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Anotace 

V předsudcích velké části společnosti je představa, že „tatínkové nechtějí platit 

alimenty na své děti“. Už méně lidí se však stará o ty tatínky, kteří by se rádi o své děti 

starali, ale je jim v tom různými způsoby bráněno, ať už ze strany bývalé partnerky nebo ze 

strany úřadů. Ve své práci se budu zabývat společenským problémem otců, kteří se snaží 

po rozvodu pečovat o své děti. Důležitost otcovské role ve výchově dítěte není dostatečně 

doceněná a v určitých případech může docházet k tomu, že matka je upřednostňována. 

Důvodem je společensky zažitý předsudek, že péče náleží matkám, na čemž je vystavěn 

také koncept mateřské role. Důsledkem tohoto předsudku je to, že u nás stále není běžná 

střídavá péče, jako tomu je v jiných evropských státech.  

Někteří otcové se smíří s tím, že jich otcovská role po rozvodu není považována za 

stejně důležitou a rovnou, jako je role mateřská. Ale jsou i tací, co žádají o to, aby bylo 

dodržováno jejich právo na rovnou výchovu dětí i po rozvodu. To, že ne každému otci 

stačí soudně určený styk s dítětem, ale vyžaduje péči, budu demonstrovat na třech 

případových studiích. Díky jejich soudním spisům, znaleckým posudkům, rozhovorům s 

nimi a odborníky nastíním reálné případy, jak v České republice může fungovat 

porozvodová péče.  

 

Annotation 

In the preconception of a large part of society, there is the notion that „dads do not 

want to pay for their children“ or may not take care of them after the divorce. Even fewer 

people care about the dads who would like to care for their children, but they are prevented 

in various ways, whether by a former partner or by the authorities. In my work I will deal 

with the social problem of fathers who try to care for their children after the divorce. The 

importance of a father's role in raising a child is not well-appreciated, and in some cases it 

may happen that the mother is preferred. The reason is socially prejudiced that care 

belongs to mothers, which is also built the concept of parental role. The consequence of 

this prejudice is that in our country there is still no common alternate care, as it is in other 

European countries. 

Some fathers agree that his father's role after divorce is not considered as important 

and just as maternity. But there are also those who ask for their right to equal education of 

children after their divorce to be respected. The fact that not every father has enough 



 

 

 

contact with a child, but requires care, I will demonstrate in 3 case studies. Thanks to their 

writings, expert opinions, interviews, and interviews with experts, I can outline real cases 

of cervical care in the Czech Republic. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce zaměřuji na otce, kteří se i po rozvodu chtějí starat o své 

děti. V předsudcích velké části společnosti je představa, že po rozvodu jsou právě otcové 

těmi, kdo se o své děti nadále nestarají, neplatí alimenty a matky jsou postaveny do role 

samoživitelek. Ano, to jsou případy, které jsou běžné a dobře viditelné. Už však méně je 

upozorňováno na ty tatínky, kteří by se rádi o své děti starali, ale jejich bývalé partnerky 

jim v tom různými způsoby brání. Ve své práci bych se chtěla zabývat společenským 

problémem otců, kteří se snaží po rozvodu pečovat o své děti, ale je jim to znemožňováno. 

Jak je otcům znemožňována porozvodová péče o jejich děti? Tuto výzkumnou otázku si 

pokládám za hlavní otázku celé mé práce. Jsou otcové vůči matkám nějak diskriminováni? 

To, že ne každému otci stačí soudem určený styk s dítětem a nevyžaduje péči, budu 

demonstrovat na 3 případových studiích. Tito otcové mi poskytli část svých dokumentů 

ohledně soudních sporů a následně i rozhovor. Hovořila jsem také s odborníky, kteří se 

účastní sporů a rozhodování o porozvodové péči. 

V současné době se rozvod stává stále běžnější záležitostí. Rozvodovost se 

pohybuje kolem 50% a nedotýká se pouze manželů, ale i jejich okolí. Ve většině případů k 

němu dochází v době, kdy manželé již mají děti. Situace během rozvodu a po něm, může 

mít na děti následky nejen v danou chvíli, ale mohou se s ní potýkat mnoho let a dokonce 

může ovlivnit i jejich dospělý život. Jsou dokázány souvislosti mezi tím, v jaké rodině dítě 

vyrůstá a jak to nepřímo ovlivňuje schopnost udržet si v budoucnosti svoje vlastní 

manželství nebo do něj vůbec vstoupit. Ráda bych na vybraných případech nastínila, kam 

až může spor o dítě zajít, protože dopad může být jak psychický, tak fyzický. 

V dnešní době lze pozorovat, že klasický model rodiny již zcela nefunguje a stále 

více vznikají nové modely rodiny a rodičovství. Reálnou skutečností, která je společností 

přijímaná, je, že normální dítě nežije v úplné rodině.  Díky tomu upadá vážnost a pevnost 

instituce jak manželství, tak rodiny. Za rok 2017 se rozpad rodiny zapříčiněný rozvodem 

dotkl 23 800 dětí. Pokud budeme brát v potaz rozpad rodiny zapříčiněný rozchodem, tak 

číslo bude vyšší. 

Dílčím tématem mojí práce budou i možnosti porozvodové péče o děti, kdy moje 

hypotéza je, že v České republice je stále upřednostňovaná péče výhradní a to většinou u 

matky. Důležitost otce je u nás stále podceňována. Při pohledu na jiné evropské země je 
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vidět, že tato možnost už není ta jediná správná a vlastně už tato alternativa ani není 

standardem.  

Jako další téma bych chtěla rozvinout vliv celé situace na otce samotné. Tato 

situace je pro otce, kteří by se po rozvodu chtěli starat o děti z rozpadlého manželství, ale 

nedaří se jim to, velice frustrující a mohlo by se zdát, že bezvýchodná. Zde naprosto 

selhává obyčejná domluva mezi rodiči, která by vedla k tomu, aby byl dodržen zájem 

dítěte, ale je nutné vše řešit přes soudy, úřady a dokonce i policii. I přes to všechno svůj 

boj nevzdávají a o svoje děti nechtějí přijít.  Bohužel, v některých případech tomuto tlaku 

podlehne dítě a zcela na otce rezignuje, aby vyhovělo matce a samo se dostalo z tohoto 

kolotoče.  

Touto prací bych ráda upozornila na to, že ne každý muž se po rozvodu nechce 

starat o své děti a ne každé matce by toto výhradní právo na péči mělo být svěřeno, protože 

je to jediná „správná“ varianta. Dle mého názoru by se na porozvodovou péči v České 

republice mělo začít nahlížet z jiného hlediska, pokud je to alespoň trochu možné, právě 

možná toho severoevropského, kde je střídavá péče běžnou praxí a nebudou se 

vyzdvihovat pouze případy „otců neplatičů“. 
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1 CÍLE, ETIKA A METODOLOGIE 
 

1.1 Cíle a výzkumné otázky 
 

Ve své práci se chci zaměřit zejména na to, jak je některým otcům po rozvodu 

znemožňována péče o jejich své děti, přesto, že o tuto péči projevují zájem. Na tuto 

problematiku budu nahlížet z kontextu jak právního, tak sociálního. 

 

Hlavní výzkumnou otázkou tedy je: jak je otcům, kteří projevují zájem, 

znemožňovaná po rozvodu péče o jejich děti. Dílčími podotázkami následně jsou: 

 

1) Kdo nebo co otcům péči znemožňuje? 

2) Jaká je legislativa práv rodičů a dětí a jakým způsobem jsou tato práva 

dodržována?  

3) Jakými způsoby je otcům, kteří projevují zájem, bráněno v péči o jejich 

děti? 

4) Kam až může zajít spor o dítě? 

 

1.2 Etika a metodologie 
 

První fází výzkumu bylo nastudování teoretických východisek kolem porozvodové 

péče o děti.  Cílovou skupinou mého výzkumu byli muži, kteří v současné době bojují po 

rozvodu o své děti. Další kritériem bylo, že projevují zájem o svěření do péče, ale je jim to 

dlouhodobě znemožňováno. Zaměřila jsem se na muže, kteří nevykonávají žádnou 

významnou pracovní funkci, mají průměrné finanční možnosti a zastupují skupinu 

„prostých otců“. Vzorek otců zahrnuje muže mezi 30 a 45 lety, kdy ani jeden z nich nemá 

vysokoškolské vzdělání a jsou rozličných povolání.   

S otci jsem vedla neformální rozhovor, který je založen na spontánním generování 

otázek, zohledňuje individuální rozdíly a změny situace. Nevýhodou je závislost na 

schopnostech tazatele vést rozhovor (což se ukázalo jako slabina) a náročné srovnání dat 

z rozhovorů, protože struktura jednotlivých rozhovorů se liší a každý rozhovor pokrývá 

části tématu, nikoli všechny rozhovory celé téma. Částečně jsem využila i metodu 

narativního rozhovoru, kdy jsem respondenty povzbuzovala k volnému vyprávění. 

(HENDL 2005) Díky těmto metodám jsem získala zajímavý empirický materiál, na kterém 
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se dá problematika nastínit. Ve svých rozhovorech jsem jako tazatel zaujala neutrální roli. 

(KAUFMANN 2010) To pro mě byla nejtěžší věc z celého výzkumu. Příběhy otců, se 

kterými jsem celý výzkum prováděla, byly velice frustrující a bylo náročné nedat najevo 

svůj názor. Neutrální postoj jsem zaujala k celému tématu a tato práce je popisná, nikoli 

hodnotící.  

Po přepisu rozhovorů, které byly rozlišně dlouhé, kdy nejdelší trval téměř dvě 

hodiny, jsem vytvořila soubor kódů, které představují jednotlivé okruhy, situace, jevy a 

faktory. Kódy mi vytvořily jednotlivé narativy, které tvořily příběhy otců a jejich 

zkušenosti s porozvodovou péčí o dítě. Pro analýzu jsem si zvolila strukturalistický přístup 

a to konkrétně evaluační model vyprávění podle Labova a Waletzkyho. V jejich modelu 

má rozvinutý narativ tyto po sobě jdoucí segmenty: abstrakt, který uvádí do děje; orientaci, 

ve které vypravěč sděluje posluchači kde, kdy a komu se líčená událost stala; komplikaci, 

která dramatizuje děj a přivádí do příběhu moment překvapení; evaluaci, ve které vypravěč 

hodnotí význam líčené události ze svého stanoviska; výsledek, resp. vyřešení, které 

shrnuje, co se vlastně stalo; a kódu, jež uzavírá vyprávění a propojuje narativ s aktuální 

přítomností. (HÁJEK 2014) Ne vždy se mi ovšem podařilo toto kódování aplikovat.  

K lepšímu vyhodnocení jsem vedla rozhovory také s odborníky, kterých se téma 

porozvodové péče nějakým způsobem dotýká. Celkově jsem vedla 7 rozhovorů, kdy 3 

z nich byly právě s otci. Ke všem respondentům jsem se dostala díky Unii otců, kdy jsem 

kontaktovala pana Nováka a ten mi zprostředkoval veškeré kontakty a materiály ze 

soudních pří. Díky panu Novákovi jsem se nedostala pouze k otcům, ale i k většině 

odborníků. Veškeré jím zprostředkované rozhovory probíhali za jeho přítomnosti na 

přelomu roku 2017 a 2018.  

Jeho přítomnost při rozhovorech jsem shledávala jako přínosnou. Otcové byli 

ochotni téma detailně rozvést nejen díky jeho postavení v případech, kdy otcům pomáhá, 

ale také díky tomu, jak jsem z jeho strany byla uvedena já. Moje výzkumnická pozice byla 

v roli studentky, která píše bakalářskou práci. Podle mého názoru díky tomu otcové nabyli 

dojmu, že budou prospěšní a zároveň na jejich situaci bude upozorněno a tím pádem byli 

ochotní se mnou sdílet své příběhy a osobní data v podobě spisů.  

Všichni respondenti byli upozorněni na anonymitu celého výzkumu, kdy si 

anonymitu přála zachovat pouze pracovnice OSPOD, která si nepřála uvádět ani bližší 

specifikum jejího pracoviště. Velice mě překvapilo, že ani jeden otec si nepřál anonymitu 

zachovat, naopak všichni chtěli do mého výzkumu uvést veškeré identifikační údaje. I přes 
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jejich přání jsem toto z etických důvodů neudělala, protože by se jejich postoj mohl změnit 

a mohli by anonymitu vyžadovat. I přes jejich ústní informovaný souhlas jsem zvolila 

cestu anonymity.  

Veškeré rozhovory byly nahrávány pouze pro moje osobní potřeby, kdy na to byl 

každý respondent upozorněn a v příloze jsou přidány pouze přepisy, ve kterých jsou 

vynechány veškeré identifikační údaje, které v rozhovorech byly zmíněny. Stejně 

cenzurované jsou v přílohách také znalecké posudky jednoho z otců, který ústně souhlasil 

s jejich zveřejněním.  

Je nutné znovu upozornit na to, že tato práce je popis případových studií tří otců, 

které jsou kvalitativní sondou do jejich života, a k reprezentativnímu výzkumu chybí 

obsáhnout mnoho kategorií mužů, na kterých by výzkum měl být vytvářen. Dále, jelikož je 

tato práce zaměřena na problém otců, kteří se po rozvodu chtějí starat o své děti, byla 

vyslechnuta pouze jedna strana, kdy jsem do výzkumu nezahrnovala jejich bývalé 

partnerky ani jejich děti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Role otce a matky v rodině 

V českých podmínkách je otcovství oproti mateřství stále podceňované. Důkazem 

je, že stále kolem 80% dětí, je svěřováno do výhradní péče matky (viz graf č. 1). Důvodem 

může být stále se měnící konceptu otcovství, kdy nemá jednotný soubor kritérií, zatímco 

mateřství vychází stále z konceptu péče.  

 

Na základě předpokladů genderových zkušeností, které definují domácí sféru jako 

primárně „ženskou“, zaujímají otcové v rámci diskurzu rodiny nejistou pozici. Tato 

nejednoznačná pozice je v kontrastu s předpokladem jejich konečné dominance, která 

vytváří zmatek mezi symbolickou postavou nepřítomného patriarchy a doslovnou 

přítomností otce v rodinném životě. (BURTON 2001) Zde nastává rozpor mezi dualitou 

otcovy role, kdy je očekávána jeho nepřítomnost, ale zároveň jeho přítomnost. Měnící se 

role otce v rodině se stala předmětem mnoha debat nejen na poli sociologie nebo sociální 

antropologie. Myšlenka změny předpokládá určité statické jádro otcovství, vůči kterému 

jsou změny posuzovány. V tomto názoru se studie můžou lehce lišit. Někde je historický 

model otcovství uváděn jako patriarchální, kdy role patriarchy je definována mužovou 

nepřítomností. Je ekonomickým subjektem, který rodinu živí, přičemž peníze může 

vydělávat na druhé straně státu a rodinu navštěvovat pouze sporadicky. Shodují se ale na 

tom, že otcovská role je symbolická. Další shoda nastává v tom, že změna přichází s 

růstem feminismu.   

Důležitá je analýza vlivu přítomnost i nepřítomnost otců na procesy rodinného 

života. Jestliže dojde k rozvodu manželství, může nastat několik situací, jak uspořádat 

výchovu dítěte. Stále nejčastější variantou bývá výhradní péče matky, kdy otec je pouze v 

roli „navštěvujícího“ a má upravený styk s dítětem. Toto je fenomén, který je podřízen 

kulturnímu mýtu, kdy je společnost přesvědčena o tom, že k péči o děti a k jejich výchově 

jsou vhodné pouze matky, nikoli otcové. 

Jak mateřství, tak otcovství s sebou nesou různé role. Otcovství je výhradně 

spojováno s rolí vzdáleného živitele, jehož úkolem otce je primárně ekonomicky 

zabezpečit rodinu. Ovšem role otce je důležitá v tom, že je pro dítě vzorem ve zvládání 

agrese, reprezentuje pocit bezpečí a ochrany před okolním světem, pomáhá dítěti s vlastní 
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identifikací. (BALLNIK 2012) Naopak mateřství je spojováno s péčí, kdy právě péče je 

nejdominantnější charakteristika v západní kultuře. Očekávání spojená s mateřskou rolí 

představuje mateřství jako hodnoty a normy, které jsou zaměřeny výhradně na dítě a jeho 

zájmy, vyznačuje se silnou emocionální angažovaností 

a časovou náročností. Je spojeno s fyzickou i duševní blízkostí matky a dítěte a 

povinností matky je přizpůsobit se co nejvíce zájmům dítěte, které se pro ni stává 

středobodem jejího života. (VOHLÍDALOVÁ 2014) 

S růstem feminismu feministická analýza obrátila svou pozornost na roli, kterou 

mateřství hrálo při definování toho, co to znamená být ženou. To z toho důvodu, aby 

zjistily, jak je žena omezována tím, že sama sebe omezuje pouze na oblast rodinného 

života. A právě tím, že kritizovala myšlenku mateřství jako něco, co je ženám vrozené. 

Právě díky feminismu se začaly vytvářet alternativní modely rodičovství, které by mohly 

vést ke spravedlivější společnosti. (BURTON 2001) Zde tedy nastává možnost, kdy se 

může změnit role otce z „živitele“ na „pečovatele“. Zde vyvstává otázka, zda „vrozenost 

mateřství“ stačí a zvítězí nad tím, co se o péči musí naučit zkušeností.   

