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Anotace 

Každé dítě si na rozvod svých rodičů vytváří názor a postoj a tento jeho názor by měl 

být vyslyšen, aby se v některých případech nerozvinul syndrom zavržení rodiče. Ke 

zlepšení rodinných vztahů v konfliktních rozvodových sporech pomáhá program 

„Rozvodem bez újmy“, který pracuje podle principů systemického přístupu. 

Kvalitativní výzkumná sonda se zaměřuje na mapování a popis tohoto programu jako na 

metodu zjišťování názoru dítěte a následného ovlivňování komplikovaného 

rozvodového sporu. Pomocí pozorování rodičovské skupiny, analýzou produktů 

vytvořených dětmi a následnými rozhovory s terapeuty se zjišťovalo, jakým způsobem 

zapojování názoru dítěte ovlivňuje konfliktní rozvodovou situaci rodičů a jak se vyvíjí 

rodinný systém v rámci tohoto programu.  
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Abstract 

Every child forms his or her own opinion and attitude on the divorce of their parents, 

and this opinion should be heard. Otherwise  in some cases, the child might develop a 

parental alienation syndrome. In order to improve family relationships in conflict-ridden 

divorce proceedings, the  programme " Divorce with no harm" helps, which works 

according to the principle of systemic approach. The qualitative research probe focuses 

on the mapping and description of the programme as a method for detecting the child's 

opinion and the subsequent influence of the complicated divorce proceedings. Using 

parents as observations groups, analysis of product made by children and subsequent 

interviews with the therapists showed how involving the child's opinion affects the 

conflict-ridden divorce proceedings of the parents and how it develops a family system 

as part of this programme. 
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Úvod 

Rozvod je pro každého člověka významně zátěžovou situací, ať už je přímo 

jedním z rozvádějících se manželů, tak i pro ostatní členy rodiny. Velice těžkým 

obdobím je rozvod hlavně pro děti, kterým se tak rozpadá bezpečné rodinné zázemí a 

ztrácí jistotu. Rodiče často pod náporem svých vlastních emocí zapomínají na to, že i 

jejich potomci se musí s touto novou situací nějak vyrovnat a nejsou jim v tom oporou. 

Právě rodiče by měli pro dítě oporou být a mají mu vytvářet příznivé prostředí, ve 

kterém se může vyvíjet. Pokud však tuto roli pozapomínají plnit, můžou tak probudit 

v dítěti nejistotu a emoční nevyrovnanost. Pokud rodiče během rozvodu i po rozvodu 

k sobě navzájem chovají zášť a dlouhodobě se dostávají do konfliktních situací, 

předávají tak dítěti vzorce chování, které by poté mohlo uplatňovat i ve svých 

budoucích vztazích. V ideálním případě rodiče nezapomínají na potřeby svého dítěte, 

naslouchají mu, snaží se navzájem respektovat a uvědomují si, že po rozpadu 

manželství nepřestávají být rodiči a nadále jsou pro dítě oporou.  

Je potřeba v těchto situacích znát i názor dítěte, jelikož i ono je součástí tohoto 

procesu a i na něj má rozvod velký dopad. Neomezuje se tak zájem pouze na zjištění 

toho, zda chce dítě být v péči matky či otce, ale na jeho přání, potřeby, co si o celé 

situaci myslí, co prožívá a co by se podle něj mělo změnit, zlepšit, aby všem bylo lépe. 

Každé dítě má právo svůj názor vyjádřit a mělo by být vyslyšeno, jelikož se ho celá 

situace také týká, a to značně.  

Dítě často přejímá roli ochranitele jednoho z rodičů, většinou toho rozvodem 

více zraněného, který si možná ani neuvědomuje, že svými reakcemi a postoji vůči 

druhému rodiči může dítě proti němu popouzet a dítě začne druhého rodiče odmítat bez 

zjevné příčiny. Pro druhého rodiče pak může být velice obtížné udržet si zdravý vztah 

s dítětem. Pokud takováto manipulace dítěte vyústí v odmítání, strach nebo nenávist 

druhého rodiče, mluvíme o tzv. syndromu zavrženého rodiče. Rozvoj tohoto syndromu 

může mít vážný dopad na psychický a emoční vývoj dítěte. Hrozí, že bude vyrůstat bez 

klíčové osoby v životě, kterou tento rodič jistě je. Názor dítěte na druhého rodiče a na 

celou rozvodovou situaci, u něhož se syndrom objevuje, je silně ovlivněn názorem a 

vědomou nebo nevědomou manipulací druhého rodiče. Proto by se na tuto skutečnost 

měl brát zřetel právě při zjišťování názoru dítěte. 
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Jednou z možností, jak zabránit nebo zmírnit projevy odmítání rodiče je práce 

s celou rodinou jako systémem, kde se členové navzájem ovlivňují a pomoci tak 

rodičům pochopit, že to jak budou děti celou rozvodovou situaci zvládat, záleží 

převážně na nich a na tom, jaké postoje, názory a vzorce chování budou svým dětem 

předávat. Rodiče by si měli všímat toho, co jejich děti prožívají, a neměli by přehlížet 

názor a přání svých dětí.  

V praxi konkrétně program „Rozvodem bez újmy“ při Krizovém centru pro děti 

a rodinu v Českých Budějovicích si klade za cíl pomoci rodinám procházejících si 

konfliktním rozvodem. Podpůrně – terapeutickými metodami se snaží rodičům dát 

možnost podívat se na jejich situaci očima dítěte a dětem šanci vyjádřit se v pro ně 

srozumitelné podobě. Neklade si za cíl vrátit manžele k sobě, ale to, aby byli schopni 

být oba pro své děti plnohodnotnými rodiči i po rozvodu. 
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Teoretická část 

1 Dítě a rozvod 

1.1 Rozvod jako zátěžová situace 

Rozvod je v životě člověka velice stresujícím okamžikem. Manželství, které dva 

lidé uzavřeli většinu z lásky, a s představou o společně stráveném životě se rozpadá. 

Většina sňatků je uzavřena za cílem vzájemné podpory a porozumění, z ekonomického 

hlediska a často také za účelem plození, péče a výchovy dětí. Pokud se takovéto 

manželství z jakéhokoliv důvodu rozpadá, není to záležitostí pouze manželů, ale do 

celého procesu jsou vtaženy také děti. Právě děti jako přímí účastníci rozvodového 

řízení často nechápou důvody rozchodu svých rodičů a rozpadu rodiny a prožívají tuto 

situaci velice emotivně, v závislosti na věku a sociální a emoční vyspělosti dítěte.  

Malé děti v kojeneckém a batolecím věku nevnímají a nemohou zcela chápat 

průběh a důsledky rozvodu, avšak vnímají nepříznivou atmosféru v rodině a napjaté 

vztahy mezi rodiči.  

Schopny plně vnímat celou rozvodovou situaci jsou děti již v předškolním 

věku, které reagují na rozvod rodičů hněvem a smutkem. U těchto dětí dochází v reakci 

na prvotní šok z rozchodu rodičů k regresi. Mohou ze začít chovat způsoby, které 

odpovídají mladším dětem, než jsou ony samy. Začnou si cucat palec ubližovat mladším 

sourozencům, vyžadují se pomoci při jídle apod. Také se může začít objevovat noční 

pomočování, noční můry, strach z odloučení a další.  

U dětí ve školním věku je prožívání rozvodu velice náročné. Děti mají často 

sklon věřit, že za rozchod mohou ony a že je odcházející rodič omítá. Důsledkem toho 

může mít dítě sníženou sebeúctu, a to z toho důvodu, že se cítí nemilované a odmítané. 

Často tak dítě může začít trpět i depresí. Takto závažná situace se podepisuje i na 

školním úspěchu dítěte, kterému se může zhoršovat prospěch.  

Někteří dospívající se od rozvodového napětí distancují a soustředí se na vlastní 

cíle a plány. Největší obavou však zůstává to, jak rozchod rodičů ovlivní jejich vlastní 

schopnost uzavřít v budoucnu vlastní úspěšné manželství (Teyber, 2007). 

U mladších dětí se často objevuje tendence ochraňovat a starat se o rodiče, u 

kterého je v péči, nejčastěji matku, a to zejména pokud otec odešel od rodiny. Všechny 
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děti potřebují být i nadále dětmi i přesto, že se struktura rodiny změnila. V rodinách, 

kde dítě žije s jedním rodičem, často dochází k tomu, že děti vyrůstají předčasně, a to 

zejména pokud na sebe přebírají emoční zátěž a zodpovědnost od dospělých. Narušuje 

se tím vývoj jejich identity a pocitu sebe sama (Levine & Kleinová, 2012) 

Pokud se rozpadne manželství, ve kterém je alespoň jedno nezletilé dítě, nastává 

tak problém nejen s majetkovým vyrovnáním, ale musí být také soudně stanovena péče 

o dítě. To přechází do péče jednoho z rodičů a u druhého je upraven styk, kde je 

vymezen rozsah hodin resp. dnů, po které tráví dítě u druhého (nepečujícího) rodiče. 

Další podobou určené péče o dítě je tzv. střídavá péče, kdy je dítě střídavě a ve stejném 

časovém rozmezí v péči obou rodičů. V extrémních případech, ve kterých se jedná o 

týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání či jiné ohrožení dítěte ze strany jednoho z 

rodičů, může být styku dítěte s tímto rodičem zamezeno nebo může probíhat pouze pod 

dohledem (např. asistovaná setkávání
1
). 

Ve spojitosti s touto tématikou se často používají pojmy „blízký“ a „vzdálený“ 

rodič. „Blízký“ je rodič, v jehož péči je dítě svěřeno a „vzdálený“ rodič je ten, v jehož 

péči dítě svěřeno není, a se kterým se setkává zpravidla ve volném čase nebo v čase 

k tomu vyhrazeném. V jiných zdrojích, převážně v těch zahraničních, se používají 

pojmy „resident parent“ (rezidentní rodič) a „non-resident parent“ (nerezidentní rodič) 

(Uholyeva & Hoskovcová, 2014). 

Rozvod je stále více běžnou součástí života v rodinách. Je to kritický okamžik, 

který je pro jednotlivé členy rodiny moment, kdy se narušují zaběhlé vzorce chování a 

významy rolí a vztahů. Vysoká rozvodovost ovšem neznamená popření významu 

manželství ani po rozvodu, jelikož lidé uzavírají další svazky a vícero manželství stále 

přibývá. Jestliže jeden z manželů vstupuje do nového manželství s dětmi z předchozího 

manželství, zakládají tím novou rodinu, která stojí na jiných základech, než jsou pouze 

biologická pouta. Takto vzniklé rodiny mohou nabývat nejrůznějších podob (Bartošová 

& Slepičková, 2009). 

 

                                                 
1
 Dítě se setkává s rodičem na neutrálním místě např. na pracovišti neziskové organizace 

zabývající se rozvodovou tématikou, za asistence pracovníka příslušné organizace. 
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1.2 Konflikt v rodině 

Konflikt je přirozenou součástí rodinného systému. Pokud spolu žijí dva lidé je 

běžné, že se ve všech situacích úplně neshodnou. V manželství a rodině se objevují 

jednotlivá stadia vývojového cyklu soužití, která mají charakteristické vývojové úkoly 

(např. rodina s malými dětmi, rodina s dospívajícími dětmi, stárnoucí manželský pár po 

odchodu dospělých dětí z domova). Utváří se tak odlišné podmínky, které přispívají ke 

vzniku specificky vývojově vázaných konfliktů (např. spánková deprivace 

v kojeneckém období dítěte, výchovné neshody v období nástupu dospívání). Pokud 

v rodině vyrůstají děti, zvyšuje se tak pravděpodobnost toho, že se konflikt v manželství 

objeví častěji, jelikož se přirozeně vytvářejí témata, která mohou konflikt zapříčinit - 

rozdílné postoje k výchově dětí, podoby rodinných pravidel aj. (Lacinová, 2012). 

Také rozvodu v mnoha případech předchází hádky a neshody mezi rodiči. 

Situace v rodině je velice napjatá a vrcholí právě v rozvodu, který může být stejně 

vyhrocený. Děti jsou přímými svědky neshod a hádek mezi rodiči, a i když se většina 

rodičů snaží nehádat se přímo před nimi, děti cítí nepříznivou atmosféru, která v rodině 

panuje. Často nerozumí tomu, proč konflikty vznikají, ale vnímají, že se něco děje. 

Jelikož mají převážně mladší děti bujnou představivost, domýšlí si důvody, proč se 

rodiče hádají a často tyto důvody vztahují sami na sebe, zkrátka mohou si myslet, že za 

hádky rodičů mohou ony samy, že zlobily, mají špatné známky ve škole apod. Proto je 

důležité, aby rodiče o situaci kolem rozvodu s dítětem mluvili a adekvátně k jeho věku 

mu vysvětlili, proč už máma s tátou nejsou spolu. 

Komunikace mezi rodičem a dítětem je základním stavebním kamenem rodiny, a 

to jak v kontextu vývoje, tak jako důležitý protektivní faktor v adolescenci. Role rodiče 

ve vývoji komunikačních schopností dítěte, formování názorů a jako vzor chování je 

stěžejní. Snadná komunikace s rodiči se považuje za ukazatele sociální podpory od 

rodičů, a rodinná sounáležitost zůstává důležitým zdrojem podpory po celou dobu 

dospívání. Zejména ve spojitosti se snížením úrovně delikventního chování, rizikového 

chování, deprese a výskytu psychosomatických příznaků, byl prokázán význam 

pozitivních vztahy s rodiči, Konkrétně dospívající, kteří nemají potíže s komunikací se 

svou matkou, s větší pravděpodobností hodnotí vlastní zdravotní stav jako výrazně 

dobrý a je méně pravděpodobné, že se z nich stanou kuřáci, alkoholici nebo budou 

vykazovat rizikové sexuální aktivity (Currie, a další, 2008).  
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Rodiče často pod tíhou vlastních emocí zapomínají na prožívání svých vlastních 

dětí. Dospělí se musejí sami srovnávat se zásadními změnami v životě, s emočním 

vypětím, které rozvod provázejí, a proto často děti zatěžují svými problémy, dělají si 

z dítěte parťáka a sociální oporu, na což ovšem dítě nemá kapacitu a rodič ho tím velice 

zatěžuje. 

Zatahovat dětí do konfliktů je častou tendencí rodinného systému, která je 

podporována mnoha proměnnými a může mít nejrůznější podoby. Funguje zde vnitřní 

motivace dítěte zvýšit, anebo si udržet emoční jistotu. Vstoupení dítěte do konfliktu 

mezi rodiči může být podporováno aktivním působením jednoho, ale i obou rodičů, a to 

může mít podobu popouzení, stěžování si nebo nenápadných manipulací. To, jak ve 

výsledku participování dítěte v konfliktu bude vypadat, nakonec záleží na mnoha 

proměnných – jak je schopno zvládat konflikt, na loajalitě, na osobnosti rodičů, rodinné 

struktuře a na podobě konfliktu. Vztahy uvnitř rodinného systému mají cirkulární 

provázanosti a různá hlediska vzájemné podpory se umocňují a mohou mít kaskádovitý 

efekt. Jestliže je dítě zataženo do konfliktu, jedná se o velmi komplexní problematiku, a 

to jak v projevech, tak i ve vzájemně provázaných příčinách a následcích a je potřeba 

tuto problematiku zkoumat a terapeuticky do ní zasahovat (Trampotová & Lacinová, 

2015).  

Komunikace a podpora dítěte ze strany rodičů je zásadním předpokladem 

k zvládnutí celé rozvodové situace, zejména té konfliktní. Pokud jsou rodiče dítěti 

oporou a tyto role nefungují opačně (kdy se dítě stává oporou pro rodiče), mluví 

s dítětem o emocích, o prožívání, je pravděpodobné, že se tím sníží negativní dopady 

rozvodu na psychosomatický vývoj dítěte. Důležitou součástí komunikace rodiče 

s dítětem je ujištění, že dítě za rozchod rodičů není zodpovědné, pro rodiče je stále 

důležité a nepřestávají ho mít rádi, a to oba rodiče, i když jeden z nich většinou rodinu 

opouští. Zánikem manželství resp. rozchodem máma a táta nepřestávají býti rodiči. 

1.3 Dopady 

„V zátěžové situaci se objevují různé obranné mechanismy. V první fázi 

vyrovnávání se s rozvodem rodičů některé děti proti danému stavu bojují. Jiné upadnou 

do určité letargie a samy sobě předstírají, že jim to nevadí. Jindy se upnou na některý 

zástupný, a v daném kontextu sice existující, ale ne podstatný, problém. Tím se pak 

zabývají. Ve druhé fázi jakoby se zatvrdily. Někdy vůči jednomu z rodičů, jindy proti 
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oběma, nezřídka i proti sobě – to v souvislosti se sebeobviňováním za vniklý stav. 

Následuje formální adaptace. Vše je zdánlivě jasné a pod kontrolou. Mnohdy pak ale i 

malý podnět vyvolá dalekosáhlé následky, jakoby osobnost dítěte měla sníženou imunitu 

vůči problémům“ (Novák & Průchová, 2007, str. 56). 

Dítě si od rodičů přebírají vzorce chování z různých situací a učí se od nich 

způsoby řešení problémů. Dopady rozvodu na psychiku dítěte se mohou vyskytovat 

v různých podobách a v různé intenzitě. Záleží na mnoha faktorech, které dítě ovlivňují. 

Záleží zejména na podpoře rodičů i širší rodiny, ale také na kognitivní vyspělosti a 

osobnostním nastavení dítěte.  

Podle různých studií, zabývajících se dopady rozvodové situace na psychický 

vývoj dítěte jsou významnými faktory, které pomáhají dítěti se s touto situací vyrovnat, 

rodičovské kompetence a způsoby řešení této situace právě rodiči. Longitudinální studie 

z roku 2011 realizovaná na Arizona State University v USA upozorňuje na to, že 

vysoká kvalita rodičovských kompetencí je důležitým zdrojem pro děti které se musí 

přizpůsobit nadcházejícímu rozvodu. Dynamická interakce mezi úspěšnou adaptací 

dítěte, zdroji, které jsou mu dostupné a jimi získaných zkušeností je klíčová pro 

pozitivní chování a prožívání v mnoha oblastech, a to i v průběhu času (Vélez, Wolchik, 

Tein, & Sandler, 2011). 

Dopady rozvodu na prožívání a psychiku dítěte rozdělujeme na krátkodobé, 

které se objevují během rozvodu nebo bezprostředně po něm. Dítě je emočně 

nevyrovnané, prolínají se v něm pocity hněvu, smutku až zoufalství, strach z odloučení 

a mnoho dalších. Krátkodobé dopady rozvodu na dítě se projevují často ve školním 

prospěchu. Dítě začne selhávat, zhoršují se mu známky a může se u něj objevit i 

zhoršené soustředění. Psychika dítěte je zahlcená rodinnou situací a konflikty, kterým 

nemá možnost úplně porozumět, ale které se silně dotýkají jeho prožívání. Proto na 

školu a prospěch nezbývá mentální kapacita a motivace dítěte.  

Krátkodobě se může objevit i problém v adaptaci dítěte, a to převážně 

v situacích, kdy po rozvodu dítě spolu s pečujícím rodičem mění bydliště, přichází do 

nové školy a do nového sociálního prostředí. V prvních dvou letech, které 

bezprostředně následují po rozvodu, mnoho dětí vykazuje problémy právě 

v přizpůsobování. Chlapci mají tendence k nápadnému chování až k  problémovému 

chování zaměřenému na okolí, zatímco dívky k silnému emočnímu prožívání až ke 
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zvnitřňování problémů v chování. Jak chlapci, tak dívky mohou vykazovat problémy ve 

škole, mají potíže se vztahy v rodině i mezi vrstevníky (Carr, 2013). 

Vedle krátkodobých dopadů se u dětí objevují i ty dlouhodobé, které již souvisí 

s narušeným vývojem dítěte a vzniku problémového chování. Rizika, která jsou spojena 

s rozvodem rodičů, nekončí v dětství. Značná část mladých lidí si nese dlouhodobé 

následky a potíže, kterými trpí až do dospělosti. Děti z rozvedených rodin jsou dvakrát 

až třikrát více vylučovány ze škol a riziko těhotenství v pubertě je dvojnásobné oproti 

mladým z úplných rodin. Mladí dospělí z rozvedených rodin uzavírají sňatky dříve, 

popisují nespokojenost v manželství a rozvádějí se mnohem častěji než jejich vrstevníci 

z nerozvedených (původních) rodin. Studie také ukazují, že dospělí, jejichž rodiče se 

rozvedli, když byli děti, se popisují více jako nešťastní, úzkostliví a depresivní. Jsou 

méně spokojeni se životem a mají redukovaný smysl pro řízení svého vlastního života, 

více než ti, jejichž rodiče se nerozvedli (Pedro-Carroll, 2010). 

Další výraznou oblastí, života u dítěte, kterou může rozvod ovlivnit, jsou 

mezilidské vztahy. Podle toho jakým způsobem spolu otec a matka komunikují, dávají 

dítěti za vzor, jak by mělo manželské soužití vypadat. Dítě se nevědomě učí způsobům 

chování k ostatním blízkým lidem, ke členům své rodiny, a tím i způsobům chování, 

které bude uplatňovat i v budoucí rodině. Dítě se často identifikuje s jedním z rodičů, se 

kterým sdílí stejné pohlaví nebo osobnostní charakteristiky, má pak sklony chovat se a 

jednat podobným způsobem jako tento rodič, a také postoje a způsoby komunikace 

s druhým pohlavím přejímá od rodiče, se kterým se identifikovalo. 

Důležitější než samotný fakt toho, že se rodiče rozvedli, je spíše způsob jakým 

rozvod probíhal. Z výsledků výzkumu postojů mladých dospělých z roku 2015 vyplývá, 

že dnešní společnost je k častým rozvodům spíše tolerantní a mladí dospělí už 

nevnímají rozvod zcela negativně. Jestliže jsou sami z rozvedených rodin a pokud cítí, 

že jim rozvod rodičů nějakým způsobem pomohl, je pravděpodobné, že se jejich obavy 

z rozvodu zmenší a rozvod tak vnímají jako možný způsob řešení problémů 

v manželství. Pokud se rodiče respondentů rozvedli z důvodu vážných partnerských 

problémů, které děti intenzivně vnímaly, pak rozvod vnímaly spíše pozitivně než 

negativně. Právě průběh rozvodu a chování rodičů po něm mohou být dalšími faktory, 

které prožívání rozvodu u respondentů ovlivňovaly. Z analýzy dat vyplývá, že přestože 

spolu rodiče téměř nekomunikují, tak vzájemný respekt a spolupráce napomáhá ve 

zvládnutí celé rozvodové a porozvodové situace. Jestliže respondenti vnímali, že i 
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přestože se rodiče rozvedli a probíhaly mezi nimi neshody, ale přesto jsou rodiče 

schopni spolu vycházet a neútočit na sebe navzájem, je tedy pravděpodobné, že rozvod 

v konečném důsledku respondenti nevnímali příliš negativně (Horská & Lacinová, 

2015). 

Výrazným protektivním faktorem, který při rozvodu hraje roli, je komunikace 

rodiče s dítětem. Pro dítě je důležité, aby s ním rodič adekvátně k jeho věku o rozvodu 

mluvil, vysvětlil mu souvislosti a ujistil ho, že se ve vztahu k dítěti nic nemění. Mladší 

děti velice často vycítí, že je něco v nepořádku, a pokud od rodičů nedostanou 

vysvětlení, mají tendence domýšlet si důvody neshod rodičů, které mohou být jiné, než 

jsou skutečné důvody a dítě se tím může zúzkostňovat. Potřeba komunikace s rodičem 

ovšem neslábne ani v období dospívání. Rodiny mají větší šanci vypořádat se 

s problémy, které přináší období adolescence, pokud kvalitně funguje komunikace mezi 

jednotlivými členy. Je potřeba ze strany rodičů podporovat mladé lidi při řešení 

stresových situací a chránit je před nežádoucími vlivy společnosti, které mohou 

negativně ovlivňovat vývoj jedince. Proti sociálně patologickým jevům je kvalitní 

komunikace výrazně protektivním faktorem. Společnost by měla podporovat rodiče, 

v tom aby investovaly svůj čas do komunikace s dítětem, jelikož tím mohou zlepšit 

jejich psychosomatickou pohodu a životní spokojenost (Hodačová, Čermáková, 

Šmejkalová, Hlaváčková, & Kalman, 2015). 

Je převážně na rodičích, aby pomohli svému dítěti překonat obtížné období 

rozvodu a porozvodové situace, aby si tak dítě neneslo následky rozvodu rodičů i do 

budoucna. Pokud rodiče nezvládají být pro své děti oporou a svým chováním dětem 

spíše škodí, je zapotřebí aby zasáhli odborníci, a to v převážné většině případů 

pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD), ale také další sociální 

pracovníci, psychologové a terapeuti. Z naší praxe vyplývá, že práce s rodinami 

v rozvodu probíhá v jednotlivých oblastech zcela rozdílně.  

Snahou o sjednocení sociálně právních postupů v ČR se snaží tzv. Cochemská 

praxe, která se snaží propojit spolupráci odborných profesí, které se účastní na 

rodičovských sporech. Byla vytvořena v letech 1992/1993 v německém Cochem-Zell. 

Cílem je dosáhnout v zájmu dítěte o urovnání sporů rozvádějících se rodičů a ve 

vzájemné shodě dosáhnout řešení. Jde tak převážně o to, přivést jejich rodiče opět ke 

vzájemné komunikaci, i kdyby mělo jít pouze o případy těch nejzákladnějších zájmů 

dětí, a tím se vytváří základ k tomu, aby převzali společně rodičovskou odpovědnost. 
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Dala tak vzniknout nové instituci, jejíž mnoholetá praxe vede téměř ve všech případech 

ke smíru rodičů, a to i u velmi vyhrocených rodičovských konfliktů. Tento smír je 

oběma akceptovaný, a proto se ho snaží i trvale udržovat. (Rudolph, 2009). 

Shrnutí 

Děti rozvod svých rodičů prožívají velice intenzivně a reaguje v závislosti na 

svém věku a kognitivní vyspělosti. Jelikož se po rozvodu mění celé rodinné uspořádání, 

pro dítě je tato situace stresující a je náročná i na adaptaci dítěte. Rozvod v mnoha 

případech provází konflikt a napjatá atmosféra mezi rodiči, kterou děti vnímají a 

výrazně na ně působí. Rodiče často své děti do konfliktu zatahují a používají je jako 

zbraň proti druhému rodiči a dítě tím výrazně poškozují. Takovéto vyhrocené situace 

mají na děti negativní dopady, objevují se problémy ve školním prospěchu, problémy 

s adaptací a může vést i k rizikovému chování v období dospívání. Velice účinnou 

prevencí k tomuto chování je podporující a přívětivá komunikace mezi rodiči a dítětem. 
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2 Zjišťování názoru dítěte 

2.1 Cíle 

„Podle zákona o rodině má dítě, které je s ohledem na stupeň svého vývoje 

schopno vytvořit si vlastni názor a posoudit dosah opatření týkajících se jeho osoby, 

právo obdržet od rodičů potřebné informace a svobodně se vyjadřovat ke všem 

rozhodnutím rodičů v podstatných záležitostech dítěte (§ 31 odst. 3 ZR). Práva dítěte v 

řízení před soudem jsou upravena zejména v občanském soudním řadu, který ukládá 

soudu povinnost zjistit názor dítěte v každém řízení, jehož účastníkem je nezletilé dítě, 

které je schopno formulovat své názory (§ 100 odst. 4 o. s. ř.)“ (Dobrušová, a další, 

2012, str. 17). 

Cílem a smyslem toho, proč zapojovat děti do rozhodovacích procesů je 

převážně to, že děti se mohou aktivně podílet na tvorbě důležitých rozhodnutí, která se 

jich bezprostředně dotýkají. Z tohoto procesu vyplývají i výhody pro rodiče a ostatní 

dospělé, a to možnost podívat se na celou situaci očima dítěte.  

Největší omyly týkající se zjišťování názoru dítěte mohou být:  

 Děti mluví vždy pravdu a jsou vždy upřímné, 

 děti si umí vždy říci, co potřebují, 

 děti neumí vytvářet manipulace, 

 děti nejlépe ví, co je pro ně dobré, 

 kdyby se dítěti dělo něco špatného, určitě to někomu řekne, 

 děti se snadno přizpůsobují novým situacím, 

 děti nepotřebují moc informací o tom, proč se jich ptáme, 

 na dítěti je poznat, že lže (Knetlová, 2016). 

