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Anotace
Bakalářská práce se zabývá tématem vztahu otce  a syna po rozvodu rodičů. 
Teoretická  část  se  věnuje tomu,  co  je rodina  a  jaké  má funkce,  dále  jsou 
popisovány její změny v průběhu historie. Také jsou uvedeny statistické údaje o 
počtu  rozvodů v průběhu 20.  a 21.  století.  Následně je již prostor  věnován 
samotnému otci a jeho roli v rodině. Dále otcovsko-synovskému vztahu, v němž 
dochází ke společným interakcím a vzájemnému utváření se. Další kapitola dává 
prostor  rozvodu,  jeho  typům a  právním hlediskům.  Jsou  vyjmenovávány a 
popsány formy porozvodové péče, porovnány mezi sebou a uvedeny nebezpečí 
plynoucí z nezvládnutí situace mezi rodiči. Výrazným problémem dnešní doby je 
Syndrom zavrženého rodiče, který se může v některé z porozvodových forem 
uspořádání vyskytnout. Poslední teoretická kapitola opět věnuje pozornost otci, 
ocitajícímu se  v rozvodových a  porozvodových řešeních.  Prostor  patří  také 
synovi, u kterého je sledován jeho vývoj a reakce na chybějícího otce.  Práci 
zakončuje praktická  část,  v  níž  jsou  uvedeny rozhovory  se  dvěma otci  po 
rozvodu jejich manželství a dvou synů, kteří zažili rozvod svých rodičů. Práce s 
pomocí zdrojů mj. zjišťuje, jestli otec plní svoji roli i po rozvodu, je-li v péči o 
syna přínosem, apod. Otevřená je též otázka volby vhodné porozvodové formy, 
zvláště  s přikloněním k otcovskému  pečovatelskému přínosu.  Zkoumáno je 
také, jaké podmínky k vývoji má syn při absenci otce.

Klíčová slova
Rodina, rodiče, role otce,  rozvod,  Syndrom zavrženého rodiče, porozvodové 
uspořádání, otec, syn, muž, vztah.

Summary
My bachelor  paper  The  Father-Son  Relationship  After  the  Divorce  of  the  
Parents deals with the topic of the relationship between a father and a son after 
the divorce of the parents.  The theoretical part  is devoted to  the topic of a 
family and its functions, as well as to  a description of its changes throughout 



history. Statistical data regarding the number of divorces during the 20th and 21st 

centuries are also provided. Later the paper deals with the figure of the father 
and the role he plays in a family. Attention is given to the father-son relationship 
where mutual interactions occur, and both individuals are formed. In the next 
chapter  I  look at  divorces,  their types and legal aspects.  Some after-divorce 
forms of custody are listed, explained and compared, and the greatest dangers 
resulting  from  inability  of  parents  to  resolve  the  situation  are  stated.  A 
significant problem of this age seems to be the Parental alienation syndrome, 
which may occur  in some forms of the post-divorce settlements.  In the last 
theoretical chapter, attention is paid to fathers who find themselves in all sorts 
of divorce or post-divorce settlements. Space is also given to the figure of the 
son,  in particular in regards to  monitoring his development and reactions in 
connections to the absent figure of the father The paper is concluded with the 
practical part in which interviews with two fathers after their divorces and two 
sons who went through a divorce of their parents are presented. Questions are 
asked and answered in regards to whether fathers fulfil their roles even after the 
divorce; whether their care is beneficial; and what a father means to his son, etc. 
The  issue  of  a  convenient  type  of  the  post-divorce  settlement,  particularly 
examining the benefit of the care of fathers,  is also mentioned in the paper, 
including a study of development conditions a son may have in a father-absent 
family.

Keywords
Family, parents, the role of the father, divorce, Parental alienation syndrome, after-
divorce settlement, father, son, male, relation.
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Úvod
Má bakalářská  práce  se  zabývá otcovskou  rolí  muže  v  péči  o  dítě  po 

rozvodu, se zaměřením na syna. Věřím v důležitost tohoto tématu, především 

vzhledem k četnosti rozvodů v naší společnosti a důsledkům, které má rozvod 

zvláště na děti. Osobně jsem se rozhodl zaměřuji se speciálně na chlapce. Vedlo 

mne k tomu několik věcí. Z osobního hlediska je mi téma mužů, role otce a 

vztah syna s otcem blízké. Ze společenského úhlu pohledu mi připadá důležité, 

protože  společnost  ne vždy  optimálně nahlíží na otcovskou  péči o  dítě.  Z 

různých důvodů  bývá dítě  po  rozvodu  rodičů  svěřeno  spíše matce,  otec  je 

mnohdy odsouván do pozadí a svého potomka vidí pouze občas, podle dohody. 

Tento trend není obecně šťastný, ale může být obtížný zvláště pro syna, jehož 

situaci se budu více věnovat. Zdá se, že se bez vzoru stejného pohlaví obtížněji 

vyprofiluje  v  suverénní  osobnost  (za  určitých  podmínek,  které  si  v  práci 

ukážeme, k tomu ale přeci jen může dojít). Proto je otcovská péče důležitá. Své 

dítě umí otec zajistit ekonomicky, to je správné a vítané, ale k dobrému vývoji 

dítěte  pouze finance nestačí. Mnohem důležitější je emoční a výchovná role, 

která je jiná než u  ženy – matky. Projevuje se v časoprostoru daném muži k 

tomu,  aby vykonával  roli  otce,  která,  jak  vyplývá z  mé  práce,  má  těžiště 

především ve  funkčním hledisku.  Dále otec  přispívá k  správnému vytváření 

sexuální  identity  syna,  k  pochopení  mužské  role  a   postavení  muže  ve 

společnosti. V tomto směru je otcova přítomnost ve vývoji syna nezastupitelná 

a společnost ji nemůže nijak nahradit. V práci sleduji reakci syna na rozvod a 

případnou absenci jeho otce. Dále rozebírám možnosti, zda chlapec utváří svou 

identitu  i  bez  něj  a  jaké  okolnosti  jej  v  tomto  ovlivňují.    

Práce  se dělí na dvě části.  Důležité  postavení má část  teoretická.  V ní 

přibližuji,  na  základě  odborných  zdrojů,  problematiku  otcovské  role  v 
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rozvodových  a  porozvodových  řešeních.  Jmenovaná  část  obsahuje  čtyři 

kapitoly. Řadím je v postupném sledu možného vývoje rodiny, pokud dojde k 

rozvodu. Na začátku první kapitoly dostává místo definice rodiny a její funkce. 

Dále  popisuji,  jak  byla  rodina  utvářena  v  minulosti.  V  druhé  kapitole 

pojednávám o důležitosti role otce v rodině obecně, zatím tedy ne pouze po 

rozvodu.  Uvádím,  jak  se  syn v  péči  tohoto  rodiče  rozvíjí,  jak  se  ovlivňují 

navzájem. Dále se dotýkám tématu  rozvodu – jak vypadá z právního hlediska a 

jaké  jsou  formy  porozvodové  péče.  Teoretickou  část  uzavírám  kapitolou 

zaměřující se na problematiku otcovské péče po rozvodu a sleduji reakci syna 

na rozvod rodičů a jeho osobní utváření se v nepřítomnosti otce. 

Práci  rozšiřuji o  praktickou  část,  ve  které  se  snažím doplnit  teoretické 

znalosti o poznatky z konkrétních životních příběhů otců a synů a následně je 

porovnávám s teorií. Zajímá mne zde především, zda mohli otcové svou roli 

plnit i po rozvodu, jestli se tato jejich snaha stávala přínosem pro syny a jakým 

způsobem je to ovlivnilo. Také zkoumám, jaký druh péče pokládají respondenti 

za nejlepší a jakou zkušenost si z něho odnesli.

10



1. Rodina
1.1. O rodině

„Rodina je tradičním společenstvím osob, které lze najít v nějaké podobě v  

každé známé kultuře. V jejím rámci se utvářejí základní charakteristiky našeho  

duševního  života.  Rodina  přitom  slouží  jako  zprostředkující  skupina  mezi  

jedincem a společností.“1

O  genezi  manželství  a  rodiny  I.  Špaňhelová  uvádí,  že  to  je  „(...)  

biopsychosociální skupina, která vzniká ze dvou členů odlišného pohlaví, mezi  

kterými neexistují pokrevní pouta(...).“2

Nejužší rodinu tvoří otec, matka a dítě (nebo děti). Každý z jejích členů má 

své  postavení,  úkoly,  vlastnosti,  které  do  ní  přináší,  a  vzájemně  druhého 

ovlivňuje. Autorka uvádí příklady, co přinášejí členové rodiny do života dítěte. 

Otec  mu může být  vzorem,  bezpečím, vykazovat  pevnost  v  rozhodování a 

podobně. Matka dítě akceptuje takové, jaké je. Dalším důležitým prvkem je její 

ochranitelská úloha. Nejen, aby bylo dítě ochráněno, ale aby také vědělo, co má 

dělat, když není přítomna.

Podle Špaňhelové rodiče své dítě kladně ovlivňují, pokud jsou jednotní a 

soudržní ve slovech a činech. V opačném případě je dítě dezorientované. Otec i 

matka  ho  mají mít  bezpodmínečně rádi,  aktivně přinášet  do  vztahu lásku a 

uznávat a respektovat  sebe navzájem.3 Pro  dítě jsou rodiče příkladem a mají 

spolu se sourozenci podíl na socializaci a rozvoji jeho emoční stránky.4

Konečně, také dítě samotné vnáší do rodiny veselého ducha. V dětství se 

tyto  malé  osoby  vyvíjejí,  jsou  velmi zvídavé  a  citlivé.  Samy často  dokáží 

1 JEDLIČKA, Děti a mládež v obtížných životních situacích, 38.
2 ŠPAŇHELOVÁ, Dítě a rozvod rodičů, 11.
3 Tamtéž, 17-28.
4 SMÉKAL, LACINOVÁ, KUKLA (eds.), Dítě na prahu dospívání, 151.
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rodičům ukázat,  co  dělají dobře nebo špatně.  Atmosféru ovlivňuje také  širší 

rodina. Je dobré, když umí být na blízku a také pomoci, je-li třeba.5

Ze Zákona  o  rodině ještě  můžeme doplnit  definici manželství,  která  na 

soužití rodičů a dětí přímo ukazuje: „Manželství je trvalé společenství muže a  

ženy založené  zákonem stanoveným způsobem.  Hlavní  účelem manželství  je  

založení rodiny a řádná výchova dětí.“6

Podle  sociální  psychologie  má  rodina  několik  funkcí.  Můžeme  uvést 

například jejich výčet podle Špaňhelové7 a Šulové8.  R.  Jedlička ve své práci 

zmiňuje, že funkce rodiny jsou rozmanité9. Výčet tudíž není všezahrnující, autoři 

se na něm ale v podstatě shodují.

Funkce rodiny, podle daných autorů, jsou:

• Reprodukční – vyznačuje se posláním rodit děti. Z hlediska tématu práce 

je v  tomto  bodě  třeba  zmínit  jev postupně  klesající potřeby udržení 

rodiny jako základní jednotky pro zachování lidstva. Napomáhá k tomu 

dnešní blahobyt v některých zemích. Existují zde totiž různé alternativní 

podpory pro  jedince,  kteří mají děti  bez toho,  aniž by tvořili úplnou 

rodinu. Jedná se například o případy umělého oplodnění, výchovu dítěte 

matkou, aniž by se otec o narozeném dítěti dozvěděl, a podobně. Dnešní 

společnost takové možnosti nevyvrací a dokáže je i podpořit, například 

díky vyspělosti medicíny.10

• Ekonomická –  zajímá se o maximální dostupné materiální zabezpečení 

rodiny.

5 ŠPAŇHELOVÁ, Dítě a rozvod rodičů, 17-28.
6 RENDULOVÁ, Zákon o rodině, 3.
7 ŠPAŇHELOVÁ, Dítě a rozvod rodičů, 12.
8 VÝROST, SLAMĚNÍK, ed., Aplikovaná sociální psychologie I, 325.
9 JEDLIČKA, Děti a mládež v obtížných životních situacích, 38.
10 VÝROST, SLAMĚNÍK, ed., Aplikovaná sociální psychologie I, 325-326.
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• Emocionální – vzájemná blízkost členů rodiny je pro ně důležitá v tom 

smyslu, aby si, je-li zde řeč o dětech, mohly být jisté ve vztazích (jak v 

rodině, tak i ve společnosti), byly v rodině spokojené, cítily bezpečí, ale 

také věděly o svých hranicích. Hranice se později mohou projevit třeba v 

jejich  schopnosti  slušného  chování.  I  rodina  samotná  zdravou 

emocionální stránku ke správnému fungování potřebuje.

• Výchovná – má za cíl vést děti skrze pomoc rodičů k osobní jistotě ve 

společnosti v dospělém věku. Rodiče mají být příkladem pro své děti, 

hovořit s nimi, ale nechat se též dětmi obohacovat. Mohou do jisté míry 

ukazovat i své chyby, aby se mohlo dítě učit dělat věci lépe nebo umět si 

přiznat svou slabost a dále s ní pracovat.

Podle  uvedených  skutečností  tvoří  rodina  kompaktní  celek,  který  mj. 

obsahuje hodnoty,  či funkce, které  dokáží každého člena v daném okamžiku 

života rozvíjet nebo podporovat apod. V průběhu dalšího textu se ukáže, jak se 

ovlivní nebo neovlivní fungování rodiny, když ji jeden z rodičů opustí.

1.2. Podoba rodiny v kontextu historických změn

Následující kapitola  popisuje vývoj rodiny v průběhu staletí  tak,  jak se 

měnila,  a  také,  jaké  rysy jí zůstávaly.  Rodina  v  určitých podobách  provází 

lidstvo od  nepaměti.11 Jak píše J.  Goody,  rodina nemůže nebýt už jen kvůli 

pohlavnímu  spojení  muže  a  ženy:  „Rodina  prodělala  důležité  změny,  ale  

některé stejně významné rysy z minulosti přetrvávají,  byť třeba jen proto, že  

společenská reprodukce stále  vyžaduje nějaký typ malé  rodinné struktury a  

silnou vazbu uvnitř generací a mezi nimi.“12 Autor uvádí společné rysy, které 

se v rodině v různém čase a místě objevují a budou ji provázet patrně i nadále. 

11 GOODY, Proměny rodiny, 11-13.
12 Tamtéž, 11.
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Jedná  se  například  o  existenci nejužší rodiny v celé  minulosti,  jak již bylo 

uvedeno. Dále provázanost mezi otcem a matkou, jež v každé kultuře alespoň v 

minimální formě existuje, s výjimkou společností,  v nichž působily ideologie, 

které se tato pouta se snažily potlačit.13

Uveďme si zde několik bodů z historie, které rodinu ovlivnily, a jak dané 

body vidí Goody.  Začněme počátečními staletími našeho  letopočtu. Změnu 

pojetí  rodiny v  té  době  Evropa  prožila  vlivem křesťanství,  které  mělo  své 

předpisy.  Jejich akceptování  ovlivnilo Evropu  tak,  že  se  situace  v  různých 

státech začala více vzájemně podobat.14 Kupříkladu nástup křesťanství, přibližně 

ve 4.-5. století, zastavil uvolněnost v uzavírání příbuzenských svazků. Rodina se 

tímto  podstatně  změnila:  „Důležitou  změnou  byl  zákaz  sňatků  blízkých 

příbuzných, nejen pokrevních, ale i sešvagřených a později rovněž duchovních  

příbuzných.“15. 

Rozvod byl církví zakázán, přestože panovníky Konstantinem (roku 331) a 

Theodosiem zakázán nebyl, pouze nedoporučen. Rozvést se ale stejně nebylo 

dost dobře možné.16

Zhruba od konce 11. století, na rozdíl od raného středověku, se zvyšuje 

volnost  ve  výběru  partnera.  Dorovnává  se  také  postavení  ženy k  muži  ve 

společnosti,  nicméně  Ch.  Klapisch-Zuberová  varuje  před  optimistickým 

tvrzením, že  by byla volnost  ve  výběru  partnerů  veliká.  Dodává,  že  „Byla  

zapotřebí celá staletí pastoračního působení na věřící, než se vžila představa  

manželského svazku, který nejenom že byl uzavřen bez jakéhokoli nátlaku, ale  

zakládá se na vnitřní touze a vzájemné přitažlivosti.“17

13 Tamtéž, 12.
14 Tamtéž, 21.
15 Tamtéž, 39.
16 Tamtéž.
17 LE GOFF, Středověký člověk a jeho svět, 248.
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Za reformace a protireformace se podle Goodyho v přístupu k rodině a 

rozvodu mnoho nezměnilo. Jistý posun můžeme sledovat v povolení rozluky, 

nebylo ale možné uzavřít podruhé sňatek.18

V době industrializace se otevřela možnost rozvodů díky volné možnosti 

volby  životního  partnera.  Rozvod  se  postupně  rozmáhal  do  všech  tříd 

obyvatelstva (autor uvádí za příklad Anglii).19 Změna se také odehrála v pojetí 

rodinných vztahů, zvláště mezi rodiči. Otec přestal být tolik angažovaný. Na 

zbytek  rodiny,  který  měla  pod  svým  vedením  matka,  neměl  emocionální 

napojení již tak silné. Matka začala být v kapitalistické společnosti samostatnější 

a  spíše ona  řídila dům.20 I.  Možný popisuje vztah dítěte  s  otcem (potažmo 

rodinou) jako více uvolněný. Otec se dítěti stal méně blízkým než matka, a to od 

narození dítěte až do jeho dospělosti.21

V moderní rodině se počet  rozvodů  ještě  více rozmnožil.  Kvůli ústupu 

církve od řízení manželských svazků mohl podávat žádost o rozvod kdokoliv.22 

Z této  doby Goody  vyzdvihuje další  poznatek  o  soužití  v  rodině:  „Menší  

domácnosti a vyšší počty osamělých rodičů doprovází další jev – vzrůstající  

neochota dospělých dětí žít se svými rodiči a naopak.“23

V této kapitole jsme mohli pozorovat, jak se rodina utvářela a měnila, jak 

moc byla stabilní, ale často nakonec původní formace zanikla a vznikla jiná díky 

rozvodům. Z textu  vyplývá, že ty byly v průběhu historie různě zakazovány 

nebo  třeba  díky ústupu  církve byly naopak  prováděny více.  Pro  tuto  práci, 

kromě přehledu utváření rodiny,  jsou přínosná dvě zjištění.  Za prvé,  změna 

postavení otce v rodině. Za druhé, v jaké míře rodiny řeší konflikty rozvodem. 
18 GOODY, Proměny rodiny, 155-158.
19 Tamtéž.
20 Tamtéž.
21 MOŽNÝ, Moderní rodina, 107.
22 GOODY, Proměny rodiny, 181-182.
23 Tamtéž, 189-190.
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K tomu má co říci i další kapitola. 

1.3. O rodině a rozvodu z pohledu statistik

Můžeme  se  domnívat,  že  snoubenci  vstupují  do  manželství  s  vírou 

vzájemného  pevného  sepětí  a  kvalitní  výchovou  pro  své  děti.  V  mnohých 

vztazích  však  postupně  dochází  v  důsledku  různých problémů a  neshod  k 

rozhodnutí rozvodu. Z předchozí kapitole o historii rodiny můžeme vyčíst, že 

takovýchto  událostí  stále  přibývá.  Tomáš  Novák  informuje  o  statistikách 

dobových rozvodů z knihy I. A. Bláhy Dnešní krize rodinného života:24 „V roce 

1930 bylo v tehdejším Československu (včetně Podkarpatské Rusi) povoleno 5  

609 rozvodů, což bylo 4,3 % z počtu onoho roku uzavřených manželství. Je to  

tolik,  jako bývá rozvodů v červnu a červenci  v České republice.“25 Již nyní 

můžeme usuzovat, jaké změny, co do počtu rozvodů, se v průběhu let udály, 

jelikož na tak malý počet dnes nemůžeme ani pomyslet. Dále pokračuje, že v 

roce 1950 se rozvedlo 13 112, to je 9,8 % uzavřených manželství. Rok 1970 

navyšuje počet  na 24 936,  čili 19,7  %.  Stejně tak  o  dvacet  let  později,  po 

revoluci, je počet opět vyšší, konkrétně 41 641. To je už číslo přesahující jednu 

třetinu  uzavřených sňatků.  Po  odtržení  Česka  a  Slovenska  je  v  roce  1996 

dosaženo 33 000 rozvodů a dále se číslo nenavyšuje; do roku 2010 spíš trochu 

klesá (zhruba o 2 000). Ve zmíněném letopočtu ovšem ještě stoupne na 30 800, 

ale  rok  2011  skóre  snižuje  o  2  700  rozvodů  (přesně  2811326),  čímž  se 

dostáváme na nejvyšší meziroční pokles od roku 1989. Český statistický úřad 

24 NOVÁK, Péče o dítě po rozvodu a její úskalí, 13.
25 Tamtéž.
26 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD, Rozvody podle vzájemného vzdělání manželů [online]. 