Ve srovnání s mateřstvím otcovství není až tak považováno za transformující 

událost v dospělém životě. (EGGEBEEN 2001) Ač toto téma bylo zanedbáváno, v dnešní 

době se mu dostává pozornosti díky socio-kulturním změnám v obrazu otcovství, kdy se 

mění i chování mužů jako otců. I když teorie nemusí být tak rozvinutá, existují případy, 

kdy jsou otcové se svými dětmi více emocionálně spjati a více se zapojují do jejich životů, 

kdy se mohou stát hlavním poskytovatelem péče a častěji právě o to bojují. Ovšem existuje 

i druhý fenomén, kdy muži z rodičovství vystupují. 

Jednou z hlavních funkcí otcovství je zabezpečit rodinu, ale tato funkce je stejná jak 

pro otce „pečovatele“, tak pro otce, co pouze platí alimenty. Ovšem jejich nepřítomnost v 

rodině může mít špatné důsledky pro rozvoj jejich dětí. 

Sociální a ekonomické podmínky, které mění role a chování otců, přepracovávají 

také životy matek. Kdysi se zdálo, že přirozený vzorec - model rodičovství, v němž jsou 

otcové považováni za „pomocníky“ matkám. Změny v povinnostech mužů a žen vytvářejí 

nový soubor očekávání, přesvědčení a postojů k tomu, co by muži a ženy měli dělat v 

kontextu rodiny. Ideál spolupráce představuje důležitý posun, protože zničí „genderové 

rozdělení práce v domácích odpovědnostech“ (PLECK 1997). Rozdílné osoby musí sdílet 

úkoly a povinnosti rovnoměrně a jejich roli nezáleží na genderu, tudíž neznamená, že 

matka bude ta, co musí pečovat o dítě. Toto mezigenerační dědictví ztělesňuje obraz, který 
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se začíná formovat v kolektivním společenském vědomí. Jsou rozvíjející se teorie, které 

kladou matky jako ty, které mají ústřední vlivy na život dětí, který musí být revidován. 

Ženy, které jako děti zažívají výchovu, do které se zapojuje otec, se budou rozvíjet 

různými očekáváními ohledně toho, na koho se v budoucnu provdají, a jak budou partneři 

sdílet úkoly rodičovství. (CABRERA 2000) V důsledku toho, v jaké rodině se děti 

vychovávají, jdou do života s různými očekáváními ohledně jejich budoucí role a úlohy 

budoucích partnerů. 

Rodiče jsou prvním elementem při socializaci dítěte. Pokud se podíváme na tradiční 

rodinu, tak se dítě podle Ballnika vyvíjí ve vztahovém trojúhelníku, který má na svých 

vrcholech matku, otce a dítě. V tomto vztahovém trojúhelníku dítě není závislé jen na 

jednom rodiči. Díky oběma rodičům se dítě dozvídá, jak má zacházet samo se sebou, jak 

navazovat vztahy s lidmi, jak se pohybovat ve světě jako takovém. Každý rodič mu 

poskytuje jiný pohled a utváří jiné hodnoty.  

V tomto trojúhelníku se dítě učí být jak s otcem, tak s matkou a střídat perspektivy. 

Toho je pro dítě velmi důležité do budoucna, protože později bude schopno sbližovat se a 

zase se odpoutávat od různých lidí, se kterými bude navazovat vztahy. Díky matce i otci se 

dítě učí žít v sociálních skupinách a rodiče budují základy, zda se dítě bude do skupin 

integrovat nebo bude zůstávat stranou, protože dítě se učí pozorováním, jak se k sobě 

rodiče chovají a brzy začne chápat, jak má vypadat mezilidská komunikace. Komunikací 

mezi rodiči se dítě učí, jak mezi sebou mohou komunikovat muž a žena. Ovšem, už záleží 

na rodičích, jaký typ komunikace a chování bude moct dítě odkoukat a bude ho provázet 

celý život. Celý tento proces je výsledkem komunikace v rodinném trojúhelníku. 

Vždy je něco, co by dítěti chybělo, pokud by o ně pečoval pouze jeden rodič, 

protože každý z nich se liší například výchovnými přístupy a čím déle se udrží funkčnost 

vztahového trojúhelníku, tím lépe se dítě bude vyvíjet.  

Pro dítě je nejlepší, když je otec dostatečně zapojen do výchovy a přitom se jeho 

výchovná funkce odlišuje od výchovné funkce matky. Hůře jsou na tom děti, kde se otec 

na výchově podílí málo nebo vůbec, protože později mohou mít problém se vztahy k 

opačnému pohlaví. Oba rodiče dítěti nastolují rovnováhu v životě. (BALLNIK 2012) 

Zatímco modely otcovství a jejich pluralita, včetně otcovství po rozvodu i absence 

otcovství, jsou diskutovány na akademické půdě (převážně té zahraniční), tato 

problematika stále zažívá určité „společenské zpoždění“. 

„V porovnání se zeměmi EU lze říci, že čeští otcové patří mezi ty, kterým je institucionálně 
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umožněn ve velkém množství případů jen minimální podíl na výchově jejich dětí, a zároveň 

mezi ty, kteří projevují po několika letech po rozchodu s partnerkou pouze malý zájem o 

své děti. Otcové se cítí být redukováni jen na „ty, kteří platí“, a pokud nedokáží zachovat 

rodičovský vztah se svými dětmi anebo jim to není umožněno, přestávají udržovat se svými 

dětmi jakékoli kontakty.“ (DUDOVÁ, HASTRMANOVÁ 2007, s. 12) 

 

Na jedné straně roste počet otců, kteří považují otcovství za svou první prioritu v 

životě. Investují čas do své rodiny a dětí a svým chováním dokazují, že je milují a oceňují 

své děti. Na straně druhé stojí otcové, co se o rodinu nebo děti nezajímají před rozvodem, 

natož po něm. Ale vždy na jedné straně stojí otec a proti němu otcovství, které se 

proměňuje během života muže. (BRANNEN 2006) Existují i další varianty a tou je právě 

ta, že se otec po rozvodu o své dítě starat chce, ale je mu to znemožňováno. V tomto 

případě se otcové obrací na různé instituce, kde hledají pomoc. 

 

a) Unie otců 

Unie otců – otcové za práva dětí je nejstarší organizací otců. Unie otců byla 

vybudována panem Novákem a Nebeským, kdy dnes v ní již ani jeden nepůsobí.   

Zabývá se otcovstvím jako takovým, kdy usiluje o osvětu významu otců, ale také 

rozvodovými a porozvodovými problémy spojenými s nezletilými dětmi. Zastupuje otce 

při soudních jednáních, poskytuje osobní konzultace, pomoc jak právní, tak 

psychosociální. V unii si otcové sdělují zkušenosti ze sporů o děti, s konkrétními soudci, 

úředníky nebo s výchovou.  

 

b) OSPOD 

Odbor sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje práva dítěte (od 0 do 18 let). Jedna 

z hlavních funkcí OSPOD je ta, že úzce spolupracuje se soudem, je mu v podstatě „k 

ruce“. Pokud má dojít k rozvodu v rodině, tak soud vyžaduje sociální šetření v rodině a 

následně zprávu, která má pomoci při rozhodování o stanovení výchovy a výživy dítěte. To 

znamená, že sociální pracovnice musí navštívit rodinu, pokud už rodiče bydlí odděleně, tak 

soud chce zprávu jak od matky, tak od otce, kdy sociální pracovnice musí navštívit bydliště 

obou rodičů. Pokud si soud vyžádá rozhovor s dítětem, tak ho také provádí sociální 

pracovnice z OSPOD. Mimo jiné je tedy úkolem sociální pracovnice zjistit (s ohledem na 

věk dítěte) například, jak probíhá situace v rodině nebo jakou porozvodovou péči by si dítě 
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přálo. Celé toto šetření je zakončeno podáním zprávy k soudu. Sociální pracovnice je u 

jednání také přítomna a může se vyjadřovat k výši výživného, k tomu, co by z jejího 

pohledu bylo vhodné pro dítě, může doporučit rodinné terapie pro rozhádané rodiče, 

mediace, případně sdělovat své poznatky k případu.   

 

c) Český Helsinský výbor, z.s. 

Český Helsinský výbor je nevládní nezisková organizace pro lidská práva. Zabývá se 

bezplatným právním poradenstvím v rámci sociální služby, která je podporována 

Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

Hlavním posláním výboru je sledování zákonodárné činnosti týkající se lidských práv. 

Monitoruje stav lidských práv v České republice a pravidelně o něm vypracovává zprávy. 

Ve svých službách kombinuje advokační a správní přístup. Další činností výboru je 

osvěta, ať už je to vzdělávání ostatních, jako je třeba OSPOD nebo to jsou nějaké 

publikace. V rámci osvěty Helsinský výbor sestavuje anonymní případové studie rodičů a 

dětí, kde by mělo být ukázáno, kde je problém při rozvodovém a porozvodovém řízení, aby 

se dalo ukázat, co v těchto procesech selhává.  

 

2.2 Porozvodová péče o děti v ČR 

Možnosti porozvodové péče o děti jsou tři základní: výhradní, střídavá nebo společná 

péče. Pokud se rodiče na porozvodové péči nedohodnou, musí být výchova a výživa dítěte 

stanovena soudně. 

 

 

Graf č. 1 

Zdroj grafu: www.https://cslav.justice.cz/InfoData/statisticke-rocenky.html, cit. 4. 5. 2018 
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 Ze statistických ročenek českých soudů, můžeme vidět, jak bylo soudně rozhodnuto 

o péči o dítě po rozvodu. V těchto údajích je nutné brát v potaz, že každoročně se 

v některých případech upravují poměry v péči o dítě a je změněno jeho výchovné 

prostředí.  

 Z grafu č. 1 můžeme vidět, jak se porozvodová péče v České republice proměňuje 

od roku 2000 do roku 2016 (rok 2015 v ročenkách chybí), kdy péče obou rodičů má stále 

minimální podíl, i když konstantně mírně roste. Největší podíl porozvodové péči je 

přikládán stále matkám.  

 

2.3 Zákonné normy týkající se porozvodové péče v ČR 

Porozvodová péče o děti v České republice je v české legislativě řešena v pěti 

zákonných normách: V Ústavě ČR, čl. 1, 4, 89 a dalších; v Listině zákl. práv a svobod v čl. 

10 a čl 32; v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod v čl.6 a 8; v Úmluvě o 

právech dítěte, čl. 3,5,7,16,18; a v několika § nového Občanského zákoníku. 

 

Pro získání základní orientace v těchto zákonných normách patrně postačí citovat 

několik odstavců z těchto právních předpisů. Postihují podstatnou stránku české 

legislativy, a tou je zákonné stanovisko o rovných povinnostech, odpovědnosti a právech 

obou rodičů – matky i otce ve vztahu k péči a výchově jejich společných dětí. 

 

Listina zákl. práv a svobod čl. 32, odst. 4 

 (4) „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou 

výchovu a péči.  Práva rodičů mohou být omezena … jen rozhodnutím soudu na základě 

zákona.“ 

 

Úmluva o právech dítěte, čl. 18, odst.1 

„… oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte…“ 

 

Nový občanský zákoník (NOZ) 

Rodičovská odpovědnost §865, odst. 1 

„Rodičovská odpovědnost náleží stejně oběma rodičům. Má ji každý rodič, ledaže jí byl 

zbaven….“ 
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§889, odst. 1 

„Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte 

k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje….“ 

 

Všechny tyto tři zákonné normy dávají stejná práva a povinnosti oběma rodičům ve 

vztahu k jejich dětem. Jen soud na základě zákona může omezit práva dítěte na péči a 

výchovu jednomu z rodičů a jen soud na základě zákona může zbavit některého z rodičů 

odpovědnosti anebo omezit právo některého z rodičů na výchovu jeho dětí nebo péči o ně. 

 

2.4 Modely rodičovství v porozvodové péči 

S rozvodem také přichází nové modely rodiny a rodičovství. V první řadě je nutné 

si nějakým způsobem definovat pojem „rodina“. Rozdíl mezi manželstvím a rodinou je 

den, kdy se narodí první dítě. (MOŽNÝ 2002) Kdy „hlavním účelem manželství je 

založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“ (Zákon č. 89/2012 Sb., 

Nový občanský zákoník § 655) Definice rodiny není pouze jedna možná, ale všechny staví 

na společných základech a tím jsou: sociální skupina, vztah, děti a výchova. Definice 

rodiny podle Giddense zní: „Rodina, skupina jedinců spojených pokrevními svazky, 

manželstvím nebo adopcí, která vytváří ekonomickou jednotku, a její dospělí členové 

zodpovídají za výchovu dětí. Ve všech známých společnostech existuje nějaká forma 

rodiny, ale charakter rodinných vztahů je velmi variabilní. V moderní společnosti 

převažuje rodina nukleární, ale známe i řadu typů rozšířené rodiny.“ (GIDDENS 1999, s. 

552) 

Tedy rodina představuje určitou skupinu osob, mezi kterými jsou přímé 

příbuzenské vztahy a dospělí členové jsou zodpovědní za výchovu dětí. Manželství a 

rodičovství je vnímáno jako jedna společná instituce a se zánikem jednoho hrozí také zánik 

druhého. Tím pádem pak vznikají neúplné rodiny.  

  

V dnešní době lze pozorovat, že klasický model rodiny již zcela nefunguje a stále 

více vznikají rodiny neúplné.  Reálnou skutečností, která je společností přijímaná, je, že 

normální dítě nežije v úplné rodině.  Díky tomu upadá vážnost a pevnost instituce jak 

manželství, tak rodiny. Může to být jeden z důvodů, proč také zaznamenáváme pokles 

uzavírání manželství. 
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S narůstající rozvodovostí stále musíme brát v potaz, že se ve společnosti častěji 

objevuje jev, kdy je otec v rodině nepřítomen, ač už se starat chce nebo ne. „Vztah otce k 

dítěti je často zprostředkován matkou dítěte a negativní pocity vůči bývalé partnerce 

ovlivňují vztah k dítěti.“ (DUDOVÁ, HASTRMANOVÁ 2007, s. 12)S tím například roste 

i počet nevlastních rodin, což znamená, že zatímco děti nemusí žít se svým biologickým 

otcem, mohou ve skutečnosti mít v domě otcovskou postavu. Kolem těchto nebiologických 

vztahů zároveň musí být vytvořeny nové modely otcovství. To ale neznamená, že muž, 

který nově přichází do rodiny je na roli otce „cizích“ dětí připraven a zhostí se jí tak, jako 

otec „vlastní“.  

Je tedy vybudovaná také koncepce otcovství po rozvodu. Pokud se manželství 

rozvede, otcovská role může být těžko udržitelná, protože otec nemusí být s dítětem v 

takovém kontaktu, aby na něj měl vliv. Většina dětí po rozvodu je svěřeno do výhradní 

péče matky a otec je v roli pouze „navštěvovatele“ a „platiče alimentů“, kdy se otcovská 

role stává velmi těžce udržitelnou.  

 

Pro model rodičovství vznikající po rozvodu, je zásadním pravidlem zvládnutá 

komunikace, která celou situaci rozvodu a péče o děti po něm, usnadní. Aby byli rodiče 

schopni komunikovat a spolupracovat i po rozvodu, je nutné, aby začali rozlišovat dvě 

roviny. Partnerskou, která skončila a rodičovskou, která rozvodem nekončí a musí být 

zachována i po něm pro dobro dítěte. (BALLNIK 2012) To je zásadní předpoklad fungující 

porozvodové péče o děti. Díky rozlišování těchto dvou rovin rodiče nezabřednou do 

starých sporů s bývalým partnerem a budou společně dbát na blaho a zájmy dítěte.  

Podle Heather Smith je po rozpadu manželství důležité respektovat několik zásad, 

které by měly rozvod ulehčit nejen partnerům, ale hlavně dětem. Důležitá je komunikovat, 

ovládat se a nesvalovat vinu pouze na druhého partnera. Asi nejzásadnější pravidlo, které 

uvádí je být velkorysí při kontaktu s dětmi a snaha udržet pozitivní vztah ke druhému 

rodiči. (SMITH 2004)  

2.4.1 Výhradní péče 

Výhradní péče znamená, že dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů a druhý má 

pouze soudně stanovený styk a vyživovací povinnost. Do roku 1989 toto byla jediná 

možná varianta porozvodové péče o děti.  

V České republice není zákony stanovena frekvence ani rozsah styku dítěte s 
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rodičem, který ho nemá ve výhradní péči. Obvykle je styk jeden víkend za 14 dní, a někdy 

navíc i nějaký den v týdnu. Záleží na dohodě mezi rodiči, jak intenzivní a striktní bude styk 

s dítětem a druhým rodičem. Podle Warshaka mnoho dětí však nese rozvod a ztrátu rodiče 

těžce a čtyři dny v měsíci je příliš málo na to, aby potřeba vztahů dítěte s druhým rodičem 

byla uspokojena.  

 

Podle Úmluvy Organizace spojených národů o právech dítěte z roku 1989 mají děti 

právo kontaktovat svého rodiče, který je nemá ve výhradní péči. Toto právo se stalo 

problémem v řadě soudních řízení. Od doby, kdy evropské právní systémy přijaly společné 

výkon rodičovské zodpovědnosti po zrušení nebo rozpadu manželství, odloučení rodičů 

nebo ukončení soužití, poměr rodičovské péče se na jedné straně snížil, ale došlo ke 

zvýšení kontaktů na straně druhé. Dokonce i ti nejsilnější obhájci jednoho nebo druhého 

hlediska obecně souhlasí s jednou věcí: Musí se najít právní rámec pro snížení úrovně 

konfliktu mezi členy rodiny po rozvodu.  (REŠETAR 2008) 

Podle statistik o svěřování dětí do porozvodové péče v posledních 18 letech bylo 

přibližně 80 % dětí svěřeno do výhradní péče matkám (viz graf č. 3). 