Každé dítě má právo dostat potřebné informace k tomu, aby si mohlo samo 

vytvořit vlastní názor a svobodně se vyjádřit s ohledem na stupeň svého vývoje. Mělo 

by mít možnost posoudit dosah opatření, která se ho týkají a projevit tak svůj názor o 

rozhodnutích svých rodičů.  V podstatných záležitostech, která se ho týkají, by mělo být 

vyslyšeno, a to v každém řízení ve kterém se v této záležitosti rozhoduje. Pokud je 

nezletilé dítě v tomto řízení schopno vyjádřit své postoje a názory postupuje soud tak, 

aby mohl být názor dítěte ve věci zjištěn. Zapojovat děti do rozhodovacích procesů 
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neznamená pouze na názor se zeptat, ale jde především o to naslouchat jim, brát jejich 

názor vážně a převést ho do reality. Pouze tehdy je zajištěn smysl a cíl zapojování dětí a 

to, aby děti z procesu zapojování vycházely posílené, uvědomovaly si vlastní 

kompetence a moc něco změnit či ovlivnit (Bakalář, Novák, Žáčková, & Warshak, 

2008). 

Menší děti mají často sklon věřit, že jsou „středem vesmíru“, že věci se dějí 

kvůli nim a je jejich vina pokud se stane něco špatného.  

Někteří rodiče těžko chápou sílu dětského prožívání, protože děti projevují své 

emoce jinak než dospělí a některé děti se je snaží nedávat vůbec najevo. Avšak citovou 

bolest prožívají intenzivně, převážně tehdy pokud se týká pro ně nejdůležitějších lidí, 

v případě rozvodu právě rodičů. U dospělých přetrvává přesvědčení, že děti trpí pouze 

přechodně. Stejný názor se často objevuje i v souvislosti právě s rozvodem. Slova jako: 

„je ještě dítě, brzy se z toho dostane, nerozumí tomu“ používají někteří dospělí jako 

obranu před nutností zabývat se zraněným dítětem (Smith, 2004). 

2.2 Postup zjišťování 

V psychologickém výzkumu byla dětská výpověď dlouho podceňována. 

V současnosti se situace naštěstí rychle mění. Jsou vyvíjeny metody pomáhající dítěti 

lépe strukturovat jejich představy o vztazích a událostech. Pomáhají jím verbalizovat 

jejich dojmy a zážitky, a proto i dítě, které ještě nezvládne vyplňovat dotazníky, se 

může stát kompetentní v poskytování informací. Zkoumání potencionálních zdrojů 

spolehlivosti výpovědi dítěte, ale také zjišťování specifických oblastí jejich možností se 

jeví jako smysluplné. (Uholyeva, 2015). 

Naše soudní praxe funguje tak, že názory a zájmy dítěte zjišťuje sociální 

pracovník OSPOD. Ten v tomto případě vystupuje jako tzv. přidělený kolizní nebo 

procesní opatrovník
2
. Jak s dítětem pracuje a vede s ním rozhovor, záleží na způsobu 

práce každého jednotlivého pracovníka, jelikož jednotná metodika dosud zřejmě 

neexistuje.  

Pracovník si zve dítě k sobě na úřad anebo jej navštíví doma nebo ve škole. 

Pokud jsou spory vyhrocené a v případě protichůdných návrhů rodičů na úpravě péče o 

dítě, zjišťuje názor dítěte psycholog, který s pracovníky OSPOD spolupracuje. K soudu 

                                                 
2
 Soudem stanovený pracovník pro jednotlivá soudní řízení  k tomu ,  aby chránil 

zájmy dítěte a nedošlo ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem  
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mohou být přizvány děti starší 12 let, kde jsou dotazovány na názor. Ovšem ne vždy je 

tento jejich názor opravdu zohledněn při závěrečném ustanovení (Knetlová, Volfová, & 

kol., 2016).  

Aby se dal zjistit názor dítěte, je klíčové navázat s ním vztah a zajistit bezpečnou 

atmosféru. Vytvořit vztah mezi dítětem a pracovníkem, který názor dítěte zjišťuje, je 

klíčové proto, aby se dítě mohlo otevřeně vyjádřit. Dále by měly být zmapovány 

aktuální a specifické potřeby dětí, měly by být uspokojeny potřeby dítěte a eliminovány 

či respektovány překážky. Pracovník by měl mapovat také ochotu dítěte vyjádřit názor 

na rozvodovou situaci a vyjádření se k řešení situace. Právo dítěte vyjádřit se a zapojit 

se do rozhodovacího procesu by mělo být plně respektováno, stejně tak jako právo 

odmítnout se vyjádřit. Respekt k odmítnutí musí přinášet dítěti výhody a nesmí mu 

způsobit újmu (Knetlová, Volfová, & kol., 2016). 

Jednou z výhod zapojování dětí do rozhodovacích procesů je právě možnost 

dítěte zažít pocit vlastní kompetentnosti. Na druhou stranu zapojovat dítě pouze 

symbolicky může ohrozit důvěru dítěte, pokud nemá ve skutečnosti žádný hlas 

v rozhodovacím procesu. Existují čtyři podmínky, které by měli být splněny, aby se dítě 

cítilo posílené a kompetentní.  

 Důvěra a podpora od pracovníka organizace, který s dítětem pracuje.  

 Přístup k relevantním informacím. 

 Přístup ke všem účastníkům podílejících se na rozhodnutí. 

 Poskytnutí prostředků pro zpětnou vazbu. 

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů by mělo být součástí běžné praxe, 

nemělo by se jednat pouze o ojedinělé případy. Pokud má dítě nějaké obtíže ve 

verbálním projevu, je zjištění jeho názoru opravdu náročné. Na druhou stranu řeč těla, 

gesta, výraz v obličeji jsou také způsoby komunikace, které mohou vyjádřit názor dítěte. 

Rozhovor s dítětem by měl být dobře naplánovaný, dítě by mělo nejen poskytnout svůj 

názor, ale také by mělo získat potřebné informace. Děti mají tendence vyjadřovat se 

k dílčím rozhodnutím, zatímco rodiče mají větší vliv na rozhodování v zásadních 

problémech. S tím jak děti rostou, získávají i větší jistotu v tom, aby přispěly více 

k těmto klíčovým rozhodnutím (Ashford, 2015). 
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2.3 Kdy nezjišťovat 

Při zjišťování názoru dítěte by každý pracovník, který pracuje s dítětem, měl 

myslet především na to, zda celým procesem zjišťování dítěti neškodí. Dítě může být 

zatíženo přetrvávajícím konfliktem rodičů, manipulováno rodičem a nemusí pak jeho 

výpověď korespondovat s tím, co by doopravdy chtělo, ale spíše odráží přání a názor 

rodiče.  

Při rozhovoru s dítětem bychom si vždy měli dát pozor na několik skutečností. 

Dítěti bychom měli pomoci ke zlepšení životní situace tím, že mu dáme možnost 

vyjádřit svůj názor a neměli bychom tím jeho situaci zhoršovat. Dítě se musí cítit 

bezpečně a mělo by mít pocit toho, že vyjádření názoru je jeho právo a ne povinnost a 

nemělo by se cítit zodpovědné za intervence ze strany odborníků. Vyjádření názoru 

dítěte by nemělo záviset ani na iniciativě rodičů (Knetlová, 2016). 

Dítě bychom neměli zapojovat do rozhodovacích procesů, pokud je dlouhodobě 

manipulováno rodičem, jeden z rodičů (u kterého dítě trávilo nějaký čas) přiveze dítě 

k odborníkovi za účelem výslechu (známka manipulace) nebo jeden (nebo oba) z rodičů 

vykazuje nebo jedná neobvykle v důsledku psychické nemoci. Překážkou ve zjišťování 

názoru je také důvod, že dítě jednoho z rodičů zná velice málo anebo ho nezná vůbec, 

druhý z rodičů je s dítětem většinu času a pečuje o něj dlouhodobě. S druhým rodičem 

má tak dítě jen omezený kontakt a stýká se s ním jen občasně. Jestliže dítě s jedním 

z rodičů nemá zkušenost, nezná jeho projevy chování a nemají společné vzpomínky, 

těžko si na takovéhoto rodiče vytváří názor a vytváří si s ním jen omezené citové pouto.  

Pokud se mezi rodiči objevila nějaká závažná skutečnost (ublížení na zdraví, týrání 

apod.) a dítě nebylo přímým svědkem, přesto může rodič přenášet úzkost i na dítě, a 

jeho názor tak může být ovlivněn. Dalším důvodem, proč dítě nezatěžovat zjišťováním 

názoru na rozvodovou situaci je skutečnost, kdy je dítě dlouhodobě zatěžováno 

rodičovským sporem a má v důsledku toho psychické, psychiatrické nebo 

psychosomatické potíže. 

Závažným důvodem, kdy je pro dítě ohrožující zjišťování názoru, je syndrom 

CAN (Child Abuse and Neglect -  syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte). Jestliže dítě stále tímto syndromem trpí a žije v těchto podmínkách, je pro ně 

výslech další psychickou zátěží. Dítě působí na první pohled jako jakékoliv jiné dítě, ale 

ve skutečnosti se chová spíše neobvykle. Psychosociální vývoj je většinou zaostalý, 
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v určitých oblastech osobnosti je dítě nevyzrálé, působí nedůvěřivě tiše a na otázky 

odpovídá většinou neadekvátně, uhýbá z očního kontaktu, ale je nápadně ostražité. 

Některé děti se mohou projevovat agresivně (týrání zvířat, sebepoškozování, agresivita 

ve škole, útěky z domova aj.). U takovýchto dětí je vhodnější zjišťovat názor až ve 

chvíli, kdy se dostalo z nepříznivých podmínek a plně si uvědomuje svou situaci 

(Knetlová & Volfová, 2016). 

Další rizikovou skupinou dětí, u kterých se nedá zjistit jejich skutečný názor, 

jsou děti trpící syndromem zavrženého rodiče (viz kapitola 3. Syndrom zavrženého 

rodiče). 

Shrnutí 

Dítě si na rozvod rodičů vytváří svůj vlastní názor, tyto situace prožívá určitým 

způsobem a má i přání a fantazie, které jeho vnímání rozvodu doprovází. Rodiče by na 

názor svého dítěte měli brát ohled a každé dítě by mělo být vyslyšeno a měly by být 

posilovány jeho kompetence k tomu se vyjádřit. Pokud rodiče pod tíhou vlastního 

prožívání názor dítěte opomíjí, přichází ke slovu odborníci, většinou pracovníci OSPOD 

a psychologové, kteří názor dítěte zjišťují, ať už verbálně nebo neverbálně. Zjišťování 

názoru musí být vždy ku prospěchu dítěte a v žádném případě ho nesmí poškozovat. 

Existují případy, kdy by se názor dítěte neměl zjišťovat přímo – verbálně. Jedním 

z příkladů je dítě zatížené manipulací jednoho z rodičů proti druhému a s rozvinutým 

syndromem zavrženého rodiče. 
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3 Syndrom zavrženého rodiče 

3.1 Vymezení pojmu 

Syndrom zavrženého rodiče (dále SZR) je pojem, který zavedl Richard A. 

Gardner, který ho popisuje jako „proces, kdy dítěti je vůči rodiči vštěpován odpor a 

kritika, které jsou neoprávněné nebo přehnané. Vyznačuje se typickým vzorcem chování, 

jež je odlišný od reakce na obyčejné popouzení. Termín popouzení znamená, že jeden z 

rodičů systematicky programuje dítě proti druhému rodiči. Koncept zavrženého rodiče 

však zahrnuje kromě popouzení také další aspekty. Programující rodič přispívá k 

odcizení dítěte nejenom vědomě, ale i podvědomě. Navíc se na rozvoji syndromu podílí i 

samo dítě, nezávisle na rodiči. Významnou úlohu tu hraje i prostředí a rodina, v níž 

žije“ (Gardner R. A., 1996, str. 12). 

Jako o syndrom zavrženého rodiče se mluví v případech, kdy rodič nezavdal 

příčinu k tomu, aby dítě k němu pociťovalo nenávist. V případech zanedbávání, 

fyzického, psychického nebo sexuálního zneužívání, se o tento syndrom v žádném 

případě nejedná, jelikož si dítě vytvoří oprávněnou nenávist k rodiči právě z těchto 

důvodů (Gardner R. A., 1996).  

Dítě je vědomě či nevědomě programováno druhým rodičem, kterého 

systematicky brání, avšak dítě v tomto procesu není pasivní. Přebírá emoce, slovník, 

postoje a názory od druhého rodiče. U dítěte se objevují pocity nenávisti, strachu a 

odmítání zavrženého rodiče. Gardner dále hovoří o tom, že je nutné terapeuticky 

pracovat s celou rodinou a se vztahy mezi všemi zúčastněnými. Pracovat s každým 

členem individuálně nemá v případě tohoto syndromu smysl (Gardner R. A., 1996). 

V dítěti trpícím syndromem zavrženého rodiče se postupně buduje nenávist, 

opovržení až zavrhování rodiče, proto jsou k popisu tohoto rodiče použity pojmy jako 

„nenáviděný“, „odmítaný“ nebo „zavržený“ rodič. Druhý z rodičů je ten, který dítě 

programuje a manipuluje proti zavrženému rodiči, je dítětem nekriticky a bez 

ambivalentních pocitů, milován, proto o tomto rodiči mluvíme jako o „milovaném“, 

„manipulujícím“ nebo „programujícím“. 

Americká psychiatrická asociace uveřejňuje pravidelně Diagnostický a 

statistický manuál mentálních poruch (DSM). S vydáním páté revize v roce 2013 se 



23 

 

objevilo jak nadšení, tak i zklamání ze strany osob zainteresovaných v konceptu 

syndromu zavrženého rodiče (PAS). Rodiče, kterých se nějak týkala tato problematika, 

byli buďto nadšeni, anebo zklamáni, a to v závislosti na konkrétní situaci. Oběti 

odcizení doufaly, že legitimizace PAS by usnadnila bránit se před falešnými obviněními 

provedených manipulujícím rodičem. Odpůrci naopak tvrdili, že oficiální uznání PAS 

by mělo za následek vleklé soudní spory z iniciativy nerezidentního rodiče a děti by tak 

byly podrobovány zbytečnému zatěžování (Parent Alienate, 2016). Nakonec syndrom 

zavrženého rodiče do páté revize Diagnostického a statistického manuálu duševních 

poruch zařazen nebyl.  

3.2 Projevy SZR 

Projevy syndromu zavrženého rodiče vymezil ve své publikaci Syndrom 

zavrženého rodiče z roku 1992 Richard A. Gardner, který upozorňuje na to, že se 

projevy tohoto syndromu mohou vyskytovat v různé intenzitě a že se u každého dítěte 

nemusí projevit všechny tyto symptomy (Gardner R. A., 1996). 

V této kapitole je použito vymezení projevů SZR právě od tohoto autora. Podle 

Gardnera (1996) tedy projevy SZR můžeme rozdělit na: 

Kampaň shazování 

Dítě je až posedlé nenávistí k zavrženému rodiči, o němž mluví za použití všech 

jemu známých urážlivých slov, a to bez pocitu studu či viny. Znevažování připomíná 

litanii, kdy po malém vybídnutí dítě spustí své představení. Typické komentáře dítěte 

zahrnují věty jako „Nenávidím ho a nikdy v životě ho už nechci vidět“ Rodič je 

transformován na škodlivou nebo opovrženíhodnou osobu i přesto, že byl dříve 

milován. Přestože s ním dítě zažívalo radostné a zábavné chvíle, nyní ho označuje jako 

nudného. 

Tyto projevy jsou nejvíce patrné, pokud je dítě v přítomnosti odmítaného rodiče 

zároveň i s druhým rodičem. Pokud však dítě zůstane pouze s údajně nenáviděným 

rodičem o samotě, tyto projevy se utlumují k neutralitě až k mírným projevům 

náklonosti. Tyto projevy jsou nejvíce patrné při předávání dítěte, kdy dítě odmítá jít 

k odmítanému rodiči pod nejrůznějšími, často nesmyslnými záminkami které jsou ještě 

podpořené druhým rodičem. Později tyto děti přestávají být ostražité a u odmítaného 

rodiče se jím začne často i líbit. Poté si jakoby náhle uvědomí, že dělají něco špatně, a 

vrátí se ke svému odmítavému postoji. 
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Slabé, neopodstatněné nebo absurdní odůvodnění nenávisti 

Děti, které jsou tímto syndromem postiženy, často poskytují nesmyslná, 

iracionální a většinou i směšná vysvětlení pro své důvody k nenávisti zavrženého 

rodiče. Vysvětlují je vzpomínkami na nepodstatné hádky, které mohly proběhnout i 

před několika lety, na které běžně děti rychle zapomínají. Jako příklad mohou být 

tvrzení: „Často po mě chtěl, abych mu něco přinesl.“ Když má dítě vysvětlit závažnější 

důvody pro svoje nepřátelství, často žádné neřekne. Rezidentní či milovaný s dítětem 

v těchto důvodech souhlasí a snaží se jejich pocity zcela ospravedlnit. Tato nesmyslná 

zdůvodnění jsou důkazem toho, že v případě syndromu zavržení rodiče se nejedná čistě 

jen o programování dítěte druhým rodičem, ale že je zde přítomna aktivní účast dítěte. 

Nedostatek ambivalence 

Naprostý nedostatek ambivalence se dá zařadit jako další symptom tohoto 

syndromu. Veškeré mezilidské vztahy jsou ambivalentní, a to i vztah dítě-rodič. 

Odmítaného rodiče vidí tyto děti pouze jako špatného a druhého rodiče jako milovaného 

a zcela dobrého. Dítě trpící syndromem vidí vše černobíle a schematicky. Tyto děti však 

vše vidí jen schematicky, černobíle. Děti jsou většinou schopny uvést jak kladné tak i 

záporné vlastnosti rodičů, a však děti se syndromem zavrženého rodiče jsou schopny 

odříkat seznam špatných vlastností zavrženého rodiče a nejsou schopny si vzpomenout 

na žádnou kladnou vlastnost. To platí i u druhého rodiče, kde dítě není schopno vidět 

záporné vlastnosti a soustředí se pouze na ty kladné. 

Fenomén „nezávislého myslitele“ 

Většina dětí trpících tímto syndromem se domnívá, že zavrhnut rodiče je jejich 

vlastní rozhodnutí. Popírají veškerá přispění od druhého rodiče, který toto tvrzení 

podporuje. Často ještě prohlašují, že podporovaly návštěvy dítěte u zavrženého rodiče, 

jelikož dobře ví, že je pro dítě důležitý. Ovšem jejich chování mluví spíše opačně. Právě 

projevy „nezávislého myšlení“ se u milovaného rodiče setkávají s nadšeným ohlasem, 

dítě chválí za odvahu projevit své vlastní názory. Někdy tak nutí dítě, aby jim 

odpovědělo, zda chce nebo nechce druhého rodiče navštěvovat. Dítě ví, jaká odpověď 

se od něj očekává a často pak odpoví negativně. Dalším důvodem, proč dítě takto 

odpovídá, může být i ochrana před zlobou rodiče, kdyby odpovědělo jinak, než od něj 

očekává. Za nějakou dobu, kdy je dítě takto programovánu, už s jistotou neví co je 

pravda a začne opravdu věřit tomu, že je zavržení rodiče opravdu zasloužené a 

programování je tím dovedeno do dokonalosti. Dítě věří zcela tomu, že odmítání 
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pochází z jeho vlastní hlavy. Časté opakování frází vypůjčených od druhého rodiče je 

zjevným popřením toho, že dítě uplatňuje vlastní úsudek, což mu ovšem nedochází. 

Zavržení a odmítání rodiče není v genetické výbavě dítěte uloženo, a proto se toto 

chování musí objevit jako důsledek vlivu prostředí. Toto odcizení nejlépe vyvolává 

druhý milovaný rodič. 

Reflexivní podpora „milovaného“ rodiče při rodičovských sporech 

Jestliže se dítě vyšetřuje jak se zavrženým rodičem tak i s programujícím, bude 

reflexivně zastávat názory programujícího, často ještě předtím, než druhý rodič cokoliv 

řekne. Dítě v těchto důrazných projevech názoru nezvládne překonat ani programující 

rodič. Děti většinou odmítají i jasné důkazy pocházející od zavrženého rodiče. 

Absence pocitů viny 

U dítěte se může objevit i naprostý nezájem o to, co zavržený rodič prožívá. Je 

zde patrná úplná absence zájmu a vděku za dárky, alimenty i jiné projevy zájmu ze 

strany nenáviděného rodiče. Na druhou stranu si dítě chce být jisto, že rodič v placení 

alimentů pokračuje, ale při tom tvrdí, že ho do té doby než vyrostou, nechtějí vidět. 

Extrémní formou tohoto fenoménu je dítě, které vědomě spolu s druhým rodičem 

(nejčastěji matkou) obviní odmítaného rodiče (otce) ze sexuálního zneužívání. Mnohdy 

mu tím zruinují celý život, protože toto obvinění může dojít až k odnětí svobody otce. 

Ani v tomto případě není narušení pocitu viny ukázkou rozumové nezralosti dítěte, ale 

je příkladem programování dítěte ke krutosti a to se pak stává imunní vůči uvědomování 

si důsledků svého jednání.  

Přítomnost vypůjčených scénářů 

Mnohdy se setkáváme s hereckými výkony dítěte, s frázemi a obraty, které 

většina dětí obvykle vůbec nepoužívá. Často tyto výrazy přesně kopíruje podle výrazů 

milovaného rodiče. Zvláště menší děti si často neuvědomí, že napodobená řeč rodiče je 

jasným důkazem toho, že jsou manipulovány rodičem. Dítě není schopno říci konkrétní 

podklady pro svá obvinění, což je jasným důkazem existence vypůjčených scénářů. 

Rozšíření nepřátelství na celou rodinu „nenáviděného“ rodiče 

Dítě většinou rozšiřuje svou nenávist i na celou rodinu zavrženého rodiče, na své 

bratrance a sestřenice, strýce, tety a prarodiče, se kterými mělo dříve vřelý vztah. Nyní 

je však řadí do stejné škatulky jako rodiče. Příbuzné, které dříve mělo rádo, teď 

zavrhuje. Pro nenávist příbuzných ovšem nemívá žádné věrohodné důvody. Dítě se 

zlobí do takové míry, že si není schopno uvědomit, že se tímto chováním připravuje o 
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svou širší rodinu. Programující rodič ani dítě tak netrpí pocity viny. Odmítání rodinných 

vazeb má škodlivý psychologický efekt na dítě, což si nepřipouští ani programující 

rodič. Jako důvod svého nepřátelství děti mnohdy tvrdí, že se příbuzní snaží zlepšit jeho 

vztah k odmítanému rodiči. 

Právě prarodičů se tato situace velice dotýká. Přichází tak o kontakt se svými 

vnoučaty, které byly pro ně dříve zdrojem velkého uspokojení. Mnohdy toto odmítání 

trvá i několik let a mohou se tím ztrácet důležité vztahové vazby všech zúčastněných 

(Gardner R. A., 1996). 

3.2 Faktory ovlivňující vznik SZR ze strany dítěte 

Na vzniku syndromu zavrženého rodiče se podílí více faktorů, a to faktory 

ovlivňující vznik SZR ze strany programující matky nebo programujícího otce, faktory 

ovlivňující vznik SZR ze strany dítěte a v neposlední řadě také situační faktory. Jelikož 

tato práce není zaměřená primárně na SZR, budou pro tyto účely důležitější spíše 

faktory, které stojí na straně dítěte, jakožto možné předpoklady v psychice dítěte 

vedoucí k rozvoji tohoto syndromu jako překážka ve zjišťování jeho názoru. Podle 

Gardnera (1996) jsou těmito faktory: 

Udržování primárního psychického pouta 

Dítě má k milovanému rodiči většinou silnější psychické pouto, než 

k zavrhovanému. Většinou je dítě více poutáno k rodiči, který je primárním 

pečovatelem od nejranějšího dětství a dítě má silnou potřebu si toto pouto zachovat. 

Strach z přerušení primárního psychického pouta. 

Z důvodů uvedených víše souvisí strach dítěte z přerušení tohoto primárního 

pouta, strach z toho, že by mohlo dítě přijít o milovaného rodiče. Druhého rodiče 

nenávidí jen zdánlivě, stále zde zůstává dostatečný vztah. Přesto má dítě obvykle větší 

strach z toho, že ztratí svého milovaného rodiče více než toho odmítaného. Jelikož ho 

opustil jeden rodič, zvyšuje se u dítěte strach, že jej opustí i druhý rodič. Bojí se 

zprotivit tomuto rodiči, a tak raději zastávají jeho názory (Gardner R. A., 1996). 

„Agrese, které nejčastěji patří matce, jsou popřeny přemístěny na náhradní objekt, 

např. na otce. Takže tím hodným objektem zůstává matka, dítě ji tak zachrání před 

svými hněvy, a o to víc lpí na nové rozdělení. Vše zlé je soustředěné na otce, matka je 

idealizována, a dítě je tím zbaveno pocitů viny a úzkostí z opouštění. Nenávist k otci je 
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tak paradoxně způsobem, jímž dítě řeší své agresivní pocity vůči matce.“ (Bakalář, 

Nováková, & Novák, 1996, str. 145) 

Reagování opakem 

Reakce opakem běžně funguje jako mechanismus živící nutkavou nenávist 

k zavrhovanému rodiči. Tato nenávist vzniká často jako zástěrka maskující lásku 

k němu. Zvláště v případech, kdy neexistuje důvod pro přílišné soustředění se na chyby 

nenáviděného rodiče. 

Ztotožnění se s agresorem 

Jestliže osoba, která se vyskytne v bezmocné situaci a přijme postoje silnějšího 

člověka, můžeme hovořit o fenoménu ztotožnění se s agresorem. Kompenzuje tak svůj 

vlastní pocit bezmoci v nebezpečí, jelikož cítí, že je slabí a zranitelný. Tento 

mechanismus může fungovat i u dítěte, které se cítí v bezvýchodné situaci a přejímá tak 

postoje od programujícího rodiče, kterého vidí silnějšího než je samo.  

Ztotožnění se s idealizovanou osobou 

Fenomén velice podobný ztotožnění se s agresorem. Zavrženého rodiče dítě vidí 

v důsledku programovaní jako odpuzujícího, zbytečného a nemá prakticky žádné kladné 

vlastnosti. Jestliže by se dítě snažilo vyrovnat takovéto osobě, bylo by to pro něj 

kompromitující a nevhodné. Pokud je zbaveno vzoru jednoho rodiče, zůstává mu tak 

pouze druhý rodič jako osoba, se kterou je možné se ztotožnit. Programující rodič 

očerňuje toho druhého a ukazuje tak sám sebe v lepším světle, a proto vzniká v dítěti 

pocit, že se připodobňuje ideální osobě a přibližuje se tak k vlastní dokonalosti. 

Projevování nenávisti 

Projevovaná zlost může mít u dítěte různé důvody, avšak syndrom zavrženého 

rodiče může sloužit jako prostředek k jejímu projevení. Dítě načerpává řadu zlost 

vyvolávajících zkušeností a může tak své emoce naplno uvolňovat. Zlost by byla jinak 

buďto potlačena, anebo jinak ventilovaná, a to jak zdravým, tak i patologickým 

způsobem.  

Nakažlivost emocí 

Emoce se velice snadno přenášejí z jedné osoby na druhou, a proto se můžeme 

setkat s nakažlivostí pocitů z rodiče na dítě. Pokud dítě žije s rodičem, který například 

podléhá výbuchům vzteku a hysterickým záchvatům, bude tak s rodičem sdílet i tyto 

pocity a budou tyto emoce u dítěte podobné jako u rodiče. Jelikož dítě nezná přesný 

důvod těchto emocí, bude si tak vymýšlet nesmyslné scénáře k jejich vysvětlení. 
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Sexuální soupeření 

Sexuální rivalita a pohlaví se může také někdy podílet na odcizení dítěte od 

rodiče (Gardner R. A., 1996). 

Dítě samotné není v procesu vytváření a vývoje tohoto syndromu pouze pasivní 

loutkou, ale aktivně přejímá programování od rodiče a samo si dovytváří různá 

vysvětlení a důvody k odmítání druhého rodiče. Důležitou součástí léčby tohoto 

syndromu je rodinná terapie, která pracuje se všemi zúčastněnými. Každý člen se na 

vzniku a průběhu tohoto syndromu nějak podílí, a je proto potřeba pracovat 

s dynamikou rodinného systému a se vztahem mezi jednotlivými členy. Dítě by mělo 

vyrůstat s pozitivními vztahy ke každému členovi rodiny a nemělo by být připraveno o 

možnost vyrůstat pod vlivem obou rodičů, pokud jsou schopni se o něj adekvátně 

postarat a vychovávat ho. 