7.2.2014 (cit. 7. února 2014). URL: 
http://czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/9900270731/$File/401912rc12.pdf.
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pokles odůvodňuje novelou zákona upravující podmínky pro rozvod. Jedná se o 

novelu zákona č. 94/1963 Sb., upraven zákonem č. 91/1998 Sb.27

Dalším zajímavým parametrem  je  počet  nezletilých  dětí  přítomných  u 

rozvodu svých rodičů. V roce 2012 přišlo k soudu v ČR 57,5 % rodičovských 

párů.28 Soudy tak  musejí mnohokrát  rozhodovat  o  tom,  komu  a  za  jakých 

podmínek je svěří.  Významná většina z nich je ponechána primárně matce.29 

Vlivem jejím nebo vlivem soudu zůstává dítě mimo otcovskou péči nebo jsou 

jeho kontakty s rodičem mužského pohlaví omezeny na minimum. Společnost si 

proto stále znovu pokládá otázky, zda není otec při výchově dětí a zvláště synů 

důležitý  více,  než  se  mu přisuzuje,  a  v  jak  velké  míře  se  jeho  přítomnost 

pozitivně projevuje na psychice dítěte.30 Jak uvádí Vágnerová, role otce nemá 

přesněji stanovenou náplň. Přirozeně se otcové chovají jinak než matky. Tím 

ovšem  ovlivňují  dítě  jiným,  neméně  důležitým  způsobem.  Dítě  se  může 

rozvinout  zcela novým směrem, o  který je v případě ztráty mužského vzoru 

ochuzeno.31 Pokud  se ale  jedná o  svěření dítěte  do  péče  jednoho z  rodičů, 

potom tak jako tak druhé pohlaví spíše chybí a dítě je o něj alespoň částečně 

ochuzeno. Je potom jedno, jestli je to matka nebo otec. Každý z rodičů má ale 

jiný přirozený přístup ve výchově a rozvíjení dítěte, jak bude dále uvedeno.32 

27 ČESKÝ  STATISTICKÝ  ÚŘAD,  Rozvodovost  [online].  7.2.2014  (cit.  7.  února  2014).  
URL: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/rozvodovost.

28 Tamtéž.
29 DUDOVÁ, Otcovství po rozchodu rodičovského páru, 59.
30 Tamtéž, 59-60.
31 VÁGNEROVÁ, Vývojová psycholgie, 98-99.
32 Tamtéž.
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2. Role otce ve výchově dítěte
Z  funkčního  hlediska  se  rodinou  mohou  nazvat  tři  strany,  tvořící 

trojúhelník. Je to konfigurace otec-matka-dítě/děti. Ta navazuje na vztah mezi 

matkou a dítětem, dvou spřízněných osob na úplném počátku.  Otec získává 

důležitost33. Dítě jej potkává jako první osobu přicházející zvenku. Zpočátku, 

jako novorozeně, jej ale neidentifikuje tak, jak je to obvyklé u starších dětí či 

dospělých. Ti rozlišují rodiče na otce a matku. Vědí, jaké funkce zastávají, že 

jsou rozdílného pohlaví a mají jasné odlišnosti. Dítě jen identifikuje objekt, který 

není máma, tzv.  ne-máma,  jak jej Corneau nazývá34.  Ballnik si všímá rychlé 

změny vnímání otce  v  kojeneckém období  dítěte.  Tohoto  rodiče  již vnímá 

odděleně a může se cítit u obou rodičů stejně bezpečně.  „Může se učit,  jak  

zvládat emoce jako vztek a zlost. Poznává, jak přistupovat k lidem.“35.

Vágnerová doplňuje:  „Otec  je  alternativním modelem dospělé  osoby,  v  

interakci s ním se dítě učí a může zde získávat jiné zkušenosti než v interakci s  

matkou.  Otec  se  od  matky  může  lišit  nejenom  svou  rolí,  ale  bývá  i  jinou  

osobností, s jiným vzorem chování a řešení problémů.“36

Pro  zdravý  začátek  života  dítěte  je  symbióza  s  matkou  potřebná.  Po 

narození ale její význam pro dítě postupně slábne. Nastupuje prosazení se otce a 

jeho požadavků na svoji partnerku,  kterou  chce získat  zpět.  Někdy tak  činí 

vědomě, zvláště v souvislosti se žárlivostí vůči souznění matky a dítěte. Jindy 

ale vyplyne tato situace z přirozené potřeby dobrého partnerského soužití.37 Zdá 

se, jako by chtěl muž partnerku výhradně pro sebe a nedával prostor dítěti. Tak 

to ovšem není. Jen je třeba opustit dominantní vztah matka-dítě s otcem někde v 

33 BALLNIK, Otcem i po rozvodu, 17.
34 CORNEAU, Chybějící otec, chybující syn, 24.
35 BALLNIK, Otcem i po rozvodu, 17.
36 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, 173.
37 CORNEAU, Chybějící otec, chybující syn, 24.
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pozadí a usilovat o vyvážený vztah všech členů rodiny.

Otce potřebují dívky i chlapci. Pro chlapce je otec  „významným modelem 

mužské role,“38 podotýká Vágnerová a  dodává:  „Chlapec  se učí  na úrovni  

nápodoby, resp. pomocí identifikace s otcem, ale i v interakci s ním, kdy si  

určité způsoby procvičuje a potvrzuje jejich správnost.“39

Pokud  otec  v  rodině  chybí,  může  být  postrádán  zhruba  v  následujícím 

smyslu. Corneau se zmiňuje o několika studiích ze Spojených států a Norska, 

které zdůvodňují ztrátu pro chlapce. Doslova píše o výsledcích studií vedených 

na skupinách chlapců s problémovým chováním, že „(...)  znamenaly zvrat v  

zažitých  představách:  v  průběhu  dvou  prvních  let  života  chlapci  absolutně  

potřebují otce.“40 Jednalo se o syny bez otců v prvních dvou letech, kteří byli 

převážně potomky vojáků ve válce. Výsledek je jednoznačný a zarážející. „U 

všech  synů  bez  otce  nacházíme  pravidelně  nedostatky  v  oblasti  sociální,  

sexuální, morální nebo kognitivní.“41

Podle studií Henryho Billera jsou takoví chlapci více narušeni v mnoha 

oblastech rozvoje osobnosti  než ostatní chlapci,  kteří  absenci otce  v daném 

období řešit nemusí.42

Dále  Corneau  zdůrazňuje jiný výsledek Billerovy práce.  Vřelý a  citlivý 

vztah  funguje  jako  posílení mužské  identity  u  syna.  Přítomnost  vztahu  ale 

nestačí. Musí na ni také bezpodmínečně navazovat  kvalita. Pokud totiž bude 

otec doma jen pasivně žít vedle svých dětí, ne s nimi, věnovat se výhradně svým 

zálibám či odcházet za kamarády, následky budou k neprospěchu syna. Posílí 

38 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, 174.
39 Tamtéž, 174.
40 CORNEAU, Chybějící otec, chybující syn, 28.
41 Tamtéž.
42 BILLER,  Henry  B.,  Fatherhood:  Implications  for  Child  and  Adult  Development,  in:  

Handbook of  Developmental  Psychology,  citováno  podle:  CORNEAU,  Chybějící  otec, 
chybující syn, 28.
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tím pouze jeho neschopnost v životě se prosadit, jak bude možné vidět dále.43

V následujícím textu si rozebereme některé důležité úlohy, které otec plní.

2.1. Základní péče o dítě a otcův fyzický kontakt s ním
Americký klinický psycholog a zároveň jeden z nejpovolanějších odborníků 

na problematiku dítěte  v porozvodovém stavu,  Richard  A.  Warshak,  napsal 

důležitou  knihu  Revoluce  v  porozvodové  péči  o  děti44.  Podle  několika 

uvedených výzkumů jsou ve výsledku otcové schopni starat se o své děti stejně 

dobře jako matky:  „Parke a Sawin pozorně sledovali otce a matky, jak krmí  

kojence z láhve. Zjistili,  že otcové byli na signály svých dětí  stejně vnímaví  

jako  matky.  V  jiné  sérii  studií  bylo  zjištěno,  že  muži  –  dokonce  svobodní  

studenti – jsou vnímaví stejně jako ženy a dovedou rozlišovat různé typy křiku  

u  novorozenců.  Ať  již  chceme  nebo  nechceme  přisoudit  tato  zjištění  

„otcovskému  instinktu“,  tyto  a  mnoho  podobných  studií  prováděných  na  

různých univerzitách ve světě stvrzují bez nejmenších pochyb, že ženy nemají  

žádný monopol na dovednosti související s péči o dítě.“45. Předpokládáme-li, že 

se matka umí o dítě postarat  velmi dobře, potom je otcova péče na podobné 

úrovni. Navíc přihlédneme-li ke stejnému pohlaví, může být syn při ideálních 

podmínkách skvěle vývojově a výchovně zajištěn. Dokladovat  to  můžeme na 

příkladu otcovských schopností, které disponují jiným stylem než matčiny. Otec 

totiž, podle Špaňhelové, dává svému dítěti čas. Na rozdíl od matky, jenž je s 

dítětem obvykle ve větším kontaktu,  je otcův čas jiný. Když přijde, je podle 

autorky potom intenzivní.  „Aktivní prožití znamená, že otec opravdu hovoří,  

opravdu si hraje, opravdu hledá s dítětem materiály do školy, opravdu vypráví,  

43 Tamtéž, 29.
44 WARSHAK, Revoluce v porozvodové péči o děti.
45 Tamtéž, 31-33.
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jaký byl on, když mu bylo 15 let.“46

Warshak jde však v úvahách o otci ještě dál. Ujasnili jsme si díky příkladu z 

výzkumů,  které  autor  uvádí,  že  je  rodič  mužského  pohlaví  schopen  dítě 

všestranně zajistit,  obdobně jako matka.  Problém, proč není náhled na umně 

pečujícího otce tak pozitivní, tkví tedy v něčem jiném než v jeho nepotvrzené 

neschopnosti. Jedná se spíše o otázku kultu mateřství. Warshak zmiňuje práci 

Kyle Pruetta:  „Pruett,  psychiatr z Yaleovy univerzity,  studoval případy otců,  

kteří zůstali doma, aby vychovávali své děti. (...)Dr. Pruett shrnuje svá zjištění  

z výzkumu otec – nemluvně a činí tak velmi přesvědčivě: ,Víme zcela určitě, že  

muži mohou být kompetentní, schopní a tvořiví pečovatelé o novorozence. Je to  

velmi pozoruhodné, většina mužů je totiž vychovávána s přesvědčením, že jsou  

jakýmsi  přírodním  zákonem  předurčeni  k  neefektivnosti  v  pečovatelských  

pracích.(...)’“47. Dále popisuje, jak by děti, kdyby uměly mluvit, samy řekly, kde 

je pravda. Každopádně dnes, podle toho, co víme, se zástupci kultu mateřství 

snaží o zamezení většího publikování nových pro-otcovských poznatků. „A tak 

předáváme  tento  odkaz  dalším  generacím,“ dodává  Warshak.  „Svým 

příkladem vštěpujeme našim synům, že otcova role nemá zahrnovat něžnost a  

citlivost  k  jeho  malým  dětem.  Děláme  tak  velkou  chybu.“48.  Z  těchto 

skutečností je patrno, že není výhodou potlačovat potřebné city a projevování 

něhy u  mužského pohlaví. Některým mužům se nedaří citově  se vyjadřovat 

díky tendenci potlačení mužských kompetencí. Tím pádem se někteří ani nesnaží 

o jakýkoliv kontakt.

46 ŠPAŇHELOVÁ, Dítě a rozvod rodičů, 20.
47 WARSHAK, Revoluce v porozvodové péči o děti, 32-33.
48 Tamtéž, 33.
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2.2. Vliv otce na vytvoření správné sexuální identity syna
Otec přichází do intimního vztahu se svým dítětem z vnějšku, na rozdíl od 

matky,  která  již prožívá tento  stav interně a od  počátku.  Corneau ve svých 

úvahách vychází ze skutečnosti, že muž jen přinese svoji část k tomu, aby dítě 

mohlo  být  počato49.  Tato  externí asistence  u  dítěte  navozuje dojem většího 

práva matky na dítě. Přitom odborné výzkumy berou otce za toho, kdo musí být 

přítomný, citlivý a pozorný, aby se zejména syn v prvních dvou letech života 

správně  sexuálně  zorientoval.  Otec  musí  být  ale  také  od  matky  ve  svých 

projevech odlišný, tedy přirozený,  jelikož  muž a  žena  mají jiné jak fyzické 

projevy, tak projevy psychické a vyjadřovací. Někdy se stává, že otec své city 

projeví, ale po vzoru matky, tedy pro muže nepřirozeným způsobem. Pokud je 

přítomnost otce pasivní nebo bude chybět vůbec, tělo muže je následně synem 

vnímáno  jako  něco  neznámého  a  zkoumání  nehodného.  On  sám bude  mít 

problém s přijímáním vlastního těla a identity, která z jeho těla vychází. Přijde 

strach z přílišného napodobení chování žen. Chlapci se budou za každou cenu 

snažit bojovat proti tomu, aby se pocitově nestali ženou. Budou mít navíc strach 

ze svého, ale i z ženského těla, který je může provázet celý život.50

Aby se muži přílišně neobávali z ženské blízkosti a toho, aby se necítili nebo 

nechovali jako ony, potřebují otce přítomného od narození. Je potřeba, aby jeho 

působení bylo unikátní. Corneau píše o pojmu, který dříve postrádal smysl, ale 

otec dal pojmu  otec smysl. On se totiž po tělesné stránce stará o dítě, je ve 

výchově samostatný, tudíž se nedělí s matkou o  úkoly,  které  by vykonávali. 

Stejně  tak  má  být  matka  samostatná.  V  praxi  tato  nedělitelnost  jednoduše 

znamená  nerozdělování  vnímání  nitra  jako  ženskou  a  vnějšího  světa  jako 

mužskou disciplínu. Jedině potom může syn, později muž, milovat svou matku a 

49 CORNEAU, Chybějící otec, chybující syn, 30.
50 Tamtéž, 33-34.
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být v blízkém, intimním vztahu se svojí partnerkou. Bude spokojený díky tělesné 

přítomnosti ve vztahu s otcem.51

Marie Vágnerová na toto  téma uvádí:  „Pokud se otec dítětem zabývá a  

věnuje mu dostatek času, vytváří se mezi nimi obdobná vazba jako v případě  

matky...Vztah s otcem se může stát alternativním zdrojem jistoty a bezpečí, ale  

i zdrojem stimulace.“52 

Matějček, na rozdíl od Corneaua, nehledá takové nuance v tom, jestli by 

syn se cítil víc jako žena a nechtěl by to. Spíše rozvíjí myšlenku, že je třeba, aby 

se rodiče před ním chovali maximálně upřímně, aby si na nic nehráli. Na druhou 

stranu mají rozum ke zvážení, co si mohou dovolit (např. políbení ano) a co 

nelze. Tímto, ať už nevědomě nebo vědomě, dítěti ukazují, jak se chová muž a 

žena.  Toto  vidí autor  za  dobré  vodítko  pro  dítě,  aby dobře  vnímalo  svoji 

sexuální identitu.53

2.2.1. Důsledky nenaplnění otcovské role v oblasti vytváření sexuální 
identity syna

Pokud  není  otec  fyzicky přítomný nebo  aktivně  zapojený ve  výchově, 

neposkytuje  synovi  model  osobně  významné  mužské  role.  Dochází  tu  k 

nerovnováze, kdy je identifikace závislá pouze na matce. Dospívající syn se od 

ní bude chtít v pubertě za každou cenu oddělit.54 Z našeho pohledu chápeme, 

proč se chce z tohoto  stavu dostat  – chybí mu pocit mužství. Pro otce je ale 

často situace složitější, pokud si nejsou vědomi důsledků své nepřítomnosti, a 

tedy nevidí svou zodpovědnost za synovo chování. Z konfliktu se často stáhnou 

nebo syna moralizují, aby takový nebyl. Nedokáží mu ale poskytnout pomoc při 

51 Tamtéž.
52 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, 98.
53 MATĚJČEK, Výbor z díla, 147-150.
54 CORNEAU, Chybějící otec, chybující syn, 34.
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dodatečném utváření jeho mužské identity55. Situace se potom posune do fáze, 

kdy se mladý dospívající muž oddělí od všech projevů, které vidí jen u ženy. 

Následně  také  začne  vyhledávat  mužské  vzory  jinde  než  v  otci.  Důsledky 

mohou  být  samozřejmě  mírnější,  ale  také  občas  nemusejí  a  děti  dorostou 

například do těchto rozměrů chování: „Tento stav věcí u synů často znamená  

potlačení veškeré citovosti a imitaci nejhorších machistických stereotypů, které  

naše společnost dokáže vyprodukovat (Rambo a spol.).“56. Vzory může hledat 

také v Hitlerovi a podobných vůdcích, kteří byli či jsou velmi špatnými muži a 

nemají mnoho kladných hodnot, které by předali hledajícím mladým lidem. 

2.3. Psychická vazba otce a syna a emancipace syna z této vazby
S  otcem  se  setkává  dítě  jako  se  sekundární  spřízněnou  osobou.  V 

prenatálním stadiu bylo v úplném psychickém souladu s matkou – reagovalo na 

její klid či nervozitu57. Toto spojení pokračuje v ideálním případě obdobně po 

narození, při naplňování základních biologických i psychických potřeb. Začíná, 

jak známo, prvním položením na bříško matky, poté  k matčinu prsu,  aby se 

mohlo naučit správně sát, a tím i přežít. Nadále bude spojení s nejbližší osobou 

potřebovat  k pocitu naprostého bezpečí, přičemž okruh jeho blízkých osob se 

bude pomalu rozšiřovat. Pokud je otec dobře připraven na svou úlohu a také 

matka dbá na vzájemné sžití otce a dítěte, může být velmi brzy překonán rozdíl 

ve vztazích a psychický vztah bude navázán.58

Jak bylo uvedeno, v případě mužského potomka se od prvních let života až 

do  dospívání otec  silně identifikuje se  svým synem. Prožívá jeho úspěchy i 

55 Tamtéž.
56 Tamtéž.
57 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, 36.
58 Tamtéž, 43-72.
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prohry, jako by to byl jeho život. Potomek je vlastně svému rodiči mužského 

pohlaví dokonce  prodloužením vlastního  já.  Yablonsky59 podotýká,  že  míra 

propojení  závisí  na  množství  společných  interakcí  od  narození  syna.  S 

přibývajícími roky spolu s utvářením vlastní synovy identity bude zájem o otce 

postupně upadat. Takové přirozené změny nutně přinesou konflikty. Dospívající 

chlapci zkoušejí, co si mohou dovolit, a chtějí se stát svými pány. O podchycení 

tohoto  dynamického  procesu  by se  měl  postarat  každý  otec,  aby předešel 

nezdravým konfliktům a dal prostor  pro zdravou proměnu chlapce v muže s 

vlastní identitou.60

Pro ilustraci nešťastného jednání si uveďme následující příklad. Yablonsky 

interpretuje  napjatý  rozhovor,  odehrávající  se  mezi  otcem,  známým 

spisovatelem, a jeho synem, studentem:

„V průběhu sezení došlo k následujícímu komickému dialogu.

OTEC (po přečtení synovy domácí slohové práce): ,Napsal´s to dobře, ale je  

tam několik gramatických chyb.’

SYN: ,Kecy! Co ty víš o psaní? Zeptám se radši učitele.’

