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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou uplatňování principů cochemské praxe v České 

republice, konkrétně z perspektivy sociálních pracovníků OSPOD. 

Teoretická část zpracovává téma rozvodu a rodičovského konfliktu v rámci řízení o úpravě 

poměrů k nezletilým dětem. Dále představuje historii a teorii cochemské praxe jakožto formy 

interdisciplinární spolupráce.  

Empirická část práce prezentuje kvalitativní výzkum provedený mezi sociálními pracovníky 

OSPOD ve vybraných lokalitách, kde se cochemská praxe již v nějaké podobě etablovala. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak zavedení cochemské praxe na pracovníky působilo a jak 

přinesené změny ovlivnily výkon jejich povolání z osobního i profesního hlediska.  

 

Klíčová slova: Cochemská praxe, rozvod, opatrovnické řízení, kolizní opatrovník, 

interdisciplinární spolupráce 

 

Abstract 

 

This bachelor thesis studies the application of principles of the Cochem Model in the Czech 

Republic, specifically from the perspective of SLP* social workers. 

The theoretical part deals with the topic of divorce and parental conflict in child custody 

proceedings. It also presents the history and theory of the Cochem Model as a form of 

interdisciplinary cooperation.  

The empirical part of the thesis presents a qualitative study conducted among SLP* social 

workers in selected locations where the Cochem Model has already been established in some 

form. The aim of the research was to find out how the introduction of the Cochem Model 

affected the workers and how the changes brought about influenced their work from a personal 

and professional point of view.  

 

*Social and Legal Protection of Children 

 

Keywords: Cochem Model, divorce, custody proceedings, conflict guardian, interdisciplinary 

cooperation 
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ÚVOD 
 

Rozvod je vysoce stresující životní událost, která vzhledem k téměř padesátiprocentní 

pravděpodobnosti rozpadu manželství potká v nějaké podobě téměř každého člověka. Ať už 

se jedná o rozvod náš vlastní, našich rodičů či jiných blízkých osob, anebo se setkáme 

s rozvodem klientů v kontextu výkonu povolání, vždy se jedná o velmi citlivou situaci 

s potenciálem způsobit rozvádějícímu se páru, jejich dětem i blízkému okolí hluboká 

zranění. Být rozvedený není v kontextu naší současné společnosti ani neobvyklé ani výrazně 

stigmatizující, samotný proces rozvodu však bývá automaticky vnímán negativně a spojován 

s představou více či méně vyhroceného konfliktu, především pokud v něm figurují děti. Že 

jsou rodiče v rozvodové situaci pod obrovským tlakem, je přirozené a konflikty do určité 

míry pravděpodobně nevyhnutelné. Potíž je, pokud systém, kterým rodiče musí projít, aby 

dosáhli rozvodu, konflikt nejen předpokládá, ale nepřímo podporuje nebo dokonce 

prohlubuje. 

  

Cochemská praxe je forma interdisciplinární spolupráce mezi subjekty zapojenými do řízení 

o úpravě poměrů nezletilých dětí, který vrací odpovědnost za rozhodnutí o porozvodové péči 

rozcházejícím se rodičům. Zástupci všech zúčastněných profesí od sociálních pracovníků po 

soudce spolu úzce kooperují, aby mírnili konflikt mezi rodiči a přivedli je co nejrychleji ke 

vzájemné dohodě. Klíčové faktory jsou koordinovaný postup, orientace na perspektivu 

dítěte, oddělení partnerského sporu od rodičovského, komunikace a respekt.  

Cochemská praxe vznikla začátkem 90. let iniciativou pracovníků v německém soudním 

obvodu Cochem a ukázala se být efektivním způsobem, jak dosáhnout rychlého a 

dlouhodobého řešení rodičovských sporů.  

 

Cochemská praxe mě zaujala propojením sociální práce, psychologie a práva. Oslovilo mě, 

že se snaží omezit zbytečnou byrokracii a potenciálně škodlivé postupy a nahradit je 

orientací na člověka a jeho individualitu.  Klade důraz na lidské prožívání, na práci 

s emocemi a s lidskou krizí v kontextu práva, které bývá vnímáno jako precizní, střízlivé a 

orientované spíš na fakta a důkazy než na emoce. Staví soudní řízení, které musí splňovat 

řadu náležitostí a formalit do kontextu lidských příběhů. 

