obnovení manželského soužití.“ (§ 24b odst. 2 zákona o rodině), (Veselá, 2003)

Rozvod rodičů je společností tolerován za předpokladu, že ukončí problematické 

spolužití, závažné konflikty a nesoulad mezi manželi. Rozvod by měl být začátek další životní 

perspektivy. Avšak ne vždy je očekávání pozitivní změny naplněno, naopak dochází 

k prohlubování frustrace, stresu a konfliktů i v porozvodovém období. U dětí, které prožívají 

rodinný rozvrat či rozvod, je ohrožen zdravý vývoj osobnosti. Je mylná představa rodičů, že 

když počkají, až děti vyrostou a pak se rozvedou, nebude to mít takový dopad. Četné 
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výzkumy dokazují, že neexistuje věk, ve kterém by dítě rodinným rozvratem netrpělo, jen 

reakce jsou vlivem věku a pohlaví různé. 

Dítě je vystaveno zvláštnímu druhu psychické zátěže. Důsledky se nemusí projevit 

bezprostředně po rozvodu, ale jsou to mechanismy, které se objevují až v období puberty 

nebo na začátku dospělosti. Probíhají mnohdy skrytě a nejsou včas rozpoznány. Za 

předpokladu, že po rozvodu dojde k obnovení duševní rovnováhy a zlepšení podmínek 

psychického zdraví celé rodiny, nebudou důsledky tak negativní. Ve většině případů dochází 

k opakované frustraci dítěte protahujícími se soudními spory o majetek, o výživné a 

v neposlední řadě o určení styku s dítětem, které doprovází nekonečné vyšetřování soudních 

znalců, kteří zjišťují, ke kterému z rodičů dítě chová větší náklonnost, s kým by chtělo být. 

Velmi často se dítě stává jakýmsi prostředníkem, přes kterého si rodiče vyřizují své účty. 

Častou chybou je přesvědčení, že ukončení manželského vztahu je prosté přerušení, či 

zmizení. Naopak rozvod je definován postupným vyhasínáním citů a sociální provázanosti, 

což je velmi pomalá a komplikovaná transformace. (Matějček, Dytrych, 1994)    

4.1 Nezletilé dítě a rozvod rodičů 

Skutečnost, že se rodiče rozvádějí, je pro dítě nepředstavitelná. Uvědomění si, že láska 

mezi jeho rodiči už není, že se neustále hádají, ubližují si a křivdí si navzájem, je velmi 

skličující. Právě soubor těchto okolností vzbuzuje v dítěti nejistotu, napětí a úzkost. Následky 

dlouhotrvajícího vypětí se odrážejí v dalším vývoji osobnosti dítěte, prohlubují se a stávají se 

trvalejšími. Nemusí se projevit ihned, ale mnohem později při hledaní životního partnera, při 

zakládání vlastní rodiny a výchově vlastních dětí. (Matějček, 1992)

4.1.1 Nezletilé dítě a právo 

Nezletilé dítě není nikterak chráněno před rozvodem rodičů, proto s účinností od 1. 8. 

1998 manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů 

k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu. U soudu je dítě zastupováno orgánem sociálně 

právní ochrany dětí, kolizním opatrovníkem. „Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy 
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rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, 

schopnosti a vývojové možnosti a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo 

respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku 

s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. 

Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti 

rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na 

výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další 

příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů.“(§ 26 odst. 

3 zákona o rodině) „Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o 

jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní.“ (§ 26 odst. 4 zákona o rodině), (Veselá, 

2003)

4.1.2 Působení rozvodu rodičů na děti

Domněnka rodičů, že se rozvod dětí nikterak nedotkl a že jej nevnímaly, je velmi mylná. 

Je důležité připustit, že dítě změny v rodině prožívá společně s ostatními členy a přetrvávající 

konflikty po rozvodu výrazně ovlivňují kvalitu života dítěte. 

U dětí je třeba odlišit prvotní tedy krátkodobou reakci na rozpad manželství a 

dlouhodobou adaptaci (více než dva roky). Fáze adaptace je velmi závislá na průběhu 

rozvodu, množství konfliktů mezi rodiči, které se uskutečnily před dětmi, kvalitě rodičovství 

a výchovných kompetencí rodičů. Na dítě mají také vliv sociální faktory, vnější okolí např. 

party, drogy, kriminalita, ekonomické zázemí rodiny a možnost pomoci od prarodičů a další 

příbuzenská provázanost. Rozvodem rodičů jsou narušeny vnitrorodinné vztahy, které jsou 

důležité pro identifikaci dítěte s dospělými. Často je otřeseno zázemí, které poskytuje dítěti 

pocit jistoty a bezpečí. Zázemí, které má dítě rádo. Přichází o pozitivní vazby k širší rodině, 

babičkám, dědečkům, tetám, strýcům a jiným členům rodiny. 

Děti popisují odchod jednoho z rodičů jako nejbolestivější událost svého života. 

Většinou nejsou schopni pochopit, co se děje, i když znají děti ze svého okolí, které obdobnou 

situaci zažily. I v případech, kdy jsou rodiče přesvědčeni, že rozvod je důsledek 
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dlouhodobých sporů, nedorozumění a napětí v rodině, dítě si rozvod nepřeje, nevítá jej a 

nenachází v něm žádnou úlevu (pokud nejsou svědky fyzického násilí). Reakce odrážejí 

trápení dítěte a jsou rozdílné u chlapců a dívek, významný podíl na reakci má dosažený věk 

dítěte.

Předškolní věk: nejčastější reakcí u dětí od tří do šesti let je hněv a smutek. Chlapci 

jsou výraznější ve svých projevech, jsou podráždění, agresivní, vztekají se. Uzavírají se do 

sebe, nechtějí si hrát ve skupině a ruší ostatní. Dívky jednají obdobně. Můžeme se setkat i 

s náhlou proměnou a snahou zastat dospělou roli. Největší starostí je perfektně upravený 

zevnějšek a poslušnost, často ostatní děti komandují a opravují stejně, jako to dělají dospělí. 

Děti často pláčou a vyžadují nadměrnou pozornost. Šok z rozpadu manželství může způsobit 

regresi. Regrese znamená návrat k chování, ze kterého již „vyrostlo“ např. začne si cucat 

palec, dožaduje se dudlíku, ubližuje sourozencům, chce krmit, objeví se noční pomočování, 

trpí nočními můrami. Strach z odloučení rodičů je zcela opodstatnělý. Nečekaně odešel jeden 

rodič, proto se bojí, že jej opustí i ten druhý.

Mladší školní věk: pro šesti až osmileté děti je rozvod extrémně zatěžující, mnohdy 

chlapci trpí více než dívky. Děti jsou smutné a velmi plačtivé, což je důsledek touhy po 

rodiči, který odešel. Chlapci truchlí po otci. Děti podléhají pocitu, že je rodič odmítl jako 

nehodné a neposlušné, což má za následek snížení sebeúcty, depresi a zpravidla i zhoršení 

školního prospěchu. (Teyber, 2001)

Dítěti, které doposud prospívalo normálně, se zhorší prospěch, což je důsledek 

dlouhodobého stresu, který u dítěte vyvolává pocit napětí, úzkosti a neschopnost koncentrace. 

Špatný školní prospěch vyvolává konflikty mezi otcem a matkou a spouští celou řadu 

obvinění o selhání jednoho či druhého rodiče ve výchově.  Dítě je samozřejmě potrestáno. To 

způsobuje nezájem o školu, protože škola je zdrojem jeho trýzně, tím se jeho prospěch ještě 

zhoršuje. U chlapců se vlivem frustrace často objevuje agresivní chování, což je odměněno 

dalším zhoršením hodnocení. U dívek je zhoršení prospěchu méně nápadné, protože jsou 

uzavřené a nekonformní chování není tak výrazné, ale poruchy koncentrace se projevují také. 

(Matějček, Dytrych, 1994)
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Starší školní věk: u devíti až dvanáctiletých dětí vystupuje do popředí především hněv 

a vztek. Zlobí se na oba rodiče, více však na rodiče, který požádal o rozvod. Sympatizují 

s jedním rodičem a druhého zatracují. Jsou snadnou obětí pro manipulaci, pomstu a bývají 

součástí destruktivních konfliktů, které vedou k obvinění jednoho z rodičů. Bohužel mnoho 

rodičů této slabosti využívá a aktivně své děti do těchto konfliktů zapojuje. Mají velký 

problém s kázní. Neuznávají autoritu otce, který odešel, a odmítají s ním trávit čas. Jsou 

osamělé, bezmocné, bojí se o svoji budoucnost, o rodiče a prožívají smutek. Rozvod bytostně 

odmítají a jsou zoufalé, protože nedokáží zastavit změny, které rodinu zasáhly. Společně 

s nezvladatelnými projevy kázně, nesoustředěností a pocitem viny se objevuje zhoršený 

školní prospěch a neshody s kamarády a vrstevníky. Nejsou výjimkou i somatické potíže 

např. bolesti hlavy, břicha, opakující se nachlazení, angíny a zhoršení chronických obtíží. 

Zatímco se snaží vyřešit neřešitelné, zaplnit samotu rodiče, zmírnit jeho depresi, finanční 

starosti, přicházejí o své dětství.

Dospívání: reakce dospívajících jsou různé. Nejsou již tolik závislé na vedení a péči 

rodičů. Jsou schopni se od rodičovského konfliktu distancovat a směřovat k vlastním cílům a 

plánům. Zajímají se o vlastní budoucnost, ve které se mohou objevit obavy, zda-li jsou 

schopni uzavřít dobré manželství, jestli dostudují apod. Problémy nastávají, když přicházejí o 

svobodnou vůli a nemohou se věnovat vlastním zájmům a jsou nuceni účastnit se konfliktu. 

Jsou manipulovány k výběru a přidání se na stranu jednoho z rodičů. Dospívající sehrávají i 

pozitivní roli v průběhu rodinné krize, kdy jsou rodičům a mladším sourozencům oporou, 

zvládají domácí práce a přispívají konstruktivní účastí při rozhodování. Což je odrazem jejich 

zralosti a schopnosti empatie. Tento obraz se nevyskytuje často a je doménou dcer. Převládá 

většinou pocit zrady. Dospívající se snaží od rodiny odpoutat, více času tráví mimo domov, 

neúčastní se chodu domácnosti, s rodinou nekomunikuje. Pokud chybí kontrola a dohled, je 

ohrožen, že se zaplete s partou, která má sklon k trestné činnosti, alkoholismu, 

experimentování s drogami, záškoláctví a s tím spojený neúspěch ve škole. Na druhé straně 

mohou reagovat depresemi, uzavřením se do sebe, přestat fungovat v rámci rodiny a ztratit 

zájem o budoucnost. Zejména u dívek se v období dospělosti mohou objevit problémy 

spojené se studijním a pracovním neúspěchem.  
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Je důležité zmínit problémy vyplývající z výhradní péče matky o děti po rozvodu, které 

mají v časné fázi výraznější dopad na chlapce. Chlapci se hůře adaptují, jsou agresivnější, 

méně poslušní, mají konflikty doma i ve škole, což se odráží na školní úspěšnosti. Tyto obtíže 

jsou způsobené ztrátou vztažné osoby, se kterou se chlapec ztotožňuje a absence důležitého 

zdroje kázně.  U dívek se konflikt vyhrocuje až v období dospívání. Neshody mohou vyústit 

v předčasné osamostatnění se od rodiny a v uzavření neuváženého sňatku, který často vede 

také k rozvodu. (Teyber, 2001)

Výsledky studie, které se zabývali dopadem rozvodu na děti v období pěti až šesti let po 

rozvodu a dále v době, kdy tyto děti dosahovali třiceti let, poukazují na skutečnost, že 25% 

dětí je úspěšných, 50% má střídavé úspěchy a neúspěchy a 25% bojuje se závažnými, 

přetrvávajícími problémy (v úplných rodinách obdobnými problémy trpí asi 10%). Příčiny 

jsou různé: děti nedokázaly odpustit rodiči, který je opustil, stále truchlí po rodiči, od kterého 

byly odloučeny, upnuly se na nerealistický, neexistující obraz úplné rodiny, cítí zvýšené 

obavy ve vztahu a více řeší otázku důvěry, věrnosti a pocitu bezpečí a podléhají pocitu 

osamělosti. (Teyber, 2001, s. 17)

4.2 Rodiče v rozvodovém řízení

Stejně jako pro děti i pro rodiče je rozvod náročnou životní situací. Na začátku rozpadu 

manželství prožívají změny nálad od euforie až po depresi, zhoršuje se pracovní výkonnost a 

zdravotní obtíže. Jsou nesoustředění, úzkostní, citově labilní až podráždění, což vede 

k poruchám spánku. Stejně jako děti mohou propadnout některému zlozvyku: kouření, pití 

alkoholu, experimentování s drogami apod. Adaptace na rozchod trvá mnohým i dva až tři 

roky, než se obnoví rovnováha, sebeúcta a sebedůvěra v mezilidských vztazích. První rok 

bývá nejobtížnější a mnozí mají na sebe přehnané nároky a trýzní se za svoji nedokonalost 

v rychlosti adaptace. Jejich cíle jsou nereálné. Vždyť je třeba vyřešit velké množství 

komplikovaných otázek a to potřebuje svůj čas.

