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Abstrakt

     Práce zkoumá efekt skupinového programu pro klienty manželské 

poradny, kteří procházejí/prošli rozvodem manželství či rozpadem 

kohabitace (eventuálně jinými náročnými situacemi spojenými 

s manželstvím, partnerstvím, rodinou…).

     V první-teoretické části byla provedena rešerše relevantní odborné 

literatury kontextu tématu s důrazem na fáze rozvodu manželství. V druhé-  

praktické části pak kvalitativní  analýza jedenácti rozhovorů s klienty-

absolventy dvou běhů programu a analýza skupinového řízeného 

rozhovoru.

     Analýza rozhovorů přinesla individuální reflexi efektu programu 

a pokus o formulaci účinných strategií  pomoci v rozvodovém procesu 

s důrazem na obnovu „sociálního fungování“ v porozvodové fázi 

restrukturace. Analýza také přinesla doporučení k modifikaci programu.     

     Ze získaných výsledků vyplývá, že klienti hodnotí program jako 

efektivní a pomáhající  během adaptace na rozvod manželství/rozpad 

kohabitace a k dosažení změny v pohledu na průběh manželství/soužití 

a rozvodové/rozchodové krize.  
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Abstrakt

This thesis examines the effect of group programme for clients of marriage 

counselling, who are going / have gone through a divorce, or disintegration 

of cohabitation (or possibly through other difficult situations connected 

with marriage, partnership, family …).

The first – theoretical- part consists of a summary of the relevant literature 

related to the topic focusing on stages of divorce.

The second part involves a qualitative analysis of eleven interviews with 

clients - attendants of two cycles of the programme and an analysis of 

a focus group.

The analysis of the interviews has resulted in an individual reflexion of the 

effects of the programme and an attempt on formulation of efficient 

strategies of the help during the divorce process with focus on restoration 

of social integration during the restructuring stage after the divorce.

The obtained results show that the clients consider the programme efficient 

and helpful during adaptation to divorce/disintegration of cohabitation in 

terms of changing their perspective on the course of their marriage/ 

partnership and their divorce/break up crisis.
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Úvod

     Práce se zabývá manželským a rodinným poradenstvím (dále jen MRP), 

které je v ČR podle zákona č. 108/2006 Sb. sociální službou zařazenou 

mezi služby odborného sociálního poradenství. Jednou z náročných 

životních situací, se kterou se klienti na tuto službu obracejí je rozvod 

manželství a s ním související problematika (restrukturace životních 

poměrů, porozvodové uspořádání péče o děti a obnova sociálního 

fungování obecně). Jádrem práce je reflexe efektu skupinového programu 

(formou analýz rozhovorů s jeho absolventy), který byl v uplynulých letech 

nabízen klientům dvou manželských poraden (v Mostě a Lounech). 

Program byl vytvořen s cílem využít terapeutický potenciál skupinové 

práce a nabídnout tak pomoc lidem, kteří se nacházejí ve výše zmiňované 

náročné životní situaci. Program tedy reprezentuje pojetí sociální práce, 

které Payne (2012) označuje jako pojetí terapeutické.

     Práce je rozdělena do dvou částí. První - teoretická část mapuje kontext 

problému v současné odborné literatuře  s důrazem na typologii fází 

rozvodu manželství. V této části je nabídnuta také původní typologii fází 

rozvodu. Těžištěm druhé - praktické části práce je kvalitativní analýza 

rozhovorů s absolventy výše zmíněného skupinového programu. Tato 

analýza (jako hlavní výstup práce) by pak měla být podkladem 

k doporučením k modifikaci (zkvalitnění) programu.
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A: Obecná část (kontext tématu)

1. Manželské a rodinné poradenství  (MRP)

1.1. Stručně z historie

    Manželské a rodinné poradenství v dnešní institucionalizované podobě 

má relativně krátké trvání. V historii ovšem existuje mnoho odkazů na 

různé instituty sociální kontroly, kterými společnost projevovala svůj zájem 

( plození dětí, přehledné majetkové poměry…) a zasahovala tak do 

rodinného života svých členů. Nejčastěji to byly instituty spojené 

s náboženským životem, které se ve společnosti těšily velké autoritě 

a prestiži. Autority náboženského života a elity společnosti byly nadány

pravomocemi, které se týkaly i zakládání a běhu rodinného života. 

Společnost zasahovala do výběru partnera, do ekonomických pravidel, 

kterými se rodiny řídily, do výchovy dětí… Náboženské autority pak přímo 

intervenovaly do života konkrétních rodin a můžeme v nich vidět 

předchůdce dnešních manželských a rodinných poradců.

     Jak píše Novák (2006), za první „civilní“ (tedy nenáboženskou, či 

necírkevní) instituci zabývající se cíleně manželským a rodinným 

poradenstvím je možné považovat Antropometrickou laboratoř založenou 

v roce 1886 v Londýně F. Galonem a Poradenskou kliniku založenou 

v roce 1896 při Pensylvánské univerzitě L. Witmerem. Začátkem 20. století 

pak vznikají podobné instituce v dalších městech zejména západní Evropy. 

Na našem území to byla zřejmě Poradna pro manželské rozkoly založená 

v třicátých letech sociologem O. Machotkou při Ústředním sociálním úřadě 

v Praze. V Brně to pak byla v roce 1948 Poradna pro problémové rodiny 

zabývající se ponejvíce péčí o děti. Dnešní terminologií je možné označit 

přístup těchto institucí za expertní, edukativní a v zásadě kontrolní. 
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     Základy sítě Manželských poraden tak, jak jsou známy dnes (i když 

dnes již i pod jinými názvy: typicky Poradna pro rodinu, manželství 

a mezilidské vztahy, Rodinné centrum…), byly položeny ustanovením Stálé 

manželské poradny v Praze v roce 1967 z rozhodnutí Státní populační 

komise. Síť poraden pak byla postupně v průběhu sedmdesátých a na 

začátku osmdesátých let rozšířena do všech krajských a postupně 

i okresních měst tehdejšího Československa. Manželské a rodinné 

poradenství v takto institucionalizované podobě se tak stalo unikátní nejen 

na evropské, ale zřejmě i na světové úrovni.  Toto období je spojováno 

zejména se jmény K. Fanty a M. Plzáka, jehož kniha Poruchy manželského 

soužití bývá považována za první učebnici matrimoniopatologie vůbec. 

     Manželské a rodinné poradenství se u nás však vyvíjelo vícekolejně, 

vedle zmiňované snadno dostupné sítě Manželských poraden také ve 

zdravotnictví v rámci zdravotní výchovy a osvěty či psychiatrických 

oddělení jak pro dospělé tak pro děti a také ve školství ve specializovaných 

Pedagogicko-psychologických poradnách (zaměřené více na výchovné 

a vzdělávací potíže dětí). V dnešní době jsou to také tzv. Občanské poradny 

(tam se však jedná spíše o informovanost a „distribuci“ klientů), 

telefonické Linky důvěry (Knoppová (1996) uvádí, že až 60% hovorů se 

týká partnerských a rodinných vztahů), soukromé ordinace psychologů 

a psychoterapeutů…

     Legislativní zakotvení MRP představoval nejprve zákon č 121/1975 Sb. 

o sociálním zabezpečení, detailněji vymezoval působení poraden v rámci 

sociálních služeb zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení a zatím 

nejnověji zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

     Výrazný posun v kvalitě služeb poskytovaných v rámci MRP 

představovalo založení profesního sdružení manželských poradců 

a sociálních pracovníků Manželských poraden pod názvem „Asociace 
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manželských a rodinných poradců“ (AMRP). Její zásadní rolí je udržování 

a rozvíjení profesních kompetencí těchto pracovníků. AMRP vydala tyto 

základní dokumenty:

Stanovy AMRP, Etický kodex, Kvalifikační požadavky a Standardy 

poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

     V úvodu kvalifikačních požadavků AMRP nalezneme:

„Manželské a rodinné poradenství je specializačním oborem 

psychologie, který představuje aplikaci psychologických postupů na práci 

s problémy mezilidských vztahů, zejména pak s problémy rodinnými 

a manželskými. 

     Tento obor je aplikován převážně v rámci sociálních služeb jako jedna 

z forem odborného sociálního poradenství.

     Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, 

manželské a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže 

jako životní problémy a nežádají léčbu duševního onemocnění. Manželské 

a rodinné poradenství se opírá především o systémový přístup 

k mezilidským vztahům a/nebo teorie a techniky psychoterapie.

     Protože psychologická diagnostika nepředstavuje nezbytnou součást 

manželského a rodinného poradenství, je tento obor kromě psychologů 

otevřen i absolventům dalších oborů vysokoškolského studia, zejména 

humanitních fakult a medicíny. Tito poradci však neužívají pro sebe 

označení "psycholog", které veřejnosti signalizuje i kompetenci 

psychodiagnostickou, vázanou na absolvování úplného vysokoškolského 

psychologického vzdělání. 

     Manželské a rodinné poradenství, jakožto primárně psychologický obor 

je třeba odlišovat od tzv. edukativního poradenství, jehož obsahem je 

výchova a osvěta a které nevyžaduje náročnou postgraduální průpravu 

manželského a rodinného poradce.“ (AMRP, 2006)
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V současné době je novým vedením Ministerstva práce a sociálních věcí 

připravována výrazná novela zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Do jaké míry se novela dotkne fungování Manželských poraden zatím není 

zřejmé.

1.2. Cílová skupina

     Cílová skupina, pro kterou je manželské a rodinné poradenství 

poskytováno je velmi široká a různorodá. Definovat ji je nesnadné. 

Obvykle bývá definována jako „osoby, páry a rodiny v náročné životní 

situaci“. Nabízí se ještě: „…v krizové životní situaci“, ale slovo „náročné“  

je vhodnější, neutrálnější. Tato cílová skupina je i věkově velmi rozmanitá. 

Klienty manželských poraden jsou děti školního věku (výjimečně 

i předškolního ), ale i lidé vysokého věku seniorského.

     Jací klienti tedy do poradny přicházejí? V jaké situaci se nachází?  

Nejčastějším jednotícím prvkem jsou vztahové problémy. Přichází s nimi 

páry krátce po seznámení - např. muž 36 let, v rozvodovém řízení, ve 

vleklém konfliktu s manželkou ohledně péče o nezletilou dceru přichází 

s novou  dvaadvacetiletou partnerkou. Jejich vztah je krátký, zato plný 

konfliktů a nedorozumění.  Dlouholetí manželé - určitě nejsilněji 

zastoupená skupina. Potíží, se kterými přichází je dlouhá řada. Od 

společného hospodaření, přes odlišný výchovný styl, rozdílné představy 

o trávení volného času, nevěry, sexuální nesoulad, žárlivost, agresivitu, až 

třeba po různé formy závislosti atd. Typickým představitelem této skupiny 

klientů je žena středního věku, matka dvou dětí školou povinných. 

(Obvyklé je už  to, že  je  to žena, kdo je  iniciátorem  kontaktu s poradnou. 

Muži bývají více zdrženliví, o svých pocitech mluví jen neradi. Možná je to 

také dáno už výchovou v původních rodinách, která v naší sociokulturní 

oblasti chlapce takto vede. Zajímavé je, že to jsou ženy - matky, které syny 

k této zdrženlivosti vedou a v dospělosti  jsou to pak zase ženy - manželky 
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či partnerky těchto mužů, které své muže vyzývají k větší otevřenosti při 

vyjadřování svých emocí. (V této souvislosti je dobré připomenout dnes již 

legendární požadavek žen: „po-po“ (posedět a popovídat), z výzkumu  

Kratochvíla a Kratochvílové (1990)) . Jakou součást soužití označí jako 

problematickou, či rovnou nefunkční, je už individuální. Obvyklá je 

samozřejmě snaha pomáhajících získat pro spolupráci i  druhého 

z partnerů. Ale rozhodnutí záleží vždy jen na něm samotném. Výjimkou je 

situace, kdy si to iniciátor vysloveně nepřeje. Dalším příkladem z této 

skupiny může být pár padesátníků po pětadvacetiletém manželství, kterým 

dospělé děti v rychlém sledu opustily společnou domácnost, nezaložily 

však ještě vlastní rodiny a nemají své děti (odkládání vlastního rodičovství 

je typické pro dnešní mladé lidi, zvláště se středoškolským nebo 

vysokoškolským vzděláním a přináší jim  specifické problémy). 

Rodičovský pár tak musí řešit novou životní situaci, obvykle nazývanou 

„syndrom vyprazdňujícího se hnízda“. Rodiče a děti - jako příklad je 

možné uvést příběh otce starajícího se po těžkém psychiatrickém 

onemocnění manželky (a umístění v ústavu) o dvě dospívající dcery. 

Prarodiče a rodiče - např. problematické soužití dvou generací v jednom 

domě, plynoucí z různé životní zkušenosti, zvyků, očekávání, nároků…. 

Přichází ale také jednotlivci s problémy, které se týkají jich samotných 

(závislost na alkoholu, hráčství, sociální fobie, nadměrný stud, snížené 

sebevědomí…).

      Ti všichni ale mají něco společného: přicházejí obvykle dobrovolně, 

z vlastního rozhodnutí. Jsou tedy dobře motivováni. Situaci mají již 

většinou promyšlenou, částečně reflektovanou. Autokurativní mechanismy 

bývají zapojeny. První návštěvě předchází zpravidla více či méně  dlouhé  

tzv.     „preterapeutické“ období. V jeho počátku se člověk spoléhá sám na 

sebe a své vlastní síly (vymýšlí řešení, shání informace…) Později, když se 

situace nelepší, hledá pomoc ve svém okolí. Hovoří o situaci s příbuznými, 
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známými, spolupracovníky (někdy tak intenzivně, že „zapomíná“ 

pracovat). Srovnává se s lidmi, kteří mají něco podobného za sebou. (Toto 

období může trvat až několik let). Když ani to nepomáhá, obrací se na 

odbornou pomoc. Často, a to je také důležité, je to na doporučení a po 

důkladné referenci někoho, kdo si spoluprací s pracovníkem poradny (nebo 

jiného pracoviště poskytujícího obdobnou psycho-sociální službu) již 

prošel. 

     Výjimku tvoří lidé, kteří MRP vyhledávají ne úplně z vlastního 

rozhodnutí. Přichází např. na doporučení soudu, který přeruší již započaté 

rozvodové jednání (např. tzv. „přerušení žádosti o rozvod“ až na jeden 

rok), nebo na doporučení sociálních pracovníků městských úřadů (např. 

OSPOD). Jedná se např. o konflikty ohledně porozvodového nebo 

porozchodového uspořádání péče o děti. Zvláštní skupinku 

demotivovaných tvoří mladí dospělí, které někdo do poradny přivede 

(někdy doslova), nejčastěji je to matka.    

      Vedle této velké skupiny klientů se objevují i menší skupinky, jejichž 

situace nese jiné společné rysy. Jsou to např. lidé, kteří trpí rozvinutou nebo 

počínající duševní chorobou. Tuto část klientů ovšem nebývá považována 

za součást cílové skupiny MRP a bývá delegována do péče zdravotnické –

psychiatrické. Někdy ovšem tito klienti trvají na kontaktu s pracovníky 

v MRP a tak po dohodě a ve spolupráci s ošetřujícím lékařem bývá 

poskytováno podpůrné doprovázení i některým těmto klientům či jejich 

blízkému sociálnímu okolí.

    Další trs tvoří lidé žijící „na okraji společnosti“. Přijdou sami nebo je 

nasměrují pracovníci azylových zařízení.

     Malou skupinkou jsou  školáci, u kterých se objevuje predelikventní 

chování. Některá pracoviště MRP  pro ně nabízí skupinové programy, kde 

mohou zakoušet jiné, alternativní trávení volného času, než jak jsou zvyklí. 
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     Centrální cílovou skupinu MRP lze také vymezit i jinak než společným 

problémem. Možná tím, co klienti hledají a co spíše ne. Nejčastěji to je 

přijetí, podpora, porozumění jejich situaci, pocit bezpečí, orientace v tom, 

co prožívají a jak to prožívají, doprovázení v/po určitém období plném 

nepříjemných emocí a těžkých rozhodnutí.  Až pak to jsou řešení a návody. 

A už vůbec to není posuzování a hodnocení. 

     Závěrem je tedy možné říci, že při poskytování MRP se převážně 

pracuje s vnitřně kompetentními, dospělými lidmi, kteří prožívají nebo 

prožili těžkou životní situaci a hledají na čas ztracenou  životní rovnováhu, 

či ztracenou (sebe)důvěru.  