Shrnutí 

Konflikt rodičů může v extrémních případech dospět až k syndromu zavrženého 

rodiče, kdy dítě pod vědomým či nevědomým vlivem jednoho z rodičů začne toho 

druhého odmítat. Dítě k tomu nemá žádnou zjevnou příčinu, ze strany odmítaného 

rodiče mu nebylo nijak ubližováno. Tento syndrom se projevuje převážně neadekvátním 

a neodůvodněným odmítáním tohoto rodiče zmanipulovaným dítětem a zároveň 

bezmeznou podporou milovaného rodiče. Ovšem dítě v tomto procesu není pouze 

pasivní „loutkou“. Vedle situačních faktorů a zásahů rodiče si i dítě samo vytváří 

strategie a projevy odmítání a zavrhování rodiče. 
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4 Princip systemického přístupu 

4.1 Východiska 

„Systémový pojmový model (nikoliv teorie) byl vypracován biology před druhou 

světovou válkou. Když po válce vzrostl zájem společenských věd o rodinu a hledal se 

pojmový rámec, který by pomohl uchopit podstatné vlastnosti rodiny, byla to systémová 

koncepce, která měla pro teoretiky největší přitažlivost. Psychologie i psychiatrie byly 

do té doby orientovány na jednotlivce, také sociologie postrádala použitelné 

paradigma.“ (Matoušek, 1993, str. 42) 

Výzkumný tým Gregoryho Batesona (1952–1961), poté v Mental Research 

Institute (MRI) přebudovali systemické chápání chování člověka a metody, které ho 

podněcují účinně a efektivně. Mnoho terapeutických teorií, klinická praxe a literatura se 

v té době soustředila na identifikaci a léčbu patologických jevů, soustředěných 

individuálně uvnitř každého člověka. Model vycházející od této výzkumné skupiny dal 

však vzniknout základům systemické teorie a rodinné terapie. (Ray, 2016). 

Jako perspektivní se zdá pravděpodobně nejvíce oblíbený tzv. Milánský model 

systemické rodinné terapie a podobné směry, které z něj vychází. Milánský model byl 

v centu vývoje tohoto směru a často se o něm mluví jako o systemickém modelu díky 

spojitosti s Batesovou epistemologií. Ve vývoji modelu se zrcadlil vývoj v této oblasti 

od fáze, kdy byl terapeut – pozorovatel považován za nezávislého pozorovatele 

rodinného systému, známou jako kybernetická fáze prvního řádu, k fázi druhého řádu a 

sociálně podmíněném vývoji. V souvislosti s výše uvedeným, pojem "terapeutického 

systému" byl zaveden na základě myšlenky, že jakýkoli akt pozorování nelze oddělit od 

pozorovatele (Pinelopi & Tseliou, 2016). 

Členové rodiny nejsou v tomto směru chápáni jako jednotlivci, ale jako systém, 

kde platí systémové zákony. Rodina má vůči okolí určité hranice, každý z členů zastává 

nějakou roli a má vliv na fungování systému, stejně tak jako celek ovlivňuje jednotlivé 

členy rodiny. Veškeré dění v rodině pak lze chápat různými způsoby, jelikož zde vždy 

záleží na kontextu. Neexistuje zde jednotný a objektivní pohled na určitý jev, vše je 

vnímáno subjektivně a záleží na právě kontextu.  Motivace k tomu jak se chováme, 

vychází z našeho přesvědčení, které máme o věcech a významech. Přesvědčení o tom co 
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je správné, si vytváříme na základě naší zkušenosti, ale také jí často přebíráme od 

druhých. V přejímání zkušenosti může zafungovat i mezigenerační působení.  

Terapeut zde nefiguruje jako nezávislý pozorovatel, jelikož v systemickém 

pojetí takovýto pozorovatel neexistuje. Terapeut vstupuje do rodinného systému a stává 

se jeho součástí. Díky tomu že se rodina s terapeutem setkává a vstupuje s ním do 

interakce, dochází v systému k nějaké změně, což má vliv jak na pozorování terapeuta, 

tak i na chování rodiny. Souvislosti mezi událostmi zde nefungují lineárně (příčina, pak 

následuje důsledek), ale cirkulární (jevy zde na sebe působí vzájemně) (Kulhánek, 

2006). 

Systemický přístup ovšem sebou nese i určitá rizika. Hrozí zde zanedbávání 

individuální zkušenosti a není prostor pro dostatečnou vývojovou perspektivu. Aktuální 

rodinná terapie zanedbává komunikační a interakční schémata. 

Ve vztahu k výše uvedenému, je zde menší zájem uvažovat o tom, jak jednotlivá 

schémata nebo styly rodinné interakce mohou přispět k různým druhům problémů. 

Pravděpodobně revoluce v myšlení, kterou systemická terapie přináší, nás nejspíše 

posouvá na místo většího důrazu na schémata a procesy, ale začaly se přehlížet 

přirozené individuální emoční zkušenosti v rodině a také to, jak různě se identita a 

osobnost vyvíjí. Riskujeme tím tak, že se ztratíme v komplexu diskusí o kontextu, 

procesu a schématech (Dallos & Vetere, 2009). 

4.2 Rodinná terapie 

V rodinně terapeutickém systemickém přístupu se pracuje s přesvědčením, že 

příčinnou psychických obtíží jsou převážně sociální vztahy, a proto je systemická 

terapie zaměřená právě na zásahy v tomto systému. V rámci systemické terapie je stále 

více potřeba nových typů studií, které by se zabývaly účinností, a na rozdíl od již 

realizovaných studií by měly obsahovat více kvalitativních metod např. polo 

strukturované rozhovory s pacienty. Také z této oblasti výzkumu vycházejí některé 

impulsy ze systemické terapie (Justen-Horsten, 1997). Avšak účinnost rodinné terapie 

(zvláště nebehaviorální rodinné terapie) lze považovat za téměř jistou. Lze očekávat, že 

zhruba dvě třetiny klientů dosáhnou pomocí rodinné terapie úspěchu (Bommert, 

Henning, & Wälte, 1990).  

Průběh vlastní rodinné terapie se odehrává ve dvou rovinách. Na jedné straně se 

pracuje s řešením rodinných problémů a konfliktů a na straně druhé se zavádí změny do 
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způsobů soužití v rodině. Rodina jako živý systém ovšem klade proti změně odpor. 

Ovšem, aby se s problémy mohli úspěšněji vyrovnat, je třeba změnit navyklé interakce a 

vztahy v rodině. Změna, která se v rámci tohoto procesu uskutečňuje, vyvolává další 

problémy a konflikty, které si vyžadují dalšího řešení. Objevují se tak v rodině rozdílné 

tendence, kdy na jedné straně je potřeba změna, aby mohli dostát svým úkolům, ale na 

straně druhé se brání změně, z toho důvodu, aby se neztratila alespoň chatrná jistota. To 

vede terapeuta k direktivnějšímu a aktivnějšímu zásahu do průběhu terapeutického 

rozhovoru a do průběhu rodinného života v jeho přirozených podmínkách za pomoci 

různých re-strukturujících příkazů (Balcar, 2006). 

4.3 Dítě v rodinné terapii 

Na rodinu zaměřená terapie s dítětem v rámci rozvodového řízení probíhá pouze, 

pokud přímo souvisí s výchovou dítěte a je oddělená od párové terapie nebo intervence, 

které se mohou objevit souběžně. Cílem je tak, aby to vyhovovalo všem zúčastněným, 

na základě rodinné terapie zajistit dítěti možnost lepšího pochopení toho, co to znamená 

být z rozvedené rodiny, možnost mluvit o pocitech z konfliktu mezi rodiči a najít 

způsob, jak může dítě chránit samo sebe před tímto konfliktem. To může zahrnovat 

pomoc dítěti integrovat se v nově vzniklém rodinném systému, který může zahrnovat i 

nové partnery rodičů. Dále by se mělo pomoci dítěti ve schopnosti navazovat zdravý 

vztahu se všemi členy rodiny a pomoci rodičům, v tom, aby efektivně zvládli 

podporovat dítě a jeho potřeby. Je zde důležité brát na zřetel skutečnost, že děti jsou 

často použiti jako „pěšáci“ v konfliktech svých rodičů a je třeba nastavit jasná pravidla 

napříč nově vzniklými domácnostmi a jasně definovat a popsat rozdíly. V neposlední 

řadě je třeba zachytit jakékoliv změny chování anebo nálady spojené s obavami 

z nového (O'Gorman, 2011). 

Vedení rozhovoru s rodiči a zároveň i s dítětem tak, aby byl pro všechny 

zúčastněné prospěšný a terapeuticky úspěšný, vyžaduje ze strany terapeuta značnou 

zkušenost a dovednost. Dítě může vnést do rozhovoru překvapivé porozumění a může 

tak být prospěšné pro terapeutický průběh i v případech kdy se jedná o partnerské 

problémy a nemusí se tak jednat pouze o případy, které se dítěte bezprostředně týkají. 

Jestliže rodiče s přítomností dítěte při sezení souhlasí, může celému procesu dát nový 

rozměr. V tomto případě se nejedná pouze o samotný partnerský problém, ale i jiné 

záležitosti mohou být nějakým způsobem ztělesněny, a jestliže se o partnerském 
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problému mluví, je třeba o něm mluvit jinak. Již domlouvání, zda se dítě setkání 

zúčastní, znamená ujasnit si, co dítě o situaci už ví, co nejspíše tuší, co by se mělo 

dozvědět a co by se naopak zatím dozvědět nemělo (Kubička & Gjuričová, 2009). 

4.4 Terapie SZR 

Terapie syndromu zavrženého rodiče by měla vést k tomu, aby si dítě začalo 

uvědomovat, že jeho nenávist, strach a odmítání druhého rodiče má naprogramováno a 

nezakládá se na žádných objektivních faktech (dítě nebylo týráno, zneužíváno nebo 

zanedbáváno) a je také potřeba pracovat jak s manipulujícím rodičem, tak i se 

zavrženým, aby si dítě k němu našlo opět cestu. Je potřeba pracovat s celou rodinou, i 

když ve většině případů rozvedenou nebo v rozvodovém řízení. Musí se změnit vztahy a 

interakce nejen mezi dítětem a zavrženým rodičem, mezi dítětem a manipulujícím 

rodičem, ale také mezi rodiči navzájem. 

Terapeut by měl mít vždy na paměti, že dítě mělo před odloučením rodičů 

s největší pravděpodobností pevný a fungující vztah a ten se jako takový nemohl zcela 

vytratit. Nepřátelství, které dítě k zavrženému rodiči projevuje, by mělo být bráno 

terapeutem jako povrchní vyjádření, které má za cíl vlichotit se manipulujícímu rodiči. 

Pokud terapeut bere toto obvinění z nevhodného zacházení vážně, spíše tím dítěti 

uškodí, jelikož upevnění v SZR může mít za následek odcizení, které může trvat i celý 

život. 

Starší děti většinou pochopí spíše než mladší, že byly zmanipulovány, ovšem 

v každém případě by terapeut měl dítě dovést k náhledu. Dítěti se SZR občas 

pomůžeme k pochopení situace konfrontací s absurditou jeho smyšlených obvinění.  

Během sezeních s rodinou by se měl terapeut pokusit vynést lži na světlo, proto 

je výhodnější v tomto případě vést rodinnou terapii nežli individuální sezení. Terapeut 

by neměl lživá obvinění zavrženého rodiče ze strany dítěte brát vážně, měl by se k nim 

vyjádřit nevěřícně a přejít k jiným tématům. Dítěti by mělo být zdůrazněno, že 

očekávané hrůzy při návštěvě u zavrhovaného rodiče nenastaly.  

Terapeut by si měl také uvědomit, že přímá práce s dítětem během probíhajícího 

soudního řízení bývá velice obtížná a odstranění symptomů SZR není většinou možné. 

Čím déle trvá soudní proces týkající se rozvodového řízení, tím více se snižuje naděje 

na léčbu. Toho by si měl být terapeut i soudce vědomi (Gardner R. A., 2010). 
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Sblížit zavrženého rodiče a dítě je velice nároční proces a neexistují zde 

jednoduchá a universální doporučení. Měl by být vytvořen bezpečný prostor pro vztah 

v rámci již existujícího rodinného prostředí. V převážné většině případů převažuje 

model, kdy matka musí připustit, že otec ke kterému je ona sama velice kritická může 

být pro dítě přínosem. Většinou bývá pro ženy těžké uvěřit, že dítě nevidí a nehodnotí 

svého otce stejně jako matka. Mnoho zkušených terapeutů zažilo i případy, ve kterých 

k navázání opětovného vztahu došlo během prvního setkání, nejspíše odlišností situace, 

avšak většinou se jedná o dlouhodobý proces, kde je třeba velké trpělivosti ze strany 

terapeuta, jelikož snaha uspěchat tento proces má spíše kontraproduktivní efekt. Občas 

nastávají situace, kdy nedojde k vytvoření kontaktu v rodičem požadovaném rozsahu, 

ale dá se vytvořit alespoň model komunikace, který je pro všechny strany nějakým 

způsobem přijatelný. Jsou případy, kdy k navázání kontaktu nedojde vůbec, ale i 

v takovémto případě může pomocí terapie dojít ke změně ve vztazích všech účastníků 

(Gjuričová, 2014). 

Rodiče, kteří vykazují chování v důsledku nějaké psychické nemoci, zpravidla 

nejsou ochotni přijmout model komunikace, který neodpovídá jimi očekávanému 

rozsahu, a také mají problém k celému problému získat náhled. Nejproblematičtější 

kombinace je, když nějakou duševní nemoc vykazují oba rodiče. Práce s takovouto 

rodinou je velice obtížná a je potřeba zapojení více odborníků ke zvážení, co je pro dítě 

nejlepší. 

Shrnutí 

Systemický přístup se vyznačuje prací s celým rodinným systémem, snaží se 

pracovat s dynamikou a vztahy v rodině nebo systému. Rodinná terapie pracuje 

s řešením rodinných problémů a konfliktů a zaměřuje se také na zavádění změn do 

způsobů soužití v rodině. V rámci zlepšení situace při rozvodu by měla práce s dítětem 

probíhat pouze, pokud přímo souvisí s výchovou dítěte. Dítěte by měla pomoci 

zorientovat se v situaci a mít možnost o věcech mluvit a prožít si je v terapeutickém 

prostředí. Systemická terapie se osvědčila i jako metoda léčby syndromu zavrženého 

rodiče, právě díky práci s celým rodinným systémem a se vztahy mezi jednotlivými 

členy a má tedy větší smysl než by měla individuální terapie.  
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5 „Rozvodem bez újmy“
3
 

5.1 Východiska 

Program „Rozvodem bez újmy“ byl vytvořen pracovníky Krizového centra pro 

děti a rodinu v Českých Budějovicích podle již zavedeného holandského modelu 

„Žádné děti uprostřed“ (No kids in the middle) v originále ‚Kinderen uit de knel‘
4
. Před 

tím, než se projekt v Českých Budějovicích začal realizovat, prošli pracovníci školením 

od autorky tohoto projektu Justine van Lawick. Projekt No kids in the middle se snaží 

najít nové cesty k tomu, vytvořit podmínky pro rodiny pohnout se z mrtvého bodu. 

Snahou je vytvořit prostor pro dialog v případech, kdy jsou rodiny v rigidním a 

zničujícím procesu a umožnit jim být více flexibilní a začít dialog mezi rodiči, dětmi a 

profesionály, kteří s nimi pracují. Pracuje se zde souběžně se šesti rodinami. Dvanáct 

rodičů pracuje se dvěma terapeuty a v tu samou dobu jejich děti pracují s dalšími dvěma 

terapeuty v jiné místnosti ve stejné budově. Participanti z obou skupin projdou osmi 

dvouhodinovými setkáními, s přestávkou v půli setkání. Klíčovými principy projektu 

jsou: mít na paměti potřeby dětí, pracovat ve skupině, zastavit soudní řízení, vytvořit 

volný prostor pro interakce, slavnostní prezentování výtvorů v rámci projektu, obnovit 

fungující systém (van Lawick & Visser, 2015). 

V České republice obdobně funguje i projekt „Dítě v centru“ v rámci obecně 

prospěšné společnosti Spondea v Brně. Zásadním principem tohoto projektu je ochrana 

zájmů a práv dítěte. Dítě je zde vnímáno jako subjekt v centru zájmu převážně u 

rozvodového procesu, z toho důvodu, že dítě může být ohroženo psychickým týráním.  

Projekt se snaží eliminovat skutečnost, kdy je dítě nástrojem při vyřizování si 

sporů rodičů a zabránit ovlivňování dítěte negativním směrem proti jednomu z rodičů. 

Dítě se tak připravuje na procesy, kdy se o něm bude rozhodovat s přispěním jeho 

samotného, ale zátěž zodpovědnosti za vývoj situace bude eliminována. Projekt si klade 

za cíl vytvořit systém práce s dítětem, které je nějakým způsobem ohroženo rozvodovou 

situací a realizuje se způsobem práce, kdy se dítěti vytváří prostor, ve kterém může 

                                                 
3
 Informace o programu „Rozvodem bez újmy“ jsou získány od pracovníků Krizového centra pro 

děti a rodinu v rámci absolvované stáže autorky na tomto pracovišti. 
4
 van Lawick, J. & Visser, M. (2014). Kinderen uit de knel – Een interventie voor gezinnen 

verwikkeld in een vechtscheiding. Amsterdam: Uitgeverij SWP 
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aktivně ovlivňovat rozhodnutí s pomocí rodičů, připravuje se na situace, kdy se rodiče 

hádají, mělo by se naučit reagovat proaktivně a umět reflektovat svoje pocity takovým 

způsobem, aby tím informovalo rodiče o dopadech jejich konfliktu. Dítě by se také 

mělo naučit reflektovat pokrok při svém aktivním zapojení v rámci rozhodovacího 

procesu rodinného systému (Spondea, o.p.s., 2016). 

5.2 Cíle programu 

Program „Rozvodem bez újmy“ vnikl za podpory grantových projektů a pilotní 

běh proběhl na podzim roku 2015. V nedávné době skončil druhý běh programu a 

pracovníci připravují již třetí, který by měl začít na podzim 2016. Pracovníci, kteří se na 

průběhu programu podílejí, se snažili vytvořit model inspirovaný tím holandským, který 

by byl realizovatelný v našich podmínkách.  

Cílem programu je přerušení nefunkčních vzorců chování a konfliktní 

komunikace mezi rodiči a pomoci jim, s ohledem na prožívání a na potřeby jejich dětí, 

hledat odlišné způsoby jak konfliktní témata řešit. Je důležité pozornost rodičů obrátit 

na prožívání a na potřeby dětí, a to i v konfliktních situacích. Rodiče by měli v rámci 

programu rozvíjet náhled na potřeby dítěte, a to zejména vzhledem k uspořádání péče o 

děti po rozvodu, mělo by jim být umožněno vcítit se do dítěte a za pomoci podpůrně 

terapeutických technik si zažít, jaké to je být dítětem uprostřed konfliktu (Krizové 

centrum pro děti a rodinu, 2015). 

V rámci programu se klade důraz na podporu rodičovských kompetencí tak, aby 

bylo ošetřeno psychické zdraví dítěte, kooperace a komunikace mezi rodiči by měla 

probíhat na takové úrovni, aby nepoškozovaly dítě a byl brán ohled na potřeby dítěte. 

Dítě by se mělo cítit bezpečně a tím byla posílena schopnost vyjádřit svůj názor a 

potřeby rodičům. 

5.3 Výběr rodin 

Krizové centrum úzce spolupracuje se sociálními pracovníky OSPOD, kteří mají 

dobrý přehled o rodinách, které jsou dlouhodobě v neřešeném konfliktu a soudních 

sporech. Často se stává, že pracovníci OSPODu takovéto rodiny do programu 

vyhledávají a doporučují, v některých opravdu komplikovaných případech je docházení 

do tohoto programu ze strany OSPODu nařízeno. Mnoho rodičů dochází do Krizového 
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centra na párové i individuální konzultace, ženské a mužské skupiny v rámci 

rozvodového řízení, a pokud pracovníci vyhodnotí tyto rodiče jako vhodné kandidáty, 

také jim tento program doporučí.  

Do programu jsou vybíráni klienti, u kterých dochází k opakovaným a 

dlouhodobým sporům o péči o děti, nefunguje u nich příprava a předávání dětí v rámci 

soudního rozhodnutí, tato rozhodnutí nejsou respektována a předávání probíhá 

v konfliktní atmosféře, v extrémním případě i za pomoci Policie ČR.  

Dalšími vhodnými kandidáty jsou rodiny, ve kterých dítě odmítá setkání 

s jedním z rodičů, přestože podle soudních znalců rodič nemá k dítěti patologický vztah 

a je plně kompetentní pro výchovu svého dítěte. 

Naopak rodiny, které se do tohoto programu nehodí a práce s nimi by mohla být 

neefektivní, jsou takové, ve kterých probíhá soudní řízení a čekají na znalecké posudky 

(např. z oboru psychiatrie nebo klinické psychologie), rodiny ve kterých se objevilo 

domácí násilí nebo alespoň jeden z rodičů je drogově nebo jinak závislý anebo trpí 

nějakou duševní poruchou (zde je problém hlavně v neschopnosti získání náhledu na 

celou situaci vzhledem k potřebám dítěte). 

5.4 Postup práce s rodinami 

Před začátkem programu je potřeba zmapovat situaci rodiny, předat rodičům 

informace o programu, průběhu a výstupech z programu. Rodiče absolvují individuální 

a poté i párovou konzultaci s pracovníky Krizového centra. Nežli celý program začne a 

ještě před prvním setkáním proběhne tzv. nulté setkání, kam jsou pozváni i členové širší 

rodiny a dozví se zde, co je smyslem tohoto programu a co oni sami mohou pro své 

blízké (rodiče a děti v programu) udělat a jak je podpořit.  

V programu samotném absolvují rodiny 8 setkání po zhruba hodině a půl, kdy 5 

setkání je věnováno práci zvlášť s rodičovskou a zvlášť dětskou skupinou a na poslední 

3 setkání se obě skupiny propojí. Ovšem průběh těchto setkání se dá upravit vzhledem 

k vývoji a pokrokům obou těchto skupin. 

5.5 Výstupy 

Výstupem z programu by mělo být sepsání párové dohody o kontaktu a péči o 

děti, která by měla rodičům pomoci vyřešit soudní spor o úpravě styku s nezletilými 
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dětmi. Všechny páry po skončení programu podstupují ještě párové konzultace, kde se 

může sepsat dohoda, popř. i individuální konzultace. Pokud se po skončení programu 

podaří tuto dohodu za pomoci pracovníků Krizového centra sepsat, lze pokládat vliv 

této podpůrně terapeutické metody na rodinu za pozitivní. 

Shrnutí 

Program „Rozvodem bez újmy“ pracuje podle holandského modelu v Krizovém 

centru pro děti a rodinu v Jihočeském kraji a má za úkol zlepšit konfliktní rozvodovou 

situaci v rodině pomocí zapojování názoru dítěte na tuto situaci. Během osmi setkání 

rodičovské a dětské skupiny se s pomocí terapeutů pracuje na zlepšení komunikace 

mezi rodiči a přizpůsobení rodinného uspořádání s ohledem na potřeby dítěte. 

Žádoucím výstupem z toho programu by mělo být sepsání dohody o uspořádání péče o 

děti, která je následně potvrzena soudem.  
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Výzkumná část 

6 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

6.1 Cíle 

Cílem výzkumu je kvalitativní zmapování a popis případové studie jednoho 

skupinového programu a mechanismů fungujících při zjišťování názoru dítěte na 

rozvodovou situaci v podpůrně terapeutické práci s celou rodinou. Výzkum je zaměřený 

na deskripci jevů objevujících se při práci s celou rodinou v rámci tohoto programu, 

metod v něm použitých a vývoj rodinných vztahů v závislosti na působení podpůrně 

terapeutických mechanismů programu „Rozvodem bez újmy“ realizovaném v Krizovém 

centru pro děti a rodinu v Českých Budějovicích (dále KC). Důležitým prvkem, se 

kterým se v něm pracuje, je zjišťování názoru dítěte na rozvodovou situaci, a pokud je 

rodičům tento názor jejich dítěte zprostředkován, dává jim to možnost nahlédnout na 

konfliktní situaci očima jejich dítěte a uvědomit si jeho potřeby. V programu se pracuje 

vedle názoru a prožitků dítěte také s názorem a prožitkem rodiče, který se v rámci 

cvičení během sezení má možnost dostat do role dítěte a dívat se na hádku rodičů 

z pohledu dítěte. Dále se výzkum zaměřuje na zjištění, jak pohled a prožívání dítěte 

ovlivňuje rodinou situaci, vývoj směrem ke zlepšení a zda rodiny díky tomuto programu 

nějakého zlepšení dosáhnou. 

6.2 Výzkumné otázky 

Na základě výše zmíněných cílů, které si výzkum klade, byly sestaveny 

výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem se pracovalo s rodinou v konfliktním rozvodovém řízení 

v rámci podpůrně-terapeutického programu „Rozvodem bez újmy“? 

2. Jakým způsobem se zjišťoval názor dítěte na rozvodovou situaci? 

3. Jak se s názorem dítěte dále pracovalo? 

4. Jak zapojování názoru dítěte ovlivnilo konfliktní rozvodovou situaci rodičů? 

5. Jak probíhal program a jak se vyvíjel rodinný systém v rámci programu 

„Rozvodem bez újmy“? 
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6. Jak se v rámci tohoto programu pracovalo s rodinou, ve které je podezření na 

syndrom zavrženého rodiče? 

7. Jaké limity a překážky se ve zkoumaném běhu programu vyskytovaly? 
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7 Metodologie výzkumu 

Pro potřeby výzkumu byl jako nejvhodnější výzkumný design zvolena případová 

studie, a to studie podpůrně terapeutického programu a v něm se odehrávajících 

procesů. Ve výzkumu se jedná o popis a mapování průběhu, dynamiky a práce 

s rodinami v konfliktním rozvodu. Popis případu jednotlivých rodin by v tomto případě 

nebyl vhodný, jelikož rodiny zde fungují jako ucelený systém a jednotlivé prvky a 

vztahy by nebylo možné oddělit. Proto je tato studie výzkumem jednoho skupinového 

programu. 

7.1 Výzkumné metody 

Jako vhodná výzkumná strategie k obsáhnutí co nejvíce možných jevů byla 

zvolena triangulace výzkumných metod, a to pozorování výzkumníkem průběhu práce 

s rodičovskou skupinou (posléze společnou skupinou rodičů s dětmi), analýza produktů 

převážně kresebného materiálu, který se využívá ke zjištění názoru dítěte v podpůrně 

terapeutické práci s rodinou, a v neposlední řadě rozhovor se dvěma terapeuty, kteří 

pracovali s dětmi, a dvěma terapeuty, kteří vedli rodičovskou skupinu, ke zjištění 

vývoje rodin v rámci programu, způsobu práce s názorem dítěte a případných limitů a 

překážek v terapeutickém procesu z pohledu odborníků, kteří se podíleli na celém chodu 

programu. 

7.1.1 Pozorování 

Pro výzkum průběhu práce s rodičovskou skupinou bylo zvoleno otevřené 

nezúčastněné pozorování výzkumníkem. Cílem pozorování bylo popsat průběh, 

interakce mezi rodiči (bývalými partnery, ale také rodiči vzájemně) a obsáhnout co 

nejvíce jevů, které se během programu objevovaly. Výzkumník nepřicházel do procesu 

s žádným očekáváním ani připraveným pozorovacím schématem, jelikož bylo žádoucí 

popsat průběh setkání jako takového. Všichni zúčastnění byli poučeni o záměrech 

výzkumu, bylo jim vysvětleno, za jakým účelem výzkum probíhá, a všichni rodiče 

vyjádřili ústní souhlas s vlastním pozorováním autorky během programu. Během sezení 

byl výzkumníkem zapisován záznam ze skupinové konzultace, který poslouží jako 

písemný podklad pro vyhodnocení pozorování. V rámci zachování anonymity ve 
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výzkumu nemůže být záznam v této práci zveřejněn a ani kopie tohoto záznamu nemůže 

být zařazena do příloh. Jelikož po celou dobu programu panovala neochota k práci a 

kvůli vytvoření bezpečného prostředí nebyl během žádného setkání rodičovské skupiny 

pořizován video záznam. Veškeré informace z pozorování pochází pouze ze zápisů od 

autorky.  

7.1.2 Analýza produktů 

Jako nejvhodnější metodou k výzkumu práce s dětmi byla zvolena analýza 

produktů, které děti v rámci programu vytvářely. Ke zjišťování názoru a postojů dětí 

vůči rozvodové situaci pracovníci KC využívají obrázky a výrobky, které dětem 

zadávají, a téma se vybírá flexibilně podle aktuální situace a posunu v průběhu 

programu. Jelikož se jedná o dětské klienty, bylo z etického hlediska nutné mít 

k realizaci výzkumu a vyhodnocování výsledku písemný souhlas rodičů. Rodiče byli 

informováni o průběhu a cílech výzkumu nejprve ústně, a poté v podobě informovaného 

souhlasu (Příloha č. 1). U dětí byla zvolena metoda analýzy produktů z toho důvodu, že 

nebylo žádoucí děti zatěžovat např. rozhovorem na takto, vzhledem k věku, pro ně 

komplikované téma a pro děti je přirozenější vyjádřit se právě k obrázcích a výrobcích, 

které jsou pro terapeutické účely programu vytvářeny. Ani pozorování výzkumníkem se 

nejevilo jako efektivní vzhledem k tomu, že bylo potřeba, aby se děti cítily v prostorách 

KC co nejvíce komfortně a mohly se spontánně projevovat v péči terapeutů pracujících 

s dětskou skupinou. Autorka se snaží analyzovat obrázky pouze z pohledu rozvodové 

problematiky, nejedná se o rozbor projektivních aspektů v obrazovém materiálu a 

v žádném případě z nich nelze usuzovat o hlubších významech vzhledem k osobnosti 

dítěte a jeho prožívání. Vzhledem k tomu, že s dětmi nebyl nad obrázky realizován 

následný rozhovor, drží se výzkum pouze analýzy zjevných a rozvodové situace 

týkajících se informací a názoru dítěte, což je i primární zájem terapeutů při zadávání 

těchto úkolů v rámci dětské skupiny. 