Adaptace probíhá ve třech na sebe navazujících fázích:
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 První fáze: je zejména pro matku nejbolestnější. Je to období plné konfliktů, napětí a 

nespokojenosti v manželství a jejím vrcholem je žádost o rozvod na straně jedné a 

odchod na straně druhé. Dvě třetiny rozvodů rodin s dětmi iniciuje matka, která se 

problémem již nějakou dobu zabývá, proto má náskok v adaptaci, kdežto na muže 

celá situace dolehne později. Zmatek, který je vyvolán hlubokým citovým vypětím, 

může být spouštěcím činitelem špatného rozhodnutí nebo chování, kterého později 

rodič lituje. Vztahy mezi rodiči se vyhrocují a dále ovlivňují kvalitu rodičovství a 

spolupráci při výchově dětí. Stresující období je ve znamení ztráty zdravého rozumu 

a normálního úsudku. Rodiče ovlivněni impulzivním jednáním se oddávají 

krátkodobým milostným vztahům. Je to období, kdy se objevují pokusy o únos, což 

navždy poznamená vztah nenávistí a nedůvěrou. Asi polovina dětí se účastní hádek, 

křiku a výhružek mezi rodiči, což má nesmírný dopad na psychiku dítěte. Délka 

trvání tohoto destruktivního období (od několika měsíců až po dva roky) a další 

negativní projevy vůči jednomu z rodičů, neschopnost ovládat hněv, neúcta a 

neohleduplnost vůči bývalému manželovi má vliv na pozdější adaptaci dítěte na 

rozvod, která se pro něj stává nedosažitelnou. 

 Druhá fáze: zmatek nahrazuje období pokusů a omylů. Rodiče hledají nový životní 

styl, kterým naplní nový život. Změny se týkají nového zaměstnání, bydliště a 

navazování nových kontaktů. Pro děti to znamená změnu zázemí, školy, přátel a 

přizpůsobení se chodu dvou domácností, pokud je zachován kontakt s oběma rodiči. 

Tady platí pravidlo, jestliže změny pro dítě, tak co nejmenší a s přesně vymezenými 

pravidly, co se bude dít a kdy. Pro dítě má pozitivní vliv předvídatelný denní režim, 

důsledná výchova a pravidelný kontakt s oběma rodiči. 

 Třetí fáze: dochází k obnovení rovnováhy, a pokud proběhne proces adaptace u 

rodičů i děti naleznou zpět pocit jistoty a bezpečí. Rozvod přináší více utrpení a 

mnohé změny i tam, kde je nikdo ani neočekával, na čemž se zpravidla shodnou oba 

rodiče bez ohledu na to, kdo inicioval rozchod. (Teyber, 2001)
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4.3 Komunikace mezi rodiči a dětmi 

Jedním z nejtěžších úkolů je pro rodiče vysvětlit dětem příčinu a průběh odloučení a 

rozvodu. Není snadné rozmlouvat na tato citlivá témata, protože z nich vyplývají pro 

budoucnost dítěte vážné důsledky. Pokud rozdělení rodičů proběhne bez přípravy, s velkou 

pravděpodobností se rozvine u dítěte strach z odloučení. Pro dítě je výhodnější seznámení 

s každou konkrétní nastávající situací i jejím časovým plánem. Obvyklým scénářem bývá, že 

se ráno dítě probudí a zjistí, že se otec odstěhoval, že zmizel. Otec odešel, rodiče se budou 

rozvádět. Nastupuje fáze šoku a úzkosti, dítě je zmatené, nedokáže si to vysvětlit a přemýšlí, 

kdo další ho opustí.  

Dítě o dané situaci je informováno ve chvíli, kdy se rodiče pevně rozhodnou a již bylo 

dohodnuto např. datum stěhování. Nejšetrnější způsob je společné setkání všech členů 

rodiny (pokud jsou toho schopni), kdy se sourozenci již od prvopočátku učí být jeden 

druhému oporou a zdrojem útěchy. 

Najít správná slova a trpělivě vysvětlovat uprostřed osobní krize a těžkostí, není pro 

dospělého vůbec snadné. Vždy je důležitý obsah sdělení. 1. Řekněte dětem, co mohou 

očekávat, že maminka a tatínek už nebudou manželi, že nebudou společně bydlet, že bude 

zachován kontakt s oběma rodiči. Ohleduplnost je mezi rozvádějícími se partnery 

nejdůležitější, ale je jasné, že ne vždy možná. I za vyčerpávajících okolností zachovat 

maximální kontrolu nad emocemi a vše pečlivě naplánovat. V čemž dítě spatřuje určitý 

příslib, že v jeho životě stále zůstávají oba rodiče aktivně zapojeni. 2. Vysvětlete rozvod. 

Dospělí by měli promluvit s dětmi o důvodu, který je vede k rozhodnutí, se rozejít. Takový 

rozhovor je velmi nepříjemný, může odhalit pocity viny, smutku a zoufalství nebo slovní 

neobratnost a neschopnost rodiče nalézt správná slova. Přesto je komunikace o tom, co se 

děje a bude dít, nezbytná pro adaptaci dítěte na rozvod. Dospělému nezbývá než být 

statečný. Adekvátním vysvětlením dítěti pomáhají pochopit, proč se rodiče rozcházejí. 

Získávají ujištění, že se jedná o rozhodnutí dospělých a že v žádném případě nemají na 

rozvodu podíl viny. Zmírňují jejich obavy a zabraňují odcizení ve vztahu k rodičům. 3. 

Ujistěte děti o jejich trvalém vztahu s oběma rodiči. Děti potřebují být opakovaně 
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ujištěny, že je jim láska obou rodičů nakloněna, že nikam neodcházejí a že o něj budou 

pečovat společně navždy. Ptají se na stejné otázky pořád dokola a potřebují slyšet stále 

stejné odpovědi vyjadřující bezpodmínečnou lásku a náklonnost.

Správná komunikace a vysvětlování zažene obavy z odloučení, pocity viny a mylné 

představy o usmíření rodičů a vede k dobré adaptaci dítěte na rozvod. Jedna věta vysvětlení 

a ujištění nestačí a nezmůže zázračné uzdravení dětské psychiky. Opakované rozhovory 

iniciované i rodiči dopomáhají dítěti k popisu pocitů a myšlenek a utvoření si vlastního 

náhledu. Vyjasnění situace dává možnost rodiči efektivně ovlivnit jeho mylné představy a 

uvést je na pravou míru. Pokud se dítě do rozhovoru nezapojí, znamená to, že rozhovor je 

pro ně příliš nebezpečný nebo bojuje s konfliktem loajality a nechce ublížit svým 

vyjádřením jednomu z rodičů.  Pro dítě je přínosné, když může do jisté míry ovlivnit, kdy a 

jak se bude s náročnou situací vyrovnávat, proto ho do diskuzí nenutíme. Respektujeme, 

pokud se mu nechce mluvit. (Teyber, 2001)

4.4 Chyby, kterých se dopouštějí rodiče vůči dětem během rozvodu

Rodiče podceňují vnímavost dítěte vůči rozvodu. Těžko si lze představit, že vypjatá 

situace mezi rodiči, hádky a odchod jednoho z milovaných lidí, zůstane dítětem 

nepovšimnuto. Neznamená, že když se neprojevuje jako mnozí dospělí, nejsou hysteričtí, 

nepláčou a nehroutí se, že celou situaci nevnímají a netrápí se. Bohužel je to často důsledkem 

vysokého zaujetí rodiče pro sebe samého, který podléhá svým problémům a nemá čas řešit 

potřeby a prožívání svého dítěte. Tedy je dítě méně vnímáno svým rodičem, který si 

neuvědomuje, že jeho chování je nestandardní, nezvyklé, nepřiměřené a zvláštní.  

Je třeba si uvědomit, že do dalšího vývoje osobnosti se promítají i konflikty 

přetrvávající po rozvodu. 

Dítě vnímá poměry v rodině velmi citlivě, a že je něco v nepořádku zaznamenává velmi 

brzy, což mnohdy dospělý není ochoten připustit.  
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Rodiče si nejsou schopni zachovat vědomí rodičovství. Rodičovství nelze zrušit. 

Může být zapřeno, potlačeno, sabotováno, ale nelze odepsat, škrtnout, odpárat. Rodičovství 

trvá i po rozvodu manželů. To že se stal člověk otcem a matkou je fakt, který vznikl při 

narození dítěte a trvá až do smrti. Dospělý by si měl být vědom rodičovských úkolů a 

povinností, které spočívají v ovlivnění vývoje dítěte tak, že vyroste ve zdravou, silnou a 

zdatnou osobu, která se uspokojivě a přínosně zapojí do své společnosti. Celý tento proces by 

měl být doprovázen štěstím a láskou. Dítě by mělo mít dostatek vývojových podnětů, pocitu 

životní jistoty, které dodávají jeho světu smysl. Důležité je i vědomí vlastní společenské 

hodnoty a otevřené budoucnosti. Toto zázemí neposkytuje rodič zaujatý vzbouřenými city, 

pocity nenávisti, potřebou pomsty a pocity hlubokého zklamání, kdy ho zdánlivě všechno 

opustilo a dítě se mu stalo celým světem. Pro dítě se stává tato situace nevýhodná a 

nebezpečná. Příliš je to svazuje a zbavuje možnosti hledat si podněty, které by odpovídaly 

jeho vývojovým potřebám. Nutí je, předčasně dospět.  Je jednoduché zaměnit citové potřeby 

za potřeby materiální, ale drahými dárky si nelze dítě koupit. Pro dítě je většinou životní 

výhodou zachování péče obou rodičů, jestliže si sami rodiče uchovali vědomí rodičovství.  

Nezabrání pokračování konfliktu po rozvodu. Ukončete nepřátelství. Nenechte, aby 

narůstalo a ovlivňovalo vaši budoucnost. Nedejte mu vůbec šanci na existenci, bojujte proti 

němu. „Základní psychologická poučka říká, že si dítě zvykne žít docela dobře ve dvou 

různých světech, pokud se mu nepřátelsky nemíchají.“ (Matějček, 1992, s. 7)

Rodiče jsou přesvědčeni, že jejich náhled na věc je jediný správný, proto podporují 

nenávist a zlobu vůči druhému a vidí jen jeho špatné vlastnosti. Návrat citové rovnováhy 

umožňuje věcné uvažování a jednání. Právě ovládnutí nepřátelství je důkaz, že rodiče opravdu 

myslí na dobro dítěte. Pokud se to rodiči nepodaří, každá jeho další snaha je zbytečná. 

Zvládnutí negativních emocí tvoří základnu pro slušný rozvod. (Matějček, 1992)

Popouzejí dítě proti bývalému partnerovi. Situace, kdy je dítě svěřeno do výchovy 

pouze jednomu z rodičů, dává pocit moci a dospělí podléhají iluzi, že mohou toho druhého ze 

života dítěte prostě vyloučit a vymazat. Nejúčinnějším nástrojem pomsty se stává samotné 

dítě, kdy jeho popuzení proti druhému z rodičů způsobí bývalému partnerovi největší utrpení.                        
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Tento jev úzce souvisí se syndromem zavržení rodiče. Syndrom zavržení rodiče (PAS, 

Parental Alienation Syndrome) je negativní společenský jev, který má za následek obtížně 

zvládnutelnou dětskou poruchu. Dochází k ovlivňování (tzv. programování) dětské psychiky 

proti druhému rodiči, omezení kontaktu s ním až jeho postupné vyloučení ze života dítěte. 

Naprogramování dítěte pomocí lží a polopravd, které jsou sděleny ve vhodných chvílích a 

jsou citově zabarveny tak, že v dítěti vzbudí strach z toho druhého nebo odpor. Souboj o 

dětskou duši je rafinovaný, urputný a nečestný. Zákeřnost celé situace se umocňuje 

neuvědoměním si skutečné psychologické příčiny a vírou ve zkreslené pojetí, o kterém je 

přesvědčováno i bezprostřední okolí. Tuto bezohlednou a sobeckou skutečnost zatajuje 

dospělý i sám před sebou. 