1.3. Nejčastěji používané metody

     V počátcích manželského a rodinného poradenství v jeho dnešní, 

institucionalizované podobě (tj. v šedesátých a sedmdesátých letech 20. 

stol.) převládal tzv. racionálně-edukativní přístup. Jeho dnes již 

legendárním představitelem byl M. Plzák. Jednalo se o přístup direktivní, 

edukativní a expertní. Práce terapeuta spočívala v odhalování tzv. 

neracionálních přesvědčení (v odborné literatuře se také mluví 

o manželských či rodinných mýtech). Plzák (1988) definuje čtyři složky 

soužití, jejichž harmonizaci považuje za důležitý zdroj pocitu partnerské 

sounáležitosti a míry funkčnosti partnerského soužití. Jsou to

a) společné hospodaření  

b) trávení volného času 

c) péče o děti 

d) intimní soužití manželů 

Zároveň deklaruje své víceméně ustálené, obecně platné názory na jejich 

uspořádání:

ad a) „o denním finančním běhu domácnosti rozhoduje žena“…



- 16 -

ad b) „každý z manželů má mít jednou týdně část dne volnou na své 

zájmy“…

ad c) „o povinnostech dětí rozhoduje žena“…

ad d) „přizpůsobit se musí ten z partnerů, který má větší sexuální 

apetenci“…

     Postupem času se v MRP prosadily přístupy vycházející ze základních 

psychoterapeutických teorií. Ty liší v zásadě v tom, jak nahlíží na zdroje 

konfliktů partnerského soužití. Kratochvíl (2009a) na prvních třech místech 

uvádí tyto:

i) psychoanalyticko-dynamický směr

ii) kognitivně-behaviorální směr (KBT)

iii) humanisticko-psychologický směr 

i) Základním cílem hlubinných směrů (jak psychoanalyticko-dynamické 

směry také bývají nazývány) je odhalení příčin psychických potíží, jejichž 

kořeny vidí v intrapsychickém vývoji odehrávajícím se v rámci základních 

formativních vztahů. Základním terapeutickým faktorem pak je náhled 

získaný interpretací psychických obsahů.

ii)  KBT se naopak příliš nezaměřuje na příčiny potíží ani na hlubinné 

souvislosti prožívání, ale na chování a poznávací procesy, které chování 

člověka ovlivňují. Cílem není náhled, ale přímá změna chování 

posilováním jeho pozitivních podob. Úkolem terapie je především:

„a) navodit vzájemné kladné chování manželů

  b) nacvičit potřebné sociální dovednosti, zejména dovednost účinné 

  komunikace a účinného řešení problémů

c) vypracovat a realizovat manželskou dohodu o vzájemně požadovaných 

specifických změnách chování“ (Kratochvíl, 2009a)

iii) Hlavním představitelem neostře ohraničeného humanisticko-

psychologického směru je C. R.  Rogers, jehož „přístup dosahuje 
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pozitivních změn v osobnosti a v projevu klienta tím, že jej bez výhrad 

a vstřícně akceptuje, projevuje se vůči němu empaticky a autenticky“ 

(Vymětal, 1996). Hlavním  terapeutickým faktorem je tedy terapeutický 

vztah, v jehož bezpečném rámci může docházet k široké sebeexploraci 

klienta.

     V poslední době se v MRP prosazuje mnoho dalších, dynamicky se 

rozvíjejících směrů. Za všechny jmenujme alespoň transakční analýzu, či 

systemickou terapii. 

     Moderním trendem je propojování původních, často zdánlivě 

protichůdných terapeutických směrů. V tomto smyslu je možné zaznamenat 

několik vývojových postupů v psychoterapii. Vedle praktického 

eklekticismu, který kombinuje praxí vyzkoušené prvky (techniky) 

jednotlivých směrů, je to přístup integrativní, který dbá na teoretické 

propojení původních směrů a přístup asimilativní, který se pokouší 

zakomponovat prvky jednoho směru do jiného. Někteří autoři, např. 

Vymětal (1997) v této souvislosti hovoří o vývoji tzv. obecného modelu 

psychoterapie.

         

1.4. Role a kompetence sociálního pracovníka v MRP

     Odborné sociální poradenství, jehož je manželské a rodinné poradenství 

podle zákona 108/2006 o sociálních službách součástí, reprezentuje 

sociální práci v jejím terapeutickém pojetí. Payne (2012) označuje toto 

pojetí sociální práce jako tzv. (malé) terapeutické paradigma (vedle tzv. 

paradigmatu poradenského a paradigmatu reformního). Cílem tohoto pojetí 

sociální práce je podpora duševního zdraví a životní spokojenosti klienta 

a jeho sociálního fungování. Důraz je kladen na psychologické 

a psychoterapeutické vzdělání sociálních pracovníků působících v této 
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oblasti sociální práce a na udržování a zvyšování jejich terapeutických 

kompetencí. 

     Personální obsazení subjektů, které manželské a rodinné poradenství 

poskytují, se historicky (zjevně po vzoru zdravotnických pracovišť) ustálilo 

na složení: psycholog a sociální pracovník (na této pozici ovšem pracují 

téměř výhradně ženy). Role sociálního pracovníka v MRP byla zpočátku 

výrazně podpůrná. Jednalo se převážně o administrativní práci, vstupní 

pohovory a na větších pracovištích o „distribuci“ klientů k jednotlivým 

psychologům preferujícím tu či onu psychoterapeutickou školu. V poslední  

době (zhruba od devadesátých let min. stol.) se situace výrazně mění. Jak 

ukázal výzkum (Kubík, 2013), který byl součástí bakalářské práce, jež 

mapovala role a kompetence sociálních pracovníků v MRP, dochází na této 

pozici ke generační obměně, která je spojena se zvyšujícím se vzděláním. 

Vysokoškolské vzdělání (mgr. i bc. stupně) má téměř 90%  sociálních 

pracovníků v kategorii do 40 let a pouze asi třetina v kategorii nad 40 let. 

Zároveň také platí, že vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci více 

samostatně a odborně pracují s klienty (často s klienty samostatně, odborně 

pracuje 90% vysokoškoláků, ale pouze asi 10% středoškoláků). V pracovní 

náplni sociálních pracovníků v MRP tak dochází k výraznému posunu od 

administrativy, přes koterapii až k samostatnému odbornému manželskému 

a rodinnému poradenství. Jednou z těchto odborných činností, kterých se 

mohou erudovaní sociální pracovníci účastnit, je skupinová terapie. 

Reflexe efektu jednoho takového konkrétního skupinového programu, 

realizovaného v rámci MRP bude ústředním tématem druhé, praktické části 

této práce. 
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2. Sociologie rodiny

          Sociologie se rodinou začala zabývat téměř ihned od svého vzniku-

to je od první poloviny 19. století. V druhé polovině 19. stol již vznikaly 

zásadní sociologické studie rodiny, které jsou citovány dodnes. 

     Základním tématem sociologického studia rodiny je její stálost. 

Sociologie v této souvislosti používá termín morfostatičnost ve smyslu 

stálosti formy. Vedle historických souvislostí se v této souvislosti hovoří 

o relativně zásadních proměnách rodiny jako instituce jak co do formy, tak 

co do funkcí, které rodina historicky zastávala. 

     Původní formou rodiny byla zřejmě rodina široká, rodina vícegenerační 

(ve smyslu „rod“). Této velké rodině obvykle vládl její nejstarší mužský 

člen, tzv. „despotický stařec“. Postupně se rodina zužovala na tzv. rodinu 

T- jádrovou. Jádro této rodiny tvořili obojí prarodiče, rodiče a děti. Jednalo 

se tedy o rodinu třígenerační. Obvyklé byly užší vztahy s prarodiči ze 

strany matky. Donedávna nejrozšířenější byla tzv. nukleární - neolokální 

rodina. Je to rodina dvougenerační, která si zakládá svůj domov na novém 

místě. Tyto tradiční formy rodiny byly v posledních desetiletích 

doplňovány (ne nahrazovány!) novými formami. Možný (2008) v této 

souvislosti hovoří spíše než o rodinách, tak o „nových složeních 

domácností“. V praxi to tedy znamená, že dnes vedle sebe žijí lidé, jejichž 

rodinná zkušenost je epochálně odlišná, neboť vedle sebe zůstaly 

zachovány jak tradiční, tak zcela moderní formy rodinného soužití a složení 

domácností. 

Během času také rodina  ztrácí všechny své tradiční funkce, je to hlavně: 

„- ztráta monopolu na legitimní sex

- ztráta monopolu na plození „legitimních“ dětí 

- ztráta podílu na výběru partnera
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- ztráta původního transcendentálního pojetí manželství (občanská 

smlouva)

- ztráta tradičních funkcí a jejich přenos na specializované instituce 

- ztráta funkce výlučné „reprodukční“ jednotky společnosti

- ženy opouštějí domácnost a péči o děti jako většinovou náplň svého 

života

Zůstává (jen) poskytování citového zázemí a …únavné vztahy mezi 

manžely“… (Možný, 2008)

     Rodina tedy mění v čase své formy, ztrácí původní funkce, zůstává však 

stabilizujícím prvkem (nomickou jednotkou) společnosti.

2.1.  Sociologické teorie rodiny

     Jak již bylo řečeno, sociologie se začala zabývat studiem rodiny ihned 

od svého vzniku, tzn. od první poloviny 19.stol. Zpočátku to byla tzv. 

historicko-právní škola, která své poznatky ještě nezískávala výzkumem 

rodin, ale studiem a srovnáváním manželského, rodinného, vlastnického 

a dědického práva. Sociologické zkoumání rodiny v dnešním slova smyslu 

začalo zhruba v šedesátých letech 19. stol. a je spojeno se jménem 

Francouze Frédérica Le Play a s jeho studií německých hornických rodin 

„Evropský dělník“, která vyšla tiskem již v roce 1855 . V české sociologii 

začíná zájem o rodinu u Masaryka, i když monografii o rodině nikdy 

nenapsal. První původní česky psaná kniha sociologie rodiny autora 

I.A.Bláhy vyšla v r. 1933 pod zajímavým názvem „Dnešní krise rodinného 

života“ ( pojem krize, zdá se, doprovází rodinu stále. I dnes existují 

v odborné veřejnosti názory, které předpovídají rodině chmurnou 

budoucnost či úplný konec. Argumenty jsou: „dítě jako element brzdící 

individualizaci“ či „osamělý jedinec jako subjekt trhu, jemuž nebrání 

v činnosti partnerské, manželské nebo rodinné vztahy“ (Beck, 2004) ).  

Ovšem až teprve padesátá léta 20. stol. přinesla vekou teorii rodiny, se 
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kterou pod názvem strukturální funkcionalismus přišel americký sociolog 

Talcott Parsons. Podle této teorie „ je funkce komplexem činností 

zaměřených k uspokojení potřeb systému“ (Jandourek, 2001). Rodina tedy 

svými základními funkcemi (reprodukce a socializace) uspokojuje základní 

potřeby společnosti (udržení sociálních rolí, hodnot a norem) a tím 

opodstatňuje svou existenci. Významným prvkem její existence je tedy 

sociální kontrola. Už následující dekáda však přinesla odklon od zprvu 

všeobecně přijímaného strukturálního funkcionalismu v řadě tzv. malých 

teorií. Za všechny jmenujme alespoň teorii sociální směny autora G. 

Homanse (blíže v další kapitole).

     Dnešní sociologie se zabývá i vývojovými trendy v současné rodině 

a pouští se i do odvážných prognóz. Příkladem je obsah závěrečné kapitoly 

Možného (2008) knihy. Zabývá se vývojem české rodiny po roce 1989. 

Konstatuje určité „zpoždění“ proti evropskému vývoji, ale stejné trendy. 

Hlavními trendy jsou přibývání domácností v čele s jedním dospělým 

a domácností jednotlivců, destigmatizace určitých forem soužití a rolí  

(rozvedená žena, nesezdaný pár, nemanželské dítě, homosexuální páry…) , 

odkládání založení rodiny a narození prvního dítěte. Klesá také počet 

narozených dětí (v průměru už připadá na jednu ženu méně jak jedno 

narozené dítě) a zvyšuje se nestabilita (dnes uzavíraná manželství skončí 

z 50% rozvodem). 

2.2. Teorie sociální směny

     Teorie směny je jednou z výše zmiňovaných „malých“ sociologických 

teorií, které se přímo týkají pohledu na rodinu. Jako autor této teorie je 

uváděn americký sociolog G.C. Homans (např. Možný, 2008), který tuto 

teorii poprvé rozvinul ve své knize Social Behaviour as Exchange z roku 

1958. Filozofické kořeny má v anglickém utilitarismu. Homansův pohled 

na rodinu je spíše individualistický (opakem je pohled systémový). Rodina 
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(a malá skupina obecně) je podle něj složena z jedinců, kteří se řídí svými 

zájmy (potřebami) . Jejich osobním zájmem je samozřejmě rodinu mít, tedy 

ji podporovat a udržovat. Uspokojování těchto zájmů je pohledem této 

teorie vnímáno jako zisk (který má ovšem své nutné náklady, investice). 

Poměr mezi zisky a investicemi je pak vnímán jako důležitý motiv při 

rozhodování. Ziskem je míněn prospěch v nejširším slova smyslu (vliv, 

zabezpečení, přístup ke zdrojům…). Teorie klade důraz na racionalitu 

a upozaďuje nevědomé motivy v chování lidí. Teorie je dobře využitelná 

při vysvětlování motivů zakládání rodin či rozvodů manželství (volně podle 

Matoušek, Pazlarová, 2010).

     Teorii směny je možné výhodně použít při vysvětlení výrazně větší míry 

rozvodovosti v mladším věku, respektive po krátkém trvání manželství. 

Pravděpodobnost vyššího zisku výměnou partnera a event. založením nové, 

další rodiny je větší v mladším věku (tedy krátce po uzavření manželství) 

jednak vzhledem k vyššímu sociálnímu kapitálu člověka a jednak vzhledem 

k možnosti získání partnera s vyšším sociálním kapitálem. Stejně můžeme 

použít perspektivu teorie sociální směny při pochopení vzrůstající neochoty 

dnešních rodin starat se o své seniory (máme-li k dispozici určitý omezený 

(sociální) kapitál, pak je nutné ho „investovat“ co nejvýhodněji). 

     Diskutabilní je tvrzení, vycházející z této teorie, že účast na směně je 

svobodným rozhodnutím každého člověka.        
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3.  Psychologie rodiny

     Psychologie rodiny jako teoretický psychologický podobor je relativně 

velmi mladá vědní disciplína. Psychologie se spíše zajímala o člověka jako 

o jedince ( o jeho vývoj, o jeho osobnostní strukturu, o jeho schopnosti…). 

Jak uvádí Sobotková (2001): „Důraz na rodinu jako kontext vývoje se začal 

vynořovat v…přelomových sedmdesátých letech“.  Do té doby bylo 

studium rodiny spíše doménou sociologie a „sociologizující“ pohled na 

rodinu převládal. 

     Vývojovou zvláštností ovšem je, že se obor nejprve začal rozvíjet ve své 

praktické (aplikované) a výzkumné podobě. Rodinné poradenství a rodinná 

terapie  (včetně poradenství a terapie manželské v užším slova smyslu) 

mají historii významně delší. 

3.1.  Systémový přístup k rodině

     Vznikající teoretická disciplína však neměla původní teoretický model, 

o který by své poznatky opřela. Použila tedy systémový model, který vznikl 

na půdě jiných vědních oborů (zvláště matematiky a biologie). Jak uvádí 

Sobotková (2001) bývá tento model nejčastěji spojován se jménem biologa 

L.v Bertalanffyho. Hlavní myšlenkou systémového přístupu je vnímání 

příčin a následků (kauzality) jako vzájemně se ovlivňujících. Od lineárního 

pojetí kauzality (někdy se také používá pojem individuální) se přechází 

k pojetí cirkulárnímu. Sobotková (2001) píše: „Tradiční lineární myšlení 

a systémové myšlení jsou tedy dva zcela odlišné způsoby konceptualizace 

lidského chování“. „ Tradiční myšlení je omezeno na popis jedince a nemá 

jak podchytit ty aspekty, které souvisejí s jeho funkční pozicí v rodinném 

systému“.  Základní otázkou systémového modelu je schopnost absorbovat 

změny a zároveň neztratit svou odolnost a stálost. 
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     Při aplikaci systémového modelu na rodinu uvádí Sobotková (2001) tyto 

tři základní faktory:

1. Organizace. K zachycení organizačních charakteristik rodin používají 

teorie rodinných systémů pojmosloví převzaté z obecného systémového 

modelu (celek, hranice, koalice…).

2. Morfostáze. Schopnost rodiny udržet stálost svých struktur v čase.

3. Morfogeneze. Tímto pojmem jsou myšleny specifické vývojové změny 

rodinných systémů.

     Dalšími důležitými termíny v teoriích rodinných systémů je 

otevřenost/uzavřenost systému,  existence subsystémů 

(manželský/partnerský subsystém, sourozenecký subsystém, subsystém 

rodič-dítě…) a hranice (prostupnost/neprostupnost) těchto subsystémů. 