7.1.3 Rozhovor 

K odbornému posouzení průběhu celého programu, zhodnocení vývoje vztahů a 

způsobu zapojení názoru dítěte do práce s rodinou, byl zvolen strukturovaný rozhovor 

s terapeuty, kteří program „Rozvodem bez újmy“ vedli. Pro výzkum bylo využito 

subjektivního hodnocení pracovníků a jako zdroj informací o tom, co se s rodinami dělo 

během setkávání, po skončení tohoto programu a o úspěšnosti a neúspěšnosti rodin řešit 
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dosavadní situaci. Se všemi terapeuty byl rozhovor realizován v prostorách Krizového 

centra ve zhruba dvouměsíčním odstupu od posledního setkání, a to z toho důvodu, aby 

všechny páry prošly následnou párovou konzultací, kde by se případně sepisovala 

dohoda o péči o dítě a mohla se tak posoudit úspěšnost či neúspěšnost programu 

v jednotlivých případech rodin. 

7.2 Výzkumný vzorek 

Veškeré informace o rodinách pocházejí z dokumentace, kterou si KC vede o 

všech svých klientech. Informace podléhají mlčenlivosti, a proto byly vybrány pouze 

údaje, které nijak probandy neidentifikují. Na základě zachování anonymity všech 

účastníků výzkumu budou jednotliví členové rodiny označeni smyšlenými jmény a to 

tak, aby se dali jednoduše zařadit do rodiny, ale nebylo možno je identifikovat 

v reálném životě. Rodiny jsou označeny řeckými písmeny a členové rodiny jménem se 

stejným počátečním písmenem s tím, že děti jsou označeny zdrobnělinou příslušného 

jména. Věk dětí odpovídá reálnému věku. Celkem bylo do výzkumu zapojeno jako 

výzkumný vzorek deset jedinců. 

7.2.1 Rodina Alfa 

Rodina, která je označena jako Alfa má čtyři členy. Matka bude pro účely 

výzkumu pojmenována jako Alena a otec Aleš. Mají spolu 7 letou dceru Adélku a 4 

letého syna Adámka. Obě děti docházely do programu a jsou zahrnuty jako výzkumný 

vzorek ve výzkumu. Rodiče jsou zhruba 5 let v konfliktu, mají několikaletý vleklý 

soudní spor o péči o děti. Manžel od rodiny odešel a založil si novou rodinu, kde má jen 

o málo mladšího syna než je Adámek. Rodina se do programu zapojila na popud otce, 

který v rámci Krizového centra navštěvoval i jinou skupinu, kde mu byla tato služba 

nabídnuta.  

7.2.2 Rodina Delta 

Rodina označená jako Delta je v konfliktu už více jak 5 let. Rodiče Daniela a 

David mají 8 letou dceru Dominičku, u které je podezření na syndrom zavrženého 

rodiče. Ze strany pracovníků OSPOD bylo rodičům (a především matce, která dceru 

zřejmě manipuluje) pohroženo, že dcera půjde na přechodnou dobu do ústavního 

zařízení, aby se vymanila z vlivu matky, pokud ovšem nenastoupí do programu 
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„Rodinnou bez újmy“. Rodiče již několik let dochází na párové a individuální 

konzultace a využívají i jiné služby Krizového centra, a tak využili i této příležitosti. Na 

začátku programu neměl otec s dcerou žádný styk, matka svou dceru od otce po 

rozvodu izolovala.  

7.2.3 Rodina Kappa 

Rodinu Kappa tvoří matka pojmenovaná jako Karolína, otec Kryštof a jejich 5 ti 

letý syn Kája. Rodiče před programem „Rozvodem bez újmy“ s Krizovým centrem 

vůbec nespolupracovali, ale jelikož pracovníci OSPODu s Krizovým centrem úzce 

spolupracují, byla tato služba rodičům nabídnuta ze strany OSPOD. V této rodině byla 

soudně stanovena střídavá péče o Káju, která ovšem nefungovala a rodiče jsou necelé 

dva roky v  soudní při. 

7.2.4 Terapeuti 

Terapeuti nejsou v daném výzkumu výzkumným vzorkem v pravém slova 

smyslu, ale je využito jejich odborného pohledu na celý program, vývoj jednotlivých 

členů rodin a zhodnocení úspěšnosti zapojování dětí do rozhodovacích procesů v rámci 

programu. V každé skupině, rodičovské i dětské se u terapeutů využívá ženského a 

mužského elementu. V každé skupině pracuje psycholog a sociální pracovník, při čemž 

psycholog je vedoucí pracovník skupiny a je zodpovědný za přípravu setkání podle 

aktuální potřeby a vývoje skupin. Všichni zúčastnění pracovníci jsou proškolení 

v původním holandském modelu od Justine van Lawick.  

Dětská skupina 

S dětskou skupinou pracuje jako vedoucí pracovník psycholožka, která je 

zároveň frekventantkou psychoterapeutického výcviku zaměřeného na psychosomatiku, 

má zkušenosti s vedením dětských a adolescentních skupin a v Krizovém centru pracuje 

převážně s dětmi.  

Jako druhý terapeut je zde sociální pracovník, který je aktuálně ve výcviku 

systemické supervize a absolvoval kurzy např. krizové intervence, odborného sociálního 

poradenství a další.  

Rodičovská skupina 

Rodičovskou skupinu vede psycholog, frekventant integrovaného 

psychoterapeutického výcviku, který má zkušenost s individuální, párovou i skupinovou 
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konzultací. V Krizovém centru se podílí nejen na programu „Rozvodem bez újmy“, ale 

také pracuje v programu  „Agrese ve vztazích“, který se zaměřuje na násilí v rodinách. 

Sociální pracovnice, která v programu pracuje s rodičovskou skupinou má 

absolvované kurzy krizové intervence, kurz rodinného poradenství aj. V Krizovém 

centru se věnuje individuálním a párovým konzultacím. 

7.3 Prostředí výzkumu 

Výzkum byl realizován v rámci podpůrně terapeutického programu „Rozvodem 

bez újmy“ v prostorách Krizového centra pro děti a rodinu v Českých Budějovicích. 

Rodiny jsou rozděleny do rodičovské a do dětské skupiny, děti pracují se svými 

terapeuty v herně a rodiče se setkávají v konzultační místnosti. V polovině setkání je 

zhruba 20 minutová přestávka, kde se děti setkávají společně s rodiči u občerstvení, a 

poté se vrací zase do své skupiny. Celý program obsahuje 8 setkání po zhruba hodině a 

půl a jsou ve frekvenci jednou za dva týdny. 
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8 Výsledky 

8.1 Pozorování 

1. setkání 

Úvodní setkání proběhlo poměrně dramaticky. Hned na začátku nedorazil otec 

s Adélkou a Adámkem, pracovníci mu volali, co se děje a nakonec dorazili později. 

Druhý problém nastal s příchodem Daniely a Dominičky, kdy se pracovníkům 

nepodařilo dceru separovat od matky. Dominička měla záchvat pláče a nebylo možné jí 

dostat z matčiny náruče. Matka tvrdila, že tam dcera nezvládne být, že nemůžou do 

programu docházet. Pracovníci ji upozornili na to, že vše jsou nuceni nahlásit 

pracovnici OSPOD. Během několika minut se matce podařilo za dveřmi KC dceru 

uklidnit a vrátily se. Dominičku poté psycholožka emočně stabilizovala v herně.  

Během rodičovské skupiny se všichni účastníci navzájem představili a ukázali 

fotografie dětí. Představili se i terapeuti a řekli, co se během sezení bude dít. Bylo nutné 

ujasnit pravidla a zopakovat hlavní myšlenky tohoto programu. Dále se vzhledem 

k začátku sezení řešila nutnost dochvilnosti a docházky. 

2. setkání 

Tématem druhého setkání byly překážky v komunikaci a stereotypy. Na setkání 

se nedostavila Daniela, tvrdila, že kvůli soudu, ten ale ve skutečnosti končil dvě hodiny 

před začátkem setkání.  

Kryštof se omluvil, že příště nemůže dorazit, Karolína mu do toho vstoupila a 

tvrdila, že přijít může. Pak následoval konflikt o ustanovení péče o Káju a o problémech 

ve vzájemném sdělování informací. Kryštof s tím nesouhlasil. Karolína byla naštvaná, 

plakala a byla celou dobu stažená. Také tvrdila, že na setkání nechce být. 

Aktivitou na setkání bylo vymýšlení typických výroků v nekonstruktivních 

hádkách. Účastníkům se nejprve do aktivity nechtělo, rozjezd byl pomalý, ale nakonec 

několik výroků vymysleli. 

3. setkání  

Tohoto sezení se nezúčastnil Kryštof a na příští setkání za to dostal úkol napsat 

úvahu nad svými vlastními rodiči a jejich výchovou a nad tím, co dělá jako rodič stejně 

jako oni. 
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Na úvod setkání proběhlo kolečko, kde se všichni zúčastnění vyjádřili o tom, jak 

se mají a co od dnešního setkání očekávají. David vyjádřil pochybnosti o programu, 

neví, k čemu to má vést, bere program jako rutinu. Aleš očekával od sezení zlepšení 

komunikace mezi rodiči.  

Jako další přišlo na řadu cvičení, kdy Alena a Aleš měli mluvit o nějakém 

problému, který aktuálně řeší. Celému rozhovoru přihlížela Karolína a David v roli dětí 

a měli se snažit vcítit se do toho, jak by dítě tento konflikt asi prožívalo. Na židli na 

které seděli, se mohli přibližovat nebo vzdalovat podle toho, jak celou situaci prožívali. 

Dále každý z rodičů měl svého tzv. parťáka, který si měl všímat toho, jak rodiče 

konflikt řeší a případně jim poradit v tom, co by mohli udělat lépe. Alena a Aleš řešili 

spor o setkávání otce s dětmi, kdy otec trval na rigidním dodržování harmonogramu a 

matka ho úplně nedodržela, v tomto případě šlo o dvě hodiny. Konflikt byl i v této 

improvizované situaci velice vyhrocený a emotivní, matka se i rozbrečela. Otec se 

vyjádřil tak, že se během těchto konfliktů snaží děti uchránit, ale ty to stejně vnímají. 

Zhruba po 10 minutách tohoto konfliktu terapeuti rozhovor přerušili a přišla na řadu 

reflexe od „dětí“ a od parťáků. 

Karolína v roli dítěte se během rozhovoru se svou židlí fyzicky odsunula od 

hádajících se rodičů. Při reflexi řekla, že jí z pohledu dítěte bylo špatně, nechtělo se jí to 

vůbec poslouchat a nelíbilo se jí to být v hádce. David v roli malého dítěte cítil, že spor 

byl beznadějný, měl zrychlení tep a celou dobu se chtěl od rodičů vzdálit. 

V roli Aleny parťáka byla Daniela a vyjádřila se tak, že u takovéhoto konfliktu 

by neměli být děti a že otec by neměl trvat na každé hodině, protože se vždycky může 

stát něco nečekaného. Alešovo parťákem musela být terapeutka, jelikož Kryštof na 

tomto sezení chyběl. Podle ní byl začátek konstruktivní, ale nastal problém od otce po 

tom, kdy matka s ním nesouhlasila. Celý konflikt byl vyhrocený a útočný, vše se řešilo 

od nuly. Měla stejné pocity jako děti, nechtěla u toho být. 

Poté rozhovor rodičů pokračoval. Alena se vyjádřila tak, že jí to připadá jako u 

soudu, kde se také hádají o každou hodinu. Cítí strach a bezmoc. Druhá reflexe od dětí 

se nesla ve stejném duchu, Karolína by jako dítě nejspíše brečela, chtěla by matku 

obejmout nebo by křičela, ať toho nechají. David na tom byl podobně, chtěl by ze 

situace utéct nebo do situace nějak zasáhnout. U parťáků byla situace podobná, 

terapeutka se vyjádřila o konfliktu tak, jako by tam stála zeď, rodiče by měli brát ohledy 
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na děti. Během rozhovoru se podle ní otevřely dveře k dohodě, ale řešení blokovaly věci 

z minulosti. 

Po přestávce dostali rodiče k prohlédnutí obrázky od svých dětí, které mezitím 

nakreslily na dětské skupině, zda poznají z obrázků, co jejich dítě má a nemá rádo. 

Všichni rodiče více méně poznali, co dítě mělo na mysli.  

Na konci setkání proběhla reflexe dnešního sezení. Aleš si na dnešním setkání 

připadal jako u soudu, ale z obrázků dětí měl dobrý pocit. Daniela se zaměřila na to, že 

otcové by si měli uvědomit, co děti cítí a že by měli ustoupit a po dnešním setkání se 

cítila psychicky vyčerpaná. 

4. setkání 

Na začátku se Alena s Alešem vyjádřili tak, že nic neřeší, že se u nich nic od 

minule nezměnilo. Karolína s Kryštofem se mezi 3. a 4. setkáním sešli v kavárně, na 

všem se domluvili a aktuálně již nemají potřebu nic řešit. Daniela a David uvízli na 

mrtvém bodě, Daniela byla údajně ve stresu, nechce před ostatními nic řešit, hádat se a 

odkrývat jejich situaci.  

Ve cvičení rodinného modelu v konfliktu tentokrát měli řešit svou situaci 

Kryštof s Karolínou. V roli dětí byli tentokrát David a Daniela a v roli parťáků byla na 

straně Karolíny Alena a na straně Kryštofa byl Aleš. Kryštof s Karolínou neměli 

potřebu nic řešit, byli ve fázi, kdy se na péči o syna domluvili a celá konverzace byla 

velice poklidná bez zjevných negativních emocí. V reflexi se děti shodly, že byly celou 

dobu v pohodě, cítily se jako u normálního rozhovoru dvou lidí. Parťáci viděli, že jde se 

na všem normálně domluvit, ale přesto Aleš cítil z Kryštofa nervozitu.  

Vzhledem ke klidnému průběhu předešlého cvičení se terapeuti rozhodli, že by 

v druhé polovině sezení mohli vzít rodiče na terapeutické pískoviště. Matka a otec 

z každé rodiny si rozdělili pískoviště napůl a každý stavěl na jedné půlce figurky tak, 

jak by to ideálně vypadalo se mnou a s dítětem/dětmi.  

Alena postavila do pískoviště pouze tři figurky myšek, které představovali jí a 

Adélku s Adámkem. Myškám bylo v pískovišti dobře, protože byly spolu. Aleš postavil 

rodinu tygrů, kam zahrnul i svou novou rodinu, ale figurky představující Adélku a 

Adámka postavil blízko dělicí čáry blíže k matčinu pískovišti.  

Karolína i Kryštof postavili na pískoviště figurky, které představují je dva 

s Kájou, jelikož by podle obou Kája chtěl být s oběma. Karolína se ovšem vyjádřila tak, 

že je to zmatené a divné.  
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Daniela si svou polovinu pískoviště rozdělila ještě napůl s tím, že na první 

polovinu postavila figurku kocoura v botách představující otce a figurku Šmoulinky 

představující Dominičku. Figurku zarazila do písku, aby tím vyjádřila, že se dcera 

s otcem cítí nervózní a „malinkatá“. Matce je z tohoto výjevu smutno. Na druhé 

polovině jsou figurky šmoulů představující jí, jejího přítele, staršího syna (který nebyl 

součástí programu) a Dominičky. V tomto výjevu se podle matky cítí Dominička 

v pohodě je jim rovnocenná. David postavil na svém pískovišti figurku sebe a dcery a 

okolo nich rostliny a zvířata, protože oba mají rádi přírodu. Pro Davida bylo příjemné 

vrátit se do dětských let. 

5. setkání 

Rodiče Alfa na začátku řekli, že se mají dobře a nic neřeší, kromě nastávajícího 

víkendu. Karolína si se synem užili Velikonoce a vše klape. Kryštof nesplnil úkol od 

minula za to, že chyběl. Dále se dostal ke slovu David. Mluvil o tom, že už nechce dál 

poslouchat ty plané řeči, které tady Daniela říká. Daniela začala mluvit o nabídce 

setkání dcery s otcem, kterou řešili i s OSPODem. Podle matky je dcera z toho všeho a 

ze setkávání s otcem na nervy. Po těchto slovech odešel David z místnosti s tím, že už 

to nemůže poslouchat. Po cca 2 minutách se vrátil zpátky.  

Ve cvičení konfliktní rodinné situace tentokrát byli na řadě David s Danielou. 

Daniela vůbec cvičení dělat nechtěla, byla nervózní a nechtěla ani v rozhovoru začít. 

David proto začal mluvit o tom, jak ztrácí iluze o programu, jestli má vůbec nějaký 

smysl a ze strany bývalé manželky je svědkem neustálých hysterických výstupů. 

Daniela tvrdila, že David neustále nahrává jejich hovory a začala mu vyhrožovat, že 

jestli se nestanoví přesný čas předávání dcery, tak už Dominičku nikdy neuvidí. Celý 

rozhovor byl opravdu vyhrocený.  

V roli dětí byli tentokrát Karolína a Kryštof. Karolína se odsunula hned, jak 

rozhovor začal, bála se a nakonec se od jakýchkoliv pocitů odpojila, vše jí „šlo kolem 

uší“. Podle jejích slov to bylo „hnusné“, bylo jí z toho špatně. Kryštof cítil z rozhovoru, 

že pro otce je hlavní vídat se s dcerou. Parťáky tentokrát byli Alena na straně Daniely a 

Aleš na straně Davida. Podle parťáků zde vznikla patová situace, ale neví, jak by to 

mělo vypadat. Oba by se měli naučit spolu komunikovat. Aleš cítí z  otce velký strach, 

že už dceru neuvidí, matka má dceru ve své moci a nebere v potaz, že je David otec. 

Podle jeho slov není dítě majetek a matky by si měly uvědomit, jaké by to bylo pro ně, 
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kdyby se role obrátily. Během této výměny názorů se projevilo spojenectví Aleny a 

Daniely, které se navzájem podporovaly.  

Daniela poté začala mluvit o tom, že je jí teď hrozně, že ona je jediná, kdo může 

dceři pomoci a že má pocit, že si vybrala špatného partnera. Po těchto slovech David 

opět odešel z místnosti, odešel za ním i psycholog, aby mu poskytl podporu.  

Vzhledem k vývoji sezení se terapeuti rozhodli po přestávce k okamžité 

intervenci a psycholog se snažil vysvětlit rodičům, jak děti jejich konflikty prožívají, co 

svým dětem těmito situacemi způsobují, a to hlavně směrem k rodičům Delta. Daniela 

celou dobu vypadala, že si myslí, že jí se to netýká, a proto psycholog zdůraznil, že 

mluví i k ní. Atmosféra po celou dobu tohoto sezení byla velice nepříznivá a napjatá.  

6. setkání 

Šesté setkání zůstalo rozdělené do dětské a rodičovské skupiny, jelikož 

v rodičovské skupině ještě neproběhla všechna cvičení, která byla naplánována. 

Vzhledem k dosavadnímu vývoji skupiny se zdálo terapeutům, že rodiče si úplně 

neuvědomují, že by měli docházet do programu hlavně kvůli svým dětem, protože děti 

jejich sporem trpí nejvíce. Proto se rozhodli zahájit sezení otázkou „Proč jsem tady?“  

Aleš udal jako důvod, proč do programu dochází, špatnou komunikaci, která je 

mezi ním a bývalou manželkou, nedokáží se domluvit, což má negativní dopady na děti. 

Na otázku, co při setkáních dělá pro to, aby se to zlepšilo, odpověděl, že se snaží 

poslouchat a odnášet si postřehy od ostatních. Snaží se více věnovat dětem, udělal pro 

to maximum. Do teď nevnímal některé potřeby dětí a domníval se, že vše záleží na jeho 

přístupu. 

Podle Kryštofa je důvod docházení do programu zlepšení komunikace. Každé 

dva týdny pro to udělá to, že sem přijede a vyslechne názory ostatních. Přeje si, aby se 

měl ve finále dobře jeho syn. 

Karolína podotkla, že sem chodí na popud OSPODu a ona sama si nemyslí, že 

by jim tento program nějak pomohl. Přiznala, že sami od sebe by sem nejspíše 

nedocházeli. Na každém setkání se snaží vyslechnout si názory ostatních a získat náhled 

nad celou situací. 

David viděl příčinu problémů, kvůli kterým tu nyní byli, nefungující komunikaci 

a problémy při předávání dcery. Byl zde především pro to uvědomit si, že v tom člověk 

není sám a vyslechnout si zkušenosti a postoje ostatních. Předávání dcery díky tomu 
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„naskočilo“, ale komunikace mezi ním a bývalou manželkou stále nefunguje. Měl pocit, 

že pro zlepšení situace neudělal nic. 

Daniela si na začátku programu myslela, že se zde bude řešit vztah dcery a 

rodičů a ne vztah rodičů navzájem. Byla si jistá, že z její strany žádný problém 

v komunikaci není, ale problém je v tom, že dcera nechce kontakt s otcem. Daniela se 

cítila zrazená, jelikož se podle ní zde David naučil i to, co před tím o fungování soudů a 

OSPODu nevěděl, a proto se Daniela bála. Myslela si, že se tady David naučí, jak 

komunikovat. Měla pocit, že muži ve skupině proti nim ženám zbrojí, program má 

podle ní opačný efekt a jejich situace se podle ní zhoršila. 

Alena jako hlavní důvod svého docházení do programu uvedla: „že je zde kvůli 

dětem.“ Jako další důvod uvedla zlepšení komunikace. Ona sama se snažila neútočit, 

snaží se dělat kompromisy, ale podle ní by je měly dělat oba rodiče. 

Po tom, co všichni vyjádřili svůj názor, se ujali slova terapeuti. Řekli směrem ke 

skupině, že je mrzí, že jako hlavní důvod proč jsou tady, uvedla pouze Alena – kvůli 

dětem. Podle jejich názoru by to mělo být motivací pro všechny rodiče, být tady a snažit 

se hlavně kvůli svým dětem. 

Po přestávce se obě skupiny (dětská a rodičovská) spojily v herně a úkolem pro 

děti bylo navigovat své rodiče k předmětům, které po herně schovaly. Všechny děti 

měly možnost zažít si pomoc rodičům v nalezení ukrytého pokladu.
5
 Poté měli rodiče 

navigovat dvě děti najednou s tím, že nebylo poznat, ke kterému dítěti zrovna mluví 

(rodičům tato aktivita měla dát možnost pochopit, jaké to je pro dítě vztahovat se 

k rodičům, kteří „nejdou společnou cestou“, čímž není myšleno jako pár, ale jako 

rodiče, kteří spolu dokáží komunikovat). 

7. setkání 

Na tomto setkání opět chyběl Kryštof. Na začátku se opět všichni vyjádřili 

k tomu, jak se mají a co aktuálně řeší. David se cítil dobře, těšil se na víkend, který měl 

strávit s dcerou. Podobně se vyjádřil i Aleš, měl se dobře a aktuálně nic neřešil. 

Karolína řekla, že má zrovna dovolenou a také nic aktuálně neřeší. Daniela se těšila, až 

tato setkávání skončí a slibovala si od toho, že se celá jejich situace někam pohne. 

Podobně tak i Alena se těšila, až to zde skončí, jezdit na setkání je pro ní hektické. 

                                                 
5
 Metafora pokladu se v rámci dětské skupiny často objevovala jako zobrazení vyřešení 

rodičovského konfliktu a nalezení způsobu fungující komunikace. 
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Od minulého setkání měli všichni účastníci za úkol napsat dopis
6
 svým dětem, 

proč už máma s tátou nejsou spolu. Při čtení dopisu opět jak pisatel, tak druhý rodič 

měli své parťáky a přečtení byli svědky i ostatní dva rodiče v roli dítěte. První četla svůj 

dopis Alena. Byl velice věcný a převyprávěla v něm příběh jejich rozchodu. Sama se 

k němu později vyjádřila tak, že by ho dětem nikdy nepřečetla, že děti nemusí vědět 

skutečné okolnosti jejich rozvodu. Karolína v roli dítěte se vyjádřila k dopisu tak, že 

v něm bylo moc informací, které v ní nestačily vyvolat ani žádné emoce. V Davidovi 

jako dítěti dopis také žádné emoce nevyvolal, bylo to rychlé a nic neříkající. Daniela 

v roli parťáka Aleny uvedla, že v dopise cítila bolest a ona sama by dětem nic 

nevysvětlovala. Druhým parťákem byla stážistka, která se sezení také účastnila, a ta 

řekla, že se jí dopis zdál moc všeobecný. Aleš jako otec dětí neměl s dopisem problémy, 

byl podle něj bez emocí, bez ničeho a respektoval by ho takto napsaný. 

Poté četl svůj dopis Aleš. Snažil se ho napsat pro děti srozumitelnou formou. Po 

celou dobu jeho čtení Alena úsměšky a pokyvováním hlavy vyjadřovala svůj nesouhlas 

nad tím, co slyší. David a Karolína v roli dětí se shodli na tom, že takovýto dopis by 

nemohl dětem uškodit a je vše vypovídající. Dopis jim připadal jako uklidňující 

vyprávění nebo část pohádky, cítili z něj, že je vše v pořádku. Parťáci se shodli 

v názoru, že dopis působil jako pohádka na dobrou noc, působilo to „až moc“ a zdál se 

jim hodně zidealizovaný. Alena jako matka dětí, pro které byl dopis určen, s ním 

naprosto nesouhlasila. Tvrdila, že jak jejich situaci Aleš v dopise popsal, tak vůbec 

nebyla a nemůže s tím být takto v pohodě.  

Po Alešovi přišla na řadu Daniela. Při rozhazování rolí byla Alena poslední, 

která ještě nebyla v roli dítěte, ale ta tuto roli odmítla, nechtěla se do dítěte vžívat a 

chtěla být parťákem. K dopisu od Daniely se vyjádřila Karolína a Aleš souhlasně, v tom 

smyslu, že je normální v pohodě, ale že ho jako děti moc „nepobrali“. Při čtení se 

odpojili, nezajímalo je to. V roli parťáků byla tentokrát Alena a stážistka a ty uvedly, že 

v dopise nebylo nic alarmujícího, jelikož dovolil dětem se odpojit a v celku se jim dopis 

líbil. David jako otec s dopisem neměl sebemenší problém.  

Jako poslední četl dopis David. Jeho dopis vyvolal v dětech mnoho otázek 

„proč?“ na konci dopisu se jim chtělo dokonce brečet. V dopise cítili ujištění, že by je 

jako děti měl otec rád. Podle parťáků to bylo moc. Za každou cenu chtěl zapůsobit na 

                                                 
6
 Dopisy nejsou součástí této práce a nejsou zařazeny ani v přílohách. Děti si je po skončení 

programu odnesly a neexistují kopie dopisů. 
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emoce, ale v podstatě byl dopis hezkým sdělením, i když občas trochu rušivý. Cítili 

v něm hezké poslání a snahu ulehčit situaci, ovšem pro dítě by to mohlo být tíživé. 

Daniela jako matka s dopisem neměla problém, i když byl těžký až depresivní a otci by 

doporučila ho odlehčit a dceru nezatěžovat. Více dopisů se v rámci tohoto setkání 

nestihlo přečíst. 

8. setkání 

Na posledním setkání chyběl v dětské skupině Kája a po přestávce odešel i 

Kryštof, a proto terapeuti rozhodli, že není důležité, aby na druhou polovinu setkání 

byla Karolína, a tak se závěrečné části programu neúčastnil nikdo z rodiny Kappa. 

Začátek setkání probíhal odděleně a to z toho důvodu, že při minulém setkání všichni 

nepřečetli své dopisy pro děti a nebylo by žádoucí dopisy číst dětem, aniž by ostatní ve 

skupině vyjádřili svůj názor. Na úvodním kolečku se Aleš, David, Karolína a Kryštof 

shodli na tom, že se mají dobře a aktuálně nic neřeší. Daniela mluvila o tom, že jsou 

opět v soudním procesu. Tvrdila, že od programu čekala víc nejspíše nějakou hlubší 

analýzu vyjádření názoru její dcery. Zdůraznila, že se sem dcera vůbec netěší a nezvládá 

to, že musí chodit k otci. Alena se cítila znechucená a zmatená, těšila se, až to celé 

skončí. Dále přiznala, že si uvědomila plno souvislostí. 

Na tomto posledním setkání četla dopis Karolína. Ostatní rodiče v roli dítěte se 

shodli, že dopis byl krátký, nenáročný, působil pohodově a jako dětem by se jim líbil. 

Parťáci se shodli, že dopis byl ujištěním dítěte, že ho má matka ráda. Karolíně se 

podařilo vyhnout se popisování důvodu, proč už s Kryštofem nejsou spolu, což 

parťákům připadalo jako správné. Dopis tak mohl být nenáročné sdělení. Otec se 

k dopisu vyjádřil v tom smyslu, že čekal ve sdělení důvod jejich odluky, ale v podstatě 

s ním souhlasil. 

