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Abstrakt:

Bakalářská  práce  pojednává  o  možných  rizicích  střídavé  péče  v  souvislosti  s  dítětem 

předškolního věku. Na úvod je zde zmínka o rodině a faktorech, které mohou vést k jejímu 

rozvratu.  Následně  jsou  vymezeny  a  popsány  tři  typy  porozvodového  uspořádání,  které 

v České republice  umožňuje  současná právní  úprava.  Jádro práce  tvoří  kapitola  věnována 

střídavé péči, jejím nejčastěji uváděným výhodám a nedostatkům a rovněž výzkumům, které 

na dané téma byly realizovány. Další kapitola pokračuje vybranými oblastmi předškolního 

období, které jsou dávány do souvislostí s rozvodem rodičů a s klady a zápory střídavé péče. 

Důraz je kladen na rizika tohoto porozvodového uspořádání, která by měla být brána v potaz 

jak rodiči,  tak samotnými soudy. Součástí  práce je rovněž návrh výzkumného projektu na 

dané téma.
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Abstract:

The  present  bachelor's  thesis  deals  with  the  possible  risks  of  joint  custody of  preschool 

children. At the beginning there are some notes on family and the factors which can lead to its  

break-up. Then the three possible after-divorce arrangements which are allowed by the current 

legal regulation of the Czech Republic are defined and described. The core of the thesis is the 

chapter  on  joint  custody,  which  describes  its  most  frequently  cited  advantages  and 

shortcomings which also presents previous research into this topic. The next chapter describes 

selected areas of the preschool period of child development, which are linked to the divorce of 

the parents, and to the pros and cons of joint custody. Emphasis is placed on the risks of this 

after-divorce  arrangement,  which  should be  taken into  account  by parents,  as  well  as  by 

courts. The final part of the thesis is the proposal for a research project in this field. 
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Úvod

K  výběru  tématu  této  bakalářské  práce  mě  vedla  skutečnost,  že  střídavá  péče 

představuje velice aktuální problematiku, o níž se živě diskutuje jak mezi odborníky z řad 

psychologů,  tak  mezi  širší  veřejností.  Při  pohledu  na  statistické  údaje  lze  pozorovat,  že 

populárnost  tohoto  porozvodového  uspořádání  stoupá  a  že  je  střídavá  péče  přidělována 

soudem častěji než v předchozích letech. Jedním z důvodů je všeobecně se rozšiřující názor, 

že dítě  potřebuje oba rodiče a  že zároveň oba rodiče  mají  právo na výchovu dítěte  i  po 

rozvodu. Na tom, že je toto téma natolik diskutované,  má rovněž značný podíl judikatura 

Ústavního soudu z roku 2014, která hlásá, že pokud jsou oba rodiče způsobilí  k výchově 

a mají-li  o  ní  po  rozvodu  zájem,  měla  by  být  střídavá  péče  pravidlem,  zatímco  jiné 

porozvodové uspořádání výjimkou (Hejná, Řezníček, 2014). 

V první  kapitole  se  budu věnovat  definici  pojmu rodina  a  zmíním rovněž  základní 

funkce, které rodina za ideálních podmínek zastává. Následovat bude krátký přehled důvodů, 

které vedou k nestabilitě rodiny až jejímu rozpadu a rozvodu manželů. Považuji rovněž za 

nutné  pozastavit  se  u  jednotlivých  druhů  porozvodových  uspořádání,  které  umožňuje 

současná právní úprava.

Kapitola druhá bude detailněji pojednávat právě o střídavé péči a o jejích všeobecně 

zmiňovaných kladech a záporech a rovněž o podmínkách, které jsou důležité pro její úspěšné 

zvládnutí.  Vzhledem  k  tomu,  že  téma  práce  je  zaměřeno  na  možná  rizika  tohoto 

porozvodového uspořádání, těžištěm kapitoly bude podrobnější zastavení právě u případných 

nedostatků střídavé péče, které by neměly být opomíjeny. 

Psychologové  uvádějí,  že  dojde-li  k  rozvodu  rodičů,  obvykle  touto  situací 

nejintenzivněji trpí děti v předškolním věku a adolescenti. Ve třetí kapitole se budu věnovat 

právě  předškolnímu  období  a  jeho  vybraným  charakteristikám  v  souvislosti  s  rozvodem 

rodičů a střídavou péčí. 

V poslední části této bakalářské práce navrhnu výzkum týkající se tématu střídavé péče. 

Zmíněny budou výsledky některých studií zaměřujících se na danou porozvodovou péči.
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1. Rodina a rozvod

1.1. Rodina a její funkce

Podat  jasnou  a  jednotnou  definici  pojmu  „rodina“  je  úkolem značně  nelehkým,  ba 

dokonce nemožným. Na rodinu lze totiž nahlížet jak z pohledu různých vědních disciplín 

a kultur, tak dokonce z několika oblastí téže vědy. Například Langmeier podává tuto definici 

rodiny: „Rodina je institucionalizovaná biosociální skupina, vytvořená přinejmenším ze dvou  

členů odlišného pohlaví, mezi nimiž neexistují pokrevní pouta, a z jejich dětí.“  (Langmeier, 

1988, str. 13).

Sobotková (2012) zdůrazňuje, že je potřeba se na rodinu dívat a chápat ji ze systémové 

perspektivy. Na rodinu jako systém je možné implikovat fakt, že celek je více než souhrn 

částí. Jinými slovy rodinný systém nelze poznat tím, že poznáme vlastnosti každého jejího 

člena, neboť rodina jako celek obsahuje cosi unikátního navíc a členové uvnitř se navzájem 

ovlivňují.  Každý  rodinný  systém  se  skládá  z  několika  subsystémů,  z  nichž  stěžejní  roli 

sehrává  subsystém  manželský  (či  partnerský).  Právě  schopnost  ženy  a  muže  vybudovat 

kvalitní vztah ovlivňuje do značné míry další subsystémy a zdravý vývoj dětí (Sobotková, 

2012).

Rodina  by  v  ideálním případě  měla  zastávat  určitě  základní  funkce.  Šulová  (2011) 

udává jejich následující výčet:

 biologická či reprodukční funkce

 materiální či ekonomická funkce

 výchovná či socializační funkce

 emocionální funkce

První  z  výše  jmenovaných,  tedy  funkce  reprodukční,  představuje  funkci  klíčovou. 

Nutno však podotknout, že v dnešní době je velice ovlivněna několika významnými faktory. 

Mezi  ně  patří  například  narůstající  počet  párů,  které  se  potýkají  s  neplodností.  Neméně 

podstatného činitele majícího vliv na biologickou funkci rodiny představuje rovněž odmítavý 

postoj mladých lidí k rodičovství, často spojený s upřednostněním kariéry (Šulová, 2011). 
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1.2. Dysfunkce a nestabilita rodiny

Ohlédneme-li se zhruba na počátek druhé poloviny dvacátého století, lze zaznamenat 

postupný nárůst manželství končících rozvodem. Statistiky uvádí, že za posledních dvacet let 

se  v  České  republice  rozvede zhruba  třicet  tisíc  párů  za  rok,  tedy přibližně  každé  druhé 

manželství. Vyvstává otázka, čím to je, že v porovnání s dobou před padesáti a více lety lidé 

volí rozvod častěji? Jedním z důvodů této křehkosti manželských vztahů by mohla být jakási 

obecně rozšířená ideologie lásky. S ní souvisí mnohdy až přehnané a nereálné požadavky na 

svého partnera či partnerku a také to, že pro stále větší počet jedinců se stává láska nezbytnou 

podmínkou pro setrvání ve vztahu. Jakmile se muž či žena zamilují do někoho jiného nebo se 

přestanou  milovat  navzájem,  jejich  manželství  je  silně  ohroženo  (Dudová,  Hastrmanová, 

2007).  Krom toho  mohou  mít  značný  vliv  na  nestabilitu  rodiny například  redukce  vlivu 

náboženských kodexů na rodinný život,  tolerance  mimomanželských vztahů nebo tlak  na 

jedince  jako na  výkonnou bytost  a  z  toho plynoucí  nejistota  ohledně opravdové hodnoty 

manželství (Sobotková, 2012). 

Míru stability dnešní rodiny rovněž silně ovlivňuje všeobecně rozšířené právo každého 

jedince  na  štěstí  a  upřednostňování  individuálních  potřeb  před  zájmy  celku.  Nutno 

podotknout,  že  tento  vzorec  je  platný  pro  společnost,  která  se  nepotýká  s  materiálním či 

jiným nedostatkem, nýbrž je momentálně dobře zajištěna. V této fází dostatku a materiálního 

zajištění  se  aktuálně  nachází  i  Česká  republika.  Vedle  toho  však  existují  státy,  kde 

ekonomická  situace  dosáhla  hranice  chudoby  a  jejichž  obyvatelé  se  ustavičně  potýkají 

s existenčními  problémy  až  bojem  o  přežití.  Paradoxně  právě  v  těchto  oblastech  bývá 

soudržnost rodiny nejvýraznější. Je však třeba mít na paměti, že výše zmíněné souvislosti se 

případ  od  případu  liší,  že  každá  rodina  představuje  zcela  specifickou  a  neopakovatelnou 

jednotku a proto by nebylo moudré tyto poznatky zevšeobecňovat (Šulová, 2003).   

Faktory  vztahující  se  k  nejširšímu  sociálnímu  prostředí  ovlivňují  rodinu  na  úrovni 

makrosystému.  Z hlediska  mezosystému stabilita  rodiny souvisí  především s  genetickými 

informacemi  a  vzorci  chování,  které  si  s  sebou  jedinec  přináší  z  původní  rodiny.  Avšak 

nejsilněji  jde  rodinná  soudržnost  ruku  v  ruce  s  faktory  mikrosystému,  z  nichž  uveďme 

především  schopnost  partnerů  spolu  zdravě  komunikovat,  dělit  se  o  povinnosti  spojené 

s chodem domácnosti, zájem o společně strávené chvíle a v neposlední řadě rovněž výchovné 

působení na děti (Šulová, 2003). 

Někdy se může krize v manželství dostavit zkrátka proto, že si pár přestane názorově 
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rozumět, z čehož často pramení narůstající pocit zklamání a nespokojenosti. Tománek (2015) 

uvádí, že v průběhu manželství mohou nastat dvě velké krize. První se objevuje obvykle mezi 

3. - 6. rokem manželství a dala by se označit jako „syndrom nonromantičnosti“. V této fázi 

ubývá projevů romantiky oproti tehdejšímu období zamilovanosti a manželé začínají někdy 

pociťovat  nepříjemný  stereotyp.  Z  toho  často  vyvěrají  negativní  emoce,  názorový  rozkol 

a četnější neshody. Druhá krize se může dostavit přibližně mezi 17. - 25. rokem manželství 

a trvá obvykle rok a více, i když délka trvání se přirozeně případ od případu liší. Nazývá se 

jako „syndrom prázdného hnízda“ a souvisí s osamostatněním a odstěhováním dětí od rodičů. 

Manželé  si  začínají  plně  uvědomovat,  že  stárnou.  Může  se  objevit  krize  středního  věku 

a manželé někdy vyhledávají mimomanželskou sexuální zkušenosti (Tománek, 2015). 

1.3. Pojmové vymezení rozvodu a rozvodová situace

Matějček s Dytrychem (2002) charakterizují rozvod následovně:  „Rozvod je formálně  

právním ukončením manželského vztahu dvou jedinců, krajním řešením v procesu rozvratu  

manželství; rozvod na rozdíl od rozvratu manželství je deklarován, a to tím, že je podán návrh  

na rozvod, že proběhne rozvodové řízení a do celého děje, který byl předtím pouze součástí  

rodinného života, vstupují úřední instituce.“ (Matějček, Dytrych, 2002, str. 39). 