Důležitým aspektem systémového pohledu na rodinu je možnost vidět 

rodinný systém v kontextu dalších systémů, se kterými je v interakci a které 

ho ovlivňují. Podle Matouška (in Matoušek a kol, 2013) sociálně-

ekologická teorie nazývá  tyto systémy:

„- mikrosystém - tvoří nejbližší sociální okolí člověka

- mezosystém –zahrnuje vztahy mezi jednotlivými mikrosystémy: vztahy 

mezi rodinou a školou, vrstevníky a rodinou apod.

- exosystém – je systém, ve kterém už není jedinec aktivním účastníkem, 

nicméně dění v něm a změny bezprostředně ovlivňují jeho život, např. 

pracovní prostředí rodičů ovlivňuje v řadě aspektů život dítěte, je tedy vůči 

dítěti exosystémem

- makrosystém – tvoří rámec života člověka coby člena společnosti, 

zahrnuje etické, kulturní, náboženské a další normy dané společnosti

- chronosystém – zachycuje změny probíhající v čase z pohledu jedince 

i jeho prostředí, příp. zásadní momenty v životě člověka. Patří sem též 

vědomí společensko-historického vývoje společnosti“. 
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Aplikace systémového modelu na sociální oblast má samozřejmě svá 

omezení, Smutek (2013) je shrnuje zhruba takto:

- teorie systémů nemůže (ani nemá takovou ambici) zodpovědět základní 

praktické otázky týkající se plánování a dopadů intervence do systémového 

pole

- teorie vznikla na jiné vědecké půdě a její terminologie může být v oblasti 

sociálních věd přijímána s výhradami

- pro oblast sociální práce může být vnímána jako pouze nová terminologie 

pro již dříve vnímané souvislosti

3.2.  Modely rodinného fungování 

     Na půdorysu obecného systémového modelu vzniklo množství 

teoretických koncepcí fungování rodiny. Jako společné funkce těchto 

modelů rodinného fungování uvádí Sobotková (2001) tyto:

- deskriptivní funkce ( popisuje (nějaký) aspekt rodinného fungování)

- diagnostická funkce (diferencuje zdravé a patologické systémy)

- prediktivní funkce (odhad budoucího fungování, vychází většinou        

z individuální psychopatologie členů rodiny)

- preskriptivní (ve spojení s praxí naznačuje možnosti odborné intervence)

Sobotková také uvádí tuto typologii modelů rodinného fungování:

- symptomatologické modely (založené na případné osobnostní patologii 

členů rodiny)

- bipolární modely (specifické typy rodinné struktury jsou spojovány se 

specifickými problémy)

- modely mřížkového formátu (kromě strukturálních aspektů zdůrazňují 

i mechanismy změn v rodinách)
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- vývojové modely (rodinné fungování je podle těchto modelů založeno na 

změně a změna v tomto pojetí bývá vnímána jako diskontinuitní –

předpokládající úplnou reorganizaci předchozího stavu)

- procesuální modely (zdůrazňují podmínky přechodu rodiny z jednoho 

specifického typu do druhého, bývají úzce spojeny s praxí)

     Psychologickými modely rodinného fungování se v česky psané 

literatuře zabývá hlavně Plaňava. Jejich přehled podává např. ve své knize 

Manželství a rodiny (2000). Vedle tzv. cirkumplexního modelu (založeného 

na studiu dvou základních dimenzí rodiny – kohezi a adaptabilitě  a jedné 

pomocné –komunikaci) či originálního českého modelu autorů Riegra 

a Vyhnálkové (1996) založeného na alegorii ostrova rodiny v oceánu světa 

uvádí i tzv. Beaversův model. 

3.3 Beaversův model

     Tento model patří z hlediská výše zmiňované typologie mezi typické 

bipolární modely. Beaversův model rozděluje rodiny podle úrovně 

fungování do tří skupin: rodiny zdravé, střední a dysfunkční.

-zdravé rodiny: disponují dovednostmi, které se týkají osmi definovaných 

proměnných a tezí:

1.systémová orientace: zdravá rodina si plně uvědomuje, že jedinec může 

prosperovat pouze ve vzájemných vztazích a interakcích a podporuje je. 

2. jasnost hranic: zdravá rodina má jasně vymezené hranice vůči okolí 

(zároveň vstupuje do kontaktu s ním s pozitivním očekáváním) i mezi 

vlastními subsystémy 

3. kontextuální jasnost: ve zdravých rodinách je zřejmý interakční kontext 

(kdo a ke komu mluví…)

4. moc v rodině: zdravá rodina má jasnou hierarchii, moc je v rukou rodičů, 

kteří spolu tvoří koalici



- 27 -

5. podpora autonomie: zdravé rodiny podporují a respektují vlastní 

odpovědnost každého člena rodiny

6. vřelost a zájem: ve zdravých rodinách převládá radost ze vzájemných 

kontaktů

7. dovednost vyjednávat: zdravá rodina má vytvořeny jasné strategie 

definování a  řešení problematických situací, názor každého člena rodiny je 

brán v potaz 

8. transcendentální hodnoty: zdravá rodina vnímá sama sebe v kontextu 

běhu světa a života, dokáže se vyrovnat se ztrátami a smrtí

-střední a dysfunkční rodiny: tyto sloučené kategorie tvoří statisticky 

nejpočetnější skupinu rodin. Popis jejich modelů fungování je v podstatě 

negací výše zmíněných charakteristik zdravých, fungujících rodin. Převládá 

kontrola nad podporou, lpí se na rigidních pravidlech, častá je vzájemná 

kritika, rodičovský subsystém je kompetitivní nebo jeden z partnerů je 

příliš dominantní, rodina si s sebou nese množství nevyřešených problémů, 

převládá negativní hodnocení okolí a negativní očekávání z interakce 

s ním, náročné situace jsou řešeny neefektivně…
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4.  Rozvod manželství

4.1. Statistika, vývoj 

     Rozvodovost stoupá ve státech západní civilizace a tedy i u nás 

prakticky nepřetržitě od druhé světové války. V ČR ještě nastal strmý 

vzestup rozvodovosti po roce 1989 a tím jsme se rychle přiblížili státům 

západní Evropy. Od roku 2010 však rozvodovost klesá (tento pokles 

souvisí samozřejmě i s poklesem sňatečnosti; v počtu sňatků ubývá 

poměrný počet sňatků uzavřených oboustranně jako prvních, absolutně ale 

klesá i tzv. opakovaná sňatečnost – sňatečnost rozvedených a ovdovělých) 

a naše společnost se tak zřejmě dostává do stavu tzv. vysoké stabilizované 

rozvodovosti. V současné době jsme s úrovní „úhrnné rozvodovosti“ (viz 

pozn. na konci kap) 48% na čtvrtém místě mezi evropskými státy. Na prvních 

místech jsou severské státy, na posledních státy s velkým vlivem katolické 

církve . Současný vývoj potvrzuje trendy, které byly definovány už v roce 

2004 v tzv. Národní zprávě o rodině  MPSV (MPSV, 2004):

• snížení intenzity sňatečnosti svobodných

• odklad prvního sňatku do vyššího věku

• snížení intenzity opakované sňatečnosti

• růst zastoupení svobodných ve věku mladším 30 let

• růst počtu nesezdaných soužití

Jako nejčastější důvod rozvodu manželství bývá označována „rozdílnost 

povah, názorů a zájmů“, za pozornost také stojí údaj, že žádost o rozvod 

podává v 66% žena (ČSÚ, 2012).   
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Graf 1: Vývoj rozvodovosti v ČR (ČSÚ, 2012)

(pozn: „úhrnná rozvodovost“  udává podíl manželství končících rozvodem (za předpokladu zachování 
intenzit rozvodovosti podle délky trvání manželství z daného roku po dalších zhruba třicet let. Je počítána 
jako součet tzv. redukovaných měr rozvodovosti, které vztahují rozvody daného roku tříděné podle délky 
trvání manželství k výchozím sňatkovým kohortám. (MPSV, 2004)

4.2. Sociologický pohled

     Sociologie, jak už bylo výše zmíněno, se začala rodinou zabývat ihned 

po svém vzniku, to znamená v první polovině 19. století. Intenzivní zájem, 

v podobě prvních výzkumů se objevuje  již ve druhé polovině 19. stol.  To 

je také doba, kdy se radikálně mění vnímání manželství. Do té doby bylo 

manželství většinově vnímáno jako svátost s určitou transcendencí a bylo 

v principu nerozlučitelné. Od té doby je manželství stále více vnímáno jako 

specifický druh (společenské, občanské) smlouvy a postupně ztrácí svůj 

náboženský rozměr. To otevřelo nové možnosti ukončení manželství –

rozvod v dnešním slova smyslu (tzn. ukončení manželství se všemi 

právními důsledky, rozdělení majetku a hlavně možnost uzavření 

manželství nového). Dá se říci, že tento proces se dále liberalizoval, rozvod 

manželství se stával snazší, rozšiřoval se okruh důvodů akceptovatelných 

k ukončení manželství. I dnes však společnost přistupuje k rozvodu 
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restriktivně, tj. klade určité nepodkročitelné podmínky, které jsou 

k ukončení manželství nutné. Rozvod (v právním slova smyslu) je dnes 

jediným legitimním způsobem jak ukončit stávající manželství žijících 

partnerů. 

      S rozšiřující se liberalizací v pohledu na manželství, s nastupující 

industrializací a ztrátou původních funkcí rodiny (ztráta monopolu na 

legitimní sex, ztráta monopolu na plození „legitimních“ dětí, ztráta podílu 

na výběru partnera, ztráta tradičních funkcí a jejich přenos na 

specializované instituce (vzdělání, péče…), ztráta funkce „reprodukční“ 

jednotky společnosti, ženy opouštějí domácnost a péči o děti jako 

většinovou náplň svého života…) se otevíral prostor pro rozvod manželství 

a zvyšování rozvodovosti se prakticky nezastavilo dodnes. Možný (2008) 

k tomu ovšem dodávává, že při pohledu na dramatický růst rozvodovosti 

musíme mít na zřeteli, že:

„1. Pravděpodobnost, zda manželství skončí rozvodem, je podstatně 

ovlivněna dobou, jež v průměru uplyne, než manželství skončí jiným 

způsobem, jmenovitě úmrtím jednoho z manželů.“  

„2. Aby bylo možno manželství rozvést, je zapotřebí je nejdříve uzavřít. Ve 

společnostech, kde zůstává vysoký podíl celoživotně svobodných (a trvale 

ovdovělých), žije méně lidí v manželství  a i počet rozvodů je přirozeně 

menší. Strmý vzestup podílu celoživotně neprovdaných, žijících 

v neformálních svazcích, předjímá konec vzestupu manželství.“  

     Z výše uvedeného plyne, že zvyšující se rozvodovost souvisí se 

zvyšujícím se věkem dožití a také, že zvyšování rozvodovosti má svou 

mez, kterou paradoxně způsobí samo zvyšování rozvodovosti. Zdá se, že 

tuto úvahu potvrzují poslední výsledky ČSÚ, které ukazují, že rozvodovost 

v ČR od roku 2010 klesá a v roce 2012 klesla  s počtem 26 402 rozvodů na 

úroveň sedmdesátých let (ČSÚ, 2012). Naše společnost se tedy zřejmě 
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dostává do situace, které sociologové říkají vysoká (ale) stabilizovaná 

rozvodovost. Vedle snahy zakořenit ve společnosti širší povědomí o fatalitě 

sňatku a strategie vedoucí k „udržení“ si partnera je na pořadu dne snaha 

o rozšíření produktivních strategií chování rozvádějících se manželů 

a zakořenění strategií vedoucích k tomu způsobu rozvodu, který Plaňava 

(2000) nazývá psychorozvodem. Některé snahy o zavedení takovýchto 

institutů a strategií je již dnes možné zaznamenat. Např. možnost uzavřít 

předmanželskou smlouvu, návrh na uzákonění povinnosti snoubenců 

navštívit notáře a sepsat dohody pro případ rozvodu…(Z psychologického 

hlediska mohou být ovšem tyto snahy viděny jako kontraproduktivní. 

Mohou oslabovat pocit fatality a rozmělňovat exkluzivitu manželského 

svazku ještě před jeho uzavřením). 

     Důležitou oblastí sociologického studia rozvodovosti je studium jejích 

příčin, korelátů a  prediktorů. Tento přístup ke studiu rozvodovosti staví na 

identifikaci a  studiu proměnných, které vedou k rozvodu a podílejí se na 

rozvodovém chování. Jak uvádí Možný (2008) existují vedle tohoto 

způsobu vysvětlování rozvodovosti ještě další dva:

1. Přístup, který chápe rozvodovost jako doprovodný jev, charakterizující 

vývoj současné společnosti (upadající vliv náboženství a vývoj směřující 

k individualismu)

2. Přístup, který se snaží vysvětlit rozvod studiem chování manželů 

a mechanismů vedoucích k rozvodu (např. model stádií rozvodové situace) 

     Možný (2008) uvádí jako sociologickými výzkumy nejčastěji sledované 

prediktory rozvodu tyto:

-socioekonomický status (SES) složený ze tří proměnných (vzdělání, 

povolání, příjem)

-věk vstupu do manželství (nízký věk jako rizikový faktor)

-vliv etnických a rasových rozdílů



- 32 -

- vliv přítomnosti dětí v rodině (bezdětná manželství se rozpadají více)

- doba trvání manželství (nejvíce manželství se rozpadá zhruba po pěti 

letech trvání)

- rozdíl mezi městskou a venkovskou populací

- vliv náboženského cítění a konkrétního vyznání manželů

- vliv pořadí manželství a vliv tzv. „rozvodové dědičnosti“

     Jinou typologii faktorů (korelátů a prediktorů) podílejících se na 

rozpadu manželství (a kohabitací) uvádí Vohlídalová  a Maříková (2011):

- faktory socializační (negativní vliv rozvodu rodičů do 18 let věku 

a zkušenost s předcházejícím vlastním rozvodem/rozvody

- faktor předmanželské kohabitace (předmanželská kohabitace má 

negativní vliv na rozpad budoucího manželství – tato souvislost platí pouze 

ve společnostech, kde předmanželská kohabitace není běžná)

- faktory vycházející z teorie racionální volby (jedná se jednak o faktory 

čistě ekonomické, ale různé další – přítomnost dětí v rodině, čas, který 

člověk strávil hledáním partnera…)

- faktory hodnot, vzdělání a genderu 

4.3. Fáze rozvodu, strategie pomoci

4.3.1. Fázemi rozvodu rozumíme jednotlivá období, která vedou 

k rozhodnutí k rozvodu a která se objevují po rozhodnutí zpravidla jednoho 

z partnerů (některé fáze se objevují i po dohodě partnerů na 

rozvodu/rozchodu) k rozvodu a mají specifický průběh a  zúčastnění v nich 

musí dostát specifickým úlohám. Na tyto fáze je možné se dívat z pohledu 

individuálně psychologického (sledujícího spíše postoje a prožívání 

jednotlivců) nebo systémového (sledujícího spíše vzájemné ovlivňování 

rodinných subsystémů v kontextu rozvodu). Jednotlivé fáze mohou být 
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vratné, mohou se prolínat a rozcházející se partneři je nemusí prožívat 

synchronně.  

Plaňava (2000) uvádí tyto čtyři rozvodové etapy:

1. etapa: „Protahovaná manželská krize s narůstajícím rozvodovým 

potenciálem…Pro první etapu bývá charakteristické přeměňování parciální 

manželské dysfunkce v dysfunkci totální, poruchy z jedné oblasti soužití 

(Plzák (1988) uvádí čtyři základní oblasti soužití manželů: společné 

hospodaření, trávení volného času, péče o děti a intimní soužití) se rozšiřují 

do dalších. Lze pozorovat pokles až absenci v instrumentálních složkách 

soužití, pokles či absenci intimity, stereotypy destruktivních manželských 

hádek či déletrvajícího nepřátelského mlčení; z jedné či z obou stran je 

sabotována manželská solidarita…Manželé bilancují soužití, přičemž stále 

častěji vyznívá bilancování negativně. Narůstá rozvodový potenciál.“ Ve 

stejné knize Plaňava také popisuje dotazníkovou metodu MSI (Marital 

Status Inventory) jako nástroj vhodný ke zjišťování míry rozvodového 

potenciálu manželského soužití. 