Zde vyvstává otázka, zda nedochází k diskriminaci otců při rozhodování o výchově. 

Podle práce Dudové a Hastrmanové je hlavní příčinou „nerovného“ svěřování dětí do 

výhradní výchovy to, že o děti ve skutečnosti žádá jen malé procento otců, což ve 

statistických údajích není udeveno. Častým důvodem může být jejich zaměstnání, které 

souvisí s časem, který může dítěti reálně věnovat.  

Samotné rozhodnutí rodičů o svěření dítěte do výchovy matky je podle expertů 

ovlivněno věkem dítěte a uspořádání péče v rodině před rozvodem. Převládající model u 

nás je takový, že péče v raném věku dítěte je převážně záležitostí matky a otec naopak za 

rodinu zodpovídá finančně. To se přenáší i do situace po rozvodu. Otcové sami často 

souhlasí s výhradní péčí matky.  

Určitou roli sehrává i hodnotové nastavení ve společnosti. Dotázaní experti 

z výzkumu Dudové a Hastrmanové poukazují na to, že minimální svěřování dětí do péče 

otce mohou ovlivňovat i předsudky soudců, sociálních pracovnic a psychologů. Soudnictví 

v České republice je feminizované a opatrovnické spory řeší převážně ženy – soudkyně, 

které někdy, (podle zkušeností advokátů, kteří byli ve výzkumu osloveni), bohužel, 

postupují podle zavedeného modelu, kdy dítě patří k matce. 

Právě díky těmto předsudkům, které jsou rozšířené, že matka má větší šanci dostat 
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dítě do péče, samotní otcové snahu o péči o dítě předem nebo po prvním nezmaru vzdají a 

dále se o svěření do péče nepokoušejí.  

Při svěřování do péče se posuzuje hlavně to, kdo se před rozvodem do jaké míry 

podílel na péči. Posuzuje se, kdo chodí například na rodičovské schůzky, doprovází dítě na 

lékařské prohlídky, podporuje dítě na zájmových aktivitách a tak dále. Zde se projeví to, že 

otcova role je často omezena na finanční zabezpečení rodiny a roli pečovatelky plnila 

matka.  

Pokud se rodiče nedohodnou, tak například prostřednictvím znaleckých posudků 

soud zkoumá například, který z rodičů má lepší výchovné předpoklady nebo jaké citové 

vazby má dítě ke kterému rodiči. 

 

Podle Warshaka záleží na pohlaví dítěte a pohlaví rodiče, který má dítě ve výhradní 

péči. Největší problém vzniká, když se v tomto vztahu pohlaví liší a rodič vychovává dítě 

rozdílného pohlaví.  

Hlavním tématem je identita dětí. Normální průběh vlastní identifikace jak chlapců, 

tak dívek má stejný průběh, že se prvně začnou identifikovat s matkou, protože s nimi od 

narození tráví všechen svůj čas. Identifikace s otcem přichází až v pozdějším věku chlapce, 

kdy začne chápat svou mužskou roli a bere si vzor ze svého otce. Proto může být odtržení 

od otce tak zásadní. Děvčata se vhodné ženské chování učí z modelu jejich matek. Ovšem 

po rozvodu je skutečnost, že ve výhradní péči dítě druhého rodiče vidí méně a tím pádem 

má méně příležitostí, aby se svou roli od rodiče naučilo a aby k rodiči neztratilo citovou 

blízkost. Ačkoli je styk určený soudem dodržován, kontaktu s dítětem často chybí emoční 

bohatost a vztah se stává umělým.  

Má-li matka ve výhradní péči syna a v domácnosti chybí otec, chlapec se snaží 

matku výlučně vlastnit a matka může tuto snahu podpořit tím, že se bude snažit jejich 

vztah udělat co nejpevnější. Pokud je v domácnosti přítomen otec, tak obvykle synovi dá 

najevo, že ve vztahu k matce jsou určité meze, podle kterých se musí chovat. Tyto meze 

chlapci pomáhají k tomu, aby vyrostl v muže, který si bude schopen v budoucnu vytvořit 

partnerský vztah s jinou ženou. Vznikem nepevných hranic mezi rodičem a dítětem 

dochází k větším problémům u dětí, které jsou v péči rodiče opačného pohlaví. Extrémní 

blízkost mezi matkou a dětmi nikdy není žádoucí, ale dceři nepůsobí takovou úzkost jako 

synovi. Stejný problém vyvstane také u dcer, které jsou ve výhradní péči otce.  

Negativní názor rodiče na bývalého partnera může dítěti v jeho identifikaci a 



 

 

17 

sebeúctě ublížit víc, než nedostatečný styk s druhým rodičem. Skrytým způsobem totiž 

může přimět dítě, aby tyto negativní postoje přijalo.  Může to být obranným 

mechanismem, aby si dítě udrželo lásku výhradního rodiče. 

Pokud model vztáhneme na české podmínky, kdy je výhradním rodičem matka, tak 

může nastat situace, že popouzení syna proti otci vede současně k tomu, aby se syn obrátil 

proti sobě samému, a utrpí jeho sebedůvěra a vlastní identita. Matka si to nemusí 

uvědomit, ale je to z toho důvodu, že syn se identifikuje se svým otcem, kterého má rád a 

zároveň má pocit, že se mu podobá, protože ho považuje za vzor. Tedy pokud matka před 

synem znehodnocuje otce, zároveň chlapec ve svých očích znehodnocuje sám sebe. Pokud 

matka znevažuje všechny muže, nejen otce, může to u chlapce vést k popření veškeré své 

maskulinity, chlapec se stane na matce příliš závislý a i v dospělosti se bojí opustit 

bezpečnou domácnost matky.  

Je- li otec nepřítomen a matka ho znevažuje, škodí to i dívce, ale jiným způsobem 

než u syna a začne se projevovat v době, kdy začne navazovat vztahy s chlapci. Dívka 

může mít pocit nejistoty, zda si sama dokáže udržet partnerův zájem a vlastní vztah.  

Pokud je dívka vychovávána ve výhradní péči otce, nemá to na ni takový dopad 

jako na chlapce, protože pro ni není tak náročné nalézt si náhradní model pro svou 

identifikaci se ženskou rolí. Důvodem je, že například většina personálu ve školce nebo 

škole jsou právě ženy. Ovšem otcové můžou mít obavu, že dívky nedokážou naučit věcem, 

jako je můžou naučit matky.  

Je nutné podotknout, že to není tak, že by chlapec potřeboval otce víc než dívka, ale 

že je nejlepší, když je vychovávají oba rodiče. 

Výhradní péče může být vnímána jako diskriminační z toho důvodu, že legislativně 

je výchova stanovena pro oba rodiče ve stejné míře. Výsledky mezinárodního výzkumu 

dětí odděleně žijících rodičů prováděné Evropským ústavem pro blaho dítěte z obsáhlého 

mezinárodního šetření prováděného po deset let mezi dětmi odděleně žijících rodičů 

vyplynuly závěry: 

 

a) Je-li dítě svěřeno do výhradní péče jednomu z rodičů, může být toto právo snadno 

zneužito k poškození druhého rodiče (například tak, že mu je omezován kontakt s 

dítětem). Aby se zabránilo takovémuto zneužívání, je třeba péče rozdělit, pokud 

možno, co nejrovnoměrnějším dílem mezi oba rodiče. Matky nemusí být schopny 
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poznat potřeby svých dětí, a uvědomit si, že děti nechtějí ztratit druhého rodiče, 

kterého mají rády a který má rád je. 

b) Žádný z rodičů není „schopnější“. Pokud se soud snaží najít „lepšího“ rodiče, dítěti 

tím neprospívá. Vztahy k matce, otci, prarodičům a ostatním blízkým osobám tvoří 

emoční univerzum, které je v útlém věku vzorem pro dítě pro jeho pozdější vztahy. 

Vědecké výzkumy ukázaly, že dítěti škodí odloučení od jednoho z rodičů, z toho 

důvodu, že potřebuje oba rodiče. Děti projevovaly intenzivní touhu po více 

kontaktech s otcem, která přetrvávala i několik let po rozchodu rodičů. 

c) Kvalita vztahů dítěte s otcem je důležitá, ale délka návštěvy je závažnější než to, 

jak časté návštěvy jsou. Proto je v Evropě běžná zásada dvou bydlišť dítěte, kdy je 

střídavě jak u otce, tak u matky. Ne jen jeden víkend za 14 dní u jednoho z nich a 

zbytek času u druhého. 

d) Dlouho byl zastáván názor, že dítěti stačí stabilní vztah s jedním z rodičů, zpravidla 

s matkou a otcova role je nedoceněna. Výzkumy v oblasti dětské psychologie 

ukázaly, že si dítě vytváří diferencované vztahy s oběma rodiči a potřebuje oba, aby 

se mohlo plně rozvíjet. 

 

2.4.2 Střídavá a společná péče 

Společná péče je podobná střídavé výchově, liší se však v tom, že nejsou pevně 

stanovené intervaly střídání. Rodiče tedy musejí být schopni se domluvit podle potřeby, 

kdy který z nich bude o dítě pečovat. Na rozdíl od minulosti již není požadavek společného 

bydlení rodičů. Střídavá péče znamená, že o dítě pečují střídavě oba rodiče. Čas, který dítě 

stráví s každým z rodičů, je stejný nebo podobný. Intervaly, v jakých ke střídání dochází, 

mohou být od několika dnů do několika týdnů, v některých případech i delší. 

  

Na střídavou péči lze nahlížet také jako na narušení tradiční genderové ideologie 

spojené s výkonem otcovské a mateřské role, jako na nerovnost mezi muži a ženami a 

narušuje také genderovou strukturu vztahů mezi partnery v rodině. Střídavá péče je totiž 

postavena na základu toho, že odmítneme předpoklad, že žena je automaticky předurčena k 

péči o děti, zatímco muži náleží primárně živitelská role. Může v neposlední řadě také 

znamenat lepší šanci pro muže, kteří po rozvodu nebo rozchodu, usilují o to, aby se mohli 

plnohodnotně podílet na výchově svých dětí. Je to cesta ke zrovnoprávnění mužů a žen. 

(VOHLÍDALOVÁ 2014) Jak jsem již zmínila v předchozích kapitolách, tak ve společnosti 
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je zakotveno, že role matky je spojována s péčí a tím pádem právě žena je ta, co má 

pečovat o rodinu a tedy i dítě po rozvodu. Ve většině případů je dítě svěřeno do péče 

matky. Pokud je svěřeno do péče otci, tak je to v případě, že se matka není schopná o dítě 

starat nebo o péči o dítě nemá zájem.  

V některých případech jsou otcové s touto tradicí smířeni, stačí jim pouze styk s 

dítětem a nevyžadují, aby jim bylo svěřeno do výhradní, společné nebo střídavé péče.  

 

Na tuto problematiku v České republice stále není jednoznačný názor a ani soudní 

praxe k ní ještě nezaujala jednoznačné stanovisko. Při rozhodování o svěřování dítěte do 

péče je nutné individuální posouzení každého případu, tedy jednoznačný názor nejspíš ani 

zaujmout nelze.  

V České republice byla střídavá péče zavedena v roce 1998 a je obsažena v § 26 

odst. 2 zákona o rodině. Ten zní: „Jsou-li oba rodiče způsobilí dítě vychovávat a mají-li o 

výchovu zájem, může soud svěřit dítě do společné, popřípadě střídavé výchovy obou 

rodičů, je-li to v zájmu dítěte a budou-li tak lépe zajištěny jeho potřeby.“ (NOZ) Z toho 

vyplývá, že by střídavá péče měla být upřednostňována a neměla být pouze možností. 

Ovšem kult mateřství je v naší mentalitě hluboce zakořeněn a není snadné se ho vzdát. 

Podle Warshaka tento mýtus již dlouho poznamenává životy rozvedených rodin a 

zanechává po sobě miliony dětí, které touží po hlubším vztahu s otcem, miliony 

přetížených matek, které mají výchovu pouze na svých bedrech a miliony otců odcizených 

svým potomkům. (WARSHAK 1996, s. 12) Ovšem tento druh zastoupení otců není jediný.  

„Pro zdravý vývoj dítěte je tedy rozhodující, zda jsou oba rodiče schopni dosáhnout 

dobré porozvodové adaptace a vystupovat nikoliv již jako rozvedení manželé, ale jako 

rodiče v pravém slova smyslu, kteří v péči o dítě střídavě, ale zároveň společně, 

spolupracují. Nejtěžší břemeno, tedy rozhodování o těchto věcech, je na soudech a na 

sociálních pracovnících. Ti musí v souladu s Úmluvou o právech dítěte respektovat vždy 

zájem dítěte, samozřejmě s přihlédnutím k oprávněným zájmům rodičů.“ (ZÁVURKA 

2011, s. 156) 

Jak odborná, tak laická veřejnost dlouhodobě požaduje, aby dítěti po rozvodu 

rodičů mělo právo na kontakt s oběma rodiči ve stejné míře. Dle odborníků střídavá a 

společná péče mohou nejlépe zajistit dítěti takovou výchovu, která by se alespoň přiblížila 

situaci, že rodiče spolu žijí dále (ovšem je nutné případy posuzovat individuálně, kdy 

záleží na povaze dítěte a jeho schopnosti tento stav snášet). První rozpor tohoto tvrzení 
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nalezneme, když se podíváme na statistické údaje o svěřování dětí do střídavé péče. Je 

pravda, že nezjistíme, kolik otců žádá o svěření dětí do jejich výhradní nebo střídavé péče, 

ale i tak výhradní péče matky rapidně převažuje nad tou střídavou, i když počet dětí ve 

střídavé péči postupem času roste, jak můžeme vidět v grafu č. 3.  

Podmínkou svěření dítěte do střídavé nebo společné péče je výchovná způsobilost 

obou rodičů a jejich zájem o péči, přičemž hlavním kritériem je, aby tato skutečnost byla v 

souladu se zájmy dítěte. (VOHLÍDALOVÁ 2014) Zásadní podmínkou je také souhlas 

dítěte a dohoda rodičů.  

Je tedy důležitý § 26 odst. 3 Zákona o rodině: „Rozhodnutí o úpravě výkonu 

rodičovské zodpovědnosti může být nahrazeno dohodou rodičů, která ke své platnosti 

potřebuje schválení soudu.“ (NOZ) Kdy by soud měl respektovat dohodu mezi rodiči. 

Rodiče se musí dohodnout na mnoha aspektech od dne a místa, kde si dítě budou předávat 

přes to, kdo bude dítěti nakupovat oblečení, platit kroužky a tak dále, až po to, který rodič 

na dítě bude moct uplatňovat daňové úlevy a kde dítě bude mít trvalé bydliště.  

 

Jedním z kritérií je také to, aby dítě nemuselo měnit školu a obě bydliště od sebe 

nebyla příliš vzdálená: „...podkladem pro možnost realizace střídavé výchovy je u dítěte 

školního věku samozřejmě zachování docházky do stejné školy,“ a zároveň „že dítě bude 

mít zachovánu množnost realizovat své mimoškolní aktivity.“ (HRUŠÁKOVÁ 2000, s. 29) 

Ale existují případy, kdy dítě školu mění a právě ani změna školy při střídavé péči v dnešní 

době nemusí být překážkou nejen díky inovacím ve vzdělávacím systému, ale také díky 

inkluzi ve školství.  

Dle odpůrců střídavé péče je problém, že dítě nemá jeden stálý domov a tím pádem 

necítí zázemí a pocit bezpečí. Tomuto tvrzení by ještě více přispívalo to, kdyby dítě v 

intervalech střídání muselo měnit také školu, což pro fungování střídavé péče není 

doporučováno. Střídavá péče může být obtížná v tu chvíli, kdy si rodič (případně oba) 

najde nového partnera, kdy s ním do vztahu mohou přijít také nové děti, nebo spolu založí 

novou rodinu. Zde situace může být náročná pro všechny zúčastněné. Dítě se nemusí cítit 

komfortně ve chvíli, kdy po týdnu nebo 14 dnech střídá dvě nové rodiny a stejně tak se 

mohou cítit i nový partneři rodičů. Tento problém se netýká pouze dětí, rodičů a nových 

partnerů, ale také rodiny nových partnerů, kterých se střídavá péče také bude dotýkat. Stav 

střídání se může stát chaotickým a nemusí být dlouhodobě udržitelný v takové míře, aby 

fungoval kvalitně pro výchovu dítěte.  
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Aby se zamezilo tomu, že se dítě bude po intervalech doslova stěhovat z domova 

do domova a nebude mít jeden stálý, tak ideálním stavem střídavé péče by bylo, kdyby 

mělo dítě všechny potřebné věci jak u otce, tak i u matky, dítěti by se tím zjednodušila 

situace, která může být do značné míry složitá. Tato možnost ovšem nemusí korespondovat 

s finančními možnostmi rodičů.  

Mělo by se rozlišovat mezi střídavou péčí, kterou si dohodnou rodiče a mezi 

střídavou péčí, která je soudně nařízená. Neznamená to totiž, že ač stejný typ porozvodové 

péče za rozdílných podmínek bude stejně prospěšný a funkční. Předpoklady, za jakých 

podmínek bude péče fungovat podle empirického výzkumu v Norsku (viz kapitola 2.4.3) 

jsou následovné: 

- Rodiče dobře spolupracují (ohledně výchovy dítěte)  

- Děti si přejí takové uspořádání a cítí se spokojené v obou domovech  

- Blízkost obou domovů  

- Děti mají své místo v každé rodině, jsou součástí obou domovů a jsou v nich 

uznávané  

- Oba rodiče se zajímají o činnost dětí ve škole a ve volném čase  

- Otevřenost rodičů změnit uspořádání, pokud se změní přání a potřeby dítěte 

 

Podobné podmínky popisuje také Warshak ve své knize Revoluce v porozvodové 

péči kde uvádí jak argumenty, kdy střídavá péče funguje, tak argumenty, kdy nefunguje.  