Otcova  reakce  byla  velmi  emotivní  a  pohrdavá.  Jak  může  nějaký  učitel  

angličtiny vědět o psaní víc než on? Neuvědomil si ovšem pravý důvod synova  

výroku,  jenž  měl  ve  skutečnosti  se  psaním  málo  společného.  Syn  se  jen  

vyrovnával se svým pocitem nepřekonatelného rozdílu mezi ním a otcem. Byl  

přesvědčen, že on sám nebude nikdy schopen psát tak, jako jeho otec. Všechno,  

co  mu  tyto  pocity  připomínalo,  tedy  i  otcovy  dobře  míněné  opravy,  jej  

dohánělo k zuřivosti.“61

Tento příklad dobře znázorňuje, jak má být otec solidární k psychickému 

59 YABLONSKY, Otcové a synové, 12.
60 Tamtéž, 95.
61 Tamtéž, 14.
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vývoji syna a k jeho dynamice. Situaci často v rutinním životě umocňuje fakt 

absurdity dané chvíle. V praxi se mnohdy jedná o maličkosti a vzplane napětí, či 

dokonce nenávist. V pozadí můžeme vidět snahu syna osamostatnit se od otce,  

ale  také  tendenci  rodiče  udržet  si  s  dítětem citovou  vazbu.  Dochází  tu  k 

určitému střetu, ve kterém jsou potřeby odlišné než v dětství.62 Rodič proto již 

nemá takové pravomoci, jaké měl dříve. Pokud otec rozumí důvodům synova 

chování,  které  je v  dospívání přirozené  a  normální,  může  značně  přispět  k 

uspokojivému  zvládání  těchto  situací.  Dospívající  podle  Vágnerové  ocení 

dostatečnou míru autenticity svého rodiče.  „Zdůrazňování  formální  stránky,  

která nemá žádný přijatelný obsah (např. musíš nás poslouchat, protože jsme  

tvoji rodiče), vede k odporu a odmítání autority.“63

2.4. Socializačně komunikační úloha otce
Řeč  je  nesporně  důležitá  pro  všechny  lidi,  aby  dosáhli  vzájemného 

porozumění.  Svým jazykem komunikujeme s  druhými,  vyjadřujeme názory, 

odhalujeme i své emoce  a  podobně.  Člověk takovou  jazykovou  a  následně 

sociální dovednost získává postupně, jak ostatně dokladuje i Vágnerová: „Dítě 

je  vybaveno vrozenými dispozicemi  k  osvojení  řeči.64 (...)  Řeč  je  základním 

nástrojem sociálního přizpůsobení.“65

Jazyk je zkrátka nástrojem komunikace, jehož prostřednictvím dítě světu 

rozumí. Rozumí také rodičům, kteří se svou mluvou a chováním projevují každý 

trochu jinak a s trochu jiným záměrem. „Interakce mezi otcem a dítětem je jiná,  

kvalitativně odlišná, než interakce mezi matkou a dítětem. Neznamená to však,  

62 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří, 239.
63 Tamtéž, 240.
64 CHOMSKY,  Language  and  mind, in:  VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie:  Dětství, 

dospělost a stáří, 81.
65 VÁGNEROVÁ, Vývojová psychologie: Dětství, dospělost a stáří, 81.
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že by byla méně významná. Otec přistupuje k dítěti  s jinými záměry. Matky  

chtějí dítě především chránit, a aby ho udržely v bezpečí, mohou někdy bránit  

jeho poznávacím aktivitám. Muži oproti tomu mají tendenci více si s dítětem  

hrát, podporují jejich zvídavost, odvahu a tvořivost.“66

Otec nemá schopnosti porozumění dětské řeči vyvinuté takovým způsobem 

jako matka. Děti disponují takovými jazykovými schopnostmi, které otec dobře 

nezná (rozdíl je mnohdy až dvojnásobný)67. Proto  se dítěte často doptává, co 

vlastně chtělo říci, chce slyšet „srozumitelnou“ řeč. Dítě se tak při logické snaze 

domluvit se se svým otcem učí rozvíjet své komunikační schopnosti, které by při 

kontaktu pouze s matkou nepotřebovalo. Je postaveno před těžší úkol. Musí 

lépe zvládnout formulaci a přesnost svého projevu. Podvědomě usiluje o to, aby 

se naučilo lépe mluvit.  Dítě tím bude schopno být pro okolí srozumitelnější a 

samo od sebe se bude snažit říci věci jasně všem. V budoucnosti mu pak otec 

může být  přirozeně  blíž.  Povede  ho  svým stylem mluvy, gest,  komunikace, 

zájmů, mužského chování a podobně.68

Zhruba od tří měsíců je již dítě schopno rozeznat oba rodiče od ostatních 

lidí. Postupně se pak otevírá ostatním, je více sociabilní. Zde se nám naskýtá 

otázka, jakou podporu v této oblasti bude dítě od svých rodičů požadovat a v 

jaké míře se mu ona bude od jednoho či druhého rodiče dostávat.  Díky otci 

získává  zvláště  syn  odvahu  a  důvěru  nebát  se  vkročit  do  neznámého  a 

nebezpečně vyhlížejícího světa.69 Podle Kromelowova výzkumu si chlapec více 

dovolí v přítomnosti otce, než kdyby byla přítomna jen matka. U dívek nebyl v 

této oblasti znát žádný výrazný rozdíl, ale u chlapců se projevila větší sociabilita. 

Pro úplnost je třeba dodat, co větší sociabilita v daném výzkumu podle autora 

66 ČERNÁ, Rozvod, otcové a děti, 30.
67 LE CAMUS a ZAOUCHE-GAUDRON, Otec a socializace nejmenších, 17.
68 Tamtéž, 17.
69 ČERNÁ, Rozvod, otcové a děti, 30.
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vlastně znamená:  „(...)  tento  termín je  použit  ve  vztahu k souboru projevů,  

hodnocených jako zbavených strachu a umožňujících uznat přijetí cizí osoby,  

účast v zábavných interakcích nebo spontánní a opakovaná nabídka ze strany  

dítěte.“70

K podobnému výsledku došel i Corneau71. Ten uvádí, že přítomnost otce 

chlapci  umožní  být  průbojným  ve  společnosti.  Aby  byla  ona  průbojnost 

vyvážená, učí se dále také zodpovědnosti, překonání sebe sama a dodržování 

hierarchie, a to díky otcově prvku podmíněnosti. Otec dítěti nedá nic zadarmo. 

V jeho lásce se objevuje jednání s podmínkou, projev náklonnosti často nejde 

rovnou cestou. Znamená to například, že dítěti nabídne odměnu za předpokladu 

dobře vykonaného úkolu, který mu zadal. Daná dovednost se mu tak bude hodit 

ve většině případů, kdy si bude muset úspěch vybojovat. „Většinou děti, kterým 

se dostalo dobré otcovské péče,  cítí  větší  jistotu  při  studiích,  volbě kariéry  

nebo v osobních záležitostech.“72 Tato  podmíněnost, otci přirozená, musí být 

nezbytně  vyvážena citem.  Cit  potřebují všichni mladí,  dospívající lidé,  jinak 

nebudou vnímat od rodiče podporu.73

70 LE CAMUS a ZAOUCHE-GAUDRON, Otec a socializace nejmenších, 16.
71 CORNEAU, Chybějící otec, chybující syn, 25.
72 Tamtéž.
73 Tamtéž, 24-25.
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3. Rozvod
Každý, kdo se ocitne v rozvodové situaci, si tu událost, ač třeba nechtěně, 

musí osobně prožít. Je to jistě vypětí emocionální, fyzické i vztahové. Rozvod 

se tedy dotýká  každého  člena rodiny,  ať  už  je iniciátorem nebo ne.  V této 

kapitole se zaměříme na to,  jak rozvod vypadá. Dále také, jaká porozvodová 

řešení se v našem prostředí nabízejí. V poslední části je poměrně důležité uvést 

možný průvodní jev dané situace, syndrom zavrženého rodiče.

Rozvod  je  považován  za  selhání  v  životě  manželského  páru  jak  ve 

společnosti obecně, tak i osobně na individuální rovině. Ono selhání se dotýká 

nejen manželů, ale i nejbližších osob, tedy dětí a příbuzných. Pro všechny je tato  

zkušenost traumatizující, ale nejvíce pro děti. Rodiče si často neuvědomují, co 

vše musí děti prožívat. Zabývají se možná až příliš svými problémy. Potřeby dětí 

jsou potom opomíjeny: „Mezi nejsmutnější okamžiky rozchodu manželů patří  

výslechy dětí přímo před soudem. Jestliže tedy manželé nechtějí spolu žít, měli  

by veškeré své snažení upnout k tomu, jak ušetřit děti, které za nic nemohou,  

psychicky nesmírně náročných situací  v souvislosti  s rozhodováním o jejich  

poměrech po rozvodu manželství, a vždy vyvinout maximální snahu o dosažení  

dohody.“74

Příčin, proč dnes mnoho párů dochází k definitivnímu kroku oddělení se, je 

samozřejmě mnoho.  Rozhodnutí  se  neděje okamžitě,  nýbrž  se  jedná,  až  na 

výjimky, o  delší proces  s  možnými návraty.  Podle Everettových platí  motiv 

opuštění většinou pro jednoho z partnerů. Zřejmě neexistuje jasný případ toho, 

kdy by se ve stejném momentu rozhodli manželé nezávisle na sobě opustit jeden 

druhého.75

74 EVERETT, C a EVERETT S., Zdravý rozvod pro rodiče i děti, 91.
75 Tamtéž, 24.
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Pro rozvod, jak jej předkládá zákon, musí být vážný důvod. Ten ukládá za 

povinnost  pečovat  o  manželský  vztah.  V  našem  zákonodárství  se  jeho 

problematikou od vztahu ve svazku manželském (například dodržování věrnosti 

a úsilí o udržování dobrého vztahu, jakožto i výchovy potomků) až po samotný 

rozvod a jeho důsledky, dále i opatření, zabývá Zákon o rodině 91/1998 Sb.76 

3.1. Jak vypadá rozvod z právního hlediska

V průběhu historie,  jak jsme řekli v první kapitole,  se měnila nařízení a 

zákony o  rozkolu  v manželství. V této  kapitole  ale budeme sledovat  rozdíl 

vzešlý  z  poslední  velké  změny  zákona  a  aktuální  důsledky  plynoucí  pro 

zúčastněné.

Hrušáková uvádí, že v předchozím znění zákona o rodině soud vedl pouze 

jedno řízení o rozvodu. Musel přihlédnout k zájmům nezletilých dětí. V případě, 

že by v manželství došlo k rozvrácení vztahů,  ale rozvod by nebyl v zájmu 

nezletilých  dětí  (například  pokud  by  se  jednalo  o  dítě  určitým způsobem 

hendikepované), soud nemusel manželský pár rozvést. Důležitou stránkou pro 

posouzení  možnosti  rozvodu  páru  bylo  také  finanční  zabezpečení  dítěte  a 

druhého rodiče do doby, než dítě dosáhne zletilosti.77

O poměrně zásadní změnu se podle Hyklové postarala tzv.  velká novela 

Zákona o rodině č. 91/1998 Sb. Důvod pro zákonnou změnu nastal mimo jiné z 

tendence formalizace přihlédnutí k zájmům nezletilých dětí. Dříve soud rozhodl 

o  rozvodu  a  teprve  poté  se  rodiče  přeli  o  otázku,  kde  a  jak  bude  dítě 

vychováváno. Proto se nová úprava z 1. srpna 1998 zaměřila na zvýšení důrazu 

ochrany práv dětí v souvislosti s rozvodem jejich rodičů. Hlavními dvěma body 

76 DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Manželství a rozvody, 71.
77 HRUŠÁKOVÁ, Rozvod a paragrafy, 45.
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této  úpravy  je  oddělení  řízení  o  úpravě  poměrů  nezletilých  dětí  (tzv. 

opatrovnické řízení) od  rozvodového řízení a umožnění soudům za některých 

podmínek  nepovolit  rozvod  manželství  po  dobu  nezletilosti  dítěte.  Díky 

zákonné  změně  se  může  zajistit  postup  s  lepší ochranou  nezletilého,  který 

stanoví, že „před rozhodnutím, 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.“78

3.2. Kratší a delší rozvod

V opatrovnickém řízení existují dva typy rozhodnutí o rozvodu. První typ je 

přijatelnější a  snesitelnější jak  pro  dítě,  tak  i  pro  rodiče.  Kromě  ne  úplně 

jednoduché  manželské  dohody je potom postup  celkem lehký a  přímočarý: 

„(...)  pro  ‚dohodu  rodičů’ v  rámci  opatrovnického  řízení  není  zákonem 

předepsána forma, což znamená, že postačí, pokud takovou dohodu uzavřou  

rodiče ústně, případně bude podchycena v návrhu toho z rodičů, který jej u  

soudu podá, a v řízení před soudem – v rámci svého účastnického výslechu –  

tuto dohodu oba rodiče potvrdí (tj. vyjádření obou rodičů bude v souladu).“79

Nedohodnutí se již na základních principech výchovy (výchova a výživa, či 

jen jedno z toho) ale znamená prodloužení procesu rozhodování soudu. V tom 

případě se nemůže jednat o cestu rozvodu dohodou a nastává delší rozvodové 

řízení:  „(...)soud  bude  muset  mnohem  důkladněji  a  podrobněji  provádět  

dokazování  v  řízení,  zjišťovat  všechny  skutečnosti  a  okolnosti  důležité  pro  

78 HYKLOVÁ a kol., Zákon o rodině, 62.
79 PRŮCHOVA, Slušný rozvod, 14.
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posouzení té které otázky.“80

3.3. Formy porozvodové péče

Jak jsme již řekli, děti a tudíž i synové bývají častěji svěřovány po rozvodu 

matkám. 

V § 26 odst. 4 se píše následující: „Při rozhodování o svěření dítěte do  

výchovy  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.“81

V běžném životě se poměrně často setkáváme s názorem, že se matka lépe 

postará o dítě než otec, který se musí většinou o výchovu přít a prosadit si ji. 

Jeho role je ovšem nezastupitelná, jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách, 

proto  se nelze s tímto názorem zcela ztotožnit.  Historie se s otcovskou rolí 

vypořádávala různě. Společnost dokonce dávala v minulých stoletích přednost 

otci ve vedení dětí před matkou. Blíže k našemu období, a to ve 20. letech 20. 

století,  byly děti svěřovány otci,  jelikož byly majetkem vlastníka (otce)  jmění 

rodiny. Později se ale situace obrátila a  matka vychovávala, zatímco otec  k 

80 Tamtéž, 15.
81 HYKLOVÁ SLADKÁ a kolektiv, Zákon o rodině, 63.
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výchově neměl moc pravomocí, resp. velmi malé, až do té míry, že matka mohla 

dítě i zanedbávat. Až v poslední době se odborníci z různých oborů přiklonili na 

stranu otce a zpochybnili výhradní postavení matky.82

Ve smyslu většího zapojení otce se od daného okamžiku situace pomalu 

vylepšovala. Milana Hrušáková, právnička a autorka knihy Rozvod a paragrafy, 

uvádí situace, které by byly před čtyřiceti lety nemyslitelné. Například to, aby se 

otec  účastnil porodu.  Nyní jsou však běžné a  můžeme vidět  určitý posun v 

náhledu na otce, popřípadě nové varianty porozvodových uspořádání.83

Formy porozvodové péče se v průběhu času měnily a mění právě i proto, 

aby bylo umožněno stýkat se s dítětem oběma rodičům co nejvíce. Podívejme se 

proto na její tři různé typy.

3.3.1. Výhradní péče

V posledních 15 letech připadlo zhruba 90 % dětí do péče matkám. Zdá se, 

že soudy stále upřednostňují pro výchovu dítěte matku před otcem, který musí 

případně  prokazovat,  že  je  schopný  se  o  dítě  postarat84.  Situace  je  ale 

samozřejmě složitější. Rozebereme si některé faktory, jež komplikují možnosti 

otce  o  své  dítě  pečovat.  Ve  studii Šárky Hastrmanové  (spolu  s  Radkou 

Dudovou)  Otcové,  matky a porozvodová péče o děti85 se dotázaní soudci a 

soudní znalci vyjadřují o  situaci u  nás.  Rozvádějící se  manželé přicházejí k 

soudu buď s předem připravenou dohodou  o  způsobu péče o  dítě,  nebo se 

dohodnout nedokázali, oba jej chtějí a pak je úkolem soudu posoudit, který z 

rodičů bude lépe schopen se o dítě postarat.

Pokud se rodiče dohodnou, potom jejich rozhodnutí často také spočívá na 

82 EVERETT, C. a EVERETT S., Zdravý rozvod pro rodiče i děti, 92.
83 Tamtéž, 50.
84 Tamtéž.
85 DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 87-100.
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očekáváních nebo zvycích:  „Samotné  rozhodnutí  rodičů o svěření  dítěte  do  

výchovy  matky  je  podle  expertů  ovlivněno  věkem  dítěte  a  předrozvodovým 

uspořádáním péče v rodině.  V Čechách převládající  model,  kdy rodičovská  

dovolená a samotná péče v raném věku dítěte je povětšinou záležitostí matky a  

otec  naopak  za  rodinu  zodpovídá  finančně,  se  přenáší  i  do  rozhodnutí  o  

uspořádání výchovy dítěte po rozvodu. Otcové v těchto případech často sami  

přiznávají,  že  nejsou  fakticky  připravení  se  o  takto  malé  dítě  postarat  a  

souhlasí s jeho předáním do výhradní péče matce. Role matky jako pečovatelky  

a otce jako  zdroje materiálního  zabezpečení  se přenášejí  i  do porozvodové  

situace.“86

Hastrmanová uvádí další důvod, který muži zvažují. Může to být pracovní 

vytížení,  které  brání jejich větší zaangažovanosti  v otcovských povinnostech 

(„zaměstnanecké postavení a na to navazující reálný čas, který by péči o dítě  

mohl  věnovat“87).  Otcové  tak  často  předpokládají  faktickou  nemožnost 

propojení svého profesního nasazení s péčí o děti.

Pokud se rodiče nedohodnou a chtějí dítě do péče oba, lze dle odborníků 

vysledovat  okolnosti,  které  pomohou  najít  správné  řešení.  Hastrmanová 

poukazuje  na  zákon,  jenž  uvádí  jako  významné měřítko  míru,  jakou  rodič 

prokázal ve svých rodičovských kvalitách v době před rozvodem. Zkoumán je 

reálný podíl na výchově a postarání se o svého potomka. Při tom se často podle 

autorky zjistí, že otec,  který žádá dítě do své péče,  zajišťoval rodinu hlavně 

finančně a není schopný prakticky dokázat, že se umí o dítě postarat. Tato role 

připadá většinou spíše matkám.88

Uveďme pro doplnění další okolnosti, ovlivňující přidělení dítěte jednomu z 

86 Tamtéž, 88.
87 Tamtéž, 88.
88 DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 89-90.
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rodičů. 

Jednou z nich je také citová vazba dítěte na rodiče. V tomto případě bývá 

také  užitečné  slovo  psychologa.  Zákon  o  rodině  neurčuje  věk  potřebný  k 

možnosti vyjádření dítěte.89

V úvahu se bere také to, kdo žádá o rozvod. Pokud si jeden z rodičů našel 

nového partnera a odchází za ním, má větší šanci získat  dítě  druhý partner, 

protože nebyl tím, kdo rozbil rodinu. Dle zkušeností soudců dítě obvykle stojí 

za tím rodičem, který je opuštěný.90

V případě nízkého věku dítěte se soudci přiklánějí, jak sami mnozí přiznali, 

častěji na stranu matky. Fungují zde  předsudky vůči otci a jeho schopnostem 

postarat se o malé dítě.91

Pokud  mezi rodiči nefunguje racionální komunikace takřka  vůbec,  je to 

dítě,  jež  tuto  situaci  nejvíce  odnáší:  „Nejkritičtější  situace,  které  soudci  a  

advokáti řeší, jsou rozvody sporné, při kterých vznikají mezi rozvádějícími se  

manželi ostré konflikty. Dle výpovědí expertů se v těchto sporech většinou děti  

používají jako rukojmí a rodiče se tak navzájem přes dítě vydírají.“92 O tomto 

bodu bude pojednávat kapitola o Syndromu zavrženého rodiče.

Výhradní výchova již svým názvem předznamenává výchovu dítěte pouze 

jedním z rodičů. Ten rozhoduje o důležitých věcech v životě dítěte. Druhý rodič 

nemá práva omezena absolutně, ačkoliv jich samozřejmě moc není. Podle autorů 

Craiga Everetta a Sandry Volgy Everettové může druhý rodič vídat dítě pouze v 

určeném  intervalu.  „Neurčuje,  kolik  času budou  děti  trávit  s  každým  z  

rodičů.“93. Hrušáková navíc doplňuje, že rodič má právo na informace o dítěti. 

89 Tamtéž, 89-93.
90 DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 91.
91 Tamtéž, 89.
92 Tamtéž, 92.
93 Tamtéž, 86.
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Neměl by o  něm vědět  pouze  tehdy,  když  je u  něj  na  návštěvě.  Podávání 

informací nelze vynechat ani při nucené nepřítomnosti, kdy je rodič, který nemá 

dítě ve výchově, například delší dobu v cizině nebo ve vězení, jak autorka uvádí. 

Neposkytuje-li rodič o dítěti tyto informace, soud mu může uložit za povinnost 

ohlašovat je právní cestou.94

3.3.2. Střídavá péče

Pod slovem střídavá je možné si představit formu, na jaké bude stavěna 

výchova dítěte po rozvodu rodičů. Může vypadat nejpravděpodobněji tak,  že 

dítě žije nějaký čas u matky a stejně tak dlouhý čas u otce. Má ve svém životě 

možnost pobýt s oběma svými rodiči, ale za předpokladu pravidelných změn. 

Rodiče pak musí vynaložit  větší úsilí ve své snaze být dobří pro  své dítě.95 

Potom  myšlenka,  aby  byli  alespoň  minimálně  otevření  naslouchat  jeden 

druhému, je zřejmě na místě.  Stav věcí tomu ale nemusí zprvu automaticky 

odpovídat,  jelikož,  jak  popisuje  například  Hrušáková,  je řada  případů,  kdy 

rodiče chtěli dle svých představ dítě pro sebe do vlastní, tedy výhradní výchovy, 

ale nakonec se dohodli na kompromisu.96

V zákoně nenajdeme, jak dlouhá má být doba pobytu dítěte u každého z 

rodičů.  Proto  se  postupuje  podle  různých,  nejčastěji  psychologických, 

doporučení. Soud se samozřejmě nemůže z procesu rozhodování o péči úplně 

vyvázat,  aby nezapříčinil svévolný souboj  rodičů  o  dítě.  Proto  má  v  moci 

schválení intervalu střídání dítěte. Soudy z dané praxe potvrzují měsíční pobyty, 

ale je možné, po dohodě rodičů, stanovit týdenní cyklus.97

Střídavá péče se těžko prosazuje na poli možností forem péče. Čísla mohou 

94 HRUŠÁKOVÁ, Rozvod a paragrafy, 51.
95 DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 75.
96 HRUŠÁKOVÁ, Rozvod a paragrafy, 55.
97 DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 75.
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být překvapením jak pro začínající pozorovatele, tak i pro rozvádějící se páry. V 

prvním případě je číslo 5,7 % poměrně nízké a představuje podíl střídavé péče 

vůči  ostatním možnostem (hlavně formě  výhradní péče)98.  Rodičovské  páry 

často naopak překvapí možnost,  aby se otec také podílel na výchově, a to  z 

různých důvodů. Hastrmanová uvádí, že asi v 70-90 % případů jsou rodiče před 

soudem již připraveni a dohodnuti na výchově ve formě výhradní péče, vesměs 

u matky99.