2. etapa: „Rozvodové rozhodování a rozhodnutí. Jednoznačně už převažuje 

negativní kognitivně-emoční bilancování manželství…Manželé percipují a 

hodnotí minulost různě a kontradiktoricky, shodují se však v jednom: 

aktuální soužití prožívají a reflektují jako neúnosné, strastiplné, a tudíž oba 

usilují o změnu, přičemž každý z nich může mít na mysli jinou změnu.“

3. etapa: „Rozvodové jednání. Zahrnuje akce různého typu, zaměření 

i dosahu: od inzerce rozvodového rozhodnutí okolí a navázání kontaktu 

s advokátem až po podání návrhu na rozvod k soudu…zvyšuje se tlak na 

dítě (děti) a přímé manévrování dětmi se záměrem (vědomým či 

neuvědomovaným) získat je na stranu jednoho z rodičů a tím trestat, 

případně vydírat druhého rodiče.“

4. etapa: „Dokončení manželské separace (psychologické i prostorové) 

a utváření porozvodového životního stylu.“
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Plaňava (2000) také v této souvislosti používá termín psycho-sociální 

rozvod, kterým rozumí soubor vývojových úkolů všech zúčastněných, 

kterých se může rozvod manželství dotknout (manželé, děti, prarodiče…). 

Formuluje čtyři psychorozvodové vývojové úkoly, kterými musí účastníci 

projít, aby se minimalizovaly negativní psychické dopady rozvodu: 

1. „Partnerské odpoutání a distance od manželství“

2. „Oddělení manželství od rodičovství a utváření předpokladů 

k porozvodovému rodičovství.“

3. „Ochrana dětí, respektování jejich potřeb, zájmů i prožitků při 

současném přijetí postoje, že rozvodem rodičů děti vždy ztrácejí a strádají.“

4. „Utváření porozvodových perspektiv, porozvodové identity a nového 

životního stylu.“ 

Kratochvíl (2009) zdůrazňuje, že rozvod není jen jednorázový právní akt, 

ale proces s mnoha úkoly. Rozděluje rozvod na stadium rozhodování 

(začíná uvažováním ještě za trvání manželství) a stadium restrukturace. 

Toto stadium rozděluje na pět dílčích procesů, které se mohou překrývat. 

Jedná se o rozvod emocionální, právní, ekonomický, rodičovský 

a společenský. Každý z těchto procesů má své specifické úkoly plynoucí 

z jeho názvu. Kratochvíl také rozděluje rozvodový proces jednoduše na 

obodobí  předrozvodové, rozvodové a porozvodové.

1. Předrozvodové období. Cílem odborné intervence v tomto období je 

dosažení zralého postoje k otázce udržování manželství. Zvláštní zřetel 

musí být brán na důsledky, které event. rozvod bude mít pro děti. Pomoc 

by se měla zaměřit na předcházení unáhleným rozhodnutím a z nich 

pramenících úkonů (odstěhování, podání žádosti o rozvod…), které by 

eventuelně byly brány po krátké době zpět. Pro toto období je typická 

jednostrannost v jednání manželů.  

2. Rozvodové období. Je to období, kdy už došlo k jednoznačnému 

rozhodnutí (obvykle jednoho z partnerů) opustit manželství. Cílů 
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poradenské intervence je několik. Jednak zvládnout negativní emoce 

(typicky pocity křivdy, selhání, zlosti… ), rozdělení majetku, rozdělení 

bydlení, svěření dětí a kontakt druhého rodiče s dětmi…

3. Porozvodové období. Cílem intervence v tomto období je definitivní 

(emocionální) odpoutání se od bývalého partnera a nové uspořádání 

vlastního života (restrukturace). Kratochvíl (2009) uvádí, že v této 

souvislosti „někteří autoři (Kressl a Deutch, 1977) používají pro úspěšné 

dokončení vzájemného psychického odpoutání manželů, při němž se dbá 

o ochranu duševní rovnováhy dětí, označení konstruktivní rozvod. Plaňava 

(2000) považuje rozpadnutí manželství s dětmi za vždy destruktivní 

a ztrátové a proto tento pojem odmítá. Navrhuje místo něj termín 

psychosociální rozvod, nebo zkráceně psychorozvod.“ Tento termín však 

kritizuje Novák (2011), když píše: „Plaňava zpřístupnil širší poradenské 

veřejnosti článek Kennetha Kressela a Mortona Deutsche z časopisu 

Family Process ročníku 1977… Překladatel citovaného článku posléze 

nazval (po mém soudu nepříliš šťastně) onen emoční rozvod 

psychorozvodem a termín se u nás uchytil. Myslím, že první část novotvaru 

vyvolává zavádějící asociace.“

Sedláček (1981) popisuje čtyři rozvodová období z pohledu partnera, který 

s rozvodem nesouhlasí, případně se mu snaží zabránit. 

1. Stadium protestu. Opouštěný se snaží rozpadu vztahu zabránit. Jedná

však pod velkým emocionálním tlakem a výsledek je spíše 

kontraproduktivní. Dodává opouštějícímu argumenty.

2. Stadium zoufalství. Opouštěný cítí svou snahu jako zbytečnou a podléhá 

pocitům zoufalství.

3. Stadium popření. Opouštěný dochází k prvním náznakům přijetí celé 

situace, i když spíše z protestu.

4. Stadium vyrovnání. Opouštěný situaci přijímá a začíná jednat racionálně.

Tato stádia přebírá a dále rozpracovává Novák (2011). 
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Klimeš (2005) popisuje rozvodové fáze z hlediska prožívání aktérů (jejich 

role nazývá: „navrhovatel“ (iniciátor) a „obránce“ (defensor)) takto:

1. Fáze latentní. „Projevuje se narůstáním vnitřního pocitu rozcházení, 

které si naléhavěji uvědomuje jeden z partnerů. Druhý ho často vůbec 

nereflektuje, vytěsňuje, podceňuje…Tato fáze bývá velmi dlouhá. Zahrnuje 

často i několik let, během nichž se oba partneři mohou sobě velmi 

vzdálit…V této fázi je největší šance vztah zachovat, ale zároveň je k tomu 

nejméně příležitostí. Partneři v tomto období se prostě k psychologovi ještě 

nevypraví.“ Dále autor píše, že v této fázi se iniciátor často zabývá těmito 

představami:

1. „Sněním o kvalitách perspektivního partnera (ať reálného nebo jen 

představovaného)

2. Sněním o úlevě od špatných vlastností stávajícího partnera po rozchodu 

(a naopak uvažování případných ztrát)

3. Porovnáváním své situace se životem kamarádky, sousedky, kolegyně 

ap. (tj. přenesené srovnání stávajícího muže s jiným v rámci referenční 

skupiny)“   

2. Fáze spouštěcí. Tato fáze podle autora začíná oznámením rozchodu. Po 

něm následuje řada kroků a rozhodnutí. Jako základní terapeutické 

doporučení nabízí autor „žádná velká okázalá či uražená gesta, zato 

důkladná psychická odpověď“. Základním úkolem terapeuta je provedení 

analýzy z těchto tří hledisek:

1. „Pozitivní a přitažlivé síly-důvody, pro které se oba partneři mají rádi

2. Negativní a destruktivní síly, které nevyhovují buď oběma, nebo jen 

jednomu z partnerů

3. Obranné reakce na aktuální události, které jsou často zmatečné, 

chaotické, více škodí, než pomáhají.“  

3. Fáze asymetrického rozhodnutí. Podle autora je tato fáze 

charakterizována tím, že jeden z partnerů je poměrně pevně rozhodnut 
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k rozvodu, druhý se manželství snaží zachovat. Potenciál k udržení vztahu 

se zmenšuje. 

4. Fyzické odloučení a fantazijní fáze. V této fázi dochází k reálnému 

rozdělení manželů. Jejich kontakty přecházejí z reality do fantazie. 

Převládají odstředivé síly, slábne vzájemná averze.

5. Paradoxní fáze. Teprve nyní si může navrhovatel plně uvědomit 

případné ztráty a posoudit je se zisky z rozvodu. Obránce může převzít 

iniciativu. Nedojde-li v této fázi k obnově vztahu, pak přichází:

6. Konec vztahu. Proběhne konečné bilancování končícího vztahu a bývalí 

partneři se mohou připravovat na vztahy nové. 

4.4.2. Pro potřeby této práce (vycházejíce z výše uvedených typologií stádií 

rozvodu a dlouholeté práce s rozvádějícími se) uveďme původní (vlastní) 

typologii fází rozvodu.

     První fázi je možné nazvat fází dezintegrace. Začíná obvykle 

nečekanou akcí opouštějícího. Je to buď sdělení „nic netušícímu“ 

partnerovi o svém úmyslu opustit manželství nebo dokonce opuštění 

společné domácnosti bez jakékoliv domluvy (způsob sdělení může být 

různý, někdy i docela zvláštní,  záleží nejvíce na osobnostní struktuře 

opouštějícího. Opouštějící např. pozve partnera na romantickou dovolenou 

a poslední den mu oznámí svůj úmysl manželství opustit). Obecně platí, že 

tuto fázi neprožívají partneři symetricky, naopak odstředivé tendence 

prožívá spíše jen jeden z partnerů. Druhý se po jejich zveřejnění spíše 

brání. Tuto fázi tedy obvykle neprožívají partneři, kteří se na rozchodu 

společně dohodli nebo se rozchod vyvinul jakýmsi samopohybem v již 

rozpadlém soužití (Možný (2008) používá pro tato soužití termín „sezdaná 

nesoužití“). Pokud člověk v takové situaci vyhledá odbornou pomoc máme 

před sebou člověka, který situaci nerozumí, není schopen jednotlivé situace 

seřadit do jednoho smysluplného příběhu. Rychle se mu mění nálady, 
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převládají pocity křivdy, zmatku, lítosti, selhání a nezřídka i zlosti, která se 

zaměřuje střídavě na partnera, na sebe i na další zúčastněné (rodiče 

partnera, milence, milenku…). Často kladenou otázkou v těchto chvílích je 

„co mám dělat“, „proč (mi) to udělal/udělala“, „co jsem dělal/dělal 

špatně“…Prožívání a vnímání takového klienta je intruzivní, jeho mysl je 

náhle vzniklou situací plně proniknuta. Schematicky si intruzivní prožívání 

můžeme představit například takto: 

Intruzivní prožívání:

Schematické znázornění způsobu prožívání/ reakce na rozvodový konflikt (na 

psychickou ztrátu obecně). Osa x je osa času. Osa y znázorňuje ve své kladné části 

prožívání tendující k obviňování okolí vrcholící označením viníka (červená část). 

V záporné pak prožívání sebeobviňující (vrcholící v modré části). Extrapunitivní 

a intrapunitivní fáze mohou mít různou délku trvání. U mužů je obvyklejší posun osy x 

směrem dolů (extrapunitivní fáze se zvětšují na úkor intrapunitivních), u žen spíše 

obráceně. Maxima amplitud se mohou individuálně hodně lišit. U žen může být graf  

inverzní. 

Cílem intervence v této fázi je zvládnout negativní emoce (pomoci 

klientovi je tzv. nepustit do chování), pomoci klientovi situaci strukturovat 

(jako výhodné se v tomto období ukazují časté konzultace - každý den, 
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event. každý druhý den - jejich náplní může být relativně detailní 

strukturování trávení volného času. Konkrétní instrukce může vypadat 

takto: „vezměte si papír a tužku a naplánujte si na dnešní odpoledne jednu 

aktivitu a na večer také. Stejně na zítra. Pozítří vezměte tento plán s sebou 

na konzultaci. Jako spíše nevýhodné se ukazuje využití pracovní 

neschopnosti, stejně jako zvýšená konzumace alkoholu - negativní 

prožívání se spíše prohlubuje). V některých případech je potřebná 

spolupráce s psychiatrem, který klienta v odůvodněných případech 

medikuje. Toto období může být doprovázeno propuknutím různých 

psychických potíží. Objevují se potíže neurotického charakteru (úzkosti, 

poruchy nálad, poruchy spánku, poruchy příjmu potravy…). 

U disponovaných osobností může propuknout závažnější onemocnění 

psychotického spektra.

Konečným cílem intervence v tomto období je pomoci klientovi přijmout 

rozvodové rozhodnutí partnera, schopnost racionálně na situaci reagovat 

a řešit konstruktivně konkrétní úkoly. U psychicky zdravého jedince 

obvykle trvá toto období několik dnů až několik týdnů. 

Proč toto období tak masivně zasáhne psychiku člověka?  Dynamický 

přístup v pohledu na rozvoj a fungování lidské psychiky se na rozdíl od 

klasické Freudovy psychoanalýzy, která hovoří o principu dosažení slasti 

jako o základním principu  fungování lidské psychiky, soustředí spíše na 

vztahy k objektům. Tedy, zjednodušeně řečeno, na potřebu sounáležitosti. 

Mitchell a Black (1999) v této souvislosti píší: “Fairbairn zpochybnil 

Freudův postulát, že základní motivací v životě je slast, a vybudoval jiný 

výchozí bod: libido neusiluje o slast, nýbrž o objekt. Ústředním 

motivačním popudem v lidské zkušenosti nejsou uspokojení a snížení 

tenze, při nichž se druzí stávají prostředkem k cíli, ale právě kontakty 

s druhými.“   
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Kopřiva (1988) dokonce vnímá manželství jako další ontogenetickou 

vývojovou fázi v životě člověka, která otevírá pět oblastí osobnostního 

růstu:

- „utváření sexuálních vztahů s jednou osobou

- ustanovení nové úrovně objektových vztahů 

- dokončení psychické separace od rodičů

- příležitost pro uplatnění autonomie osobnosti

- nová příležitost pro identifikaci“

Obě tyto úvahy ( jak Mitchella a Blackové, tak Kopřivy) vysvětlují 

závažnost vlivu rozvodu na psychiku člověka. Nechtěný odchod partnera 

znamená ztrátu části našeho psychického života, který jsme s partnerem 

sdíleli nebo jsme ho na partnera přímo delegovali (uspokojování některých 

základních potřeb).

Druhou rozvodovou fázi je možné nazvat podle jejího ústředního úkolu: 

fáze zachování pozitivního obrazu druhého rodiče. Toto stádium 

předpokládá dobře zvládnutou první fázi. Vedle tohoto základního úkolu se 

vynořuje před zúčastněnými ještě další zásadní úkol. Je to dohoda o 

rozdělení společného bydlení a společného majetku. Hlavní strategií 

pomoci v této fázi rozvodu je rodinná mediace.

Průběh tohoto období je samozřejmě velmi individuální, dají se nicméně 

vysledovat určité pravidelnosti, které se často opakují. První je relativně 

často se vyskytující pokus o sblížení (ještě stále existují pozitivní vazby). 

Opouštějící partner se začne o opouštěného znovu zajímat, vyhledá ho, 

někdy dojde i k sexuálnímu sblížení. Pravým motivem však nemusí být 

autentický pokus o znovusblížení, což může být pro opouštěného hodně 

bolestné zjištění, které může vývoj rozvodového procesu vrátit zpět do 

první, výše zmiňované fáze. Pravým, spíše nevědomým motivem, může být 

spíše kontrola, pocity viny či potřeba stylizace. Druhou relativně často se 

vyskytující vývojovou specifičnost této druhé rozvodové fáze můžeme 
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nazvat inverze závislosti. Jednoduše řečeno z původně opouštějícího se 

stává opouštěný a naopak. Opouštějící z partnerů své rozhodnutí začne 

zpochybňovat, uvažuje o možném návratu do vztahu, původně opouštěný 

partner však již na jeho nabídky nemusí reflektovat a případně dokonce 

přebírá iniciativu v dalších krocích vedoucích k definitivní rozluce. 

Druhá rozvodová fáze tak zakládá podmínky pro budoucí porozvodové 

uspořádání. Zvláště pak utváří podmínky pro budoucí život dětí. Určuje 

v jaké atmosféře se budou muset na rozvod rodičů a rozpad rodiny 

adaptovat.

Třetí rozvodová fáze probíhá obvykle až po vlastním právním rozvodu. To 

však není úplně samozřejmé. Některé rozvodové soudy mají „čekací“ dobu 

(tedy dobu, která uplyne od podání žádosti k datu prvního stání) až několik 

let. To bývá poněkud nešťastné pro oba bývalé manžele. Znemožní jim to 

vývoj eventuelních nových vztahů (nejsou právně ani ekonomicky „volní“), 

také to obvykle obnoví rozvodový konflikt. Tuto fázi můžeme nazývat fází 

obnovy sociálního fungování nebo prostě fází rehabilitační. Opouštějící 

partner „dosáhl svého“ a odbornou pomoc obvykle nevyhledává. Výjimkou 

jsou situace, kdy rozvodový konflikt probíhá dramaticky a protrahovaně 

a projevuje se event. osobnostní patologie opouštěného partnera (agrese, 

závislost, suicidální tendence…). Vzhledem k velké psychické zátěži 

opouštěného je to období, kdy potřebuje podporu při obnově sociálního 

fungování v širokém slova smyslu. Vhodnou strategií pomoci může být 

dynamická psychoterapie jak v individuální, tak skupinové formě. Může 

klientovi pomoci zasadit situaci do širšího (psychodynamického) kontextu, 

zpracovat pocity viny („odbřemenit“), které si často z rozvodu odnáší. 