Předpoklady pro funkčnost střídavé péče: 

- Oba rodiče jsou přesvědčeni, že ten druhý je pro děti důležitý 

- Oba rodiče jsou přesvědčeni, že ten druhý je také dobrý rodič 

- Rodiče nežijí daleko od sebe 

- Děti samy se společnou péčí souhlasí a chtějí ji 

- Rodiče mají ke společné péči pozitivní postoj 

- Rodiče řádně dodržují finanční závazky vůči druhému rodiči 

- Rodiče spolupracují a jsou flexibilní 

- Rodiče společně dokáží komunikovat na slušné úrovni 

- Rodiče nezatahují děti do konfliktů, které mají mezi sebou 

 

 Pravidla, kdy střídavá péče pravděpodobně nebude, jsou negace pravidel pro 

fungování. Hlavní předpoklad je, že rodiče mezi sebou nebudou dítě používat jako zbraň. 
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2.4.3 Zahraniční modely střídavé péče 

Pro příklad zahraničních modelů porozvodové péče o děti jsem vybrala právě 

takové, které prvotně nezastupují matriarchální model výhradní péče, aby byl kontrast 

s Českou republikou patrný. V těchto modelech je střídavá péče upřednostňovanou a také 

fungující variantou. 

 

a) Norsko 

 V Norsku byla v roce 2007 provedena jedna z největších empirických studií 

v Evropě na téma střídavé péče. Zúčastnilo se jí 527 rodičů a 42 dětí ve věku od 8 do 18 

let, kdy děti jednoznačně odpovídaly, že jim nepůsobí problém střídání bydliště, že se 

doma cítí na obou místech a přejí si střídavou péči zachovat, aby měly bližší kontakt 

s oběma rodiči. Většina dětí chce mít i po rozchodu rodičů nejlepší možný kontakt s oběma 

rodiči. Dalším důvodem je, že převážná většina dětí nechce rozhodovat mezi rodiči, proto 

jsou s volbou střídavé péče, kterou rodiče udělali, spokojeny. (Empirická studie o střídavé 

výchově, Oslo 25. 1. 2007 – tisková zpráva norské vlády) 

Podle norské ministryně pro Záležitosti dětí a rovnoprávnost tato studie ukazuje 

výsledky, že jak děti, tak i rodiče mají velmi positivní zkušenosti s touto úpravou 

porozvodové péče a silně oslabují tvrzení, že střídavá výchova je spatným řešením pro 

děti. Dále ministryně uvádí, že podle výsledků společná péče o dítě snižuje potenciální 

konflikt mezi rodiči a zajišťuje dětem dobrý kontakt s oběma rodiči i po rozvodu.  

 Studie ukazuje, že pokud v době soužití rodiče pečovali o dítě přibližně stejnou 

měrou, mají větší tendenci volit po rozvodu střídavou péči.  

 V roce 2004 vstoupil v Norsku v platnost zákon Barneloven, který umožňuje dvojí 

stálé bydliště dítěte. Zákon se nevztahuje jen na registraci trvalého bydliště dítěte, ale i na 

související náležitosti, jako například přídavky na dítě, odpisy z daní, možnost získat místo 

pro dítě ve státní mateřské školce, řešení školní docházky, alimenty a podobně. Od tohoto 

roku vzrostl počet rodičů, kteří mají dítě ve střídavé péči. V roce 2004 mělo přibližně 80% 

rodičů, kteří neměli dítě v péči, průměrný kontakt s dítětem 8,7 dní v běžném měsíci a 

k tomu navíc o prázdninách. I když jde v praxi o poměr 30:70 a dle předních českých 

odborníků lze teprve čas strávený s dítětem od 30% nahoru považovat za výchovu, 

nepočítají se v Norsku takto strávené dny jako střídavá výchova, i když mají vliv na výši 

alimentů. 
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 Norský zákon o dítěti Barneloven odpovídá částečně českému zákonu o rodině. Na 

rozdíl od českého zákona je uspořádán s právní postupností a řečí srozumitelnou i pro 

laika. Je mnohem detailnější a kromě možnosti dvojího bydliště dítěte obsahuje i variantu 

kontaktu rodiče k dítěti. Varianta „běžného“ kontaktu, v českých podmínkách styku, řeší 

jak normální pracovní týdny, tak i státní svátky s důrazem na tradiční rodinné svátky jako 

Vánoce či Velikonoce, školní prázdniny a dovolené rodičů. Též pojednává o minimální 

variantě kontaktu s dítětem. 

 Čtyři z pěti rodičů jsou toho názoru, že střídavá výchova funguje dobře ohledně 

dítěte i jich samotných. Jen 12% rodičů uvedlo, že spolupráce s druhým rodičem ohledně 

střídavé výchovy je špatná, nebo že žádná spolupráce neexistuje. 

 Ve studii se ukázalo se, že střídavá péče může fungovat pro větší počet dětí, ale 

nemůže fungovat plošně ve všech případech.  

 

b) Švédsko 

Statistiky ze Švédska týkající se opatrovnictví po rozvodu jsou založeny na 

rodičích, kteří se rozvedli v roce 2002. Po rozvodu měli rodiče společnou zákonnou péči 

téměř v 97% všech případů. Matka měla výlučnou rodičovskou zodpovědnost ve 3% 

případů. Otec měl výlučnou zákonnou péči přibližně v 0,4% případů. (REŠETAR 2008)  

To, že střídavá výchova by měla být preferována oproti výchově výlučné, bylo zároveň 

potvrzeno i jinou švédskou studií na 15 428 dospívajících dětech. 

 

c) Německo 

V současnosti se stává standardem společná péče obou rodičů i v době po jejich 

rozvodu a jen výjimečně, odůvodňuje-li to zájem nebo potřeby dítěte, nebo pokud o to 

rodiče společně požádají, může být rodičovská péče přenesena výlučně na jednoho z 

rodičů. Péče je založena na udržování osobních vztahu (vidění, navštěvování, společný 

pobyt nebo jinak), na které je nahlíženo tak, že osobní vztahy jsou obecně v nejlepším 

zájmu dítěte, pokud jde o oba rodiče.  

V případě rozpadu rodiny stále pokračuje předchozí společná rodičovská 

zodpovědnost. To znamená, že v porovnání situace před a po rozvodu, nenalezneme žádný 

rozdíl. Každý rodič má možnost podat žádost u rodinného soudu o převedení jediné 

rodičovské zodpovědnosti, ať už zcela nebo zčásti. Společná rodičovská odpovědnost 

může být zrušena pouze na základě žádosti; úprava rodičovské zodpovědnosti z vlastního 
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podnětu. (DETHLOFF, MARTY 2004 ) 

Německý průzkum provedený v roce 2000 ukázal, že společná rodičovská 

zodpovědnost pokračovala po rozvodu v 76% případech. Šedesát devět procent těchto 

případů nezahrnuje soudní nařízení. Matce byla udělena výhradní péče ve 22% případů a 

otec měl výhradní odpovědnost pouze v 1,5% případů. (REŠETAR 2008) 

 

d) Cochemský model 

Cochemský model se začal praktikovat v Německo zhruba od roku 1993. Tento model 

nemá charakter nějaké striktní právní úpravy. Jedná se o model spolupráce mezi 

jednotlivými profesemi, které se mohou podílet na úpravě výchovy dětí po rozvodu rodičů. 

Vedle rodičů a dětí, se jedná o spolupráci rozvodových advokátů, psychologů, psychiatrů, 

lékařů, ale také sociálních pracovníků. Zjednodušeně model funguje tak, že každá složka 

bude jednat tak, aby se rozvod vyřešil co nejrychleji a nejšetrněji pro všechny strany. 

 

Advokáti svým klientům nebudou doporučovat žádné konfliktní strategie a nebudou 

rodiče podporovat v tom, když bude na bývalého partnera chtít „házet špínu“. Soudci 

nařídí první jednání ve věci do dvou týdnů od obdržení návrhu a pracovníci orgánu péče o 

dítě se jednání zúčastní. Orgány péče o děti se ještě před prvním jednáním ve věci spojí se 

všemi účastníky řízení, tj. oběma rodiči. Svoje stanovisko k rodinné situaci budou 

pracovníci orgánu péče o děti přednášet před soudem pouze ústně, takže jim odpadá 

povinnost vypracovávat písemnou zprávu. Pokud rodiče dosáhnou smírného řešení na 

prvním soudním jednání, je jim doporučeno využití poradního centra. Toto první sezení v 

poradním centru by mělo proběhnout do dvou týdnů od soudního jednání. Soud určí termín 

dalšího jednání, zpravidla v časovém horizontu šesti měsíců, kdy během této doby mají 

rodiče možnost za pomoci poradního centra nedosáhnout společného smírného řešení. 

Nepodaří-li se rodičům ani za pomoci poradního centra dosáhnout dohody, nebo je celý 

proces neefektivní, soud určí znalce, který udělá znalecký posudek, který by soudu měl být 

podán do dvou měsíců. Znalecký posudek má být vypracován tak, že nebude popisovat 

stávající situaci nebo výchovné schopnosti rodičů, ale bude zaměřený na možné řešení celé 

rodinné situace. (CIRBUSOVÁ 2015) 
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2.5 Kam až může spor o dítě zajít 

Spory o dítě můžou mít dopad nejen na rodiče, kteří mohou být frustrovaní  

ze zdlouhavých sporů o dítě, ale hlavně na děti samotné.  Právě pro děti se tato zkušenost 

s nepříjemným rozvodem může stát velmi bolestivou. A to nejen v danou chvíli, ale můžou 

se s ní potýkat mnoho let a dokonce může ovlivnit i jejich dospělý život. Jsou dokázány 

souvislosti mezi tím, v jaké rodině dítě vyrůstá a jak to nepřímo ovlivňuje schopnost udržet 

si v budoucnosti svoje vlastní manželství nebo do něj vůbec vstoupit. Také tato situace 

může zapříčiňovat různé syndromy jak dětem, tak rodičům. Kromě psychických následků 

to může mít také následky fyzické. Od nevolností přes sebepoškozování až k sebevraždám. 

 

Válka po rozvodu může trvat i několik let a jediné, co dítě vidí je nenávist a zlost, kdy 

se rodiče nemohou vystát. Nejhorší je, když je do těchto sporů dítě přímo zapojeno. Tím, 

že se rodiče nedokáží vyrovnat s rozvodem a dítě mezi sebou používají jako zbraň nebo 

druhého rodiče odstřihnou úplně, dítě trpí. Důležité je vzájemně si odpustit, přijmout fakt, 

že manželství ztroskotalo vinou obou partnerů, a i když dva přestali být partneři, zůstávají 

rodiči. Po rozvodu je pro dítě nejdůležitější, aby zůstalo v kontaktu s oběma rodiči. 

Po dlouhodobých konfliktech se může stát, že celý boj mezi rodiči vzdá právě dítě. 

Začne odmítat rodiče, který ho nemá v péči, podlehne nátlaku, že druhý z rodičů je ten 

špatný a samo začne říkat, že k rodiči nechce, aby se ubránilo dalšímu tlaku a celou 

obtížnou situaci „ukončilo“ samo. (BALLNIK 2012) Pokud celou situaci vzdá dítě, je 

důležité, aby ji nevzdal rodič.  

 

a) Münchhausenův syndrom 

Münchhausenův syndrom se řadí do kategorie předstíraných poruch. Jedná se o to, že 

pacient jak záměrně předstírá nějaké onemocnění. Pacienti s touto poruchou vědomě 

předstírá duševní nebo fyzické příznaky za účelem hospitalizace, ačkoli motivace k tomuto 

chování může být nevědomá. Münchhausenův syndrom tvoří necelých 10% ze všech 

předstíraných poruch. (URBAN, MASOPUST 2002) V některých případech rodič může 

tento syndrom vyvolat u dítěte, kdy následně s dítětem navštěvuje různé lékaře za účelem 

získání výhradní péče, protože druhý rodič by se o nemocné dítě nemohl starat.  

  

b) Syndrom zavržení 

Syndrom zavržení je velice diskutovaný pojem, který podle části odborníků existuje a  
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podle jiných zase neexistuje, protože není zaveden v oficiálním seznamu duševních 

chorob. Tento pojem je čistě psychologický a nenáleží mi soudit, zda existuje nebo ne, ale 

pro moji práci se mi zdá důležitý, takže se jen zjednodušeně pokusím nastínit, co vlastně 

znamená.  

Zjednodušeně by se dalo říci, že je to styl výchovy, kterým rodič své dítě cílevědomě 

vede k odmítání druhého rodiče. Odmítaný bývá častěji ten z dvojice, kdo rodinu opustil, 

ale nemusí to být pravidlem. Tato skutečnost mění rovnováhu mezi rodiči a kloní se ve 

prospěch toho, kdo s dítětem zůstal.  

Dítě poté určitou manipulací můžou být „poštváno“ proti druhému rodiči. Toto 

ovlivňování dětí je už určitá forma „mytí mozku“, kdy jsou dítěti upravovány jeho vlastní 

vzpomínky. Důvěřivé dítě po čase začne věřit, že se to doopravdy odehrálo tak, jak je mu 

opakovaně sdělováno. Dítě nabyde dojmu, že k názorům dospělo samo bez cizího 

přičinění. To celé se odehrává v neprospěch zavrženého rodiče, který začne působit jako 

někdo se zločinnými úmysly, kdo dítě zanedbával. Může zde docházet k odmítání jednoho 

z rodičů ze strany dítěte.  

Otcové nebo matky trpící syndromem zavrženého rodiče si často pokládají otázku, zda 

bude lepší to celé vzdát nebo naopak o dítě bojovat. (Novák 2012) Důvodem je velká 

frustrace, která celou situaci provází, ať už se jedná o syndrom zavržení nebo i nějakou 

mírnější verzi, která by se tak nenazývala.   
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3 POROZVODOVÁ PÉČE O DĚTI V PRAXI 

Na případových studiích tří otců, názorech odborníků a pomocí dokumentů, které 

mi byly otci poskytnuty, se pokusím zodpovědět položené výzkumné otázky. Podle 

potřeby odkáži na argumenty z teoretické části práce a použiji citace z rozhovorů, případně 

spisů. Celou empirickou část začnu krátkým představením jednotlivých otců. Rozhovory 

proběhly v prosinci 2017 až lednu 2018. 

 

3.1 Příběhy otců 

Davidův a Adamův případ trvá podobně dlouho a v současné době to je přibližně rok a 

půl. Případ Antonína se táhne již desátým rokem.  

 

Adam 

Otec Adam je rozvedený asi 35 letý řidič kamionu z Prahy a má jedenáctiletého 

syna. 

V současné době byl matce dítěte diagnostikovaný těžký psychiatrický nález, pro který jí 

byl vydán invalidní důchod a o výhradní péči žádá matka matky, s čímž otec nesouhlasí.  

V Adamově případě je neobvyklé, že druhým aktérem není přímo bývalá manželka, se 

kterou porozvodová péče o syna byla bez problému, ale bývalá tchýně, která nyní má 

chlapce v pěstounské péči, i když dítě otce má. Celá situace je zapříčiněna vážnou nemocí 

matky dítěte, kterou otec respektuje a dítě jí nechce brát, ale zároveň není ochotný se 

vypořádat s tím, že mu je odepírán styk se synem.  

U Adama začal spor začátkem v lednu 2017 Bývalá tchýně zažádala o svěření 

vnuka do pěstounské péče, s čímž otec jednoznačně nesouhlasí, jelikož se o své dítě 

dokáže řádně postarat sám. Syn je již rok v péči babičky, která ho od otce izoluje a odmítá 

ho vydat alespoň k nějaké formě styku. Adam se proti tomuto rozhodnutí o pěstounské 

péči odvolal v březnu 2017. V tomto řízení soud upřednostnil matku matky. Jako důvod 

byla uvedena otcova práce, přes kterou by na syna neměl dostatek času, ale u babičky bylo 

opomenuto, že pracuje a zároveň se musí starat o svou nemocnou dceru. Podle pana 

Adama by v této domácnosti mohla být výchova chlapce zanedbávána a zároveň by na něj 

toto prostředí mohlo mít špatný vliv pro jeho psychosociální vývoj. 

Rozhovor s Adamem proběhl 11. 12. 2017 v na Obvodním soudě v Praze, před jeho 
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soudním jednáním, kterého jsem se také účastnila. Rozhovor proběhl za přítomnosti pana 

Nováka z Unie otců a právničky, se kterými jsem také na místě udělala rozhovor.   

 

Antonín 

Otec Antonín je rozvedený, 42 letý lesník z Olomoucka, který se již od roku 2008 

potýká s problémem kolem porozvodové péče o svého nezletilého syna Toníka. Spor začal, 

když byl synovi rok a až do současnosti Antonín prošel různými možnostmi styku, až v 

roce 2015 vybojoval střídavou péči. S každou žádostí o rozšíření styku přicházely ze strany 

bývalé manželky různá trestná oznámení na Antonína, která se nikdy nepotvrdila ani u 

lékařů, ani u policie. V současné době je na Antonína vypracováno již 7 znaleckých 

posudků, ale žádný nepotvrzuje teorie bývalé manželky. Antonínův případ je ze všech tří 

nejkomplikovanější a zároveň nejzajímavější. I přes soudní rozhodnutí o střídavou péči 

syna přes rok neviděl.  