3.3.3. Společná péče

Péče a výchova ve společné režii manželů je poměrně nová záležitost.  V 

platnost přišla na začátku srpna roku 1998.100

Když  se  manželé  rozvedou,  mají  více  možností,  jak  si  uspořádat 

domácnost nebo domácnosti se svými potomky. Pokud si rodiče zvolí variantu 

výchovy společné, vyjadřují tím v podstatě svoji důvěru k druhému z rodičů. To 

je zajisté nelehká úloha. Jeden z manželů často právě kvůli tomu druhému vztah 

opouští.  V  dané  situaci  společné  péče  je  ale  kontakt  s  druhým rodičem 

nevyhnutelný  a  je  zapotřebí  takový  vztah  pro  dobrou  výchovu  udržet  ve 

výborné kondici.

Společná výchova je vhodná tehdy, když rodiče bydlí blízko sebe. Dítě se 

díky tomu může stýkat s oběma rodiči každý den nebo  podle svých vlastních 

tužeb, dle daných okolností (např. zaneprázdněnost kroužky v určitý den) nebo 

svého rozhodnutí (pokud je už starší).  Novák a Průchová ale upozorňují, že 

společná výchova může být omezena určitou dobou, dokud se jeden z rodičů 

neodstěhuje jinam.101

98  ŠPAŇHELOVÁ, Dítě a rozvod rodičů, 138.
99  DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 88.
100 Tamtéž, 74.
101 NOVÁK a PRŮCHOVÁ, Předrozvodové a rozvodové poradenství, 60.
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Souhrnně řečeno, střídavá péče a společná péče se vzájemně velmi podobají 

tím, že výchovy a péče se účastní v každém případě oba rodiče. Nicméně, určité 

rozdíly tu jsou. Bližší rozbor každé z nich představí možné shody a rozdíly, ale i 

výhody a nevýhody.

K rozhodování o vhodné formě výchovy dítěte uvádí zákon o střídavé a 

společné  péči v  §26  odst.  2  následující:  „Jsou-li  oba  rodiče  způsobilí  dítě  

vychovávat a mají-li o výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popř.  

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

zajištěny jeho potřeby.“102.

Jak  lze  ze  zákona  vyčíst,  společná  nebo  střídavá  péče  je možnost,  jak 

zajistit,  aby dítě  ve  svém životě  vidělo  oba  rodiče,  buď  dohromady,  nebo 

každého  zvlášť,  dle  řešení.  Důležité  ale  je,  že  by neměl být  problematický 

přístup ke každému z nich.

3.3.3.1. Podmínky k fungování společné péče

Warshak uvádí předpovědi k fungování této  péče, které závisí na mnoha 

faktorech. Z následujícího seznamu je možné vidět, jak nelehkou úlohou je v 

tomto  obstát.  Aby ale  vše  probíhalo  dobře,  je  nutné  se  s  takovými kroky 

seznámit.  Poloviční kvalita výchovy by dětem ani rodičům nepřinesla kýžený 

pozitivní výsledek pro dobrý život i po těžké rozvodové situaci. Z většího výčtu 

si uveďme pár bodů:

„Společná péče nejlépe funguje, když:

• oba z rodičů jsou přesvědčení, že ten druhý je pro děti důležitý,

(...),

• děti samy takovou společnou péči chtějí,

102 HYKLOVÁ SLADKÁ a kolektiv, Zákon o rodině, 62.
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• rodiče mají ke společné péči příznivý postoj,

• jeden rodič řádně dodržuje své finanční závazky vůči druhému,

• rodiče vzájemně spolupracují,(...),

• rodiče nezatahují děti do svých konfliktů.

• Společná péče většinou selhává, když:

• jeden rodič se o děti nemůže přiměřeně starat,

• jeden rodič je zjevně proti takovému uspořádání,(...).“103

Je zřejmé, že podmínkou jsou opravdu stejná práva a povinnosti. Takový 

model funguje za předpokladu dohody obou rodičů. 

3.3.3.2. Společná péče ve světě vs. u nás

V České  republice se  podle  Hrušákové  situace  trochu  komplikuje díky 

určitým nedopatřením, které způsobily rozdílné vnímání a praktiky u nás.  Ze 

států,  kde  společná výchova před  námi dobře  fungovala, jsme si ji upravili. 

„Společná výchova je určitým nedopatřením. Připutovala k nám ze západu a je  

vlastně  nepochopením  cizích  právních  úprav.  Tzv.  joint  custody  v  

západoevropských  úpravách  (a  rovněž  v  USA)  totiž  většinou  znamená,  že  

rodič,  kterému  nebylo  po  rozvodu  svěřeno  dítě  do  výchovy,  neztrácí  svá  

rodičovská  práva  (rodičovskou  zodpovědnost)  vůči  dítěti  a  je  i  nadále  

oprávněn  rozhodovat  o  podstatných  záležitostech  týkajících  se  dítěte,  dítě  

zastupovat atd. Dítě ovšem žije s jedním z rodičů.“104

Podle  amerických  autorů  (USA)  knihy  Zdravý  rozvod existují  ale  i  v 

zahraničí různé modely společné péče a jejich užívání v praxi. Ty jsou podle 

sledovaného popisu v knize vypracovanější než v naší zemi. I když dodejme jen, 

103 WARSHAK, Revoluce v porozvodové péči o děti, 172.
104 HRUŠÁKOVÁ, Rozvod a paragrafy, 54.
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že tamější úpravy a zkušenosti  ale stejně vedou autory k pokládání si otázek. V 

knize poukazují na komplikace ve vnímání stejných práv a povinností pro oba 

rodiče v péči o děti ve společné výchově. Neurčuje totiž, jak si má dítě rozložit 

čas pro pobyt u každého z rodičů.105

Právní společná výchova „znamená, že oba rodiče mají právo podílet se  

na rozhodnutích,  která mohou zásadním způsobem ovlivnit  další  život  dětí.  

Zahrnuje  vzdělání,  zdraví,  léčbu,  volbu  náboženského vyznání  a  sociálního  

prostředí,  v  němž budou vyrůstat.  Tato rozhodnutí  samozřejmě musí  rodiče  

činit  společně.  Nebudou-li  schopni  se  dohodnout  nebo  spolu  nedokáží  

konstruktivně jednat,  bývá v závěrečném rozsudku o rozvodu opatření,  které  

stanoví, jak v takových případech postupovat.106

Společná fyzická výchova může podle autorů  vypadat  různě: „Primární  

fyzická výchova určuje, s kterým rodičem bude dítě pobývat většinu času a kdo  

bude řešit každodenní záležitosti,  jako např. stříhání vlasů,  návštěvy zubaře  

nebo  taneční  kurzy.  V  některých  státech  je  název  ještě  upřesněn  na  tzv.  

primární fyzické sídlo. Je však poněkud paradoxní napřed rodičům přiřknout  

právní společnou výchovu a pak určit  fyzickým opatrovníkem jen jednoho z  

nich. Tato strategie pramení ze zájmu soudů a legislativy chránit přednostně  

stabilitu rodiny a domácí prostředí především pro menší děti.“107

Sdílená fyzická výchova znamená stejný podíl rodičů na výchově. „Nikdo 

nemá  výhradní  rozhodovací  právo.  Každodenní  záležitosti  řeší  oba  podle  

aktuálních požadavků situace(..).“108

Rozdělená  fyzická  výchova  znamená,  že  oběma  rodičům  bylo  určeno  

105 EVERETT, C. a EVERETT S., Zdravý rozvod pro rodiče i děti, 86.
106 Tamtéž, 86-87.
107 Tamtéž, 87.
108 Tamtéž, 87.
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fyzické opatrovnictví, ale odděleně a v určitém ročním období.“109 

Vrátíme-li se do našeho prostředí,  Hrušáková ke všeobecným poznatkům, 

platným jak pro Ameriku, tak pro Česko, doplňuje následující: „V našem pojetí  

zákona o  rodině společná výchova (bohužel)  neznamená nic  jiného,  než že  

poměry dítěte nejsou pro dobu po rozvodu upraveny, tj. ve vztahu k dítěti jako  

kdyby k rozvodu manželství jeho rodičů vůbec nedošlo.“110 Autorka proto nevidí 

smysl v argumentu zastánců, že „rodiče po rozvodu zůstávají v jednom bytě a  

jsou  schopni  se  na  všem dohodnout“ a  tvrdí,  že  není důvod  o  dítěti  nijak 

rozhodovat, spíše de facto mohli rodiče zůstat spolu v manželském vztahu: „1.  

jestliže není po rozvodu kam odejít a manželé zůstávají v jenom bytě, tak toho  

rozvodem zase tak mnoho nevyřešili a 2. jsou-li schopni se na všem dohodnout,  

(...)“111  Jak už ale podotkli Novák a Průchová, rodiče občas v jednom bytě žijí 

vztahově od sebe, a tak první bod Hrušákové mírně vyvracejí. Za tohoto jejich 

stavu mezi nimi bude komunikace také zřejmě minimální. 

3.3.3.3. Výhody společné péče

Pokud  se zvolí tento  typ  péče,  správně se  uchopí  (to  se  týká  zejména 

soudu)  a  bude se i tak  praktikovat  v reálném životě,  přinese užitek  zvláště 

dětem, které uvidí oba rodiče. Ti, při úměrně vloženém úsilí do porozvodové 

spolupráce vzhledem k napjatým vztahům, organizačním záležitostem ohledně 

výchovy a vedení dítěte a dalším věcem, mohou z takového uspořádání získat 

užitek  v  tom,  že  nebudou  na  výchovu  sami  a  budou  i  ve  svém jednání 

vyrovnanější.  To  je  ale  i  podmínka  takového  soužití,  aby  mohlo,  v  rámci 

porozvodových možností, fungovat správně.112

109 Tamtéž, 86-87.
110 HRUŠKOVÁ, Rozvod a paragrafy, 54.
111 Tamtéž, 54.
112 DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 74-75.
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Jak již bylo řečeno, výhody péče lze spatřit v pravidelném scházení se dětí s 

rodiči (ačkoliv v jednom bytě třeba i odděleně, nejde-li ze strany rodičů jinak). Z 

výzkumů u Warshaka vyplývá, že kontakt s druhým rodičem byl intenzivnější a 

více žádaný spíše než při jiném porozvodovém uspořádání. Rovněž spokojenost 

dětí byla větší.113

3.4. Syndrom zavrženého rodiče
Tuto kapitolu uvádím k formám porozvodové péče se záměrem popsat jev, 

který se může lehce vyskytnout  v každé z nich. Jak je z následujícího textu 

zřejmé, daný jev je nebezpečnou zbraní jednoho rodiče proti druhému. Dítě je 

nástrojem a samo má zmatek, co by vlastně mělo prožívat. Nechá se tedy vláčet 

přáním  rodiče.  Podle  popsaného  jevu  je  možné,  že  v  některé  z  forem 

porozvodové  péče  je  riziko  větší  než  u  ostatních.  Konkrétně  jde  zřejmě o 

výhradní péči, která se svým uspořádáním, tzn. jeden rodič se stará o dítě, dobře 

nabízí.

Termín  Syndrom zavrženého  rodiče (zkratka  SZR),  anglicky  Parental  

Alienation Syndrome (zkratka PAS), vymyslel a začal používat Dr. Richard A. 

Gardner.  K pojmenování a  popsání jevu jej vedly výsledky vzešlé z  mnoha 

rozhovorů s jeho klienty. Pozoroval typicky blízké přilnutí dítěte k jednomu z 

rodičů,  provázené  nenávistí  k  druhému  rodiči.  Dítě  z  praktického  důvodu 

alespoň  jednoho  rodiče  potřebuje a  váže  se  na  něj  samo.  Daná skutečnost 

vytváří  příhodné  podmínky pro  popuzování  dítěte  tímto  rodičem.  Nakonec 

druhého rodiče začne samo zavrhovat bez přičinění rodiče bližšího srdci dítěte.

Nejenže Gardnerův popis poruchy je časově docela nový, ale i samotná 

porucha  se  podle  něj  rozšířila relativně  nedávno,  a  to  díky nově  vzniklým 

113 WARSHAK, Revoluce v porozvodové péči o děti, 165-166.
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skutečnostem. Uvádí dvě hlavní:

1.  „(...)od poloviny sedmdesátých let se předpoklad, že matka je vhodnějším a  

lepším  opatrovníkem dítěte,  začal  považovat  za  „sexistický“.  Rozhodnutí  o  

opatrovnictví se mělo týkat výhradně schopností starat se o dítě, a ne pohlaví  

rodiče.  Tento  koncept  se  stal  známým,  jako  presumpce  ´pro  dítě  to  

nejlepší´“.114

2.  Od konce 70. do začátku 80. let 20. století se zvyšuje zájem o společnou 

péči. Tato péče se pro společnost v té době zdála mnohem akceptovatelnější a 

spravedlivější než představa určení jednoho z rodičů jako hlavního vychovatele 

a druhého rodiče jako pouhé návštěvy v životě dítěte.115

3.4.1. Příznaky syndromu zavrženého rodiče

1. Kampaň za degradaci rodiče

Kampaň  za  degradaci  rodiče  se  projevuje  v  nepřirozeném  a  úplném 

zavržení druhého, dříve milovaného, rodiče. Nyní je dítětem a programujícím 

rodičem představovaný jako  akutní  nebezpečí  pro  dítě.  Na  požadavek  jeho 

popisu zavrženého rodiče umí dítě vyjmenovat široké množství negativních až 

podlých činů. Některé jsou řečeny díky programujícímu rodiči, který dítě poučil, 

co je onen druhý rodič za člověka. Další představy si ale dítě vykonstruuje i 

samo.

Děti se v praxi díky tomuto syndromu chovají takřka nesnesitelně a mnozí 

takové  děti  označí  za  nevychované  a  rozmazlené  a  počastují  je  svými 

poznámkami.  Je  patrné  přehnané  negativní  chování,  nezdravě  kritické  vůči 

nemilovanému rodiči. Gardner ale upozorňuje, že dítě je i přes zlomení jeho 

myšlení programujícím rodičem ve zmatku a lásku uvnitř sebe stále má, ale v 

114 GARDNER, Syndrom zavrženého rodiče, 13.
115 Tamtéž.
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mnohých případech ji nevnímá, vytěsní ji116.

2. Absurdní odůvodnění nenávisti

Děti  absurdně  zdůvodňují  svou  nevoli  navštívit  rodiče  nebo  se  s  ním 

jakýmkoliv  způsobem  stýkat.  Dítě  má  pocit  rodičova  nenaslouchání, 

nepozornosti a nestarání se. Warshak má za to, že by se dítě ve zdravé rodině 

kvůli  takovým  banálním  důvodům  rodiče  nezřeklo117.  Díky  jeho  příkladu 

můžeme vidět  kontrast  mezi situací  stabilizované rodiny a  rodiny postižené 

rozvodovými potížemi. I přesto, podotýká autor, se někteří neznalí terapeuti či 

sociální pracovníci  nechají  unést  a  přisoudí  vinu  rodiči  (v  daném příkladu 

doporučil sociální pracovník matce terapii pro zlepšení výchovy její dospívající 

dcery, což bylo podle Warshaka přehnané rozhodnutí).118

3. Nedostatek ambivalence

Dítě vidí vztahy černobíle. Jeden rodič je dobrý, druhý špatný, nenáviděný. 

Nic mezi tím, žádná větší vyváženost nemá nastat. Autor dává shrnutí k danému 

příznaku:  „Tato  amnézie  na  všechny  příjemné  události  před  rozvodem  je  

dalším příkladem nedostatku ambivalence. Právě naprostá jistota, s jakou děti  

rodiče odsuzují, zpochybňuje platnost jejich proklamované nechuti.“119.

4. Fenomén nezávislého názoru

Zde se musí dítě zavděčit rodiči, aby se vyhnulo jeho zlobě. Po čase ale 

nabude přesvědčení o vytvoření vlastního názoru na situaci a nepřipouští si vliv 

rodiče. „Často  matky  donutí  dítě,  aby  jim  pravdivě  řeklo,  jestli  chce  nebo  

116 BAKALÁŘ, Průvodce otcovstvím, aneb, Bez otce se nedá (dobře) žít, 116.
117 Tamtéž, 63.
118 Tamtéž, 62.
119 GARDNER, Syndrom zavrženého rodiče, 23.
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nechce  otce  navštěvovat.“120 Ve  své  publikaci  Gardner  uvádí  otce  jako 

zavrženého rodiče díky svým výzkumům o častějších výskytech této  varianty, 

ale může to být i naopak.

5. Reflexivní podpora blízkého rodiče při rodičovských sporech

Dítě  bude  hájit  blízkého,  milovaného  rodiče.  Ten  mluví  pravdu  a  ten 

nenáviděný určitě ne.

6. Chybějící pocit viny z tvrdého zavrhování nenáviděného rodiče

Dítě v této situaci nemá žádný soucit, dochází někdy se svými obviněními 

velmi daleko.121

7. Převzaté scénáře

Dítě přebírá věty a scénáře od svého rodiče, s nímž žije. 122.

8. Rozšíření nenávisti na celou rodinu nenáviděného rodiče

Problém zavržení se týká i prarodičů a dalších příbuzných. Dítě tuto stranu 

úplně odmítá.123 

Rozvodové  jevy  jsou  nepříjemnou  událostí  pro  všechny  zúčastněné. 

Syndrom zavrženého rodiče je relativně nový jev,  jenž si zaslouží absolutní 

pozornost  nejen u  laiků,  ale  hlavně u  odborníků,  kteří  mají co  do  činění s 

rozvodovým řízením nebo s poradenstvím jemu předcházejícím. Toto téma se v 

této  práci pojí s tématem otce  a  syna z  více důvodů.  Jedná se o  zmíněnou 
120 Tamtéž.
121 BAKALÁŘ, Průvodce otcovstvím, aneb, Bez otce se nedá (dobře) žít, 117.
122 GARDNER, Syndrom zavrženého rodiče, 27.
123 Tamtéž.
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četnost,  kdy  se  otcové  dostávají  do  pozice  zavržených  rodičů.  Za  druhé, 

syndrom vznikl nedávno, existuje doposud a může být důležitou překážkou v 

porozvodových jednáních o  přidělení dítěte  a následných vztazích v původní 

rodině. Z popsané situace, jak řeší rodiče své vztahy, svoji situaci, jak se při ni 

chovají, jaké jsou možnosti porozvodové péče pro ně i děti, vychází i muž, otec 

a  syn. Jak pro  ně vypadá porozvodová  situace,  si řekneme v další kapitole 

Otcové a jejich péče po rozvodu.
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4. Otcové a jejich péče po rozvodu
Tato  kapitola  pojednává o  otci,  který si prochází porozvodovou  situací

a zajímá se o své dítě, v našem případě syna. Kapitola (tématem se podle mého 

zkoumání zabýval zvláště Warshak) uvádí důvody, proč by otec  mohl získat 

dítě, ale také, jaké jsou důvody k nesvěření dítěte do jeho péče. Druhá část je 

věnována synovi a jeho vývoji bez otce a propojuje  poznatky z předchozích 

kapitol.

4.1. Warshakův náhled na problematiku otcovské péče
Warshak  ve  své  knize  Revoluce  v  porozvodové  péči otevřeně  mluví o 

problémech, jaké mohou rodinu v období rozvodu postihnout.  Píše o dětech, 

které zažívají to, co by zažívat nemusely nebýt rozhádaných rodičů. Předkládá 

také  důvody  a  výzkumy,  proč  reflektovat  nynější  systém  rozhodování  o 

porozvodovém uspořádání a proč takový systém měnit.

Z hlediska dnešní doby můžeme říct, že kniha je přínosná do diskuze jak 

odborné, tak i laické, to je pro ty, jichž se téma týká. V této práci má své místo, 

jelikož, kromě dalších přínosných publikací jiných autorů, ukazuje na praktické 

body otcova porozvodového stavu a jeho jednání.

Warshak  v  jedné  z  kapitol  popisuje  otce,  kteří  by se  rádi  podíleli na 

výchově svých dětí.  Nazývá je  otci  průkopníky124.  Toto  téma  uvádí dvěma 

citacemi na začátku  kapitoly,  které  říkají následující.  Anonymní recenzent  a 

soudce rodinného soudu shodně tvrdí, že buď otcové o děti nechtějí pečovat 

nebo by to pro ně bylo obtížné. Domnívají se, že by to nedovedli tak dobře jako 

druhé pohlaví. Následně po takové domněnce soudce uvažuje o rozhodnutí ve 

124 Tamtéž, 73.
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prospěch matky jakožto opatrovníka.125

Warshak ovšem ve své praxi vidí problém jinak. Dělí otce do několika 

skupin. Nejprve budeme sledovat ty s kladným vztahem, poté ostatní. První 

skupinou jsou již zmiňovaní otcové průkopníci.