Na Kryštofovo dopis by děti reagovaly dobře, přijaly by ho, bylo by to pro ně 

ujištění, že tu otec pro dítě vždy bude. V podstatě by jim toto sdělení prošlo kolem bez 

pocitů. Parťáci měli pocit, že ve sdělení bylo slyšet, že se rozešli ve zlém, ale bylo tam 

to hlavní. Pokud Kryštof ještě upraví dvě věty, tak to bude v pořádku. Bylo to pro ně 

ujištění, že oba rodiče mají svého syna rádi a jsou vždy na jeho straně. 

Na společné části dětské a rodičovské skupiny chyběla celá rodina Kappa. 

Nejprve se promítala prezentace výtvorů, které děti vyrobily v rámci dětské skupiny, a 

poté se dětem četly dopisy od rodičů. Po přečtení měly děti vybrat obrázek smajlíka 

podle toho, jak se teď cítí. Adélka a Adámek vybrali smajlíky vyjadřující, že se cítí 
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dobře. Dominička seděla u matky na klíně a ta jí pevně držela v náručí. Dominička si 

žádného smajlíka vybrat nechtěla, což matka doprovodila slovy: „Vidíte? Ona vám 

nechce nic říct. Bojí se.“ Proto psycholožka Dominičku vyzvala, aby si přišla vybrat 

smajlíky k ní, čímž se vymanila s matčina sevření. Dominička si pak byla schopná 

vybrala smajlíka, který vyjadřoval neutrální pocit. Dále měli rodiče za úkol přinést 3 

předměty, které by symbolizovaly vlastnost, kterou si cení na tom druhém jako na 

rodiči. Aleš přinesl panenku Barbi, protože si na Aleně cení toho, že umí Adélce hezky 

učesat vlasy. Alena řekla, že nedokázala vymyslet nic, čeho by si na Alešovi jako na 

otci cenila. Psycholožka pro ulehčení atmosféry pro děti, Adámkovi a hlavně Adélce 

vysvětlila situaci pro ně srozumitelnou formou za pomoci metafory pokladu, že rodiče 

ještě stále poklad (cestu k úspěšné komunikaci a vyřešení sporů) hledají. Daniela 

přinesla jako symbol toho, čeho si na Davidovi cení, figurku včelky, což představovalo 

jeho pracovitost. Nic dalšího nevymyslela. David přinesl na papíře napsaná tři pojmy, a 

to zručnost v domácnosti, přípravu dcery do školy a péči o vzhled a čistotu dcery. 

Rodiče si dále pro děti měli připravit ještě malé dárečky. Alena připravila fotky jí a dětí 

zavěšené na provázku za sebou jak šel čas. Aleš měl PowerPointovou prezentaci fotek 

jeho, dětí a jeho nové rodiny. Daniela pro dceru ušila malý polštářek ve tvaru srdce a 

David z papíru vyrobil skládací krabičku, která měla uvnitř ukryté bonbony. 

8.2 Analýza produktů 

Do výzkumu nebyly zahrnuty všechny obrázky, které děti v rámci dětské 

skupiny nakreslily, a to z různých důvodů, např. Koláž s rodinnými fotografiemi 

nemohla být využita kvůli zachování anonymity všech účastníků výzkumu. Výtvory 

jsou analyzovány u každého dítěte zvlášť, jelikož u každého byly zahrnuty různé 

obrázky.  

Adámek 

Vzhledem k nízkému věku Adámka (4 roky) byly k dispozici pouze 3 obrázky, 

které se daly k analýze použít. V obrázku Moje rodina (Příloha 2) nejsou nakreslené 

žádné postavy, Adámek vybarvil celý papír červenou, modrou a žlutou barvou a určité 

oblasti a tečky popsal jako členy své rodiny, a dále další předměty, které ho v ten 

moment nejspíše napadly (puška, létající talíř, vousy). Do obrázku Moje rodina zahrnul 

všechny členy své rodiny, matku, svou starší sestru Adélku (jméno sestry bylo v rámci 
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zachování anonymity z obrázku vymazáno), dokonce do obrázku „zakreslil“ i svého 

zesnulého dědečka („děda nebíčko“), ale na obrázku není nikde vidět vyznačení otce. 

Další obrázek od Adámka jsou Ovečky (Příloha 3), které vybral jako způsoby, 

kterými jeho rodiče překonávají překážky. Vybral ovečku, která se nechá od druhé 

ovečky vysadit přes překážku a na dalším obrázku ovečku, která překážku jednoduše 

obejde. Jako ideální řešení vybral ovečku, která překážku přeskočí.  

Poslední je obrázek Smajlíci (Příloha 4), kam děti měly vybrat obrázky 

vyjadřující jejich pocit v určité situaci. Adámek vybral smajlíky jen k pár výrokům, a to 

„jak se cítí, když dostane dárek“ kam vybral usmívajícího se smajlíka, 

veselého/smějícího smajlíka vybral k výroku „když jsem ve školce“ a podobně 

spokojeného/veselého k výroku „když jsou Vánoce“. K výrokům týkající se zjištění 

názoru na rozvodovou situaci přidal smutného smajlíka k výroku „když jsem s mámou“ 

a přidal k tomu komentář, že je večer unavený, když je s mamkou. Podobně smutného 

smajlíka s komentářem, že je unavený, když jde domů, přidal i k větě „když si mě 

rodiče předávají“. Poslední věta, kam přidal veselého/smějícího se smajlíka byla „když 

si hraju…“ v Adámkovo případě s jeho mladším bratrem z otcova nového vztahu 

(jméno bylo v obrázku přemazáno). 

Adélka 

Z Adélčina obrázku Co má kdo rád (Příloha 5) vyplývá, že má o rodičích 

poměrně stejnou představu o tom, co mají rádi, co jim dělá radost a dokáže vyjádřit i 

svůj vlastní názor v podobě toho co má ráda ona. Na část papíru, který je vyhrazen pro 

každého rodiče, nalepila poměrně stejný počet obrázků, u táty zvířata a jídlo, k mámě 

květiny, zvířata a jídlo a k sobě zvířata a jídlo. Celý papír tak působí vyváženě, přestože 

všechny obrázky jsou nalepeny k hornímu okraji papíru.  

Na druhém obrázku Co mám a nemám ráda (Příloha 6), je více obrázků na části 

papíru co mám rád. Jsou zde vyobrazena zvířata, slunce, duha aj. Na části co nemám 

rád, jsou typické výjevy hada, myši, pavouka a nejspíše odhazování odpadků nebo 

dělání nepořádku. Chybí zde zobrazení situací, které by nějakým způsobem přímo 

souvisely s rozvodem rodičů.  

Další je obrázek Mapa pokladu (Příloha 7). Tento obrázek patří rodičům a 

zobrazuje jim cestu k pokladu. V tomto případě již výše zmiňovanou metaforu pokladu 

jako způsobu řešení konfliktní situace a zlepšení komunikace. V obrázku je jednoduchá 

a přímá cesta k pokladu, který není nijak ukrytý, a vedou k němu i směrové šipky. 
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K cestě je také popisek, že cesta trvá jen chvilku. Na obrázku je dále popisek jídlo a pití, 

aby se měli rodiče kde posilnit na cestě za pokladem. Z obrázku nejspíše vyplývá, že 

Adélka má velkou potřebu toho, aby rodiče společně začali adekvátně komunikovat a 

konfliktní situace se zlepšila, vidí k tomu přímou a jednoduchou cestu a snaží se 

rodičům pomoci v nalezení tohoto pokladu.  

Do obrázku Moje rodina (Příloha 8) Adélka nakreslila sebe, svého mladšího 

bratra Adámka stojící blízko matky a dále jejich strýce. Otec u Adélky stojí dále od dětí, 

což by mohlo naznačovat, že Adélka cítí, že má k otci vztahově dál.  

Obrázek Ovečky (Příloha 9) zobrazuje, že matka i otec mají podobnou strategii 

zvládání překážek, kdy překážku přeskočí. Ovečka matky s komentářem „jupí, už to 

umím“ a otec „hurá, už to mám“. Ideální řešení vidí Adélka v sociální opoře ostatních 

oveček, což by mohlo představovat oporu ostatních rodin zapojených v tomto 

programu. Otec je jako ovečka výrazně vepředu, zatímco matka je uprostřed po boku s 

Adélkou.  

Poslední obrázek jsou Smajlíci (Příloha 10). Adélka přiřadila veselé nebo 

smějící se smajlíky k výrokům, že se takto cítí když „je ve škole“, „když jsem 

s mámou“ nebo „jsou Vánoce“. Smajlíka s úsměvem přiřadila k výroku „když si hraju“, 

a také „když dlouho nevidím taťku“, kam ještě připsala komentář, že je z toho nervózní. 

Další nervózní smajlík je přiřazený k výroku „když si mě rodiče předávají“. K větě 

„když se rodiče hádají“ přiřadila smutného smajlíka s komentářem „prostě to nechci“. 

Vyděšený smajlík je u věty „když někdo říká něco ošklivého o druhém“ s komentářem 

„je ten, co to říká, prostě tomu nerozumí“. Další smajlík, který zobrazuje zmatení je u 

věty „nerozumím tomu, co se děje“. 

Dominička 

Z obrázku Co má kdo rád (Příloha 11) je na první pohled patrná nevyrovnanost 

toho, co Dominička ví o svých rodičích a o sobě, a to nejen v porovnání matky a otce, 

ale také v porovnání matky a dcery. Tato nevyváženost v přiřazených obrázcích může 

být známkou syndromu zavrženého rodiče iniciovanou právě ze strany manipulující 

matky, kdy Dominička přesně ví, co má její matka ráda a nemá problém k přiřazení 

těchto obrázků, ale pokud se jedná o její vlastní preference, už toho tolik vymyslet 

nedokáže, jako by její potřeby byly ve stínu těch matčiných. Na části papíru 

vyhrazeném pro otce jsou pouze dva obrázky a ještě u slova Taťka je otazník. To by 
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mohlo naznačovat, že Dominička neví, co má její otec vlastně rád, jelikož ho v důsledku 

zavržení doopravdy nezná. 

Na obrázku Co mám a nemám ráda (Příloha 12) je na straně toho, co má ráda 

výčet obrázků (zvířata, princezna, dárek aj.) a na straně toho, co ráda nemá je patrný 

vliv momentální situace. Dominička nakreslila, že „nemá ráda“ verbální komunikaci 

mezi mužem a ženou, v tomto případě by se dalo uvažovat, že představují matku a otce. 

Dále je na této polovině papíru postavička, „která nemůže mluvit“. Je možné, že je tím 

myšlena sama Dominička, která nemá pod matčiným vlivem možnost vyjádřit se. 

Přeškrtnutý dárek znamená Vánoční dárky od otce, které si nemohla vzít domů (podle 

matčiných slov z 3. setkání).  

Dále následovaly obrázky Oveček (Příloha 13), kde vybrala jako matčinu 

strategii zvládání překážek to, že ovečka překážku přeskočí se slovy „dala jsem to“. 

Otec podle Dominičky proráží překážky hlavou a k ovečce připsala komentář „já to 

prorazím“. V ideálním případě překonávají překážku spolu s ostatními ovečkami. 

V tomto případě by se také mohlo jednat o podporu ze strany ostatních rodin 

v programu. Ovečky označené jako táta, máma a já jsou v čele stáda s tím, že otec celé 

stádo vede. Z toho by se dalo usuzovat, že Dominička by ráda do otce vložit více 

důvěry a kompetencí k tomu, řešit rodinnou situaci.  

Posledním obrázkem jsou Smajlíci (Příloha 14). Na pozitivní výroky jako, jak se 

cítím „když jsou Vánoce“, „když dostanu dárek“ nebo „když jedeme na výlet“ přiřadila 

vesměs veselé a usměvavé smajlíky. Na tvrzení, která mají za cíl zjištění názoru dítěte, 

přiřadila plačícího smajlíka k výroku „když se rodiče hádají“, smutného smajlíka 

k výroku „nerozumím, co se děje“ kam ještě přidala komentář, že je jí smutno a 

k výroku „když dlouho nevidím taťku“ dala neutrálně se tvářícího smajlíka a přeškrtla 

papírek, kam se píše, co si smajlík myslí nebo říká. Další smutný smajlík s komentářem 

„nevím, co mám říct“ je přiřazený k výroku „když se mě jeden rodič ptá, co jsem dělal u 

druhého rodiče.“ Podobně sklíčeného smajlíka přiřadila i ke tvrzení „když si mě rodiče 

předávají“ s komentářem, že se jí nechce. 

Kája 

Vzhledem k tomu, že Kájovi bylo v době výzkumu 4 roky a vzhledem k ještě 

nerozvinutému kresebnému projevu mají jeho obrázky nižší výpovědní hodnotu, navíc 

na dvou setkáních chyběl. 



57 

 

Z obrázku Co má kdo rád (Příloha 15) je patrná vyváženost přiřazených obrázků 

toho, co má kdo rád, a to jak ve srovnání obou rodičů, tak i Káji vůči rodičům. Přesto 

má matka ve své části menší obrázky a působí oproti otcově části trochu prázdněji. 

Otcova část je poměrně zaplněná, což by mohlo naznačovat, že Kája se více zabýval 

otcovými zálibami než matčinými. 

Na obrázku Moje rodina (Příloha 16) jsou postavičky členů rodiny nakresleny 

podél levého okraje a celá plocha papíru je vybarvená modrou a červenou barvou. Kája 

sebe sám vyobrazil stojícího blízko otce, mezi otcem a matkou stojí dědeček a babička 

(není známo, jestli ze strany otce nebo matky) a matka je od Káji nejvzdálenější 

postavičkou. Z tohoto obrázku by se dalo usuzovat, že Kája pociťuje subjektivně větší 

blízkost s otcem než s matkou.  

Posledním obrázkem jsou Smajlíci (Příloha 17). Ve výrocích souvisejících 

v názoru dítěte na rozvod přiřadil například rozzlobeného smajlíka k tvrzení takhle se 

cítím „když se rodiče hádají“, smutného k tvrzení „když někdo říká o druhém něco 

ošklivého“ nebo zmateného k tvrzení „když se mě jeden z rodičů ptá, co jsem dělal u 

toho druhého rodiče“. K vyjádření toho, jak se cítí „když dlouho nevidím taťku“ přiřadil 

Kája smutného/trochu naštvaného smajlíka a k výroku jak se cítím „když jsem 

s mamkou“ přiřadil smějícího se smajlíka. Z těchto dvou obrázků smajlíků je patrné, že 

Kája má pozitivní vztah k oběma svým rodičům.  

8.3 Rozhovory 

Rozhovor s psycholožkou – dětská skupina 

Psycholožka, která pracovala v programu s dětmi, se snažila zhodnotit průběh a 

vývoj dětské skupiny. Přiznává, že tento běh byl náročný, jelikož ve skupině byly hodně 

malé děti, které těžko vyjadřují názor.  

Dominička byla zařazena do programu z toho důvodu, aby byla možnost navázat 

znovu vztah otce s dcerou. Na první setkaní dovedla matka dceru již brečící, která 

nebyla schopná se od matky separovat. Matka ji fyzicky držela a nechtěla ji pustit, čímž 

se dcera ještě více zúzkostňovala. Pokud by nenastoupili do programu, tak by 

Dominička šla do některého zařízení, kde by byla diagnostikovaná, jestli má syndrom 

zavrženého rodiče nebo ne. Proto pracovníci hodně direktivně „paní s holčičkou 

vyhodili za dveře“ (19.40). Ani ne za dvě minuty maminka klepala na dveře a holčička 

byla v pohodě. Když se po této události s dívenkou pracovalo individuálně, objevovaly 
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se témata ženských postav a celé to „bylo hodně o nějaké té ženské síle“ (19.50). Poté 

se dívenka uvolnila a celkově zapadla do programu. Matka během přestávek dceru 

k sobě fyzicky poutala, držela jí, dotýkala se jí a až vsugerujícím způsobem jí opakovala 

věty „musíš to ještě vydržet“, „ty to zvládneš“ „kdyby se to nedalo, tak můžeme jít 

domů“. Podbízivě jí srážela a fyzicky jí vůbec nepouštěla k otci, což se za celou dobu 

programu nezměnilo. V průběhu programu se symptomy u Dominičky snižovaly, 

postupně chodila více a více v pohodě a ke konci přicházela veselá a uvolněná. Dcera 

začala somatizovat až ve chvílích, kdy matka chodila atakovat otce. Poté Dominička po 

přestávkách mluvila o vnitřní horkosti a že už to nemůže vydržet. U Dominičky 

pracovníci nechtěli, aby verbálně vyjadřovala názor, jelikož byl hodně ovlivněný 

matkou. Proto se u ní zaměřili na neverbální aktivity, kde nejprve negovala otce, pak 

přecházela do jakési neutrality, ale o otci nevěděla vůbec nic. Nevěděla co má rád, 

nebyl zde navázaný žádný vztah, ale nebylo to pro ni nijak traumatizující, na druhou 

stranu bylo u ní patrné až zbožňování matky. Pomocí neverbálních her se přes neutralitu 

dostala až k pozitivnímu vztahování, neverbálně se byla schopná na otce navazovat 

velmi dobře. Na základě toho, doporučili pracovníci rozšíření kontaktu, který předtím 

nebyl skoro žádný. Během aktivit udávala, jak hrozný je pro ní přechod od jednoho 

rodiče k druhému, ale otec chtěl rozšíření kontaktu a potřeby dítěte moc neřešil. Chtěl 

střídavou péči, „tam to jde úplně do toho extrému“. (21.110)  

U Káji byl podle psycholožky problém v nízkém věku čtyř až pěti let, kdy je u 

takto malých dětí složité číst jejich názor a nějak se v něm zařídit. Kája nejprve 

reagoval na toho rodiče, který ho zrovna přivezl, v prostředí KC se rychle klimatizoval.  

Bylo na něm vidět, že je to „dítě velmi psychicky odolné a silné“ (21.131). Občas se jí 

ale zdálo, že je až zbytečně moc samostatný a dospělý. První setkání se rozhodl, že o 

přestávce vůbec nepůjde za rodiči. Podle psycholožky bylo pro rodiče přínosné vidět, že 

tam s nimi nechtěl být, že je odmítal oba stejně. U Káji podle jejích slov nebyl problém 

zjišťování názoru, jelikož byl ve všech aktivitách velice spontánní, mohl být tázán na 

cokoliv, nebál se o věcech mluvit. Měl velkou potřebu se vymezit a od začátku byl 

schopný se o sebe v těchto situacích postarat. Psycholožka vidí posun a změnu v tom, že 

byl schopný na dalších setkáních chodit rychle do čekárny za rodiči, bral je oba, ale 

objevovala se u něj silná identifikace s otcem, čemuž matka nijak nebránila. Bylo na 

něm vidět, že „je schopný si asi i těm rodičům jakoby říct, co potřebuje“ (22.157). U 
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této rodiny byl velký problém, že se nezúčastnili závěrečného setkání, proto neměli 

terapeuti možnost podívat se, jak Kája reaguje na rodiče a jak se k sobě vztahují. 

Rodina Alfa je ve sporu čtyři nebo pět let, a proto měla psycholožka možnost 

vidět Adélku už asi před 3,5 lety a měla tak možnost srovnání. To, že rodina do 

programu nastoupila, vidí jako velký úspěch, jelikož rodiče na sebe hodně útočili. Vztah 

k otci děti vůbec neměli a s Adámkem otec dlouho vůbec nebyl, proto ho děti moc 

neznaly. Neměly pouze s otcem samostatně zážitky. Pro děti bylo velkým přínosem, že 

mohly vidět rodiče pohromadě, aniž by se hádali. Adámek byl dost malý, v jakýchkoliv 

aktivitách u něj otec téměř nevystupoval. Terapeuti museli otce hodně podporovat 

v tom, aby měl s dětmi samostatné zážitky, aby pochopil, že ho děti potřebují, což 

napsali i do zprávy k opatrovnickému soudu. U Adámka vidí psycholožka posun v tom, 

že začal zařazovat tatínka více než předtím. Alena si děti o přestávkách hodně brala 

k sobě a objevila se tu určitá koalice s Danielou, „že uzurpovaly ty děti až“ (24.212). 

V tomto případě se podařilo to, že děti více vnímají tátu jako tátu, mají možnost si ho 

více užít. Adélka byla pro psycholožku „neuchopitelné“ dítě, podle ní měla informace, 

které by dítě mít nemělo, k tomu fantazie např. o tom, „že je tatínek vyhodil z domečku, 

že je vlastně nemá rád“, což tak ve skutečnosti nebylo. Příběh o rozchodu rodičů měla 

značně zkreslený. Podle psycholožky byl v tomto případě problém v tom, že rodiče 

neudělali v podstatě žádný pokrok, v jejich hlavách se to nikam neposunulo. To bylo 

pro Adélku hodně těžké, jelikož v aktivitách během programu jim naplánovala, že 

najdou poklad (opět metafora k nalezení přijatelných způsobů komunikace a zlepšení 

konfliktní situace) velmi brzo, jenže to tak ve skutečnosti vůbec není (viz Příloha 7).  

Podle psycholožky začíná program mapováním prostoru, vytvářením bezpečí, 

nastavováním nějakého režimu, návyku na režim apod. Ze začátku jsou cvičení 

převážně abreaktivní, děti mluví o tom, jak se zde cítí a co zažily. Stejně tak terapeuti 

děti poznávají, vytváří si s nimi nějaký vztah a děti jim ukazují jejich svět. Před 

přestávkou s dětmi mluví o tom, jaká pro ně přestávka bude, když budou s oběma 

rodiči, jestli mají obavy a co můžou udělat. „Snažíme se je zkompetentnit, aby tu situaci 

zvládly samy“ (25.257). Po přestávce bývají děti unavené nebo naopak mají hodně 

energie, takže se znovu zařazují abreaktivní cvičení. Podle psycholožky je jedna 

výtěžná aktivita na zjištění názoru dítěte během setkání až dost. Před zahájením 

programu bylo třeba zvážit, zda rodiče mohou vidět výtvory svých dětí bezprostředně 

po skončení sezení a rozhodli se tak, že rodiče by je vidět neměli proto, aby se dětí 
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zbytečně nevyptávali. Další důležité aktivity byly na uvědomování si toho, co mají 

rodiče rádi a jaký mají o rodičích přehled a aby se děti utvrzovaly v tom, že jsou jako 

rodina celek, že patří do nějaké jednotky.  

Názor dítěte může ovlivnit přímo rodiče tím, že je jím předán terapeuty a oni si 

ho zvědomí a začnou se mu nějak přizpůsobovat, což se celkem podařilo u Adámka a 

Adélky. Rodiče na následné párové konzultaci začali o tom přemýšlet a měli potřebu 

věci začít měnit. Kájovi rodiče podle psycholožky nebyli vůbec motivovaní, nebyli ani 

na posledním setkání, tudíž jim názor dítěte nebyla šance předat. U těchto rodičů 

docházelo nejspíše k nějakým zážitkům skrze rodičovskou skupinu. U Dominičky měli 

oba rodiče nejspíše nějaké specifické potíže, které jim bránily v náhledu na potřeby 

dítěte, ale tam se podařil ovlivnit alespoň kontakt s otcem prostřednictvím neverbálních 

informací od dítěte. Matka dítěte si přála, aby terapeuti předali soudu verbální 

informace dítěte, ale tam hrozilo zneužití názoru, jelikož to nebyl jeho názor, ale názor 

matky. 

Jako problém, který se v programu vyskytl, vidí v přípravě a ve výběru rodin. U 

rodičů byla patrná nízká motivace a tím pádem si ne každý uvědomil přínos programu. 

Problém je také s rodiči, kteří „inklinují k nějakým psychickým potížím nebo 

psychiatrickým“ (27.336). Program je zaměřen na zážitky a uvědomění si a vnímání 

situace, což je u těchto lidí, kteří mají prožívání nějak zkreslené už z podstaty poruchy, 

obtížné. Na hranici únosnosti vidí i případ Dominičky a pravděpodobného syndromu 

zavržení rodiče, kde by měla být hlavně prevence, aby situace nezašla až k rozvoji 

syndromu.  

Jako vedoucí dětské skupiny viděla, jak jsou děti rodiči poškozovány, nejsou 

schopni sami s tím nějak konstruktivně pracovat, a pak je na terapeutech konstruktivně 

je směrovat a dětem ukázat, že to jak se cítí, je v pořádku. Konečná práce je ale na 

rodičích. Po skončení programu by rodiče měli dojít k dohodě, mají šanci něco změnit, 

od soudu „můžou vyjít jako ti hrdinové s tou dohodou“ (28.366). 

Rozhovor se sociálním pracovníkem – dětská skupina 

Podle sociálního pracovníka se dá úspěšnost programu zhodnotit podle párových 

konzultací, zda rodiče sepíší dohodu. U těchto rodin s odstupem času vidí, že se zde 

nějaké úspěchy děly, jelikož alespoň jedni rodiče jsou schopni komunikovat. 

Stěžejní roli sehrály děti tím, že vůbec byly v programu. Pracovníci se snažili, 

aby se jim zde líbilo, rády se vracely a aby s nimi navázali vztah. Jeden z rodičů poté 
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shrnul program tak, že si uvědomil, že setkávání byla hlavně o dětech. Důležité bylo 

vcítit se do potřeb dítěte, jelikož děti jsou v tom zásadní a důležité. Cílem programu 

není až tak s nimi terapeuticky pracovat, jelikož zde jde o celý systém, ale zjišťovat 

jejich názor takovou formou, aby se dal předat rodičům a mohl je nějakým způsobem 

ovlivnit a dotkl se jich. To znamená neustále dávat do popředí jejich potřeby, zájmy a 

názory, pracovat s nimi tak, aby měly pocit, že mohou v bezpečném prostředí říct, jak to 

vidí, co cítí a že je jejich názor důležitý. 

U dětí se během setkávání posílila určitá kompetence toto všechno říci, otevřeně 

mluvit o těchto tématech a důležité bylo zažít si, že se s nimi někdo o tom baví, jelikož 

„rodiče jsou většinou zaslepeni těmi svými křivdami, tím konfliktem a neslyší to dítě“ 

(31.31). Klasická věta rodičů tak zní „ale já to před ním neříkám, jakože nemám ráda 

toho manžela.“ Rodiče se tak učí, že i napjaté ticho je způsob komunikace, který je pro 

dítě hodně nepříjemný a ničí ho. Posun u dětí pozoroval v tom, že dokázaly o těchto 

věcech mluvit, dokázaly si říct, co chtějí, jak se cítí. Odcházely posílené kompetencí 

měnit systém a svým názorem ho mohou přetvářet. Výtvory dětí se s jejich souhlasem 

používaly skupinově nebo v individuální konzultaci s rodiči a konzultace se od nich 

většinou „odpíchla“.  

Jedno z dětí mělo blok v tom smyslu, že ke konfliktu rodičů přistupovala: „ale já 

si o tom nic nemyslím, já nevím, to je věc maminky a tatínka.“ Pocit, že toto není její 

věc, aby do toho „kecala“ a určitá manipulace ze strany jednoho z rodičů bylo pro 

pracovníky těžké u této holčičky překonat. Tvorba dětí v rámci dětské skupiny je podle 

něj dobrá v tom, že vlastně nezjišťuje názor verbálně, ale přirozeně to tam vyvstane. 

Jako hlavní faktor, který ovlivňuje průběh programu, vidí motivaci klientů. Rodiče by si 

měli uvědomit „že my nejsme od toho, abychom pracovali na jejich vztahu, že jim 

nabízíme prostor, aby oni mohli pracovat“ (31.63). Důležité je také pracovat s páry dále 

na párových konzultacích, kde jim je dán prostor k sepsání dohody o péči o dítě. 

Rozhovor s psychologem – rodičovská skupina 

Psycholog pracující s rodičovskou skupinou hodnotí tento běh z pohledu práce 

na něm jako horší, jelikož zde viděl nízkou motivaci klientů. Byla zde patrná spíše 

vnější motivace v podobě toho, že musí chodit (sankce ze strany OSPOD apod.). Jako 

problém viděl, že rodiče nezastavili nebo nepřerušili soudní spory, tím pádem se 

udržovali neustále v konfliktu, „jako by to bylo pořád od nuly“ (33.12). Nyní po 

skončení programu se to hodně proměnilo. Pár co vypadal, že nemají tak vyhrocený 
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konflikt, tak teď otec přišel na párovou konzultaci, že už nechce chodit. Pár co vypadal, 

že se to u nich nijak nepohne, se nakonec posunul hodně, pořád spolupracuje a je u nich 

vidět velká změna. 

Podle psychologa je hlavním smyslem práce v rodičovské skupině dostat rodiče 

do pozice dítěte, aby si prožili, jak se mohou děti cítit, což si posléze uvědomil i jeden 

z otců, který hodnotil program tak, „že ty skupiny pro rodiče jsou hodně o dětech“ 

(33.20). K tomu pomáhá technika s dětskými židličkami, kdy se rodiče hádají přes 

židličky, na kterých sedí někdo jako dítě. Děti se na židličkách odsouvají a dávají si tak 

zpětnou vazbu a každý z rodičů tak má možnost vyzkoušet si jaké to je být dítětem.  