Rozhovor s Antonínem proběhl 28. 1. 2018 v kavárně v Olomouci za přítomnosti 

pana Nováka. K Antonínovu případu je doložena příloha 1 – 7. 

 

David 

David je 40 letý, rozvedený, bývalý policista, otec dvou malých dcer, kterým je 6 a 

3 roky. Dcery dostal do střídavé péče, která byla soudně zrušena po necelých 2 letech. Jeho 

spor trvá od roku 2017, kdy byla zrušena střídavá péče a děti byly svěřeny do výhradní 

péče matky. Nyní má s dcerami soudně nařízený pouze styk.  

Rozhovor s Davidem proběhl 11. 12. 2017 na Helsinském výboru, kde David byl 

využít jejich poradenské služby, jak ve svém sporu o děti postupovat. Celého poradenství 

jsem se zúčastnila a zároveň udělala rozhovory s právničkou a paní z Helsinského výboru, 

které byly přítomny spolu s panem Novákem. 

 

3.2 Zkušenosti otců s porozvodovou péčí 

3.2.1 Péče nebo styk?  Střídavá nebo výlučná péče?  

To, zda otec bude o dítě pečovat, nebo s ním bude mít pouze styk, záleží na několika 

faktorech, které můžou být do značné míry ovlivněny právě společenskými předsudky, že 

péče náleží výhradně matce. Toto předsudečné jednání ovšem není v souladu se zákonem, 

že oba rodiče mají mít rovný díl ve výchově svého dítěte. Podle Heather Smith je 
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nejzásadnější pravidlo po rozvodu být velkorysí při kontaktu s dětmi a snažit se udržet 

pozitivní vztah ke druhému rodiči. 

 

Helsinský výbor: „… v našich podmínkách svěřování dětí do péče otce je proti nějakému 

konceptu, který tady prostě přetrvává. Je tady společenská obava, že když se otcové budou 

starat o děti, že se to tady vlastně celé rozbije. Kdo bude pracovat, a to jsou prostě nějaké 

zaběhnuté myšlenkové pochody.“ 

Střídavá péče je porozvodový model, který vede ke spravedlivější společnosti. Již 

v teoretické části práce je popsáno, jak je důležitá role otce a jeho výchova na vývoj dítěte. 

Pokud se podíváme na závěr zprávy přílohy 3, tak je zde střídavá péče doporučena z toho 

důvodu, že přítomnost otce je nutná pro harmonický vývoj dítěte.  

Pan Novák obhajuje střídavou péči a stejný podíl obou rodičů na výchově dětí takto: 

„Je třeba, aby děti měli oba dva ty rodiče, protože otec je otec a matka je matka. Jak říkal 

i pan profesor Matějíček nebo pan kolega Nebeský, jestliže má něco fungovat, jako na 

elektřinu, tak tam musí být pól plus i mínus a jestli tam to plus nebo mínus chybí, tak to 

zkrátka nefunguje. A zrovna tak to je otec a matka. … Ale, bohužel, tady pořád zůstává, že 

ta žena je žena a je lepší než otec.“ 

V Davidově případě střídavá péče byla soudně nařízená téměř dva roky, kdy následně 

byla na žádost ze strany matky zrušena. „Takže nám po roce a ¾ od střídavky, co jsem 

měl, která fungovala, všichni to potvrdili, tak mám jeden víkend jednou za 14 dnů a každou 

středu.“ 

Po mnoha letech sporů a různých forem styků Antonín v roce 2015 vybojoval střídavou 

péči, ale bývalá partnerka byla zásadně proti. „My jí dostali v roce 2015 a krajský soud jí 

potvrdil 16. 3. 2016. Kdy to fungovalo do října, jenomže tam byly náznaky, kterým jsem 

nevěnoval pozornost. Dovezl jsem ho v pátek, kluci byli na hřišti a Tonda mi říkal: 

´Mamka říkala, že od tebe mám utéct, že mám utéct na policajty a říct, že mě mlátíš, že u 

tebe nechci být.´ Tak mu říkám: ´Ale Toníčku, proč bys utíkal.´ ´Ne, nebudu, ale mamka 

říkala.´“ Pokud se podíváme na přílohu 3, tak v závěru je jasně doporučena střídavá péče 

pro chlapcův harmonický vývoj.  

Adam zatím žádnou zkušenost se střídavou péčí nemá. 

Problémem výhradní péče o dítě je ten, že je na termín „výhradní“ případně „výlučná“ 

špatně nahlíženo. Výlučná péče nesmí být chápána tak, že je druhý rodič z péče 

„vyloučen“, protože dle Nového občanského zákoníku stále mají oba rodiče právo na 
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výchovu ve stejné míře. Podle Ballnikovi teorie o rodinném trojúhelníku, na jehož 

vrcholech je matka, otec a dítě, není dítě závislé pouze na jednom rodiči, ale na obou 

současně.  

David: „On je tady hlavně ten problém té výlučné péče, kterou máme, že matce nikdo ani 

na OSPODu, ani u soudu ještě nevysvětlil, že i když máme tu výlučnou péči, tak že já jsem 

otec. A od té doby, co je ta výlučná péče, tak já o dětech nevím vůbec nic. Já nevím, co 

mají za kroužky, co se týče zdraví, všechno.“ 

Problém termínu jako takového a jeho špatného vykládání nezávisle na Davidovi 

potvrzuje také právnička. „Když se podívám na výhradní péči, tak podle mě je problém ten 

výraz výlučná péče. Lidé si ho špatně vykádají.  Není to založeno na tom, že vyloučí toho 

druhého a nechají si jen platit alimenty, aniž by ten druhý rodič dítě vídal. To není pro to 

dítě dobré a hlavně by mělo jít o zájem dítěte.“ 

3.2.2 Zkušenosti otců se znemožňováním péče o vlastní dítě nebo děti 

V případě Davida se jedná například o nevyřizování vzkazů dcerám. „Tak třeba to 

jsem Evě říkal, ať se zeptá té mladší, jestli mi nechce přijít fandit na zápas v hokejbale, tak 

řekla, že se zeptá. Po 10 minutách volala, že Violka nechce. Tak jsem volal té starší, ať mi 

jí dá k telefonu. Tak se jí ptám: ´Violko, chceš se mnou jít na zápas?´ 

´Jooo, chci, chci!´ 

´Máma ti nic neřekla?´ 

´Neee.´“ 

Následně se všichni otcové potýkají s problémem, kdy děti nezvedají telefony a 

nereagují na zprávy. 

Adam: „…když mu volám, tak ani nebere telefony nebo to za něj zvedá bába.“ 

David: „Nebo jsem se dočkal i toho, že jsem volal holkám a holky mi to nebraly, tak jsem 

jim volal třeba za tři dny znova a chtěl jsem mámu. Tak jsem se jí ptal, proč mi holky 

neberou telefon, tak řekla, že byly o víkendu pryč. A když se zeptám holek, tak řeknou, že o 

víkendu byly doma.“ 

Antonín: „…snažím se napsat nějakou smsku. Na některou odpoví on, na některou matka, 

to už poznám podle těch pravopisných chyb.“ 

 V příloze 3 v závěru zprávy z Fondu ohrožených dětí je výslovně napsáno, „že 

matka má tendenci bránit otci v kontaktu s dítětem.“(příloha 3) 

 Antonín s Adamem se setkávají s tím, že styk není dodržován ze zdravotních 
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důvodů dítěte. Pokud je dítě většinu roku nemocné, je nutné vyžadovat lékařské zprávy, 

zda je nemoc natolik závažná, že styk s otcem nemůže být dodržen. Pokud nemoc není 

závažná, tak by dítě, například i s rýmou, mělo být předáno otci ke styku, který je soudně 

nařízený.  

Antonín: „V té době začala, v podstatě, s dětskou doktorkou různě mařit styky, jen tak 

stroze: asi 185 dní v roce byl nemocný, kdy jsem ho neviděl opakovaně šest týdnů, měl 

náchlad, pak týden byl zdravý, za čtyři týdny měl náchlad. Nedalo se ani domluvit, že by ke 

mně šel, byť neměl horečku, takže vlastně bývalá manželka se snažila v podstatě jakkoliv 

překazit ty styky. 

… Je nemocný, nemůže, všelijaké úrazy, tam se přišlo na to, že tvrdili i že je 

nemocný, má horečku, měl rozbité čelo, protože jezdil na kole.“ Tento problém je potvrzen 

a popsán v příloze 1, kde je popsáno, že v roce 2011 byl syn nemocný 18 víkendů v roce a 

matka ho otci odmítá vydat. (příloha 1)  

Ačkoli Adam za synem přijede do místa bydliště, tak je mu nemožnost styku 

odůvodňována například tak, že chlapec má dlouhodobě domluveno plavání nebo něco 

podobného. „Když si pro něj přijedu, tak je nemocný, u kamaráda, na plavání, které má už 

dlouho naplánovaný. Třičtvrtě z roku je nemocnej a když mu volám, tak ani nebere telefony 

nebo to za něj zvedá bába.“ 

 

Tyto důvody znemožňování péče jsou pouze domněnky otců, které nejsou nijak 

fakticky podloženy ani ověřeny rozhovory s druhou stranou. Podle Davida a Adama je ze 

strany matky / babičky střídavá péče odmítána z toho důvodu, že by bývalá partnerka 

(případně tchýně) přišla o výživné. Pracovnice z OSPOD mi na téma výživného 

odpověděla, že „Pokud jeden rodič bude vydělávat podstatně víc, než druhý, tak musí něco 

doplácet, aby dítě na obou stranách mělo podobnou životní úroveň. Je to v rozsudku, ale 

jak se dohodnou, to je věc druhá. Když se dohodnou, že si navzájem nebudou nic platit, tak 

to už je jejich rozhodnutí.“ Ztráta financí by tedy neměla být důvodem, proč by měla péče 

být znemožňována.   

 

David: „… Ona zjistila, že je v podnájmu, nemá peníze, tak co jí zbývalo? Kde vzít 

prachy? Od táty. A to, že jí děti říkaj, že u mě chtěj bydlet, to jí vůbec nezajímá. O děti jí 

vůbec nejde, jí zajímá jen to, že má 10 500 Kč alimentů. No tak bodejť ona by se nesoudila. 

Proč ona by se mnou měla komunikovat, když nebude mít děti a nebude mít alimenty. To by 
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ona byla v prdeli. Takže u nás se nekomunikuje a má 10 500 Kč.  

Mě i na tom OSPODu řekli, že dokud se ona nebude mít tak dobře jako já, nenajde si 

nějakýho chlapa, co ji zajistí, tak kolem sebe bude kopat.“ 

 

Adam: „Oni takhle ze mě maj v podstatě každej měsíc, plácnu, třeba čtyři tisíce v 

podstatě za nic.“ 

 

Předpoklad podle norského modelu je takový, že šíře styku bude mít vliv na výši 

alimentů. Tuto souvislost jsem v mých případech nenalezla, protože například v případu 

Adama se s nulovým stykem nijak nezměnila výše alimentů.  

 

U Antonína jsme nikde na otázku financí nenarazili. Jeho popis důvodů je hlubší a 

nelze přesně definovat, co za tím stojí. „Že matka neunesla tady tu střídavou péči. Ona to 

chtěla od začátku, ona se totiž snažila nás vytěsnit: tam nechoď a tam tě to nebaví, a v tom 

pokračuje vlastně do teďka. … Já si myslím, že tam je velký tlak od té její matky. Protože 

ona (bývalá manželka) se vším souhlasí, podepíše dohodu, pak přijde domů a je to všechno 

jinak.“ Dle Antonínovy výpovědi je zde patrný silný vliv bývalé tchýně, která si rodinu 

chce udržet při sobě. Toto téma bylo rozebráno v kapitole o roli rodičů bývalých partnerů. 

Dalším faktorem, proč je Antonínovi péče znemožňována je to, že jeho bývalá manželka 

od začátku nesouhlasila se střídavou péčí, což je jeden ze základních předpokladů, kdy 

péče fungovat nebude. 

 

 

3.3 Role soudů, OSPOD (ochrany dětí) a znalců v porozvodové péči 

Na základě výzkumu Dudové a Hastrmanové, že minimální svěřování dětí do péče 

otce mohou ovlivňovat i předsudky soudců, sociálních pracovnic a psychologů, jsem si 

chtěla potvrdit, případně vyvrátit i na mých případech. Podle slov pana Nováka „Ten 

systém je takovej, že bohužel, furt zkoumají, zda je patologickej otec, zda je patologická 

matka nebo kdokoliv z rodiny. Ale už nikdy nezkoumá to, zda je patologická znalkyně, zda 

je patologickej soudce, to nikdy nezkoumá.“ 
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3.3.1 Soudy 

Příkladem dokumentujícím možný stereotypní přístup soudců, opírající se o 

stereotypy týkající se mateřské a otcovské role rozšířené v české společnosti, jsou i 

následující citace: 

David: „Pak u toho soudu řekli, že má lepší zázemí jak já, že bydlí teda v podnájmu v 

pátém patře v bytě, takže má maximálně tak balkón, práci měla nejistou a tak jí řekli, že 

má lepší zázemí než já. Tak já mám svůj barák, svojí zahradu, školu 10 metrů a stejně jsem 

je vozil na Mělník, že mám dobrou práci, rentu od policie, že mám peníze za to trenérství, 

takže ona má lepší zázemí pro ty děti jak já. Já nechodím do hospod, nepoflakuju se.“ 

 Samotní aktéři vidí jednání soudů jako předsudečné. Podle slov pana Nováka: 

„Soudy často rozhodují tak, co chce matka.“ Stejného názoru je i David: „Podle soudu je 

dohoda to, co chce matka.“   

Antonín se několikrát setkal, že soud nechtěl vůbec přijmout jeho důkazní materiál. 

Toto je výpověď o jednom z několika takových situací, které v rozhovoru zazněly „ … 

Když soudce byl pan doktor B., tak ten to dělal, bych řekl, objektivně. To byl takový starší 

letitý pán, který měl ty misky vah. Že má otec nárok na tu výchovu, abychom se nějak 

domluvili. Teď jak je tam ten mladý, tak kdybych donesl 20 argumentů, tak je nebude brát, 

ale dokument maminky, to má váhu.“ 

Antonín předsudečné jednání vidí také v tom, že se spor táhne tolik let a soud 

neustále jeho případ odročuje „… když se jedná o dítě a je tam grázl otec, tak to jde taky 

rychle. Ale jakmile tam je týrání ze strany matky, tak to posouvají. Tak se to v podstatě 

zahrálo jakoby do outu a myslím si, že to nebylo dobře. …  ale tam jí narostly růžky, že 

něco provede a nic se neděje. A tak to jede dokola.“ 

Pan Novák: (k případu Antonína) „Naprosto všechny státní orgány rezignovaly na zájem 

toho dítěte.“ 

Můj předpoklad byl takový, že by mohlo záležet, zda celou záležitost posuzuje muž nebo 

žena. Na základě výzkumu Dudové a Hastrmanové je soudnictví v České republice 

feminizované a opatrovnické spory řeší převážně ženy – soudkyně, které někdy, bohužel, 

postupují podle zavedeného modelu, kdy dítě patří k matce. Otcům jsem tedy položila 

otázku: „Máte zkušenost, že by na rozhodnutí mělo vliv, jestli vás soudí muž nebo žena?“ 

V mých případech se u žádného otce nesetkáváme s tím, že by gender soudce měl vliv 

na rozsudek, což se mi potvrdilo i ze zkušenosti pana Nováka a pracovnice OSPOD.  Podle 

jejich názoru záleží spíše na individuální osobnosti člověka. 
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Novák: „Záleží spíš na člověku. Kolikrát ty ženský spíš drží s těma otcema. Je to tak jedna, 

jedna.  

Ale spousta těch právníků, co zastupuje ty otce, tak už se v tom nechtějí šťourat a 

řeknout těm otcům, že to je dobrý, že si dítě můžou půjčit jednou za čtrnáct dní na den, že 

je to dobrý, ať to nechaj být. A je jim jedno, že ten otec by se třeba chtěl starat na plný 

úvazek. Vůbec za ně ty právníci nebojujou, aby ten styk měli alespoň třeba od čtvrtka do 

pondělka.“ 

Pracovnice OSPOD: „… ale záleží to na lidech. Kdo to soudí, kdo jak napsal zprávu, co 

tam sedí za sociální pracovnici, jestli „vyhrabali“ něco na otce, jestli se to použilo. To 

strašně záleží na těch lidech, kteří tam jsou.“ 

 Ovšem nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit, zda byl rozsudek soudce ovlivněn 

předsudky, které k porozvodové péči má, nehledě na jeho genderovou příslušnost.   

Možné předsudečné jednání soudů se dále dá nastínit na odpovědích na následující 

otázku: „V čem soud vidí největší problém, proč se o dítě nemůžete starat?“    

 

Adam: „V mojí práci, protože jezdím kamionem, tak že bych se kvůli tomu o něj nemohl 

starat. Při tom bába dělá na pumpě denní, noční a o kluka se nemá kdo starat, tady když já 

jsem pryč, tak je doma přítelkyně, která by se o něj starala. Ale to nikoho nezajímá. A de 

facto školu já mám před barákem. Na školu koukáme z okna.  