Soud může manželství rozvést tehdy, je-li trvale, hluboce a nenapravitelně rozvráceno 

a pokud zároveň nelze očekávat jeho obnovení. Za příčiny rozvratu manželství se považuje 

porušení některých manželských povinností, kterými jsou „povinnost manželů žít spolu, být si  

věrni, vzájemně respektovat svoji důstojnost, pomáhat si, společně pečovat o děti a vytvářet  

zdravé  rodinné  prostředí  pří  zachování  stejných  práv  a  povinností  pro  oba  manžele“  

(Francová, Dvořáková Závodská, 2014, str. 2).

Rozvod má své sociální, etické, právní, psychologické a také emoční aspekty. Všechny 

tyto  charakteristiky  úzce  souvisí  s  jedincovou  frustrací  a  konflikty,  které  se  mezi 

zúčastněnými  stranami  odehrávají  v  době  rozvodu.  Citové  a  další  strádání  bohužel  často 

vedou  ke  vzájemné  nevraživosti  a  nepřátelskému  chování,  o  nichž  se  Warshak  (2004) 

vyjadřuje  jako o tzv.  „rozvodových jedech“.  Ty mohou mít  jak odlišnou koncentraci,  tak 

různou konkrétní podobu. Mezi nejčastější formy rozvodových jedů patří pomluvy, ostřejší 

kritika, programování dítěte nebo verbální napadání (Warshak, 2004). 

Je nezpochybnitelné, že rozvod patří k jedné z nejbolestivějších a nejkomplikovanějších 
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událostí,  kterou  si  člověk  za  život  projde.  Ve  většině  případů  zpřetrhá  vazby v  doposud 

existujícím intimním vztahu,  naruší  vědomí kontinuity života a  dotýká se podstaty lidské 

identity. Má dopad na ekonomický a sociální status a na zaběhnutý systém fungování rodiny, 

výchovu dětí a vztah se širší rodinou. Napříč tomu všemu by jedinci měli usilovat o jakousi 

zdravou podobu rozvodu a ukončit manželství bez zbytečných hádek a konfliktů, tak, aby se 

docílilo co nejmenšího dopadu na samotné manžele a zejména na jejich děti (Tománek, 2015).

1.4. Možný dopad rozvodu na členy rodiny

Rozvod je některými odborníky považován za projev tzv. sociální patologie, který má 

neblahý dopad jak na rozvádějící se manžele, tak na jejich děti a na širší rodinu. Jen zřídka se 

stává, že by členové rodiny v této svízelné životní situaci citově či jinak nestrádali (Matějček, 

Dytrych,  2002).  Bylo  zjištěno,  že  v  souvislosti  s  předrozvodovou  krizí  a  porozvodovou 

adaptací jsou partneři silně ohroženi nárůstem nemocnosti a poklesem pracovní výkonnosti. 

V důsledku zvýšeného stresu a pravděpodobně i snížené schopnosti koncentrace hrozí vyšší 

riziko úrazů. Obvykle alespoň jeden z manželů se potýká se sníženým sebehodnocením, od 

čehož vede jen malý krok k depresivnímu ladění a ztrátě pocitu smysluplnosti.  To, zda se 

u daného jedince některý z těchto důsledků rozvodu objeví patrně silně souvisí  s tím, zda 

rozvod inicioval (Šulová, 2011). 

Rozvodovou  situací  mohou  samozřejmě  intenzivně  trpět  rovněž  děti,  i  když  nutno 

podotknout,  že  zde hraje  silnou roli  věk dítěte  a  podoba předrozvodové situace v rodině. 

Ačkoli  rozvod  může  pro  partnery  i  širší  rodinu  představovat  to  nejschůdnější  řešení 

a znamenat vysvobození ze svízelné situace,  děti  někdy nemusí být téhož názoru.  Rozvod 

matky a otce pro ně často představuje vysoce traumatizující zkušenost, která v nich vyvolává 

mnoho viditelných i skrytých reakcí. Jako nejčastější projevy se objevují zlost, zmatek, obavy, 

pocit viny a různé somatické problémy. Není nikterak překvapující, že těmito důsledky jsou 

ohroženy především ty děti, které jsou svědky četných rozepří, hádek a konfliktních situací 

mezi svými rodiči (Tománek, 2015).

Mnoho studií se zabývá tím, jak se v rozvodové situaci rodičů liší chování a prožívání 

dětí napříč různými vývojovými fázemi. Smith (2004) podotýká, že podobnosti jsou v tomto 

ohledu větší než rozdíly. Pocity bývají stejné, ale liší se ve způsobu vyjádření. U předškolního 

dítěte se může objevit zastavení či regrese ve vývoji a ztráta zájmu o hru se svými vrstevníky. 

Děti v mladším školním věku (obzvláště chlapci) se někdy vyrovnávají s rozvodovou situací 

12



prostřednictvím zvýšené agrese vůči okolí a u adolescentů může dojít ke zhoršení školního 

výkonu. Nutno podotknout, že tyto jednotlivé důsledky se nedají zobecňovat pro ten který 

věk,  neboť  velmi  záleží  na  osobnosti  dítěte.  Lze  však  usuzovat,  že  reakce  dětí  různého 

vývojového období mají společného činitele, kterým je smutek (Smith, 2004).

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, na rodinu je třeba nahlížet jako na systém, 

uvnitř kterého na sebe jedinci navzájem působí. A právě vztahy a interakce mezi jednotlivými 

členy rodiny bývají v předrozvodové situaci i v rámci porozvodové adaptace často narušeny. 

Dillman Taylor et al. (2011) ve své studii upozorňují, že po rozvodu rodičů může být vztah 

mezi dítětem a rodičem značně poznamenán. Shrnují, že děti bývají často frustrované tím, že 

s nimi  rodiče během rozvodu méně komunikují,  což má pravděpodobně úzkou spojitost  s 

vyšší mírou stresu, kterou rozvádějící se manželé zakouší. Matky a otcové, kteří se zapojili do 

výzkumu  týkajícího  se  porozvodové  adaptace  často  referovali  problém  s  porozuměním 

a jakýmsi  správným  vyladěním  na  své  dítě  v  rámci  porozvodové  adaptace.  Výzkumníci 

zjistili,  že pozitivní vliv na vztahy mezi rodiči  a dětmi má tzv.  Child Parent Relationship 

Therapy (CPRT), která zmírňuje jak stres rodičů, tak patologické projevy v chování dítěte 

(např.  agrese, zvýšená plačtivost)  a jeví se jako vhodná intervence pro zkvalitnění vztahů 

mezi rodičem a dítětem v době po rozvodu (Dillman Taylor et al., 2011).  

1.5. Typy porozvodového uspořádání

Není  pochyb  o  tom,  že  zvolená  varianta  porozvodového  uspořádání  bude  mít 

pravděpodobně dalekosáhlé důsledky pro příští život a vývoj dítěte. Ideální případ představuje 

situace, v níž jsou rodiče natolik vyspělými osobnostmi, že se rozumně dohodnou na tom, 

jaká péče bude pro dobro jejich dítěte nejvhodnější a soud jejich návrh pouze schválí. Bohužel 

ne  vždy jsou  matka  s  otcem schopni  potlačit  vlastní  křivdy  a  domluvit  se.  Často  chtějí 

prosadit potřeby svoje a dítě se stává pouze nástrojem, jak toho docílit.  V této chvíli pak 

přichází na řadu soudní jednání, mnohdy se vlekoucí v řádech měsíců, do něhož bývá zapojen 

soudní znalec, který posuzuje výchovné předpoklady rodičů spolu s přáním a zájmem dítěte 

(Bakalář, 2006).

Znalec,  který  je  obvykle  z  oblasti  psychologie,  případně  psychiatrie,  se  zaměřuje 

v rámci dané rodiny na mnoho aspektů. Vyšetřuje osobnosti rodičů, především jejich citovou 

a psychosociální  zralost  a  případné patologické rysy osobnosti.  Rovněž se zajímá o vztah 

rodičů k dítěti,  a jak píše Bakalář (2006),  sleduje přítomnost  „lásky zdravé,  zaměřené na  
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rozvoj a štěstí dítěte, a lásky deficitní, sobecké, zaměřené převážně na uspokojení vlastních  

potřeb“ (Bakalář, 2006, str.18). Neméně důležité je posoudit charakter a strukturu mravních 

norem rodičů, aby dítě mělo dobrý vzor pro formování vlastního charakteru, ochotu tolerovat 

právo dítěte na stýkání se s druhým rodičem a v neposlední řadě rovněž kvalitu rodinného 

zázemí, které může ten který rodič dítěti poskytnout (Bakalář, 2006). 

Při  vyšetření  dítěte  se  soudní  znalec zaměřuje na jeho osobnost  a  vývojový stupeň. 

Snaží se získat informace o jeho vztahu k oběma rodičům, případně sourozencům, prarodičům 

a širší  rodině,  se  kterou se do nynějška  stýkalo.  Při  vyšetření  nezletilého je  třeba  mít  na 

paměti, že dítě může být v závislosti na svém věku citově a rozumově nezralé. V situaci, kdy 

mezi rodiči panuje vyhrocený konflikt, nebývá výjimkou, že je dítě citově vydíráno, upláceno 

nebo programováno. Realita je však taková, že i pro zkušeného odborníka může být velice 

těžké rozpoznat, zda k manipulaci dochází či nikoliv (Bakalář, 2006). 

V současné době umožňuje právní úprava tato porozvodová uspořádání: svěření dítěte 

do  péče  jednoho  rodiče  se  stanovenými  návštěvami  druhého  rodiče,  společnou  péči 

a střídavou  péči  (Procházková,  2011).  Jednotlivé  typy  porozvodové  péče  bych  nyní  ráda 

v krátkosti popsala.

1.5.1. Svěření dítěte do péče jednoho rodiče

Tato  alternativa  představovala  až  doposud  nejrozšířenější  formu  porozvodového 

uspořádání,  přičemž děti  byly v drtivé  většině  případů svěřovány do péče  matky.  Osoba, 

u které  dítě  bydlí,  tedy rodič  rezidenční,  má za  dítě  větší  právní  zodpovědnost  než  rodič 

nerezidenční,  kterému  jsou  soudem určeny návštěvy.  Jen  zřídka  bývá  nerezidenční  rodič 

zbaven rodičovských práv zcela. Tato situace spolu se zákazem návštěv nastává pouze tehdy, 

pokud  je  působení  dané  osoby  na  dítě  shledáno  jako  zcela  nevhodné.  Děje  se  tak  ve 

výjimečných případech, například když je u daného rodiče prokázána drogová závislost nebo 

hrozí, že by mohl dítě nějakým způsobem ohrožovat (Procházková, 2011).

V některých případech jsou rodiče schopni se na návštěvách domluvit  a soud pouze 

schválí  jejich  vzájemnou  dohodu.  Dle  Matějčka  a  Dytrycha  (2002)  je  z  psychologického 

hlediska  výhodná  taková  situace,  kdy  je  dítě  v  převažující  péči  jednoho  rodiče,  ale 

nerezidenčnímu rodiči  je umožněn častější a dlouhodobější  styk.  Dítě pak u tohoto rodiče 

tráví delší  doby v celku, které mají například podobu dvou až tří týdnů vícekrát do roka, 

jednoho  měsíce  o  letních  prázdninách  a  lze  je  rovněž  kombinovat  s  pravidelnými 
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víkendovými  návštěvami.  Dítěti  tak  zůstane  zachována  podoba  jednoho  domova,  ale 

nerezidenčnímu rodiči bude zároveň umožněno zažít s dítětem i běžný všední den, kdy ho 

doprovodí do školy či na kroužky nebo s ním bude moci vypracovávat úkoly.  Oba si tak 

k sobě snadněji  zachovají  kladný citový vztah spíš,  než když se vídají  jen na návštěvách 

o víkendech (Matějček, Dytrych, 2002). 