Skupinová dynamika pak znásobuje potenciál psychoterapeutické 

psychodynamicky orientované pomoci. 
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4.4.3. V diskusích pomáhajících profesí (zvláště psychoterapeutů) se 

průběžně diskutuje termín před-porozumění. Je dobré tento termín 

připomenout i v souvislosti s předcházejícím textem. Před-porozuměním se 

obvykle myslí určité nebezpečí číhající v pomáhajících profesích v podobě 

jisté schematizace, formalizace a redukce v přístupu pomáhajícího. 

V poslední době tento přístup např. připomíná Vybíral (2013), který píše: 

„Teorie svádějí (…abychom se jim věnovali…), ale také svádějí z cesty ke 

klientovi, odvádějí od něho.“ Mitchel a Blacková ( 1999) v této souvislosti 

píší, že příliš úzkostné lpění na obsahu teorie může vést pomáhajícího 

k tomu, aby situaci vykládal na základě předem utvořeného názorového 

systému, který klientovy projevy svede do předem stanovených kategorií 

a významů, místo aby formuloval zkušební hypotézy umožňující 

průběžnou, otevřenou vnímavost k tomu, co klient říká a prožívá. 

     Shrnutí: Rozvod není pouze právní akt, ale má svůj typický 

intrapsychický průběh, který můžeme dělit na jednotlivé fáze a přiřadit 

k nim účinné strategie pomoci. Takto můžeme zachytit :

a) fázi dezintegrace, kdy se opouštěný z partnerů jen těžko adaptuje na 

rozvodové rozhodnutí manžela/partnera. Potřebuje pomoci situaci 

strukturovat a přijmout. Vhodným přístupem pomoci je přístup podle zásad 

krizové intervence.

b) fázi zachování pozitivního obrazu druhého rodiče, která předkládá vedle 

tohoto úkolu i mnoho dalších, jejichž vyřešení vytvoří základ pro budoucí

porozvodové uspořádání. Vhodnou metodou pomoci je rodinná mediace. 

c)  fázi obnovení sociálního fungování, kdy (obvykle) ten z partnerů, který 

rozvod neinicioval potřebuje pomoci obnovit sociální fungování v nových 

porozvodových podmínkách. Vhodným přístupem pomoci je individuální 

nebo skupinová psychoterapie např. psychodynamického zaměření.

Výhodné pro klienta/klienty je, pokud ho celým procesem provází jeden 

pomáhající pracovník. Může dobře zachytit vývojovou asynchronicitu 
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rozcházejících se partnerů a přizpůsobit strategii pomoci aktuálním 

potřebám klientů. Otevírá se tak prostor pro specializaci např. sociálního 

pracovníka s psychoterapeutickými ambicemi a ochotou k profesnímu 

růstu.

Na závěr je důležité zdůraznit, že průběh konkrétní rozvodové situace 

u konkrétního páru je vždy individuální a těžko bychom zřejmě hledali 

případ, který by se vyvíjel podle výše popsané struktury.
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5.  Psychoterapie

5.1. Vymezení psychoterapie

     Při pokusu o vymezení současné psychoterapie narazíme hned 

v počátku na zásadní problém: psychoterapie nemá jednotný, obecně 

uznávaný model. Vedle několika (zhruba deseti) často citovaných přístupů, 

existuje a dále se rozšiřuje téměř nepřehledné spektrum okrajových 

modelů. Kratochvíl (1997) nabízí rozdělení základních 

psychoterapeutických směrů dle těchto tří odlišných orientací:

- dynamická psychoterapie: „věnuje pozornost vlivu minulých zážitků 

a nevědomých procesů na současné problémy a potíže.“ (Jako dominující 

přístup této orientace bývá samozřejmě nejčastěji uváděn psychoanalytický 

přístup)

- kognitivně behaviorální psychoterapie“ „převážně učí překonávat 

současné problémy a potíže nácvikem žádoucího chování a myšlení.“

- humanistická psychoterapie: „se zabývá sebeuskutečňováním, rozvojem 

vnitřního prožívání a vlastních možností, naplňováním životního smyslu.“ 

(typicky bývá uváděn „na klienta orientovaný přístup“ C.R. Rogerse)

     Podle různých protipólních aspektů můžeme psychoterapii dělit na:

- expertní a facilitativní (expertně zaměřený terapeut předkládá klientovi 

hotové návody na řešení jeho problematické situace. Základní proměnnou 

je informace. Facilitativně zaměřený terapeut klienta doprovází a pomáhá 

mu zaujmout postoje, které primárně vytváří klient. Základní proměnnou je 

terapeutický vztah.)

- edukativní a needukativní (terapeut klienta učí produktivnímu chování 

a postojům)

Kratochvíl (1997) uvádí další dichotomní dělení psychoterapie:

- direktivní/nedirektivní (direktivně zaměřený terapeut působí na klienta 

autoritativně, snaží se přímo ovlivnit jeho postoje a chování. Nedirektivní 
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terapeut klienta neusměrňuje, vytvářením pozitivní vztahové atmosféry 

klienta spíše podněcuje k sebeexploraci.)

- symptomatická/kauzální (symptomaticky zaměřená psychoterapie se 

snaží vyřešit problematický symptom (příznak) , psychoterapie kauzální se 

soustředí na odstranění příčiny daného problému)

- podpůrná/rekonstrukční (podpůrná psychoterapie se snaží pomoci vyřešit 

aktuální potíže klienta, rekonstrukční se snaží o zásadní změnu struktury 

osobnosti klienta)

- odkrývající/zakrývající (za odkrývající je považována hlubinná 

psychoterapie (psychoanalýza, dynamická terapie), která odkrývá 

a zpracovává původně nevědomý psychický obsah, všechny ostatní 

psychoterapeutické směry jsou pak považovány za zakrývající)

- individuální/skupinová (individuální terapie pracuje s jedincem, 

skupinová využívá léčebného potenciálu vytvořené terapeutické skupiny)

     Vymětal (1997) také zdůrazňuje, že vymezení psychoterapie záleží na 

jejím pojetí (není tudíž jednotné) a uvádí vymezení své: „Psychoterapie je 

především léčbou, ale i profylaxí (primární prevencí) a rehabilitací 

(terciární prevencí) poruch zdraví, která se uskutečňuje výhradně 

psychologickými prostředky, tedy prostředky komunikační a vztahové 

povahy. Psychoterapie představuje zvláštní druh psychologické intervence 

působící na duševní život, chování člověka, jeho meziosobní vztahy 

i tělesné procesy tím způsobem, že navozuje žádoucí změny a tak 

podporuje zdraví či znesnadňuje vznik a rozvoj určité psychické poruchy 

zdraví. Vlastní psychoterapie probíhá jako vědomá, záměrná, strukturovaná 

a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a pacientem.“

    Další z možných typologií psychoterapie uvádí Knoppová (1996),

když popisuje psychoterapii 
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- emergentní: propojuje prvky krizové intervence a psychoterapie, není 

však omezena jen na aktuální problém, nezaměřuje se na diagnózu, je 

metodou první volby, po níž může následovat psychoterapie dlouhodobější

- krátkodobou: má omezený cíl – omezit či odstranit vymezený problém či 

symptomatologii

- střednědobou a dlouhodobou: její cíl bývá širší, směřující k celkové 

restrukturaci osobnosti klienta 

     Podle výše uvedených typologií lze skupinový program (analýza jehož 

efektu je hlavním výstupem praktické části této práce) označit jako 

dlouhodobý, skupinový, podpůrný, needukativní a neexpertní.  

5.2. Cíle a účinné faktory psychoterapie

     Cíle psychoterapie nejsou jednotné, liší se podle pojetí jednotlivých 

psychoterapeutických modelů (škol). Nicméně měly by být vždy jasně na 

začátku terapeutického procesu definovány, v procesu průběžně 

kontrolovány a podloženy relevantní vědeckou teorií. To ovšem 

neznamená, že výsledky terapie se musí vždy nutně krýt s původně 

vytčenými cíly, neboť ty mohou být v průběhu terapie měněny. Z výše 

uvedených důvodů je tedy možné definovat cíle psychoterapie pouze 

obecně. Hanušová (1997) uvádí toto obecné vymezení cílů psychoterapie: 

„Cíl psychoterapie vidíme ve změnách v osobnosti a organismu, chování 

a sociálních vztazích pacienta, přičemž tyto změny jsou předem stanoveny 

a v procesu terapie dosahovány psychologickými prostředky.“ Hanušová 

dále dělí cíle psychoterapie podle různých hledisek. Z hlediska oblasti 

(změna osobnosti, změna v psychofyziologických stavech, odstranění či 

zmírnění psychopatologických symptomů, podpora v dočasné náročné 

životní situaci, pomoc při adaptaci na nové podmínky, změna v chování, 

změna v sociálních vztazích klienta). Z hlediska formy (individuální terapie 
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může obsahovat všechny výše uvedené oblasti, skupinová terapie bývá více 

zaměřena na vztahy klienta, stejně tak terapie párová a rodinná, 

v kolektivní terapii jde nejčastěji o úpravu psychofyziologických stavů 

(např. nácvikem autogenního tréninku), terapeutické komunity kombinují 

více uvedených oblastí psychoterapie). Z hlediska jednotlivých 

psychoterapeutických přístupů (jedná se o specifické cíle podle chápání 

vývoje, etiopatogeneze, struktury či dynamiky osobnosti jednotlivými 

psychoterapeutickými školami).

     Kratochvíl (1997) se omezuje na dvojí formulaci výrazně odlišných cílů 

psychoterapie:

a) „cílem psychoterapie je odstranění chorobných příznaků“

b) „cílem psychoterapie je reedukace, resocializace, reorganizace, 

restrukturace, rozvoj či integrace pacientovy osobnosti“

     Výše popsané cíle jsou v psychoterapeutickém procesu dosahovány 

prostřednictvím tzv. účinných faktorů psychoterapie. Vymětal (1997)

upozorňuje na obvyklé dělení účinných faktorů podle souvislosti s obsahem 

terapeutického procesu a s terapeutickým vztahem. Obsahově zaměřené 

faktory „mají vliv spíše na fungování člověka, ať už na jednání, myšlení 

a prožívání nebo na tělesné funkce“. Vztahově zaměřené faktory „mohou 

více ovlivňovat utváření pozitivního přijetí sebe a vytvoření bezpečné 

atmosféry, v níž pacient může připustit možnost změny dosavadních sice 

nefunkčních, ale známých a zaběhnutých strategií řešení“. Dále Vymětal 

dělí účinné faktory podle jejich specifičnosti. Mezi nespecifické - obecně 

platné faktory řadí situaci, v níž terapeutický proces probíhá (situace by 

měla v klientovi navodit pocit bezpečí a důvěry), osobnost terapeuta 

(vlastnosti podporující terapeutický proces: akceptace, autentičnost, 

empatie… osobnostní zralost, vnitřní stabilita, ale také samozřejmě 

odborná připravenost) a také osobnost klienta (vstřícnost, intelekt, 
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schopnost sebereflexe, přítomnost osobnostní patologie…). Za specifické 

účinné faktory považuje „ty jevy a postupy, které jsou přítomné jen 

u některých psychoterapeutických směrů“.

     Na účinné faktory působící při skupinové práci se zaměřuje Yalom 

(1999), který podává jejich obecně respektovaný souhrn takto:          

1. Dodávání naděje

     Naděje je nutná hlavně k tomu, aby pacient zůstal v terapii a podporuje 

původní rozhodnutí.

2. Univerzalita

     Pacienti trpí obvykle pocitem zvláštní výjimečnosti a ojedinělosti svých 

problémů, který skupina „rozpouští“.

3. Předání informací

     Po absolvování terapie ví obvykle každý z klientů mnohé o (svých) 

psychických procesech, co dříve netušil.

4. Altruismus

     Platí zásada, že nejvíce získávají od skupiny ti, kdo nejvíce dávají.

5. Korektivní rekapitulace primární rodiny

     Skupina připomíná v mnohém rodinu a poskytuje tak bezpečné prostředí 

k návratu k těžkým situacím či vztahům.

6. Rozvoj socializace (komunikace)

     Vhodnou technikou je např. hraní rolí

7. Napodobující chování

8.  Interpersonální učení

     Osobnost se v životě formuje v kontaktu s druhými, stejně tak ve 

skupině

9. Skupinová soudržnost

     Vzniká postupně společnými zážitky, společným úkolem a dělá skupinu 

pro její členy významnou.

10. Katarze
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    Silný emocionální zážitek (proměna) ve skupině zůstává dlouho v paměti 

jejích členů.

11. Existenciální faktory

     V každé skupině se objevují témata jako vlastní smrtelnost, smysl 

života, spravedlnost…

5.3. Psychoterapie a poradenství

     Snaha odlišit psychoterapii a poradenství se dlouhodobě objevuje jak 

v původní české tak cizojazyčné odborné literatuře. Důvodů proč se toto 

téma opakovaně diskutuje lze jistě najít mnoho (např. snaha ochránit 

klienta, ale také jistě omezení „konkurence“ uvnitř oboru - psychoterapie 

pouze uvnitř zdravotnictví a pouze zdravotníky) a půdu pro tuto diskusi 

otevírá neexistence jasného (zákonného?) vymezení oboru. V české 

literatuře se k tomuto problému vyjadřuje např. Kratochvíl (1997 a 2009), 

Vybíral (2000) , Kopřiva (1990), Řiháček (2014) či Kolařík (2015).

     O obecném rozdílu mezi poradenstvím, terapií a psychoterapií uvádí 

Kratochvíl (1997): „O psychoterapii se tradičně mluví spíše tam, kde se u 

pacienta objevila zdravotní porucha, a o poradenské činnosti spíše tam, kde 

klient prožívá nespokojenost, napětí, reálný smutek, konflikty, stresové 

situace nebo problémy, které k diagnostikované zdravotní poruše ještě 

nevedly. (V preambuli kvalifikačních požadavků AMRP (2006) stojí: 

„Klientelu manželského a rodinného poradce představují rodiny, 

manželské a partnerské dvojice i jednotlivci, kteří prezentují své potíže jako 

životní problémy a nežádají léčbu duševního onemocnění“).

     Kratochvíl (2000) ve své další knize k rozdílu mezi manželskou terapií 

a manželským poradenstvím uvádí:

„a) Podle některých autorů je rozlišování těchto pojmů zbytečné, protože 

předmět je stejný a v technikách se oboji překrývá (Ard, Ardová, 1969).
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b) Z dalšího hlediska lze na manželské poradenství pohlížet jako na dílčí 

formu manželské terapie, při níž jde o jednodušší, povrchnější, kratší 

a méně systematické psychoterapeutické postupy, o určitou formu pomoci 

v krizi. Poradenství pomáhá řešit aktuální konfliktovou situaci a využívá 

především technik explikace, ventilace, povzbuzení, specifických pokynů 

a rad (Gabura 1978, Kožnar 1978). Manželská terapie kromě toho může jít 

i hlouběji, např. směrem k získání náhledu do složitějších  

psychodynamických faktorů, včetně neuvědomovaných motivů z minulosti, 

nebo zajišťovat systematický trénink, např. trénink komunikace. Často jde 

o delší úsilí o změnu fixovaných maladaptivních forem chování 

narušujících vztah a o restrukturaci interakce.  

c) Z jiného hlediska lze rozlišovat poradenství a psychoterapii podle toho, 

zda pracujeme s problémem nebo s poruchou. Nakonečný (1973) uvádí, že 

manželské poradenství směřuje k rušení osobního problému klienta, který 

se týká manželství, zatímco manželská terapie léčí poruchy manželského 

soužití.

d) Z institucionálního hlediska (manželské poradenství jako instituce) může 

být manželská terapie považována za pojem podřízený manželskému 

poradenství. Manželská terapie představuje pouze jednu z dílčích forem

práce manželského poradce, formu zaměřenou na závažnější problémy, 

konflikty, nesoulad a poruchy v manželském soužití. K jiným formám jeho 

práce může patřit pomoc v řešení právních otázek manželství, otázek 

týkajících se sexuálního soužití i osvětová činnost zaměřená na prevenci 

rozvodů.

Po zvážení uvedených názorů lze na oba pojmy pohlížet spíše jako na 

pojmy vzájemně se značně překrývající (v předmětu, cílech i technikách), 

zachovávajících si však přesto alespoň částí svého obsahu určitou 

odlišnost. Přesné vymezování hranice nepovažujeme za účelné“.
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     Ve svém článku s názvem „Psychoterapeutické poradenství“ Kopřiva 

(1990) píše, že do jisté doby psychoterapii a poradenství odlišoval. Později 

našel mnoho podobností a dospěl k termínu „psychoterapeutické 

poradenství“, ve kterém se podle svých slov soustřeďuje:

„a) na vnitřní život druhého člověka

  b) na otázky, jimiž iniciuje vnitřní konflikt

  c) na vlastní přemýšlení nahlas (o tom, co je 

  poradci/psychoterapeutovi nejasné)

  d) na praktické rady, jichž se (přeci jen je poradcem) nevzdává“

     Vybíral (2000) se zaměřuje na rozdíly, které mezi poradenstvím 

a terapií vidí. Píše například: „V poradenském procesu se běžně dostavuje 

moment, kdy poradce vyhodnotí za důležitý problém, který TD (Vybíral  ve 

svém článku používá termín TD - „Ten Druhý“- místo obvyklého „klient“) 

jako důležitý nevidí (nebo si jeho důležitost nepřipouští, event. ji popírá). 