4.1.1. Otcové průkopníci

Otec jako rodič má k dětem vztah a chce je mít blízko fyzicky i citově. 

Nemálo se hovoří o mateřském citu k dětem, což je v pořádku, ale je otázkou,  

jestli se  mluví objektivně  i  o  otci  a  jeho  citu  k  dítěti.  Je  nesporné,  že  za 

stabilních rodinných okolností a při určité vyrovnanosti osobnosti otce je i on 

milujícím a hrdým členem rodiny, podobně jako jeho manželka a matka dítěte. 

Jistota tvrzení o schopnosti otce podílet se kvalitně na výchově a péči může ale 

pomalu  klesat  v  nepřehlednosti  rozvodových  problémů  a  vlastního  řízení. 

Warshak na úvod poznamenává, že při psychologickém hodnocení ve sporu o 

svěření dítěte musí často zdůvodňovat, proč chce otec žádat o svěření dítěte. V 

podmínkách dnešní doby nás otcova smělost stále překvapuje a někdy i dovádí k 

myšlence, co za jeho aktivitou je. „Mnoho lidí se proto domnívá, že takový otec  

má  pro  svou  žádost  o  svěření  dětí  nějaké  temné  motivy.  Tento  předsudek  

nepotvrzují případy mnoha otců, se kterými jsem se během řady let setkal a  

kteří  byli  primárně  motivováni  láskou  ke  svým  dětem  a  zájmem  o  jejich  

dobro.“126  Tolik z autorovy praxe. Uděláme-li malou odbočku do české země, 

mohli bychom tuto myšlenku i u nás potvrdit, jelikož se otcové málokdy snaží 

dítě získat (podle uvedených výzkumů). Když projeví snahu a zájem, mohou být 

potom podezíráni z vedlejších úmyslů.127

125 Tamtéž.
126 Tamtéž.
127 DUDOVÁ a HASTRMANOVÁ, Otcové, matky a porozvodová péče o děti, 89.
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Podle Warshakova názoru můžeme zjistit, že často není opodstatněné otce 

takto  podezírat,  žádají-li podíl  na  výchově  svého  dítěte.  Mnozí  si  takovou 

nálepku zkrátka  nezaslouží už jen kvůli čistému svědomí, jež mívají při své 

aktivitě  vstříc  většímu  kontaktu,  než  jaký  představují  jen  občasné  krátké 

návštěvy. Podezíravost  soudů vůči motivům vychází z toho,  že porozvodové 

boje často  nejsou bez komplikací. Mezi manžely se vyskytují různé sváry a 

chtějí se často jeden druhému mstít. Je proto nelehké určit, jak se kdo zachová a 

s jakými úmysly přichází. Díky podezírání otců z nečistých úmyslů je tato úloha 

nadále ztížena. 

Warshak samozřejmě přiznává i setkání s řadou otců,  kteří právě tomuto 

ztížení velmi pomáhají. Přiznává, že jde o skupinu početnou, a proto si ji sám 

rozděluje do  osmi skupin podle důvodů zájmu otce  o  dítě,  přičemž každý z 

těchto motivů je podle něj pro získání dítěte do výchovy neakceptovatelný.128 

Stručně si je zde uvedeme. Jedná se o tyto případy:

Otec vyjednávač a vyžírka

Navenek si přeje,  aby měl děti,  spíš se mu ale jedná o  hlavní slovo ve 

vyjednávání. Chce postrašit manželku a získat tím lepší finanční dohodu.129

Otec zastrašovač a citově závislý

Na rozdíl od vyjednávače a vyžírky se tomuto jedinci nejedná o peníze (ani 

o děti), ale chce zůstat v manželství.

Citová závislost. Chce se v konečném důsledku usmířit se svou manželkou, 

dělá to ale nevybíravým, citovým způsobem.130

128 WARSHAK, Revoluce v porozvodové péči o děti, 73-74.
129 Tamtéž, 74.
130 Tamtéž.
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Otec pomstychtivec a narcista

Pomstychtivec  se  chce  „odvděčit“ ženě,  která  jej opustila  kvůli jinému 

muži, zvláště, pokud je ve hře nevěra. Narcista chce poukázat na zmenšující se 

roli manželky a zvýšit svoji hodnotu jejím shozením.131

Otec vykupitel a osamělý

Vykupitel chce rozvod,  zároveň má výčitky svědomí, že rozloží rodinu. 

Aby zmírnil výčitky, chce mít pro sebe děti. 

Osamělý je citově sám a potřebuje podpořit v citové stránce. Děti by mu 

byly dobrým nástrojem.132

Sami dobře vidíme, že důvodů pro získání dětí je tedy mnoho. To vše se 

pak  odrazí  na  hodnocení  situace  osob,  které  vše  sledují z vnějšku.  Nemají 

rozhodování snadné.

Doposud  jsme se zabývali jen pohledem na otce.  Bylo by ale dobré  se 

zaměřit i na druhou stranu, které se rozvod bytostně týká, a to na dítě, v našem 

případě syna. I on sleduje celou událost a my můžeme pozorovat jeho reakce a 

vidět vlivy, které na něj působí.

4.2. Reakce syna na rozvod
V kapitole  o  rodině je uvedeno,  že  rodinu tvoří  tzv.  trojúhelník,  který 

zahrnuje otce, matku a dítě. Pokud má dítě oba rodiče od narození, pak k nim 

má  určitý  citový  vztah.  Při  rozvodu  může  dítě  blízkost  jednoho  z  rodičů 

131 Tamtéž, 74-75.
132 Tamtéž, 75.
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postrádat, například z důvodu jeho odstěhování z domova dítěte. Dítě (pro nás 

syn) pak žije s jedním z rodičů. V této kapitole bude pohled směřovat na situaci, 

kdy  chybí zvláště otec.  Bude nás zajímat,  jestli se mění otcovsko-synovský 

vztah a také, jak se profiluje osobnost chlapce při otcově přítomnosti nebo při 

určitém stupni nepřítomnosti.

Autoři Zdeněk Matějček a Zdeněk Dytrych v knize  Děti,  rodina a stres 

upozorňují na  jeden z  obecných dopadů  rozvodu  rodičů.  Dítě  v  reakci  na 

rozvod  může trpět  nedostatkem pozitivního přijetí a  spíše psychicky strádá. 

Tento projev se ale podle nich lehce nerozpozná. „Nejde totiž o důsledky, které 

by se projevovaly bezprostředně a okamžitě, ale o takové mechanismy, které se  

začnou projevovat  ve vzorcích chování dítěte  třeba až v období  puberty,  či  

dokonce až na začátku jeho dospělosti.“133

Jako příklad autoři uvádějí, že děti, které byly účastny rozvodu rodiny, se 

často  brzy sezdávají. Nazývají to  fenoménem brzkých svazků.  Autoři  spojují 

tento  fenomén s důvodem, že:  „(...)Mladý člověk chce založit vlastní rodinu,  

aby  unikl  z  rozvrácené  rodiny,  ve  které  žil.“134 Proti  tomu  jde  ale  obecná 

tendence ve společnosti, kde se hranice věku uzavírání sňatků zvyšuje. Navíc v 

dnešním trendu, kdy je více možností pro mladé, svobodné jedince, se zřejmě 

snižovat nebude, avšak problém nemizí. Rozvrácených a rozvedených rodin tu 

bude i v budoucnu nejspíše dost.135

K zajímavému zjištění můžeme dojít, zaměříme-li se na odlišné prožívání 

rozvodu rodičů u dětí z hlediska pohlaví. Každé pohlaví reaguje na tuto událost 

jiným způsobem. Heather Smith, autorka knihy Děti a rozvod136, popisuje dvě 

situace. V prvním případě jde o samotný rozvod a bezprostřední reakce dětí. 

133 MATĚJČEK a DYTRYCH, Děti, rodina a stres, 134.
134 Tamtéž, 138.
135 Tamtéž.
136 SMITH, Děti a rozvod.
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Podle uvedených výzkumů zpočátku panuje mezi děvčaty a chlapci v reakcích 

shoda. Později je tomu ale jinak. Autor říká, že reakce na danou událost přijde u 

obou pohlaví, jen v jiném věku. Chlapci se zdají být citlivější dříve než dívky, 

pro které je ona reakce typická v období puberty.137

Avšak i přes tyto  popsané rozdíly mají obě pohlaví hodně společného a 

zvláště citlivost na jakoukoli změnu nebo nejistotu,  co a jak bude, je shodná, 

říká Špaňhelová.138 Nemůžeme proto v obecné rovině vyvodit, jestli je chlapec v 

prožívání intenzivnější než druhé pohlaví.

Druhá  situace  je  z  pohledu  pohlaví již více  diferencovaná.  Jedná  se  o 

nepřítomnost  otce  v chlapcově životě, kdy je syn odkázán jen na přítomnost 

matky. Janošová uvádí, že jako rodič není přítomný spíše otec,  a dodává, že 

„(..)jeho  absence  se  patrně  dotýká  trochu  více  synů  než  dcer.“.139 Podle 

Smithové  může  v  tomto  případě  chlapec  zažívat,  navzdory  mateřské 

náklonnosti, částečné nenaplnění své osobnosti. Situace je pro chlapce, není-li v 

domově  muž,  často  nelehká:  „Téměř  každý  druhý  otec  bezprostředně  po  

rozvodu zpřetrhá svazky se synem a chlapec zůstává bez vzorového modelu,  

pokud do rodiny nepřijde nový partner. Chlapcovy pokusy o projevy mužnosti  

jsou  interpretovány  jako  agresivní  chování.  Chlapec  také  nemůže  otevřeně  

projevit svůj smutek z otcova odchodu – chlapci přece nepláčou! Pokud okolí  

nerespektuje jeho mužskou identitu,  je takřka nemožné,  aby respektoval sám 

sebe.“140 Leaper  (v  Janošové,  podle  Bealové)  neuvádí  to,  že  by  syn  sebe 

nerespektoval, ale potvrzuje výše uvedenou myšlenku Smithové, že záleží na 

tom, jaký náhled má matka na mužské projevy svého syna. Pokud je vůči nim 

137 Tamtéž, 36
138 ŠPAŇHELOVÁ, Dítě a rozvod rodičů, 71-72.
139 JANOŠOVÁ, Dívčí a chlapecká identita, 186.
140 SMITH, Děti a rozvod, 36.
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otevřená, potom je míra mužskosti podobná jako u ostatních chlapců.141 

Nezávisle na vlivu matky se mohou kvůli otcově nepřítomnosti u chlapců 

objevit podle Janošové takové pocity jako (může vést k): „pocitům neurčitosti  

vlastní mužské identity (...) nadměrnou závislostí na partě vrstevníků, potížemi  

s  mužskými  autoritami,  nebo  snahou  vyhýbat  se  všemu,  co  by  mohlo  být  

považování za projev ženskosti.“142 

Pokud otec pečuje o chlapce, situace může být jiná. Janošová uvádí podle 

Atkinsonové, že otcova péče o chlapce má vliv na to, jak prožívá svoji identitu, 

a autorka nevidí větší odlišnosti od jiných chlapců jeho věku. 

Situace  ale  není  jednoznačná  a  různých  (ačkoli  dobře  zkoumaných) 

výsledků a náhledů je na problematiku péče a vlivu rodičů obou pohlaví více. 

Proto není výhoda otcovy (mužovy) přítomnosti v období růstu syna do zralé 

osobnosti  podle  následujícího  odstavce  tak  jednoznačná,  jak  by  se  mohlo 

doposud zdát.   Na základě zkušeností až s několika tisíci dětmi z výzkumů 

Warshaka143 tedy  situace  s  chlapci,  kteří  nemají  na  blízku  otce,  není  jen 

negativní. Kvalitu otcovy i matčiny výhradní péče  můžeme spolu s  autorem 

považovat za srovnatelně dobrou,  ačkoliv stejné pohlaví podle autora k sobě 

spíše lne144. Zde Warshak doporučuje alespoň vyjít dětem vstříc v prožívání citů 

k druhému rodiči stejného pohlaví, který není doma přítomen. Pokud to  jde, 

umožnění delších či pravidelnějších návštěv je tou  lepší variantou,  jak dítěti 

dopřát pozitivní zážitky a pomoci mu s budováním vyrovnané osobnosti.145 Jistě 

je dobré,  aby se otcové snažili o své aktivní zapojení ke spokojenosti dítěte, 

někdy je v tom ale potíž. Právě takové návštěvy se některým otcům i dětem 

141 JANOŠOVÁ, Dívčí a chlapecká identita, 186.
142 Tamtéž, 187.
143 WARSHAK, Revoluce v porozvodové péči o děti, 108.
144 Tamtéž, 109.
145 Tamtéž, 128.
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zdají nezajímavé. Postrádají totiž podle Poupětové vzájemnou důvěru, jelikož se 

rodič s dítětem nevidí bez přestávek.  Intenzivní kontakt  je přerušen nejen v 

případě výhradní, ale i střídavé péče. Důvody problémů jsou také jiného typu. 

Někdy si rodič neumí poradit s dětským žalem, jindy zase čeká, až více vyroste 

a bude s ním možno navázat dospělejší vztah. Občas pokusy o blízký kontakt  

vzdá úplně, dodává autorka.146 Zdá se tedy, že je lepší, aby se rodič se svým 

dítětem viděl co  nejvíce.  Mohl by to  být  ostatně  první krok  k  důvěrnému 

vztahu. Burgessová ale míní, že ovšem nesmí polevit kvůli možným pochybám a 

nejistotám vůči sobě, zdali dokáže uspět jako otec bez manželky a s dítětem 

úspěšně sdílet vztahovou blízkost.147  Na druhou stranu Biddulph podotýká to, 

že ač otec se synem tráví nějaký čas (klidně každý den), není to stále dost a syn 

hledá něco víc. Potřebuje mužovu přítomnost delší, než např. každý večer. Aby 

byl naplněn, musí vidět, jak otec pracuje, co dělá apod.148 Ale to už dost dobře 

nejde po rozvodovém řešení, ani před ním a dotýká se to otázky muže v naší 

době a jeho pracovní vytíženosti mimo domov (na rozdíl dřívějších dob, kdy byl 

otec v práci doma, jak je uvedeno v kapitole o historii rodiny.).

V kapitole o roli otce byly vyjmenovány funkce, které otec plní. Právě jsme 

řekli, že otec po rozvodu může být synovi vztahově vzdálenější, nebo dodejme, 

může úplně chybět. Proto díky dané situaci plnit ony funkce zcela nemůže. K 

jakým změnám došlo a jaká je jeho postradatelnost, si povíme v následujícím 

porovnání jeho přítomnosti nebo absence.

V  kojeneckém období  je  otec  pro  dítě  bytostí,  která  může  vyzařovat 

zvláštní  bezpečí a zdroj stimulace. Z výzkumu uvedeného v Janošové je pro 

syna v období kojeneckém a batolecím otcova přítomnost  snad nejdůležitější, 

146 POUPĚTOVÁ, Netrapte se po rozvodu, 162.
147 BURGESS, Návrat otcovství, 197-199.
148 BIDDULPH, Mužství: jak zvládat všechny mužské role, 95-96.
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zvláště pro správný vývoj jeho maskulinity.149

V druhé uvedené funkci otce, psychologické vazbě, se otec a syn na sebe 

navazují, identifikují. Chlapec tak dělá od narození po dospělost. Otec se zase 

ve svém synovi může vidět.  Změna potom přichází v dospívání chlapce, kdy 

chce být samostatnější a suverénněji se projevující. Utváření chlapce bez otce 

se, jak jsme řekli, děje jiným způsobem. Jeho vývoj mj. do jisté míry závisí na 

matce, která chlapce buď podporuje a supluje tak otce, nebo chlapcovy projevy 

tolik nechápe. Potom jsou jeho projevy možná trochu zmatenější. Jiná situace 

nastane, pokud má nablízku jiného muže, potom jeho cesta k identitě může být 

lehčí.

V socializační funkci je stěžejním bodem hravost otce s chlapcem. Chlapec 

zažívá  vlídnou,  ale  zároveň  i  tvrdou  ruku  muže.  Otec  cestu  synovi  úplně 

neprošlapává, ale nechá ho si vyzkoušet, jak kráčet sám. Tohoto otcova chování 

se při jeho absenci nemusí chlapci dostávat.  Byla již vyřčena myšlenka, že v 

úplné rodině se tímto chlapec učí lepšímu prosazení se.

Přejděme nyní ke shrnutí kapitoly a postupně ke praktické části.

4.3. Shrnutí

Mnohé okolnosti, které vypovídají, jak funguje vztah otce a syna, byly již 

uvedeny v kapitole o roli otce, výhody a nevýhody jednotlivých porozvodových 

péčí zase v kapitole o rozvodech. Čtvrtá kapitola poznatky propojila a přidala 

pohled na syna, který prožívá odloučení od jednoho z rodičů, zvláště od otce. 

Na závěr teoretické části bych proto  vyjmenoval kladné a záporné jevy, 

pokud je dítě pouze u jednoho z rodičů nebo i v jiném uspořádání, kde není 

možný pravidelný kontakt s rodičem. 
149 JANOŠOVÁ, Dívčí a chlapecká identita, 187.
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Převažuje-li péče jednoho z rodičů, v takovém případě lze nalézt klady ve 

stabilnější  výchově,  aniž  by  se  měnily  každou  chvílí  zavedené  výchovné 

pořádky. Dítě je rovněž zvyklé na dané prostředí a má pocit domova. Vnímá 

dobře roli jednoho z rodičů. Samozřejmě, negativum je zjevné v absenci poznání 

role druhého rodiče, v tomto případě otce. Dítě:(...)(nepozná, jaké má zájmy,  

jaký má pohled na svět, jaké má názory, jak se staví k určitým situacím, nebo  

to pozná jen ve velmi malé míře...).  Nepozná,  jak se otec chová v běžných  

situacích  ‚všedního dne‛(...)dítě  neví  a nevidí,  jak se otec v těchto chvílích  

chová, jak je prožívá, jestli je v klidu nebo v presu, jak s ním komunikuje, jak  

dovede překonávat stresové situace, jaké k nim zaujme stanovisko.“.150 Chlapec 

tedy dokáže žít a utvářet svoji osobnost bez přítomnosti otce, někteří jedinci by 

jej ale potřebovali, aby se naučili být více suverénní a utvářeli možná lehčeji 

svoji vlastní identitu. Je jistě lepší, když bude chlapec svého otce vidět trochu 

než vůbec, přičemž otec by se neměl za každou cenu dožadovat,  přes nevůli 

chlapce  či  kvůli  větším neshodám s  bývalou  manželkou,  dlouhých návštěv. 

Tento krok je podle Plaňavy spíše kontraproduktivní.151

 Sledovat  důsledky, dopadající na danou osobu (ať již dítě či dospělého 

jedince)  po  rozvodu  a  následných změnách,  lze z  několika dětských reakcí, 

vyjmenovaných v  této  kapitole.  K  těm  v  následující  praktické  části  uvedu 

vybrané  příběhy,  které  dokládají,  jak  zmíněné  události  dotyčné  jedince  v 

postupu času ovlivňovaly a jakou oporu či ztrátu prožívali ze vztahu se svým 

otcem nebo synem.

150 ŠPAŇHELOVÁ, Dítě a rozvod rodičů, 132-133.
151 PLAŇAVA, Po rozvodu, 13.
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5. Praktická část
V mé práci jsem se doposud věnoval teorii. Rád bych jí ucelil a dokreslil 

praktickými ukázkami., na nichž se pokusím ověřit  některá tvrzení. Původně 

zamýšlený výzkum jsem musel omezit na pouhý rozhovor s respondenty, jelikož 

téma rozvodu, zvláště s důrazem na jeho dopad, je velmi citlivou oblastí. Získat 

proto muže, ochotné se o svých pocitech sdílet, nebyl lehký úkol. Pro doplnění 

tématu jsem zvolil rozhovory a, jak je možné vidět dále, mám za to, že byly v 

práci  přínosem  a  poskytly  malou  sondu  do  lidských  životů  v  situaci 

korespondující  s  danou  problematikou.  Ve  dvou  případech  jsem  obdržel 

odpovědi pouze  v písemné podobě – u  prvního respondenta  z  důvodu jeho 

časového zaneprázdnění, u druhého kvůli vzdálenosti mezi námi. U osobních 

rozhovorů (ve formě rozhovoru se směrnicemi, který se zde hodí) byli muži 

vstřícnější a  ze strohých, předem připravených okruhů a otázek  se spíše do 

určité míry rozvinul pastorační rozhovor, který mi připadal mnohdy zajímavější 

a  bohatší  na  různé  postřehy.  Proto  tyto  rozhovory  v  příloze  ke  své  práci 

zařazuji.