Jak  uvádí  Procházková  (2011),  porozvodová  péče  může  mít  rovněž  podobu  tzv. 

rozšířeného styku. Dítě je sice svěřeno do péče jednoho z rodičů, avšak u druhého rodiče dítě 

tráví  i  několik  dní  v  týdnu  a  přespává  u  něj.  Nutno  podotknout,  že  se  tento  způsob 

porozvodového uspořádání  přibližuje  spíše střídavé péči.  Při  takto  rozšířeném styku musí 

soud zvážit, zda je daný rodič schopen dítěti poskytnout například vlastní postel a dostatečný 

prostor, kde si dítě bude moci v klidu vypracovávat úkoly. Soud by měl rovněž přihlédnout k 

výchovným schopnostem onoho rodiče (Procházková, 2011). 

1.5.2. Společná péče

Při  společné  péči  o  dítě  spolu  partneři  nadále  sdílí  jednu domácnost  i  po  rozvodu. 

Někdy k takovému řešení partneři dospějí po oboustranné dohodě, jindy je k tomu donutí 

bytová a finanční situace. Při této formě porozvodového uspořádání má matka i otec svůj 

vlastní soukromý život, ale o svého potomka nadále pečují společně v rámci jednoho bytu.  

Tato forma výchovy je však pro svá specifika spíše vzácná (Novák, Průchová, 2007). Někdy 

je společná péče volena tehdy,  když nezletilec brzo dovrší  věku osmnácti  let  a z pohledu 

rodičů  je  tak  zbytečné  se  na  tak  krátkou  dobu  soudit  o  péči  a  výživné.  S  touto  formou 

porozvodového  uspořádání  musí  ze  zákona  souhlasit  oba  rodiče  (Francová,  Dvořáková 

Závodská, 2014).

1.5.3. Střídavá péče

Ze statistik  lze  vypozorovat,  že  se  jako forma porozvodové péče  volí  střídavá péče 

častěji než v předchozích letech – viz tabulka 1. Jedná se o takové porozvodové uspořádání,  

při němž o dítě střídavě pečují matka i otec. O střídavé péči detailněji pojednává následující 

kapitola.
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období 
typ 

uspořádání

1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013

po rozvodu 
svěřeno matce

28 629 28 746 26 276 15 148 21 045 19 799 20 411

svěřeno otci 2 017 2 067 2 109 1 597 1 758 1 757 1 697

střídavá popř. 
společná  péče

- 585 807 1 220 1 945 2 121 2 483

jiná fyzická 
osoba

140 168 103 80 83 63 68

Tab. 1: Rozhodnutí soudu v řízení o nezletilých dětech pro případ rozvodu rodičů (Ministerstvo 
spravedlnosti ČR, 2014)
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2. Střídavá péče

2.1. Definice střídavé péče a její právní zakotvení v ČR

Střídavá  péče  představuje  takovou  formu  porozvodového  uspořádání,  kdy  je  dítě 

svěřeno v přesně vymezeném období do výchovy a péče jednoho z rodičů a v následujícím 

časovém období do péče a výchovy rodiče druhého. Soud zároveň vymezí práva a povinnosti 

obou rodičů. Délku intervalu střídání zákon nevymezuje, nicméně nejčastěji se v nynější době 

střídají  děti  u  rodičů  po  jednom týdnu  (Novák,  2013).  Je  však  možné  dohodnout  se  na 

intervalech kratších či delších. Například u dětí v mladším předškolním věku je vhodnější 

střídání po dvou či třech dnech, aby dítě netrpělo odloučením od druhého rodiče. Je-li naopak 

pro rodiče i dítě doba jednoho týdne příliš krátká, může interval střídání představovat dva 

týdny (Špaňhelová, 2010). 

Pojem střídavé péče byl do české právní úpravy včleněn až novelou zákona o rodině č. 

91/1998 Sb., respektive § 26 odst. 2 zákona o rodině, který říká: „Jsou-li oba rodiče způsobilí  

děti  vychovávat  a  mají-li  o  výchovu zájem,  může soud svěřit  dítě  to  společné,  popřípadě  

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

Se střídavou péčí jsme se v České republice však ve výjimečných případech mohli setkat 

i před  rokem  1998,  a  to  tehdy,  schválil-li  soud  návrh  samotných  rodičů  na  takovéto 

porozvodové uspořádání (Francová, Dvořáková-Závodská, 2014).

Od 1.1.2014 je střídavá péče upravena v ust. § 907 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., obč. 

zák., jež uvádí: „Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo  

do společné péče; soud může dítě svěřit i do péče jiné osoby než rodiče, je-li to  potřebné  

v zájmu dítěte. Má-li být dítě svěřeno do společné péče, je třeba, aby s tím rodiče souhlasili.“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že k rozhodnutí soudu o střídavé péči není zapotřebí souhlasu 

obou rodičů (Řezníček, Hejná, 2014).

S velice zásadními nálezy přichází v roce 2014 Ústavní soud, a to hned několikrát. 

Judikatura ze dne 26.5.2014 hlásá přednostní ukládání střídavé péče, neboť zájmem dítěte je, 

aby bylo v péči obou rodičů. Jsou-li matka i otec způsobilí dítě vychovávat, mají-li o výchovu 

zájem a dbají o výchovu i po stránce citové, rozumové a mravní, mělo by být jiné řešení než 

střídavá  výchova  pouze  výjimkou.  Dne  30.5.2014  Ústavní  soud  judikuje,  že  ani  velká 

vzdálenost bydlišť obou rodičů není důvodem, který by měl střídavou péči a priori vylučovat. 
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A v neposlední řadě dochází soud dne 25.9.2014 k závěru o právu obou rodičů na péči o dítě. 

Toto právo však může být údajně naplněno pouze tehdy, pokud o dítě mohou rodiče pečovat 

matka i otec stejnou dobu (Řezníček, Hejná, 2014). 

Na tomto místě  bych si  dovolila  uvést  krátkou reflexi.  Po podrobném prozkoumání 

odborných pramenů, které se střídavé péči věnují, lze nalézt její odpůrce i zastánce. Autoři,  

kteří by se k volbě střídavé péče spíše přiklonili často uvádí zároveň nezbytné podmínky pro 

její co nejhladší průběh (viz dále). Mezi těmito předpoklady pro schválení střídavé péče stojí 

právě  souhlas  a  dohoda obou rodičů  na  této  formě  porozvodového uspořádání  a  zároveň 

blízkost  jejich  bydlišť,  aby  dítě  mohlo  navštěvovat  stejnou  mateřskou  či  základní  školu 

(Novák,  Průchová,  2007).  Proto  se obávám,  že  nové nálezy Ústavního soudu mohou být 

v mnoha případech, vzhledem k nejlepšímu zájmu dítěte, poněkud kontraproduktivní. Zda je 

tento názor oprávněný se však ukáže až postupem času po zhotovení důkladných výzkumů 

v této oblasti,  které vzhledem k aktuálnosti  problematiky (nejen)  v České republice zatím 

chybí.  Na nedostatku studií  sledujících dané téma se může podílet  i  fakt,  nakolik je  celá 

problematika  porozvodové  péče  o  dítě  choulostivá.  Aby  mohl  výzkum  v  této  oblasti 

proběhnout, je třeba proniknout do soukromí jednotlivých rodin za účelem poznání toho, jak 

dané rodině (a především dítěti) ta která péče prospívá. Lze se domnívat, že pro potencionální 

probandy by taková  situace  mohla  být  nepříjemná,  nepřirozená  a  mohla  by představovat 

překážku pro to, aby se rodiny do výzkumů vůbec kdy zapojily. 

2.2. Klady a přínosy střídavé péče

Střídavá péče má u některých odborníků z řad psychologů, soudců a právníků značné 

zastání. Například Špaňhelová (2010) vidí ve střídavé péči tu výhodu, že dítě žije s oběma 

rodiči,  tedy není ochuzeno o otcovskou ani mateřskou roli.  Má možnost komunikovat jak 

s matkou, tak otcem, klást jim otázky, které ho zajímají a na které mu může odpovědět právě 

ten který rodič. Za pozitivní přínos považuje rovněž to, že dítě může pozorovat různé strategie 

řešení problému, tak jak je řeší muži a ženy (Špaňhelová, 2010). 

O přínosech střídavé péče se obsáhle zmiňuje Novák (2013). Apeluje na to, aby střídavé 

péči nebyla vyčítána rizika, která nesouvisí s touto formou porozvodového uspořádání, ale 

spíše s rozvodovou a porozvodovou situací jako takovou. Ačkoli uznává, že střídavá péče je 

jen náhražka péče v harmonické rodině, domnívá se zároveň, že může představovat „nejlepší  

ze všech špatných řešení vyplývajících z kontextu rodinného rozvratu“ (Novák, 2013, str. 11). 
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Novák  spolu  s  Průchovou  (2007)  spatřují  klady střídavé  péče  v  podobných  bodech  jako 

Špaňhelová (2010), tedy že dítěti zůstane zachován mužský i ženský prvek výchovy a tím 

vzor pro vytvoření sociální a sexuální role a identity. K tomu autoři navíc dodávají výhody 

pro rodiče,  mezi které zařazují  například optimální rozložení času, tedy možnost se jeden 

týden  věnovat  dítěti  a  druhý  týden  kariéře,  díky  čemuž  mohou  matka  i  otec  snadněji 

předcházet „rodičovské vyhaslosti“ (Novák, Průchová, 2007; Novák, 2013). 

O převažujících pozitivech střídavé péče ve své studii píše rovněž psycholožka Nielsen. 

Provedla  metaanalýzu  celkem  40  výzkumů  zabývajících  se  střídavou  péčí,  které  byly 

realizovány  za  posledních  25  let  v  USA,  Norsku,  Belgii,  Holandsku  a  Velké  Británii. 

Výsledky ukázaly, že děti ze střídavé péče mají lepší fyzické zdraví, lepší vztahy s matkou 

i otcem, mají méně problémů chování a jsou emocionálně stabilnější než děti z výhradní péče 

jednoho z  rodičů.  Na druhou stranu však  Nielsen  dodává a  upozorňuje,  že  přes  převahu 

lepších výsledků dětí ze střídavé péče není toto porozvodové uspořádání vhodné pro každého. 

Hlavním důvodem, který snižoval úspěšnost střídavé péče v její metaanalýze byl pokračující 

vysoký konflikt v rodině a chudý emocionální vztah s otcem (Nielsen, 2014). 

Studií a prací, které vyslovují střídavé péči podporu, by se zajisté našla ještě celá řada.  

Dle mého názoru je však třeba si celou situaci příliš neidealizovat, nýbrž vzít na vědomí, že 

výše jmenované klady střídavé péče se mohou projevit pouze za určitých podmínek. Je tedy 

nezbytné přistupovat k jednotlivým případům individuálně, neboť co funguje v jedné rodině, 

nemusí se osvědčit v rodině jiné. 

2.3. Podmínky pro úspěšné zvládnutí střídavé péče

Špaňhelová  (2010)  krom  výše  zmíněných  výhod  střídavé  péče  podává  i  výčet 

podmínek, které jsou nezbytné k tomu, aby rodiče o střídavé péči mohli začít vůbec uvažovat. 

Mezi  ty  nejpodstatnější  patří  zejména  schopnost  matky  a  otce  mezi  sebou  komunikovat 

o otázkách,  které  se týkají  jejich dítěte.  Chuť se domluvit  a schopnost  reagovat  na svého 

bývalého partnera či partnerku bez afektů rovněž napomohou tomu, aby rodina situaci střídání 

lépe zvládla. Stěžejní podmínku pro přistoupení na střídavou péči by rovněž měla být blízkost 

bydlišť obou rodičů, aby dítě mohlo navštěvovat stejnou mateřskou, základní či střední školu 

a mělo možnost se tak lépe začlenit do kolektivu ostatních dětí (Špaňhelová, 2010).