Poradce se v takové situaci zpravidla pokusí manévrovat s uvědomováním 

TD-ého tak, aby si TD závažnost takového problému uvědomil. 

Psychoterapeut naopak nemá s TD manévrovat, vnucovat mu své 

připisování důležitosti“. 

     Nejnověji se k tomuto tématu zevrubně vyjadřuje Řiháček (2014), který 

má ambici podat analýzu „přehledu dostupné literatury vymezující rozdíly“ 

mezi těmito dvěma termíny.  Svou analýzu autor staví na třech oblastech: 

1. cíle, 2. metody a 3. předmět práce. Ani v jedné z oblastí nenachází 

podstatné odlišnosti a zpochybňuje tak rozdíl mezi oběma „obory“.  

Z analýzy však vyplývá odlišnost historická. Psychoterapie má svůj původ 

spíše v psychiatrii, která se zabývá léčbou duševně nemocných 

a poradenství má spíše původ „komunitní služby“.  V současné době jsme 

podle autora „svědky konvergence obou oborů“. Zajímavou okolností 

tohoto procesu v ČR je nedávný (leden 2014) vznik ČAP (Česká asociace 



- 52 -

pro psychoterapii) vedle etablované ČPS ČLS JEP (Česká 

psychoterapeutická společnost  České lékařské společnosti J. E. Purkyně). 

     Podobný postoj zaujímá také Rowan (2005), který mluví o „paradoxu“, 

jenž současnou situaci vystihuje. Poradenství a psychoterapie mají podle 

něj rozdíly ve své historii, jsou reprezentovány samostatnými 

organizacemi, jsou veřejností vnímány jako rozdílné (poradenství jako 

povrchnější, ale lépe dostupné), nicméně mají mnoho společného ve své 

praxi. Sbližování postupů a intervencí v poradenství a v psychoterapii se 

podle tohoto autora prohlubuje už od osmdesátých let min. století 

s příchodem akreditování a profesionalizace v poradenství.

     Jiného opačného názoru je Kolařík (2015), který je spíše pro odlišování 

obou oborů a zdůrazňuje jejích rozdíly: psychoterapie by se více měla 

věnovat psychopatologii a psychodiagnostice (zejména interpretaci 

zjištěných skutečností), poradenství by mělo být více vázáno na 

poskytovanou službu (proces), kdežto psychoterapie na osobu 

psychoterapeuta (vztah)… 



- 53 -

B: Praktická část 

6. Cíle práce – formulace problému

     Praktická část této práce se zabývá reflexí efektu konkrétního 

skupinového programu, který opakovaně probíhal v uplynulých letech 

v Manželské poradně v Mostě a byl připraven pro klienty této poradny 

a Manželské poradny v Lounech. Reflexe bude probíhat na třech úrovních. 

Jednak to bude kvalitativní analýza individuálních rozhovorů s jedenácti 

klienty-absolventy dvou běhů tohoto skupinového programu, poté bude 

následovat souhrnné zpracování těchto analýz a na závěr (jako doplňkový 

výzkumný nástroj) to bude analýza „řízeného skupinového rozhovoru“ 

(vedeného podle zásad „focus group“) - viz kapitola 9. Vyústěním 

praktické části práce pak bude pokus společně s respondenty výzkumu 

(absolventy programu) formulovat účinné strategie adaptace v rozvodovém 

procesu s důrazem na obnovu „sociálního fungování“ v porozvodové fázi 

restrukturace jejich životní situace. Výzkumnou část práce je tak možno 

vnímat jako sebereflexi (spolu)autora, která bude podkladem k modifikaci 

(zkvalitnění) eventuálních budoucích běhů programu a případným 

doporučením pro obdobné programy.

     Cíl práce je v této fázi formulován záměrně pouze takto obecně. 

Konečný výstup bude v souladu s pravidly kvalitativního výzkumu 

upřesňován v průběhu vlastního výzkumu, zejména v průběhu získávání 

dat (rozhovorů) a jejich analýzy. Umenší se tak nebezpečí indoktrinace jak 

tazatele, tak zejména respondentů. 

     Práce by tak měla být příspěvkem k využití skupinové práce 

v manželském a rodinném poradenství. Hlavním cílem práce by  mělo být 

(v souladu s pravidly kvalitativního výzkumu): „popsat a analyzovat 

prožitou zkušenost se specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec 
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nebo skupina jedinců“ (Hendl, 2005)  a to tak, aby byl v souladu se 

zkušeností respondentů a srozumitelný (poskytující vhled) pro 

nezúčastněné osoby. 
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     7. Popis zkoumaného programu

     Na konstrukci programu jsem se podílel spolu s Mgr. Libuší Vránkovou, 

tehdejší psycholožkou a vedoucí Manželské poradny v Mostě. Program 

probíhal v uplynulých letech opakovaně - asi v šesti bězích. 

Název programu: 

Skupinová terapie pro klienty manželské poradny procházejícími rozvodem 

(event. jinou  náročnou situací spojenou s manželstvím, či partnerstvím)

Cíl programu

Cílem programu je psychická a sociální rehabilitace po rozvodu 

manželství/rozpadu kohabitace (eventuálně při/po prožití jiných náročných 

situací spojených s manželstvím, partnerstvím, rodinou: domácí násilí 

(oběti i agresoři), nevěra, závislost (klienta či kodependence partnera), 

potíže při navazování partnerského vztahu, náročné situace plynoucí 

z mezilidských vztahů obecně…) 

Ukazatelem dosažení cíle je stabilizace porozvodového uspořádání a/nebo 

obnova sociálního fungování.

Vznik programu

„Inspirátorem“ k realizaci takového programu byl  OSPOD (resp. OPD) 

a jeho stížnosti na množící se protrahované rozvodové konflikty 

a komplikace při pokusech o porozvodové uspořádání (péče o děti) 

rozvádějících se partnerů. 

Vzhledem k malé finanční náročnosti byl postoj zřizovatele služby spíše 

pozitivní. 

„Poptávku“ cílové skupiny  po programu dlouhodobě potvrzovali 

i pracovníci-poradci jiných manželských poraden.
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Držitelé problému (subjekt formulující zakázku)

Vzhledem k nespojitosti cílové skupiny je to spíše OSPOD a další instituce 

věnující se práci s rodinou (Manželské poradny, soudy, občanská sdružení 

věnující se sanaci rodiny…)

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvořili klienti manželských poraden, kteří prošli 

individuální (event. párovou)   spoluprací s poradnou a z různých důvodů 

(viz výše) jim byla  nabídnuta ještě navazující skupinová práce. Stejně tak 

klienti OSPOD. Eventuálně mohl být program nabídnut rozvodovým 

soudem, obvodním lékaře, psychiatrem…(v těchto případech byl 

podmínkou zařazení klienta do programu  vstupní pohovor).

Obdobné existující programy

Vzhledem k specificky české (a slovenské) institucionalizaci manželského 

a rodinného poradenství je těžké program porovnávat s obdobnými 

zahraničními variantami.  V Evropě jsou rozšířeny (v poslední době se 

objevují i v ČR) podobné „rehabilitační“ a „terapeutické“ programy, které 

jsou však určené pro homogenní cílovou skupinu (např. oběti či pachatelé 

domácího násilí). Drobná komparace s podobným programem je obsažena 

v kapitole 11.

Teoretická východiska programu

Skupinová forma terapeutické pomoci je ověřenou formou podpořenou 

mnoha teoretickými i výzkumnými  pracemi. Program se  konkrétně opíral 

o psychodynamickou teorii (tento odkrývající přístup není vhodný  jedná-li 

se o skupinu složenou z partnerských dvojic). Skupinu vedla koedukovaná 

terapeutická dvojice pracující stereoskopicky. Výhodou tohoto přístupu je 

genderová odlišnost terapeutických interpretací a podpora vlastních postojů 

klienta. 
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Varianty programu

Základní variantou byl program pro klienty v/po rozvodu manželství či 

rozpadu kohabitace. Mírně modifikovaný obsah měla varianta, kde byly

zastoupeny oběti/pachatelé domácího násilí, klienti, kterým vázne uzavření 

dohody o porozvodovém uspořádání péče o děti…Ideální variantou bylo  

zastoupení více problematických situací ve skupině vždy po dvou či třech 

klientech. Do programu nebyly zařazovány stávající manželské/partnerské 

páry. 

Kompetence expertů konstruujících program

Program konstruovala dvojice expertů: manželský poradce a sociální 

pracovník . Jejich erudice je dána z. 108/2006 o sociálních službách. 

Dalším předpokladem bylo absolvování experienciálního výcviku ve 

skupinové psychoterapii a specializační vzdělání v manželské a rodinné 

terapii. Dále na vzniku programu spolupracoval zkušený supervizor 

Asociace manželských a rodinných poradců. Podpůrně se na tvorbě 

programu podílela pracovnice OSPOD a soudce zabývající se rodinnou 

problematikou.

Podíl klientů na obsahu programu

Program byl připraven experty pouze rámcově. Konkrétní náplň programu 

se dotvářela s již sestavenou skupinou klientů na prvním sekání. Klienti si 

formou ankety vybrali z nabízených subprogramů podle svého očekávání  

(sebepoznání, relaxační techniky, „přednášky“, asertivita…) a podle 

výsledků ankety byl sestavován program jednotlivých setkání.

Personální zajištění programu

Skupinu vedl koedukovaný pár terapeutů. Součástí byla i tzv. samořídící 

skupina (s prvky svépomocné skupiny). Jednorázově se na programu 

podílel odborný pracovník OSPOD, odborný pracovník SSP a „rozvodový“ 

soudce.
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Popis (variant) programu

Program představoval práci s malou (cca 10členů) koedukovanou, 

uzavřenou skupinou. Vnitřní pravidla se shodovala s obvyklými pravidly 

skupinové terapie (otevřenost, zákaz parakomunikace, zákaz navazování 

erotických vztahů…). Skupina se scházela 1x týdně na cca 2 hodiny po 

dobu cca 9 měsíců (jeden kalendářní rok s prázdninovou přestávkou). 

Varianty jednotlivých běhů programu se měnily podle složení skupiny 

(převládajících problémů v jakých se klienti nacházejí). Další běh 

programu se vždy spouštěl podle zájmu (klientů, OSPODu, soudu…). 

K materiálnímu zajištění stačilo stávající zajištění manželské poradny.

Odborná garance

Garantem programu byl zkušený skupinový terapeut, manželský poradce  

se stupněm kvalifikace „poradce-supervizor“(dle kvalifikačních požadavků 

AMRP).

Zpětná vazba po skončení programu

Zpětná vazba byla získávána v katamnestickém intervalu: měsíc, poté 3 

a poté 6 měsíců v podobě „kontrolních“ skupinových setkání. 

Posuzování efektu programu

Základem posouzení efektu programu byla hodnotící anketa klientů 

(navazující na vstupní anketu – viz odstavec „Podíl klientů na obsahu 

programu“), tedy naplnění jejich vstupního očekávání. Individuálně se  

posuzovala obnova sociálního fungování klientů. U spolupracujících 

partnerů klientů se realizoval hodnotící individuální polostrukturovaný 

rozhovor.

Efekt programu byl posuzován stejným týmem, který se podílel na jeho 

konstrukci. Možná zkreslení plynoucí ze zainteresovanosti na tvorbě 

programu byla eliminována týmovou spoluprací a účastí supervizora.



- 59 -

Publicita programu

Vzhledem k taxativně dané podmínce účasti v programu (spolupráce 

s MRP, OSPOdem či soudem) nebylo třeba programu dávat žádnou 

publicitu, přesto byl  dostupný pro specifickou cílovou skupinu. 

Pokračování programu

Program byl po několika opakováních přerušen (z personálních důvodů). 

Tvůrci programu neměli ambici (a vzhledem k časové náročnosti ani 

prostor) pro lektorování výcvikového kurzu pro případné zájemce  

o poskytování programu.

Náklady na realizaci programu

Vzhledem k využití stávajícího personálního i materiálního zázemí 

pořádajících manželských poraden (Most a Louny) byla finanční náročnost 

na  realizaci programu minimální. Finančně bylo potřeba odměnit pouze 

„externisty“ (supervizor, pracovník OSPOD, pracovník SSP, soudce…). 

Výdaje obvykle nepřesáhly 20000,- Kč na jeden běh.

Komerční varianta, kdy by lektoři realizovali program mimo své 

zaměstnání by byla významně náročnější, zvláště v rozsahu odměn pro 

lektory. Na financování programu by se však mohli účastnit sami klienti. 

Tato varianta však vzhledem k zásadním výhradám tvůrců programu ke 

komercionalizaci  sociálních služeb nebyla součástí tohoto projektu.
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8. Výběr klientů programu, výběr zkoumaného vzorku

     Účast na programu byla primárně nabízena klientům uvedených dvou 

Manželských poraden, kteří prošli individuální (event. párovou) fází 

spolupráce s poradnou a z různých důvodů bylo vhodné, aby pokračovali 

v terapii. Nejčastějším důvodem byl vleklý rozvodový konflikt či to, že se 

těmto klientům nedařilo obnovit tzv. sociální fungování v širokém slova 

smyslu. Menší část klientů byla do programu zařazena i na popud jiné 

instituce než Manželské poradny. V této souvislosti byla významná 

spolupráce s OSPOD v obou zmiňovaných obcích, soudy, obvodními 

lékaři, lékaři specialisty-psychiatry a v posledních bězích programu stále 

častěji s neziskovými organizacemi věnujícími se sanaci rodiny či 

poskytování jiných psycho-sociálních služeb. Klienti, kteří přicházeli do 

programu z těchto institucí, procházeli speciálním vstupním pohovorem 

zaměřeným zvláště na jejich motivaci k absolvování programu.

     Z hlediska využití dynamických sil a terapeutického potenciálu skupiny  

se ukázalo jako výhodné, když skupina nebyla příliš homogenní ani co do 

výchozího problému ani co do věku a samozřejmě ani pohlaví (vyváženost 

zastoupení obou pohlaví byla vždy problematická, neboť ochota účastnit se 

podobných programů nebývá u mužů ze známých důvodů příliš vysoká). 

Jádro skupiny (zhruba 2/3) obvykle tvořili klienti, kteří aktuálně prožívali 

některou z fází (viz výše) rozvodu manželství a nedařilo se jim ji překonat 

a naplnit specifické úkoly, které každá fáze rozvodu vyžaduje. Skupina pak 

byla „doplněna“  klienty v různých náročných životních situacích. Byli to 

například mladí lidé, kterým se dlouhodobě a opakovaně nedařilo navázat 

či udržet partnerský vztah, nebo naopak lidé, kteří se nedovedli „vymanit“ 

z dlouhodobě dysfunkčního a neuspokojivého vztahu, či klienti, kterým se 

přes veškerou snahu nedařilo vypořádat s projevy vlastní žárlivosti či 

žárlivostí partnera, lidé trpící projevy domácího násilí či 
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pronásledování…Jako výhodné se ukázalo, aby tyto „doplňkové“ náročné 

životní situace byly vždy zastoupeny alespoň dvojicí klientů. Skupina tak 

spoluprožívala varianty adaptace na podobnou problematickou situaci.

     Se způsobem uspořádání programu pak úzce souvisí způsob výběru 

zkoumaného vzorku. Program proběhl celkově asi šestkrát, do výzkumného 

vzorku byly zařazeny absolventi dvou skupin (to je 20 respondentů).  Při 

výběru byly preferovány ty skupiny, kde bylo největší zastoupení (alespoň 

2/3) klientů v rozvodové, resp. porozvodové situaci, speciálně 

v porozvodové fázi restrukturace. Můžeme tedy říci, že se  jednalo o tzv. 

„clusterový náhodný výběr“ (též skupinový, shlukový). Tento způsob 

výběru probíhá obvykle ve třech krocích (Reichel 2009) . V prvním kroku 

je soubor rozdělen do jednotlivých podsouborů (v našem případě 

jednotlivých skupin - běhů zkoumaného programu). V druhém kroku jsou 

náhodně vybrány podskupiny, které budou zkoumány (v našem případě to 

jsou dvě skupiny/běhy s vysokým zastoupením rozvodové, resp. 

porozvodové situace). Ve třetím kroku jsou pak všechny prvky (klienti) 

vybraných skupin zařazeny do výběrového souboru (v našem případě 

klienti-absolventi dvou skupin/běhů zkoumaného programu). Tento způsob 

výběru pak vygeneroval dvacetičlenný soubor (v dalším textu budou jeho 

prvky-členové označováni jako A1-10 a B1-10). 
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9. Výzkumné nástroje (rozhovory, kontrolní setkání) 

     K získání relevantních dat byly použity dva nástroje kvalitativního 

výzkumu. Jednak to byla analýza rozhovorů se spolupracujícími absolventy 

dvou běhů programu a jednak analýza řízeného skupinového rozhovoru.