Příklad racionalizace a pomluv zavrženého rodiče: „Ke zdravému normálnímu vývoji 

mé dítě potřebuje klid. Nechci, aby žilo ve stresu. Mělo by mít v základních věcech jasno… 

Byl nemožná osobnost. Neměl vůbec zájem o rodinu. Dítě jej samo nechtělo, bálo se, neměli 

si co říci… Já jsem se snažil(a), ale z druhé strany nebyl žádný zájem. Dítě samo pozná, kdo 

je má rád, a do toho výběru se dítěti nepletu.“ (Bakalář, 2006, s. 42)

Nepravdivé myšlenky jsou dítěti opakovány tak dlouho, než si je vštípí do paměti. 

Dobré vlastnosti zavrženého rodiče jsou opomíjeny. Dítě je podporováno v nemorálních 

praktikách např. finanční zneužívání, podvádění. Stává se komplicem programujícího rodiče. 

Je manipulováno s rodinnou historií, zavržený rodič je skrytě i otevřeně kritizován a 

odsuzován. Je zabraňováno rodiči v kontaktu např. fingovanou nemocí, v telefonních 

hovorech, ve sdělení informací o školním prospěchu, ve vstupu na společné akce (vystoupení 

dítěte apod.), třídní schůzky. Zavržený rodič má působit jako škůdce a nepřítel, který svojí 

přítomností způsobí katastrofu. Svými pokusy o kontakt pouze otravuje, ale nevyjadřuje 

skutečný zájem. V případě, že frustrovaný rodič svoji snahu stupňuje, potvrzuje tvrzení otravy 

a pokud to vzdá, potvrzuje domněnku, že zájem byl jen hraný a bludný kruh se uzavírá. 

Zdravotní obtíže dítěte se prohlubují zdánlivě po soudně nařízených návštěvách a odborník 

v dobré víře pomoci klientovi, pomůže v zavržení druhého rodiče. Nejsou ojedinělé soudní 

kauzy, kdy svědčí např. o ublížení na zdraví nebo pohlavním zneužívání, kterého se měl 

údajně dopustit rodič, kterého nikdy neviděli a nevyslechli.  Programující rodič přesně ví, co 
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dělá a pokusy pošpinit druhého rodiče před dítětem jsou vědomé a úmyslné. V přetrvávajících 

konfliktech o dítě dochází k vysokému výskytu falešných obvinění. Dítě je závislé na 

programujícím rodiči, aby se mu zavděčilo a nepřišlo o jeho lásku, samo projevuje silnou 

nenávist vůči druhému rodiči. A proces je dokonán, dítě je pro zavrženého rodiče ztraceno. 

Poruchy u dítěte jsou značné a náprava je obtížná i pro velmi zkušené terapeutické 

profesionály. (Bakalář, 2006) 

Nezabrání kupování a podplácení dítěte. Častěji těmto praktikám podléhají rodiče, 

kteří nemají dítě v trvalé péči a snaží se tak vynahradit svoji nepřítomnost. Tedy zaměňují 

potřeby citové za potřeby materiální. Dítě však zakládá svůj citový vztah v rozhodující míře 

na pocitu bezpečí a jistoty, který mu dospělý poskytuje svou přítomností. U dítěte vzbuzuje 

obdiv vychovatelova zralost a samostatnost, jeho opravdové schopnosti, jestli mu může 

důvěřovat a spolehnout se na něj a jestli se řídí podle svých slov. Dárky jsou příjemné, ale 

velmi rychle se stávají samozřejmostí. Takto navozená situace se může přeměnit od 

podplácení dítěte ve vydírání rodiče dítětem. Lovec se v tomto případě stává kořistí. Hlavně 

děti po jedenáctém roku věku jsou velmi citlivé a dokáží situaci využít ve svůj prospěch. Je 

důležité se vyvarovat podbízení, zbytečnému sloužení a službičkování. Dávání dárku pro nic 

za nic, bez zásluhy je známka zdravého rodinného života. Nebojíme se obdarovat svého 

bývalého partnera, protože tak dáváme najevo vědomí svého pokračujícího rodičovství. 

Nepodporují styk s druhým partnerem. Kontakt je třeba zařídit tak, aby přinášel 

uspokojení všem zúčastněným - matce, otci i dětem. Příliš mnoho energie se vyplýtvá na úsilí 

druhého partnera ze života dítěte vymazat. Místo soustředění se na účelné a fungující 

návštěvy, či společnou péči. Optimální formou styku po rozvodu je zachování rodinných 

vztahů a jejich volné pokračování. Vše funguje na vzájemné dohodě a soud nemusí nikterak 

zasahovat, čímž se účastníkům ušetří mnoho nepříjemností a napětí. 

Nešetrně jednají při vstupu náhradního otce, matky do rodiny. „Výzkum poukazuje 

na skutečnost, že děti v hodnocení rodinných vztahů ještě za šest let po rozvodu projevovaly 

více pozitivních vztahů k vlastnímu otci, který z rodiny odešel, než k novému otci, který do 

rodiny přišel.“ (Matějček, 1992, s. 13) Matky často přeceňují kladný vztah k novému 

partnerovi a úmyslně opomíjejí přetrvávající kladný vztah k bývalému manželovi. Každé 
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nově vzniklé partnerství doplňující rozpadlou rodinu je jedinečné a komplikuje ho mnoho 

nekontrolovatelných činitelů. „Osvědčenou zásadou je, dopřát všem věcem čas a nespěchat, 

neboť u dítěte nejde o zcela přirozené budování citových vztahů, nýbrž o jejich přestavbu, 

přeměnu, přetvoření. A to je jistě náročná věc.“ (Matějček, 1992, s. 13) Výhodu mají mladší 

děti nad staršími, které se s příchodem nového partnera vyrovnávají lépe. Nejhůř na tom jsou 

děti od devíti do dvanácti let věku. Tedy období osvojení si mužské a ženské životní role 

podle své pohlavní příslušnosti a vytvářejí si model svého životního partnera, kde sehrávají 

důležitou roli nejbližší členové rodiny, tedy matka nebo otec. V tomto období se také formují 

tzv. rodičovské postoje dítěte, podle kterých bude vychovávat svoje vlastní děti. 

Rodiče zatajují důležité skutečnosti nebo naopak je vnucují. Rodiče své děti chrání 

před rozvodovou krizí a vlastním prožíváním, což je přirozené. Zotavení vidí v 

rychlém zapomenutí a návratu k normálnímu chodu rodiny, k čemuž se snaží přivést i své 

děti. Jedná se o zdravý obranný mechanismus, ale nic se nemá přehánět. Životní krize 

navozuje negativní pocity nejistoty, napětí a úzkosti, které je třeba uvolnit, odstranit a 

odreagovat. To jde zvládnout pomocí srozumitelného seznámení s rozvodem a vysvětlení 

vzniklé situace.  Je třeba předejít, aby se dítě o rozvodu dozvědělo od cizí osoby nebo 

nešťastnou náhodou. Nevědomost je jen zdánlivá a nedokonalá ochrana. „Informací na 

počátku nemusí být mnoho, ale musí být takové, abychom k nim mohli přidávat, ale nemuseli 

je měnit.“ (Matějček, 1992, s. 15) Příliš mnoho nepříjemných a vnucovaných informací 

podávaných za účelem přiklonění se k jednomu z rodičů, může způsobit neurotické potíže, 

poruchy chování, uzavření se do sebe, do vlastního fantazijního světa. Rozhovor by měl rodič 

sám iniciovat, protože dítě neví, na co a jak by se mělo ptát. Měl by probíhat v klidné 

atmosféře bez očerňování a nepřátelských výpadů vůči tomu druhému.

Rodiče nejsou schopni obrátit se o pomoc k odborníkovi. V okamžiku, kdy má 

člověk pocit, že danou situaci nedokáže zvládnout, nebo rozvodem nepřiměřeně začne trpět 

jejich dítě, měl by se obrátit na odborníky např. pracovníky sociálně – právní ochrany dětí, 

psychology působící v rodinných a manželských poradnách, dětské psychiatry, mediátory 

apod. (Matějček, 1992)
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5 Střídavá péče o děti po rozvodu rodičů

Reformou zákona o rodině v roce 1998 se objevuje v českém právním systému pojem 

střídavá nebo společná péče. Toto ustanovení je zakotvené v § 26 odst. 2 zákona o rodině a 

říká, „jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud 

svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou rodičů, je-li to v zájmu dítěte a 

budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.“ (Veselá, 2003, s. 144) Tímto jsou zachována 

rodičovská práva a povinnosti, a právo druhého rodiče rozhodovat o dítěti. 

Společná výchova znamená, že soud nerozhodne o svěření dítěte do výchovy jednoho 

z rodičů, ale poměry dítěte zůstanou v podstatě stejné, jako kdyby k rozvodu manželství jeho 

rodičů nedošlo. Česká soudní praxe toto rozhodnutí prakticky nevyužívá.

Střídavá výchova spočívá ve střídání pobytu dítěte u jednoho z rodičů po určitou dobu. 

Délka pobytu je různě dlouhá. V případě střídavé výchovy by měl být splněn požadavek, že 

dítě bude navštěvovat stále stejnou školu nebo předškolní zařízení. Ideální situací je, když se 

na střídavé výchově domluví oba rodiče, ale domluva není podmínkou pro rozhodnutí soudu. 

U dítěte staršího věku je důležité vyslechnutí vlastního stanoviska a vyjádření jeho souhlasu. 

(Veselá, 2003)

Nárůstem rozvodovosti vzniká řada problémů spojených s výhradní péčí jednoho 

z rodičů tzv. přetížení rodiče, odcizení druhého rodiče a truchlení dítěte po nepřítomném 

rodiči. Řešením se stává střídavá/společná péče. Je zajímavé, že národ jako variantu řešení 

přijal, ale počet dětí žijících po rozvodu s matkou, se téměř nezměnil. Poměr času trávený 

s jedním a druhým rodičem nemusí vždy znamenat poměr 50 : 50, ale i 70 : 30 a dalších 

mnoho variant, které se přizpůsobují potřebám a věku dítěte. Společná péče se nevyznačuje 

stejným podílem na péči a výchově obou rodičů, ale řídí se individuálními zvyklostmi rodiny 

a jejím dosavadním chodem. Společná péče vystihuje situaci, kdy se oba rodiče nějakou 

měrou podílejí na rozhodování o důležitých záležitostech dítěte a čas, který dítě tráví s rodiči, 

je rozdělen rovnoměrněji než v typickém uspořádání výhradní péče jednoho rodiče. Společná 

péče vyjadřuje určitý stav mysli, než zákonná rodičovská práva, či dělení času mezi rodiči. 
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Vzniká tak uspořádání s vysokou mírou kooperace a flexibility, ve kterém je uznávána realita 

vzájemné důležitosti rodiče pro své dítě. Rozvod tuto skutečnost nikterak nenarušil a dítěti je 

uspokojena nejvyšší potřeba a to ujištění o trvalé lásce obou rodičů, aniž by bylo nutné 

upřednostnění jednoho z rodičů nesmyslným výběrem. (Warshak, 1995)

5.1 Vztah rodičů ke střídavé péči 

V následujících podkapitolách se budeme zabývat perspektivou rodičů při společné péči 

o děti. Společná péče přináší výhody i nevýhody jak pro matky, tak pro otce. Proto je důležité 

pečlivě zvážit všechna očekávání, která nám může společná péče naplnit a naopak jaká 

negativa nám může přinést. Výhody a nevýhody společné péče jsou stavěny do opozice vůči 

výhradní péči matky, protože je častější než výhradní péče otce, pro kterou platí stejná 

pravidla. 

5.1.1 Pohled muže

Pro muže společná péče zajišťuje udržení funkčních vztahů mezi otcem a dítětem. 

Omezuje vznik víkendového návštěvního táty, který se snaží vtěsnat běh života dvou týdnů do 

dvou dnů. Více společně tráveného času podpoří pouto opravdové důvěry. Otcové mají 

možnost prožívat bezprostřední blízkost svého dítěte, která vychází ze společného soužití. 

Propojení se vytváří na úrovni denních rutinních činností, zvyků, vyjednávání a 

přizpůsobování se, což dohromady tvoří pocit poznání toho druhého. 