Pro rodiče byly náročné situace, že se zde jakoby hraje dítě nebo se přehrávají 

konfliktní situace, což neznají, a to u nich může vyvolat stud. Náročné pro ně může být i 

to, že se porovnávají s ostatními páry, je jim poskytnuta zpětná vazba a vidí, jak 

„hrozné“ je to u ostatních a že by to tak nejspíše nechtěli. „Ti rodiče hodně hodnotí ty 

ostatní, ale ne sebe a tím jako od toho můžou unikat“ (34.34). Rodiče by ale ideálně 

měli v rámci programu prožívat to, co požívají děti.  

U některých rodin viděl psycholog posun v tom, že se nejdříve „tvářili“, jako že 

problém nemají, když se měli s nějakým problémem konfrontovat, tak bylo vše 

v pohodě, ale na další skupině se ukázalo, že je mezi nimi velký konflikt, že se nedokáží 

dohodnout a tvrdili, že jim program nijak nepomáhá.  

Podle psychologa se nepodařilo u žádného dítěte zjistit nějaký konkrétní názor, 

z toho důvodu, že děti byly hodně zatížené, a proto nemají možnost se nějak subjektivně 

vyjádřit. Zátěž byla tak velká, že ani nevěděly, nebyly schopny říci a „vlastně to 

nedokázaly úplně nějak vyjádřit“ (34.53). 

Hlavní limit rodičovské skupiny vidí v tom, že rodiče neukončili soudní spory. 

Důležitá je příprava celého programu a výběr párů, zajistit dostatečně motivované 

rodiny, aby byla motivace docházet spíše vnitřní. Program se přizpůsoboval hodně 

účastníkům, nedělaly se techniky stejně jako v prvním běhu. „Nejde se spolehnout, že 

budou fungovat u všech“ (35.67). Proto se program přizpůsoboval tomu aktuálnímu.  

Rozhovor se sociální pracovnicí – rodičovská skupina 

Podle sociální pracovnice záleží na podobě programu hlavně složením rodin, 

které se v určitém běhu sejdou a na míře vyhrocení jejich konfliktu. Rodičům tak 

pomáhají pochopit, co prožívají děti v jejich konfliktu a že mechanizmy, které probíhají 
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mezi rodiči, na děti působí. Vyzkouší si sami na sobě jaké to je a prožijí si to, co 

prožívají jejich děti.  

Vývoj během setkávání viděla u jednoho páru, který od jednoho setkání 

k druhému vzal rychlý posun k lepšímu. U ostatních žádný posun neviděla nebo jen 

minimální. Podle sociální pracovnice rodiče ulpívali na svých „zajetých“ postojích a 

stereotypech. Rodiče často během setkávání opakovali, že sem nerad chodí, bylo pro ně 

těžké mluvit o často až intimních věcech, měli problém sehrávat modelové situace před 

ostatními a od matek často zaznívalo, že sem nerady chodí i děti, „tak zase se nabízí, co 

předcházelo čemu, kdo ovlivňoval koho“ (36.28).  

Podle ní se zjištěným názorem dětí moc nepodařilo ovlivnit konfliktní situaci 

v rodinách. Pracovníci se snažili předat tyto informace rodičům, to jak se mohou cítit, to 

co se v nich odehrává, ale rodiče na to podle ní úplně nenahlédli, „nebo že to byly 

takové věci, které třeba úplně slyšet nechtěli“ (37.38). Toto se objevilo hlavně u jedné 

rodiny. Další rodina měla podle ní celkem náhled na to, jak to má jejich syn, jak se 

může cítit a že je tam tlak, kterému je vystavený. Rodiče měli plno osobních limitů, 

které bránili v práci v rodičovské skupině. Často se nechtěli otevřít, mluvit o věcech a 

celkově jejich osobní nastavení je mohlo limitovat.  

Sociální pracovnice uvedla, že prvotní výběr rodin je velice důležitý. Dále 

rodiny, ve kterých je podezření na syndrom zavrženého rodiče, do programu úplně 

nepatří. Hlavně ty případy, kdy už je syndrom „rozjetější“. Jako terapeutce jí připadá 

program zajímavý, a to i po tomto celkem neúspěšném běhu.  
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9 Diskuze 

Výzkum se snažil na případu jednoho běhu programu „Rozvodem bez újmy“ 

pomocí spojení tří výzkumných kvalitativních metod zmapovat průběh programu, jeho 

hlavní cíle, metody práce a případné problémy a limity, které se vyskytly ve 

sledovaném běhu programu ve spojitosti s předem stanovenými výzkumnými otázkami. 

Pomocí otevřeného nezúčastněného pozorování výzkumníkem v rodičovské skupině 

během osmi setkání, analýzou produktů vytvořených dětmi v dětské skupině a 

následných rozhovorů s terapeuty se podařilo získat ucelený pohled na podpůrně 

terapeutický program, a to s ohledem na zjišťování názoru dítěte. Rozhovory s terapeuty 

sloužily k získání chybějících informací o rodinách a o programu, k dokreslení 

sledované situace a propojení jevů objevujících se v obou skupinách. Na vzorku 3 rodin 

se zjišťovalo, jaké mechanismy zde fungují a jak se rodiny v rámci programu vyvíjejí a 

jak se u nich podařilo pracovat s názorem dítěte, který byl během programu zjišťován. 

Z výsledků vyplývá, že hlavní myšlenkou práce s rodinami potýkajícími se 

s konfliktní rozvodovou situací a mnohdy i několikaletými soudními spory o péči o dítě 

nebo dětí, bylo zjišťování názoru dítěte. To, jak dítě prožívá konflikt rodičů, co si o něm 

myslí a co by si přálo, aby se změnilo. Úkolem rodičů zde bylo snažit se pomocí 

modelových konfliktních situací vidět tento spor z více úhlů pohledů. Zásadní byl 

v tomto případě pohled dítěte, ale také nezávislého pozorovatele. Smyslem těchto 

cvičení bylo získání náhledu nad celou situací. Každý z rodičů si vyzkoušel roli dítěte a 

sám na sobě poznal jaké to pro něj je být svědkem konfliktu rodičů a napjaté atmosféry. 

Často se u nich objevovaly pocity, že by chtěli od konfliktu utéct, odpojit se, bylo jim i 

fyzicky špatně, cítili smutek, strach a beznaděj. Rodiče dále měli možnost za pomoci 

zpětné vazby od ostatních rodičů a terapeutů vylepšovat způsoby komunikace mezi 

sebou tak, aby se situace v rodině stabilizovala. V dětské skupině se kladl důraz 

především na zjišťování názorů jak verbálně, tak i neverbálními technikami, kdy se 

sledovalo i jak se dítě vztahuje ke svým rodičům a jak reaguje na situace při společném 

závěrečném setkání obou skupin. V případě potíží byla možnost intervence terapeutů, 

aby se vyhrocená situace stala pro dítě srozumitelnější. 

Názor se u těchto dětí zjišťoval verbálně, kdy terapeuti mluvili s dětmi o tom, 

jak situaci ve své rodině vidí a měly možnost v bezpečném prostředí tento svůj názor 
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vyjádřit. Důležitou součástí bylo sledovat i neverbální projevy dětí. Pomocí obrázků ať 

již návodných, kde děti pomocí například obrázků oveček, které překonávají překážky, 

což mělo vyjadřovat, jak dítě vnímá svého rodiče při řešení problémů, tak i spontánní, 

např. kresbou rodiny. Nejvíce výmluvnou obrazovou metodou použitou ke zjištění 

názoru dětí byly obrázky se smajlíky, které děti přiřazovaly k určitým výrokům, podle 

toho, jak se v té situaci cítí. Z analýzy těchto obrázků vyplynulo, že děti špatně snášejí 

přechody od jednoho rodiče k druhému, hádky svých rodičů a to že těmto situacím 

nerozumí. Dále je pro děti stresující, pokud se rodiče vyptávají na to, co dělalo u 

druhého rodiče během doby, kdy bylo v jeho péči. Názor dítěte se zjišťoval i pomocí 

aktivit, kdy se sledovalo u dětí, jak se ke svým rodičům dokáží vztahovat, jak na ně 

reaguje a jaká dynamika v rodině funguje. Důležitou informací a vyjádření názoru a 

postoje bylo například u jednoho z chlapců to, že během přestávky odmítl jít za rodiči a 

raději zůstal sám v herně.  

Nejdůležitější bylo po zjištění názoru dítěte předat ho rodičům v takové formě a 

rozsahu, aby to dítě nijak nepoškodilo a nedošlo ke zneužití názoru dítěte. Pokud 

manipulující matka žádala o předání úřadům verbální vyjádření postojů své dcery vůči 

otci, terapeuti si tuto skutečnost uvědomovali a záměrně takto zjištěný názor nepředali, 

ale své výstupní zprávy opřely pouze o neverbální projevy dcery, která se ke svému otci 

vztahovala bez problémů. Bylo pro ni složité vymyslet, co má otec vlastně rád a pod 

tíhou matčiných manipulací pro ni nebylo úplně jasné ani to, co by chtěla ona sama. 

K situaci zaujala rezignovaný postoj. Proto bylo navrhnuto rozšíření styku otce 

s dítětem. U sourozenců z výsledků vyplynulo, že mladší syn svého otce skoro nezná a 

nezařazuje ho do své rodiny. U této rodiny ve spojitosti s tímto zjištěním bylo 

doporučeno, aby se otec více zapojoval do života dětí a vytvářel si s nimi vzpomínky, 

jelikož toto bylo pro děti důležité téma. Z výsledků dále vyplynulo, že starší dcera je 

konfliktem rodičů frustrovaná a zatížená, přála by si, aby rodiče začali spolu 

komunikovat a uklidnila se konfliktní situace. Chlapec ve třetí rodině se vztahoval 

k oběma rodičům podobně, ale vyskytla se u něj silnější identifikace s otcem. Předání 

informací o názoru dítěte bylo v tomto případe ztíženo velkou absencí otce v programu 

a absencí celé rodiny při závěrečném setkání a slabou spoluprací v následných párových 

konzultacích. Chlapec ovšem během programu prokázal velkou, až na jeho věk 

neobvyklou míru soběstačnosti a adaptability. 
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Z výsledků získaných převážně z rozhovorů s terapeuty vyplývá, že názorem 

dítěte se podařilo ovlivnit situaci pouze v jedné rodině, kde si hlavně otec uvědomil, že 

celý program je převážně o dětech a že se na jejich prožívání musí brát ohledy. Celá 

rodina nadále spolupracuje a konfliktní situace se začíná uklidňovat a nejspíše spějí 

k sepsání dohody o péči o děti. U ostatních rodin se pracovníci shodují, že ke zlepšení 

situace nedošlo. V rodině, kde se pravděpodobně objevil SZR nezískali rodiče potřebný 

náhled na potřeby své dcery. Ovšem pomocí sledování neverbálních projevů dcery vůči 

otci se podařilo ovlivnit rozšíření otcovi péče o dceru, kterou se před zahájením 

programu matka snažila od něj izolovat. V tomto případě se alespoň z části podařilo 

ovlivnit situaci právě vyjádřením potřeb a přání dcery způsobem, který nemohla matka 

zmanipulovat. U posledních rodičů se z důvodu menší účasti na programu a po 

programové péči nepodařilo názorem jejich syna změnit situaci, ale podle pracovníků 

rodiče měli po celou dobu programu náhled na potřeby jejich syna. 

Celý program byl strukturován do sedmi setkání rodičovské a dětské skupiny 

zvlášť a posledního závěrečného setkání, které bylo po přestávce spojené. Během těchto 

setkání pracovníci neviděli žádný výrazný posun u rodičů. V rodině se syndromem 

zavrženého rodiče podle názoru pracovníků rodiče inklinují k psychickému 

onemocnění, které brání náhledu na potřeby dítěte. Matka je velice úzkostná a během 

setkání byla výrazně nekritická sama k sobě a žádná výrazná změna v postojích a 

pohledu na rozvodovou situaci nenastala. U další rodiny se zlepšení situace dostavilo až 

po skončení programu, ale během celého běhu zaběhnuté způsoby komunikace v rodině 

přetrvávaly. U posledních rodičů zlepšení a zhoršení situace a znovu se navracení do 

konfliktu probíhalo během celého programu ze setkání na setkání. Ani tady se výrazný 

posun směrem ke zlepšení neodehrál. U dětí se pracovníci snažili posílit jejich 

kompetence a pocit, že mohou mít k situaci nějaký názor a mohou ho nějakým 

způsobem projevit. Dívka, kterou se matka snažila od otce izolovat, z počátku měla 

negativní postoj vůči otci, ale během setkávání se přes určitou neutralitu k otci dostala 

až k pozitivnímu vztahování k němu. Poslední chlapec při prvních setkáních odmítal jít 

na přestávku za rodiči, což se s postupem času také měnilo a chlapec je přestával 

postupně odmítat.  

Práce s rodinou, ve které se pravděpodobně vyskytuje syndrom zavrženého 

rodiče, byla velice komplikovaná. Vzhledem ke komplikovanému začátku, neustálým 

připomínáním matky, že dcera zde nechce být, nechce se s otcem stýkat, byla práce 
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s nimi pro pracovníky frustrující. Matka opakovaně během přestávek dceru 

manipulovala a zúzkostňovala ji a ta tyto projevy často somatizovala. Podle pracovníků 

se v tomto případě k SZR přidala i určitá inklinace rodičů k psychickému onemocnění, 

což podle nich velice ztížilo schopnost náhledu na potřeby dcery a zkreslenému vnímání 

celé konfliktní situace. Matka byla výrazně úzkostná a v mnoha případech nekritická 

sama k sobě a svým projevům, což mělo za následek opakované direktivní intervence ze 

strany pracovníků. Ti přiznávají, že rodiny s již rozvinutým SZR do tohoto programu 

nepatří, jelikož práce s nimi je velice náročná a sami pracovníci cítí, že jim to ubírá 

energii. 

Zásadním a výrazným limitem prolínajícím se celým programem je nízká 

motivace na straně klientů. Pokud se u nich nějaká motivace objevila, tak pouze vnější 

v podobě sankcí od pracovníků OSPOD nebo soudu. Vnitřní motivace, že by rodiče rádi 

vyřešili problémy v rodině a že by chtěli v rámci programu sami na sobě nějak pracovat, 

se neobjevila. Rodiče byli často až v odporu ke cvičením a technikám, které jim k tomu 

měly dopomoci. Jedna z matek úplně odmítla sehrát roli dítěte, nechtěla přihlížet 

konfliktu z pohledu dítěte a nechtěla psát ani dopis pro děti. Vnitřní motivace je 

v každém terapeutickém vztahu velice důležitá, a pokud u rodičů nebyla motivace 

k tomu něco změnit, tak nebyla šance, aby se v rodinném systému opravdu něco 

změnilo. Další limit pracovníci viděli v tom, že nezvládli vybrat vhodné rodiny do 

programu a cítí, že to hodně ovlivnilo úspěšnost tohoto běhu. Shodují se, že zařadit 

rodinu se SZR byla nejspíše chyba a z výsledků pozorování nebyla žádoucí ani vzniklá 

koalice mezi matkami, které se vzájemně podporovaly proti svým bývalým manželům a 

částečně také proti terapeutům, což narušilo dynamiku celé skupiny. V rámci dětské 

skupiny bylo velkým omezením to, že pracovníci vnímali, že děti jsou celou konfliktní 

situací zatížené a mají problém vyjádřit to, co by si přály. Nejvýrazněji se tato 

skutečnost projevila u dívky se syndromem zavrženého rodiče. Celkový úspěch tohoto 

běhu byl poměrně malý, pro pracovníky frustrující, ale shodují se na tom, že pokud do 

příštího běhu zapojí více motivované rodiče a vyhnou se zapojení rodin, u kterých vidí, 

že tato podpůrně terapeutická metoda není indikována, mohla by se úspěšnost programu 

zvýšit. 

Limity výzkumu: hlavním limitem tohoto výzkumu byl nedostatek času 

vymezený pro výzkum, jelikož byl zahrnut pouze jeden běh programu „Rozvodem bez 

újmy“. Pokud by bylo možno postihnout oba již zrealizované běhy, výsledky výzkumu 
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by nám daly realističtější pohled na celou tuto metodu. Vzhledem k nízké motivaci 

klientů k celému programu se nepředpokládalo, že by rodiče měli nějakou motivaci 

k rozhovoru jako hlubší analýze do jejich prožívání a vnímání celé situace, což by 

mohlo přinést přesnější pohled na to, co se v rámci programu děje v rodičovské skupině. 

Pro dětskou skupinu byla vybrána jako metoda sběru dat analýza obrázků. Rozhovor by 

pro ně byl nejspíše zatěžující, jelikož měly potíže verbálně se projevit již v rámci 

programu. Přímé pozorování dětské skupiny výzkumníkem bylo zamítnuto kvůli tomu, 

aby děti nebyly zatíženy přítomností více osob a lépe se vytvářel pro ně bezpečný 

prostor pouze s terapeuty. Analýza produktů byla limitovaná a zkreslená možnou 

interpretací výzkumníka, a tím že byla v zájmu analýzy pouze témata vztahující se 

k rozvodové situaci a nebylo možno v obrázcích hledat hlubší interpretace vypovídající 

o prožívání nebo osobnosti dítěte a souvislostech s rodinným systémem. Celý 

výzkumný design byl pouze mapující, snažící se popsat základní mechanismy, které 

fungují v programu v rámci rodinného systému při zjišťování názoru dítěte. 
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Závěr 

Cílem této práce byl popis případu jednoho konkrétního běhu podpůrně 

terapeutického programu pro rodiny ve vyhrocených rozvodových sporech, který 

pracuje na principech systemického přístupu s celým rodinným systémem. Snahou bylo 

zmapovat mechanismy, které v rámci tohoto programu fungují v rodinách, které 

pomáhají zlepšit jejich stagnující situaci. Důležitou součástí práce s rodinami bylo 

zjišťování názoru dítěte a následná práce s názorem měla pomoci rodinám zorientovat 

se v situaci a snažit se zlepšit podmínky ve prospěch dítěte s ohledem na jeho vyjádřené 

potřeby a přání. 

Do výzkumu byly zapojeny tři rodiny, které do programu vstoupily z různých 

důvodů, až již z vlastní iniciativy jednoho z rodičů nebo na doporučení pracovníků 

OSPOD. Pomocí pozorování výzkumníkem během osmi setkání rodičovské skupiny 

buďto samostatně nebo spojené s dětskou skupinou, se zkoumalo, jak rodiče reagují na 

působení terapeutických mechanismů, jak jsou schopni se v rámci programu vyvíjet 

s ohledem na projevy názoru a přání svých dětí a jak jsou schopni získat k těmto 

potřebám dítěte náhled. Z dětské skupiny byly jako zkoumaná data využity obrázky dětí 

a následně analyzovány výzkumníkem pouze z pohledu vyjádření názoru k rozvodu 

rodičů a porozvodového uspořádání. K dokreslení zkoumaných jevů a získání 

informací, které propojují práci v obou skupinách, bylo využito následných rozhovorů 

s terapeuty, kteří s rodinami pracovali.  

Cílem výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem se s rodinami pracovalo, jak se 

zjišťoval názor dítěte a jak se s ním posléze pracovalo. Důležité bylo také popsat, jak se 

v konkrétním běhu programu podařilo ovlivnit konfliktní rodinou situaci právě takto 

zjištěným názorem. Při výběru rodin byla do programu vybrána i rodina, ve které se u 

dítěte pravděpodobně vyskytuje syndrom zavrženého rodiče, čímž způsob práce 

s rodinami musel být upravován podle aktuálních potřeb.  

Zjištěným názorem dítěte se v tomto konkrétním běhu podařilo ovlivnit 

rodinnou situaci pouze částečně. Došlo k úpravám a rozšíření styku dítěte s otcem, 

dcera se během setkávání dostala od odmítání otce až k pozitivnímu vztahování k němu. 

Dále bylo dalšímu otci doporučeno, aby se svými dětmi trávil čas pouze on sám a 

vytvářel si s nimi vzpomínky, jelikož ve výtvarných projevech u dětí otec často chyběl. 

Zásadní změny a výrazný posun u rodin ovšem za celou dobu nenastal a současná 
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situace se u dvou rodin výrazně neliší od podoby konfliktu před nástupem do programu. 

Práce s rodinnou se SZR byla velice komplikovaná, pracovníci museli do interakce 

dcery s matkou direktivně intervenovat, jelikož zde bylo složité separovat dítěte od 

matky a matka dcerou neustále manipulovala. Rodiče nebyli schopni získat potřebný 

náhled na potřeby dcery, podle pracovníků byla tato rodina na hranici únosnosti a 

možností celého programu, jelikož nastávaly i situace, kdy tato skutečnost zasahovala 

do celé dynamiky skupinových setkání. 

Velkým limitem tohoto běhu programu byla velice nízká vnitřní motivace 

k práci sama na sobě a k ochotě něco v rodině změnit. Rodiče nebyli více méně schopni 

získat potřebný náhled k potřebám dítěte, objevoval se zde i odpor k tomu na konflikt se 

podívat očima dítěte a lépe tak pochopit, co vlastně cítí. Program se snažil dovést rodiče 

až dohodě o uspořádání péče o děti, což se zde podařilo v současné době pouze u jedné 

rodiny, která k sepsání této dohody spěje.  

Přesto je program podobného typu a fungující na podobných principech cestou, 

jak terapeuticky pracovat s takto zatíženými rodinami, pomoci dětem vyjádřit svůj 

názor a přání a dát jim tak možnost vyrůstat v příznivých podmínkách s oběma rodiči. 
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Příloha 1 

 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Vážení rodiče, 

jsem studentkou 5. ročníku Pražské vysoké školy psychosociálních studií oboru 

Psychologie a obracím se na Vás o pomoc s mou diplomovou prací. V rámci práce se 

budu zabývat programem „Rozvodem bez újmy“, kterého jste Vy a Vaše děti součástí. 

Ráda bych proto v práci použila výtvory dětí, které v rámci tohoto programu vytváří.   

Veškeré údaje o dítěti, kromě věku, i o Vás, jako o rodičích, budou zcela 

anonymní. S dětmi nebudu vést rozhovor, ani je při práci pozorovat, půjde pouze o 

jejich výtvory.  

V průběhu vypracování, a to až do odevzdání práce, máte právo z Vašeho 

souhlasu odstoupit a žádná data tak nebudou do diplomové práce zahrnuta.  

Děkuji za ochotu a těším se na spolupráci. 

 

Tereza Hanusová 

hanusova.tereza@email.cz 

 

 

 

 

 

Já: ……………………………………………………...… souhlasím s tím, aby 

výtvory mé/ho 

dcery/syna………………………………….……………………….vytvořené v rámci 

programu „Rozvodem bez újmy“ byly použity v diplomové práci sl. Terezy Hanusové. 

 

 

V Českých Budějovicích ……………………………………………… 

podpis  
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Příloha 5 

 
Adélka – Co má kdo rád 
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Příloha 6 

 
Adélka – Co mám a co nemám ráda 
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Příloha 7 

 
Adélka – Mapa pokladu 
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Příloha 8 

 
Adélka – Moje rodina 
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Příloha 10 

 
Adélka – Smajlíci 
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Příloha 11 

 
Dominička – Co má kdo rád 
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Příloha 12 

 
Dominička – Co mám a nemám ráda 
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Příloha 13 

 
Dominička – Ovečky 
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Příloha 14 

 
Dominička – Smajlíci 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Příloha 15 

 
Kája – Co má kdo rád 

 

 
 

 



16 

 

Příloha 16 

 
Kája – Moje rodina 
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Příloha 17 

 
Kája – Smajlíci 
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Příloha 18  
 

Rozhovor s psycholožkou – dětská skupina 

 

Výzkumník: Takže souhlasila jsi s tím, že rozhovor bude nahráván.  1 

Respondent: Ano 2 

V: Chtěla bych vědět tvoje osobní hodnocení z pohledu terapeuta, který pracoval 3 

s dětskou skupinou. Můžeš zhodnotit průběh celého tohoto běhu? Jaké máš 4 

dojmy? 5 

R: Tak, jako tenhle běh byl vlastně náročný v tom, že tam ta skupina byla hodně 6 

věkově, ty děti prostě byly malý, tam byly vlastně dvě hodně malý děti, který těžko 7 

vyjadřují ten názor a dvě děti, který sice byly starší, ale z toho jedna trpěla tím 8 

syndromem zavrženého rodiče. Takže tam to vlastně jako celý ten běh byl pro mě 9 

docela náročný, ale když se podívám na jednotlivé ty děti jako v průběhu toho času tak 10 

když si třeba vezmu tu Dominičku, tak tam vlastně ta Dominička byla zařazená do 11 

programu z toho důvodu, že tam se nám nezdálo, že by primárně byl úplně narušený ten 12 

vztah, ale že spíš ta matka nějak jako ovlivňuje vlastně ten vztah a aby byla jakoby 13 

možnost navázat znovu ten vztah mezi dcerou a otcem, tak jsme je sem zařadili i 14 

z důvodu hlavně toho pozorování a toho, abychom věděli jestli ta holka je schopná se 15 

nějak navázat a jak na to reaguje ta matka. No a tam asi to bylo hodně dramatický nebo 16 

nejdramatičtější ze všech těch dětí, protože vlastně tam na tom prvním setkání nebo na 17 

to nulté setkání, které je ten vztahový večírek, tak ta Dominička ani nedorazila, protože 18 

ta matka jí sem prostě nepřivedla a potom na tom prvním setkání které už mělo být 19 

zvlášť v té dětské skupině, tak ona nám jí sem vedla jenom jako důkaz toho, že 20 

Dominička jakoby není schopná se s tím tátou potkat nebo že nějakým způsobem 21 

somatizuje. To bylo tak, že ta matka přišla a už bylo, ona tenkrát přišla už o půl hodiny 22 

dříve, a nějak byla hrozně naštvaná z toho, že je tady dřív, a ještě odcházela ven a asi jí 23 

ještě nějak zpracovala, protože když ta holčička přišla, tak už vlastně bylo vidět tady, 24 

když přicházely, že vlastně ta holčička to jakoby špatně snáší a už jí sem dovedla 25 

brečící. Což bylo pro nás hodně náročný organizačně, protože ve chvíli, kdy ona byla 26 

v té čekárně a hodně těžko to prožívala tu situaci, ale právě si myslíme, že spíš byla jako 27 

dobře připravená tou matkou a vystresovaná, tak my jsme jí museli úplně na začátku 28 

toho programu úplně izolovat i s tou matkou, protože ona nebyla schopná se separovat 29 

od té matky, takže jsme je izolovali sem do prostor k nám do kuchyňky a tady kolegyně 30 

ještě se snažila nějak intervenovat a chtěla, aby ta dcera vlastně se odpoutala od té 31 
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matky, protože ta zkušenost byla taková, že když se odpoutá, tak ona už pak jakoby je 32 

v klidu, že nesomatizuje. Jenže ta matka jí i jako fyzicky držela a bylo to hodně náročný 33 

v tom, že jí nechtěla jako pustit a jakoby ta holka se furt zúzkostňovala víc a víc. Nebyla 34 

možná separace a my jsme prostě usoudili, že tím, že to nebylo možné nějak oddělit, a 35 

my měli domluvený, že musí nastoupit do toho programu, jinak budou nějaký hodně 36 

direktivní opatření. To znamená, že to dítě bude umístěno do nějakého zařízení, kde 37 

budou diagnostikovat, jestli ten syndrom má nebo nemá. Tak my jsme věděli, že prostě 38 

nemá cenu to lámat přes koleno, takže jsme udělali takovou direktivní intervenci, kdy 39 

jsme vlastně až tak jako hodně direktivně paní s holčičkou vyhodili za dveře a řekli 40 

jsme jim, že nemůžou nastoupit tady do toho programu a že nás to teda mrzí, ale 41 

budeme muset pokračovat v těch krokách, které se domluvily a tam to bylo tak, že ona 42 

věděla, že bude to toho nějakého zařízení. Ona tomu ještě nevěřila, chtěla to s námi 43 

nějak usmlouvat, ale my jsme jí jako vystrčili ven a ona vlastně za ani ne dvě minuty 44 

klepala ta paní zpátky, že teda se toho programu zúčastní a holčička byla úplně v klidu. 45 

Jo, takže tam vlastně bylo hned možný začít ten program s tím teda, že holčička byla 46 

úplně v klidu, což jsme vůbec nepochopili jak je možný za dvě minuty, aby se takhle 47 

úplně přehodila a kolegyně si ještě tuhle holčičku brala zvlášť, a tam jakoby psychicky 48 

s ní upracovávala to, co ona zažila a tam se jakoby objevovaly nějaký ženský postavy a 49 

takový to bylo hodně o nějaké té ženské síle. Asi jak ona s tou matkou byl v té koalici. 50 