Vycházím z rozhovorů  se čtyřmi respondenty.  Aby byla zastoupena jak 

strana otců, tak i synů, zvolil jsem zástupce jednotlivých skupin, a to po dvou 

mužích. Otce reprezentuje Dušan (42 let, 1 bratr a 1 sestra, podruhé ženatý, 2 

synové,  SŠ vzdělání) a  Vlastimil (46  let,  1  bratr,  potřetí  ženatý,  1  syn, VŠ 

vzdělání – Ing.), syny Antonín (46 let, 1 bratr, 2 nevlastní bratři a 1 nevlastní 

sestra,  ženatý,  3  synové a  2  dcery,  1  vnuk,  SŠ  vzdělání)  a  Lukáš  (18  let,  

jedináček, žije s otcem, matka je od nich bytem cca 170 km, student gymnázia).
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5.1. Otcové a jejich péče o syna
Nyní se zaměřuji na otce, Dušana a Vlastimila. Dušan má ze svého prvního 

manželství dva syny, staršího Dušana a mladšího Lukáše. Jím iniciovaný rozvod 

proběhl v době, kdy bylo synům 6 a 4 roky. Vlastimil se rozvedl na žádost své 

manželky u příslušných orgánů, když jeho jedinému synovi, Janovi, bylo 10 let. 

V této  kapitole dávám také malý prostor  sondě do osobností otců  obou 

respondentů, jelikož i pro ně jsou otcové těmi, kdo je ovlivňují. Při Dušanově 

narození měl jeho otec 47 let. Věk ovlivnil výchovu ve směru menší otevřenosti 

vůči určitým tématům, například nebylo dost dobře možné hovořit o sexuální 

oblasti. Dušan z tohoto hlediska nepokládá jejich vztah za úplně ideální, ačkoliv 

na něm lze vidět lásku, projevující se v jeho slovech i činech. Jeho otec také 

chtěl vztah vylepšit, ale z nějakého důvodu mu to,  jak sám podotýká,  nešlo. 

Zpětně si Dušan nese jisté pochybnosti z některých oblastí (jako je již zmíněná 

konverzace na téma sexuality nebo vzájemná menší blízkost), které nevidí jako 

ideální obecně,  avšak v daném věku otce  jeho jednání pokládá za víceméně 

přirozené.  

Vlastimil  považuje  svého  otce  za  blízkého  člověka,  který  plní  svoji 

rodičovskou roli. Mohl si s ním povídat a zažívat příjemné chvíle při různých 

společných aktivních činnostech, například sportu. Rozuměl a rozumí si vedle 

otce ještě se svým bratrem, s nímž trávil dětství. Vztah se synem Janem byl před 

rozvodem pozitivní, výchova nebyla špatná,  nicméně před  Janovým desátým 

rokem přišlo do vztahu rodičů neporozumění, které Vlastimil dále nespecifikuje.

Porozvodové uspořádání si moji respondenti dokázali se svými bývalými 

manželkami dohodnout  dobře,  bez  výrazných konfliktů,  zvláště  před  dětmi. 

Dušan velmi dbal na to, aby domluvy, pokud měly být vyhrocenější, probíhaly 

bez přítomnosti dětí. V tomtéž duchu se k řešení situace vyjadřuje i Vlastimil. 
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Uspořádání jejich rodin se od sebe liší. Dušan děti u sebe nemá, protože ty bydlí 

s matkou v původním bytě, který je o dva bloky domů od jeho domova, mají 

tedy k sobě velmi blízko. Synové svého otce navštěvovali pravidelně, nyní ale, s 

jejich přibývajícím věkem, mají více svých zájmů (např. kroužky a kamarády) a 

sami si rozhodují, jestli za ním přijdou. S tímto stavem souvisí i jejich vzájemný 

vztah. Dušan jej hodnotí tak, že budovat jej je velmi těžký úkol pro toho, kdo 

vidí své  děti  pouze  občas.  Nemůže  potom  navázat  hlubší vztah,  jelikož  je 

přerušován přestávkami, kdy nejsou synové přítomni. 

Vlastimil svého syna ubytovává každý druhý týden u sebe doma v jeho 

vlastním, zařízeném pokoji. Důvodem střídavé péče byl mj. fakt, že jeho bývalá 

žena,  která  rozvod  iniciovala,  se  u  soudu  přiznala  ke  svým  plánům  do 

budoucna, jako například touze studovat nebo cestovat. Dané důvody ulehčily 

Vlastimilovi boj, aby svého syna pravidelně viděl a mohl o něj pečovat. Zažívá 

novou  situaci,  když  má  takovou  činnost  vykonávat.  Musí  zvládnout  své 

zaměstnání, domácí práce a starost o syna. Období po rozvodu bylo náročné, 

ale Vlastimil svou roli s vypětím svých sil zvládá (například pracoval do noci a 

přes  den  se  věnoval  synovi,  vyjížděl s  ním na  kolo  apod.).  Na  poměry si 

nakonec zvykl, ale nyní, po osmi letech, přichází další změna v podobě synova 

plánovaného  opuštění  domova  vzhledem  k  poprázdninovému  nástupu  na 

vysokou  školu.  V  době  psaní mé bakalářské  práce  ještě  Vlastimil mluvil o 

nutnosti vyplňovat čas koníčky, jež ho odtrhnou od tíhy situace. Následně se 

potřetí  oženil (druhé  manželství trvalo  poměrně  krátce),  proto  u  něj patrně 

došlo ke změně prožívání situace.

5.2. Synové a otcova péče o ně
V této kapitole popíši životní cestu synů, kterým se rozvedli rodiče. Jako 
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respondenty jsem získal Antonína a Lukáše. Rozvod rodičů zažili v podobném 

věku, v 7, resp. 8 letech. Rozdíl nacházím v typu péče. První jmenovaný byl 

svěřen matce do výhradní péče a druhý jmenovaný setrvával zhruba do 12 let 

střídavě u matky a otce, výhradně pak u otce poté, co se matka odstěhovala do 

jiného  města.  Před  rozvodem  Antonín  viděl  na  svém otci  zřejmě  jedinou 

kladnou  vlastnost,  a  to  hravost  s  jeho  dětmi.  Jinak  vnímal  spíše  záporné 

vlastnosti,  které  převažovaly,  jako  například  agresi  (zvláště  fyzickou,  ale  i 

cholerickou vznětlivost), nepředvídatelné chování, nekonstruktivní jednání nebo 

svobodomyslnost.  Jeho  mužská  role  Antonínovi  mnoho  nepřinesla.  Já  sám 

nevidím, co by zde pro něj mohlo být přínosem.

Lukáš zažil docela opačnou zkušenost. Otec mu byl vždy blíže než matka. 

Před rozvodem mu byl vzorem a průvodcem ve výchově, aktivně projevoval o 

Lukáše  zájem,  jeho  role  byla  pozitivní.  Matka  byla  Lukášovi  vždy trochu 

vzdálenější, neměla o něj tolik zájem.

Samotný rozvod se v případě Antonínovy rodiny uskutečnil díky matčině 

nespokojenosti  s  hrubým až  násilným manželem.  Jejich  vztah  překryl  jiný. 

Matka si našla nového manžela a zároveň nového otce pro Antonína, který jej 

později skutečně tak sám přijal. Jeho biologický otec rodinu fyzicky opustil.  

Lukášův otec podal žádost o rozvod půl roku poté, co se od něj jeho žena 

odstěhovala  ke  svému novému příteli.  Z  rozhovoru  mi vyplývá,  že  příčinu 

rozvodu zavdala z velké části matka, jejíž zájmy se neslučovaly s fungováním v 

rodině a  narušovaly vzájemné vztahy s ostatními členy (podle Lukáše o  něj 

neprojevovala takový zájem jako jeho otec). 

Situace  po  rozvodu  byla  i  přes  neradostné  chvíle  pro  všechny  členy 

Antonínovy  rodiny  uvolněním.  Pro  něj  nebyl  otcův  odchod,  z  důvodu 

nepěkných zážitků z dosavadního dětství,  nešťastný. Otec  svou roli nezvládl 
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před rozvodem a po něm ji také plnit nemohl. Antonín za ním jednou za rok na 

dva dny (mezi kterými byl tábor, kterého se spolu s bratrem účastnili) jezdil, ale 

svěřil se mi, že to byly dva nejhorší dny za rok. Naopak otčím, neboli taťka, jak 

jej později Antonín nazývá, přinesl do rodinné nepohody jistou dávku mužské 

moudrosti a síly. O všechny členy měl velký zájem, staral se o ně a Antonínovi 

do života radil tak, že on sám jej přijímal s vděčností. Podle něj se od svého 

taťky naučil mnoho dobrých věcí.  

Lukáš po rozvodu rodičů tak lehkou situaci neměl, jak sám říká. Čtyři roky 

ještě strávil ve střídavé péči a svou matku neměl moc rád, nedávala mu zázemí, 

jaké by zřejmě očekával. Otec vždy zajímavě figuruje jako pozitivní osoba v 

rodině. Jeho způsob doprovázení Lukáše v průběhu dospívání byl a je na vysoké 

úrovni (Lukáš jej nikdy neviděl pít alkohol, kouřit, otec jej učil mluvit slušně, 

zdravit lidi apod.). Celkově si otce Lukáš chválí a má v něm oporu odpovídající 

porozvodovému stavu.

5.3. Shrnutí
Vrátíme-li se k otcům, oba mají zájem o své děti a jsou schopni jim dát  

náplň života. Tuto snahu je možné vidět zvláště u Vlastimila, jelikož se v synově 

dětství staral o náplň jeho dne a v současnosti se zajímá o Jana osobně, aby byl 

spokojený apod.  Stejně tak  vidím snahu u Antonína,  jenž je dnes úspěšným 

otcem pěti dětí, které se mi zdají být v životě velmi spokojené (znám je osobně). 

Lukášův otec  je rovněž dobrým příkladem vzorného otce.  Ke svému názoru 

nedocházím náhodně. Snažil jsem si totiž dodatečně od Lukáše po internetovém 

chatu  zjistit,  zdali  na  něj  jeho  otec  nekladl  negativní  tlak  a  jestli  bych 

nezpozoroval alespoň náznaky syndromu zavrženého rodiče.  Moje obava se 

nepotvrdila. Jeho otec jej dokonce přemlouvá, aby matku navštěvoval vícekrát a 
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bral ji za vlastní (Lukáš se mi svěřil, že ji moc nemá rád). Poslední zpovídaný, 

Dušan, projevuje snahu starat se o své děti, pravidelně s nimi mluví například o 

škole. Na druhou stranu se mu nedaří navázat se svými syny hlubší vztah. Sám 

nedoporučuje střídavou péči, ale spíše vidí jako dobré uspořádat  poměry tak, 

aby bylo dítě  doma pouze na jednom místě.  Možná je to  ale právě jeden z 

důvodů, proč je svým synům dále, jelikož za ním chodí pouze na návštěvu. Z 

výsledků rozhovoru s Vlastimilem mi vyplývá celkově větší blízkost s Janem, 

než jak se toto daří Dušanovi s jeho syny.

Otcovská  péče  zahrnuje  jeden  důležitý  prvek.  Otec  je  se  svým synem 

stejného pohlaví, proto se od něj může jeho potomek učit a utvářet se v muže, 

kterého z něj žena neučiní tak přirozeně. Pokud je syn svěřen matce, jak jsme 

mohli vidět  v teorii,  je možná těžší  kolem sebe najít  mužské  vzory natolik 

blízké, aby formovaly jeho osobnost.  Již od raného dětského věku se setkává 

spíše se ženami. Ty jsou v mateřské školce i základní škole, také dětští lékaři 

jsou často ženy a podobně.

Z celé práce je možné vysledovat,  jak dobře,  či špatně si otcovská péče 

stojí. Uvedené důvody mohou vést k pozitivnímu hodnocení odvážných mužů, 

kteří se odhodlali využít svých potenciálů a postarat se o své syny. Aby tento 

názor  nebyl jednostranně zaměřený, musím podotknout,  že leckdy má dítě k 

matce  vztahově  blíž,  a  proto  po  rozvodu  možná  chce  spíše  k  ní.  O  svém 

formování nic neví, pokud  je ještě  dítětem.  Toto  je možná trochu povrchní 

důvod, ale dítě může být s matkou zpočátku spokojenější. Mé rozhovory tuto 

myšlenku nepotvrzují zcela, nicméně je to  trochu dáno nevhodným chováním 

matek, konkrétně té Lukášovy, zčásti i Antonínovy (své matce musel odpustit, 

že  na  něj  byla  podobně  ostrá  jako  jeho  otec).  Dalším  problémem  je 
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zaneprázdněnost a pracovní statut, který zatím nedovoluje otcům, aby se o své 

děti mohli dostatečně starat bez jeho snížení.  

Tyto  i další rozpory samozřejmě znesnadňují stanovisko společnosti, aby 

určilo, jak bude rozhodovat v přidělení dítěte do péče jednomu nebo druhému z 

rodičů, popřípadě oběma společně. Z pochyb nad schopností jednoho z rodičů, 

dané různými proměnnými, jako je schopnost sociální, ekonomická, citová nebo 

emoční, vznikají předsudky. Ty komplikují vytvoření si názoru jak na straně 

široké  veřejnosti,  tak  i u  soudců,  psychologů  a  vůbec  všech,  kteří  by měli 

profesionálně určit, jaké řešení přinese dítěti největší blaho.
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Závěr
V  mé práci  jsem se  zabýval tématem vztahu  otce  a  syna  po  rozvodu 

rodičovského páru.  Mužskou linii jsem ke zpracování nevybral náhodně, můj 

krok  byl  logický.  Chtěl  jsem prozkoumat  oblast  vztahů  mezi  členy rodiny 

stejného pohlaví, jelikož si jsou vztahově velmi blízko.  V průběhu své práce 

jsem si  uvědomoval,  že  toto  téma  je  pro  současnou  společnost  aktuální  a 

důležité. Mohl jsem sledovat vzájemné vazby mezi otcem a synem v teoretické 

rovině  a  porovnávat  je  s  každodenní  praxí  při  řešení  životních  situací 

konkrétních jedinců.

V úvodu jsem zmínil, jaká témata  mne v práci zajímala, například, zdali 

mohl otec svoji roli plnit i po rozvodu. Jestli jeho úloha, pokud jí mohl plnit, 

dítě nějakým způsobem ovlivnila, byla-li pro  něj přínosná apod.  Z teoretické 

části  je patrné,  do  jaké míry je otec  pro  svého  syna důležitý.  Jeho  role  je 

nezastupitelná,  a pokud chybí, vývoj dospívajícího muže je ovlivněn. Tyto  a 

další myšlenky jsem nastínil v části o roli otce, jež následovala po uvedení do 

tématu rodiny a jejích proměn v historii. Pro pochopení rozvodových procesů 

jsem ve své práci dále pojednával o tom, jak rozvod vypadá, a uváděl jsem, 

zároveň i srovnával, jednotlivá uspořádání. V poslední kapitole teoretické části 

jsem sledoval otcovskou péči. Objevil jsem zde srovnání  kladných i záporných 

důvodů, proč by mohl a měl mít otec syna ve výchově. Ukázalo se, že mnozí 

otcové chtějí svého potomka k sobě z dobrých a čistých záměrů. To odporuje 

předsudkům o  nekalém konání otce,  které  část  společnosti  má.  Na  druhou 

stranu  mohou  být  jisté  příznaky,  které  se  u  některých otců  v  dané  situaci 

vyskytují, a proto jim za uvedených okolností není dobré dítě přidělit. V druhé 

části této kapitoly jsem se zaměřil na  duševní  vývoj syna  při absenci otce v 

jeho životě. Ze zkoumaných pramenů jsem si ověřil, že absence může mít  na 
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syna  negativní  vliv  projevující  se  ve  vývoji  jeho  maskulinity,  v   možném 

rozpačitějším vnímání své identity a podobně. Hloubka negativního dopadu ale 

záleží také na vnějších faktorech, kterými je obklopen. Zde dominuje zvláště 

přístup  matky,  jež  si  chlapcovo  chování  může  vyložit  dobře  nebo  špatně. 

Rovněž záleží, má-li chlapec nějaký mužský vzor v rodině, například bratra. Na 

druhou  stranu  se  chlapec,  jak  autoři  uvádějí,  může  vyprofilovat  ve  zralou 

osobnost.  Otec  je  tedy  pro  chlapce  vždy přínosem,  ale  není  do  jisté  míry 

nenahraditelný.

Praktická část dotváří náhled na téma této práce. V ní je možné vysledovat 

pozitivní výsledek. Pokud je totiž otec po rozvodu přítomný v blízkosti dítěte, 

má s ním kontakt a plní svou roli svědomitě, vykazuje snahu o vývoj svého syna 

s dobrým nasazením. Přínos pro dítě je tedy z jeho pozice fakticky možný, ale 

vždy ne  úplně nahraditelný někým jiným, možná  kromě  případného  dalšího 

muže.

Porozvodové uspořádání by mohlo být další téma pro rozšíření mé práce. 

Ačkoli popisuji danou problematiku a ptám se respondentů na jejich názor, není 

v mých silách,  ani kompetencích,  dát  jednoznačnou odpověď,  která  péče  je 

nejlepší. Ostatně,  takovou otázku si podle prostudované literatury klade celá 

společnost.  Osobně si myslím, že  nejde ani tak  o  to,  jestli je lepší formou 

střídavá nebo společná péče, ale spíše podmínky, které její uspořádání synovi 

přináší.  Důležitá je  možnost vidět se s rodičem mnohem intenzivněji než jen s 

pocitem, že jsem pouze na návštěvě. Z rozhovorů mi  vyplývá, jak moc záleží na 

každé konkrétní situaci rodiny. 

Možností,  v jakých se rodiče nacházejí, je mnoho.  Nebylo by ale dobré 

kvůli nejednoznačnosti řešení téma opouštět.  Naopak je třeba jej otevřít ještě 

více veřejnosti, stejně tak i přicházet s tématem otce, který hodlá vstoupit do 
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aktivní péče o  dítě,  a tématem syna, kterému je otec  potřebný jako mužský 

vzor.
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Přílohy
Na  tomto  místě  přikládám přílohy,  které  obsahují  buď  psané  odpovědi 

respondentů bez mého zásahu do jejich textu nebo doslovný přepis rozhovoru. 
Při pokládání otázek jsem využil tykání, jelikož všechny jedince znám tzv.  od 
vidění nebo osobně, proto je mi tato forma bližší k důvěrnějšímu kontaktu. 

Dušan
Zažil jsi otce ve svém životě? 

• Jaký vztah jste spolu měli? Myslím, že dobrý.

• Jak tě podporoval? Už tím, že se mnou byl.

• V čem tě nepodporoval a chtěl bys to zpětně? Informace o sexu??

Byla  otcova  emocionální  přítomnost  v  dětství  a  dospívání  přítomná? 

Přítomnost znamená také vzájemná blízkost, kdy jste si mohli povídat na 

osobní úrovni, povzbuzovat se, podporovat atd.

• a/ minimální 

• b/ viděli jste se, ale vztah nebyl na hluboké úrovni

 myslím, že tato  odpověď vystihuje náš vztah. Myslím, že tatínek chtěl vztah 

hlubší, ale 1) asi jsem mu to nedovolil a 2) možná nevěděl, jak mě přemoci.

• c/ dokázali jste se sdílet i v osobních a hlubokých věcech?

• jinak (např. něco mezi – konkrétně)

Co pro tebe tento a, b nebo c, (d) vztah znamenal? V danou chvíli vlastně 

nic. Spíš zpětně bych to hodnotil, jako že malinko minusové.

Jaký vztah bys ve skutečnosti  chtěl mít,  aby byl přínosný vám oběma? 

Těžko říct, když člověk nezažil. Je to věc slůvka kdyby, a po takovém slůvku 

následuje fantazie. Řekl bych, že vzhledem k věku, ve kterém mě rodiče měli, 

byl tomu adekvátní i vztah. Kdyby byl tatínek o 15 let mladší, asi by i vztah 

vypadal jinak. Avšak zda lépe, či ne – nelze odpovědět.
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Jsi se svým synem/y v kontaktu – v jakém kontaktu? Ano se svými syny, i 

po rozvodu manželství, jsem v kontaktu. Dokud byli menší, tak více. Dnes se 

množství kontaktu vmísil i jejich věk a jejich vlastní zájmy a jejich přátelé.

V jaké jsi situaci – jaké je tvé rodinné uspořádání:

• Jaký model rodinné péče po rozvodu máš? 

▪ - výhradní (je jen u jednoho z rodičů, druhý rodič má dítě třeba 

jen na Vánoce apod.); 

▪ střídavá (dítě bydlí po určený čas u jednoho a poté u druhého 

rodiče); 

▪ společná (dítě vídává rodiče pravidelně)?

Měli jsme určené dny, kdy bývali synové pouze u mě. Ale jak jsem již napsal, 

dnes jsou samostatnější a kolikrát mi i dají najevo – tati, můžu(-žeme) být už 

sami?

Pokud je  syn u  matky,  od  kdy –  v  kolika jeho  letech jste  přestali  být 

rodina žijící spolu? Od 4 a od 6 let věku synů

Byl jsi ještě v prvních dvou letech u něj přítomný? Rozhodně ano.

Jak se díváš na vlastní výchovu syna nejdříve před rozvodem a nyní po 

něm:

To  je  složitá  otázka.  V tomto  případě  se  otec  může  podílet  z větší  části 

nepřímo. Ono vychovávat v čase, kdy jsou synové u otce (na návštěvě) je dosti 

omezující. Je tendence některé věci promíjet… I synové se můžou dost často 

chovat lépe u otce,  než pak doma u matky. Avšak výchova probíhá zásadně 

tam, kde jsou děti spontánní. 