Navzájem jsou schopni určit, jakou mají náladu, kdy jsou smutní, kdy veselí, co je 

potěší a kdy se jim nedaří. Dokáží se navzájem podpořit, učit se apod. Dítě rozpozná únavu, 

neúspěch a hněv. Negativní interakce není příjemná pro žádnou ze stran, ale je nezbytně nutná 

pro reálný vztah. Otec, který zažil tradiční porozvodové uspořádání a po té společnou péči, 

kterou preferuje, situaci komentuje takto: „Má zkušenost mně stále potvrzuje, že „čas dobré 

pohody“ nemůže existovat bez běhu každodenních událostí, udržování domácnosti, drobných 

prací atp. Drobná potěšení z přátelského a láskyplného vztahu s dítětem se neřídí rozvrhem, 
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přicházejí v kteroukoli dobu. Sarah mně vypráví o svých radostech a starostech, o svých 

snech, když ji prolétnou myslí – a to když si právě hraje, pomáhá s prací nebo snídá. Není-li 

otec při tom, není-li do toho zahrnut, pak ve skutečnosti ani neví, co se děje… Jsem 

přesvědčen, že všechny druhy postojů týkajících se cti, hodnot a morálního chování se 

předávají při běžných denních událostech, při probírání toho, co děti dnes ve škole dělaly, 

nebo i při zodpovídání teoretických otázek. Tento druh vzájemné výměny a komunikace nelze 

uskutečňovat při víkendových návštěvách.“ (Warshak,1995, s. 175-176)

Je rozdíl mezi povolením své dítě pouze vídat a právem činit důležitá rozhodnutí, udržet 

svou vlastní cenu a zabránit pocitům ztráty, které poskytuje společná péče. Otec se stává 

průvodcem či ochráncem v situacích různých životních zklamání a ztroskotání. Těší je 

dosažený úspěch svých dětí. Otcové jsou na svoji angažovanost v záležitostech dětí patřičně 

hrdí.  Rodič se společnou péčí má nejen práva a odměny, ale také odpovědnost a práci. 

Společná péče je časově náročná. Vyžaduje mnohem více energie. Mnohdy jsou nutné změny 

v zaměstnání, s čímž mohou být spojeny i finanční ztráty. Je třeba přizpůsobit vlastní 

společenský program, aby nepřišly děti zkrátka. A v neposlední řadě přináší častou 

komunikaci s bývalou manželkou. 

Nejsou všichni rozvedení otcové schopni takový závazek přijmout a někteří si to ani 

nepřejí. Platí, že role otce s výhradní péčí se v mnoha případech rovná roli otce se společnou 

péčí.  (Warshak, 1995)

Příkladem je otec, který pečlivě zvážil pro a proti a řekl: „Nad vší pochybnost je to kus 

práce. Víc než jsem vůbec čekal. Musel jsem pozměnit své priority a některých věcí se vzdát. 

Ale stojí to za to. Vycházím s Rickem nyní lépe než jsem to s ním uměl před rozvodem. Ani 

jsem s ním netrávil tolik času – v době, kdy jsme se s manželkou rozešli po prvé. Ta si stále 

stěžovala, kolik věcí musí udělat. V tu dobu jsem si myslel, že se u mne pouze snaží vyvolat 

pocity viny za rozvod. Ale nyní vím, jaké to pro ni je. Je to velký nápor pro nás všechny, ale

bylo by to mnohem horší, kdyby to má bývalá manželka musela dělat vše sama. Vím, že by to 

vůči ní ani nebylo spravedlivé. Ale chci, abyste mi rozuměl přesně: nedělám to kvůli ní. 

Dělám to z jednoho jednoduchého důvodu: líbí se mi být tátou.“ (Warshak, 1995, s. 177)
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5.1.2 Pohled ženy

Žena je předurčena k mateřství a péči o dítě. Feministická hnutí bojují za rozvolnění 

činností spojené s rolí matky, manželky a tvůrkyně domova, aby žena mohla zastávat i jiné 

role. Je tedy před muži výzva, zhostit se většího podílu péče o děti a pomoc s domácími 

pracemi. Vychovávat děti vnitřně odmění, ale emočně vysiluje a vyžaduje hodně času, proto 

je pomoc od muže vítána. Potřeba pomoci se umocňuje, zůstane-li matka po rozvodu s dětmi 

sama. 

Matka samoživitelka má plnou odpovědnost za tělesnou a psychickou péči o děti. 

V případě že s ní děti nejsou, je zodpovědná za výběr vhodného náhradníka. Koordinuje jejich 

program a zajišťuje, aby byly tam, kde mají být. Dále se stará o chod domácnosti, vykonává 

všechny domácí práce (praní, žehlení, nakupování, vaření, uklízení apod.), dochází do 

zaměstnání, aby zaplatila účty a výdaje na život a případně vedla společenský život. 

Rozhoduje o všech věcech souvisejících s výchovou dětí. Zastupuje práci dvou rodičů, je tedy 

matka a otec v jedné osobě, a to v období, kdy ona sama pociťuje sníženou schopnost zvládat 

emoční zátěž. Citové požadavky dětí se navyšují a je třeba čelit změnám v chování. Být 

hromosvodem pro dětskou zlost a hněv, zatímco „víkendový“ otec je dětmi vnímán spíše jako

hodný strýček. (Warshak, 1995)

Společná péče je příslibem ulehčení od každodenních úkolů. Aspoň na chvíli může žena 

ulevit rodičovství na plný úvazek a načerpat síly pro další životní shon. Za trvání manželství 

má muž rovnocennou odpovědnost za zdraví, vzdělání a životní úroveň svých potomků. 

Rozvod těchto povinností otce nezbavuje. Žena je chráněna před neplněním závazku 

týkajícího se výživného, pravděpodobně se otec neodstěhuje z dosahu dětí a věnuje jim více 

svého času.  „Jsem lepší matka, protože nejsem matkou nepřetržitě…A nikdy se necítím na 

vše sama, tak jak mnoho jiných matek samoživitelek. Vím, že děti mají otce a že ho mohu 

zavolat, je-li nějaký malér.“ (Warshak, 1995, s. 179) 

Výhody společné péče vyvažují její záporné stránky, které je třeba zvážit před jejím 

ustanovením. Žena se společnou péčí přichází o mocenské postavení. Ztrácí moc jednostranně 

rozhodovat o vzdělání dítěte, o lékařské péči, náboženských záležitostech či koníčcích a 
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zaměření volného času dítěte. Nemá kontrolu nad každodenními situacemi, které děti tráví 

s otcem. Matka nechce, aby ji kdokoliv zasahoval do domácnosti a měnil její rozhodnutí. Je to 

její dům, její děti a její výchova. Vyhovuje ji vše řídit a dávat povolení. Tímto systematickým 

omezováním dochází k narušení otcovské autority a snižování pocitu rodičovské identity. 

Žena, která je závislá na roli matky, po ztrátě statusu manželky se soustředí na péči o děti a 

děti se ji stávají vším, celým světem. Je zásadně proti společné péči, která by její roli mohla 

oslabit. 

Matky v domácnosti, pečující o své děti na plný úvazek, by musely zvážit nové naplnění 

životního smyslu a přehodnotit časový harmonogram, protože děti s ní nejsou po celou dobu. 

Řešením situace může být postupné navršování času otce s dětmi. Žena má možnost najít si 

zaměstnání a vyžití mimo domov a vyvážit tak ztrátu mocenského postavení, kterou přináší 

společná péče. Společná péče funguje jen v případě, že je přihlédnuto k potřebám obou rodičů 

a je pečlivě zvážen časový rozvrh porozvodového uspořádání, který je pružný a přizpůsobí se 

chodu rodiny. 

Je přirozené, když děti s matkou nejsou, tak se jí bude po nich stýskat. Což je nejvyšší 

cena, kterou zaplatí za společnou péči. Pro dítě je výhodnější poslouchat stížnosti o 

nedostatku společně stráveného času, než aby trpělo nepřítomností jednoho z rodičů. V tomto 

případě je plně splněna premisa, že je třeba přihlížet při rozhodování o svěření dítěte do péče 

a porozvodovém uspořádání, aby byly uspokojeny potřeby dítěte, nikoli přání rodičů. 

Přijetím společné péče o děti se oba ztotožňují se skutečností, že dítě přivedli na svět 

společně, tedy jsou za ně oba odpovědní a rozvodem se tato skutečnost nemění. (Warshak, 

1995)

    

5.2 Děti a střídavá péče

Rozvod rodičů je pro dítě bolestná událost. Život se dítěti zboří jako domeček z karet, 

jeho bezpečné zázemí je otřeseno a dítě zažívá bolest, úzkost a strach z budoucnosti. 

Prostřednictvím společné péče obou rodičů a poskytováním lásky obou rodičů, je možné 

zabezpečit fyziologický emocionální vývoj dítěte. Emoce proudí k dítěti od matky i od otce, 
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tak jak bylo dítě zvyklé od narození. Plně prožívá své emoce pozitivní i negativní a má 

možnost se o ně podělit s oběma rodiči. Ovládání emocí se učí podle dvou modelů – modelů 

matky i otce, jako děti z úplných rodin. Jeho emocionální vývoj se nepozastavil, či nenarušil.

Je zachována dětská důvěra, která se dále rozvíjí vůči oběma rodičům.

Ve výchově jsou zastoupeny role a prvky mužské i ženské. Což je důležité pro osvojení 

si mužské či ženské životní role, pro vytvoření představy budoucího životního partnera a 

přijmutí sexuální identity. Potřeba dítěte přebírat model v chování od vlastních rodičů, nikoli 

od nevlastních, je významná, protože vlastní otec či matka, jsou ztělesnění toho 

nejdokonalejšího a nejúžasnějšího např. se často setkáme, že to co řekl můj táta, je „svaté“. 

Společná péče je příslibem komunikace o všech tématech, které dítě zajímá, trápí a která 

prožívá s oběma rodiči.  Může na danou situaci nahlížet z různých úhlů pohledu a získat tak 

smysluplnější obraz. Dítě se může rozhodnout, že některou věc raději probere s otcem, s jinou 

se raději svěří matce. O matematice je lepší poradit se s otcem, o vaření zase s matkou.  Dítě 

nabývá zkušenosti, jak se chovat v určitých každodenních situacích. Může se rozhodnout, že 

právě toto chování se mu nelíbí, a že se tomuto vzoru ve svém chování vyvaruje. Tato 

zkušenost usnadní rozhodování dítěte v dospělosti.

Přirozený vztah k oběma rodičům podpoří důvěru k autoritě.  

5.2.1 Co si děti přejí?

V této podkapitole si dovoluji citovat soudce J. Rudolpha, který se zabývá 

problematikou rodinného práva, jejíž nedílnou součástí je rozvod rodičů a porozvodové péče 

o děti v sousedním Německu. Uvědoměním si následujících slov, by mohlo změnit průběh 

mnoha soudních sporů.

 „Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho 

rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale 

druhého rodiče potřebuji úplně stejně.

 Neptejte se mě, koho z vás mám raději. Mám vás oba stejně rád. Neočerňujte 

přede mnou toho druhého, protože mě to bolí.
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 Pomozte mi mít kontakt s tím rodičem, se kterým netrávím většinu času. 

Vytočte mi jeho telefonní číslo nebo předepište jeho adresu na obálku. 

Pomozte mi k Vánocům nebo k narozeninám pro něj vyrobit nebo koupit 

nějaký hezký dárek. Moje fotky nechte vždycky vyvolat dvakrát – jednou taky 

pro druhého rodiče.

 Mluvte spolu jako dospělí lidé. Ale mluvte spolu. Nepoužívejte mě jako 

poslíčka mezi vámi – a už vůbec ne se zprávami, které toho druhého zarmoutí 

nebo rozčílí.

 Nebuďte smutní, když odcházím k druhému rodiči. A rodič, od kterého 

odcházím, ať si také nemyslí, že se v příštích dnech budu mít špatně. Nejraději 

bych byl pořád s vámi oběma. Ale nemůžu se roztrhnout na dva kusy – jenom 

proto, že jste vy naši rodinu roztrhli.

 Nikdy neplánujte nic na dobu, kdy mám být s druhým rodičem. Část mého 

času patří mojí mamince a mně, část mému tatínkovi a mně. Důsledně to 

dodržujte.

 Nebuďte zklamaní nebo se nezlobte, když se vám nehlásím v době, kdy jsem 

s druhým rodičem. Mám teď dva domovy. A ty musím dobře oddělovat – jinak 

bych se ve svém životě už ale vůbec nevyznal.

 Nepředávejte si mě u dveří druhého rodiče jako balík. Pozvěte toho druhého na 

chvíli dál a promluvte si o tom, jak byste mohli můj těžký život nějak zlepšit. 

Vždycky, když si mě předáváte nebo přebíráte, jsou to pro mě kratičké chvilky, 

kdy vás mám oba. Neničte mi je tím, že se obtěžujete nebo hádáte.

 Když se nemůžete ani vidět, předávejte si mě ve školce nebo u přátel.

 Nehádejte se přede mnou. Buďte ke mně alespoň tak zdvořilí, jako jste 

k ostatním lidem, a jak to také ode mě vyžadujete.

 Nevyprávějte mi věci, kterým ještě nemohu rozumět. Mluvte o tom s jinými 

dospělými, ale ne se mnou.
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 Dovolte mi přivést si svoje kamarády k vám oběma. Chci, aby poznali moji 

maminku a mého tatínka a aby viděli, jak jsou oba skvělí.

 Nesoutěžte o to, kdo mě víc rozmazlíte. Tolik čokolády bych totiž nikdy 

nemohl sníst, jak moc vás mám oba rád.