     Rozhovory s klienty - absolventy programu byly vedeny podle předem 

připraveného rámcového scénáře - dotazníku (viz příloha č.1). Nakonec se 

rozhovor uskutečnil s jedenácti z dvaceti oslovených. Tři klienti spolupráci 

na výzkumu odmítli, šest na dotaz vůbec nereagovalo (ztráta kontaktu?). 

Sedm rozhovorů bylo realizováno na půdě Manželské poradny, tři 

v neutrálním prostředí a jeden u klienta doma. Přestože byl scénář (témata) 

rozhovoru předem připraven, do výpovědi klienta bylo zasahováno co 

nejméně, aby nedocházelo k ovlivnění obsahu výpovědi, ale zároveň aby 

byla udržena jednotná základní struktura rozhovoru (témat) pro alespoň 

základní standardizaci získaných dat pro jejich budoucí zpracování. Jednalo 

se tedy o přechodnou formu mezi tzv. hloubkovým rozhovorem (IDI: in 

depth interview) a rozhovorem částečně strukturovaným 

(polostrukturovaný rozhovor). (Ferjenčík (2000) charakterizuje 

nestrukturovaný (hloubkový) rozhovor tím, že tazatel nemá připravený 

seznam otázek, má však připravená témata. Při vedení 

polostrukturovaného rozhovoru má tazatel připraven seznam otázek, forma 

odpovědí však zůstává nadále volná).    

     Před zkoumanými rozhovory byl vytvořen jeden zkušební (pilotní) 

rozhovor s klientem - absolventem stejného programu, ale jiného, 

novějšího běhu, který tedy nebyl členem zkoumaného vzorku. Po 

provedení kvalitativní analýzy tohoto rozhovoru byla provedena částečná 

úprava struktury rozhovoru (dotazníku). Konečná podoba struktury 

rozhovoru byla koncipována tak, aby většina dotazů (témat) směřovala 
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k dění ve skupině a klient tak reflektoval svou intrapsychickou reprezentaci 

těchto dějů. 

     Podle této upravené struktury bylo provedeno všech jedenáct 

analyzovaných rozhovorů. Všechny rozhovory vedl jeden výzkumník 

(autor práce). Všechny rozhovory (každý trval přibližně třicet minut), byly 

(se souhlasem respondenta) nahrávány. Po jejich transkripci byla 

provedena vlastní kvalitativní analýza. (Vzhledem k rozsáhlosti materiálu a 

omezeným možnostem byla použita metoda selektivního protokolu (Hendl, 

2005) to znamená, že byly přepisovány pouze pasáže relevantní z hlediska 

výzkumu).

     Vlastní kvalitativní analýza zaznamenaných rozhovorů proběhla 

v několika krocích (viz kapitola č.10). 

     Po analyzování jednotlivých rozhovorů došlo k souhrnnému zpracování 

těchto analýz (viz kap. 10). Výsledkem je krátký souvislý text (viz kap.11).

     Dalším, doplňkovým nástrojem výzkumu byl řízený skupinový rozhovor 

(někdy také „ohniskový skupinový rozhovor, focus group“).  Rozhovoru se 

zúčastnilo šest respondentů (pozváno bylo všech jedenáct účastníků 

výzkumu), uskutečnil se ve stejných prostorách jako původní program. 

Skupinový rozhovor trval asi hodinu, měl podobnou strukturu jako

individuální rozhovory, byl (se souhlasem zúčastněných) nahráván a 

posléze analyzován podle stejného postupu jako individuální rozhovory.

(postup zpracování dat viz kap. 10).
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     10. Analýza dat

     Jak píší Švaříček a Šeďová (2007), kvalitativní analýza dat se od 

kvantitativní analýzy liší tím, že nejde o přiřazování předem připravených 

kategorií k datům, ale že jde o hledání vztahů mezi nimi a jejich spojování 

do logických celků. Neexistuje tedy předem připravená metodologie 

zpracování dat, předem připravený standardizovaný postup. Proces 

ovlivňuje zkušenost výzkumníka a jeho kreativita. Analýza dat nezačíná až 

po jejich získání, ale již během realizace výzkumu, dokonce už při jeho 

přípravě (výzkumník by si měl zodpovědět otázky typu: o čem celý 

problém je? Co všechno s ním souvisí?...). Kvalitu konečné analýzy také 

ovlivňuje analýza pilotního rozhovoru (viz výše). Problém je dobré 

„rozepsat“ do co největšího počtu otázek a podotázek a z nich vybrat ty 

nejdůležitější. 

     Vlastní práce s textem rozhovoru  probíhala v několika na sebe 

navazujících krocích. První z nich byla transkripce rozhovorů do písemné 

podoby (jak již bylo řečeno, v případě této práce nebyla použita transkripce 

doslovná, ale byly zapisovány pouze relevantní části rozhovorů). Dalším 

krokem pak bylo kódování. Text byl rozdělen na kratší části (odstavce, 

případně i jednotlivé věty či jejich části) a tyto části byly označeny určitým 

kódem („nálepkou“), který by měl vystihovat obsah daného fragmentu 

textu. Podle Šváříčka a Šeďové (2007) tak nalézáme indikátory dat reálně 

existujících v textu. Z nich pak byly vytvářeny obecnější koncepty, které 

byly v dalším kroku kategorizovány, to je spojovány nějakým společný 

jmenovatelem. Tyto kategorie rozdělily text na elementy, které pak byly

základem pro interpretaci textu. Celý proces kódování provázelo tzv. 

poznámkování – vpisování předběžných interpretací a hypotéz přímo do 

textu. Výstupem celého procesu je pak krátká interpretace (zpráva) takto 
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získaných dat z každého rozhovoru. Každá tato zpráva  pak byla 

zpracována stejným způsobem (kódování, kategorizace, poznámkování) a 

výsledkem byl pokus o jejich souhrnné zpracování formou krátké 

interpretační zprávy.  

    Stejným způsobem byla také zpracována doplňková výzkumná metoda -

řízený skupinový rozhovor (focus group). 
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     11. Shrnutí, prezentace a komparace výsledků

Analýza rozhovoru A1: Klient  se do skupiny dostal po rozvodu manželství. 

Účasti ve skupině předcházel dlouhodobější kontakt s manželským 

poradcem (spolu s manželkou). K rozvodu se rozhodla manželka. 

     Při vstupu do skupiny byl zaměřen na záchranu rodiny. Jinou alternativu 

si nepřipouštěl. Ve skupině se cítil uvolněně, byl ostatními členy i lektory 

často oceňován. Nejvíce jeho pozornost zaujaly příběhy (prezentované ve 

skupině), ve kterých se objevovalo násilí mezi partnery (sám se násilí vůči 

manželce dlouhodobě dopouštěl). Cítil, že mu skupina věnovala pozornost, 

když se rozhodl, dovedl se ve skupině prosadit (jak se svým příběhem, tak 

se svými postoji). Během skupiny u sebe zaznamenal změnu ve vnímání 

vlastního manželství, hlavně se zmírnil jeho dosavadní pocit křivdy. Nyní 

žije dlouhodobě v kohabitaci. 

Analýza rozhovoru a2: Klientka se do skupiny dostala během rozvodu 

manželství. Jako příčinu rozpadu manželství uvádí opakovaný 

mimomanželský vztah manžela.

     Do skupiny vstupovala s rozporuplnými pocity, spíše převládala nechuť 

se účastnit. Postupně se obavy trochu zmírnily, stále se objevoval strach 

z odmítnutí skupinou. Z příběhů ostatních členů skupiny na ní působil 

nejvíce pocit marnosti a zbytečného snažení o fungující vztah. Měla spíše 

pocit, že svým příběhem skupinu zbytečně zatěžuje. O svých potížích 

mluvila nerada. Raději poslouchala. Během trvání skupiny nenašla nový 

pohled na celou svou situaci. Nyní má delší dobu přítele. Neplánují 

společnou domácnost.
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Analýza rozhovoru A3: Klient přichází do skupiny po delším pobytu 

v zahraničí, kde se oženil a po krátkém manželství rozvedl. Nyní se mu 

nedaří navázat trvalejší vztah.

     Nabídku na účast přijímá ochotně (vliv pobytu v cizině?), pozitivní 

očekávání explicitně formuluje. Expozice ve skupině mu vyhovuje, zájem 

ostatních členů je mu příjemný. Nejvíce ho zaujal příběh a5 (násilí ve 

vztahu je pro něj nepřijatelné). Podporu a zájem skupiny vnímal velmi 

intenzivně. Během skupiny přestal vnímat pocity viny z odchodu od bývalé 

manželky. Nyní žije v dlouhodobé kohabitaci (s další členkou skupiny). 

Analýza rozhovoru a4: Klientka vstupuje do skupiny ještě během 

rozvodového řízení, kterému však předcházel dlouhodobý rozpad 

manželství s opakovaně soudně  trestaným mužem. 

     Do skupiny vstupuje s pozitivním očekáváním („snad mi to pomůže“)

zároveň však s obavami zda/jak bude skupinou přijata (v pozadí obav je 

obava ze stigmatizace manželovou kriminální minulostí („a vlastně 

i přítomností“)). Zpočátku se expozici ve skupině spíše vyhýbá, manželovu 

minulost zamlčuje, své postoje k jeho kriminální činnosti skrývá, či 

bagatelizuje. Nejvíce spoluprožívá a vyjadřuje podporu v příbězích 

prezentovaných ženami. Podporu a zájem skupiny o vlastní příběh si 

„dovolila“ vnímat až časem. Styděla se za svou „účast“ na celém dění 

(„vím, že jsem se často taky chovala problematicky“). Postupně se 

přestávala obávat odmítnutí, opouštěly ji pocity viny. Nyní je podruhé 

provdána, narodily se jí další dvě děti.

Analýza rozhovoru a5: Klientka přichází do skupiny ještě během 

rozvodového řízení. Zdůrazňuje, že manžel je voják z povolání, Slovák. 



- 68 -

Jako důvod rozvodu, který dlouho zvažovala a odkládala, uvádí agresivitu 

a alkoholismus manžela.

     Do skupiny vstupovala se smíšenými pocity. Těšila se na novou 

společnost, zároveň se po dlouhé sociální izolaci („ nikam jsem nesměla, 

manžel mě furt hlídal“) společnosti obávala. Postupně se ve skupině cítila 

lépe a uvolněněji („zase ze mě byla ta stará XY“). Nejvíce si zapamatovala 

příběh kolegyně ze skupiny („pamatuji si to dodnes, se všemi detaily“), 

která byla terčem opakovaného krutého zacházení ze strany manžela. Na 

skupinu se těšila, cítila se tam velmi dobře a uvolněně, vnímala intenzivní 

zájem (zvláště) některých členů skupiny. Během skupiny se změnil její 

pohled na vlastní manželství a svou roli v něm. Uvědomila si svou závislost 

na manželovi a z ní pramenící „ochotu“ vše snášet. 

     Analýza rozhovoru a6: Klientka vstupuje do skupiny po krátké

individuální spolupráci s terapeutkou MP (pomoc vyhledala na doporučení 

obvodní lékařky pro subdepresivní stavy). Dlouhodobě žila po rozvodu 

pouze se synem. Po jeho odchodu z domova žila sama, bez partnera. 

Pracuje (i nyní) „z domova“,

     Do skupiny se jí moc nechtělo, nastoupila po opakované nabídce 

terapeutky („asi jsem jí chtěla vyhovět, nebo co…“). Dění ve skupině jí 

přišlo docela zajímavé („některý ty věci byly fakt strašný, co se lidem 

dějou“), nicméně držela se stranou, s nikým se moc nesblížila. Skupina se 

jí moc nevěnovala, byla tomu ráda („měla jsem pocit, že není o čem 

mluvit“), raději jen poslouchala. Její situace se během skupiny nijak 

nezměnila, dodnes žije stejným způsobem života, je bez partnera. 
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Analýza rozhovoru B1: Klient přichází do skupiny po rozvodu manželství. 

Jeho manželkou byla klientka předchozí skupiny (a5). Důvodem rozvodu 

bylo podle jeho mínění nevhodné chování manželky. 

     Do skupiny vstoupil, aby mohl předložit svou verzi příběhu („abyste 

viděli, že nebylo všechno tak, jak to ona říká“). Ve skupině se z počátku 

necítil dobře („někteří členové mi zvlášť nesedli“), cítil se odmítán, necítil 

se být v centru dění. Příběhy ostatních mu přišly „přehnané“ („strašně se 

v tom hrabali“). Cítil, že jeho příběh skupina nechce pochopit 

(„nerozuměli tomu, co chci říct“). Během skupiny si uvědomil, že to byla 

první závažnější životní situace (rozpad manželství), kterou nezvládl 

(„zkoušel jsem všechno možný a nešlo to“).

Analýza rozhovoru b2: Klientka vstoupila do programu krátce poté, co

ovdověla (manžel spáchal sebevraždu) a zůstala s dcerou sama. Účast 

v programu jí byla nabídnuta po krátké individuální terapii. 

     Do skupiny vstupovala s rozpaky, nechtěla si připomínat vzdalující se 

traumatickou událost. Z počátku se tedy expozici vlastního životního 

příběhu spíše vyhýbala. Postupně se sblížila s většinou členů skupiny. 

Zvláště ji zaujaly příběhy týraných žen, které se složitě vymaňovaly ze 

vztahu se svými manžely-agresory. Těžko přijatelné byly pro ní postoje B1 

(„neměla jsem ho ráda“). Detaily svého příběhu odhalovala postupně, 

nakonec cítila velkou účast skupiny. Během skupiny postupně mizely 

potíže vzniklé po prožitém traumatu (poruchy spánku, příjmu potravy, 

soustředění, nálad…) („začala jsem normálně fungovat“). 

Analýza rozhovoru  b3: Klientka nastoupila do skupiny po doporučení 

Odboru sociální věcí MěÚ v době dlouhodobé nemoci svého manžela. 

Vážná nemoc podle mínění klientky dovršila rozpad vztahu („byl na mě víc 
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a víc zlý“), který byl už problematický před vypuknutím manželovy 

nemoci (agrese, pití a opakované mimomanželské vztahy manžela). 

     Do skupiny  vstupuje ochotně, je ráda mezi lidmi, společnost jí chybí 

(„manželova nemoc a péče o něj mě téměř odřízla od okolí“). Ve skupině 

se hned od začátku cítila dobře, byla často oceňována pro svou 

bezprostřednost a vstřícnost („rychle jsem tam zapadla, vždycky jsem se 

tam těšila i když někdy to tam bylo smutný“). Zajímaly jí všechny příběhy, 

nerada se vyjadřovala k situaci B1 („nevěděla jsem, co mu na to mám říkat, 

byl hroznej“). O svou situaci cítila ve skupině zájem, cítila podporu. Celou 

situaci snášela lépe, dřívější potíže („nemohla jsem spát, pořád jsem se 

něčeho bála, každého rána, každý noci“) se zmírnily. Manžel krátce po 

skončení skupiny zemřel, od té doby měla několik krátkých vztahů, nyní 

má krátce nového přítele. 

Analýza rozhovoru b4: Klientka přišla do skupiny krátce po ukončení 

studia VŠ a nástupu do prvního zaměstnání. V té době žila v dlouhodobě 

problematickém a nefunkčním vztahu s přítelem, otcem jejího syna (jejich 

vztah trval od střední školy). 

     Skupinu vnímala jako další z pokusů jak normalizovat jejich vztah („byl 

často pryč, nic nedodržel, byly to samý sliby, rozchody a návraty“). 

Doufala, že se naučí s ním lépe vycházet. Ve skupině se necítila moc dobře, 

nechtěla se příliš ostatními zabývat, cítila, že má „svého dost“.  Svůj příběh 

neprezentovala ráda, vlastně se za něj styděla (“chtěla jsem aby to 

fungovalo a vono pořád nic“). Krátce po skončení skupiny se definitivně 

s přítelem rozešli. Zpětně hodnotí skupinu jako přínosnou („uvědomila 

jsem si, jak nesmyslně jsem na tom vztahu lpěla“). V době trvání skupiny si 

však rozchod nedovedla připustit, vnímala by to jako své (první?) selhání.
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Analýza rozhovoru B5: Klient přichází do skupiny po rozpadu kohabitace, 

po individuálním poradenském procesu v MP. Ze vztahu se narodil syn. 

Práva a povinnosti k němu nebyly soudně upraveny.  