V posledních letech roste zájem odborné veřejnosti o cochemskou praxi i v České republice 

a v současné chvíli funguje už více než 30 interdisciplinárních týmů při okresních soudech, 
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které prvky cochemské praxe aplikují. Jelikož se jedná o vlastní iniciativu individuálních 

skupin lidí, a ne o změny plošné a systémové, existují zajímavé rozdíly a specifika ve formě, 

jak různé soudní obvody cochemskou praxi chápou a uplatňují.  

 

Cílem výzkumné části práce bylo zjistit prostřednictvím rozhovorů se sociálními pracovníky 

OSPOD, v jaké podobě se cochemská praxe etablovala v jejich lokalitě a jak změny 

v zavedených postupech vnímají z osobní perspektivy. Zajímalo mě, do jaké míry se 

přístupy jednotlivých oblastí ke cochemské praxi liší, jak se liší osobní perspektivy 

pracovníků a jestli jsou velké rozdíly v interpretaci a aplikaci cochemské praxe únosné, 

pokud mají zavedené změny přinést zamýšlený efekt.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. Rozpad rodiny 

 

1.1 Rodina 

 

Rodina tvoří základ lidské společnosti. Naplňuje naši přirozenou potřebu žít a vychovávat 

děti v úzkém, důvěrném, intimním a bezpečném systému mezilidských vztahů. Rodina má 

na jedince zásadní vliv. Učí nás odmalička, co můžeme očekávat od druhých, jak přistupovat 

ke konfliktům, formuje naši osobnost a identitu, dává pocit sounáležitosti, vyzívá, chrání, 

stresuje i posiluje. Poskytuje nezbytnou míru soukromí a osobní svobody, zároveň je 

nerozlučnou součástí širší společnosti, která podobu rodiny určuje a definuje. Kromě 

původní funkce výchovy dětí slouží rodina jako zásadně důležitá emocionální a ekonomická 

opora. (Matoušek, 1997) 

Pojem rodina představuje důvěrně známou lidskou instituci, která se však obtížně definuje. 

Matoušek (2008) označuje rodinu jako „skupinu lidí spojenou pouty pokrevního 

příbuzenství nebo právních svazků“ (s. 177). Udává však, že se chápání rodiny postupně 

rozšiřuje a můžeme jako „rodinu“ vnímat i velice blízké osoby, kteří vzájemná pokrevní ani 

právní pouta nesdílí.  

Špaňhelová (2010) sdílí úsměvnou definici rodiny získanou od studentů jako „lidé, kteří 

používají společnou lednici“ (s. 11). Ze strany studentů se sice jednalo o vtip, ale vzhledem 

k nárůstu různých forem neformalizovaného soužití a vysoké rozvodovosti, se může 

společná lednice s nadsázkou skutečně jevit jako jakýsi pevný středobod 

v nepředvídatelných rodinných konstelacích. Gjuričová a Kubička (2009) zmiňují rodiny 

neúplné, nesezdané, rozšířené (např. sňatkem nebo kohabitací rodiče), nebiologické 

(sociálně utvořené), rodiny využívající nových reprodukčních technik (např. u 

homosexuálních nebo lesbických rodičů) a v kontextu střídavé výchovy dětí po rozvodu pak 

rodiny binukleární. 

Odborníci upozorňují na zásadní důležitost stability a přítomnosti obou rodičů v životě 

dítěte. „Každé dítě vstupuje do života branami rodiny. Ta stojí na dvou pilířích: matce a otci. 
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Tam, kde jeden z nich chybí, se klenba bortí a životní start je u těchto dětí ohrožen či alespoň 

velmi ztížen.“ (Bakalář, 2006, s. 9) 

„Stálá přítomnost vysoce citově angažovaných rodičů je dnes považována za 

nepostradatelnou podmínku zdravého duševního i tělesného vývoje dítěte. Další takovou 

podmínkou je bezpečí domova jako stabilního a chráněného prostředí. Obojí může dítěti 

poskytnout jen rodina a to nezastupitelně.“ (O. Matoušek, 1997, s. 8) 

V kontextu této práci používám pojem rodina v úzkém smyslu otce, matky a společných 

dětí. 