 Nemusíme mít pořád nějaké akce. Nemusí být pořád něco nového a skvělého, 

když spolu něco podnikáme. Nejhezčí je pro mě, když jsme prostě veselí a 

v pohodě, hrajeme si a máme i trochu klidu.

 Nechte v mém životě co nejvíc věcí tak, jak bývaly před vaším rozchodem. 

Začíná to u mého pokojíčku a končí u úplných maličkostí, které jsem dělával 

úplně sám s tatínkem nebo s maminkou.

 Buďte hodní na babičku a dědečka z druhé strany, i když při rozvodu stáli víc u 

svého dítěte. Taky byste při mně stáli, kdyby se mi vedlo špatně. Nechci ztratit 

ještě své prarodiče. 

 Buďte féroví k novému partnerovi, kterého si ten druhý našel nebo najde. 

S tímto člověkem musím také vycházet. A to je pro mě snadnější, když 

nebudete navzájem žárlivě slídit. Stejně by bylo pro mě lepší, kdybyste si oba 

brzy našli někoho, koho byste měli rádi. Nebyli byste na sebe už tak zlí.“ 

(Rudolph, 2010, s. 7 - 9)

5.2.2 Výzkumy a statistiky porozvodové péče

V České republice výzkumy, které by porovnávaly život dětí v různém porozvodovém 

uspořádání, chybí. Nejvíce výzkumů probíhá v USA, což je přičítáno jejich bohatší zkušenosti 

se střídavou péčí, která je zavedena do soudní praxe již od roku 1973. 

Nejčastěji vycházíme z poznatku meta-analýzy Adaptace dětí ve společné péči versus 

v péči jednoho rodiče (Child adjustment in joint-custody versus sole-custody arrangements: a 

meta-analytic review, Bauer man R.), publikována v roce 2002, která prezentuje hlavní 

poznatky reprezentativních srovnatelných studií, kterých je 33. Studijní vzorek se skládá 
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celkem z 1846 dětí v péči jednoho rodiče (matky či otce) a 814 dětí ve společné péči, včetně 

srovnání s dětmi v úplných rodinách. Děti byly ve věku od 6 měsíců v době rozvodu, doba 

trvání výzkumu byla 2 – 5 let od rozvodu. 4/5 výzkumu byly vedeny ženami. Během 

výzkumu bylo použito 40 psychologických a lékařských metod, do výsledku jsou zahrnuty i 

hodnocení rodičů a učitelů. Výsledek popisuje 140 ukazatelů tělesného a duševního zdraví, 

rodinných vztahů, adaptovaného chování, emoční adaptace, školních známek, sebeúcty a 

traumatizace rozvodem, v nichž byly děti s různým porozvodovým uspořádáním významně 

jiné. 

Výsledky lze shrnout do dvou hlavních bodů:

A. „Děti ve společné (střídavé) péči obou rodičů jsou významně lépe adaptovány ve 

všech ukazatelích: tělesné a duševní zdraví, rodinné vztahy, behaviorální a emoční 

adaptace, sebeúcta – než děti v péči jednoho rodiče.

B. Adaptace dětí ve společné (střídavé) péči obou rodičů se neliší od dětí v úplných 

rodinách.“ (Tyl, 2006, s. 19)

Potvrdil se tedy předpoklad pozitivního působení ve výchově při zachování kontaktu s 

oběma rodiči. Pro zajímavost uvádím výsledky oficiálních statistik USA (Ministerstva 

zdravotnictví a sociálních služeb, česká data nejsou sledována), které monitorují situaci 

v rodině, kde je dítěte v péči jednoho rodiče: 

 „jsou mnohem většími spotřebiteli sociálních dávek: 46% matek, kterým bylo 

dítě svěřeno do péče, dostává pomoc z veřejných zdrojů (z otců s dětmi v péči 

jen 21%)

 jednak z nich vyrůstají děti s výrazně větším podílem sebevražd, 

nedokončeného studia, psychiatrické populace, kriminální populace atd.

 5krát větší pravděpodobnost, že spáchají sebevraždu

 32krát větší pravděpodobnost, že utečou z domova

 20krát větší pravděpodobnost, že budou trpět poruchami chování

 14krát větší pravděpodobnost, že se dopustí znásilnění

 9krát větší pravděpodobnost, že nedokončí školu
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 10krát větší pravděpodobnost, že upadnou do závislosti na drogách

 9krát větší pravděpodobnost, že skončí v převýchovném domově

 20krát větší pravděpodobnost, že skončí ve vězení“ (Tyl, 2006, s. 19, 21)

Z žádných dosavadních výsledků nevyplývá, že by střídavá péče dítě zatěžovala natolik, 

že by nás vedla k názoru, že je škodlivá. I v případě že přihlédneme k počátečním těžkostem 

technicko-organizačního charakteru (jiné trvalé bydliště rodičů, změna prostředí, dojíždění). 

Zachovaný vztah s rodičem plně vyvažuje tyto nepříznivé vnější okolnosti a je menším zlem, 

než ztráta jednoho z rodičů. Střídavou péči můžeme hodnotit jako určité pokračování rodiny, 

kde nachází dítě pocit bezpečí a jistoty, i přes rozvod rodičů.

Soudy opakovaně řeší situace, kdy matka brání otci ve styku s dětmi, ale „není znalci 

znám z české reality ani jeden případ, kdy by otec bránil ve styku s dětmi matce. Popis 

takových případů nebyl znalci ani dostupný v pramenech, z nichž čerpal výše uvedené 

informace.“ (Tyl, 2006, s. 20) Otcové automaticky respektují biologické postavení ženy jako 

matky, avšak opačně tomu tak není.

Velmi zajímavý je výsledek výzkumu zkušeného dětského psychiatra, který zkoumal 10 

let rodiny, kde se role hlavního pečovatele, hospodyně, kuchaře a uklízečky ujal otec, 

průměrně po šestinedělí až ve třech měsících věku dítěte. Nejčastějším důvodem byla 

preference zaměstnání před rolí matky. Výsledky poukazují na zrychlený vývoj dětí proti 

vrstevníkům. Tam kde děti obyčejně nechávají rodiče pečovat o jejich rostlinky nebo zvířata, 

s nadšením o ně pečovali sami. Rostlinky přesazovaly, zalévaly, zvířata krmila, chodila s nimi 

na procházky a pečovala o ně. Rády pečovali o mladší sourozence, což je zejména u chlapců 

neobvyklé. Největší revoluci prožívají ve vztahu s vrstevníky. V období 10. roku věku děti 

preferují kamarády stejného pohlaví, opačné pohlaví je zdrojem úzkosti a konfliktu. U dětí 

vychovávaných primárním vychovatelem otcem pohlaví nemá význam. Děti se přátelí se 

všemi, pohlavní polarizace je okrajová. Důsledkem péče „mateřského“ otce a blízké 

přítomnosti matky je vytvoření skálopevné důvěry a pohody jak s mužskými, tak s ženskými 

objekty, což tvoří základ pro dobře fungující budoucí partnerství a následné rodičovství. 

Rodina během vývoje lidského druhu prošla mnoha proměnami, ale doposud není znám 
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model, který by byl pro náš druh nejvýhodnější. Možná právě přínos „mateřského“ otce 

způsobí ukončení strachu a boje pohlaví, v čemž je silná vývojová perspektiva.

Nutno podotknout, že studie rodin, kde se sledoval vliv společné (střídavé) péče na dítě, 

se netýká otců a matek s kriminálním chováním, závislostmi nebo vážnými psychiatrickými 

poruchami. (Tyl, 2006)

5.3 Názor psychologa na střídavou péči

Pro dítě je přirozené a samozřejmé mít oba rodiče – matku i otce. Je pravidlem, že se 

dítě narodí partnerské dvojici, kde je muž – otec dítěte, žena – matka dítěte. Toto soužití je 

zdrojem dobra. Pokud konflikt mezi rodiči způsobí rozvod a dítě se octne v péči jednoho 

rodiče a u druhého je pouze na návštěvě párkrát za měsíc, připadá mu to neobvyklé, 

nesrozumitelné a nepřirozené. Takto určený víkend společně prožívají jako opravdovou 

návštěvu. Dělají to, co mají rádi, co je baví. Neřeší se každodenní problémy, učení, výchovné 

přestupky, finanční situace v rodině, povinnosti dítěte apod. Víkendová setkání jsou naprosto 

odlišná od běžného průběhu ostatních dní. Z jedné strany může zažívat jen samé úlevy a 

z druhé strany jen samé povinnosti. Tento nepoměr způsobuje u dítěte velký rozpor a zmatek. 

  Podmínky pro úspěšnou střídavou péči:

 Umět se domluvit na střídavé péči ve prospěch dětí. Vyvarovat se řešení konfliktu 

prostřednictvím dítěte. Konflikt mezi rodiči by měl být vyřešen před začátkem jednání o 

střídavé péči.

 Mít společné výchovné principy a strategie, kterými připraví dítě do života. Již zmíněný 

rozpor u jednoho rodiče povoleno, u druhého zakázáno je destruktivní a dítě ho může 

zneužít ve svůj prospěch vůči druhému rodiči.

 Schopnost rodiče mluvit o druhém v dobrém. Vyvarovat se pomlouvání nepřítomného 

partnera. Umět efektivně komunikovat s dítětem a vysvětlit příčiny a následky rozvodu. 

Nebát se rozhovoru vyjadřující emoce a postoje dítěte k rozvodu.
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 Schopnost komunikace týkající se dítěte. Nevyhýbat se kontaktu s bývalým partnerem, 

ujasnit si zásady ve výchově a sdělit si důležité informace, které se udály 

v nepřítomnosti druhého rodiče. Tyto informace by měly být vždy pravdivé, a pokud se 

přihodilo něco nepříjemného, je vhodné sdělit, co se dělo pro nápravu (vysvětlení 

nezvládnuté učební látky, návštěva lékaře apod.)

 Vyhýbat se lžím a polopravdám. Požadujeme, aby k nám bylo dítě upřímné, a dítě od 

nás očekává stejné jednání. 

 Schopnost tolerance a vzájemného respektu mezi rodiči.

 Rodiče by si měli zorganizovat čas tak, aby dítěti věnovali maximální pozornost a pro 

práci využili čas, kdy u něj dítě není.

 Ctít pravidlo, že láska není na prodej a nesnažit se dítě koupit drahými a nesmyslnými 

dárky. 

 Schopnost domluvit se na řešení výchovného problému nejprve s druhým rodičem a po 

té o výsledku informovat dítě.

 Schopnost neřešit konflikty před dítětem, ale výhradně mezi sebou. 

 Schopnost nevnucovat nového partnera a uvědomit si, že nový partner je rozhodnutí 

rodiče, nikoli dítěte.

 Důležitá je i shoda s postoji příbuzných. Příbuzní by měli respektovat rozhodnutí rodiče.

Pro psychologa je zásadním kritériem schopnost rodičů domluvit se na přesných 

pravidlech, která jsou dobrá pro dítě, nikoli pro usnadnění života rodičů. Rozhodující je přání 

dítěte, jestli chce po rozvodu žít s oběma rodiči. (Špaňhelová, 2005)

5.4 Podléháme mýtům o střídavé péči

Střídavá péče vyvolává mnoho rozporuplných emocí, zatím co na jedné straně je člověk 

zásadně pro, protože v tomto uspořádání vidí spravedlivé a nekonfliktní řešení. Na straně 

druhé je člověk zásadně proti, protože by mohlo být dítě ohroženo neschopností rodiče 

pečovat o dítě. Nemůžeme se shodnout ani u otázky nařizovat péči proti vůli rodičů, či 
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ustanovit střídavou péči pouze v případě souhlasu obou rodičů. Nestane se střídavá péče 

možností pokračování bojů o dítě a nástroj pomsty?

Mýtus: Dítě bude bezdomovec.

Skutečnost, že je dítěti prakticky od ranného věku vštěpováno umění se rozdělit, umožňuje 

dítěti adaptaci na situaci, že se rodiče budou dělit o jeho péči a výchovu. Každý z nás zná 

královské dělení z pohádek. U střídavé péče se nejedná o nic jiného, určitý čas jsem s otce, 

určitý čas s matkou a těším se, co mi přinese zítřek.

Mýtus: Dítě bude věčně na cestách. Kam vede má cesta ze školy? Domov číslo jedna 

nebo dvě?

Střídání u matky a otce neprobíhá každý den, ale má svůj stanovený řád. Je vhodný týdenní 

interval se zahrnutím jednoho víkendového dne pro adaptaci na prostředí. Rodič má možnost 

plánovat a ovlivnit program dítěte v dlouhodobé perspektivě.

Mýtus: Dítě nemůže mít všechno dvakrát, je to nákladné a technicky neuskutečnitelné.