Rodiče spolu musí bych schopni komunikovat rovněž proto, aby se mohli pravidelně 
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domlouvat na běžných denních aktivitách dítěte. Jejich osobnosti by měly být natolik vyzrálé, 

aby spolu dokázali rozmlouvat například o tom, zda bude mít dítě u každého rodiče své věci  

nebo zda  se bude muset  pravidelně  stěhovat  i  s  výbavou.  Měli  by mít  rovněž  vyřešenou 

otázku financování kroužků a nákladnějších povinností. Nezbytná je také dohoda, zda bude 

uplatňovat daňové zvýhodnění  na vyživované dítě  matka nebo otec.  V neposlední řadě je 

nutné si  vyjasnit,  kde bude mít  dítě  trvalé  bydliště  nebo který lékař bude jeho obvodním 

lékařem (Dudová, Hastrmanová, 2007).

Obávám  se,  že  představy  o  tom,  jak  spolu  rodiče  budou  po  rozvodu  věcně 

a konstruktivně komunikovat o věcech týkajících se dítěte, mohou být v některých případech 

poněkud  zidealizované.  Vždyť  právě  neschopnost  domluvit  se  a  zdravě  komunikovat  je 

mnohdy hlavním důvodem, proč se manželé rozvádějí. A právě tato situace se mnohdy stává 

jakousi živnou půdou pro to, aby se mohla projevit možná úskalí střídavé péče.

Kvalitu střídavé péče rovněž ovlivňuje citové pouto mezi dětmi a rodiči. Sandler et al. 

(2013),  do  jejichž  studie  bylo  zapojeno  celkem 141  dětí  s  průměrným věkem 13  let  se 

zaměřovali právě na emocionální vztahy v rodině po rozvodu a duševní zdraví dítěte. Zjistili, 

že  pokud  měly  děti  chudý  emocionální  vztah  s  otcem a   přespávaly  u  něho  častěji  než 

sedmkrát za měsíc, objevovaly se u nich znaky depresivity a problémy s chováním. Byl-li 

naopak vztah s otcem hodnocen jako dobrý a dítě u otce přespávalo častěji než sedmkrát za 

měsíc, o to víc se posiloval jejich vztah a děti lépe prosperovaly (Sandler et al., 2013). 

2.4. Nedostatky a možná úskalí střídavé péče

Nyní bych se ráda věnovala charakteristikám tohoto porozvodového uspořádání, které 

mohou mít v některých případech neblahý dopad na zdravý duševní vývoj dítěte. Pokusím se 

zde poukázat na ty aspekty střídavé péče, které ne vždy znamenají „to nejlepší pro dobro 

dítěte“, jak často zaznívá při vynesení rozsudku pro střídavou péči. 

Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody střídavé péče patří tyto:

 V důsledku neustálého střídání bytu matky a otce může vzniknout u dítěte pocit, že 

není nikde doma. 

 Pakliže  každý  z  rodičů  zastává  odlišné  výchovné  styly,  bude  výchova  dítěte 

nejednotná.
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 Střídavá  péče  s  sebou  někdy  nese  riziko  programování  dítěte  a  popouzení  proti 

druhému rodiči.

 Dítě  může  sloužit  jako  jakýsi  prostředník  pro  vzkazování  si  nepříjemností  mezi 

matkou a otcem.

 Neustálé  cestování  mezi  dvěma  domovy  se  může  stát  po  čase  pro  dítě  náročné 

a unavující.

 Může  vyvstat  problém  s  dvojím  vybavením,  případně  neustálým  stěhování  věcí 

(Koťátková, 2008; Procházková, 2011; Pavlát, 2012).

Vzhledem k tomu, že těžištěm této práce je upozornit na rizika, která by v souvislosti se 

střídavou péčí  neměla  být  přehlížena,  budu se  v  další  části  věnovat  jednotlivým úskalím 

tohoto porozvodového uspořádání trochu podrobněji. 

2.4.1. Dva domovy

V souvislosti s možnými nedostatky střídavé péče je obvykle uváděna na prvním místě 

výhrada  týkající  se  nestálosti  prostředí,  která  provází  toto  porozvodové  uspořádání  a  je 

způsobena tím, že dítě cestuje mezi bydlištěm matky a otce. Střídání prostředí nepovažuje za 

vhodné  například  Procházková  (2011)  a  označuje  ho  za  problém,  který  může  stát  proti 

střídavé péči.  Vždy by se při  volbě tohoto porozvodového uspořádání mělo přihlédnout k 

věku dítěte a rovněž  k tomu, jak snáší změny. Ne všechny děti si na neustálé cestování mezi 

dvěma bydlišti zvyknou a některé jedince to může po čase začít unavovat a stresovat. Je třeba 

dbát na to, aby dítě mělo dostatek prostoru pro regeneraci svých sil a  odpočinek. S ohledem 

na psychický vývoj dítěte je nevhodné střídání škol, jakkoli to někteří zastánci střídavé péče 

zpochybňují  tím,  že  děti  se  dovedou  přizpůsobit  lépe  a  rychleji  než  mnozí  dospělí 

(Procházková, 2011).  

Zkušenosti dětí stěhujících se mezi domovy jsou často ovlivněny řadou faktorů. Podle 

australské  studie  provedené  Cashmorovou  et  al.  (2010),  přináší  stěhování  mezi  dvěma 

domovy pro  děti  řadu obtížností,  které  jsou  spojeny jak  s  praktickou  stránkou stěhování 

a neustálého balení  svých věcí,  tak  s  emocionálním vypětí  těchto  dětí.  Nicméně intenzita 

těchto těžkostí je úzce spojena s tím, jak jsou bydliště rodičů daleko od sebe, jak často se dítě 

musí  stěhovat,  jaký stupeň konfliktu  panuje  mezi  rodiči  a  záleží  rovněž  na  osobnostních 

vlastnostech dítěte (Cashmore et al., 2010).
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Střídáním  domovů  a  psychoemocionálním  vývojem  batolat  a  předškolních  dětí  se 

zabývali McIntosh et al. (2010), kteří použili data z longitudinální studie australských dětí 

(LSAC). Z výsledků vyplynulo, že u dětí ve věku 2-3 let, které pravidelně střídají domovy 

rodičů (s jedním tráví alespoň 35% času a s druhým maximálně 65% za rok), byla zjištěna 

snížená pozornost a nižší schopnost setrvat u započaté hry. U dětí se rovněž objevily některé 

typické  znaky v  chování,  například  pláč  nebo zavěšení  se  na  rodiče,  který  se  ho chystal 

„opustit“ a vystřídat se s rodičem druhým. U těchto dětí se také častěji objevilo odmítání nebo 

dávení jídla a agresivita vůči rodičům jako například bití nebo kousání (McIntosh, 2010).

Jak již bylo řečeno v předchozím textu, Ústavní soud teprve 30.5.2014 judikoval, že ani 

velká vzdálenost bydlišť rodičů by neměla a priori vylučovat udělení střídavé péče. Je tedy 

pravděpodobné,  že  výsledky  a  studie  o  nevhodnosti  velké  vzdálenosti  bydlišť  rodičů 

a o úskalích, která s sebou přináší navštěvování dvou škol přijdou až po uplynutí nějakého 

času.

2.4.2. Konfliktní prostředí

Vzhledem k tomu, že ze zákona není nutné, aby se střídavou péčí souhlasili oba rodiče, 

dochází k tomu, že soud přiděluje střídavou péči i přes nesouhlas jednoho z nich. Ačkoli jsou 

rodiče vyzývání, aby při rozvodovém řízení mysleli především na své dítě a měli na paměti 

onu  známou  Dytrychovu  a  Matějčkovu  poučku  „přestali  jste  být  manželi,  ale  zůstáváte  

rodiči“, často se bohužel dítě stává jakýmsi prostředníkem, pomocí něhož si rodiče vyřizují 

své účty. Přichází na řadu mnohdy nekonečně se opakující řada soudních líčení. Dítě musí 

někdy podstoupit  vyšetření  provedené soudním znalcem a  odpovídat  například  na  otázky 

týkající se toho, koho má více rádo a se kterým z rodičů by chtělo bydlet, čímž bývá často 

hluboce frustrováno (Matějček, Dytrych, 2002).

Pavlát (2012) ve svém článku o porozvodovém uspořádání udává, že v důsledku růstu 

jakési  popularity  střídavé  péče  se  stalo  konečné  rozhodnutí  o  porozvodovém  uspořádání 

značně  nejistým.  Jsou-li  oba  rodiče  vhodným kandidátem na  pozici  rezidenčního  rodiče, 

projeví se pravděpodobně snaha jevit se před soudem v lepším světle, velice často na úkor 

druhého rodiče. Pokud matka i otec stojí o to, aby jim dítě bylo svěřeno do péče, použijí 

mnohdy i nečestných prostředků k tomu, aby spor vyhráli. Jedná se například o popouzení 

dítěte proti druhému rodiči nebo tzv. „programování“, o kterém již byla zmínka v předchozím 

textu. Pavlát konstatuje, že pokusy o zrovnoprávnění mužů ve výchově dětí vedou k tomu, že 
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soudní spory mnohdy hluboce zasáhnou všechny zúčastněné, avšak paradoxně nejvíce mohou 

poškodit právě děti (Pavlát, 2012). 

Děti se velice často cítí zodpovědné za štěstí svých rodičů a snaží se zabránit tomu, aby 

matka a otec setrvávali v konfliktu. Mohou proto cítit povinnost bydlet jak s matkou, tak 

otcem. Výsledkem paradoxně je, že ač jsou v uspořádání střídavé péče kvůli přetrvávajícímu 

konfliktu nešťastné, zároveň se zdráhají, ba dokonce nechtějí, aby se toto uspořádání změnilo 

(Cashmore et al., 2010). 

2.4.3. Riziko odlišného výchovné působení

Mezi  další  úskalí  střídavé  péče  patří  to,  že  dítě  může  být  vystaveno  působení  různých 

výchovných stylů, neboť každý z rodičů má někdy o výchově dítěte svou vlastní představu.   

Matka a otec (případně jejich nové rodiny, najdou-li  si rodiče po rozvodu partnera), 

mohou klást na dítě různé požadavky, jinak jej hodnotit, odlišně dítě motivovat k činnosti 

a stavět se různě k systému odměn a trestů. Dopady takové nesourodé výchovy jsou pro dítě 

nepříznivé a bohužel až tehdy, kdy se její negativní důsledky projeví, je svěření dítěte do péče 

jednoho z rodičů opět otevíráno.  Dítě je pak mnohdy podrobeno dalším soudním líčením 

a novým znaleckým posudkům,  což  pro  něj  přirozeně  znamená  jen  další  stres  a  zmatek 

(Koťátková, 2008). 

Situace bývá složitější, panuje-li mezi rodiči vyhrocený konflikt. V těchto případech je 

někdy  zájem  na  čemkoliv  spolupracovat  nulový.  Tím  spíše  může  dítě  zakoušet  různé 

výchovné  styly,  kdy  každý  týden  platí  jiná  pravidla.  Matky,  které  mají  dítě  ve  střídavé 

výchově  s  otcem  dítěte  a  jsou  s  rozhodnutím  soudu  nespokojeny,  shledávají  často  jako 

největší nevýhodu tohoto porozvodového uspořádání takové situace, kdy „jeden týden je něco 

černé a druhý bílé“. Někdy se dokonce stává, že to, co jeden z rodičů považuje za pro dítě 

důležité,  druhému se to jeví jako nepřijatelné. Není třeba dodávat, jaký chaos to asi musí 

v dítěti  vzbuzovat  a  jak  je  tímto  otřesena  jeho  základní  potřeba  jistoty  a  stability 

(Procházková, 2011).  