Taky prej není v rámci mých finančních možností, aby se kluk měl dobře, že se se mnou 

nikam nepodívá, a když je u mě, tak celej den může jen sedět na počítači.“ Zde bych chtěla 

poznamenat, že Adam jezdí kamionem po České republice a má přítelkyni, která by se o 

syna postarala v době Adamovy nepřítomnosti. Sama má dceru v péči, o kterou se 

s Adamem společně starají. Zároveň babička, která má syna v péči je sama a pracuje na 

benzinové pumpě na denní a noční směnu a Adamovi není známo, kdo se v době kdy je 

v práci, o syna stará. 

 

U Davida byl důvod pro zrušení střídavé péče jeho služba u zvláštních jednotek. 

V současné době již u policie nepracuje a ke své práci navíc dělá sportovního trenéra 

dětského oddílu. Na tento rozsudek David podal ústavní stížnost. „My jsme měli soud v 

srpnu (2017). A tam to odročili na dobu neurčitou, až jak dopadne ústavní stížnost. To byl 

nový soud na střídavou péči, protože ten před tím nedopadl dobře a na ten jsme dali tu 

ústavku.“ 
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David: „Protože já jsem 11 let dělal pro zásahovou skupinu, takže můj evidentně silnej 

hlas, by mohl dětem do budoucna vadit. Přitom moje děti jsou na můj hlas zvyklé. A moje 

práce v zásahové skupině mi ublížila, to mi řekli teda u krajského soudu, že osobnostně 

nejsem vhodný, abych vychovával děti.… My jsme měli posudky znalce, tam bylo všechno 

dobrý, že jsem dobrej otec, že mám dobré vlastnosti. A z hlediska psychologického by kvůli 

dětem měla být zachována střídavá péče.“ 

V obou případech je odůvodnění nemožnosti péče otcovo zaměstnání. V kapitole o 

svěřování do výhradní péče je tato situace popsaná podle výzkumu Dudové a 

Hastrmanové, že častým důvodem pro svěření do výhradní péče matky může být otcovo 

zaměstnání, které souvisí s časem, který může dítěti reálně věnovat. Ovšem v Adamově 

případě je pominuto, jaký reálný čas se dítěti může věnovat babička, která syna má v péči a 

pracuje na směnný provoz, aniž by jí s výchovou někdo pomáhal. V době, kdy by Adam 

reálně neměl čas se synem být, tak by výchovu mohla zastávat jeho přítelkyně. 

V Davidově případě je zajímavé, že veškeré odůvodnění, proč se o děti starat 

nemůže, přišla až po tom, co téměř dva roky fungovala střídavá péče. Otázkou je, co za tak 

náhlým zvratem doopravdy stojí. V tuto chvíli na ni nejsem schopná odpovědět.  

Zákonné stanovisko pro porozvodovou péči je takové, že rodiče mají rovné povinnosti, 

odpovědnost a právo na výchovu dítěte. Na následujících výrocích právničky se pokusím 

demonstrovat vztah mezi zákonnými normami a reálným výkonem práva.  

Pohled právničky na Adamův případ: „Nemoc matky není nejzazší mez, kdy by se 

nemohl starat otec. Jde o to, že jestli pan Adam má přítelkyni a je zaměstnaný, tak by měl 

požádat znovu o svěření do péče, pokud nevyjde odvolání. A podala bych ústavní stížnost.  

Hlavně navrhuju, aby se vzali. Institut rodiny je tady pořád. Tam je důležité to vytvoření té 

nové rodiny, aby to dítě mělo kompletní rodinu, vnímání rodiny a vnímání toho mužského 

elementu. Ne, jako když ho bude vychovávat babička, která je o dvě generace starší.“    

 V případě Davida je právničkou navrhováno, aby podal diskriminační žalobu, kdy 

je podle ní oproti své bývalé ženě diskriminován. „Ta diskriminační žaloba se musí 

podávat proti jasné osobě, musí být jasně formulovaná, musí mít jasné důkazy, čeho se 

člověk domáhá a na jakém rozhodnutí spatřuje tu diskriminaci. Jaké to rozhodnutí vás 

diskriminovalo. Jestli je to rozhodnutí soudu, jestli je to rozhodnutí správního orgánu, 

jestli je to třeba jen postup toho orgánu nebo záměrná nečinnost. Podle toho se musí 

směřovat podnět, na základě toho se tím budou zabývat.“ 
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3.3.2 OSPOD – orgán sociálně právní ochrany dětí 

Z rozhovorů s otci jsou zkušenosti s OSPOD spíše negativní, kdy se z jejich výpovědí 

zdá, že OSPOD často stojí na straně spíše matky, což opět může naznačovat předsudečné 

jednání. 

David: „Tam nebyl problém soud, tam byl problém OSPOD, protože tam dělala 

bejvalky kamarádka a tam to bylo proti mně vedeno od samýho začátku. Já jsem nemohl 

vyhrát, i když všechno fungovalo. Znalecké posudky byly na mojí i její straně, ale OSPOD 

byl evidentně na její, i když slyšeli názor holek, že chtějí být tam i tam. I když bývalka rok a 

¾ neřekla vůbec nic, že by to nefungovalo.“ David na pracovnici OSPOD podal stížnost a 

po tom, co na jeho případ byla přidělena nová pracovnice, tak se situace zlepšila. „Dal 

jsem stížnost, aby mi vyměnili paní na OSPODu, tak to mi zamítli s tím, že ta paní, i když 

slyší, že ty děti chtějí být u mě, že se zachovala profesionálně, že si myslela, že se ty děti u 

bývalé budou mít líp. Tak jsem si stěžoval, že hájí právo matky, ne dětí. Tak to mi řekli, že 

není žádná pravda. 

Pak jsem tam šel v tom květnu, a když zjistili, že tam mám ústavní stížnost, tak za měsíc 

mi vyměnili paní pracovnici a najednou to šlo.“ 

Další Davidova zkušenost je taková, že OSPOD nevykonával svou roli, kdy měl děti 

informovat o celé situaci a nechal to na Davidovi. „Do teď mým holkám nikdo nevysvětlil, 

proč u mě nemůžou bydlet. Když jsem to říkal na OSPODu, tak říkám: jak to mám holkám 

vysvětlit, když máma jim říká, že soudy si přejí, aby ty holčičky bydlely u ní a ne u mě. Na 

mou otázku, co mu řekl OSPOD, aby řekl dětem, odpověděl: „OSPOD mi řekl, že mám 

říct pravdu, že si to nepřeje matka.“  

Tady OSPOD otce tlačí do role, která mu nenáleží a dostává ho do situace, že on bude 

ten špatný, co očerňuje matku. To znamená, že tohle by měl udělat někdo třetí. Buď soud, 

nebo jejich opatrovník, tedy pracovník OSPODu. Tímhle se rodič dostává do obtížné 

situace a navíc to ničí vztah mezi dětmi, ať už vůči matce nebo vůči otci. Takže toto 

vyjádření by neměl dělat rodič. 

V Adamově případě OSPOD dle jeho slov neprovedl řádné šetření, zda by u něj syn 

mohl být vychováván. „U nás byla sociálka. Jednou. … Ta sociálka se měla ptát mě a 

kluka a měli se ptát na nějaké neutrální půdě, ale to se nestalo.“ 

 

Podobnou situaci nalezneme i u Antonína, kdy jeho syna OSPOD nekonfrontoval 

s otcem, zda z něj doopravdy má strach, nevyslechli ho bez přítomnosti matky nebo byl 
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nečinný. Toto je opět jeden z několika příběhů na téma OSPOD, které zazněly 

v Antonínově vyprávění. „Nekontrolují rodinu, čekají, až co jim poví státní zástupce, i 

když mají posudek, že ho matka psychicky týrá. Vůči mně bylo podezření, že ho týrám a už 

bylo vydané předběžko, nebyl udělán posudek. Tady je udělán posudek, že ho týrá a to se 

nic neděje, až co rozhodne soud. … Říkám, kdyby ta matka mu ublížila, kdo ponese 

odpovědnost? Za dítě má ze zákona odpovědnost OSPOD. …  

Rok jsem nahrával a sociálka to vůbec nebrala. Donesl jsem jim cédéčka, dvd, 

videonahrávky se zvukem, všechno. Matka tvrdila, že jsem jí nadával, tak to přehráli. ´On 

to musel vymazat.´ (říká matka) Tak jsem řekl, ať to vezmou na kriminálku, že je to ucelená 

nahrávka. Vozil jsem s sebou i svědky, jela třeba babička. Pak jsem s sebou začal brát 

kamarády. Kamarád dokonce i nahrával na telefon. Tak jim začali vadit cizí lidi, tak 

sociálka tlačila, ať tam nejezdí cizí lidi, že to není dobře.“ (příloha 9)  

Ale na druhou stranu v určitých situacích stál OSPOD na Antonínově straně. „…ona 

(bývalá manželka) tam (na OSPOD) došla, Toník odvykládal: já nechci, on mě bije. ... Tak 

sociálka se naštvala a řekla, že to zná od roku 2008 a že to jsou noví a noví odborníci … že 

oni tohle přesně znají, když ho dovede matka, vykládá tam, že on je zlý, on ho bije (otec), 

dojdou za ním do školy, tak ne, taťka je supr. Jakmile tam mamka není nebo je to u taťky 

doma: mě to baví, já chci, je to supr.“  

 

Zkušenosti s potencionálním předsudečným jednáním s pracovníky OSPOD má za léta 

praxe také pan Novák „Měl jsem jeden případ, kdy OSPOD pořád chodil za dcerou otce, 

kterého jsem zastupoval, a pořád jí říkali, že když bude u tatínka, tak bude už pořád jen 

nosit kalhoty a nebude se umět učesat. Ten OSPOD má na to dítě působit výchovně a nejen 

na to dítě, ale i na ty rodiče a to nedělá.“ 

 

 Ze všech příkladů je možné, že pracovnice OSPOD mohou jednat předsudečně, ale 

za těchto podmínek není možné zjistit, z jakého důvodu a co jejich jednání ovlivňuje. 

 

3.3.3 Soudní znalci 

I v případě soudních znalců je možné uvažovat o jednání, které upřednostňuje 

matky, ale je těžké zjistit, zda je jednání předsudečné či nikoli. 

 

Helsinský výbor: „Problémem jsou taky znalecké posudky a znalci, kdy je otázka, kolik 
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vlastně čistého času je věnováno výslechu dítěte, jaké metody k tomu jsou používané, jestli 

ten znalec má k tomu dítěti nějaký vztah nebo je to prostě někdo, koho někdo určil a to dítě 

je v situaci pozorovaného objektu kdy neví, proč se to dělá, k čemu to bude a má obavy s 

tou autoritou mluvit.“ 

 

Pan Novák: „I tady ty znalecký posudky. Jeden posuzuje stejnou věc a napíše, že je to 

správný. Druhej napíše, že to správný není, že tam je pochybení.“ 

 

 Ve dvou případech otců se setkáváme s diametrálně odlišnými zkušenostmi se 

znalci a znaleckými posudky. Davidův posudek byl vypracován tak, že nebyl ani na straně 

otce, ani na straně matky.  

 

David: „My jsme měli posudky znalce, tam bylo všechno dobrý.“ 

 

Antonín má se soudními znalci odlišnou zkušenost, protože na jeho osobu bylo 

pracováno 8 znaleckých posudků od několika různých znalců, kdy 4 byly ženy a 2 muži. 

K dispozici jsem měla oba posudky od paní doktorky Ch. a pana doktora L. Důvodem tolik 

posudků jsou trestná oznámení, která na Antonína podává jeho bývalá manželka. Bývalou 

partnerkou jsou podávány opakovaně, vždy když je Antonínovi rozšířen styk s dítětem. 

Většinou se jedná o trestní oznámení ohledně týrání. Žádné toto obvinění se nepotvrdilo 

ani policií, ani lékaři.  

 

 Antonín se setkal s tím, že další soudní znalkyně udělala dva odlišné posudky 

odlišné, které mi byly oba poskytnuty a jsou přiloženy v přílohách jako příloha 5 a 6. 

Znalecký posudek z roku 2015 tvrdí: „… slovně deklarovaný strach nezletilého z otce 

nelze považovat za autentický.“ (příloha 5, s. 2) Druhý posudek z roku 2017 tvrdí, že: „… 

deklarovaný strach nezletilého z otce je opravdový, verbálně i písemně prezentovaný.“ 

(příloha 6, s. 18)  

 

Antonín: „… protože ona (paní doktorka Ch.) udělala posudek bez mojí konfrontace s 

Toníkem, kde napsala, že věří tomu, že jsem mu dal facku, že se bojí a že ona doporučuje 

na základě tohohle obvinění styk buď přes internet, nebo maximálně přes mobil.“ Toto 

tvrzení se nachází v příloze 6 na stranách 18 a 19, kde je popsáno, že soudní znalkyně 
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nedoporučuje osobní kontakt nezletilého s otcem, kdy je vhodné udržovat komunikaci 

pouze přes distanční kontakt – písemný, telefonický, prostřednictvím IT – jednou týdně.  

 

Nejen, že posudky paní doktorky Ch. jsou odlišné mezi sebou, ale jsou velmi 

rozdílné i s posudky pana doktora L. „…pan doktor L. tam popisuje u kluka nějaké špatné 

sebepojetí. A ona (paní doktorka Ch.) řekla, že pan doktor to nepozná, že to je puberta. On 

tam píše týrání od útlého dětství a ona řekne, že to je puberta.“ Popsání špatného 

sebepojetí od pana doktora L. je v příloze 7, kdy je tento jev rozveden v kapitole Dopadu a 

vlivu na dítě.  

 

 Antonín má několik zkušeností se soudními znalci a toto je další z nich, konkrétně 

s paní doktorkou Š. „… Ale pak jsem se od dalších lidí dozvěděl, že je tímto profláklá, že 

ona píše posudky, dá se říct, na otce systematicky, jací jsou to alkoholici, násilníci a tak 

dál, že tím je hodně známá. Že když chce manželka dítě do své péče, že když jí vyhledá, tak 

má dobrý posudek k soudu.“ 

Na což reaguje i pan Novák: „Přitom ona dělá pro Zlín dopravní psychologii, takže 

děti určitě nemá jako znalkyně, nebo že by se měla zabývat dětma, protože na to musí být 

speciální odbornost, klinická dětská psychologie.“ 

 

V Antonínově případě, na základě rozhovoru s ním, by se mohlo zdát, že 

jednání soudních znalkyň – žen – je předsudečné a upřednostňuje matku před otcem, nikoli 

zájem dítěte, který by měl být na prvním místě.  

 

 

3.4 Předpoklady pro střídavou péči – jak jsou splněny u našich otců? 

V této části bych se ráda zaměřila na jednotlivé předpoklady pro to, aby střídavá péče 

mohla fungovat, případně nefungovat. A následně je aplikovat na příklady otců, zda jsou 

nějaká z těchto pravidel dodržována.  

Pouze Adam nemá zkušenost se střídavou péčí, protože jeho spor je v takové fázi, že o 

ni žádá a babička nesouhlasí. Ovšem tyto předpoklady se dají aplikovat i na budoucí 

střídavou péči, zda může fungovat, když je situace taková, jaké je.  
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Oba rodiče jsou přesvědčeni, že ten druhý je pro děti důležitý 

Důležitost obou rodičů je důležitá v několika aspektech vývoje dítěte. Důležitý je pro 

vytváření dětské identity, vytváří dítěti pocit bezpečí, dává dítěti jinou perspektivu, jak 

nahlížet na svět. Pro dítě je otec důležitý také po emocionální stránce, kdy ho má dítě rádo 

a stále ho chce mít ve svém životě. Důležitost otce je často pomíjena, ale měla by naopak 

být respektována a jeho role v životě dítěte udržována.  

Ani u Davida, ani u Antonína toto není dodržováno a podle jejich výpovědí se je matky 

snaží ze života dětí vytěsňovat, což není v zájmu dítěte, o který by mělo jít především.  

David: „A od té doby, co je ta výlučná péče, tak já o dětech nevím vůbec nic. Já nevím, co 

mají za kroužky, co se týče zdraví, všechno. Ona mi vždycky píše: ´Respektuj mě jako 

matku, která má ve výlučné péči děti, mám za ně velkou zodpovědnost.´ Ona už mě nebere 

jako rodiče, jako tátu. Ona se mnou už i odmítla chodit na OSPOD, kam spolu chodíme 

jako rodiče. Ona mě od samého začátku chtěla vyprovodit ze světa jako otce.“  

Antonín: „Ona to chtěla od začátku, ona se totiž snažila nás vytěsnit: tam nechoď a tam tě 

to nebaví, a v tom pokračuje vlastně do teďka.“ 

Oba rodiče jsou přesvědčeni, že ten druhý je také dobrý rodič  

Výzkum jsem neprováděla na bývalých partnerkách, takže nedokážu říct, jaký názor mají 

na kvality otce. U otců jsem se na toto téma dozvěděla odpověď pouze nepřímo. Ve všech 

třech případech nepovažují bývalé partnerky za dobré matky v určitých aspektech. Hlavně 

v tom, že jim znemožňují péči a tím pádem u dětí dochází k disharmonickému vývoji, což 

si nepřejí. Zda jsou dobrými matkami v tom, že o děti pečují a poskytují jim vše potřebné, 

o tom žádný z otců nemluvil.  

Rodiče nežijí daleko od sebe (dítě nemusí měnit školu) 

 Předpoklad blízkosti mezi oběma bydlišti a zároveň zachování stejné školy je ve 

všech třech případech dodrženo. Dva ze tří otců bydlí od matky ve vzdálenosti do hodiny 

dopravním prostředkem a jeden bydlí ve vzdálenosti, kterou je možné překonat pěšky. 