Prakticky to možné je. Mnohdy je finančně výhodnější pořídit druhé učebnice, vybavení na 

kolo, na lyže, vybavit nový dětský pokoj, než vleklé a nikdy nekončící soudní spory. Na 

začátek se pořídí jen to, co je nezbytně nutné a zbytek se dokoupí postupně. Některé 

maličkosti lze přenést.

Mýtus: Dítě je po měsíci adaptováno na prostředí u otce a samozřejmě naopak. Ztrácí se 

v tom, co je špatné a co správné. Je zmatené.

Tento interval je příliš dlouhý a většinou ho preferují rodiče, kteří si střídavou péči ani 

nepřejí. Těžko se s rozvodem vyrovnávají, proto je nutné zhodnotit, zda-li je střídavá péče 

dobrá volba.

Mýtus: Střídavá péče bude mít za následek zhoršení prospěchu ve škole, protože matka 

neumí vysvětlit matematiku nebo otec je netrpělivý, když to synovi nejde a nikdy nechodil na 

třídní schůzky a učitelky jsou pro něj méněcenné bytosti.

Pokud se žák pečlivě připravuje do školy, je nepravděpodobné, že by během jednoho týdne 

propadl. Tempo ve škole není nikterak rychlé, aby nemělo dítě šanci se látku doučit. 

Komunikace s učitelem a obeznámení ho se situací může celou situaci zvrátit. Pokud se zdá, 
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že se katastrofální scénář naplňuje, mohou na období zkoušení a písemek změnit domluvu a 

umožnit návštěvu druhého, který dítěti potřebnou látku vysvětlí. 

Mýtus: Otec je neschopný. Nepostará se, neuvaří, nevypere a chodí z práce pozdě 

večer. Bude z něj dítě ulice.

Otcové obyčejně prokazují nešikovnost v určitých oblastech domácích prací, ale je to pouze 

účelové. Když je třeba, postarají se. Mají svůj styl odlišný od žen, ale to neznamená, že musí 

být špatný. Zaměstnanost lze odložit na dobu, kdy o dítě otec nepečuje.

Mýtus: Technicky to není možné. Dítě musí mít trvalé bydliště, jednoho lékaře apod.

Střídavá péče nic nemění. Záleží na dohodě mezi rodiči. Pokud vše funguje, není třeba 

změny.

Mýtus: Z návštěvy si přinese jen haldu špinavého prádla.

Opět je to na dohodě. Pokud není možná, jediná volba neprat a pořídit druhou výbavu.

Mýtus: Do teď o dítě neměl zájem a najednou chce střídavou péči. Chce se jen pomstít.

Pokud je tomu tak, brzy se projeví pohnutky, které vedly k rozhodnutí a vždy je možnost vše 

změnit. Je pravda, že mnohého si začneme vážit až ve chvíli, kdy o to přicházíme. Je tedy 

možné, i když otec rozvod převážně zavinil, mohl svůj vztah k dítěti přehodnotit. A zájem je 

opravdový. (Novák, 2006)
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6 Rodinná mediace 

Lidská společnost je od prvopočátku doprovázena konflikty a spory, které jsou nedílnou 

součástí mezilidských vztahů. Boj může vyhrát silnější, ale riskuje, že se objeví někdo ještě 

silnější, nebo pokud chování přesahuje literu zákona, pocítí důsledky jeho porušování. Další 

možností je využití moci autority např. soudní, ale opět je tu riziko, že výsledek bude jiný, než 

jsme si představovali. Můžeme se pokusit vyjednávat a zvolit cestu kompromisu a smíru. Tato

cesta je však vysoce náročná a mnohdy nemožná. Smír komplikuje emočně vypjaté prostředí, 

které každý spor doprovází. Zvláště výrazné vypětí je u rodinných sporů, především 

týkajících se rozvodu rodičů. Přesto i rozvod lze řešit s noblesou a elegancí, a to za pomoci 

prostředníka – mediátora. „Mediátor spor nerozhoduje, ale pomáhá stranám sporu nalézt 

jejich vlastní, pro všechny přijatelné řešení.“ (Bakalář, 2006, s. 99)

Mediace se zaměřuje na řešení podstatného pro budoucnost, pomůže zúčastněným 

stranám se odpoutat od otevřeného nepřátelství a ponechává jim kontrolu nad průběhem 

konfliktu.

Základní princip rodinné - rozvodové mediace je charakterizován spoluprací rodičů 

s mediátorem, jejímž výsledkem je nalezení optimálního porozvodového uspořádání, tedy

shoda v řešení úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí, včetně styku dětí s rodičem, 

prarodiči a jinými příbuznými, vyřešení bytové otázky a majetkového vypořádání.

Během mediačního procesu si rodič uspořádá představy o potřebách dětí, o svých 

očekáváních i o právní stránce rodinných vztahů. Následuje vytvoření dohody o konkrétním 

řešení úpravy poměrů, podle které se budou oba rodiče v následujícím soužití řídit. Tato 

dohoda může být i podkladem pro dohodu schvalovanou soudem v rozvodovém řízení. 

Mediace by měla zastávat funkci prevence, která by zabraňovala vzniku negativních 

jevů, které vždy doprovázejí rodinné krize. Ročně je asi 30000 dětí v ČR vystaveno vypjatým, 

krizovým situacím spojených s rozvodem. Hlavní měrou se podílejí na etiologii 

společenských a sociálních patologií. Např. vyhrocené spory o výchovu můžeme klasifikovat 

jako psychické týrání dětí. Snížit společenskou zátěž lze zvolením jiných forem rodičovských 
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strategií v porozvodové uspořádání a uvědomění si pokračující rodičovské odpovědnosti za 

příznivý vývoj dítěte i po rozvodu rodičů. 

Pozitivní zahraniční zkušenost poukazuje na příznivý vliv rodinné mediace v oblasti 

snižování konfliktů, nedochází k přerušení vztahů mezi rodiči a dětmi, urychluje se proces 

rozvodu, a tím se snižují společenské a ekonomické náklady. „Doporučení Rady Evropy č. R 

(98) 1 ze dne 21. 1. 1998 vládám členských států Výbor ministrů doporučuje mimo jiné 

zavádět nebo podporovat rodinné mediace, uskutečňovat nebo posilovat všechna opatření na 

podporu a ve prospěch používání rodinné mediace jako odpovídajícího prostředku řešení 

rodinných rozepří, usnadňovat schvalování mediačních dohod soudními nebo jinými 

oprávněnými orgány a zajišťovat mechanismy k vynucení dohod podle platných zákonů a 

také informovat o možnostech jejího užívání.“ (Bakalář, 2006, s. 101)

Důležitou roli v informovanosti o rodinné mediaci hrají sociální pracovnice orgánu 

sociálně – právní ochrany dětí, které zastupují nezletilé děti před soudem. Mohou nabídnout 

mediaci jako formu řešení vedle návštěvy manželské poradny, psychologa, psychoterapeuta či 

advokáta. Mediace může předejít neúčinným a neužitečným jednáním znesvářených rodičů, 

do nekonečna se opakujících sociálních šetření poměrů pro potřeby soudního řízení a 

samozřejmě opakující se osobní účast při soudních jednání.

„Přednosti mediace jsou:

 zachování možnosti rozhodování

 posílení úcty a důstojnosti rodiče

 podpora komunikace a kooperace mezi rodiči

 zmírnění nepřátelství mezi rodiči

 upevnění závazku obou rodičů vůči porozvodovému uspořádání

 možnost porozvodového uspořádání „na zkoušku“ před konečným rozhodnutím

 širší rozsah variant a možností v porozvodovém uspořádání (svěření dítěte a kontakt)

 možnost flexibilního uspořádání různých činností a programů, tak jak to vyžadují 

měnící se potřeby rodiny

 zachování soukromí v osobních a rodinných záležitostech
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 minimum vměšování státu do rodinného života

 minimalizace finančních výdajů rodičů, daňových poplatníků.“ (Bakalář, 2006, s. 103)

Rodinnou mediaci nemůžeme považovat za zázračný lék na rozvodové jedy, ale je 

výhodným řešením pro všechny zúčastněné matku, otce i děti. Je prospěšná i pro celou 

společnost, snížením nákladů na soudní řízení, úspory přetíženým soudům a dalším státním 

orgánům. (Bakalář, 2006)
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7 Střídavá péče v praxi 

V této kapitole jsem se zabývala otázkou: Jak nejlépe vyložit řešení rozvodového sporu 

v běžné praxi v ČR? 

7.1 Cíl výzkumu

Přiblížit střídavou péči o děti po rozvodu rodičů a odstranit předsudky, které ji 

doprovázejí, pomocí analýzy případových studií. 

7.2 Dílčí otázky řešené ve výzkumu

 Jsou spory o porozvodové uspořádání krátkodobého nebo dlouhodobého charakteru?

 Má rozvodový konflikt shodnou proměnnou, která ovlivňuje uzavření dohody mezi 

rodiči?

 Jak se vyvíjí rozvodový spor?

 Existuje spolupráce mezi sociálními pracovníky, psychology, psychiatry a mediátory? 

Je efektivní?

7.3 Hypotéza

Předpokládám, že rodiče uznají střídavou výchovu jako nejvhodnější řešení pro 

porozvodové uspořádání.
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7.4 Popis výzkumného vzorku

V následujících kasuistikách popisuji rozvodové spory u klientů ve věku 25 až 45 let, 

kdy muži v partnerském vztahu byli vždy starší (o 3 až 10 let). Vzdělání rodičů je 

středoškolské ukončeno maturitou nebo ukončeno získáním výučního listu. Spor se vedl o 

jedno nezletilé dítě v rodině ve věku od 1 do 10 let v poměru dva chlapci a dvě dívky. Rodiny 

žijí v kraji Vysočina.

7.5 Popis výzkumné metody

Pro řešení jsem zvolila prezentaci případových studií, které jsem sestavila na základě 

rozhovoru s klienty a studia spisové dokumentace. Využila jsem ji především pro její 

uplatnění v praktické rovině a aplikaci jako vzoru pro řešení rozvodového sporu. Případové 

studie nejvýrazněji zobrazují rozmanitost těchto druhů sporů a nutnost individuálního 

nasazení pro jejich řešení. 

S informacemi je nakládáno tak, aby nedošlo k porušení slibu mlčenlivosti a narušení 

soukromí klientů. Klienti souhlasili se zpracováním osobních dat, tak aby se staly součástí 

této diplomové práce.

7.5.1 Kasuistika č. 1 – přeshraniční střídavá výchova

V září 2005 podala paní XY na mateřské dovolené k soudu návrh na úpravu výchovy a 

výživy jednoletého syna, pro dobu po rozvodu manželství. V návrhu uvedla, že od července 

2005 žije se synem u svých rodičů. Požaduje, aby jí soud svěřil syna do výchovy a otci 

(zaměstnanec restaurace) stanovil výživné. 

Kolizní opatrovník provedl šetření, ve kterém se prokázalo, že matka žije se synem 

mimo republiku ve Vídni. Mezi rodiči je velmi špatná komunikace a nejsou schopni se 

domluvit. Dochází mezi nimi opakovaně k neshodám, vzájemnému slovnímu napadání, 
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vracejí se do minulosti, poukazují na to, kdo z nich zavinil rozpad manželství apod. Matka je 

přesvědčena, že je manžel nespolehlivý, nedokáže zajistit řádnou péči o dítě. Komunikují 

spolu prostřednictvím SMS zpráv. Potvrdila, že se nemohou dohodnout na termínu kontaktů 

otce se synem. Je připravena umožnit manželovi styk se synem pouze jednou za 14 dní, 

poradila jí to její právní zástupkyně. Otec požaduje kontakt s dítětem rozšířit.

V listopadu byla otci formou dopisu oznámena změna trvalého bydliště syna a matky.

Sociální pracovnice s otcem sepsala návrh na úpravu styku se synem formou 

předběžného opatření, a to v rozsahu dohody. Otec v návrhu požadoval předání dítěte na 

území České republiky. Současně otec požádal o sepsání vyjádření k návrhu matky na svěření 

syna do výchovy pro dobu po rozvodu. K návrhu matky se vyjádřil tak, že nesouhlasí s tím, 

aby jí byl svěřen syn do výchovy, naopak požadoval svěření syna do své výchovy. Uvedl, že 

je schopen zabezpečit potřeby syna sám i po několik dnů, jak prokázal v průběhu společného 

soužití. Dále poukázal na skutečnost, že matka přestěhováním syna narušila všechny vazby na 

širší rodinu. Záležitost řešil s lékařkou neurologického oddělení nemocnice, kde byl syn 

v evidenci. Ta mu údajně doporučila, aby si zajistil pravidelný výchovný vliv na syna.

Soud zcela vyhověl návrhu otce a následující den po obdržení návrhu vydal usnesení o 

předběžném opatření a úpravě styku otce se synem každý sudý víkend v rozsahu dle dohody. 