No a to první setkání Dominičky bylo takové opatrné, že ona teda byla nejdřív sama 51 

s kolegyní, a potom až se postupně zapojovala do toho programu a použily s kolegyní 52 

věc, kterou ona tady znala, a to byla nebezpečná taková ta opičí dráha, kdy ona 53 

najednou jako se úplně uvolnila a krásně vlastně zapadla do toho programu s tím, že i tu 54 

přestávku hezky strávila, že šla do čekárny a bylo to jako v klidu. S taťkou nějak se tam 55 

jako míjeli a nemělo to žádný obtíže. No, jenže po přestávce zase jako ta matka během 56 

těch přestávek, a to bylo vlastně od začátku až do konce, jí hodně k sobě fyzicky 57 

poutala tak, že jí hodně držela, hodně se jí dotýkala, hodně jí jako říkala až takový 58 

vsugerující věci jako „musíš to ještě vydržet“, „ty to zvládneš“, „kdyby se to nedalo tak 59 

můžeme jít domů“, že jí tak jako podbízivě tak nějak pořád srážela, ale furt fyzicky jí 60 

vlastně vůbec nepouštěla k tomu tátovi, což se jakoby téměř neproměnilo za celý ten 61 

program, jenom v těch řízených aktivitách, kdy vyloženě to dítě dostalo za úkol od nás 62 

být jenom s tím otcem. Takže tam vlastně ten průběh byl takový, že se nám zdálo, že 63 

když přišla ta matka, že nám chtěla furt nějak dokazovat, že to dítě je na tom špatně, ale 64 

ve chvíli, kdy zjistila, že pro nás to, že ona teď přijde a je na tom špatně spíš znamená, 65 
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že vlastně není dobře něco s tou matkou, tak vlastně ty symptomy se snižovaly, takže 66 

ono nakonec to dopadlo tak, že tam holka chodila v pohodě. Takže ke konci toho 67 

programu úplně byla veselá, běžela do té herny, jo nebo prostě, že už byla taková 68 

uvolněná. Ale bylo jako pěkně vidět, jak zase během celého toho programu ve chvíli, 69 

kdy ta matka nebyla v psychický pohodě a hádali se tam spolu na té chodbě, že ta její 70 

maminka vlastně šla atakovat toho tatínka a chtěla s ním něco řešit, že ona vlastně v tu 71 

chvíli, kdy ona se pouštěla do toho konfliktu s tím tatínkem tak ona opouštěla to dítě 72 

anebo si ho myslím pak i brala nějak sebou, a to dítě začalo strašně somatizovat. Takže 73 

tady pak bylo asi po půlce programu, kdy už to bylo celkem v pohodě, tak to dítě mělo 74 

asi i horečku a bylo takový jako … nebo ona furt mluvila o nějaký vnitřní horkosti a že 75 

už to nemůže vydržet, že to nevydrží, že chce jít domů a zas ta maminka vlastně to 76 

opírala o to, že ten program pro ně není vhodný a že opravdu trpí, když je tady 77 

v kontaktu s tím otcem, ale už si vlastně nevšimla toho, že se to stalo po tom, co ona 78 

vyvolávala ten konflikt, kdy i ten pán chtěl odejít. Takže to pro ní jako bylo náročné a 79 

zároveň ten konflikt v ní nijak nepodporoval. Takže to pro nás byla i taková důležitá 80 

chvíle, kdy jsme si všimli, že ta paní to hodně potřebuje řešit. V tom průběhu to bylo 81 

tak, že my jsme po té Dominičce moc jako vyjadřovat ten názor vlastně nechtěli 82 

verbálně, protože ona verbálně byla hodně ovlivněná tou matkou, takže jsme to hodně 83 

řešili přes takové spíš neverbální aktivity, kdy vlastně ten průběh byl takový, že ona 84 

nejdřív hodně jako negovala toho otce, z té prvotní negace přecházela do takový jako 85 

neutrality a že vůbec nevěděla nic. Nevěděla, co taťka má rád, jako vypadalo to, že ho 86 

vůbec nezná nebo že tam vůbec není navázaný nějaký vztah. Furt utíkala do toho vztahu 87 

s tou matkou, ale nebylo to pro ní nějak traumatizující se bavit o tom otci. Spíš jako to 88 

vypadalo, že vůbec neví. Přes takovou tu neutralitu se to vlastně dostalo u těch 89 

neverbálních her k takovému jako až pozitivnímu vztahování, kdy to dítě si nechávalo 90 

dopomoct od otce u opičích drah, kdy byla schopná mu donést třeba něco k jídlu, dát 91 

mu to do pusy, že tam najednou bylo vidět, že ona neverbálně je schopná se k němu 92 

vztahovat velmi dobře, ale zase když bychom se jí verbálně na to ptali nebo jsme dělali 93 

takový napůl verbální neverbální techniky tak jakoby zůstala na té neutrální půdě, že 94 

dávala smajlíky takový, že neví, takový jako překvapený, vystrašený, ale spíš jako z té 95 

situace. Nebylo to vyloženě negativně laděný vůči tomu otci, ale hodně tam byla až 96 

taková jakoby neadekvátní zbožňování té matky. Tam to bylo tak, že my jsme tam 97 

doporučili rozšíření toho kontaktu, protože oni tam ten kontakt neměli téměř žádný, 98 

takže tam bylo už v průběhu toho programu nějak rozhodnutý, že ona k němu bude 99 
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chodit. Ze začátku to bylo bez spaní, a pak se to nějak rozšířilo i na spaní a bylo to asi 100 

jednou za dva týdny, a on chtěl pak ještě i nějaké dny v týdnu, ale to jsme nějak 101 

nedoporučili, protože nám přišlo, že pro tu holku jsou nejhorší ty přechody. Toho jsme 102 

si všimli i tady, že prostě když má jít od té matky a s tím otcem se potkávat, že to je pro 103 

ně velký stres a i ona během té aktivity udávala, že tohle je pro ní hrozné ten přechod. 104 

Takže jsme chtěli, aby se to co nejvíc minimalizovalo, ale zase ten tatínek jakoby chtěl 105 

kontakty hodně rozšířit, aby to měl co nejvíc, co nejčastěji. Takže tak jako nějak trošku 106 

ty potřeby toho dítěte neřešil. Což je vlastně i ta současná situace, kdy oni jim bylo 107 

rozhodnuto, že se budou o prázdninách týden a týden, bude u mámy a pak u táty, což 108 

nám přijde jakoby hodně na tu holčičku, ale prostě to tak bylo rozhodnutý a ten otec by 109 

stejně ještě chtěl víc, chtěl by střídavou péči, že tam to jde úplně do toho extrému. 110 

Takže tím je to jako složitý. Poslední informace je vlastně to, že ta maminka, jak je 111 

úzkostná a špatná z toho, že ta holka prý nespí u toho táty. Ale zase nejsou schopní se 112 

sejít pořádně na té párovce, aby se tam domluvilo, co pro to udělají, aby tam spala a že 113 

spíš to chce zase nějak omezovat nebo nějak jinak to řešit. Ta maminka chtěla, abychom 114 

vyslechli dítě, aby nám řeklo, že tam nemůže spát a abychom napsali zprávu, že už tam 115 

k tátovi chodit nemusí. Ale co je úspěch, tak holčička se vídá s tatínkem, předávání před 116 

tím neprobíhalo, takže ona většinu času to dítě nepředala a teď opravdu většinou to dítě 117 

nebo vždycky ho předala od toho programu. Ty nějaké strachy a úzkosti maminky 118 

přetrvávají a tatínek je tak nějak sobec, ale to taky přetrvává, ale jakoby ten kontakt 119 

funguje (přerušeno kvůli zvonku a příchodu klienta do KC na cca 1 minutu). 120 

Tak teď nevím, kde jsem skončila. 121 

V: U toho jak to s nimi skončilo. 122 

R: No, tak to je asi teď to nejaktuálnější.  123 

V: Co ty ostatní rodiny? Jak by si hodnotila práci s těmi dětmi? 124 

R: Tak tím, že vlastně, můžeme vzít třeba Káju, prostě ty děti čtyř, pěti letý co tam byly, 125 

tak u nich je vidět, že ten jejich názor je vzhledem k tomu jejich věku nějakým 126 

způsobem, zase pro nás nějak vypovídající té situaci, ale zase hodně složité v tom číst 127 

nebo nějak se v tom zařídit. Takže u toho Káji to bylo zajímavé v tom, že on vlastně 128 

když tu byl poprvé, tak on hodně reagoval na toho rodiče, se kterým byl ten týden, který 129 

ho přivezl. Takže s ním vždycky víc byl v té čekárně. Bylo to tak, že po tom prvním 130 

programu on se velmi rychle aklimatizoval, u něj bylo vidět, že je takový dítě velmi 131 

psychicky odolné a silné, že se rychle přizpůsobuje, že se dokáže o sebe postarat. Někdy 132 

nám přišlo, že je až zbytečně moc samostatný nebo takový zbytečně moc, hrozně 133 
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dospělý byl od začátku. Bylo zajímavý, že vlastně o té první přestávce se rozhodl, že 134 

vůbec nepůjde za rodiči. Takže nešel ani do té čekárny, což bylo neobvyklé, i když jsme 135 

ho tam jako lákali, tak ležel tam prostě smotaný v té herně celou přestávku a nechtěl jít 136 

pryč. Možná pak na konec přestávky třeba odešel na chvilku, ale jinak tam prostě 137 

většinu času o té přestávce byl. U toho dítěte bylo vidět, že pro něj, on je psychicky 138 

hodně silný, ale zároveň je ta situace pro něj hodně stresující, ale dokáže se o sebe nějak 139 

postarat. Pro ty rodiče si myslím bylo hodně zajímavý i vidět to, že on prostě nechtěl jít 140 

za nimi, nechtěl tam s nimi být, odmítal je jako oba. To je vlastně nějaké jeho téma, 141 

které on tady řešil celou dobu, že on se hodně staral sám o sebe a tak jako si to po svém 142 

prostě užil. U tohoto dítěte od začátku bylo vidět, že je sice psychicky nějak zatížený, že 143 

je toho na něj hodně, ale zároveň, že to není jako …, že to zvládá. Tam bylo vidět od 144 

začátku, že v té situaci se dokáže orientovat a že tak spíš si to dělá po svém. U něj ani 145 

nebyl problém zjišťování toho názoru, protože on byl jako velmi spontánní u všech těch 146 

her, u všech činností, kdy se zjišťoval názor toho dítěte, tam to bylo úplně v pohodě. My 147 

jsme se ho mohli zeptat úplně na cokoliv a on se jako nebál o těch věcech mluvit a 148 

zároveň si je tak nějak dělal pořád po svém. Tam bylo vidět, že se potřebuje tak nějak 149 

vymezit. Tam u nich, u tohoto dítěte nebyla tolik vidět tak velká proměna, protože on 150 

vlastně od začátku nějak byl schopný se o sebe postarat, ale v čem vidím tu změnu, tak 151 

to bylo to, že on už pak velmi rychle chodil do té čekárny, že vlastně hodně ukazoval 152 

rodičům pak ty výrobky, bral oba. Nějak se tam objevila silná identifikace s tím otcem, 153 

že ten táta byl pro něj nějak hodně důležitý, že ten mužský vzor tam pro něj byl silný. 154 

Zároveň i ta maminka, že tomu nijak nebrání. Takže on mi přišel, že tak nějak zcela 155 

přirozeně inklinuje k tomu tatínkovi, ale že tam není ten problém, že by někdo byl proti 156 

tomu. Zároveň bylo vidět, že on je schopný si asi i těm rodičům jakoby říct, co 157 

potřebuje. I tady si všechny činnosti dělal prostě úplně po svým. My jsme mu říkali 158 

zadání, ale on to pak slepil úplně jinak a byl na to jakoby pyšný. To bylo dobrý. 159 

Zároveň si myslím, že taky to hodně bylo ovlivněný tím, že tato rodina, že vlastně ten 160 

tatínek tu dvakrát nebyl v tom programu, což si myslím, že je hodně velký problém 161 

z toho důvodu, že Kája tady taky jednou nebo dvakrát nebyl, takže tam vlastně není 162 

úplně možný, myslím si, že by tam byly ještě úplně jiný výsledky, kdyby opravdu se ho 163 

účastnili všichni poctivě. Tam byl problém v tomhle, že my jsme pak třeba na konci to 164 

závěrečné setkání Kája tady nebyl a to je prostě velký problém v tom, že ten Kája tu 165 

nebyl asi dvakrát a my jsme pak vůbec neměli možnost se podívat, jak on je schopný 166 

být v té místnosti s rodiči, s oběma, jak jsou schopni ti rodiče se k sobě nějak vztahovat, 167 
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že tam to byla chyba, že oni tu nebyli. Takže tam nejsem schopná jako úplně zhodnotit 168 

to dítě jak to dopadlo. Ale rodiče si myslím, že říkali, že je to dobrý, že to nějak 169 

funguje. Ale zase mám pocit, že měli nějaké párovky, kde říkali, že to zase nefunguje, 170 

takže to vůbec nevím, jak to dopadlo.  171 

V: A ta třetí rodina?  172 

R: Třetí rodina, to je Adélka a Adámek, a tam vlastně jakoby za těch pět let nebo čtyři 173 

roky toho sporu, tak z těch dětí, já jsem viděla tu holčičku před těmi třemi a půl lety 174 

malinkou ještě, takže jsem vlastně měla možnost jí vidět tenkrát a teď, že jsem si jí i 175 

pamatovala, a tak to bylo už jenom to, že oni nastoupili do programu, tak to byl velký 176 

úspěch celé té rodiny, protože oni to vlastně řešili celou tu dobu přes soudy a hodně 177 

těmi sporovými cestami, kdy oni na sebe hodně útočili a udávali a tohle už bylo jenom 178 

to, že nastoupili bylo úžasný počin. Ty děti vlastně ze začátku to bylo takový jako 179 

podobný, že nám připadalo, že ten vztah s tím tátou vlastně vůbec neměly. Tam ten 180 

kontakt s tím tátou probíhal hodně nepravidelně nebo byl takový hodně malý a docela 181 

dlouho on vůbec nebyl s tím malinkým Adámkem, že nebyli v tom kontaktu. Takže tam 182 

bylo i vidět z obou těch dětí, že toho tátu moc neznají a u toho Adámka hlavně, že to 183 

bylo takový jako jakýkoliv jiný člověk. Tam nebyl úplně ten vztah nějaký jakoby pevně 184 

vybudovaný a že se mi pak zdálo i že během těch aktivit, třeba když si vezmu toho 185 

Adámka, že on tak jako spíš se vázal na jiný lidi v té rodině než na toho tátu. Hodně 186 

vztahovou osobou byl jeho malý sourozenec, že hodně mluvil o malém sourozenci a 187 

vlastně neměl samotné zážitky s tím tátou, že tam vždycky nějak figurovala ta jeho 188 

rodina. Takže tam bylo myslím pro tyhle děti hodně zajímavý, že mohly vidět tu rodinu 189 

jako pohromadě aniž by se hádali, protože oni tam pak i popisovaly, že i ty přechody 190 

jsou takové náročné nebo ty přejezdy, kdy přechází od jednoho k druhému a že je to pro 191 

ně takové stresující. Ten Adámek byl dost malý, tam bylo vidět, že oproti tomu 192 

druhému chlapci je takový hodně dětský a u těch aktivit moc dlouho nevydržel, takže 193 

pro něj si myslím to bylo hodně tím zážitkem a že i pro nás to bylo hodně těžký v tom, 194 

že ten otec tam téměř nijak nevystupoval pro ně v jejich očích, takže my jsme museli až 195 

tak trošku direktivně tam vkládat toho otce, že jsme se ptali „a co tatínek? Dáš sem 196 

tatínka?“ Což pro nás bylo zase jako zajímavý a dobrý v tom, že jsme pak mohli toho 197 

tatínka hodně podporovat v tom, aby s těma dětma měl samostatně ty zážitky a zdá se 198 

mi, že tam to docela padlo na úrodnou půdu, že on částečně nějak pochopil, že opravdu 199 

ho ty děti potřebují ho jako zvlášť ještě s ním být a že potřebují ty zážitky bez jeho 200 

současné rodiny, ale stejně ač jako mu to vlastně bylo opakovaný pořád dokola, tak si 201 
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myslím, že si to stejně uvědomil až u soudu. My jsme to vlastně napsali do té zprávy, že 202 

nám tohle přijde jako problém a on za to na nás byl hodně naštvaný, takže vypadal, že je 203 

špatný otec, ale myslím si, že to byla věc, která pro něj byla nějak přínosná a on i ten 204 

táta to hodnotil tak, že si myslí, že ten program je spíš pro děti a ti rodiče pak musí na 205 

těch dohodách pracovat. Takže u toho Adámka bylo jako i vidět ten posun v tom, že 206 

během těch rozhovorů na téma té rodiny, že tam víc zařazoval toho taťku, že předtím 207 

téměř vůbec o něm nemluvil, ale ke konci jako víc, ale o těch přestávkách zase tady 208 

prostě hodně ta maminka je hodně k sobě brala a vlastně jako nějak nechtěla je pouštět 209 

k tomu tátovi, že sama tam měla nějaké obavy a došlo vlastně k té určité koalici s tou 210 

druhou maminkou úzkostnou a že možná ta druhá maminka jí hodně podpořila v téhle 211 

nějaké…že uzurpovaly ty děti až. Takže tam se to vlastně, tam se asi podařilo to, že ty 212 

děti víc vnímají tátu jako tátu, že ten táta dává dětem víc možnost ho zažít samostatně 213 

jako jenom jejich tátu a sobecky si ho užily a zároveň je to, že ten Adámek s tím tátou 214 

má nějaký zážitek a ta Adélka to je takový neuchopitelný dítě. Tam je spíš, ani ne že by 215 

byla popouzená k tomu tátovi, i když bylo vidět, že ona má informace, které by vůbec 216 

mít neměla, že měla fantazie okolo jakoby ukončení toho manželství, že tatínek je 217 

vyhodil z domečku a že tam měla hodně takový jako proti tomu tátovi nějaký křivdy, 218 

který určitě věděla od té matky a že to bylo jako něco, co jí jako nějak dokázalo, že je 219 

ten táta vlastně nemá rád. I když ono to tak vlastně ani nebylo nebo ten příběh měly 220 

hodně zkreslený. No a ten vlastně u toho závěrečného v téhle rodině mě přišlo hodně 221 

důležité to zjištění, že vlastně ti rodiče téměř neudělali žádný pokrok a že se to v jejich 222 

hlavách nikam moc neposunulo a že vlastně oběma rodičům bylo jedno, že ty děti jsou 223 

z toho nějak jako zklamaný nebo že tam je nějaké napětí, že tam bylo vidět u toho 224 

chlapečka, že úplně s tou maminkou tak cloumal, že byl hodně neklidný, když tam byla 225 

nějaká aktivita a že mi to přišlo, že je to spíš opravdu z toho napětí, které on tam cítí 226 

z nich a zároveň, že ti rodiče nebyli schopni si toho všimnout. I u té holčičky, že jako je 227 

vlastně hodně těžký vidět, že se nikam neposunuli a že ona jim naplánovala, že ten 228 

poklad najdou velmi brzo, tak že to tak vlastně vůbec není. Takže tam to bylo hodně 229 

smutný v tomhle, ale zároveň se to změnilo až po tom programu víc a to víc budou 230 

vědět kolegové, kdy soud tam nějak zasáhl v tom, že ten soud měl zprávu od nás a my 231 

jsme hodně v těch zprávách jako opakovali to, že je potřeba, aby oni se dohodli, i když 232 

oni nechtěli a že jsem tam napsala nějakou větu, která je jako hodně naštvala a to bylo 233 

to, že rodiče se vzájemně neuznávají jako kompetentní k rodičovství a že to je velký 234 

problém. To tam nějak ta soudkyně hodně podpořila v tom, že jestli teda opravdu nejsou 235 
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schopni tohoto, tak jak chtěj vychovávat ty děti a že tam se mi zdá, že se to hodně 236 

otočilo a že tam pak bylo možný, kolegové vyprávěli, že už na té párové konzultaci 237 

hodně si šli naproti nebo že si byli vstřícní. Což předtím nebyli, ale zase prostě tam je 238 

vidět, že to nemají zpracované, že tam pořád opakují ty vzorce. Takže to je ta poslední 239 

rodina.  240 

V: Jakým způsobem probíhala práce v dětské skupině? Metody, které jste 241 

používali, co jste během těch setkání s dětmi dělali? 242 

R: Tak, my vždycky na začátku to první setkání je hodně o mapování toho prostoru, 243 

toho bezpečí tady, nějakého režimu, návyku na ten režim, takže máme i ty aktivity. 244 

Záleží hodně na skupině, jak je složená, ale když jsou nějak věkově k sobě, tak ten 245 

program je většinou tak, že ze začátku jsou taková cvičení spíše abreaktivní, ty děti jsou 246 

nervózní z toho příchodu, že tady dlouho nebyly, jsou tady oba rodiče, takže hodně buď 247 

je necháme mluvit o tom, jak jim dneska je, jak se tady cítí, co tady teď prostě zažily, 248 

jak se sem těšily a tak. Necháme je jako tak vyklusat třeba, a potom vlastně ten program 249 

je takový řízený, takže tam máme většinou připravenou nějakou aktivitu. U toho 250 

prvního jsou to spíš aktivity, kdy my poznáváme ty děti a kdy my si s nimi vytváříme 251 

nějaký vztah, takže u těch prvních aktivit je to, že ty děti nám ukazují svůj svět a malují 252 

věci, které mají rádi a které mají blízko sebe a tam my už samozřejmě mapujeme i to, 253 

jak se tam vlastně vyskytují nebo nevyskytují ti rodiče. Takže to bývají do té přestávky, 254 

pak je ta přestávka, kde se snažíme s těma dětma mluvit o tom, že bude přestávka, jaké 255 

to pro ně bude, že tam budou s oběma rodiči, jestli mají nějaké obavy, jestli je něco, co 256 

můžou udělat, že vlastně se je tam snažíme nějak zkompetentnit, aby tu situaci zvládly 257 

samy, po přestávce zase bývají nějaké abreaktivní cvičení, kde ty děti jsou úplně nabytý 258 

z té situace, tam je i hezky vidět, jak které dítě reaguje na tu přítomnost obou rodičů, 259 

takže některé děti jsou spíš unavený, ale z toho lítají, ale některý mají hodně energie, 260 

takže tam se taky většinou dělají nějaké abreaktivní cvičení a už se pak buď dodělává ta 261 

aktivita z předtím popřípadě se dává ještě nějaká jednoduchá aktivita, která nám 262 

dokresluje tu aktivitu předtím. Takže jsme pak dělali, že si třeba něco předpřipravíme, 263 

že jsme dělali souhvězdí rodiny, kde oni si udělali body, kam oni patří ke komu, některé 264 

děti vyloženě mapu kreslí tu rodinu, a pak druhá půlka se to třeba fénovalo. Takže nám 265 

přišlo, že ta jedna nějaká výtěžná aktivita na zjištění toho názoru je až dost pro to dítě a 266 

bylo to tak, že my jsme hodně zhodnocovali, jestli vlastně je dobrý, aby ti rodiče hned 267 

viděli ty výtvory těch dětí, protože z toho původního modelu je to tak, že oni nesmí 268 

vlastně do prostředí té herny a v tomto běhu jsme to taky tak udělali a bylo to z toho 269 
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důvodu, že nám přišlo, že opravdu by tam u některých rodičů mohlo dojít ke nějakému 270 

zneužití toho, že by viděl ten výtvor a že by se pak moc doptával. Takže tam jsme 271 

hodně v průběhu toho programu zvažovali, kdy těm dětem dovolit, aby těm rodičům to 272 

ukazovaly. Takže to byly tyhle aktivity. Pak tam byly aktivity na to, aby oni si 273 

uvědomily, co mají rodiče rádi, co nemají, aby my jsme zjistili jaký o rodičích mají 274 

přehled, jaké s nimi mají zážitky, jak jako koukají na tu rodinu a jak komu dopřávají 275 

vlastně ty věci, co mají a nemají rádi, takže formou nějaký koláže jsme tvořili takový 276 

jako velký formáty, kde vlastně vždycky na tom papíře byla celá ta rodina, aby tomu 277 

dítěti se nějak utvrzovalo ten dojem z toho, že ta rodina je jako celek, že to funguje jako 278 

jednotka, aby furt jako viděli, že oni patří do nějaké jednotky. Takže to byly ty věci, co 279 

mají a nemají rádi, pak jsou tam aktivity na to, že máme takovou knížku, jmenuje se to 280 

Človíček, ovečky a problém a oni si tam hledají po tom, co my jim povíme takovou 281 

pohádku o tom, že jsou ti rodiče takové ovečky a že mezi sebou mají nějakou překážku 282 

a oni se jí snaží vlastně překonat tady, tak jak to vlastně vypadalo předtím, jak se 283 

potýkali s tou překážkou, takže mapujeme ten stav předtím, kde ty děti většinou vybírají 284 

ovečky, které naráží do té překážky hlavou, tlačí ji někam, někdy jí jako podlézají, že se 285 

až svlékají vlastně, někdy se po takových mrtvolkách vlastně sápou přes tu překážku, a 286 

pak jím říkáme, jak by si přály, aby ti rodiče tu překážku překonali, a tam je docela 287 

zajímavé, že vlastně ty děti nějak cítí, že ten program by jim nějak mohl pomoct a 288 

hodně vybírají jeden obrázek, a to je obrázek, kde je stádo oveček a kde stádo oveček tu 289 

překážku rozdupe a to mi přijde, že je vlastně úžasné v té paralele toho programu a je to 290 

pro nás hodně výtěžné, že s tím pak ještě pracujeme (přerušeno na cca 1 minutu kvůli 291 

zvonku a příchodu klienta do KC). 292 

V: Ještě bych se tě zeptala, jestli se podařilo názorem dětí nějak ovlivnit tu 293 

konfliktní situaci rodičů? 294 

R: Myslím si, že vlastně v tomhle programu se dá ovlivnit dvěma způsoby. Jeden ten 295 

způsob je, že ovlivní přímo ty rodiče, že jim předám názor toho dítěte a oni si ho 296 

zvědomí, co vlastně to dítě potřebuje a začnou se tomu sami nějak přizpůsobovat, a to si 297 

myslím, že se docela podařilo u toho Adámka a té Adélky, že ten tatínek tím, že my 298 

jsme vlastně už psali tu zprávu tomu soudu, ač jsem s ním o tom mluvila, tak stejně si 299 

myslím, že mu to až jakoby došlo déle a to bylo až u toho soudu, když to bylo napsané 300 

černé na bílém a četla to tam ta soudkyně, že to už pro něj bylo nějaký notný důkaz, 301 

takže tam si myslím, že se to hodně podařilo, protože oni na té poslední párovce 302 

opravdu začali přemýšlet o tom, že je to potřeba ty věci měnit jakoby od nich. Co se 303 
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týká toho Káji, tak tam vlastně tím jak ta rodina vůbec nebyla motivovaná a i ta 304 

pracovnice toho OSPODu vlastně si nevyžádala nějakou zpětnou vazbu na názor toho 305 

dítěte, tak tam vlastně nebylo nějak jakoby šance jim ho předat a i tím že oni nebyli na 306 

tom posledním setkání, ale to my těžko ovlivníme prostě, když nepřijdou, takže tam si 307 

myslím, že se to ne úplně podařilo, zároveň jsme se to nějak snažili kompenzovat tím, 308 

že třeba kolegové, že jsem jim předala nějaké informace a že oni pak s nimi ještě o tom 309 

mluvili. Takže tam si myslím, že spíš docházelo k nějakému jakoby zážitku přes ty 310 

aktivity s těmi ostatními dospělými a že ten program tady u toho byl jenom pro to dítě, 311 

aby si fakt uvědomilo, že se o sebe nějak může postarat samo. U Dominičky, tam 312 

vlastně ten názor byl pěkně popsaný v těch zprávách, protože my jsme psali několik 313 

zpráv vlastně od té doby toho programu a tam byl velký problém toho, že oba ti rodiče 314 

asi mají nějaké specifické potřeby a prostě je pro ně těžké přijmout, že to dítě ještě to 315 

má nějak jinak a tam se nám to asi podařilo tím, že jsme měli možnost ovlivnit ten 316 

rozsah, toho kontaktu a že furt tam hraje roli v tom dalším domlouvání přes ty soudy a 317 

přes OSPOD v jakém rozsahu to bude. Takže tam mám pocit, že vlastně pořád čerpáme 318 

z toho zážitku těch neverbálních informací od toho dítěte, jak ono to má. Ale tam 319 

vlastně skoro došlo, nebo paní si hodně přála, vlastně situaci, aby my jsme verbálně 320 

předali informace, které ona nám dala, takže tam bylo velké riziko, že může dojít ke 321 

zneužití názoru toho dítěte, protože bychom mohli vydávat jeho nepravý názor, názor 322 

matky za jeho názor a ona to chtěla takhle opřít i u toho soudu, aby my jsme tam dali 323 

věci, které byly zmanipulované, a to my jsme neudělali. Takže mi to přišlo dobré v tom, 324 