2.5. Výzkumy týkající se střídavé péče

V současnosti  nabízí světová literatura řadu studií  týkajících se střídavé péče o děti. 
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Nutno však podotknout, že se proběhlé výzkumy ve svých výsledcích často neshodují a jejich 

poznatky se od sebe mnohdy diametrálně liší. Jelikož problematika střídavé péče je v České 

republice oproti jiným státům ze kterých k nám přišla tématem novějším, představuje zatím 

málo probádanou oblast. Studie týkající se střídavé péče v českém prostředí bohužel zatím 

chybí, v důsledku čehož budu v této kapitole čerpat spíše ze zahraniční literatury.

2.5.1. Nedostatky studií argumentujících pro střídavou péči

Fehlberg et al. (2011) konstatují, že v současné době neexistuje mnoho studií, které by 

prokázaly vhodnost střídavé péče. Tím nejzásadnějším nedostatkem je skutečnost, že se do 

těchto  výzkumů  mnohdy  přihlásily  rodiny,  v  nichž  se  rodiče  na  střídavé  péči  dohodli 

dobrovolně. Je tudíž logické, že tyto výsledky není moudré zevšeobecňovat, neboť kdyby se 

jednalo o rodiny s přetrvávajícím konfliktem v důsledku nesouhlasu s tímto porozvodovým 

uspořádáním, mohly by výsledky vypadat zcela jinak (Fehlberg et al., 2011).

Podobně se o proběhlých studiích vyjadřuje i Pavlát (2010). Dle jeho názoru trpí studie, 

které  se  zabývají  jednotlivými  porozvodovými  uspořádáními  řadou  metodologických 

nedostatků,  jejichž těžiště  leží  v kvalitě výzkumných vzorků a v množství  intervenujících 

proměnných.  Nehledě  na  to  však  výsledky z  těchto  studií  slouží  jako  argumenty  silným 

zájmovým  skupinám,  jejichž  cíle  a  názory  jsou  mnohdy  protichůdné.  Jedná  se  zejména 

o organizace podporující práva otců (týkající se možnosti podílet se na výchově dítěte stejným 

dílem  jako  ženy),  které  jsou  schopny  na  výsledky  výzkumů  zatížených  metodologickou 

chybou pohlížet zcela nekriticky (Pavlát, 2010).

Ve své studii pro kanadskou vládu podrobuje proběhlé výzkumy ohledně střídavé péče 

značné kritice i Moyer (2004). Dle autora mnoho studií neuvádí zásadní informace například 

o tom,  zda  se rodiče  na porozvodové péči  o  dítě  dohodli  sami  a  dobrovolně,  zda  se tak 

rozhodli po vyjednávání či mediaci nebo zda toto uspořádání přidělil rodičům soud přesto, že 

s  ním  některý  z  nich  nesouhlasil.  Mnoho  výzkumů  rovněž  ignoruje  takové  intervenující 

proměnné,  kterými  jsou  například  vzdělání  rodičů  a  jejich  aktuální  příjem  nebo 

socioekonomický  status  rodiny,  které  mohou  ovlivnit  výsledky  studií.  Za  zcela  zásadní 

nedostatek  pak  považuje,  zahrnují-li  výzkumníci  do  střídavé  péče  i  takové  podoby 

porozvodového  uspořádání,  které  se  spíše  blíží  výhradní  péči  s  častými  návštěvami. 

V takových případech tráví dítě například 70% času s matkou a 30% času s otcem. Zde se 

nejedná  o  klasický  případ  střídavé  péče  a  výsledky  by  se  proto  neměly  interpretovat 
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v souvislosti s tímto typem uspořádání. Moyer rovněž upozorňuje, že nad longitudinálními 

výzkumy převažují  příčné  studie,  které  mají  však  v  tomto  případě  omezenou  výpovědní 

hodnotu (Moyer, 2004). 

V následující kapitole se pokusím dát do souvislosti obecné výhody a nevýhody střídavé 

péče s předškolním obdobím dítěte, k němuž se tato bakalářská práce vztahuje.
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3. Vybrané oblasti předškolního období ve vztahu k rozvodu 
rodičů a střídavé péči

Předškolní  období  se  obvykle  vymezuje  třetím  až  šestým  rokem a  pro  převažující 

vysokou aktivitu dítěte je někdy nazýváno „obdobím hry“. Předškolní věk představuje natolik 

rozmanité a co do vývojových změn bohaté období, že by jeho charakteristika jistě zabrala 

několik desítek stran. Vzhledem k nutnosti dodržet rozsah bakalářské práce se budu věnovat 

pouze vybraným oblastem této fáze, které se pokusím dát do souvislostí s klady a zápory 

střídavé  péče.  Zaměřím  se  zde  především  na  kognitivní,  sociální  a  emocionální  vývoj 

předškolního dítěte.  Detailnější  náhled na toto vývojové období poskytují například autoři 

Šulová, Vágnerová, Langmeier s Krejčírovou a další.

3.1. Kognitivní vývoj

3.1.1. Vnímaní

Pro vnímání předškolního dítěte je typická centrace, v rámci níž při percepci redukuje 

některé informace a zaměřuje se spíše na určité, někdy až méně významné detaily. Jednotlivé 

prvky,  které  dítě  upoutají,  se  často  týkají  jeho  momentálních  potřeb  či  nálady  a  jeho 

aktuálního zájmu. Jedinec v tomto věku zatím není schopen rozlišovat a chápat prostorové 

vztahy. Někdy má dítě v předškolním věku sklon ignorovat ty okolnosti, které by mohly jeho 

pohled na svět komplikovat (Šulová, 2014).

Pokud  jde  o  vnímání  času,  může  docházet  k  přeceňování  délky  určitého  časového 

intervalu, což často souvisí i s tím, jak je daná situace pro dítě významná. Předškoláci již 

rozumí tomu, co znamená dříve a později, předtím a potom. Vědí o tom, že existují časové 

intervaly v podobě týdnů a měsíců, rozumí těmto pojmům, avšak pro členění času využívají 

nanejvýš dnů v týdnu. Dítě v tomto věku o budoucnosti sice uvažuje, avšak má problémy 

s plánováním (Vágnerová, 2012).

Jestliže rodiče po rozvodu dají přednost střídavé péči, případně bude-li jim přidělena 

soudem, mělo by dojít k důslednému zvážení časových intervalů, dle kterých se dítě bude u 

matky a u otce střídat. Je-li dítě zvyklé na matku, může se mu po ní (zejména ze začátku) 

stýskat. Špaňhelová (2010) udává, že v praxi se jí osvědčilo, je-li předškolní dítě tři dny u 

jednoho rodiče, dva dny u rodiče druhého a víkendy si pravidelně střídají (Špaňhelová, 2010). 
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Vzhledem k tomu, jak dítě v předškolním věku chápe a vnímá čas, bylo by moudré pro 

něj vyrobit jakýsi kalendář, do něhož se například barevně zvýrazní dny, kdy bude u otce 

a kdy u matky. Dané dny by se měly škrtat, aby dítě mělo možnost pozorovat, co nastane 

příští den. Tímto způsobem získá dítě alespoň částečnou jistotu a představu o bezprostřední 

budoucnosti (Špaňhelová, 2010). 

3.1.2. Myšlení

Myšlení dítěte v tomto období nejčastěji souvisí s otázkou „Proč?“, prostřednictvím níž 

získává  odpovědi  týkající  se  příčinných  souvislostí  okolního  světa.  Na  vývoj  myšlení 

předškolního dítěte může mít střídavá péče pozitivní dopad v tom smyslu, že je obklopeno 

více vychovateli, kteří mohou odpovídat na jeho neutuchající otázky. Pro dítě bývá mnohdy 

výhodou, stýká-li se pravidelně jak s matkou, tak otcem, z nichž se každý často lépe vyzná 

v jiné oblasti. Tento fakt je přirozeně podmíněn jak genderem, tak vzděláním toho kterého 

z rodičů. Pro dítě může mít rovněž značný přínos, setkává-li se v rámci střídavé péče také se 

širší  rodinou,  především  s  prarodiči,  kteří  v  mnoha  rodinách   představují  trpělivého 

zprostředkovatele důležitých informací a životních zkušeností a kontakt s nimi může být pro 

dítě velmi obohacující (Novák, Průchová, 2007; Šulová, 2010). 

Předškolní  období  v  sobě  zahrnuje  tzv.  předoperační  stadium,  pro  které  je 

charakteristické  názorné  intuitivní  myšlení.  Tento  druh  myšlení  je  ovlivněn  dětským 

egocentrismem,  který  u  předškoláků značně převládá.  V praxi  to  vypadá tak,  že  dítě  má 

problém vzít v potaz hledisko jiné osoby a je navíc přesvědčeno, že ostatní nazírají na svět 

stejně  jako  ono  samo.  Právě  v  důsledku  egocentrického  nahlížení  na  svět  dítě  mnohdy 

nechápe  pocity,  postoje  rodičů  ani  důvody,  které  vedly  rodiče  k  rozvodu.  Dítě  se  snaží 

interpretovat příčiny rozvodu po svém a často dojde k nesprávnému závěru, v rámci kterého 

může považovat za viníka rozvodu samo sebe (Vágnerová, 2012).

Je  nesmírně  důležité,  aby  v  této  situaci  mysleli  rodiče  především  na  blaho  dítěte 

a snažili  se  dítěti  opakovaně vysvětlit,  že  si  přestali  rozumět  například  z  důvodu nových, 

odlišných zájmů, ale že jej mají oba stále stejně rádi.  Takovýto postoj není důležitý jen pro to, 

aby se redukoval zmatek, který může v hlavě dítěte panovat, ale rovněž z toho důvodu, aby 

neutrpěla jeho identita, která se v předškolním období začíná vyvíjet a o níž ještě bude řeč v 

dalším textu.  Od dospělých autorit  je  nesmírně  důležité,  aby se  zachovaly jako skutečně 

vyzrálé osobnosti a nesvalovaly v rámci vyhroceného porozvodového konfliktu vinu jeden na 
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druhého. Dítě v předškolním věku je velice sugestibilní a  jistě by mu neprospělo a v hlavě 

mu navíc činilo nesmírný zmatek, kdyby si každý týden muselo vyslechnout jiné důvody, 

které vedly k rozpadu rodiny (Matějček, Dytrych, 2002). 

3.1.3. Představy, fantazie

Magičnost myšlení má vliv na představy dítěte, které jsou v předškolním věku obvykle 

velice pestré. Bohatá představivost předškolákovi mnohdy pomáhá v situacích, které jsou pro 

něj  nějakým  způsobem  nesrozumitelné  a  znejisťující.  Za  daných  okolností  si  pro  lepší 

orientaci dopomáhá tzv. konfabulací, čili nepravou lží. Za nepravou se označuje proto,  že 

jsou  děti  o  její  pravdivosti  přesvědčeny.  Při  konfabulaci  se  mísí  vzpomínky s  imaginací 

a fantazijními  představami.  Celý  tento  proces  může  dítěti  zajistit  vyšší  akceptovatelnost 

a srozumitelnost, které povedou zároveň k vyššímu pocitu bezpečí a jistoty (Šulová, 2010; 

Vágnerová, 2012). 