Místem předání dítěte bylo určeno bydliště rodičů matky, kde se naposledy zdržovala 

s dítětem před odchodem do Rakouska.

Otec si zvolil právní zástupkyni, která mu sepsala další vyjádření k návrhu matky na 

svěření syna do její výchovy. V tomto vyjádření otec podrobně popisuje průběh rozpadu 

manželství zaviněný známostí matky, která synovi opakovaně měnila místa pobytu (Vídeň, 

domácnost jejího bratra, domácnost jejích rodičů, opět Vídeň).  Otec opětovně navrhl, aby mu 

byl syn svěřen do péče. 

V prosinci proběhlo soudní řízení. Matka ve své účastnické výpovědi uvedla, že má 

známost s jiným mužem, manžel ji z tohoto důvodu vyhodil z bytu. Nepovažovala za nutné 

informovat ho o změně bydliště dítěte. V předchozím období společného soužití byla nucena 

pracovat v Rakousku, v té době se o syna staral otec, který byl v pracovní neschopnosti. Otec 

ve své výpovědi sdělil, že bylo záměrem matky opustit domácnost a jeho reakce byla jen 
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záminkou. Má stabilní rodinné zázemí v domě svých rodičů, jako vyučený kuchař umí zajistit 

výživu dítěte a v předchozím období prokázal schopnost péče o syna.

Sociální pracovnice se obrátila na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se žádostí o 

pomoc při zajištění styku otce s nezletilým synem.

Leden 2006 matka nerespektuje předběžné opatření a neumožňuje otci kontakt se 

synem. Matka argumentuje tím, že dítě má trvalé bydliště v Rakousku, věc budou řešit 

rakouské soudy a ona není povinna ctít usnesení českého soudu o předběžném opatření.     

V únoru podal otec návrh na vydání předběžného opatření a svěření syna do své péče. 

Návrh odůvodnil tím, že syna viděl za dobu 7 měsíců pouze 3 krát.  Dále má otec pochybnosti 

o schopnosti matky zabezpečit syna i materiálně. Dle jeho názoru jednání matky po celou 

dobu nasvědčuje tomu, že není schopna respektovat základní ustanovení zákona o rodině ani 

práva dítěte. Kolizní opatrovník ve svém stanovisku k návrhu otce vycházel ze zprávy Úřadu 

pro mezinárodněprávní ochranu dětí, z níž vyplývá, že matka má podmínky pro výchovu 

syna, avšak je zcela bez finanční podpory, na kterou nemá nárok ani ze strany českých, ani ze 

strany rakouských orgánů. Je tak se synem odkázána na podporu přítele. Proto je možné 

zvážit svěření syna do péče otce, případně střídavou výchovu, jestliže by se zlepšila 

komunikace mezi rodiči.

V květnu byl otec předvolán do Vídně k výpovědi u soudu ve věci jeho podání žaloby o 

únosu syna. Soudce jej údajně poučil, že syna nemůže předat do jeho péče, protože není 

vydán rozsudek českého soudu.  

V červnu proběhlo u okresního soudu jednání ve věci úpravy výchovy a výživy syna za 

účasti rodičů, obou právních zástupců a kolizního opatrovníka. Matka ve své výpovědi 

uvedla, že získala pracovní povolení, má příjem cca 800 euro. Otec se o syna nezajímá. 

Přiznala, že od března mu syna nedává, aby se nestalo, že by ho nevrátil. Byla 

hospitalizována.  Po tuto dobu se staral o syna její přítel. Nesouhlasí s návrhem otce na 

svěření syna do své péče, protože není schopen se postarat ani sám o sebe. Otec popřel 

vyjádření matky, je přesvědčen o svých výchovných schopnostech, zvažuje i nástup na 

rodičovskou dovolenou. Dále upozornil na minulost matky, která se dříve živila jako 

prostitutka. Tuto skutečnost se údajně dozvěděl po svatbě. Upozornil, že v ČR má syn celou 
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širší rodinu, zatímco v Rakousku pouze matku. V rámci tohoto jednání soud vydal usnesení, 

jímž stanovil Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí opatrovníkem dítěte pro dané řízení.

Spis dále obsahuje rozsudek okresního soudu, který schválil dohodu rodičů o střídavé 

výchově syna počínaje 1. 1. 2007 tak, že v lednu, únoru a březnu bude dítě pobývat tři týdny u 

matky a týden u otce, od dubna bude střídavá výchova probíhat vždy po 14 dnech tak, že 

chlapce si převezme otec v místě jeho bydliště a doveze do ČR a po skončení si matka syna u 

otce v ČR vyzvedne.

V dubnu 2007 se Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí písemně obrátil na kolizního 

opatrovníka se žádostí o prošetření poměrů u otce v době pobytu syna. Matka má k jeho péči 

výhrady a podala návrh na svěření syna do své výlučné péče. Bylo zjištěno, že otec má 

k dispozici vlastní bytovou jednotku v domě svých rodičů. Chlapec se jevil naprosto 

spokojený, s otcem přirozeně komunikoval. Domácnost je dobře vybavená nábytkem, 

spotřebiči i potravinami. Chlapec má k dispozici hračky. Otec byl v té době veden jako 

uchazeč o zaměstnání a hledal si práci tak, aby mohl pokračovat ve střídavé výchově. Chlapci 

se snažil maximálně věnovat, aby dohnal předchozí deficit kontaktů s ním.

V září provedl kolizní opatrovník šetření u otce, který měl v té době syna u sebe. Byl 

zaměstnán, pracovní dobu měl uzpůsobenou tak, aby se mohl synovi v tomto období plně 

věnovat. Uvedl, že není možné se s matkou dohodnout na důležitých věcech, např. očkování 

syna. Chlapec začal chodit do mateřské školy, spíše nepravidelně, aby si začal zvykat na 

dětský kolektiv. Kolizní opatrovník si ověřil silnou vazbu chlapce na otce, kterou 

konstatovala i mateřská škola. Toto uspořádání funguje dosud.

Shrnutí: doba trvání sporu je cca 2 roky. Počáteční konflikt je vystupňovaný 

pocitem zrady otce, který vyvolala nevěra. Otec se postupně vyrovnává se situací a zlost 

vůči bývalé manželce se umírňuje. V důsledku se zlepšuje komunikace mezi rodiči. 

Otcova vytrvalost zvítězila nad přesvědčením matky, že je dítě malé, proto soud musí 

rozhodnout v její prospěch. Velmi přínosná tu byla spolupráce mezi Úřadem pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí, oddělením sociálně – právní ochrany dětí, lékařem a 

advokáty. Střídavá péče se jeví jako výhodná pro všechny zúčastněné strany.
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7.5.2 Kasuistika č. 2 – funkční porozvodové uspořádání

V dubnu 2003 podal otec návrh na úpravu výchovy a výživy čtyřleté dcery. V návrhu 

uvedl, že s matkou nežijí ve společné domácnosti, že se odstěhovala k novému příteli. 

Komunikace je zachována pouze na nejnutnější záležitosti, zejména pokud se týkají péče o 

nezletilé dítě. Dcera je v péči matky, která je schopná se o ni postarat po všech stránkách a 

řádně ji vychovávat do budoucna. Otec má zájem o častý kontakt s dcerou, se kterou má silný 

citový vztah. 

V červenci bylo manželství rozvedeno a rodiče uzavřeli dohodu, která svěřuje dceru pro 

dobu po rozvodu manželství do výchovy matce a otec se zavazuje přispívat na výživu částkou 

1500, - Kč měsíčně. Dcera bude otci svěřena jednou za 14 dní od pátku do neděle a jedenkrát 

za měsíc na jeden týden. Přes počáteční neshody ohledně dodržování hygieny dcery při 

pobytu u otce, se podařilo dohodu dodržovat. Bylo provedeno šetření u otce doma. Při 

návštěvě bytu velikosti 3+1 bylo zjištěno, že byt je uklizený. Dítě má svůj pokoj, kde má 

mnoho hraček. V obývacím pokoji má postavenou chaloupku a prolézačku. Z rozhovoru 

s otcem vyplývá, že má o dceru opravdový zájem.

Během roku 2004 byla dohoda nadále dodržována.

V září 2006 začala dcera chodit do první třídy. Byla provedena změna příspěvku na 

výživu a dohoda o styku nebyla měněna, vše probíhalo bez potíží.

V březnu 2008 se otec dostavil a vyjádřil návrh na změnu výchovy, protože dcera 

vyslovila přání, že chce bydlet u otce. Se sociální pracovnicí se přišel poradit, jak nejlépe 

návrh matce podat, aby neměla dcera nepříjemnosti. Bylo provedeno šetření, ve kterém byly 

zjištěny následující skutečnosti: v lednu 2008 se narodila matce dcera. Z důvodu finanční 

tísně se museli přestěhovat z města do nedaleké vesnice do rodinného domu, kde bydlí 

společně s prarodiči ve stísněných podmínkách. Dítě chodí do třetí třídy, je velmi šikovné a 

na vysvědčení mělo samé jedničky.  Během rozhovoru si postěžovala, že musí hodně 

mamince pomáhat a hlídat malou sestřičku, že se všichni hodně hádají a že maminka na ni 

křičí. Ráda by se vrátila do města, protože zde chodí do kroužku keramiky na Dům dětí a 

mládeže. Dříve chodila do kroužku mažoretek. Dnes již nemůže, protože dojíždí. Do města by 



- 62 -

se ráda vrátila, protože ji chybí kamarádky. Dokáže si představit, že by za matkou jezdila 

pouze na návštěvu a u otce by bydlela. 

Matka s návrhem otce nesouhlasila, proto jim byla doporučena návštěva rodinné 

poradny. Tato spolupráce byla velmi úspěšná. Během sezení se domluvili, že zkusí střídavou 

péči a to jeden týden u matky a jeden týden u otce. Po tříměsíčním zkušebním období zažádali 

o změnu dohody, protože toto uspořádání bylo plně funkční. Tato nová dohoda byla soudem 

schválena a trvá dosud.

Shrnutí: doba trvání sporu je cca 5 let. Rozkol rodičů je způsobený nevěrou, přesto 

konflikt není vyhrocený a je zachována komunikace na úrovni domluvy o nejnutnějších 

záležitostech, které se týkají péče o nezletilé dítě. První volba řešení byla svěření dítěte 

do výhradní péče matky se zachováním častého kontaktu otce. Dodržování dohody 

probíhalo bez problému. Zvrat ve vývoji přineslo založení nové rodiny, narození dítěte a 

zhoršení finančního zabezpečení rodiny z matčiny strany. Pokračování běhu životních 

událostí a téměř nekonfliktní průběh porozvodového uspořádání zapříčinil přirozený 

vývoj ve střídavou péči. Přínosem je tu spolupráce sociální pracovnice, psychologa 

z rodinné poradny a dětské lékařky. Střídavá péče se jeví jako výhodná pro všechny 

zúčastněné strany.

7.5.3 Kasuistika č. 3 – otec cizinec

V lednu 2006 podala matka návrh na úpravu výchovy a výživy čtyřletého syna. Matka je 

na mateřské dovolené a s otcem bydlí ve společné domácnosti 7 let. Nejsou manželé. Otec je 

cizinec, příslušník Polské republiky. Je zaměstnaný a plní si vyživovací povinnost k synovi. 

Bylo provedeno šetření v dané věci. Matka bydlí společně s otcem v bytě 3+1, který 

dojíždí o víkendu na návštěvu. Pokud má syna otec, matka z bytu odchází. Péči o syna zvládá 

dobře. Otec nesouhlasí se svěřením syna do péče matce, ale žádá o střídavou výchovu nebo 

chce syna do své péče. Snaží se vyřídit práci v ČR, aby mohl být se synem.

V březnu se dohodli na návštěvě rodinné poradny za účelem pokusu urovnání vztahu, 

zlepšení komunikace mezi rodiči a vytvoření dohody.
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V červenci otec se synem odcestovali do Polska na prázdniny za širší rodinou. Tato 

návštěva nebyla zdařilá, protože se otec chlapci dostatečně nevěnoval a chodil do práce. 

Hlídal ho strýc, který mluví pouze polsky a vzniklá jazyková bariéra způsobila u syna 

negativní odezvu a přání okamžitého návratu domů.

V srpnu soud zamítl návrh na vydání předběžného opatření, kde by byl syn svěřen do 

výchovy matce. Otci by stanovil příspěvek na výživu ve výši 5000,- Kč měsíčně a návštěvu 

syna každý sudý týden v měsíci v době od soboty do neděle a neumožnil by mu vycestovat se 

synem do zahraničí. 

Únor 2007 komunikace mezi rodiči se zhoršuje a domluva mezi nimi není stále možná, 

proto soud nařídil vypracovat znalecké posudky z oboru dětské psychologie. V tomto období 

se matka provdala a je těhotná. Soudní znalec je přesvědčen, že neschopnost spolupráce ze 

strany matky je zapříčiněna především strachem z únosu dítěte do ciziny. Oba rodiče mají 

syna rádi a přejí si pro něj to nejlepší. Syn se na otce těší. Jsou zde splněny podmínky pro 

střídavou péči, ale až na nezbytnou optimální komunikaci mezi rodiči.  