Jaké jsou klady v tvé výchově? V čem si věříš; co se ti vede naplňovat; co 

se ti zdá dobré, že je u každého syna v tvé výchově zahrnuto? Rozhodně 

jejich  podpora  nejenom  ústně,  fyzicky,  ale  i  finančně.  Všechny  tři  složky 
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podpory jsou nesmírně důležité.

Jaké jsou záporné stránky tvé výchovy. Co bys chtěl dělat a nedaří se; 

pokud je problém emočně se napojit na syna, proč a popsat, co se děje a  

nedaří; ... Neumím, po delší době, navázat rozhovor o vážnějších věcech. Je to 

dáno i tím, že se nesejde, řekněme, nálada dětí a dospělých.

Kdybys  měl  jiné  podmínky,  než  teď,  vyměnil  bys  typ  péče? Ne,  ze 

zkušenosti z okolí vím, že střídavá péče dříve nebo později se pro dítě ukázala 

více skličující. Dítě musí vědět,  kde je DOMA. A doma je pouze na jednom 

místě. Tedy buď u matky nebo u otce. Je ale dobré, když dítě ví, že u partnera,  

u kterého nebydlí, může mít jistotu,  že je alespoň na tu chvilku pobytu u něj 

vítáno a má své zázemí.

Jaká je komunikace s bývalou manželkou? Na výborné úrovni!!

Jaká je otevřenost/averze vůči tvé výchově:

• souhlasí s tvou pravidelnou výchovou/návštěvami ANO

• má k tomu výhrady, které říká tobě a radši by měla dítě/děti u 

sebe, ale nevzniká konflikt NE

• má velké výhrady, musíš bojovat za děti NE

• pomlouvá tě před dětmi NE

• pomlouvá tě před dětmi a děti nechtějí k tobě chodit (je to jako 

kdyby jejich názor) NE

Když už rozvod vznikne, co bys doporučil rozvedeným rodičům, aby:

• nedošlo k vyhrocení konfliktů mezi rodiče do takové míry, že bude 

dítě jedno z rodičů nenávidět? Když rozvod, tak pokud to je možné, 

si  urovnat  vztahy  mezi  dospělými.  Nemají-li  urovnané  vztahy,  je 

tendence používat děti jako rukojmí. Raději ustoupit protistraně třeba i 

vlastní  újmou  při  dělení  společného  majetku,  aby  ten  druhý  byl 
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„spokojen“. Být tzv. grand v každé, i rozvodové situaci.

• mohlo být pokud možno dítě co nejvíc šťastné. Asi to bude paradox, 

ale dítě je šťastné pouze tehdy, když rodiče rozvedení nejsou, ale i po 

rozvodu je nesmírně důležité!!!!!, aby děti viděly, že i když jsou rodiče 

od sebe, umí se jednou za čas navštívit, dát  si společně kávu, v klidu 

popovídat o nich, o dětech, mrknout do žákovských, nechat si od dětí 

vyprávět… jinými slovy, aby děti viděly, že vztahy mezi jejich rodiči, byť 

spolu nežijí, jsou přátelské.

Lukáš
Popiš stručně, jak tvůj život do doby rozvodu rodičů probíhal 

Do 2. třídy na základní škole se můj život zdál bez problémový, ale poté se moji 

rodiče začali rozvádět a já se dostal do střídavé péče mezi tátu a mámu s jejím 

přítelem. Asi po 2 letech jsem pomalu přecházel jenom do tátovy péče, protože 

mámin přítel mě zmlátil. Po 5. třídě máma odešla do Prahy a já už nastálo zůstal 

s tátou.

Zažil jsi otce ve svém životě? 

Jaký vztah jste spolu měli? S tátou mám od malinka výborný vztah, mnohem 

lepší než jsem kdy měl s mámou.

Jak tě podporoval? Táta mě podporoval a podporuje v podstatě ve všem. Ať 

už je to vzdělání tak i různé mimoškolní aktivity a vděčím mu za vše co dnes 

umím a za to kde jsem.

V čem tě nepodporoval a chtěl bys to zpětně?  Podporoval mě ve všem co 

bylo dobré z jeho i mého pohledu mi nikdy nezakázal věc, která by mě mohla 

rozvíjet.

Byla otcova emocionální přítomnost v dětství a dospívání nebo přítomnost, 
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či  vzájemná  blízkost,  kdy  jste  si  mohli  povídat  na  osobní  úrovni, 

povzbuzovat se, podporovat atd.*: C (táta se mnou byl od narození a je se 

mnou do teď, na rozdíl od matky)

• a/ minimální 

• b/ vztah nebyl na hluboké úrovni,

• c/ dokázali jste se sdílet i v osobních a hlubokých věcech,

• náš vztah vypadal jinak

Co pro tebe tento a,  b nebo c,  (d)  vztah znamenal? Znamená to  pro  mě 

hodně,  kdykoliv můžu za tátou  vždy a s čímkoliv přijít a on mě vyslechne. 

Takže to tvoří i můj charakter do budoucna a chtěl bych být takovým otcem i 

svému dítěti.

Jaký vztah bys ve skutečnosti  chtěl mít,  aby byl přínosný vám oběma? 

Myslím, že si ani lepší vztah s otcem představit neumím. 

Jaký model rodinné péče po rozvodu máš? Ze začátku jsem byl ve střídavé 

péči a teď jsem 6tým rokem v péči otce a matku vidím přibližně jednou do roka.

Pokud jsi u otce (nebo blízko k němu) – v kolika tvých letech jste přestali 

být rodina žijící spolu?

Byla matka ještě přítomná v tvých prvních dvou letech? Rodiče spolu byli 

přibližně do mých 8 let a zcela bez matky jsem byl přibližně od 12 let  

Popiš,  jak  probíhalo  rozhodnutí,  že  zůstaneš  u  otce. Ve  chvíli když  se 

odstěhovala matka do Prahy tak jsem neměl ani žádnou možnost si vybrat s kým 

půjdu, ale i přes to bych zůstal s otcem, protože s ním mám lepší vztah a hlavně 

jsem nechtěl odejít z domova do Prahy. Prahu nemám moc rád a hlavně bych 

ztratil kamarády a rodinu. V Novém Městě na Moravě mám babičku, strejdu, 

tetu, 2 bratrance a sestřenici toto také hrálo velkou roli proč zůstat s tátou, ale 

hlavně asi osobní vztah s ním.
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Napiš prosím hodnocení svých rodičů. Nezáleží jen na tom, jaká je situace 

po rozvodu. Pokud si pamatuješ situaci i před ním, napiš i to (např. jak 

byli rodiče ve výchově dobří před a po rozvodu atd.) Před i po rozvodu se o 

mě staral víc otec, protože matka byla spíš s kamarádkama a tak dále a to také 

asi vytvořilo to silnější pouto mezi mnou a otcem. Matku vídám jednou do roka 

přibližně na týden a i to mi občas přijde dost. Zní to hrozně, ale už to pro mě 

není máma, protože když jsem ji nejvíc potřeboval tak tu nebyla. Když za ní 

přijedu tak si tak první 2 dny máme o čem povídat, ale potom se radši zavřu do 

pokoje a jsem na počítači nebo tak.

Jaké jsou klady ve výchově tvého otce? Co z rodičovské pozice se mu podle 

tebe vede naplňovat?  Klady jsou asi takové že měl vždy větší autoritu  než 

matka a vždy jsem ho více méně poslouchal, potom velký kladný bod vidím v 

tom, že i přesto že má přítelkyni tak mě nenutí s ní žít, ale přesně to udělala 

matka, měla přítele a já s ním musel žít.  Potom cítím z jeho výchovy takové 

určité bezpečí ať už ekonomické nebo pocitové vím, že mi vždy pomůže. Ve 

všem mě podporuje ať už jsou to koníčky jako je hra na hudební nástroj nebo 

různé jiné akce jako například EC atd. Má o mě zájem a vždy ho zajímá co mám 

nového.

Jaké jsou záporné stránky jeho výchovy? Co by on chtěl dělat a nedaří se 

mu to (řekl-li ti to nebo to cítíš); Co si myslíš, že jako otec by měl umět (v 

poměru k tvé situaci)? Nevidím žádné záporné stránky, možná že mi chyběl 

mateřský cit, ale ten mi z části nahradila babička (máma táty). Jediná zápornější 

věc je, že na sebe máme čím dál míň času.

Jaké jsou klady ve výchově tvé matky? Co z rodičovské pozice se jí podle 

tebe vede naplňovat? Žádná výchova ze strany matky v podstatě není.
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Kdybys měl možnost  změnit  uspořádání  po rozvodu rodičů,  jak bys to 

nyní udělal? S kým bys chtěl nebo naopak nechtěl žít?  Vyhovuje mi to tak 

jak to je.

Jaká je komunikace rodičů po rozvodu? Poslední 3 roky je to už docela v 

pohodě, před tím se skoro ani nepozdravili.

Jaká je otevřenost/averze rodiče, (který/pokud s tebou není v tak velkém 

kontaktu jako ten druhý) vůči rodiči druhému? Vyber jedno nebo více 

možností a doplň svým komentářem. 

Souhlasí  s  praktikami  jeho  výchovy?  Souhlasí  a  i  kdyby ne  nemá  moc 

možnost nesouhlasit, ona sama minimálně na alimentech dluží skoro 100 000. S 

otcem mají podobný názor  na mou výchovu takže se shodují a nemá žádné 

připomínky. 

Má k tomu výhrady, které sděluje tobě nebo druhému rodiči a radši by tě 

měla u sebe, ale nevzniká konflikt?  Myslím, že každý rodič by chtěl mít dítě 

u sebe, ale žádný konflikt kvůli tomu nevzniká.

Má velké výhrady, a i když tě nemá u sebe, nesouhlasí s druhým rodičem, 

snaží  se  mu  mluvit  do  života  (není  spokojená  s  jeho  stylem  života  a 

výchovou)?  Ne matka otci do ničeho nemluví a ona sama má mnohem horší 

styl života a výchovy takže ne.

Pomlouvá druhého rodiče před tebou? Už ne 

Když už rozvod vznikne, co bys doporučil dětem, aby:

• se uměly v rámci situace v rozvodu vyznat Hlavní je se kvůli tomu 

nikdy  nezhroutit  a  snažit  se  na  to  koukat  co  nejvíce  racionálním 

pohledem to jde vím, že je to  těžké a taky mi to  chvilku trvalo, ale v 

tomhle mi nejvíce pomohl děda.  Asi bych poradil aby si zašli za  co 
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nejbližším člověkem a probrali to s tou osobou. Já se například cítil být 

ukřivděný od rodičů takže má nejbližší osoba v tu chvíli byl děda.

• se uměly alespoň trochu dát do kupy a nezbláznit se ze situace Hlavně 

to nesmí dusit v sobě a z toho tématu udělat tabu, bohužel je to v této  

době dosti častým jevem ten rozvod takže si o tom povídat s blízkými 

lidmi a snažit se na tom najít i nějaké pozitivní stránky. 

Neprožívaly něco špatného, co jsi třeba prožil ty Pokud nemají dobrý pocit o 

příteli/přítelkyni jejich rodičů aby jim to sdělili hned na začátku, můžou předejít 

násilí v domácnosti a tak, ale hlavně nehledat chybu v sobě.

• se v dospělosti neopakovaly podobné věci, co rodiče Myslím, že mě 

to poučilo do budoucna minimálně v tom, že vím jak předcházet různým 

problémům co  vznikaly nás  doma  a  byly jednou  z  největších příčin 

rozvodu

Co  ze  zkušenosti  bys  radil,  ze  své  pozice  dítěte  rozvedených  rodičů, 

nějakému manželskému páru, který má děti a chce se i přesto rozvést?  Asi 

aby nerozhodovali o budoucnosti jejich dětí a když už se chtějí rozvést tak aby 

zůstali  aspoň  co  nejblíž  (stejné  město  nebo  tak)  a  dali  možnost  dítěti  se 

rozhodnout s kým zůstane. Sám si myslím, ale že střídavá péče je pro dítě spíš 

utrpením než výhrou. Neví kde má domov a cítí se potom zmateně.

Jak vnímáš rozvod? Má v životě manželů místo, pokud něco přijde (a jak 

velké to musí být)?  Já si myslím, že je to  individuální a asi hodně záleží na 

tom, jak se mají ti lidé rádi a tak dále toto nedokážu posoudit, ale asi když si ti 

lidé nesedí a nedokážou spolu vydržet tak je to asi jediná možnost.
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Chat s Lukášem pro doplnění informací (více neformálně): 

Co vadilo partnerovi matky, že tě zbil? Jak se na tebe díval? A jak jeho 

přítomnost  ovlivňovala  tvůj  vztah  s  mamkou?  (Pokud  tam  nějaký 

pozitivní ještě byl-nějaký asi určitě, ne?) 

Byl jsem nemocný a on mi zakazoval aby za mnou chodil táta.. a jednoho dne 

sme se trochu pohádali a on měl trochu vypito tak mě zbil.. On mě viděl jako 

rozmazleného spratka.. byl sem jedináček a rodiče o mě měli zájem.. on byl z 5ti 

dětí a jeho rodiče se o  něj nikdy nezajímali.. tohle mi záviděl..  no já sem jí 

vyčítal, že už před tím než se rozvedli už ho měla.. ale jinak ze začátku moc ne.. 

choval se ke mě docela mile atd..  ale potom to  bylo až takové domácí násilí 

trochu. a potom to dopadlo tak, že jsem s mámou moc nechtěl být 

ano..  Byla s tím chlapem.. ona je s ním i dnes, tedy..  no tak byly to hádky,  

babička  ze  Slovenska  do  toho  vztahu  hrozně  rejpala,  finanční  problémy  

protože  máma  byla  docela  náročná  a  když  si  otevírala  kadeřnictví  tak  se  

zadlužili.. a to byl asi ten největší problém.. 

Byl tvůj taťka před rozvodem v pohodě jako otec? Převažovaly u něj spíš 

kladné nebo záporné vlastnosti, resp. našel bys nějaké záporné vůči tomu, 

jak se k tobě choval? A myslíš, že nějak k rozvodu mohl přispět nebo tam 

panovala spíš nevěra matky atd?

Jak se k tobě choval, ale jak tě taky vychovával, předával ti hodnoty? A 

jaké hodnoty ti teď předává?

No..  já nemůžu najít žádné zápory do dnes..  nikdy mi nedovolil všechno, ale 

taky mi nikdy nějak extra nic nezakazoval.. snažil se abych se já popálil tam kde 

bych měl a jen tolik kolik je potřeba.. jako například když mě učili že nic nemám 

strkat do zásuvky tak mi dali doma vyrobenou zásuvku s tím že to byla baterka 

a koplo mě to.. a od tý doby sem z toho měl respekt.. do života hodnoty.. byl 
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takovej že  nikdy nepil (aspoň přede  mnou ne),  nekouřil,  a  učil mě uctě  ke 

starším.. jako jediný z rodiny teď na ulici všechny zdravím (myslím 4 děcka co 

sme.. já + 2 bratranci a sestřenice), užil mě nějak hospodařit s penězma a tak..  

no k rozvodu určitě nějak přispěl.. vždy sou v tom dva.. a bylo to asi tím, že 

máma si mohla dělat co chtěla.. což dopadalo tak, že si večer odešla a když táta 

šel ráno v 5 do práce tak nebyla doma takže mě musel chodit hlídat děda.. a táta 

jí jenom řekl, že to není vhodné.. stačí to takhle?

Vybavíš  si,  jak  se  po  rozvodu a  také nyní  v  průběhu  času  tvůj  taťka 

vyjadřuje o tvé mamce? Hodnotí ji nějak? Mluvíte spolu, jestli máš jet za 

ní nebo ne nebo jestli s ní mluvíš a pak to rozebíráte atd.? Jak tě vede v 

přístupu k ní?

No.. občas se o ní bavíme.. říká, že bych za ní měl jet.. ale je tam problém, že 

má máma na alimentech dluží skoro 100 000 což je prakticky trestný čin, že .. a 

to mu trošku hejbe se žlučí, ale nedává to přede mnou najevo.. nepomlouvá ji 

přede mnou.. vede mě tomu abych se k ní choval jako k matce

Konec chatu

Vlastimil
Jaký byl tvůj vztah k otci?

Vztah k otci jsem měl velmi dobrý. Vždycky jsme se měli rádi a byli si 

blízko. 

Jaké jste prožívali bližší chvíle pospolu?

Mám zato,  že nám s bráchou byl vždycky blízko, uměli jsme se sdílet v 

mnohém. 

Jak proběhl rozvod?
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Rozvod proběhl, když bylo synovi (Jan) deset let. 

Kdo rozvod inicioval?

Rozvést se chtěla moje bývalá manželka.

Jaká byla komunikace s bývalou manželkou?

Více méně jsme se oba dohodli bez boje na střídavé péči, kdy bude náš syn 

jeden týden u ní a jeden u mě. Také mi u soudu pomohlo,  že moje bývalá 

manželka před soudem líčila své plány do budoucna, jak by chtěla studovat a 

cestovat. To pak hned je snadnější přidělit syna i do mé péče. 

Jak těžké bylo udržet nervy a vypětí tzv. na uzdě?

Snažili jsme se před Janem nehádat a úplně tuto pro něj stresující stránku 

vynechat. Snažili jsme se v klidu komunikovat, aby neměl už tak těžší prožívání. 

Nechtěli jsme také, aby se na jednoho či druhého z nás díval špatně nebo k nám 

nechtěl chodit.

Domluvili jste se jako rodiče, jak jste vykomunikovali toto rozhodnutí s 

Janem?

Janovi jsme vše vylíčili a snažili vysvětlit, proč by toto řešení bylo pro nás 

všechny nejlepší. On souhlasil. Je dobré, že je Jan klidný a umí přijmout takové 

věci dobře, i když to pro něj všechno bylo samozřejmě těžké. 

Jak vypadal život a prožívání v novém uspořádání?

Zpočátku bylo vše neskutečně těžké. Ztratil jsem manželku, která ke mně 

patřila. Při rozvodu jsem se také bál, abych nepřišel o syna, což by bylo k tomu 

všemu opravdu těžké.

Musel jsem se naučit  všechno sám. Postarat  se  o  něj, tudíž vařit,  prát,  

vypravit ho do školy. 

Chtěl jsem také,  abych se mu mohl věnovat  a  nebyl sám zalezlý jen v 

pokojíku. Proto jsme často přes den někam jezdili, na výlety, na kolo a tak. Já 
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jsem potom pracoval často do noci, abych stíhal práci, kterou jsem měl udělat. 

Bylo to  hodně náročné, nedoporučuju to  nikomu. Nebyly to  rozhodně veselé 

chvíle a bylo mi hodně smutno a byl jsem přetížený.

Nakonec jsem si nějak zvykl na nové poměry a teď si zvykám zase na jiné 

změny. Například na Janovo osamostatňování se od puberty. Už je více sám a 

chce být víc s kamarády než se mnou apod.  Také až půjde na vysokou školu, 

bude to změna. 

Já musím vyplňovat nějak čas, aby mě nepřepadla přílišná samota. Jezdím 

hodně na kolo nebo na lyže,  dělám různé aktivity,  fotím atd.  (Vlastimil  je  nyní  

čerstvě ženatý).

Antonín
V kolika letech se tví rodiče rozvedli?

Když mi bylo 7 let. 

Jaké soužití jsi měl s rodiči před rozvodem?

Když jsem o tom přemýšlel, nevybavuju si, jak mě taťka nebo mamka vedli 

v tom raném dětství, ale spíš vím, jaké to bylo, tím chováním těch rodičů. Takže 

já mám zážitky jak dobrý tak špatný a on byl takovej na jedné straně neuznával 

pořádek, neuklízel, byl svobodomyslnej v tomhle, což mě nenutil ani k něčemu, 

za  co  by  mě  trestal,  co  on  sám  nedělal.  Pak  byl  schopnej  takové  velké 

dětinskosti,  takže  jsme hráli běžně v obýváku fotbal nebo hokej, takže  jsme 

párkrát rozbili a přišlo mi to, že to vnímal, že se nic moc neděje. Nicméně byl 

cholerickej a dokázal se velmi rychle vytočit.  To  jsem nikdy neodhadl, proč 

nebo čím, ale věděl jsem prostě, že takovej je a takže si pamatuju, že kdykoliv 

jsem s ním dělal úlohy, tak jsem vždycky dostal. Vždy když jsme někam šli a 

byli jsme pěkně oblečení, protože když jsme doma hráli hokej, tak jsem myslel, 
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že si můžu venku taky dělat co chci, když je to venku, jenže jsem nevnímal už 

to, že ho mám podle něj asi sváteční, tak jsme většinou dostali taky. Prostě jsme 

běhali, jak utržený z řetězu (smích).

To jste dostali před ostatními?

Jasně. 

Pak nevím, jak si moc rozuměl s mamkou, protože bil mamku i nás. To byly 

pro mě silný okamžiky. V těch chvílích, kdy se vytočil a začal se s mamkou 

prát, nevím, jestli se to dá tak říct, jelikož to není rovnocenný boj, tak od 4, 5, 6 

let, co jsem to vnímal, tak jsem chtěl pomoct mamce. Vždycky jsem si připadal 

bezradně v těchhle situacích. 

