
Při přijímacích zkouškách na obor jsem dostala otázku, jaký vliv na
mě má fakt, že jsem vyrostla bez otce. Své studium jsem tedy tímto tématem začala a
tím ho také končím. Tenkrát jsem si nebyla vědoma, že by na mě tato situace měla
nějaký zásadní vliv. Pokud se mě na to někdo zeptá dnes, dám mu přečíst tuto práci.
Problematika dětí žijících bez otce je diskutovaným tématem v souvislosti
s vysokou rozvodovostí posledních let. V roce 2002 bylo v České republice (Národní
zpráva o rodině, 2004) rozvedeno 31 758 manželství, což je 46 rozvodů na 100
výchozích sňatků. 64% rozvedených párů mělo alespoň jedno ne zletilé dítě. U nás,
stejně jako ve světě, jsou děti po rozvodu rodičů svěřovány valnou většinou do péče
matky, v roce 2002 to bylo 90,3% dětí.
Svěření dítěte do péče matky však neznamená konec vztahu s otcem. Vedle
faktorů řekněme externích, jako je soudem stanovená frekvence návštěv nebo místo
bydliště, existuje řada aspektů v rámci rodinných vztahů, které určují míru vlivu otce
na další život jeho dětí. Mám na mysli například hloubku a blízkost emocionálního
vztahu otec-dítě, porozvodové vazby a způsob komunikace mezi rodiči, důvod
rozvodu a způsob, jakým to bylo dětem sděleno, způsob vyrovnávání se s nově
vzniklou situací ze strany rodičů i dětí, vazby se širší rodinou a mnoho dalšího.
Sledování reálného porozvodového uspořádání již ale přesahuje možnosti
demografie a je třeba použít metody sociologické a psychologické. Vzhledem
k velkému množství působících proměnných je metodologicky velmi obtížné získat
relevantní data o vlivu rozvodu a života s jedním rodičem na vývoj dětí, ještě
riskantnější je snaha jakékoli závěry zobecnit na širší populaci. Nicméně je tato oblast
poměrně frekventovaným polem psychologických studií, které sledují vliv absence
otce na různé aspekty života dětí - například jejich sociální a komunikační
dovednosti, kognitivní schopnosti a akademické výsledky, poruchy chování a
kriminalitu nebo partnerské vztahy.