David: „Dneska už jsou na to ve škole zvyklí… A ta střídavá péče je po týdnu nebo po 14 

dnech, takže jsou tomu v té škole nějak uzpůsobení, ale já je stejně vozil do Prahy, aby tu 

školu nemusely měnit.“ 

Adam žádá o svěření syna do střídavé nebo výhradní péče. Pokud by měl syna ve 

výhradní péči, syn by školu měnil trvale, aby ji měl v místě bydliště, ale na druhou stranu 

Adam nevylučuje variantu, že by při péči střídavé syn dojížděl do stávající školy. „My to 
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do Prahy máme asi 20 kilometrů, takže kdyby bylo nejhůř, tak by mohl do školy dojíždět.“  

Antonín bydlí od bývalé partnerky v dochodové vzdálenosti, kterou syn je schopný ujet 

na koloběžce, což jsem se dozvěděla na základě jednoho příběhu v rozhovoru.  

Důležitost blízkosti potvrzuje také pracovnice OSPOD  „Dneska děti dojíždej do školy. 

Nebo může otec třeba bydlet za Prahou a to dítě do školy dováží autem. Ale je to i tak, že 

týden bude dítě chodit do školy do Prahy a týden třeba do Brna. Ale to je moc velká 

vzdálenost. Nebo se to třeba řeší i tím, že se rodiče domluvili a dali dítě do školy, že to 

každej rodič měl na půli cesty a oba dva ty rodiče dítě dováželi.“ 

Děti samy se společnou péčí souhlasí a chtějí ji 

Davidovy dcery se střídavou péčí souhlasí a dle Davidovy výpovědi jsou s ní 

spokojené. „Jo, ony řekly už několikrát, u psychologů i ve třídě, když tam chodil OSPOD, 

že chtějí být u tatínka, u maminky, všechno supr.“  

V Antonínově případě je Toníkův souhlas, že by chtěl být ve střídavé péči je ve 

znaleckém posudku (příloha 5, s. 10), kdy Toník v Testu tří přání uvedl, že by si přál být 

týden u táty a týden u mámy.  

Tento předpoklad je u obou otců splněn. Názor Adamova syna není známý.  

Rodiče mají ke společné péči pozitivní postoj 

Tento předpoklad není dodržován u všech tří otců. V případě Adama babička střídavou 

péči odmítá na základě soudních jednání. Tohoto tvrzení jsem byla sama svědkem, kdy u 

soudu (na kterém jsem byla přítomna) potvrdila, že střídavou péči odmítá. Důvod odmítání 

nebyl blíže prošetřován. 

Všichni tři otcové se střídavou péčí souhlasí a snaží se jí dosáhnout.  

V Antonínově případě se střídavou péčí nesouhlasí jak matka „… Že matka neunesla 

tady tu střídavou péči.“, tak bývalá tchýně „A tam se zvýšil ten tlak, on (Toník) v podstatě, 

tam řekl, že nespal, že babička řvala do čtyř do rána, co je to za blbost, týden tam a týden 

tam, že to není dětství.“ 

V Davidově případě je zajímavé, že se bývalá manželka proti střídavé péči začala 

vyhraňovat až po téměř dvou letech, co dle Davida fungovala. „… A ona jí (bývalá 

manželka pracovnici OSPOD) řekla, že střídavá péče je kravina, že to nikdy nefungovalo a 

nikdy to fungovat nebude.“ Jelikož jsem nevedla rozhovory s bývalými partnerkami, tak 

také nedokážu popsat důvody jejího tvrzení. Pro mou analýzu mi stačí to, že se střídavou 

péčí nesouhlasí a nemá k ní pozitivní postoj.  
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Rodiče řádně dodržují finanční závazky vůči druhému rodiči 

K tomuto předpokladu se na základě mého výzkumu nedokážu blíže vyjádřit, protože 

jediné téma finančních závazků bylo placení výživného, které otcové ve výpovědi uvedli, 

že platí. Zda mají jiné finanční závazky, které by matkám měli platit, zda je toto jejich 

tvrzení pravdivé nebo pouze stylizace pro rozhovor, nedokážu udělat jakýkoliv závěr.  

Rodiče spolupracují a jsou flexibilní 

Ani v případě Antonína nebo Davida spolu bývalí manželé v určitých ohledech 

nespolupracují a nejsou schopni se dohodnout na základních věcech jako je například 

místo, kde si budou děti předávat, aniž by to musel stanovit soud.  

Antonín: „my když jsme se rozváděli, v podstatě podepsala na OSPODu, že si toho Toníka 

budeme předávat každý týden, to tam podepsala, došla domů, zasáhla vyšší moc – 

maminka, takže si vyhledala sociální pracovnici, které řekla, že ona ruší tu dohodu, že nic 

plnit nebude, až podle toho, jak rozhodne soud.“ Soudně mají rodiče stanoveno, že si syna 

budou vždy předávat a vracet v pátek v 16 hodin. Otec je povinen syna vyzvednout u bytu 

matky a matka u bytu otce. Střídavá péče fungovala několik měsíců a poté matka syna 

přestala otci vydávat. 

David ohledně předávání dětí měl s manželkou spor, kdy ona si chtěla děti předávat 

na benzinové pumpě, což David odmítá a děti si vyzvedává před bytem matky. „že jsem jí 

děti předával v místě bydliště, ale ona chtěla, abychom si je předávali na pumpě, ale já 

nejsem PPL, abych děti vozil jako balík a nechával je na pumpě, ale ona to tak má a ona si 

to tak přála. Ale tím se nikdo nezabýval.“ 

 Pokud nejsou schopni se dohodnout na věci, jako je místo předání, jak velký 

problém bude dohodnout se na věcech zásadnějších, jako je trvalé bydliště dítěte, který 

rodič si na dítě bude uplatňovat daňové úlevy a tak dále. Toto by byla otázka pro další 

šetření, aby bylo zjištěno, zda existuje závislost mezi dohodou a závažností věci, na které 

je třeba se dohodnout.  

Rodiče společně dokáží komunikovat na slušné úrovni 

Komunikace je zásadní aspekt celého problému porozvodové péče a i rozvodu 

samotného, protože právě komunikace je jedním z nejčastějších příčin rozvodů. Problém 

komunikace v mých případech na obou stranách. Jak na straně otců, tak jejich bývalých 

partnerek. Mělo by být dodrženo pravidlo podle Ballnika, kdy se rodiče odprostí od toho, 

že již nejsou partnery, ale zůstali rodiči, tedy spolu tak nadále budou také komunikovat.  
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Komunikací mezi rodiči se dítě učí, jak mezi sebou mohou komunikovat muž a žena. Právě 

na rodičích záleží, jaký typ komunikace a chování bude moct dítě odkoukat a bude ho 

provázet celý život. 

David: (chození na terapie) „…aby žena se mnou začala komunikovat.  

 Tam jí taky řekli, že ať už bude jakákoliv péče a my spolu nebudeme komunikovat 

jako rodiče, tak že to budou odsírat jen ty děti, že si to budou brát, jako že jsme se rozešli 

kvůli těm dětem. Ona si to neuvědomuje. … soud řekl, že to spolu musíme komunikovat. A 

vždycky řekne, ale to se musíte domluvit vy dva.“  

Antonín: (na psychoterapii) „Tak se ta psycholožka do ní slušněji pustila a řekla: ´Vy tomu 

klukovi věříte všechno, co vám řekne. Nebylo by dobré vzít telefon a zavolat: Ty, Tondo, je 

to pravda, co mi ten Toník řekl? Byla u vás nějaká hádka, když on mi tvrdí, že se doma 

bijete?´ Ne, ona není schopná komunikovat, předat informace.“ 

Davidovi, Antonínovi a jejich bývalým partnerkám byly nařízeny terapie, na které měli 

docházet, aby spolu opět navázali komunikaci na takové úrovni, která by nepoškozovala 

dítě. V obou případech bývalá partnerka na terapie přestala docházet.  

David: „Soud nařídil psychoterapie a ona tam byla asi 3x, pak už to bojkotovala, 

nechodila. Já jsem tam chodil rok.“ 

Antonín: „Už jsme byli na Fondu ohrožených dětí, na rodinné terapii, to nakázal soud 

před tou střídavkou na dva měsíce. … Měli jsme tam možná pět sezení a matka se pak 

vymluvila, že nemá čas díky práci a ona to ukončila.“ 

 Adam s bývalou tchýní popírá i pouhý pozdrav „…a stará se o syna bába. No a 

komunikovat s ní, to je strašný…. „Vůbec, vůbec na sebe nepromluvíme, ani se 

nedokážeme pozdravit.“, čehož jsem si sama všimla při soudním jednání, kdy babička 

prošla kolem Adama a vyměnili si pouze nenávistný pohled. Napjaté a nepříjemné jednání 

mezi nimi probíhalo také v jednací síni.   

Možným řešením k vylepšení komunikace je právě odborná pomoc, kterou by rodiče 

v zájmu dítěte měli vyhledat, popřípadě by měla být nařízena soudem a zároveň by mělo 

být sankciováno její nedodržování.  

Rodiče nezatahují děti do konfliktů, které mají mezi sebou 

Jedna citace z rozhovoru s Antonínem naznačuje, že v jeho případě ani toto pravidlo 

není dodržováno. „V roce 2013 ta paní doktorka S. napsala, že je nevyrovnaná s rozpadem 

manželství, že se s tím nevyrovnala. A pak paní psycholožka z té socky říkala, že by bylo 
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dobré, aby chodila na terapii co 14 dní, že by v sobě nekumulovala tu páru a nepředávala 

by to tak na toho Toníka.“ Podobné případy nedodržování u ostatních otců budou detailněji 

rozebrány v kapitole 3.6.   

 

 

3.5 Současná situace v popisovaných případech otců usilujících o péči 

V současné době Davidův spor dospěl k tomu, že uvažuje nad podáním diskriminační 

žaloby, protože vyčerpal všechny možné prostředky pro to, aby své děti získal zpět do 

střídavé péče. „…zažaloval bych soud i OSPOD, protože tam všude mě diskriminovali.“ 

Zároveň čeká na vyjádření k jeho ústavní stížnosti, aby si znovu mohl zažádat o svěření 

dětí do střídavé péče. „V květnu (2017) jsem podal ústavní stížnost a už před třema 

měsícema (září 2017) mi to ta z OSPODu chtěla změnit na střídavou péči, ale neudělala 

nic, protože než se nevyřeší ústavka. …  My jsme měli soud v srpnu a ta soudkyně mi řekla, 

že ta ústava je nadřazená, že mi to nemůžou změnit a odročila to na neurčito, dokud se 

nevyřeší ústavní stížnost. Už čekám půl roku…“  

Adamův syn je v současné době již rok v péči babičky, která ho od otce izoluje a 

odmítá ho vydat alespoň k nějaké formě styku. Adam nechce přiznat pěstounskou péči 

člověku, který nerespektuje práva rodičů na výchovu vlastních dětí a žádá, aby bylo dítě 

svěřeno do jeho výhradní péče nebo do péče střídavé. Na soudu o svěření syna do 

Adamovy péče jsem byla přítomna, kdy soud byl odročen.  

 

V současné době Antonín čeká na rozsudek, kdy zažádal o výhradní péči o svého syna, 

aby byl vyňat z vlivu matky. „Teď je dané u soudu, že ho chci do péče. Už od roku 2016, 

kdy bylo to obvinění ohledně toho pohlavku. Protože to je pořád dokola, že ho biju, že ho 

týrám. Každý rok je nové obvinění. Vždycky když je nový posudek, kdy posudek vyzněl tak, 

že matka není schopná plnit dohody a tak, tak vždycky po tom posudky 5 – 8 měsíců přišlo 

nové obvinění. A právnička stále navrhuje nové a nové posudky, aby se ukázalo, že má 

matka pravdu, ale já řekl, že už nikam nepůjdu, že těch posudků mám už 7 a že už to musí 

stačit. Takže už teď jen čekáme, jak rozhodne soud.“ 

 

3.5.1 Jak v současné době vypadá styk s dítětem 

Za Adamem syn nedochází již více než rok, kdy se otec stále snaží se synem 

komunikovat nebo si ho brát na víkendy, jak bylo stanoveno soudem, ale syna naposledy 
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viděl v létě 2017.  „Já jsem ho viděl naposled o prázdninách, pak vlastně akorát se mu 

člověk nedovolá.“ Syn styk s otcem údajně začal odmítat.  

I přes rozhodnutí o střídavé péči, Antonín syna více jak rok neviděl. Bohužel, to 

dospělo až do té fáze, kdy syn odmítá styk s otcem. „Snažím se psát a volat, to je jediné, 

co zbylo. Dojedu, snažím se napsat nějakou smsku. Na některou odpoví on, na některou 

matka, to už poznám podle těch pravopisných chyb.“  

Davidovi byla zrušena střídavá péče a má s dětmi soudně upravený pouze styk, který se 

mu podařilo rozšířit o jeden den v týdnu. „… tak mám jeden víkend jednou za 14 dnů a 

každou středu.“ 

 

3.5.2 Nové vztahy otců po rozvodu 

S novým vztahem po rozchodu partnerů vzniká také nový model rodiny a zároveň 

rodičovství. To může být jedním z důvodů, proč se spor o dítě ještě zhorší. Může dojít ke 

zhoršení ve vztahu mezi bývalými partnery, případně může nastat obtížná situace i 

v situaci kolem péče o dítě. Nový partner nemusí přijmout fakt, že střídavě vychovává 

„cizí“ děti. Stav střídání se může stát chaotickým a nemusí být dlouhodobě udržitelný v 

takové míře, aby fungoval kvalitně pro výchovu dítěte. Na druhou stranu je nová partnerka 

možnost, kdo by jim pomohl v péči o dítě, aby dítěti byl poskytnut plnohodnotný domov a 

zároveň péči nebránily pracovní povinnosti otců. 

Všichni tři otcové mají nové partnerky, kdy souhlasí s péčí o jejich děti. Souhlas 

Antonínovy manželky je potvrzen také v jednom ze znaleckých posudků. O Davidově 

partnerce jsem se nedozvěděla nic bližšího, ani zda se střídavou péčí souhlasí. 

Adam uvažuje nad sňatkem, aby synovi vytvořil novou kompletní rodinu a pomohlo 

mu to u soudu, aby syn byl v jeho péči a ne v péči babičky. Souhlas Adamovy partnerky 

jsem slyšela ústně, kdy jsem se s ní setkala při soudním jednání. Otázkou je, do jaké míry 

jsou tyto souhlasy stylizované či skutečné. Dokud k situaci střídavé péče reálně nedojde, 

nemusí si partnerka uvědomovat, co to obnáší a jak to bude vůbec fungovat. Zda změní 

nebo změnila názor časem se v tuto chvíli nedozvíme. 

Antonínův spor o dítě nemá dopad jen na něj a syna, ale i na jeho současnou manželku 

a jejich novou rodinu, na kterou je také vyvíjen velký tlak. „Manželka potom říkala, že z 

tohoto uteče, protože říkám, sociálka, policajti, furt dokola. Co rok, rok a půl nové 

obvinění, nové obvinění.“ Celé situaci se, bohužel, nevyhnuli ani synové Antonínovy 

současné manželky. „Když už bylo při té střídavce, tak ona (bývalá manželka) obtěžovala i 
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kluky od mojí manželky. Když šli ze školy, tak je chytla u vchodu, že okamžitě potřebuje 

mluvit s maminkou, ať jí mamka zavolá. Tak současná manželka říkala, že si nepřeje, aby 

kluky pronásledovala, obtěžovala a tak dál.“ 

Antonínovo manželství je stále funkční, ale manželka na čas skutečně odstěhovala 

z bytu. Pravý důvod tohoto manželčina rozhodnutí neznáme. 

 

 

3.6 Kam až může zajít spor o dítě 

Spor má vliv nejen na děti, ale na rodiče samotné, kdy všichni můžou být vystavování 

dlouhodobému nebo krátkodobému tlaku.  

U rodičů může dojít právě k syndromu zavržení, na který stále neexistuje jednoznačný 

názor o jeho existenci, což potvrzují také rozhovory s panem Novákem a paní 

z Helsinského výboru.  

Pan Novák: „Tady se ten syndrom zavržení neuznává, jako že neexistuje. Tu knížku o 

tom od Gardnera přeložil Bakalář a bylo mu vyčteno, že to je přeložený špatně, že ten 

syndrom zavržení není v žádným seznamu nemocí, takže neexistuje.  O tom píše Tomáš 

Novák, že jestli teda nechtějí uznávat ten syndrom zavrženého rodiče, tak tomu v podstatě 

odpovídá ten Stockholmský syndrom, což je v podstatě to samý. Je to v podstatě až upnutí 

se na toho nepřítele, na toho „únosce“, na tu matku. Až je to nezdravý vývin toho dítěte, 

pokud zapuzuje toho otce a snaží se toho nepřítele ochraňovat za každou cenu.“ 

Helsinský výbor: „Ten syndrom zavrženého rodiče je něco, co není vědecky popsané. 