To byly takový silný zážitky z výchovy, co si tak pamatuju. Na jednu stranu 

jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, pokud on měl náladu to  dělat. Ale pokud 

neměl, tak to bylo těžce odhadnutelný, protože jsme si třeba mysleli, že norma 

je hrát doma hokej, někdy to šlo, někdy ne. Někdy jsme blbli venku a někdy 

nemohli. Těžko se mi odhadovalo jako děcku, kdy něco můžu a kdy nemůžu. 

Takže nemůžu vážně říct, že bych měl dětství špatný, ale byly takový faktory, 

který si pamatuju nebo který mě silně ovlivnily i v mém vztahu k němu. Protože 

potom, když přišlo k tomu, že on byl cholerik a měl asi pocit, že vše musí bejt 

tak, jak chce. Dodnes jsem nepochopil, asi před pěti lety, kdy jsem se ho zeptal, 

proč to tak bylo, (my jsme dva sourozenci), on se znova oženil a má tři děti,  

zeptal jsem se, proč nás vždycky bil. Jeho odpověď nebyla adekvátní, že jsme 

byli hloupí, tak to to nebyla pro mě odpověď, protože jsme byli děcka. Ale asi 

neunesl to  naše nevědění. Protože jsme se to  učili, on to  znal a když nám to  

dvakrát řekl, tak že to už stačí. To vše bylo silný.

Na Moravě bydleli otcovi  rodiče a  mamka měla pocit,  že  když se tam 

poblíž odstěhujeme, tak se něco změní, že asi bude hodnější, že bude blíž k 
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rodičům a tak. Ale nestalo se tak, a tak se ona seznámila s mým druhým taťkem, 

mě bylo asi 6 let.  Začalo se šuškat mezi lidma a dětma, že moje mamka má 

známost a že něco tam neklape, a tak jsem se docela začal těšit na to,  že se 

rozvede.  Měl jsem pocit,  že to  může být jen lepší, přesto,  že jsme zažívali i 

pěkné chvíle, ale toto  bylo pro mě hodně silné. Vždycky  jsem si říkal, že až 

budu velkej, že začnu vyhrávat. A docela jsem se v té době mezi klukama začal 

chlubit  s  tím rozvodem.  Což  se  potom  otec  dozvěděl  a  potom  jsme měli 

rozhovor.

Jaký motiv to byl? S taťkou se to nedalo vydržet nebo mamka spíš chtěla? 

Jaký hlavní důvod k tomu byl, že se ti líbil ten nápad rozvodu?

Protože jsem si říkal, že nás už nebude bít, ani mamku, ani nás. Proto jsem 

se těšil, že ten rozvod bude.  I přesto,  že jsme měli takový chvilky, tak bych 

jako děcko  chtěl,  abych měl spíš bezpečí než abych nevěděl,  co  zase bude. 

Nevím, jestli jsem to vnímal jako děcko, ale teď už takhle. Těšil jsem se na to  

hodně z toho důvodu, že jsem mamku nedokázal ochránit. Oni se totiž porvali. 

Ten můj druhej taťka s mým biologickým otcem (když jsme se přestěhovali, 

seznámili se a  domluvili jsme se na setkání, že každou sobotu  se u někoho 

sejdou, popovídají, aby se seznámili, já jsem tam nebyl). Oni se seznámili moje 

mamka s druhým taťkem a nějak si porozuměli. Když to vešlo ve známost, že to 

je vážný, tak přišli na schůzku, tam se pohádali a porvali se. Byli tam dokonce 

policajti a byl tam zápis. Sám bych to nevěděl, ale díky tomu jsem zjistil, jaký 

zranění způsobil ten můj druhý taťka tomu prvnímu. To mě hodně nadchlo. Ale 

i naopak dostal i ten druhý, ale byl jsem rád, že se mu dokázal někdo postavit a 

rovnocenně se s ním porvat. Z téhle doby byl zápis, který si pamatuju, u toho  

jsem byl, rvali se s mamkou. Oba v kuchyni kouřili a měli jsme takový silný 

popelník a ty bitky probíhaly podobně. S bráchou jsme do toho skočili a skončili 
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jsme někde v rohu pokoje a mamka vzala ten popelník a rozbila mu hlavu a 

policajti to taky řešili. Dělalo mi to strašně dobře, kolik stehů mu šili a podobně, 

když jsem našel ten zápis. Navíc jsem měl sympatie k tomu druhýmu chlapovi, 

kterýho jsem znal jen tak od vidění zatím, který se postavil mému taťkovi na 

obranu  mé  mamky.  

Takže byl pro tebe takový hrdina?

Ano, on to byl takový zásadový člověk, nikdy nás nebil. Jednou ano, ale to 

jsem asi třikrát  nebo čtyřikrát  musel prosit.  On nám dával různý zákazy, byl 

zásadovej, nikdy nám nepovolil a já jsem za ním jednou přišel, že bych radši 

dostal, ale ten zákaz bych chtěl zrušit.  Tak jsme o tom popovídali, domluvili 

jsme se, že jo. Takže jsem ho musel žádat, abych dostal na zadek, aby ten trest,  

co jsem dostal, byl nahrazenej tím fyzickým trestem. 

Když jsi  byl zvyklý na fyzické tresty,  vnímal jsi,  že to je,  co jsi  udělal 

špatně a po právu jsi potom dostal nebo jsi nevnímal, že je něco špatně, 

když tě druhý otec nebil?

Já  jsem před  ním měl velký respekt,  to  jsem vnímal.  Když  nám něco 

zakázal, tak jsem to  tak vnímal. Měli jsme zakázanou televizi nebo museli jít 

pomoct v hospodářství, zlepšit si známku. To byly akorát jiné tresty. 

Dá se od toho biologického otce vzít něco dobrého i špatného ve smyslu, že 

syn něco vždy přijímá od otce – muže? Co do teď čerpáš?

Teď jsi mě zaskočil otázkou. Na moc si asi nevzpomenu. Dobré věci byly 

asi ty, že byl schopnej s námi blbnout doma a domluvit se s mamkou, protože 

měl dobrou  náladu a  nebyl v té  chvíli agresivní. Což  já dětem také  dělám. 

Protože  jsem neměl problém s  nima doma  blbnout  když  bylo  blbé  počasí, 

natahali jsme polštáře na schody a blbli jsme. To jsem asi převzal od otce, že ten 

dospělý člověk může s dětmi blbnout.  Doma to  teď taky dělám, když nemají 
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děcka kam jít, když prší nebo v zimě, tak jsem neměl problém natahat polštáře 

do obýváku atd.. Tuhle věc jsem přejal od svého biologického otce, to je to, co 

jde dělat. že jsme nemuseli být ostražití, že se něco stane, když něco rozbijeme, 

protože  jsme s  tím počítali.  To  je asi  jediný pozitivní.  Žádný charakterový 

vlastnosti asi ne.

A u toho druhého otce jsi to měl jak? A jak ses s ním vídával? 

Mamka se pak vdala, co se oba rozvedli (biologický otec a mamka). Pro mě 

byl ten druhý taťka opravdu otcem, já mu vždycky říkám taťka. 

Od 7 let až do dospělosti jsme s ním byli. On mě naučil úplně všechno, od 

pracovitosti  k disciplíně. On byl velice zásadovej. Byly věci přes které  nejel 

vlak. Vysvětlil mě, proč  tak  věci vnímá, ne vždycky jsem souhlasil s věcmi, 

které říká, protože jsem viděl věci jinak. Ale on si za tím velice stál a byl v tom 

hodně konzistentní. Dokázal před námi i s mamkou nesouhlasit, a to tím stylem, 

že řekl, že ona nás bila (jako taky nás bila) a on neměl rád fyzické tresty a on 

před námi jí řekl, ať toho nechá, čím jí ještě asi víc vytočil. Vím, že o tom spolu 

povídali. Bylo to  prostě  úžasný, přesto,  že nám zakazoval věci, které  jsou z 

hlediska rodičů špatný, tak nám o nich vykládal. Neměl jsem pocit, že nám to 

zakazuje jen tak, aniž bych nevěděl proč. Já jsem začal chodit s mojí ženou a 

zjistil jsem, že je věřící. Přišel jsem domů a říkám, ona je sice pěkná, ale oni jsou 

úplní blázni!! Ona chodí do kostela, čtou bibli, zpívají, no blázni! On mě říká, 

proč myslíš? U nás se o bibli nemluvilo. Říkám mu, jsou věřící, je to blbost. On 

ale na to, v životě jsi jí nečetl, nemůžeš říct, že to je blbost. Nejdřív si ji přečti a 

pak můžeš říct, že to je blbost. A potom jsme se bavili spolu a zjistil jsem, že ji 

četl. Tak říká dobře, řekl jsem jí, ať mi přinese bibli a takhle jsem já uvěřil. Ale 

dobře bylo, že mi to takhle taťka řekl, že jsem to mohl sám zjistit. Protože jsem 

je chtěl přesvědčit, že to je blbost a věří nějakým bludům. 
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Nebo jsme třeba šli po ulici po Brně, viděl jsem nějakou holku, zdála se mi 

dost  škaredá a říkal jsem taťkovi, jak s ní může chodit,  vždyť ta  holka není 

vůbec pěkná! A on mi říká,  to  si musíš totiž  vzít  jeho oči,  abys věděl jeho 

očima,  jaká  ona  je.  I  když  se  mnou  nesouhlasil,  tak  mi se  snažil vysvětlit 

jednoduše,  tak  jsme  pochopili  o  co  jde.  Naučil  mě  vlastně  úplně  všemu. 

Toleranci ne takové, že mi je jedno, co se děje, ale přemýšlet o věcech jinak, než 

že bych to  odsoudil. On se na to  dokázal dívat dospěle a domluvili jsme se 

dobře.  I  když  u  práce  jsme  se  vždycky  hádali,  protože  on  pracoval  a 

předpokládal, že když mi vysvětlí, co budeme dělat, tak to asi všechno pochytím 

a budu vědět, co děláme, tak vím, co se teď dělá. Začal jsem dělat věci jinak, 

než on chtěl a měl pocit, že mně to dostatečně řekl. Já jsem to uřízl jinak a byl 

problém. Jinak mě naučil spoustu věcí. Myslím si, že měl největší vliv. Věděl 

jsem, že nechci být jako taťka. Nechci bít mou ženu, nechci bít děti, sice si trest  

zaslouží, ale ne takhle. Nechtěl jsem bejt přehnanej. Pochopil jsem ale potom, že 

tu cestu jak to dělat mi ukázal až ten druhej taťka. Stejně se s tím ale peru, ten 

hněv ve mně je, situace mě vytáčí. Sklon k pár fackám kvůli síle situace mám. 

Kdybych neměl cestu druhýho taťky a neuvěřil jsem, tak bych to asi dělal nebo 

se ta  příležitost  nabízí. Nedovedu si představit,  jak bych to  řešil, kdybych s 

prvním taťkou žil až do dospělosti, myslím, že člověk musí pak mít obrovský 

problémy. Já jsem je neměl díky druhýmu taťkovi. Je to ohromné pozitivum. 

Když  se  přistihneš,  když  děláš  něco  podobně  jako  on,  co  to  v  tobě 

vyvolává?

Jsem na sebe strašně naštvanej. Ale neskutečně.  Vyrostl jsem v tom a moje 

děcka to poznají. Nechtěli se mnou třeba nikdy dělat úlohy. Ptal jsem se proč, 

oni řekli, že s mamkou to je lepší. Moje žena je jiná a spoustu věcí je lepších, 

než se mnou. Ale říkal jsem si, že v životě nebyli biti, ale oni říkali, že se báli, že 
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budou. Děcka to poznají, že s tím člověk bojuje. A vycítí, že by mohli dostat. 

V té chvíli jsem naštvanej. Možná v té chvíli jsem byl naštvanej i na svýho 

biologickýho taťku, ale dnes už jen na sebe. Když s tím mluvím s děckama, tak 

mi to je moc líto, ale nevím, co pro to můžu udělat víc. Můžu o tom mluvit s 

nima, že oni to ví, že s tím bojuju. Ujistil jsem je, že je bít nebudu. Ale obavy z 

toho je nezbavím. 

V té chvíli naštvanosti mám hodně co dělat, abych hněv zvládl. 

Jak jste se domluvili, jak se s biologickým otcem uvidíte?

Dohoda byla určitá,  ale já se po tom nepídil, abych nezjistil, že to  bylo 

jinak. Budu teda mluvit o praxi, jak to opravdu bylo. On se odstěhoval zpátky z 

Kuřimi do  Chrudimi, asi 150km. Oba moji otcové  dělali zemědělství. To  je 

specifický tím, že musí do práce někdy ve dvě ráno a pak jsou doma, když jdou 

děti  do  školy a  takhle jsme to  měli,  že  se  brzo  do  práce  chodilo,  pak  nás 

vypravili do školy. Byli jsme spolu ráno,  což bylo hodně fajn, přišli jsme ze 

školy, oni nebyli doma a pak zase přišli. I  biologický taťka to  tak měl s tou 

prací.  Muselo  se  dělat  sedm dní v  týdnu,  takže  přijel tak  jednou  za  rok.  

Přijel, vzal nás do  Chrudimi a tam nám domluvil pionýrskej tábor.  Tam 

jsme jeli na tři týdny, byli jsme u něj jeden den před táborem a jeden po něm – 

nejhorší dva dny za ten rok! Já jsem se toho blbýho pocitu nikdy nezbavil. Ale 

nikdy  jsem  mu  to  neřekl.  

A jak se teď vídáte a jak ho vnímáš?

Teď se vídáme častěji, než před tím, občas jedou sem i s nevlastními bratry, 

jeho syny apod. Někdy když máme cestu, tak se také stavíme.

Vykládáme spolu o všem ostatně. Věděl jsem, že jeho taťka byl stejného 

ražení,  takže  jsem rád,  že  jsem našel to  východisko z  té  situace.  Měl jsem 

možnost změnit to chování, díky lidem, kteří mě to naučili jinak. Jinak bych se 
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asi choval stejně. 

Dnes mu asi rozumím víc, musel jsem mu odpustit i sám sobě. Jemu jsem to 

ale neřekl, nepovažoval jsem to za nutný, aby to věděl. Samozřejmě jsem mu ale 

řekl, že ho mám rád.

Řekl ti on někdy, jestli tě má rád?

Já si to nepamatuju. Když jsem mu řekl, že ho mám rád, tak mně to řekl 

taky a plakal. Viděl jsem, že ten krok jsem měl udělat. Proto  jsem mu nikdy 

nepotřeboval říct, co špatnýho mně udělal. Ani předtím, když jsme uvěřili, tak 

jsem si to  vyřešil. Pak jsem četl knihy pro chlapy, aby si s rodiči vyřešili, co 

udělali špatnýho. Myslím, že takhle rada je špatná. Nevím, na kolik je dobrá, 

nemyslím, že je nejlepší. 

Vypadá to jako dobrá forma odpuštění...

Mně to stačilo, když jsme se teď potkali a bavili jsme se, tak mi řekl, že mě 

má rád. To mě překvapilo, beru to, že máme teď jiný vztah, ale nikdy jsem mu 

neřekl, co jsme si udělali.

Jakou úlohu v těchto změnách hraje v kontextu tvého života – tvarování, 

dospívání tebe, tvoje matka (mamka)?

Já jsem o tom přemýšlel, až jsem se oženil. Mamka mi umřela, když mi bylo 

18 let. 

Když jsem vyprávěl mé ženě, jak se k nám mamka chovala, tak se jí to zdálo 

hrozný.  Ona  byla  stejná,  jako  biologický  taťka.  Nebyla  tak  vznětlivá,  ale 

dokázala se vytočit.  Bila nás po celým těle, ona zlomila klidně dvě vařečky. 

Moje žena na to říkala, že to není normální! A já říkal, že to je normální. Ale 

potom jsem o  tom přemýšlel, že  moje žena má pravdu a mamka se k nám 

chovala taky špatně. 

Ale mamka je mamka, ta se bere jinak, než taťka. V tom se jí snáz dalo 
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odpustit. Ve vztahu taky trpěla, tak mi přišlo, že nás trestala fyzicky tak, jak 

neměla. Po  ní jsem zdědil takové vlastnosti,  například, neuměla hospodařit  s 

penězi. Moje žena spravuje peníze u nás, je v tom lepší. 

Byla moc hodná, ona by se rozdala. 

Řešil  jsem  druhou  vlastnost,  jestli  to  byla  pýcha  nebo  něco.  Ona  si 

nedokázala nikdy říct, když někomu měla pomoct, měla pocit, že to má udělat 

zadarmo.  Měli jsme hospodářství, kuřata,  slepice,  králíky, prasata.  Všichni jí 

prodávali vajíčka asi za korunu, ale ona by je za korunu neprodala, jelikož by si 

myslela, aby někoho tím neokrádala. Říkal jsem, prosím tě, ty  nikam nechoď 

prodávat, protože to všem daruješ! (smích). 

To jsem asi převzal po ní a musel jsem se naučit si vážit hodnoty práce 

nebo něčeho dalšího a nejde mi to moc. Pocit, kdy mi řekne, pojď mi pomoc, 

tak mi je blbý si za to něco říct. 

Když už žádá o pomoc, tak mu to už udělám zadarmo. 

Mluvila s vámi mamka o biologickém otci?

Před  rozvodem  ano.  Někdy  na  něj  byla  naštvaná  a  omlouvala  ho.  

Když se rozvedli,  tak  o  něm začala mluvit a  mluvila o  něm příjmením. 

Říkala mu „...“ a ze začátku mi to přišlo divný, protože se jmenuju stejně. A ve 

škole jsem si připadal divně, protože  tam mě oslovovali příjmením. Když se 

mluví o „...“, tak se mluví o mým taťkovi! (smích). 

A po svatbě si změnila příjmení? 

Ne, nezměnila.

Jak to dál ovlivnilo tvůj náhled na otce?

Mně to víc podpořilo to smýšlení o něm. On byl skutečně násilnej. Tak jak 

jsem se těšil, jak se rozvedou, ona se asi těšila taky. Možná jsem to přebral od 

ní, to nedokážu posoudit, ale myslím si, bylo to takový stejný. Neuvědomuju si, 
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aby to bylo jinak. 

Jak sám ses cítil  ve výchově? Viděl jsi  výchovu svého otce a nyní  máš 

vychovávat své děti. Co bys dělal a co rozhodně ne?

Uvědomil jsem si až poslední dobou,  když jsme byli na konferencích o 

manželství,  jak  moc  jsem  byl  ovlivněnej  jedním  a  druhým  taťkem. 

Nepředpokládám a i on ze svého maxima dělal to, co mohl, že by nějaký rodič 

chtěl vychovat špatně své děti.

My jsme uvěřili, pak se vzali a bylo mi jasný, že všechno nevím a měl jsem 

obavu,  že děti nebudu vychovávat  děti  tak,  jak bych chtěl.  Měli jsme proto 

takový pár, který byl o nás o dvě generace. Mluvili jsme s nimi o všem, o čem 

jsme se chtěli ptát.  Byla to  třeba výchova dětí, to  hodně, zkrátka rodičovství 

vůbec. A i přesto jsem zjistil, že dělám spoustu věcí špatně. 

Třeba,  že  mě  nikdy  taťka  nechválil,  tak  to  ani  neumím,  podle  slov 

manželky, které říkala synovi. A já jsem si to uvědomil, že jsme se o tom nikdy 

nebavili a má pravdu. Zjistil jsem, pokud si neudělám cestu nebo jak ty věci 

mám dělat, tak stejně udělám to, co jsem viděl dřív, zopakuju to, co jsem viděl 

špatný a automaticky si to  nabízí, co je po ruce.  Zjistil jsem, že časem jsem 

sklouzl k věcem, které jsem nechtěl dělat,  ale dnes si je dokážu omluvit,  co 

dělám. Tak jsem zjistil, že můj druhý taťka mě naučil spoustu věcí, ale nechválil 

mě. Já dnes vnímám to, že to děcka potřebujou. Měly by vědět, že některé věci 

udělaly správně. Byl jsem hrdej na to, že je nebiju, ale dnes vím, že je potřeba jít 

dál. My jsme měli ten pár poradenský, ale pak jsme se přestěhovali a nám to  

hodně chybělo. Proto než děcka šly do školy, tak jsme se s nimi hodně scházeli 

a ukazovali nám, jaké věci jsou dobré, abychom dělali a už od malička dětí jsme 

se modlili za děti a jejich nevěstu, ženicha a věděli jsme, že to je důležitý. Věci 

jsme už dopředu řešili. Nicméně na některé věci jsme nepřišli a zopakovali je 

90



špatně. Tím, že jsme neměli ten pár tady, tak tu cestu dospělosti jsme nedořešili. 

Zjišťuju, že nejvíc chyb jsem udělal, když jsem se neměl s kým radit a přestože 

jsem věděl, jak ne, tak jsem sklouzl k těm zažitým vzorcům. Nevěděl jsem nebo 

nedomyslel jsem, jak jinak. Nechtěl jsem to. Ale kdyby se mě někdo zeptal, tak 

jsem si to odůvodnil. Možná proto jsem i shovívavější k mým rodičů, že to měli 

těžký  (smích).  Je to  v jejich chování, možná se s tím chtějí nějak porvat,  ale 

nemůžou za to.
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