že my můžeme ten názor toho dítěte nějak, nejenom z toho, co říká, ale zároveň i z toho 325 

co vidíme.  326 

V: Napadají tě nějaké limity tohoto programu? Co by se dalo udělat lépe? 327 

R: Přijde mi, že vlastně tam jako bylo hodně problematické ten výběr těch párů, že to 328 

mi přijde jako klíčové, dát si hodně času na pečlivý výběr těch rodičů a těch rodin, že to 329 

mi přijde jako hlavní klíč k úspěchu celého toho programu a ta příprava těch 330 

jednotlivých rodin do toho programu a té motivace, protože tady se to ne úplně 331 

podařilo. Přišlo mi, že ne úplně každý je motivovaný a neuvědomuje si přínos toho 332 

programu. Říkám si, že by možná hodně pomohlo i částečné zpoplatnění, aby se ti 333 

rodiče cítili více motivovaní. Pak si myslím, že limity jsou určitě takový, že ne každá 334 

rodina se do tohoto programu hodí a že se tady pěkně vlastně zase nějak ověřilo to, že 335 

pokud jeden nebo oba rodiče inklinují k nějakým psychickým potížím nebo 336 

psychiatrickým, tak ten program pro ně není úplně vhodný nebo jako jim může něco 337 
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přinést, ale zároveň pro ty terapeuty je to hodně náročné a ty výsledky jsou hodně malý, 338 

protože ten program je zaměřený hodně na ten zážitek a na to uvědomění a vnímání té 339 

situace, a když ti lidé to mají zkreslený už jako z té podstaty, tak jako jim to nemůže 340 

úplně dojít. Takže tam vidím ty limity. Hodně spolupracovat s tím OSPODem, aby ten 341 

OSPOD rozuměl tomu, co tady děláme a aby oni byli edukovaní o tom, co mají těm 342 

klientům říkat, když už je sem posílají a aby jim vysvětlili, že to není jenom jako trest, 343 

ale aby v tom viděli šanci na nějakou změnu, aby se tam podpořila ještě víc ta motivace 344 

a pak pořád komunikace s těma OSPODama, aby to někam směřovalo prostě, aby ten 345 

OSPOD si hlídal, jestli chodí, aby klienti věděli, co se stane, když nebudou chodit, aby 346 

tam byly jasně vymezené hranice. To znamená i mimo ten program. Takže aby my jsme 347 

s nimi byli domluvení, co se stane, když nebudou chodit a to pěkně zafungovalo u 348 

některých těch rodin, ale zároveň třeba u jedné ne, protože ta neměla žádnou hrozbu, 349 

takže sem moc nechodili a moc se jim stejně nestalo. Takže tam jasně vymezené 350 

hranice, a no asi takhle.  351 

V: Napadá tě ještě něco? 352 

R: Asi syndrom zavrženého rodiče, že si myslím, že tady vlastně ta Dominička, že to 353 

bylo na hranici únosnosti toho programu, že asi hodně mírný syndrom si myslím, že se 354 

dá zařadit, ale sežere to hodně energie těm pracovníkům, takže ten syndrom bych téměř 355 

nezařazovala, ale zároveň jako mě nenapadá nic moc, co jiného s ním, krom toho dítě 356 

fakt umístit do nějakého neutrálního prostředí, což je jako smutné. Asi hodně ta 357 

prevence, aby to nezašlo až tak, že ty děti fakt ten syndrom mají. Čím dříve ti lidé v tom 358 

sporu nastoupí do toho programu, tak mi přijde, tím větší je šance, že si tam něco jako 359 

uvědomí. Hodně důležité je zastavení těch sporů u těch soudů, aby fakt se nesoudili, aby 360 

dodrželi ty pravidla a to je: že se nesmí soudit, musí to zrušit nebo zastavit, musí 361 

docházet, aby vlastně i ten program neskončil jenom tím, že skončí program, ale aby 362 

tam následovala ta péče o celou tu rodinu. Takže přesně, aby ti klienti byli motivovaní 363 

k tomu, že po skončení toho programu začíná ta práce toho, že oni můžou udělat tu 364 

dohodu, že oni mají teď šanci to změnit, že oni můžou změnit ten svůj osud bez toho 365 

soudu, že oni už můžou vyjít jako ti hrdinové s tou dohodou k tomu soudu, aby oni 366 

pochopili, že to je velký přínos.  367 

V: Napadá tě ještě něco, co by mělo zaznít? Co nebylo řečeno?  368 

R: Asi že je to hodně náročná práce pro ty pracovníky, že je to úplně nejvíc jako 369 

naakumulovaný nějaký stres vlastně těch rodin, se kterým se tady ti pracovníci jako 370 

potkávají a že je třeba pro mě jako pro vedoucího dětské skupiny hodně těžké vidět jak 371 
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ty děti jsou vlastně těmi rodiči poškozovaný tím, že rodiče sami nejsou schopní s tím 372 

nějak konstruktivně pracovat a já tady pak supluju nějakou jako roli dospělého, který se 373 

snaží někam je konstruktivně směrovat nebo těm dětem ukázat, že to jak se cítí je 374 

v pořádku, ale že stejně jako vím, že v některých těch případech se, já udělám nějakou 375 

práci, ale konečná práce je na těch rodičích. Takže si myslím, že tohle je jedna z velmi 376 

obtížných aktivit, co děláme. Taková asi rychle vedoucí k vyhoření pracovníků. Takže 377 

to je asi to, co by mělo zaznít nakonec, ale že máme radost, že z toho prvního běhu jsou 378 

ty úspěchy jako viditelný a že vlastně ta úspěšnost z toho programu má být 30 %, což je 379 

jako hodně málo, ale vlastně hodně vysoký procento vzhledem k řešení v rozvodový 380 

problematice, ale že stejně pro mě je to těžký, že je to jenom 30 %. Takže tak.  381 

V: Tak ti moc děkuju.  382 
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Příloha 19 

 

Rozhovor se sociálním pracovníkem - dětská skupina 

 

Výzkumník: Chtěla bych vědět vaše zhodnocení tohoto běhu programu z pohledu 1 

terapeuta dětské skupiny?  2 

Respondent: Zhodnotit se to dá ze dvou způsobů, buď jaký to má výsledek, to se pozná 3 

až po těch párovkách, co tu probíhají a to je dost pohyblivý, ten výsledek. I když ne teď 4 

jako s odstupem dvou měsíců se tam dějí nějaké úspěchy. Takže jsou schopní jako víc 5 

komunikovat. Takže to je relativně, to myslím, že splňuje ty procenta těch 30 % jakoby 6 

úspěchu, 30% mírného úspěchu a 30 % neúspěchu. V porovnání s tím prvním během, to 7 

bylo víc frustrující. V tom prvním běhu byla 100 % úspěšnost. To bylo vidět i teď jak 8 

byli přizvaný, na „setkání veteránů“, tak tam se měly sloučit vlastně tyhle dvě skupiny, 9 

z té druhé nepřišli asi tři lidi, z té první přišli všichni asi až na jeden pár a to zapojení, i 10 

těch dětí, i těch dospělých, i ta hodnocení toho, co proběhlo, je nesrovnatelný. Takže 11 

tak. 12 

V: Jakým způsobem probíhala práce s těma dětma během setkání? Na co jste se 13 

zaměřovali? 14 

R: Stěžejní, tady ty děti sehrály roli, že tu vůbec jsou. To je dost důležitý a úkolem, aby 15 

se jim tu také líbilo, aby se sem rády vracely, abychom navázali nějaký vztah. Takže to 16 

je stěžejní, protože ta přítomnost dětí prostě dělá celou tu situaci, protože jde o, vlastně 17 

tam to krásně shrnul potom ten jeden protagonista potom na těch párovkách, že vlastně 18 

až teď si uvědomil, že to vlastně celé tohle setkání ten holandský model, že bylo o 19 

dětech, vciťovat se do dítěte, až teď takhle po čase mu to došlo. To znamená fakt se 20 

vcítit do potřeb dítěte a ty párovky jsou teprve o nich. Takže v tomhle jsou děti jako 21 

zásadní a důležitý. Takže cíl není až tak terapeuticky s nimi pracovat, protože jde o celý 22 

ten systém, ale zjišťovat určitě jejich názor takovou formou, že se dá i předat těm 23 

rodičům tak, aby to je nějakým způsobem ovlivnilo, aby se jich to dotklo. To znamená 24 

furt do popředí dávat ty jejich potřeby, zájmy a názory a různýma technikami se vlastně 25 

s nimi v tom způsobu pracovalo, aby měli i pocit, že vlastně můžou jako v bezpečným 26 

prostředí říct jak to vidí a co cítí v tom všem, že jsou tam důležitý, že ten názor jejich je 27 

důležitý.  28 

V: Viděl jste nějaký posun u dětí během jednotlivých setkání? 29 
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R: Určitě se posílila nějaká kompetence právě tohle říct, vůbec otevřít to téma, že se s 30 

nimi, někdo baví, protože ti rodiče jsou většinou zaslepeni těmi svými křivdami, tím 31 

konfliktem a neslyší to dítě. Nevidí, že i když, to je taková klasická věta „ale já to před 32 

ním neříkám, jakože nemám ráda toho manžela“. Tam se i učí, že i napjatý ticho v tom 33 

prostoru, když zkouší v pozici toho dítěte, že je prostě hrozně nepříjemný. Když se 34 

nemluví, tak je to druh komunikace, která prostě to dítě ničí. Takže ten posun byl v tom, 35 

že fakt dokázaly o tom jakoby mluvit, dokázaly si říct, co chtějí, jak se cítí. To 36 

znamená, můžou teď posílení touhle kompetencí tenhle systém měnit. Ač třeba v útlém 37 

věku tak svým názorem ho můžou jako přetvářet.  38 

V: Viděl jste v tomhle běhu, že by se to u někoho podařilo? 39 

R: Jako já myslím, že ve větší nebo menší míře u každého, protože o tom to je, takže jo. 40 

V: Myslíte, že se podařilo zjištěným názorem dítěte nějak ovlivnit tu konfliktní 41 

situaci v rodinách? 42 

R: Jsou to střípky vlastně všechny ty tvorby, pískoviště, všechny obrázky, smajlíci, tak 43 

vlastně vybraný a dětma požehnaný ty výtvory se ukazovaly, buď skupinově těm 44 

rodičům, anebo i na individuálním rozhovoru s nimi. Některé jsme si „vyzobli“ ještě i v 45 

průběhu toho běhu pro individuální práci a vlastně se tam trošku to poradenství nebo ta 46 

konzultace se od toho odpíchla. Takže určitě jo.  47 

V: Vyskytly se nějaké překážky v tomto běhu, které by dětem bránily vyjádřit ten 48 

jejich názor, něco problematického v dětské skupině?  49 

R: Ne, byla tam třeba u té holčičky jedné, tam bylo přesně ten blok „ale já si o tom nic 50 

nemyslím, já nevím, to je věc maminky a tatínka“. Takže to, ten pocit, že jako to není 51 

moje věc, abych do toho „kecala“ bylo těžký překonat u téhle holčičky. Trošku tam byla 52 

cítit nějaká manipulace, ze strany jednoho rodiče. Takže s tím jsme tam zápasili, ale ta 53 

tvorba je dobrá v tom, že vlastně nezjišťuje to, že se jí neptáte na jejich názor, ale že to 54 

tam přirozeně vyvstane. V těch tvořivých hrách. Takže žádné větší překážky. 55 

V: Máte nějaké informace o rodinách, jak to s nimi dopadlo? 56 

R: Teď, ono to pořád pobíhá, takže aktuálně ty výsledky nevím. Vím, že jeden … ne to 57 

nevím. Já s nimi nepracuju pak už s dospělými.  58 

V: Napadá vás k tomu programu, co by se dalo příště udělat lépe? 59 

R: Nevím, tak můžeme zvažovat motivaci. Motivace je pro tohle zásadní. Právě jak 60 

máme srovnání prvního a druhého běhu. Když sem pošlou někoho „befelem“ anebo 61 

jsme to dostatečně nezdůraznili na tom … i když jim to vlastně bylo zdůrazněný pořád, 62 

že my nejsme od toho, abychom pracovali na jejich vztahu, že jim nabízíme prostor, aby 63 
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oni mohli pracovat. Takže ta motivace se dá podpořit třeba tím, že si částečně to budou 64 

hradit. To znamená, že fakt mají zájem jakoby něco udělat. Takže oni si toho často 65 

neváží. Ono je to velmi nákladné, když se to spočte, jsou tu čtyři pracovníci, je to osm 66 

setkání společných, pak je ještě jedno těch „veteránů“, a pak jsou tam ještě párovky. Ta 67 

zodpovědnost by se tam mohla zesílit, zodpovědnost za to, jak to dopadne. Takže tohle 68 

je jedna věc. Ale to je … ta motivace je zásadní, takže se to udělá takhle, že si část 69 

budou hradit nebo že se víc připraví to, co je vlastně čeká, co se od nich očekává taky, 70 

to je další věc a víc párů. Myslím, že to by taky prospělo celé té dynamice, protože když 71 

tam jeden vypadl, ten pán několikrát nebyl, Tak už se to prostě narušilo, že ty tři páry je 72 

fakt minimum, že když někdo vypadne, tak už je to problém. A napojit na to ty párovky, 73 

a že výsledkem by měla být nějaká dohoda, což je hmatatelná výsledek i pro ty 74 

OSPODy, který je sem posílají.  75 

V: Napadá vás ještě něco, co nezaznělo a mělo by zaznít?  76 

R: Nezaznělo spoustu věcí (smích), co by mělo zaznít? Tak to nevím. 77 

V: Dobře, tak já vám děkuji.78 
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Příloha 20 

 
Rozhovor s psychologem – rodičovská skupina 

 

Výzkumník: Mohl bys mi zhodnotit z pohledu terapeuta pracujícího s rodičovskou 1 

skupinou tento běh programu? 2 

Respondent: Tenhle poslední? 3 

V: Ano 4 

R: Tak tenhle poslední byl z hlediska dobrého pocitu z práce, bylo to horší než ten první 5 

a bylo to, já to asi budu porovnávat s tím prvním, bylo to takové, že to bylo narychlo 6 

hodně. Vlastně hned ze začátku odpadl jeden pár, takže se to chvíli stabilizovalo. Pár 7 

setkání trvalo než se to nějak tak uklidnilo, byla tam taková ta nízká motivace těch lidí, 8 

spíš taková ta vnější jakože musí chodit a že jim něco hrozí a nedošlo k úplnému 9 

zastavení těch soudních sporů, takže tohle myslím, že by byl velký faktor úspěšnosti 10 

toho. Pořád tak udržují ten konflikt docela drsně, když tam se pohádají, přijdou zpátky 11 

zase, jako by to bylo pořád od nuly. Ale ve finále je to zvláštní jak se to proměňuje, že 12 

pár, co vypadali, že nemají takový konflikt, že se domluví, tak ti teď po těch, teď 13 

vlastně, co měli mít párovku druhou po tom, tak nepřišel pán, že už nechce chodit, takže 14 

tam nevíme, jeden pár taky nevíme, ale zase ten, co vypadal, že se to nepohne, tak ten 15 

zase se pohnul hodně. Ten pořád spolupracuje. Tam už byly asi tři párovky a ještě jedna 16 

je naplánovaná. Tam je to zase hodně dobrý, hodně velká změna.  17 

V: Jak probíhala práce v rodičovské skupině? Na co jste se zaměřovali?  18 

R: Tak v té rodině i teď to hodnotili tak, ten jeden pár, co se zrovna začíná domlouvat, 19 

takže ty skupiny pro rodiče jsou hodně o dětech a jde o to dostat ty rodiče do pozice 20 

těch dětí, jak se můžou ty děti cítit, k tomu jsou ty techniky. S tou židličkou dětskou, co 21 

tam je za techniky…Jo je tam to jak se hádají, že se tam vlastně hádají přes ty židličky a 22 

tam sedí někdo jako to dítě, ty si tam vlastně byla, že si to viděla, tak tohle. Pak je tam 23 

to, že se už hádají a děti se odsouvají, že si vzájemně dávají zpětnou vazbu a každý si 24 

tam vyzkouší jaké to je sedět na té židličce jako to dítě. Tak to jsou techniky, kterýma se 25 

tam zabýváme.  26 

V: Dokážeš nějak zhodnotit nebo posoudit jaké to bylo pro ty rodiče, případně co 27 

prožívali?   28 

R: Já myslím, že ty techniky jsou pro ně náročné v tom, že je to něco, co neznají 29 

nějakou situaci, která je jako do nějaké míry hraná, že jakoby hrají to dítě nebo hrají to, 30 
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že tam vykřikují jakoby ty hádky. Takže to může být i nějaký stud před těmi ostatními a 31 

také to, že jsou tam ty páry a teď se tak nějak porovnávají asi. Možná, že mají zpětnou 32 

vazbu o tom jak je to hrozné u těch druhých a že to nechtějí. Může se stát, že si tak jako 33 

uvědomí, že to tak mají taky no a to se taky nemusí stát. Ti rodiče hodně hodnotí ty 34 

ostatní, ale ne sebe a tím jako od toho můžou unikat. Co tam prožívají, no ideálně to, co 35 

to dítě, ale to úplně přesně nevím.  36 

V: Byl vidět u některých rodin posun během těch setkání? 37 

R: Právě, že je to takové, že se to rychle mění. Možná, že takové počáteční hraní, jakože 38 

vlastně nemají problém, že se jako tak tváří, že nemají problém, a pak se to postupně 39 

jako…vlastně tam byl jeden pár, když se měli konfrontovat s nějakým tím problémem 40 

na kterém uvízli, tak vlastně nebylo nic, že to bylo v pohodě, jenže pak na další skupině 41 

to bylo tak, že mají hrozný konflikt, že se nedokáží dohodnout a tak. Říkali, že jim to 42 

nepomáhá, takže se to dost mění.  43 

V: Dětská skupina byla zaměřená na zjišťování názoru, myslíš si, že se nějako 44 

podařilo názorem dětí ovlivnit konflikt rodičů nebo tu rozvodovou situaci?  45 

R: No tady v tomhle běhu zrovna se moc nepodařilo zjistit nějaký konkrétní, na rozdíl 46 

od toho prvního běhu, kde ty děti dokázaly říct, že chce být u táty a jezdit k máme na 47 

víkendy, což se pak stalo a i to tomu hodně pomohlo, že oni to vlastně slyšeli od toho 48 

dítěte, jak to chce a vlastně ten pár, my jsme s nimi ukončili spolupráci s tím, že 49 

skončily soudy a oni už si všechno zařídili. Ale teď se to úplně nepodařilo s tím, že ty 50 

děti byly hodně zatížený tím. Takže to spíš nahrává k tomu názoru, že děti když jsou 51 

tím zatížený, že se nemají možnost jako nějak subjektivně se k tomu vyjádřit nebo že ta 52 

zátěž je tak velká, že ani nevědí, nejsou schopný říct na těch osmi setkáních, vlastně to 53 

nedokázaly úplně nějak vyjádřit.  54 

V: Napadají tě nějaké limity na straně rodičů, které by bránily v práci? 55 

R: No ty soudy no, že to neukončili. To byla dost velká limitace.  56 

V: Napadá tě něco z pohled vás terapeutů, co by se dalo udělat příště lépe, na co si 57 

dát pozor? 58 

R: Určitě to chce a máme to i teď naplánovaný, dělat tu přípravu dřív, vybrat páry dřív a 59 

udělat i párovky dřív, udělat jich i víc před tím. Takové přípravy, aby vlastně zjistili, 60 

proč tam mají být a že tu motivaci najít k tomu už před tím. No to je asi nejdůležitější, 61 

aby ta motivace byla spíš vnitřní  62 

V: Ještě něco tě napadá, co nezaznělo a mělo by zaznít? 63 
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R: Mě to přijde, že to funguje lépe než normální párovky a je to takové dobré, že je to 64 

naplánovaný dopředu, že to spoří čas. Myslím, i těm rodinám. Nevím, co bych k tomu 65 

ještě řekl. Teď je to hodně jiný ten druhý běh, i jsme ho hodně přizpůsobovali těm 66 

lidem, že jsme dělali jiný věci než s tím prvním. Nejde se spolehnout, že budou 67 

fungovat u všech. Takže to vyžaduje dost takového přizpůsobování se tomu aktuálnímu. 68 

Nevím, co bych k tomu ještě řek.  69 

V: Takže já ti děkuju. 70 
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Příloha 21 
 

Rozhovor se sociální pracovnicí – rodičovská skupina 

 

Výzkumník: Já bych od vás chtěla zhodnocení průběhu tohoto běhu, jak jste to 1 

vnímala jako terapeut v rodičovské skupině? 2 

Respondent: Bylo to jiné než ten první běh. Hodně jiné. Ono opravdu hodně záleží, jací 3 

se tam sejdou lidi, na složení těch rodin, těch klientů a od toho se to odvíjí. Asi taky na 4 

tom i vlastně jak je vyhrocený ten konflikt, který řeší, na tom asi taky záleží.  5 

V: Jakým způsobem probíhala práce s rodiči? Na co jste se zaměřovali? 6 

R: Tak tam bylo vlastně nějak jim pomoct pochopit, co prožívají ty děti v tom konfliktu, 7 

zároveň potom nějaké mechanizmy, které probíhají mezi rodiči, které potom na ty děti 8 

nějak působí a i hodně to bylo zaměřený právě i na to, aby ti rodiče si to mohli sami na 9 

sobě vyzkoušet a prožít si jak se cítí ty děti.  10 

V: Viděla jste u těch rodin nějaký posun?  11 

R: U jednoho páru tam byl posun, ale to jsem upřímně byla trochu skeptická, protože 12 

tam to vzalo jakoby rychlý … z jednoho setkání na druhý to vzalo takový rychlý posun 13 

k lepšímu, tak to jsem sama byla skeptická, aby to vydrželo. Jinak právě u těch zbylých 14 

párů jsem tam viděla … spíš teda neviděla žádný posun nebo minimum. Minimum 15 

nějakých změn, hrozně ulpívali na těch, prostě v tom svém zajetém postoji a nějakých 16 

těch stereotypech. Tam to se moc tedy neposouvali. Ty jedny, ty tak působili nadějně 17 

docela celý ten běh, i když tam byly vlny, jako kolísalo to, ale tam jsem viděla, že 18 

nějaká možnost k tomu posunu by být mohla. U těch ostatních to bylo takové … spíš 19 

jsem byla pesimistická.  20 

V: Dokážete nějak posoudit, jaké to bylo pro rodiče ta setkávání?  21 

R: Jo oni to i sami říkali, že je to pro ně těžké, že sem neradi chodí, že se tu necítí dobře, 22 

že je pro ně těžký … většina z nich neměla zkušenost třeba s nějakým skupinovým 23 

programem, takže uváděli, že je pro ně obtížné před ostatními hovořit o nějakých hodně 24 

jako až intimních věcech soukromých, těch vztahových. Jak to sami mají, jak se cítí, jak 25 

jsou sami nastavení. Říkali, že je pro ně problém i jak jsme tam měli ty modelové 26 

situace, tak i to sehrávat před ostatníma, nějaký rozhovor nebo nějaký dialog s tím 27 

druhým a v tomhle běhu udávali, že sem nechtějí chodit ty děti, že jo, tak zase se nabízí, 28 

co předcházelo čemu, kdo ovlivňoval koho, ale tady to často zaznívalo od těch matek, 29 



37 

 

že sem nerady chodí ty děti. Takže to taky nebylo úplně příjemný tohle. To sem tam 30 

jako zase objevovalo.  31 

V: Na dětské skupině se zjišťoval názor dětí na tu situaci, myslíte si, že se podařilo 32 

názorem dětí nějak ovlivnit tu konfliktní situaci v rodině?  33 

R: No myslím si, že právě moc asi ne, že jsme se i právě snažili předávat výstupy a 34 

informace z té dětské skupiny, jak ty děti to mají, jak se vlastně můžou cítit nebo co se 35 

v nich může odehrávat, jestli tam je třeba nějaký určitý tlak, kterému jsou vystavený. 36 

Jako bohužel si myslím, že ti rodiče na to úplně nenahlídli, nebo že to byly takové věci, 37 

které třeba úplně slyšet nechtěli. Pak to nebylo to, čeho oni chtěli dosáhnout, že to šlo 38 

proti tomu, že to bylo asi pro ně takové jako kontra trochu.  39 

V: Myslíte, že to tak bylo u všech těch rodin?  40 

R: Teď jsem teda mluvila hlavně o jedné té rodině. U té další rodiny tam to tak asi jako 41 

věděli, tam mě překvapilo, že i když byli ti rodiče docela mladí, tak že měli docela 42 

náhled na to jak to asi má ten jejich syn, jak se může cítit, že taky tam je tlak, kterému je 43 

vystavený. Tak jo tam ti to přijímali. Určitě to nebylo takhle jako radikální nebo tak 44 

jako vyhraněné u všech třech párů a ten třetí pár, tak mi tak jako přišlo, že tam chtělo 45 

ještě dál po ukončení toho skupinového programu ještě jako víc pracovat s těmi rodiči, 46 

aby byli schopní, že to třeba nebylo protože si to nechtěli připustit, že to nechtěli slyšet, 47 

ale že už za ty roky jsou v nějakém nastavení, že to k nim jako nedotýkalo, nebo že si to 48 

neuvědomovali, chtělo to ještě dál s nimi pracovat, aby si nějaké věci uvědomili ještě. 49 

Čas na těch skupinách byl pořád jako krátký na tu práci s nimi, aby na to nahlídli.  50 

V: Vyskytly se nějaké překážky nebo limity ze strany rodičů, které by bránily 51 

práci ve skupině? 52 

R: Jo myslím si, že tam měli limity nějaké, takové jako osobní hodně, ale zase otázka je, 53 

že kdyby ta spolupráce třeba trvala déle nebo měli už … jo že teď už třeba budou mít 54 

zkušenosti s tou prací ve skupině, jak asi vypadá, ale jako ty limity tam byly, jakože se 55 

… cítila jsem je, že se nechtějí otevřít, nechtějí o těch věcech mluvit, takže si myslím, 56 

hodně jako v tom osobním nastavení. Potom taky byly u jednoho rodiče pracovní, ten 57 

tam pak chyběl na několika setkáních, takže to taky se dá určitě nazvat jako limit, že byl 58 

limitovaný nějakými pracovními povinnostmi, které samozřejmě upřednostňoval, což je 59 

pochopitelný.  60 

V: Napadá vás něco, co byste vy jako terapeuti, mohli udělat příště jinak?  61 

R: Asi jako důsledněji nebo nevím no, možná vybírat už ten prvotní výběr těch rodin, 62 

možná tam fakt nepatří rodiny, kde už je nějaký podezření, že už se rozjíždí ten 63 
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syndrom zavrženého rodiče, pro ty úplně už to asi není indikovaný, i když ta terapeutka, 64 

ty holandské terapeutky popisují, že tam taky měli takové rodiče, kteří několik let 65 

neviděli děti nebo kde prostě ten kontakt s jedním z rodičů nefunguje, že taky takový si 66 

tam zařazují, ale jak jsme se o tom bavili, tak vlastně ty syndromy už takové ty 67 

rozjetější věci by už tam být asi …asi tam nepatří už do toho, nevím. Takže ten výběr 68 

těch rodin a možná nevím no. Ještě dál se vzdělávat. Hodně tam vidím práci s tou 69 

motivací klientů, že oni bylo z nich cítit, že vlastně ani oni sami nechtějí nebo necítí 70 

potřebu té změny, tak možná si ještě říkám i sama za sebe, třeba jsme je neuměli pro to 71 

tak dobře ještě naladit nebo namotivovat. Možná nějak ještě, jak pracovat s motivací. 72 

V: Napadá vás ještě něco, co nezaznělo a mělo by zaznít? 73 

R: No asi to vyzní hodně skepticky to, co jsem říkala, ale celkově to takhle nevnímám. 74 

Nejsem skeptická vůči tomu programu, ale hodně to vychází z toho prvního běhu, který 75 

fakt byl jako diametrálně odlišný od tohoto, dali nám to vlastně i ve zpětné vazbě 76 

najevo ti rodiče, v tom setkání účastníků, že to hodnotili dobře. Takže určitě program je 77 

zajímavý i ta forma, jak je to, paralelně běží dvě skupiny pro rodiče, pro děti. Takže spíš 78 

asi výběr těch účastníků. Jinak program jako takový se mi moc líbí a myslím si, že sem 79 

patří do té naší práce, že bychom se neměli nechat tím nějak znechutit nebo vyhořet, že 80 

jeden běh se úplně nepodařil, že to bylo takový jako, trošku marná práce. Ale takhle, 81 

úplně ne, protože my s nimi ještě pracujeme teď. Nedílnou součástí jsou potom ty 82 

párovky, které pokračují po ukončení toho běhu osmi setkání a tam tedy aspoň u jedné 83 

rodiny posun, u toho jednoho páru posun fakt zásadní je, ty teď fakt směřují k dohodě, 84 

takže jo, i kdyby ten jeden, tak je to nějakých 30 % úspěšnost. Takže jo.  85 

V: Tak vám děkuji. 86 
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