     Svůj vstup do skupiny hodnotí jednoznačně jako pokus o obnovu 

soužití. Dění ve skupině vnímal jako docela přátelské. Výhrady v tomto 

směru směřují pouze k B1. Právě jeho příběh ho také zaujal, ale spíše 

v negativním smyslu slova. Sám cítil od skupiny dostatek pozornosti 

a výslovně vyjadřované podpory. Během skupiny se mu podařilo od bývalé 

partnerky odpoutat („pak už jsem jí nic nekupoval ani nenabízel“). Nyní 

žije sám, v péči o syna se s jeho matkou střídají na základě 

neformalizované (bez soudní úpravy) dohody. U otce syn pobývá 

významně více než u matky. 

Souhrnné zpracování analýz jednotlivých rozhovorů.

     Souhrnné zpracování analýz jednotlivých rozhovorů proběhlo stejně 

jako zpracování jednotlivých rozhovorů. Nejdříve proběhlo kódování textů 

(identifikace indikátorů opakujících se reálně existujících informací 

v textu), poté pokus o vytvoření obecnějších konceptů - kategorií a ty pak 

byly spojeny v konečném souvislejším textu. Celý proces pak průběžně 

doprovázelo vpisování (orientačních) poznámek do textů, které tvořily 

jakési průběžné pracovní hypotézy či interpretace. 

     Opakovanou prací s texty byly jako hlavní kategorie (obecnější, 

opakující se témata) identifikovány tyto: očekávání, vztah ke skupinovému 

dění, pozornost a podpora, změna vhledu a změna obecně, komunikace 

a pocit křivdy. Za ústřední kategorii (která se váže k většině ostatních 

kategorií) je možné označit změnu v obecném smyslu slova. 

     Pod kategorií očekávání (která má vztah k budoucnosti, omezuje 

ulpívání, které je obvyklé pro první rozvodové fáze) se často objevuje 
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zmírnění obav z budoucího vývoje vlastního života („začal jsem věřit, že se 

z toho vybabrám…“). Kategorie vztah ke skupinovému dění obsahovala 

často pocit časem sílící koheze, důvěry a sounáležitosti („přestala jsem se 

bát o tom mluvit“…“věděl jsem, že jim to nebude směšný“) . Kategorie 

pozornost a podpora byly často v rozhovorech reprezentovány důvěrou 

v ostatní členy skupiny a slábnutím pocitu osamění („časem jsem se tam 

začala i těšit“). Změna vhledu se v rozhovorech objevovala téměř 

pravidelně. Měla vztah k průběhu celého manželství obecně, ale také 

k vlastnímu chování v rozvodové krizi („vím, že jsem to tenkrát posral s 

tou ženskou v práci, hlavně to jak jsem to manželce naservíroval“). 

Specificky se u jinak „úspěšných“ jedinců objevoval pocit odbřemenění od 

pocitu selhání, se kterým byli při rozpadu rodiny konfrontováni „poprvé“ 

v životě („došlo mi, že to tak může bejt“…“všecko mi vycházelo, šlo, a 

tohle ne a ne bejt dobrý“ ). Pod kategorií pocit křivdy se skrývá změna 

v hloubce tohoto pocitu u jedinců s extrapunitivními tendencemi 

v prožívání („pred tím jsem furt myslel: čo sakra chce? občas zajdu na 

pivo no. Nemusí snad hnedka tak vyváďat“). Kategorie změna má 

univerzální charakter ve smyslu vztahu k ostatním kategoriím.  

   

Graf 2: Vztah „centrální“ kategorie a ostatních kategorií. Tyto ostatní kategorie můžeme 

souhrnně označit jako „oblasti změny“

Změna

Očekávání
Vztah ke 

skupinovému 
dění

Pozornost a 
podpora

Vhled Pocit křivdy
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Zpracování doplňkové výzkumné metody - řízeného skupinového rozhovoru 

s prvky „focus group“

     Jako doplňkový výzkumný nástroj byl použit řízený skupinový rozhovor 

(focus group). Rozhovoru se zúčastnilo šest klientů (pozváno bylo všech

jedenáct účastníků výzkumu). Program byl připraven pouze rámcově, 

témata rozhovoru byla shodná s tématy individuálních rozhovorů (viz 

příloha). Vedle stejných/podobných kategorií jako při souhrnném 

zpracování analýz jednotlivých rozhovorů se dají identifikovat specifické 

kategorie a to pod souhrnný termín strategie. Diskutující se shodli na 

důležitosti „načasování“ účasti v programu z hlediska probíhající fáze 

rozvodu/rozpadu kohabitace. Jako nevhodná a z hlediska efektu málo 

účelná se jim jevila časná účast na programu. Za takto nevhodné období 

označili období, které se zhruba shoduje s rozvodovou fází, která je 

v kapitole 4.4 označena jako fáze dezintegrace („nechtěl jsem, abyste mi 

ten konflikt brali, nechtěl jsem se ho vzdát, bylo to v podstatě to jediný, co 

jsem na ní měl“). Z tohoto strategického požadavku se dá usuzovat na jistý 

pocit ohrožení při předčasném pokusu o terapeutické „rozpuštění“ 

rozvodového konfliktu, který může vést k potížím při integraci tohoto 

období. Jako vhodnější se v této fázi účastníkům jeví individuální pomoc 

podle zásad krizové intervence a eventuální podpora „substitučního“ 

konfliktu (např. o majetek místo o děti). Naopak jako vhodné období 

označili diskutující fázi, která předchází dohodě o porozvodové péči o děti 

(podle kapitoly 4.4 je to fáze zachování pozitivního obrazu druhého 

rodiče). Účast na programu může zlepšit atmosféru, ve které se tyto dohody 

generují. 

     Jako vedlejší produkt bylo možné zachytit patrné rozdíly v genderových 

preferencích skupinových témat. Na zásadnější analýzu však byla účast na 

kontrolní diskusní skupině příliš malá.  
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Doporučení pro modifikaci programu

     Z výše uvedené specifické kategorie (strategie), která byla 

identifikována při analýze skupinového řízeného rozhovoru lze formulovat

tato doporučení k modifikaci (budoucí úpravě) programu či konstrukci 

programů obdobných:

- je výhodnější zařazovat klienty do programu až v určité fázi 

rozvodu/rozchodu. Časné zařazení do programu se jeví jako 

kontraproduktivní

- účastníkům více vyhovují nespecifické techniky skupinové práce 

(expozice příběhu některého z klientů a reakce ostatních) než techniky 

specifické (neverbální techniky, relaxační techniky…)

- případný stereoskopický přístup koterapeutů je vnímán spíše pozitivně, 

vysloveně pozitivně je vnímán spíše v pozdějších fázích práce skupiny  

Graf 3:Vztah  specifická kategorie (strategie) získané analýzou focus group a doporučení z ní 

plynoucích

Srovnání výsledků výzkumné části práce s výsledky výzkumu obdobného 

programu  

     Velká část publikovaných výzkumů efektu skupinové práce 

v manželském poradenství je zaměřena na programy určené pro manželské 

páry v krizi (která může vyústit v rozvod) (např. Sytema a Bout , 2006). 

Pro srovnání s výsledky výzkumu praktické části této práce byly tedy 

Strategie

Načasování Nespecifické techniky Stereoskopický přístup
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nepoužitelné, neboť zkoumaný skupinový program prezentovaný v této 

práci byl určen pouze pro jednotlivce v/po rozvodu manželství či rozpadu 

kohabitace (event. i jiných náročných životních situací, týkajících se 

partnerských a rodinných vztahů). 

     Z dosažitelných publikovaných výzkumů byl pro komparaci nejlépe 

použitelný výzkum australské psycholožky D. Vukalovich. Vukalovich 

(2004)  v něm předkládá studii hodnotící efektivitu skupinové intervence 

nabízené komunitní organizací Lifeline Cairns Region (regionu Cairns –

Qeensland, Austrálie) klientům adaptujícím se na porozvodovou separaci. 

Výzkum byl založen na dotazníkovém šetření  před a po absolvování 

skupinového programu Rebuilding after Separation and Divorce, který 

trval šest týdnů. Další šetření proběhlo v katamnestickém intervalu šesti 

měsíců. Cílem výzkumu bylo zjistit emoční, sociální a ekonomickou 

přizpůsobivost klientů se zvláštním přihlédnutím k genderovým rozdílům. 

     Výsledky výzkumu potvrzují benefity, které skupinová práce přináší při 

procesu integrace po/rozvodových změn v životě klientů. Hlavním 

benefitem je podle výzkumu pocit podpory v náročné životní situaci (neboť 

proces po/rozvodové adaptace provází často pocit osamění) a pocit změny 

ve vnímání důvěry v pozitivní vývoj vlastní budoucnosti. 

     Přes rozdíly v programu a designu jeho výzkumu (program byl kratší, 

výzkum byl založen na opakovaném (před a po absolvování) dotazníkovém 

šetření) přináší dobře srovnatelné a podobné výsledky. Hlavní dva benefity 

(jak jsou přínosy v australském výzkumu označovány) se shodují s dvěma 

hlavními kategoriemi souhrnného zpracování analýz rozhovorů v praktické 

části této práce. Pocit podpory v náročné životní situaci a změna ve vnímání 

prožité situace a změna v očekávání budoucího vývoje jsou podle výsledků 

výzkumů přínosy absolvování obou skupinových programů. Oba programy 

tak v praxi potvrzují teoretická východiska přínosu skupinové práce obecně 

(např. Yalom , 1999 či Kratochvíl, 2009b). 
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11.1. Možné využití/rozšíření práce

     Práce implicitně popisuje jednu z možných rolí sociálního pracovníka 

v MRP, která prezentuje sociálního pracovníka jako samostatně pracujícího 

terapeuta. Mohla by se tedy stát inspirací pro sociální pracovníky 

s vysokoškolským vzděláním, které přitahuje toto terapeutické pojetí 

sociální práce.

     V poslední době se často diskutuje o dopadech alternativy porozvodové 

péče o děti – střídavé péči. Tato forma péče byla zavedena novelou zákona 

o rodině v roce 1998. Po období relativního klidu se začala střídavá péče 

dostávat do obecného povědomí až v posledních cca 5-7 letech. V tomto 

období začíná být teprve hojněji využívána. Neexistuje tedy ještě dostatek 

výzkumů dopadů tohoto uspořádání (i odborná veřejnost je  názorově 

rozdělena). Podobně pojatý skupinový program (pro lidi v/po rozvodu, 

kteří koncipují porozvodové uspořádání o své děti) a podobně pojatý jeho 

výzkum (kvalitativní výzkum rozhovorů zúčastněných osob) by tak mohl 

být příspěvkem ke zkušenostem s využitím tohoto institutu. 

     Další opakované zpracovávání získaných dat (přesahující však rozsah 

a úroveň práce) by mohlo vést k vytvoření tzv. zakotvené teorie (grounded 

theory), použitá výzkumná metodologie je  k její tvorbě doporučována

(Hendl, 2005). Takto vzniklá teorie by mohla více rozpracovat vztahy mezi 

jednotlivými identifikovanými kategoriemi. Zvláště pak vztah mezi 

ústřední identifikovanou kategorií (změna) a ostatními kategoriemi. Další 

zpracování získaných dat by tak mohlo více objasnit vztah mezi účinnými 

faktory skupinové práce a dosažením změny. Takto zformulovaná teorie by 

mohla vyústit v další doporučení k modifikaci programu. 

     Dalším možným rozšířením práce a zároveň ověřením její validity by 

mohla být triangulace. Ferjenčík (2000) pokládá triangulaci za standardní 

nástroj ověření validity kvalitativního výzkumu, který podle něj spočívá ve 
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využití většího množství zdrojů informací. Jde tedy o použití většího počtu 

výzkumných nástrojů, využití a porovnání takto získaných dat.  Z tohoto 

pohledu se dá říci, že v předkládané práci byla použita drobná triangulace a 

to a) zpracováním analýz jednotlivých individuálních rozhovorů, b) 

souhrnným zpracováním těchto analýz a c) analýzou skupinového 

rozhovoru.

     Poněkud odlišně chápe tento termín Hendl (2005). Pod pojmem 

triangulace rozumí kombinaci různých metod, provedenou různými

výzkumníky na různých zkoumaných skupinách či osobách. Společné 

zpracování dat pak vede k vyšší validitě vlastního výzkumu.

11.2. Omezení práce

     Hlavním zdrojem omezení kvality výzkumné části práce může být  

kumulace mých rolí. Jednak jsem se podílel jako spoluautor na vzniku 

zkoumaného programu, jednak jsem byl jeho spolulektorem, jsem také 

autorem designu výzkumné části této práce a také realizátorem výzkumu 

(tazatelem, zpracovatelem dat…). To mohlo (zvláště při dotazování 

a analýze a interpretaci dat) vést k určité stylizaci. Nejvíce jsem si toto 

„omezení“ uvědomoval při tvorbě kategorií při zpracování jednotlivých 

rozhovorů. K minimalizace tohoto zdroje zkreslení může vést jeho reflexe 

již v průběhu celého procesu. 

     Tato skutečnost (kumulace rolí) však může být vnímána i jako výhoda, 

neboť samotný výzkum mohl být doplněn množstvím dalších poznatků 

získaných přímou účastí na programu (z metodologického hlediska se tedy 

dá říci, že výzkumná část práce nese prvky akčního výzkumu).

     Jistou nevýhodou může být také ztížená možnost komparace 

s obdobnými programy, neboť zkoumaný program je velmi specifický.
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Závěr

     Rozvod manželství či rozpad kohabitace je jednou z nejnáročnějších 

životních situací. Úplné zpracování této události trvá často až několik let. 

Až po takto dlouhé době dochází k plné restrukturaci života všech 

zúčastněných. Přes značně individuální rozměr rozvodu a jeho prožívání se 

dají vysledovat určité pravidelnosti v jeho průběhu, např. výše zmiňované 

fáze rozvodového procesu. Těchto pravidelností se dá využít při formulaci 

účinných strategií adaptace a pomoci při obnově sociálního fungování v/po 

rozvodu. Jednou z forem pomoci, kterou naše společnost v těchto situacích 

nabízí je manželské a rodinné poradenství, které má u nás ve své 

institucionalizované podobě dlouhou tradici. 

     Tato práce se zabývá analýzou efektu konkrétního skupinového 

programu v rámci manželského a rodinného poradenství. První - teoretická

část obsahuje kontext tématu, jak jej nabízí odborná literatura. Druhá -

výzkumná část nabízí kvalitativní analýzu rozhovorů (individuálních 

i skupinového) s absolventy programu. Výstupem práce je souvislejší 

syntéza analyzovaných kategorií, která je pokusem o formulaci účinných 

strategií pomoci  formou skupinové práce při adaptaci na rozvod 

manželství (závěr kap. 11). 

    Práce tak splnila cíle vytyčené v kapitole 6. Přináší, formou kvalitativní 

analýzy rozhovorů, hodnocení skupinového programu pomoci při rozvodu 

manželství/rozpadu kohabitace. Dotazovaní hodnotí explicitně program 

jako efektivní. (O negativním hodnocení (a to ještě v implicitní podobě) 

můžeme uvažovat pouze u klientů, kteří se odmítli účastnit výzkumu). 

Výsledky výzkumu tak mohou být použity k případné úpravě zkoumaného 

programu.  
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Seznam zkratek:

AMRP: Asociace manželských rodinných poradců

MRP: Manželské a rodinné poradenství

OSPOD: Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

IDI: hloubkový rozhovor  (in depth interview)

KBT: kognitivně-behaviorální terapie

MPSV: Ministerstvo práce a sociálních věcí

A1: Respondent ze skupiny A (muž)

a2:  Respondent ze skupiny A(žena)

B1: Respondent ze skupiny B (muž)

b2:  Respondent ze skupiny B (žena)
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Příloha: Polostrukturovaný scénář rozhovoru 

     Položky představují pouze rámcová témata. Respondent se mohl 
vyjadřovat volně, s minimálními zásahy tazatele. Scénář mohl být během 
rozhovoru měněn, otázky mohly být doplňovány. Sledován a dodržován 
byl pouze směr a hlavní téma rozhovoru. Před položením první otázky, 
otevřením prvního tématu, byl respondentovi vysvětlen účel rozhovoru, 
způsob jeho zpracování a využití. Respondent byl ujištěn o maximální 
anonymizaci při zpracování rozhovoru a dodržení obecné mlčenlivosti. Se 
zpracováním rozhovoru pro účely této práce vyslovil respondent vždy 
výslovný souhlas.

1. Za jakých okolností jste do skupiny přišel/přišla?

2. Co jste od účasti ve skupině očekával/a?

3. Jak jste se ve skupině cítil/a?

4. Čí příběh Vás zaujal nejvíce, proč? 

5. Věnovala skupina dle Vašeho mínění Vašemu problému dostatečnou 

pozornost?

6. Změnila se Vaše situace během/po skončení skupiny, jak? 