Nebývá  výjimkou,  sklouzne-li  dítě  ke  zvýšené  konfabulaci  v  době,  kdy  se  rodiče 

rozvádějí  a  rovněž  nevyhovuje-li  dítěti  aktuální  porozvodové  uspořádání.  Konfabulace 

a bohatá fantazie  se  objevuje jak v příbězích  o idylické rodině,  které  dítě  může vyprávět 

například učitelkám a dětem z mateřské školy, tak v dětské kresbě. Existují případy, kdy dítě 

i několik let po rozvodu kreslí rodinu jako celistvou a usměvavou skupinu lidí, až to vypadá, 

jako  by  se  rodiče  nikdy  nerozvedli.  Tímto  způsobem  děti  proti  rozvodu  a  nevhodnému 

porozvodovému  uspořádání  buď  protestují,  nebo  jej  odmítají  a  nedokáží  akceptovat 

(Matějček, Dytrych, 2002; Šulová, 2010).  

3.2. Sociální vývoj

3.2.1. Vrstevníci

V předškolním období jsou velice důležitým okamžikem situace, kdy dítě překračuje 

hranice rodiny a  buduje nové,  významné vztahy ve skupině vrstevníků.  Vágnerová mluví 

o předškolním  období  jako  o  „fázi  přesahu  rodiny  vertikálním  i  horizontálním  směrem  

a o přechodném  období  mezi  rodinou  a  institucí,  resp.  dalšími  sociálními  skupinami“ 

(Vágnerová, 2012, s. 223). 

Vrstevník  představuje  pro  předškoláka  co  do  fyzického  i  duševního  vývoje 
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rovnocenného  partnera,  se  kterým  může  procvičovat  vzorce  chování,  které  si  přináší 

z domova. V kontaktu se stejně starými dětmi se dítě učí sebeprosazovat, soupeřit a zároveň 

spolupracovat,  zvládat  konfliktní  situace  a  například  se  zastat  kamaráda,  který  je  před 

ostatními dětmi nějak znevýhodněn. Stejně staré děti mezi sebou navzájem zaujímají různé 

role,  procvičují  si  rozmanité  formy  chování  a  zároveň  sledují,  jak  na  ně  okolí  reaguje. 

Předškolák potřebuje ostatní děti ke společným hrám a k rozvoji adekvátní komunikace ve 

skupině (Šulová, 2014).

Pro to, aby dítě mohlo získávat sociální zkušenosti i mimo okruh svých nejbližších, je 

velice podstatné vědomí jistoty a bezpečí,  které úzce souvisí  s  vědomím rodinné identity. 

Stabilní  rodinné  zázemí  je  tedy  velice  důležitým  předpokladem  k  tomu,  aby  se  dítě 

předškolního věku mohlo zdravě vyvíjet a explorovat (Šulová, 2014). Pokud však, v rámci 

střídavé péče, dítě pobývá každý týden u jiného z rodičů, je zde riziko toho, že právě potřeba 

jistoty a stability, která se vztahuje i na stabilitu domova, zůstane nenaplněna. Dítě se pak 

může více stahovat do sebe a stranit se kolektivu vrstevnické skupiny. Bývá někdy výrazně 

sociálně izolováno, čímž značně utrpí vývoj jeho zdravé socializace (Johnston, 1994). 

Když už dojde k situaci,  že soud střídavou výchovu rodičům přidělí,  měli by matka 

i otec bydlet v takové vzdálenosti od sebe, aby dítě mohlo navštěvovat jednu mateřskou školu 

a mělo nablízku svůj stálý okruh přátel. Jak bylo zmíněno výše, v předškolním období pro dítě 

začíná nabývat na významnosti skupina vrstevníků. Mezi dětmi vznikají mnohdy velmi silná 

přátelská pouta, utváří se dvojice či skupinky nejlepších kamarádů. Pro dítě by mohlo být 

velice bolestné, kdyby od nich muselo být pravidelně odloučeno (Šulová, 2010). Nutno však 

podotknout, že problémy se střídáním dvou bydlišť vedoucí ke střídavému kontaktu s různými 

vrstevnickými skupinami nemusí každé dítě snášet špatně a některým jedincům  může naopak 

vyhovovat,  že  má  kamarádů  více.  Je  tedy  nezbytně  nutné  dívat  se  na  každý  případ 

individuálně a uvědomovat si jedinečnost každého dítěte. To, co může jednomu dítěti ublížit, 

může druhému vyhovovat (Novák, 2013).

3.2.2. Rodina

Pro dítě v předškolním období však nadále zůstává primárním vztah s rodinou, která 

hraje ve zdravém psychickém vývoji dítěte nezastupitelnou roli. V ideálním případě poskytují 

rodiče  dítěti  pocit  jistoty,  bezpečí,  zázemí  a  bezvýhradné lásky,  čímž  naplňují  některé  ze 

základních potřeb jedince v tomto věku. Možnost pozorovat interakci rodičovské dyády má 
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významný vliv na formování pohlavní identity. Právě v tomto období se dítě začíná genderově 

vymezovat. Identifikuje se s rodičem stejného pohlaví a zároveň se výrazně zajímá o rodiče 

pohlaví  opačného,  který  obvykle  poskytuje  jakýsi  model  pro  výběr  sexuálního  partnera 

v budoucnosti.  Dítě  v  tomto  období  vykazuje  zvýšený  zájem  o  chování  rodičů  a  jejich 

vzájemnou  komunikaci.  Celý  tento  proces  je  pravděpodobně  důležitý  pro  spokojený 

partnerský život v dospělosti (Šulová, 2010).

Zastánci střídavé péče přičítají této formě porozvodové péče tu výhodu, že dítě není 

ochuzeno o mateřský ani otcovský vzor a že má nadále možnost pozorovat ženské i mužské 

strategie řešení problému (Špaňhelová,  2010).  V případě,  kdy po rozvodu dovedou bývalí 

manželé dobře fungovat jako rodiče, jejich komunikace probíhá bez problému nebo se o to 

alespoň snaží  v přítomnosti  dítěte,  může se tato,  některými odborníky zmiňovaná výhoda 

střídavé péče, uskutečnit.  Pokud na takovéto uspořádání byla rodina zvyklá i  v době před 

rozvodem a dítě v ní dobře prosperovalo, je určitě vhodné, aby v tom pokračovala. Domnívám 

se však, že pokud mezi rodiči po rozvodu přervává konflikt, inklinují-li k hádkám ohledně 

výchovy dítěte a nechvalně se jeden o druhém vyjadřují, může to předškolnímu dítěti místo 

výhody z kontaktu s mateřským i otcovským vzorem přinést také zmatek a bolest.

Identita a vědomí vlastní společenské hodnoty velmi úzce souvisí s původem dítěte. 

Aby se jeho identita vyvíjela zdravě, potřebuje mít jistotu, že jeho rodiče jsou řádní a dobří 

lidé, kterých si může vážit a mít k nim úctu. Dítěti by tedy pravděpodobně na sebevědomí 

a na zdravé identitě nepřidalo, kdyby o svých rodičích střídavě slýchávalo, že otec je prolhaný 

sobec a podvodník, nebo z druhé strany, že matka je falešná a zrádná hysterka (Matějček, 

Dytrych, 2002). Bylo navíc zjištěno, že popouzí-li rodič své dítě proti rodiči stejného pohlaví, 

jako je ono samo, může to způsobit potíže s identifikací dítěte se stejným pohlavím (Bakalář, 

2002). 

3.3. Emocionální vývoj

V porovnání s batolecím obdobím převažují u zdravého předškoláka kladné emoce a 

dobrá nálada. Ubývá negativního ladění, což zřejmě souvisí i s dozráváním centrální nervové 

soustavy a celkově menší  dráždivostí.  Dítě se již umí s  nelibostí  lépe vyrovnat a  začíná 

rovněž lépe regulovat své citové projevy. Emoční prožívání bývá obvykle velice intenzivní a 

často přechází z jedné kvality do druhé. Předškolní dítě se začíná rovněž lépe orientovat v 

emocích ostatních  lidí,  lze  tedy mluvit  o  počátcích rozvoje  empatie  a  emoční  inteligence 
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(Vágnerová, 2012).

Jedinec  v  předškolním  období  velice  citlivě  a  intenzivně  vnímá  své  úspěchy 

a neúspěchy. Nesmírně důležitá je proto citlivá podpora rodičů, kteří by neměli zapomínat dítě 

chválit, podporovat a náležitě oceňovat. Z toho lze usuzovat, že na zdravý citový vývoj dítěte 

má neblahý dopad taková situace, kdy  jsou rodiče příliš zaměření na řešení svých vlastních 

problémů a nevěnují dítěti dostatečnou pozornost, kterou právě tolik potřebuje. Není třeba 

zvlášť zdůrazňovat, že k tomu často dochází právě v době rozvodu, kdy rodiče zažívají vlastní 

partnerskou krizi (Šulová, 2010). 

Dítě v předškolním období věnuje zvýšenou pozornost rodičovské dyádě. Je pro něj 

nesmírně důležité, v jakém prostředí vyrůstá a jaké emoce doma převažují. V tomto období si 

dítě odnáší z domova vzor pro to, jaké vztahy bude budovat se svými vrstevníky v mateřské 

škole  a  dále,  jaké  vztahy  bude  v  dospělosti  schopno  realizovat  se  svým  partnerem  či 

partnerkou. Právě v této době může dítě zranit, je-li svědkem nekonečných hádek mezi rodiči.  

Otázky týkající se toho, koho z rodičů má více rádo, s kým by raději bydlelo a ke komu si  

chce  přestěhovat  své  hračky,  mají-li  rodiče  ustanovenou  střídavou  péči,  jsou  pro  dítě 

předškolního věku mnohdy naprosto neřešitelné a vyvolávají v něm velký zmatek. Opět se 

dostáváme k tomu, že je silně otřesena jeho základní potřeba, tedy potřeba stability a jistoty,  

kterou  by za  normálních  okolností  měla  fungující  rodičovská  dyáda  zajišťovat.  V těchto 

případech může dítě celou situaci řešit  například únikem do nemoci, sociální izolací nebo 

zvýšenou agresí. Rovněž byly zaznamenány případy, kdy došlo k regresi ve vývoji a dítě se 

například začalo znovu pomočovat.  O zvýšené konfabulaci  a  úniku do fantazijního světa, 

které rovněž mohou nastat, byla řeč již v předchozím textu (Šulová, 2010). 

3.4. Morální vývoj

S emocionálním vývojem (i  s vývojem sociálních vztahů)  jde ruku v ruce morálně-

etický vývoj předškoláka.  Dochází k rozvoji  svědomí a interiorizaci základních sociálních 

norem. Na druhé straně je zde však i silná potřeba aktivity a experimentování, v důsledku 

čehož dítě osvojené zásady často porušuje. Erikson mluví o předškolním věku člověka jako 

o období,  kdy  zásadním  psychosociálním  konfliktem,  který  jedince  ovlivňuje,  je  právě 

konflikt  mezi  iniciativou  a  vinou.  Proviní-li  se  dítě  proti  zvnitřněným  normám,  vlastní 

svědomí ho někdy natolik tíží, že na sebe raději jde žalovat, než aby snášelo výčitky svědomí. 

V těchto  případech  přichází  na  řadu  pochopení  rodičů,  kteří  by si  na  dítě  měli  vymezit 
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dostatek času a vysvětlit mu, že některé činy se dají napravit (Šulová, 2010, 2014). 

S předškolním obdobím se dává do souvislosti tzv. heteronomní morálka, o níž mluvil 

již Piaget a kterou více rozpracoval například Kohlberg. V tomto vývojovém stádiu dítě zcela 

nekriticky přejímá  názory  autorit,  které  rozhodují  o  tom,  co  je  a  co  není  správné.  Onen 

dospělý pak v očích dítěte reprezentuje jakousi imanentní spravedlnost. Rodiče by si proto 

měli  dávat pozor, aby tuto hlubokou až idealizovanou důvěru dítěte nezklamali tím, že se 

spolu  budou  před  dítětem  hádat  a  zároveň  dítě  proti  druhému  partnerovi  popouzet 

a programovat (Šulová, 2014). 
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4. Návrh výzkumného projektu

4.1. Úvod

V této kapitole  se  budu věnovat  návrhu výzkumného projektu,  který bude vyplývat 

z teoretických poznatků týkajících se střídavé péče a ostatních porozvodových uspořádání, jež 

byly  probrány  v  literárně  přehledové  části  bakalářské  práce.  Jak  již  bylo  zmíněno 

v předchozím  textu,  v  České  republice  zatím  chybí  studie  týkající  se  této  tematiky. 