V srpnu 2007 soud vynesl rozsudek ve znění: Syn se svěřuje v každém lichém týdnu 

v kalendářním roce do výchovy otci a v každém sudém týdnu matce. V období letních 

prázdnin bude měsíc u otce a druhý měsíc u matky. Matka se proti rozsudku odvolala. Při 

šetření bylo zjištěno, že otec žije v pronajatém bytě 2+kuchyňský kout, který je vhodně 

vybaven. Synovi se u otce líbí a má tu své hračky. Bez problémů ho tu navštěvuje již jeden 

rok. Podmínky pro pobyt syna jsou splněny. Oba rodiče podle názoru kolizního opatrovníka 

vyjadřují výchovné cíle, které jsou nepochybně sociálně a pedagogicky adekvátní a liší se jen 

v detailech, jak těchto cílů dosáhnout. Má za to, že kombinace obou výchovných stylů povede 

k pozitivnímu rozvoji osobnosti dítěte, proto by se měli oba rodiče stejnou měrou i 

v budoucnu na výchově dítěte podílet. V prosinci 2007 odvolací soud potvrdil rozsudek o 

střídavé péči rodičů.

V září 2008 dítě nastoupilo povinnou školní docházku.

Z důvodu pokračujících nedostatků v komunikaci byla opět navržena návštěva rodinné 

poradny, kam rodiče docházeli v období od listopadu 2008 do března 2009. Během konzultací 

se zaměřili na již zmíněné problémy v komunikaci, diagnostiku rodinných vztahů, aby získali 
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náhled na svoje i partnerovo chování, pokoušeli se komunikovat, aniž by jeden druhého 

osočovali a haněli. Snažili se akceptovat názory a postoje druhého z nich. V současné době 

mají pocit, že je situace natolik stabilizována, že se domluvili ukončit spolupráci s poradnou. 

Společná péče funguje bez výrazných obtíží dosud.

Shrnutí: doba trvání sporu je cca 3 roky. Rozkol mezi rodiči je způsoben 

rozdílnými životními strategiemi a pocitem osamělosti matky. Neschopnost domluvy je 

důsledek potřeby matky se mstít. Vše umocňuje strach matky z únosu dítěte. Soud 

nařizuje střídavou péči na základě znaleckých posudků a návrhu sociální pracovnice. 

Rodiče se snaží rozhodnutí respektovat. Vytrvalost otce vítězí nad zatvrzelostí matky. 

Významným přínosem byla spolupráce sociální pracovnice, soudu, soudních znalců a 

psychologa z rodinné poradny. Střídavá péče se jeví jako výhodná pro všechny 

zúčastněné strany.

7.5.4 Kasuistika č. 4 – nefunkční střídavá péče

V listopadu 2002 podala matka návrh na úpravu výchovy a výživy desetileté dcery. 

Matka je nezaměstnaná (pro maření součinnosti byla vyřazena z evidence nezaměstnaných a 

je bez příjmu) a otec pracuje u stavební firmy. Bydlí ve společné domácnosti. Dcera byla 

v evidenci oddělení sociálně – právní ochrany dětí již od roku 2000 z důvodu nedodržování 

školní docházky, plnění povinností do školy a problémů rodičů s neplacením nájmu za byt. 

V roce 2001 byl podán návrh na soudní vystěhování. Téhož roku Městská policie zasahovala 

v rodině pro domácí násilí, kdy otec v podnapilém stavu fyzicky napadl matku, čemuž dcera 

byla přítomna a po té musela přespat u sousedů. Na rozvodu se dohodli společně. Dcera bude 

ve výchově otce a matka bude hradit výživné. Otec v současné době skýtá větší záruku 

dobrého zázemí pro dítě zvláště v tom, že chodí do práce a má příjem. 

V březnu 2003 bylo manželství rozvedeno a soud svěřil dítě do výchovy otci.

V březnu 2004 zažádala matka o změnu výchovy na střídavou péči, je sice stále 

nezaměstnaná, ale bydlí společně s druhem v rodinném domku, který ji finančně podporuje. 
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Od června 2003 se s otcem dohodli na střídavé péči po týdnu a vše probíhalo bez obtíží. Nyní 

by si přáli střídavou péči po měsíci, s čímž dcera také souhlasí. Sociální pracovnice provedla 

šetření a zjistila, že rodinný domek je vybaven moderním nábytkem, domácnost je čistá a 

uklizená. Dcera potvrdila, že souhlasí, aby byla jeden měsíc u matky a jeden u otce. V květnu 

2004 soud vynesl rozsudek a svěřil dítě do střídavé péče rodičů.

V lednu 2006 matka podala návrh na změnu výchovy a chce svěřit dceru do výhradní 

péče. V tuto dobu již matka bydlí v bytě své matky a dcera u ní pobývá od listopadu 2005. 

Otec se oženil a jeho žena je na mateřské dovolené a má ve výchově dvě děti z předchozího 

manželství. Na svěření do výhradní péče matky se všichni společně dohodli.

V listopadu 2006 soud rozhodl ve prospěch tohoto návrhu. Toto uspořádání bylo 

funkční až do nabytí zletilosti dítěte.

Shrnutí: doba trvání sporu cca 4 roky. Rozkol rodičů je důsledek dlouhodobé krize 

v manželství, kde si oba partneři nevyhovují. První rozhodnutí soudu svěřuje dítě do 

výhradní péče otce. Zlepšení finanční situace a sociálního zázemí matky zapříčinilo 

změnu dohody na střídavou péči. Změnu přináší uzavření nového manželství otce a 

narození dítěte. Pokračování běhu životních událostí způsobilo přeměnu porozvodového 

uspořádání ve výhradní péči matky. Spolupráce s odborníky nebyla zastoupena, protože 

vše probíhalo na vzájemné domluvě. Střídavá péče měla své zastoupení, ale ne trvalého 

charakteru.
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8 Závěr

Podle mého názoru poslední novelou zákona o rodině se podařilo českému právu 

zjednodušit rozvodový proces a navrátit rodičům jedinečnou možnost autonomie v 

rozhodování o osudu své rodiny. Mají zpět moc, kdy mohou určit průběh již tak náročné 

životní situace, jakou je rozvod. Pozitivní výsledek je zcela závislý na jejich emocionální 

zralosti, jestli unesou všechny aspekty rozvodového řízení a vytvoří  další pokračování 

rodinné koalice. K uzavírání dohody přistoupí natolik zodpovědně, že je výhodná pro všechny 

zúčastněné sporu. Tedy má v budoucnosti šanci na úspěch. Nemusí se již podřizovat cizímu 

direktivnímu nařízení, ale mohou aktivně vše ovlivnit a ušetřit tak čas a práci mnoha 

odborníků (soudců, sociálních pracovnic, psychologů apod.). Je jen na každém jednotlivci, 

jestli zužitkuje svěřenou zodpovědnost a zachová se jako rozumově vyspělý jedinec. 

Bohužel během získávání dostupných informací jsem si ověřila hlubokou zakořeněnost 

mystiky mateřství. Důkazem je i fakt, že soudy svěří dítě do péče otců jen v případě, kdy 

matka péči hrubě zanedbává nebo je týrá. I když zájem otců o péči se zvyšuje, podíl dětí 

žijících s otci se v podstatě nemění. Stále ještě převládá soudní praxe omezující kontakt 

rozvedeného otce na každý druhý víkend, což podporuje představu otce jako druhořadého 

rodiče. Ve většině případů je vztah mezi otcem a dítětem nenávratně narušen. 

Uvědomme si skutečnost, že je a stále bude určité nezanedbatelné procento (současnost 

84%) rozvedených otců, kteří nemají žádný zájem plnit své rodičovské povinnosti a být 

v kontaktu se svými dětmi. A pořád se budeme setkávat s rozvedenými matkami, které budou 

bránit dětem v kontaktu se svými otci, mnohdy z důvodu pomsty vůči nevěrnému manželovi.

Životy našich dětí by se neměly stát bitevním polem a měli bychom se snažit vyhnout 

soudním bojům a pomocí odborné konzultace a mediace dosáhnout vzájemně přijatelných 

rozhodnutí o porozvodovém uspořádání.  Dítěti nezáleží na podobě rodiny, rozvedená nebo 

úplná, ale na kvalitě mezilidských vztahů mezi jejími členy. Problémem pro dítě není 

samotný rozvod, nýbrž chování rodičů a způsob reakce rodičů na prožívání dítěte v období 

rozvodu, ale i v období následujícím. Zastávám názor, že „nejlepší způsob, jak milovat své 
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dítě, je milovat jejich otce.“ (Chapman, 2010, s. 141) Pokud to nemohu splnit, tak to nejlepší, 

co pro něj mohu udělat, je moje vlastní fyzické, emocionální, duchovní a intelektuální zdraví, 

které bude vzorem pro dosažení jeho zodpovědné dospělosti. 

Během soudních procesů se často objevuje vyjádření, byl sledován zájem dítěte nebo 

bylo rozhodnuto v zájmu dítěte, pro dobro dítěte apod. „Dobro dítěte“ je takový 

neuchopitelný pojem, taková zaříkávací formule, jejímž vyřčením vše končí, mnohdy ztrátou 

jednoho z rodičů. Výstižný příměr popsal J. Rudolph, který citoval prohlášení chlapce, který 

se po rozchodu rodičů cítil více poután k otci, ale na druhou stranu nechtěl opustit svou 

matku, závislou na alkoholu: „Jak nepopsatelně dutý je na světě ten pojem „dobro dítěte“.  

(Rudolph, 2007, s. 6) Přesně vyjádřený konflikt loajality dítěte, které nechce ztratit ani 

jednoho z rodičů. A proto je důležité nenutit dítě, aby si vybralo mezi rodiči. Poškození, které 

tímto nevhodným způsobem řešení konfliktu vzniká, je nedozírné.

Případové studie nám dokazují, že:

 pokud se rodičům vhodným způsobem vysvětlí střídavá péče a podpoří se při adaptaci 

na rozvod, je střídavá péče vhodná i u konfliktního páru za předpokladu, že u rodičů bylo 

zachováno vědomí rodičovství a zájem o dítě.

 řešení rozvodových sporů vykazují dlouhodobý charakter, řádově trvá několik let než se 

ustálí porozvodové uspořádání.

 nemůžeme zcela přesně určit opakující se proměnnou, která by nám dopomohla 

k rychlému řešení sporu. Naopak jsou důkazem rozmanitosti rozvodových sporů a potřebou 

individuálního přístupu ke každému jednotlivému případu. Výsledek je ovlivněn osobnostmi, 

které do konfliktu vstupují, tedy i osobnostmi odborníků, kteří do sporu zasahují. Je zde přímá 

úměra, tak jak je velká rozmanitost lidské osobnosti, tolik rozmanitých případů budeme mít. 

Jsou zde kladeny vysoké nároky na individuální přístup. 

 vývoj sporu je závislí na schopnosti adaptace jedince. Tak jak dochází k vyrovnávání se 

s krizovou situací, tak se vyvíjí přístupnost k novým návrhům řešení. To co nebyli rodiče 

schopni akceptovat na začátku sporu, jsou schopni přijmout v jeho průběhu. Do vývoje 

mnohdy zasahují tyto proměnné: sociální zázemí (podpora rodičů, či okolí, bydlení, apod.), 
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finanční zabezpečení (zaměstnání, jistota výdělku) a životní změny, především založení nové 

rodiny.

 v kraji Vysočina spolupráce mezi odborníky funguje výborně. Skutečnost, že na kraj 

Vysočina připadne pouze jeden mediátor, způsobuje přetížení sociálních pracovnic na 

Městských úřadech a psychologů v rodinné poradně, ale přesto to nesnižuje jejich osobní 

nasazení a kvalitu práce. Možná se tato situace změní přijetím návrhu o mediačních službách, 

což by mělo tuto službu více přiblížit lidem.

Rozporuplnost odborníků v názoru na střídavou péči přičítám především chybění 

výzkumu v ČR. Nemohou se tedy opřít o empirické poznatky, nýbrž pouze o profesní 

zkušenosti každého jednotlivce, což sebou přináší nejednotnost v rozhodování. 

Množství argumentů, které se objevily v diplomové práci,  poukazují na skutečnost, že 

zachování péče obou rodičů je pro dítě velmi výhodné, tedy byl splněn hlavní cíl diplomové 

práce. Světlem života dítěte je láska rodičů, která by jim měla být zachována, ale podmínky 

k tomu nemusí být vždy příznivé. 

Mít tedy na paměti: střídavou péči ano, ale ne za každou cenu.
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