 

1.2 Rozvod 

 

V roce 1950 u nás končilo rozvodem necelých 12% manželství. Úhrnná rozvodovost 

postupem let narůstala až k historickému maximu 50% v roce 2010. V současné době se 

rozvodovost pohybuje kolem 45%. (ČSÚ, 2020) 

K vysoké rozvodovosti pravděpodobně přispívá tolerantní společenské nastavení, které 

klade osobní svobodu nad tradice, náboženské hodnoty a morální závazky. Současná 

společnost respektuje právo jednotlivce usilovat o osobní štěstí, naplnění, seberozvoj a 

seberealizaci. Manželství jako instituce nemá v očích veřejnosti takovou váhu jako 

v minulosti. Být rozvedený s sebou nenese významné stigma a navzdory finančním potížím, 

kterým jsou rozvedení lidé (statisticky častěji ženy) vystaveni, není ekonomická otázka 

nepřekonatelnou překážkou v rozvodu. (Matoušek, 2015) 

Více než polovina rozvádějících se párů má ovšem nezletilé děti. (ČSÚ, 2021) 

Rogalewiczová (2019) upozorňuje, že pokud má rozcházející se pár společné děti, nemohou 

se nikdy rozejít úplně – spojuje je nerozlučné pouto rodičovství: „Tuto skutečnost si mnoho 

lidí neuvědomuje ve chvíli, kdy dítě čekají a kdy se dítě narodí, a odmítá si ji připustit 

v momentě, kdy dojde k rozpadu jejich vztahu, což pak v mnoha případech způsobuje 

vyhrocené vztahy mezi rodiči, když zjišťují, že si vzájemně nezmizí ze života“ (s. 18). 

Špaňhelová (2010) také píše, že „rodičem je člověk až do své smrti“ (s. 29). Rozpor mezi 

liberálním pojetím partnerství a faktickou neodnímatelnost společného rodičovství vnímá 

autorka jako jeden z paradoxů současné doby.  
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Manželství nemůže být rozvedeno, dokud není vyřešená otázka výchovy a výživy 

společných dětí. Pokud se rodiče neshodnou, stávají se děti předmětem rozvodového 

konfliktu. Rogalewiczová (2019) uvádí, že někdy jsou rodiče schopni se domluvit 

v otázkách týkajících se dětí, ale svůj partnerský konflikt řeší prostřednictvím dětí, například 

bráněním druhého rodiče ve styku s dítětem, snahou získat dítě na svou stranu a očerňováním 

druhého rodiče před dítětem. Podobné taktiky mají devastující dopad jak na dítě samotné, 

tak na jeho vztah s rodiči.  

 

1.3 Rodiče v rozvodové situaci 

 

Rozvádějící se rodiče jsou zpravidla pod obrovským psychickým tlakem. Osobní život se 

jim hroutí, jsou vystaveni velké nejistotě a strachu. Přichází nejen o dosavadního partnera, 

ale do jisté míry i o blízké vztahy s jeho širší rodinou a se společnými přáteli. Mění se jim 

majetkové poměry a finance, životní plány, často i bydliště. Do toho se mísí obavy, že se 

nedokáží domluvit na další výchově a výživě společných dětí, nebo dokonce že přijdou o 

kontakt s nimi. V této extrémně náročné životní situaci zvládají hůře než obvykle sledovat 

aktuální potřeby svých dětí a dívat se na rozvod z jejich pohledu. Často se během rozvodové 

krize chovají zcela jinak, než je pro ně charakteristické. „V průběhu rozvodového boje je 

možné všechno. Tvrzení: „To by manžel/ka nikdy neudělal/a“ je nadměrně optimistické. 

V těchto případech platí: „Nikdy neříkej nikdy.“ (Novák, 2005, s. 9)   

 

Při studiu mnoha zdrojů jsem dovodila, že i když jsou rodiče schopni se do značné míry 

dohodnout, soudní řízení je samo o sobě velkým stresorem, které může vyostřit jejich emoce 

a obavy. Z toho důvodu potřebují děti i samotní rodiče, aby byli procesem rozvodu 

provedeni profesionálním, smířlivým a empatickým způsobem. Rychlé a efektivní řešení 

rodičovských konfliktů je koneckonců i v zájmu OSPOD a soudů, kteří bývají vleklými 

rozvodovými kauzami zatíženi i na několik let. 

  

1.3.1 Rodičovská odpovědnost 

 

Pojem rodičovská odpovědnost označuje práva a povinnosti rodičů spočívající v péči o dítě 

(péče o jeho zdraví, o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, ochrana dítěte, 
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udržování osobního styku s dítětem, zajišťování jeho výchovy a vzdělávání, určení jeho 

místa bydliště, zastupování a spravování jeho jmění). Vzniká v den narození dítěte (matce 

porodem a otci na základě jedné z domněnek otcovství) a zaniká dnem, kdy dítě nabude plné 

svéprávnosti. Rodičovská odpovědnost se týká obou rodičů a může být snížena, omezena 

nebo pozastavena pouze soudem na základě konkrétních a vážných důvodů. V případě, že 

je dítě v rámci rozvodu svěřeno do péče pouze jednoho z rodičů, rodičovská odpovědnost 

druhého rodiče zůstává zachována. „I nadále má právo se podílet na výchově dítěte, i nadále 

zůstává zákonným zástupcem dítěte a má právo rozhodovat spolu s druhým rodičem o 

podstatných věcech při výkonu rodičovské zodpovědnosti.“ (Novák, 2005, s. 59) 