V zahraničí je situace sice podstatně lepší, avšak nutno podotknout, že se výzkumy ve svých 

závěrech mezi sebou zásadně liší. Důvodem může být použití odlišných metod, interkulturní 

rozdíly zemí, v nichž je výzkum realizován či zkreslení výzkumníka. Za ním často stojí snaha 

o dosažení takového výsledku, který bude sloužit jako argument pro podporu toho či onoho 

porozvodového uspořádání silnými zájmovými skupinami. Navíc je zde významná převaha 

transverzálních  studií  nad  longitudinálními.  Toto  jsou hlavní  důvody,  kvůli  kterým vznáší 

například Moyer (2004) či Pavlát (2012) proti těmto výzkumům četné výhrady. 

4.2. Cíle a design výzkumného projektu

Cílem následující  části  bakalářské  práce  bude  navrhnout  takový  výzkumný  projekt, 

který se zaměří na některé aspekty, v nichž by se mohly vyskytovat mezi dětmi v jednotlivých 

porozvodových uspořádáních rozdíly.  Těmito aspekty budou fyzické zdraví, chování dítěte 

v prostředí mateřské a posléze základní školy a hodnocení interpersonálních vztahů v rodině 

spolu s citovým vyladěním dítěte,  které  budou zkoumány pomocí některých projektivních 

metod. 

Bylo by jistě zajímavé zaměřit se rovněž na případné depresivní ladění dítěte, avšak zde 

narážíme na problém absence metod, které by měřily depresivitu předškolních dětí. Je tomu 

tak zřejmě proto, že myšlení jedinců v tomto věku je vázáno na aktuální skutečnost, kterou 

dítě právě prožívá a nazírá. Navíc přebírá názory autorit, tedy většinou rodičů, což by mohlo 

výsledky testování rovněž ovlivnit. V praxi bývá často využíváno tzv. CDI, tedy Children's 

Depression Inventory. Tato  standardizovaná sebeposuzovací škála, která existuje v českém 

překladu, je však vhodná až pro děti od 7 let. Vzhledem k tématu bakalářské práce, které se 

soustředí na děti od 3 do 6 let je proto CDI jako metoda nevyhovující. 

Výzkum bude mít podobu longitudinální studie. Ta má oproti studiím transverzálním tu 
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výhodu, že umožňuje zkoumat funkčnost střídavé péče a dalších porozvodových uspořádání 

vzhledem k vývojovým dopadům na dítě. Probandi budou sledování od předškolního věku do 

ukončení  prvního  stupně  základní  školy,  tedy  do  nástupu  pubescence.  Pro  tuto  věkovou 

hranici jsem se rozhodla z toho důvodu, že u dětí v pubescenci dochází k rozsáhlým změnám 

v oblasti sociální, psychické i biologické. Často se mění názory na autority a rodiče mohou 

podléhat  přísné  kritice  svých  dětí,  ať  už  se  jedná  o  rodinu  úplnou  či  rozpadlou. 

Charakteristiky tohoto  vývojového období  by mohly ve  výzkumu působit  jako nežádoucí 

proměnné a proto děti starší 12 let již do výzkumu zahrnuty nebudou.

Hlavní výzkumné otázky zní takto:

1. Jsou děti ve střídavé péči častěji nemocné než děti v jiném porozvodém uspořádání 

a děti  z  úplných  rodin?  Navštěvují  děti  ze  střídavé  péče  častěji  psychologa  či 

psychiatra?

2. Jak děti vnímají rodinnou situaci a daný typ porozvodového uspořádání, který jim byl 

udělen? Zadáme-li dětem některé projektivní metody (Kresba rodiny, Test rodinných 

vztahů dle Bene-Anthony, Test světa), budou se u jednotlivých skupin dětí vyskytovat 

některé shodné znaky? 

3. Vyskytují se u jednotlivých skupin nějaké společné znaky v chování (agresivita vůči 

spolužákům, hyperaktivita, vyrušování při vyučování, sociální izolace) ve školním 

prostředí? 

4.3. Výsledky předchozích výzkumů

Socioložka J.  Johnston (1994),  která  se  aktivně  věnuje  mediaci  a  porozvodové péči 

o děti  se  zabývala  porozvodovou  situací,  v  níž  mezi  rodiči  i  po  rozvodu  nadále  panoval 

vysoký konflikt. Z výsledků její studie vyplynulo, že nepřátelství a přetrvávající konflikt mezi 

matkou a otcem pozitivně koreluje s výskytem problematického chování a prožívání dítěte. 

Soudem nařízená střídavá péče souvisela se zhoršenou adaptací rodičů na toto porozvodové 

uspořádání, z čehož pramenilo i horší přizpůsobení dítěte. Tyto děti se jevily jako více emočně 

nestabilní  a  častěji  setrvávaly  v  sociální  izolaci.  Střídavá  péče  nebo  častý  styk 

s nerezidenčním  rodičem  (tam,  kde  přetrvává  již  zmíněný  konflikt)  vedla  u  dětí 

k depresivnějšímu ladění a zvýšené agresivitě či somatickým obtížím (Johnston, 1994).
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Americký psycholog R. Bauserman (2002) provedl metaanalýzu 33 zahraničních studií, 

které se zabývaly porozvodovým uspořádáním. V době rozvodu rodičů bylo dětem z těchto 

studií od 4 do 15 let. Výsledky metaanalýzy ukazují, že děti ze střídavé péče jsou emočně 

stabilnější,  mají  lepší  sebehodnocení,  kladněji  hodnotí  rodinné  vztahy a  mají  lepší  školní 

prospěch než děti ve výhradní péči jednoho z rodičů. Střídavou péči kladněji hodnotili jak 

otcové,  tak  matky,  učitelky  i  kliničtí  psychologové,  kteří  byli  do  jednotlivých  výzkumů 

zapojeni. Děti však neprosperovaly lépe pouze v tzv. „joint physical custody“, kdy mají dva 

domovy a tráví s oběma rodiči stejný podíl času, ale i v situacích tzv. „joint legal custody“. 

V těchto  případech  může  mít  dítě  pouze  jeden  domov  s  jedním  rodičem,  ale  s  druhým 

rodičem, ve většině případů s otcem, se často stýká a jeho autorita je tak významně zapojena 

do výchovy (Bauserman,  2002).  Tyto  dva  typy „joint  custody“  je  třeba  rozlišovat,  neboť 

druhý ze zmíněných typů se v českých podmínkách podobá spíše výhradní péči s rozšířeným 

stykem. 

Klinická dětská psycholožka J. McIntosh (2008) ve své longitudinální studii,  do níž 

bylo  zapojeno  celkem  144  dětí  školního  věku  srovnávala  stabilitu  jednotlivých  typů 

porozvodových uspořádání. Došla k závěru, že střídavá péče je méně stabilní než výhradní 

péče. Analýza charakteristik rodin, které setrvaly ve střídavé péči po celé tři roky průběhu 

studie ukázala, že tyto rodiny měly častěji syny mladšího věku, oba rodiče měli vyšší vzdělání 

a  vyšší  plat,  panoval  mezi  nimi  nižší  stupeň  konfliktu  a  vyšší  ochota  spolupracovat. 

V rodinách, které přešly ze střídavé péče do výhradní, se častěji vyskytovalo nižší vzdělání 

rodičů, děti starší 11 let, chudá emocionální vazba na otce a vysoký stupeň konfliktu mezi 

rodiči (McIntosh, 2008). K podobnému výsledku ohledně stability střídavé péče došly ve své 

longitudinální  studii  i  Cloutier  a  Jacques  (1998).  Téměř polovina  ze  195 dětí,  které  byly 

svěřeny do střídavé péče změnila během dvou let typ uspořádání. Častěji se jednalo o mladší 

děti  a o dívky, přičemž dívky většinou přešly do výhradní péče matky (Cloutier,  Jacques, 

1998). 

4.4. Popis vzorku

Do výzkumu bude zapojeno celkem 160 dětí, jejichž věk bude na začátku studie 3 až 6 

let. Vzorek bude rozdělen do 4 skupin dle typu uspořádání: 

 střídavá péče zvolena oběma rodiči
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 střídavá péče nařízena soudem (za nesouhlasu některého z rodičů)

 výhradní  péče  (vzhledem  k  tomu,  že  v  naprosté  většině  případů  je  rezidenčním 

rodičem matka, bude se jednat o výhradní péči matky)

 úplná, nerozvedená rodina

V každé skupině bude rovnoměrně zastoupen věk děti a pohlaví, tedy 20 dívek a 20 

chlapců ve skupině.  Rovněž bude pohlídáno,  aby se jednotlivé skupiny mezi  sebou příliš 

nelišily  v  socioekonomickém  statusu  jednotlivých  účastníků  a  aby  byly  ve  skupinách 

rovnoměrně zastoupeni jak jedinci z větších a menších měst, tak z vesnic. 

Jedinci  budou  do  výzkumu vybíráni  následovně:  Děti  z  výhradní  péče  matky a  ze 

střídavé péče (z té, o kterou si oba rodiče zažádali i z té, proti níž některý z rodičů otevřeně 

před  soudem  protestoval)  se  pokusím  vyhledat  prostřednictvím  psychologů,  OSPOD, 

rodinných advokátů a internetových portálů týkajících se střídavé či výhradní péče. Bude-li 

poskytnut  na  potencionální  účastníky  kontakt,  budou  oslovování  prostřednictvím  emailů, 

dokud  se  nenaplní  v  každé  skupině  kapacita  40  dětí.  S  vyhledáním  předškolních  dětí 

z úplných  rodin  budou  požádání  o  pomoc  pediatři,  do  jejichž  ordinací  rozdám  letáčky 

o chystaném výzkumu. Každému rodiči ze všech skupin bude současně s nabídkou účasti na 

zajímavém výzkumu nabídnuta i finanční odměna a bude jim zaručena anonymizace dat. 

4.5. Metody a postup sběru dat

Výzkum bude obsahovat kombinaci více metod za účelem získání co nejucelenějšího obrazu 

o  prospívání  dětí  v  jednotlivých  porozvodových  uspořádáních.  Jak  již  bylo  nastíněno 

v předchozím textu,  akcent bude kladen na tři  zásadní  oblasti,  kterými jsou citové vztahy 

v rodině z pohledu dítěte, fyzické zdraví dítěte a chování dítěte ve školním prostředí.

4.5.1. Citové vztahy v rodině z pohledu dítěte

Metody budou voleny tak,  aby v  nich  figurovalo  a  vypovídalo  samo dítě.  Bylo  by 

nejspíš zajímavé zrealizovat rovněž rozhovory s rodiči (např. o tom, jakou dítě mívá náladu, 

v jakých situacích bývá veselé nebo plačtivé, zda snáší případné přesuny od jednoho rodiče 

k druhému bez problémů a další), avšak mohla by se zde objevit snaha jevit se jako rodič 

v lepším světle a naopak očernit rodiče druhého. 
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Vzhledem k tomu, že do výzkumu budou zapojeni děti počínaje předškolním věkem, 

použiji projektivní metody, které probíhají buď formou hry nebo kreslení. Právě tyto činnosti 

totiž představují pro předškolní dítě i dítě mladšího školního věku oblíbený a navíc přirozený 

projev chování. Z projektivních metod budou použity následující:

1. Kresba rodiny

2. Test rodinných vztahů dle Bene-Anthony

3. Test světa Ch. Bühlerové

Kresba  rodiny představuje  projektivní  metodu,  u  níž  se  předpokládá,  že  do  ní  dítě 

promítne rodinnou situaci tak, jak ji vnímá ono samo, jak se v ní cítí a jakou v ní zaujímá 

pozici. Může v ní vyjádřit jak aktuální stav rodiny, tak přání týkající se její ideální podoby.  