Je to něco jako takový E.T. a vždycky ho někdo vytáhne jenom, když se mu to hodí. Je to 

záležitost, která se nedá objektivně posoudit u každého, aniž by do toho vstupovali nějaké 

vztahy těch orgánů, zda jim je sympatičtější otec nebo matka. Je to otázka spíš 

psychologie. Hlavně je to taky otázka manipulace. Záleží, do jaké míry se dá manipulovat s 

dětma nebo nedá. Pro mě je v tom psychologický problém, kdy to dítě odmítá toho rodiče, 

protože se k němu, řekněme, nechová dobře opravdu,  a nebo ho jiný rodič přesvědčil o 

tom, že ten rodič je špatný. A to si myslím, že tohle poznat, určitě není pro soudce, možná 

pro psychoterapeuta, který s tím dítětem bude pracovat hodně dlouho a hodně intenzivně a 

možná časem dospěje k závěru. Ale myslím si, že to není na to, aby si někdo s dítětem sedl 

na jeden den a prostě udělal závěr, že dítě nemá rádo rodiče, protože je špatnej nebo 

protože mu to někdo nasypal do hlavy. To si myslím, že není možný.“ 

Na druhou stranu, pokud se podíváme na znalecké posudky k případu Antonína 
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(příloha 5 a 6), tak již v úvodu je napsáno, že znalecký posudek je zpracován paní 

doktorkou Ch., která je: „znalkyně z odvětví psychologie se specializací psychologie dětí a 

dospělých, syndrom zavrženého rodiče a odvětví pedagogika.“ 

3.6.1 Dopad sporu na otce samotné 

Otcové zažívají nejen vekou frustraci, strach, ale také tlak celé situace, který 

dopadá nejen na ně, ale i na jejich nové rodiny. Může docházet i k tomu, že dítě otce začne 

odmítat a otec celou situaci vzdá jakožto bezvýchodnou.  

Helsinský výbor: „Rodiče by měli navštěvovat psychologa, protože ta frustrace je tam 

velká a ten dlouhodobý velký tlak je opravdu náročný na psychiku. Ten člověk toho 

partnera nezmění, ale díky terapiím může lépe zvládat situaci, že má takovou bývalou 

partnerku, která se takhle chová. A to prostě není jednoduchá situace. To není jednoduché 

to ustát.“   

Davidovi byly soudem nařízené psychoterapie, na které docházel, aby se se situací 

vyrovnal. „Jo, pomohly. Ta frustrace je tam velká. Mně to pomohlo, ale už je nepotřebuju, 

už komunikuju.  Já jsem tam chodil, abych se dozvěděl víc o tý střídavce, aby to líp 

fungovalo, abych věděl, aby žena se mnou začala komunikovat.“ 

Proměnlivost situace s sebou nese i strach z toho, že i když se situace ustálí a 

případně se spor vyřeší, zase přijde situace, kdy vše začne od začátku.  

David: „Já se jen bojím, že když bychom zase dostali tu střídavou péči, že si žena zase za 

půl roku vzpomene, že to nefunguje a bude to zase celé znova.“ 

 Frustrace a dlouhodobý spor může otce dovést k tomu, že celou situaci vzdají a o 

dítě přestanou bojovat.  

Novák: „Ale o tom přesně jim jde (úřadům a soudům). … Ale jsou takoví, co to vzdají a 

založí si jinou rodinu. Ale pak jsou takový, co si sice založí jinou rodinu, ale pořád budou 

bojovat o to první dítě.“ 

Helsinský výbor: „Důležité je, aby se rodič nenechal odradit. Ten systém samozřejmě je 

odrazující a počítá s tím.“ 

Právnička: „Většinou partner, který si takového člověka najde, to potom vzdá.“ 

Pokud jsem se otců zeptala: „Napadlo vás někdy, že to celé vzdáte?“ Tak všichni 

tři odpověděli prakticky totožně v tom smyslu, že boj o své dítě nemají zájem vzdát.  

David: „No, jak to mám říct slušně. Já už jsem tak moc vyčerpaný, že už to je prostě zase, 

než něco sepíšeme, než to, než to. Ale ne, nenapadlo.  



 

 

48 

Já jsem jí řekl, že lituju toho, že s ní mám děti. Jsem rád, že je mám, ale taky jsem je mohl 

mít s někým jiným.“  

Antonín: „… tak napadlo, ale na druhou stranu, člověk si říká, že má jakousi odpovědnost 

za to děcko. Je mi to líto. Kdyby někdy přišla vnoučata, zeptali by se, co dědeček. V 

podstatě napadlo, ale pak by si to člověk na důchod vyčítal a řekl by si: ´Kurňa, nedojdou 

vnoučata, protože jsem se na kluka vykašlal.´“ 

Adam: „Ne, ne. Pak mi vlastně kolega poradil tu Unii otců a přes internet jsme našli 

telefonní číslo a necháme se překvapit, jak to všechno dopadne.“ 

 

3.6.2 Vliv a dopad sporu na dítě, na děti 

Rodiče jakožto elementy primární socializace dítěte mají na jeho vývoj 

nejzásadnější vliv. Například jsou dokázány souvislosti mezi tím, v jaké rodině dítě vyrůstá 

a jak to nepřímo ovlivňuje schopnost udržet si v budoucnosti svoje vlastní manželství nebo 

do něj vůbec vstoupit. Podle Cabrery ženy, které jako děti zažívají výchovu, do které se 

zapojuje otec, se budou rozvíjet různými očekáváními ohledně toho, na koho se 

v budoucnu provdají, a jak budou partneři sdílet úkoly rodičovství. Vliv na děti musí být 

viděn v kontextu rodiny. „…ale pokud má dítě dva rodiče, tak nikdy to není tak, že jeden 

rodič, a druhý má nula vliv a obráceně. To se nedá takhle říct.“ (příloha 14) 

Tyto důsledky jsou nám zatím skryty, protože děti z našich případů jsou ve věku 

základní školy, ale i v tuto chvíli je určitý dopad znatelný.  Dle odborníků můžou být 

dopady jak fyzické, tak psychické. 

Pracovnice OSPOD: „Zdravotní samozřejmě. Žaludeční potíže, bolesti hlavy. A pak 

psychické. Ty děti často končí na psychiatrii. Můžou to být problémy samozřejmě i s 

hledáním partnera, se založením rodiny, s udržením si partnera a může se to s ním táhnout 

celý život. Někdo to vstřebá a s někým se to může táhnout celý život.“ 

 

Helsinský výbor: „V některých případech, ačkoli jsou ty děti pod masivním tlakem a mají 

tu možnost, tak jsou schopný a ochotný tomu tlaku čelit a ten názor si udrží konstantně. Ale 

jak dlouho to psychicky vydržej, to je druhá věc. A samozřejmě, že se to dítě pod tím tlakem 

nezhroutí teďko, nebo se zhroutí za 15 let nebo bude mít špatné partnerské vztahy, to je 

jiná věc. To už samozřejmě nikdo neposoudí.“ 

Právnička: „Úřady si neuvědomují závažnost celé situace, kdy je dítě vystavováno 

takovému tlaku. Ať tlaku úřadů nebo jednoho z rodičů. Může to pro to dítě končit špatně, 
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pak tam jsou různý anorexie a sebepoškozování, chronické lhaní, někdy i sebevraždy. 

Třeba co mám zkušenosti, tak tenhle ten spouštěč přijde až v situaci, která je pro to dítě 

složitá. Třeba v dospělosti, pozdějc. Je jak časovaná bomba a neumí se vypořádat s těmi 

situacemi potom v dospělosti. A hlavně se potom opakuje ten model. To je zajímavý, že 

když to je chlap, tak to tak výrazný není, ale když je to holka, tak je to výrazný vždycky. 

Měla jsem případy, kdy si matka tímhle způsobem uzurpovala dceru, naučila jí nenávisti 

vůči vlastnímu otci a ona to samý teď praktikuje vůči svému partnerovi. A opět to učí tu 

dceru. Tam je zajímavý, že u savců se to opakuje.“ 

Dle znaleckého posudku Antonínův syn procházel disharmonickým vývojem. 

„…Disharmonický vývoj, kdy se těžko ztotožňuje s mužskou rolí, v podstatě odpovídá tak, 

aby se zavděčil matce.“  Ve znaleckém posudku pana doktora L. (příloha 7) se přesně píše: 

„Vývoj osobnosti posuzovaného je zjevně disharmonický. U chlapce není jistota obecné 

věrohodnosti zejména pro disharmonický vývoj osobnosti, výpovědi chlapce nesplňují 

psychologická kritéria specifické věrohodnosti, hlavním motivem chlapce je zejména 

aktivní ochrana matky. V projevech dítěte se objevují známky, že dítě je účelově 

popuzováno matkou proti otci a s dítětem je matkou manipulováno. U chlapce se 

manifestují projevy psychického týrání.“ Další zásadní poznámka z posudku pana doktora 

L. je to, že „Osobní vývoj posuzovaného je disharmonický s projevy vyhýbavé citové vazby 

a falešného sebepojetí.“ (příloha 7) 

U Antonínova syna je problémů několik. Dle znaleckého posudku (příloha 4) a 

zároveň zprávy z Fondu ohrožených dětí (příloha 2 a 3) i Antonínovy výpovědi dítě žije 

pod dlouhodobým tlakem matky, kdy „upravuje“ jeho vzpomínky a vychovává ho 

k odmítání otce. V současné době již syn rezignoval a začal otce skutečně odmítat. Dle 

mého názoru se zde projevuje syndrom zavržení. „V roku 2014 ještě odolával, kdy 

sociálka došla k nim domů a říká: ´Ne u taťky je to dobré, já se těším, je to supr.´ Teď 

spustila maminka, babička: to není pravda, on tě bije, on ti nadává. Toník: ´Ne, to není 

pravda, taťka mě nebije, nenadává.´ To byl možná jeho poslední vzdor, kdy nechci říct, byl 

normální, ale ta realita byla skutečná a od té doby už začal, asi se to stupňovalo v rámci 

nějakého přežití. To, co řekl loni, už to v podstatě jakoby tvrdí taky.“ (příloha 9) 

Dalším problémem je výchova ve lži, kdy opět dle přílohy 4 syn žije ve dvou realitách. 

Jedna je ta, jak otce doopravdy vidí sám a druhá je ta, jaká mu byla vytvořena, že otec je 

špatný a dopouští se na něm násilí.   

Na děti je vyvíjen psychický tlak „… Ty děti samozřejmě nechtějí zraňovat ani jednoho 
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toho rodiče. Oni ty děti poznaj, co ten rodič chce slyšet. Že rodiči říkají jednou to a jednou 

to, je prostě čistě obrana toho dítěte. To dítě samozřejmě má ty rodiče rádo a nechce je 

zraňovat a druhá věc je ta, že rodiče jsou braný jako autorita. Oni pravděpodobně tlumočí, 

co řekne ten jeden rodič, to dítě prostě čistě reaguje obraně, to znamená, že vždycky tomu 

rodiči řekne, co ten rodič chce slyšet, pokud zvlášť když ten rodič takovej je.“ (příloha 14) 

Právě tento jev je potvrzen na malém Toníkovi ve zprávě z Fondu ohrožených dětí (příloha 

2 a 3)  

I dle Adama je syn pod velkým tlakem, kdy i na OSPOD vykládá, že k otci nechce, i 

přes to že před celou kauzou měli s otcem oboustranně kladný vztah. „…ten je 

zmanipulovanej z jejich strany. Co jsme byli posledně u soudu, tak Ondra ani pořádně 

nepozdravil. Sklopí hlavu, nezdraví. Nic prostě.  A když je vlastně s náma, tak ten kluk je 

úplně jinačí. Buď ať je u našich nebo když je se mnou, tak ten kluk je úplně jinačí.“ 

 „Ondra, ten s náma nekomunikuje, to akorát, když je doma bába, tak teda zvedne 

telefon a je slyšet, jak oni mu napovídaj, co má říkat a říkat nemá.“ (příloha 8) 
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Závěr 

Na studii mých případů otců, rovná péče o dítě po rozvodu pro otce, kteří o ní mají 

zájem, je znemožňována jak ze strany matek, ostatních členů rodiny, ale také úřadů. Matky 

děti otcům nepředávají buď vůbec, nebo pouze v soudně daný termín, kdy nejsou ochotné 

přistoupit na rozšíření péče a tím pádem i na plnohodnotné zapojení otce do výchovy dětí. 

Stále přetrvávají předsudky, že role matky je spojena s péčí a role otce s financováním.  

Tomu také naznačuje fakt, že většina dětí po rozvodu je svěřena do výhradní péče matky. 

Ačkoli otcové mají zájem o roli „pečovatele“ zůstávají stále v pozici „živitele“, který má 

nárok pouze na styk, nikoli na péči. Důležitost otce ve výchově je ve všech elementech 

opomíjena. Tím pádem by měla být zachována střídavá nebo společná výchova, pokud 

budou zachovány určité podmínky a předpoklady. Ač jsou ve střídavé péči různá 

společenská dilemata, stejně tak jsou i u péče výhradní. Výhradní péče může mít neblahý 

vliv na vývoj dítěte nejen v danou chvíli, ale také do budoucna. Pokud k tomu přidáme 

fakt, že rodič dítě vychovává k odporu ke druhému rodiči, není to prostředí pro jeho 

harmonický vývoj a tím pádem by do výchovy měl být vložen i druhý element, aby k 

disharmonickému vývoji nedocházelo. V některých případech to může dojít až tak daleko, 

že dítě otce opravdu odmítá, aby nezraňovalo matku. Pokud je v rozvodu dítě používáno 

jako zbraň mezi rodiči, tak dítěti vědomě nebo nevědomě škodí. Rodiče by se nejprve měli 

vypořádat se situací mezi sebou. 

Měli by se oprostit od partnerské roviny svého vztahu a po rozvodu se pohybovat 

pouze na rovině rodičovské, která rozvodem nekončí. Ukázalo se, že největším problémem 

je nezvládnutá komunikace mezi rodiči. Mezi rodiči je nutné zlepšit komunikaci na 

takovou úroveň, kdy bude jak pro ně, tak pro děti snesitelná. Pokud je to mezi rodiči nutné, 

tak by soud měl nařídit terapii a sankciovat její nedodržování, aby se problém mohl vyřešit 

a rozvodem netrpěli jak rodiče, tak děti.  

Praktikováním formy obdobné Cochemskému modelu v České republice by mohlo 

v řadě případů ulehčit opatrovnická řízení v rámci rozvodových řízení rodičů. 

Na předpokladech pro fungující střídavou péči, které fungují v zahraničí, jsem se 

snažila analyzovat funkčnost modelů střídavé péče, které jsem měla k dispozici.  Z 9 

předpokladů byl jednoznačně potvrzen pouze ten, že dvě bydliště dítěte od sebe nejsou 

moc vzdálená a tím pádem není nijak narušena školní docházka a mimoškolní aktivity. U 

dvou otců také byla splněna podmínka, že dítě se střídavou péčí musí souhlasit a musí ji 
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chtít, u třetího otce názor dítěte neznáme. Zbytek předpokladů pro fungování dodržen 

nebyl, ale závislost mezi nedodržováním těchto předpokladů a zrušením střídavé péče 

nelze prokázat. Z jakého důvodu střídavá péče přestala fungovat nelze jednoznačně říci, ale 

všichni otcové naznačují, že to je právě z rozhodnutí matky. Motivace k tomuto rozhodnutí 

není známá.   

V současnou chvíli se nedá říct, že by četnost a úspěšnost střídavé péče byla v 

podobném měřítku, jako v zahraničí. Kromě nesplnění předpokladů pro fungující střídavou 

péči v mých případech, ze stany matky nebo otce, jsou tu i další faktory, jak je otcům péče 

znemožňována. Zdá se, že do určité míry soudy, sociální pracovnice a soudní znalci jednají 

předsudečně, kdy v péči záměrně upřednostňují matky, čímž mohou být v některých 

případech otcové diskriminováni a poškozován zájem dítěte. Tímto možným 

předsudečným jednáním zároveň nejsou dodržovány zákony o rovném podílu na výchově 

mezi rodiči podle §865 Nového občanského zákona. Nelze jednoznačně říci, co na toto 

jednání má vliv. Z mých případů se nepotvrdil ani vliv genderu u soudců, ani věk 

sociálních pracovnic. Na několika případech jsem ukázala, jakými způsoby je otcům, kteří 

projevují zájem, bráněno v péči o jejich děti. 
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Teze bakalářské práce  

 

1. Předpokládaný název práce 

Zapomenutý problém: otcové pečující po rozvodu o své děti 

 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího 

problému 

V předsudcích velké části společnosti je představa, že „tatínkové 

nechtějí platit alimenty na své děti“.  Už méně lidí se však stará o ty tatínky, 

kteří by se rádi o své děti starali, ale jejich bývalé partnerky jim v tom 

různými způsoby brání. Ve své práci bych se chtěla zabývat společenským 

problémem otců, kteří se snaží po rozvodu pečovat o své děti. S čím se 

setkávají? Jaké problémy řeší? Nakolik jsou úspěšní?  

 

3. Předpokládané metody zpracování  

Práci bych chtěla zpracovávat kvalitativně. Začala bych studiem 

známých případů otců, kteří se rozhodli po rozvodu pečovat o své malé dítě. 

Pokračovala bych přípravnými rozhovory s experty, s psychology a právníky. 

Na základě tohoto studia sestavím plán částečně strukturovaných rozhovorů s 

otci. Pak bych chtěla uskutečnit výzkumné rozhovory alespoň s pěti až osmi 

otci malých dětí, kteří se prokazatelně pokoušeli pečovat o svého potomka. 

Některým se to daří, jiní se setkávají s překážkami. Jaké jsou jejich případy? 

Jak řeší nastalou situaci? Nacházejí oporu v zákonech? Pomáhají jim soudci, 

pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí? Pomáhají si mezi sebou? 

 

4. Předběžná struktura práce 
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V první řadě bych se v teoretické části chtěla věnovat důležitosti otce 

ve výchově dítěte, která jim je partnerkami odpírána. Další otázkou by bylo 

samotné téma „zavržených otců“. Praktickou část bych chtěla věnovat 

rozhovorúm s experty a s otci, kterých se toto téma týká. 
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