Výhodou  této  metody  je,  že  může  být  zadávána  opakovaně,  což  je  vzhledem 

k longitudinálnímu výzkumu ideální (Cognet, 2013). Kresba rodiny tedy bude zadávána dítěti 

vždy  jednou  za  rok  ve  speciálně  upravené  laboratoři,  kam  budou  děti  s  rodiči  zvány. 

Laboratoř  bude  mít  podobu  útulné  a  příjemné  místnosti  s  různými  obrázky  a  hračkami 

v pozadí, aby zde dítě cítilo milou a bezpečnou atmosféru. V místnosti bude s dítětem pouze 

examinátor a kresba bude dítěti zadána až po přátelském rozhovoru a Testu světa, ve kterém 

se dítě bude mít příležitost v rámci možností uvolnit a získat k examinátorovi důvěru.  

Test rodinných vztahů, jehož autory jsou E. J. Anthony a E. Bene a který pro české 

prostředí  upravila  E.  Mádrová  představuje  projektivní  test,  jehož  cílem  je  zachytit 

interpersonální  vztahy v  rodině  (ty,  které  k  dítěti  přicházejí  a  zároveň ty,  které  od dítěte 

odcházejí) a celkové citové klima rodiny z pohledu dítěte. Mimo jiné může Test rodinných 

vztahů poukázat  na osoby a vztahy,  které  jsou zdrojem konfliktu  a  zároveň na důležitost 

jednotlivých  osob  tak,  jak  ji  dítě  subjektivně  vnímá.  Pro  účely  výzkumné  projektu  bude 

využita speciálně upravená forma testu pro předškolní děti, kterou pro svou diplomovou práci 

vypracovala Šulová (toho času Zoufalá - Pivrncová, 1979). Na 10 poštovních schránek budou 

připevněny obrázky 10 postav ženského a mužského pohlaví různého stáří, mezi kterými bude 

i dítě samo a pan NIKDO. Tyto obrázky budou představovat jednotlivé rodinné příslušníky. 

Každý příslušník rodiny spolu s dítětem a panem NIKÝM tedy bude mít svou vlastní poštovní 

schránku. Dítěti bude předčítáno celkem 41 sdělení v podobě psaníček postihující city k dítěti  

přicházející  a  od  dítěte  vycházející,  která  dítě  bude  mít  za  úkol  roznést  do  jednotlivých 

schránek (Zoufalá - Pivrncová, 1979) . U dětí starších šesti let bude použita klasická forma 
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testu,  která  obsahuje  celkem 86  sdělení  a  20  figurek  mužských  a  ženských  postav.  Test 

rodinných vztahů bude s dětmi realizován vždy jednou za rok spolu s kresbou rodiny a Testem 

světa.

Třetí projektivní metodou, která bude ve výzkumu použita, představuje Test světa neboli 

Welt - Test. Jako první ho sestavila M. Lowenfeldová, avšak revizi a standardizační studii 

provedla Ch.  Bühlerová.  Tento test  využívá materiálu zahrnujícího miniaturní  figurky lidí 

a zvířat, modely budov, plotů, mostů a dokonce i vody a písku, z nichž má dítě postavit svůj 

vlastní svět. Hodnotí se jak obsahová, tak formální stránka techniky a zároveň chování dítěte 

během testování  (Millar,  1978).  Následně  bude  examinátor  zaznamenávat,  nakolik  se  ve 

výtvoru  dítěte  objevují  lidé,  zvířata,  rostliny  či  neživé  předměty  a  zároveň  si  s  dítětem 

o výtvoru popovídá. Vzhledem k tomu, že se Test světa nejvíc přibližuje dětské hře, bude 

v pořadí první projektivní technikou, ke které dítě bude v rámci testování vybídnuto, aby se 

uvolnilo a získalo důvěru k celé testové situaci. Podobně jako kresba rodiny a Test rodinných 

vztahů, bude ve studii realizován Test světa jednou ročně.

4.5.2. Fyzické a duševní zdraví dítěte

V  některých  případech  může  být  dítě  z  porozvodové  situace  natolik  zmateno 

a traumatizováno, že se u něho může objevit regrese ve vývoji, stáhnutí do izolace a mimo 

jiné rovněž únik do nemoci (Šulová, 2010). Kučírek (2006), který se věnuje psychosomatice 

u dětí zdůrazňuje, že emoce silně souvisí s jednotlivými orgány a jejich funkcí. Potýká-li se 

dítě s náročnou a emočně vypjatou životní situací, kterou může představovat právě rodinný 

rozvrat  a  nevyhovující  porozvodové  uspořádání,  je  možné,  že  se  u  jedince  rozvine 

psychosomatické onemocnění. Mezi nejčastější psychosomatické onemocnění patří například 

nemoci  dýchacích  cest,  onemocnění  trávicího  traktu  (průjem,  zácpa),  alergie,  kožní 

onemocnění (ekzémy, svědění), bolesti hlavy a další (Kučírek, 2006).

Z tohoto důvodu se výzkum bude zaměřovat rovněž na výskyt nemocí u dětí ve vzorku. 

Zde přichází na řadu spolupráce s pediatry. Po dohodě a souhlasu rodičů a lékaře bude jednou 

ročně nahlíženo do zdravotnické dokumentace jednotlivých dětí a zaznamenáváno, kolikrát 

dítě  v  průběhu roku navštívilo  lékaře  kvůli  zdravotním obtížím.  Zvláštní  pozornost  bude 

kladena  především  na  výše  uvedené  nejčastější  typy  psychosomatických  onemocnění. 

Zároveň  bude  zaznamenáno,  zda  (případně  kolikrát)  za  rok  dítě  navštívilo  dětského 

psychologa či psychiatra. Výskyt jednotlivých onemocnění a návštěv lékařů či psychologů 
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v průběhu každého roku bude podrobně evidován a zanesen pomocí tabulkové aplikace MS 

Excel pro každého jedince zvlášť.  

4.5.3. Chování dítěte ve školním prostředí

Za  účelem zjištění  toho,  zda  se  u  dítěte  vyskytují  některé  z  poruch  chování,  bude 

vytvořen speciální dotazník. Ten budou vyplňovat učitelky v mateřské a následně základní 

škole vždy jednou za rok. Dotazník se bude týkat například zvýšeného výskytu agrese vůči 

ostatním dětem, hyperaktivity, rušení vyučování nebo programu ve škole, ale rovněž sociální 

izolace nebo stranění se kolektivu. Dotazník budou učitelky vyplňovat vždy na konci školního 

roku prostřednictvím internetu.  Spolu s  dotazníkem bude se souhlasem rodičů  poskytnuta 

výzkumníkům kopie vysvědčení dítěte, aby se mohlo sledovat případné zhoršení prospěchu.

4.6. Limity výzkumu

V případě, že by se tento návrh výzkumu realizoval, mohl by s sebou nést jisté limity. 

Obtíže by mohly nastat již při vyhledávání jedinců do výzkumného vzorku, neboť, jak již 

bylo  řečeno,  je  tématika  porozvodové  péče  značně  citlivou  a  osobní  věcí  každé  rodiny. 

Vzhledem k longitudinální podobě navrhované studie je zde riziko mortality,  tedy úbytku 

osob ve výzkumném vzorku, ale i v početném vědeckém týmu. Za jedny z nejzásadnějších 

limitů  považuji  časovou  náročnost  a  vysoké  finanční  náklady.  Limity  by mohly  souviset 

i s použitými metodami. Ačkoli se na první pohled zdá, že by výzkumné metody mohly být 

pro  dítě  zábavné  a  příjemné,  neboť  souvisí  se  hrou,  některé  děti  by i  přesto  mohly  být 

bázlivější, uzavřenější a nedůvěřivé vůči osobě examinátora, což by dozajista mohlo zkreslit 

finální výsledek dětského výtvoru.  

4.7. Diskuze

Považuji za nezbytné upozornit na některé intervenující proměnné, které by mohly do 

výzkumu  zasahovat.  Zmiňme  například  věk,  pohlaví  probandů  a  socioekonomický  status 

(které se však snažím eliminovat rovnoměrným zastoupením v jednotlivých skupinách) nebo 

únavu či  nervozitu dětí  při  testové situaci.  Nežádoucí proměnné se mohou objevit  rovněž 

v oblasti  fyzického zdraví,  tedy výskytu nemocí u dítěte.  Častější  stonání nemusí souviset 
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pouze s  otázkou  psychosomatiky,  ale  může být  ovlivněno  například  vrozeným oslabením 

imunitního systému. V tomto ohledu by mohlo být zajímavé shromáždit informace o četnosti 

onemocnění dítěte před rozvodem rodičů a ty pak porovnat s údaji o návštěvách dětského 

lékaře  po  rozvodu.  Intervenující  proměnnou  může  představovat  různý  stupeň  úzkostnosti 

rodičů, především matek. Zatímco některé matky pro jistotu navštíví pediatra při sebemenším 

podezření na počátek onemocnění, jiné mohou dát naopak přednost alternativní léčbě a pokud 

je to možné, léčí dítě doma svépomocí. 

Nutno  podotknout,  že  celý  návrh  výzkumného  projektu  je  pouze  jakýmsi  pokusem 

a opatrným návrhem toho, jak lépe porozumět dětskému vnímání a prožívání porozvodové 

situace v jednotlivých typech péče. Kvalitativním přístupem jsem chtěla docílit toho, aby zde 

byl kladen důraz především na individualitu každého dítěte a abychom nepřicházeli o důležité 

informace  spojené  s  jedinečností  myšlení  a  cítění  daného  jedince.  Pokud  by se  výzkum 

realizoval  a  ukázalo  se,  že  mezi  dětmi  v  jednotlivých  porozvodových  uspořádáních  se 

skutečně nacházejí rozdíly, znamenalo by to jistě velice cennou informaci jak pro odborníky, 

tak  pro  širší  veřejnost.  Přinejmenším  by  tyto  výsledky  mohly  napomoci  rodičům  při 

rozhodování o tom, jaký typ porozvodové péče by byl pro jejich dítě nejvhodnější.
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Závěr

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala možným rizikům střídavé péče u předškolního 

dítěte. Cílem bylo především postavit proti sobě klady a zápory střídavé péče a upozornit na 

její případné nedostatky, které by při rozhodování o tomto porozvodovém uspořádání měly 

být brány v potaz jak samotnými rodiči, tak soudy. 

Mezi  nejčastěji  zmiňované  nedostatky  střídavé  péče  patří  dva  domovy  spolu 

s nestabilitou prostředí, odlišné výchovné styly, riziko vystavení dítěte konfliktnímu prostředí 

či  problém s dvojím vybavením a případným stěhováním věcí při  střídání  bydliště  matky 

a otce. Naopak mezi klady patří zachování vzoru pro vytvoření sociální a sexuální mužské 

a ženské role a pohlavní identity.

Budou-li prováděny výzkumy na dané téma, měla by být upřednostněna longitudinální 

podoba studie před transverzální. Longitudinální výzkum má oproti transverzálním studiím tu 

výhodu, že umožňuje zkoumat funkčnost střídavé péče a dalších porozvodových uspořádání 

vzhledem  k  vývojovým  dopadům  na  dítě.  Při  výzkumech  je  vhodné  použít  kvalitativní 

přístup, neboť právě ten klade důraz na jedinečnost a individuální potřeby dítěte, které by 

měly být upřednostňovány před potřebami a právy rodičů.
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