Ne každý rodič účastnící se řízení o úpravě poměrů k dítěti si uvědomuje, že jeho rodičovská 

odpovědnost zůstane zachována bez ohledu na rozhodnutí soudu ohledně formy péče o dítě.  

„Rodiče vnímají to rozhodnutí soudu jako jakousi výhru nebo prohru, oni dostávají určitou 

zbraň do ruky. To, že je dítě svěřeno do výhradné péče jednoho z rodičů často znamená, že 

si ten rodič vyloží, že on jediný je rodičem. Že ten druhý rodič nemá rodičovská práva. My 

se samozřejmě v té praxi OSPOD snažíme těm rodičům, tedy nejčastěji matkám, vysvětlit, 

že takto to není, že oba rodiče mají stejná práva, stejné povinnosti, že to je jenom jakási 

úprava. Ale bohužel, to že je tam ten papír, to rozhodnutí, tak to je vnímáno někdy trošku 

odlišně.“ (Kučná, 2017, 4:30) 

Vyživovací povinnost není součástí rodičovské odpovědnosti a je zákonem upravena zvlášť.  

 

1.4 Děti v rozvodové situaci 

 

Rozvod rodičů je jedna z nejnáročnějších životních událostí, které může dítě potkat. Jak 

rychle a zdařile se s rozvodem vyrovnají se odvíjí od osobnosti dítěte i od toho, jak situaci 

zvládnou sami rodiče. I v případě, že je rozvod poměrně nekonfliktní, čeká dítě řada 

životních změn. (Rogalewiczová, 2019) 

Studie 1500 amerických dětí mezi lety 2001 a 2003 zkoumala dopad i takzvaných „dobrých“ 

rozvodů na psychiku dětí. „Dobrým“ rozvodem je myšlena situace, kdy rodiče spolu nadále 

komunikují, nejsou spolu v konfliktu a o děti pečují střídavě či společně. Autorka studie 

Elizabeth Marquardt na základě jejích výsledků napsala knihu Between Two Worlds (2005). 

Kniha poukazuje na to, že i když spolu rodiče jako partneři nevycházejí nejlépe a mají 
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odlišné názory, hodnoty a pohledy na svět, snaha tyto přístupy skloubit prostřednictvím více 

či méně efektivní komunikace je v rámci partnerství doménou rodičů. Jakmile se rodiče 

vzdají snahy spolu vycházet jako jeden celek a rozejdou se, jejich děti se stávají těmi, kteří 

musí navigovat mezi čím dál odlišnějšími světy svých rodičů a snažit se vnitřně sloučit to, 

co se jejich rodičům jevilo jako neslučitelné.  

Novák (2012) popisuje takzvaný „rozštěp“ jakožto obrannou reakci dítěte na situaci, kdy se 

rodiče přestali mít rádi. Ve snaze ulevit si od vnitřního napětí a konfliktu způsobeného 

rozchodem může dítě začít vnímat rodiče černobíle, jednoho jednoznačně přijímat a druhého 

jednoznačně odmítat.  

Počet nezletilých dětí zasažených rozvodem rodičů se v České republice ročně pohybuje nad 

hranicí dvaceti tisíc. (ČSÚ, 2021) Statistiky nezahrnují děti rozcházejících se nesezdaných 

párů. „Na samotný průběh rodičovského konfliktu však skutečnost, zda jsou rodiče manželé 

nebo nikoliv, dle poznatků z praxe nemá žádný vliv.“ (Rogalewiczová, 2019, s. 51) 

Špaňhelová (2010) vyjmenovává celou řadu možných reakcí dítěte na rozchod rodičů: 

Lhaní, drobné krádeže, noční děsy, lhostejnost, útěk z domova, pocit viny, zamlklost, 

psychosomatické potíže, koktání, pomočování, zhoršení školního prospěchu, zhoršení 

vztahů mezi kamarády a spolužáky, zvýšená rozmazlenost, zvýšené neposlouchání nebo 

naopak zvýšená vzornost, nechutenství, popření, koalice s rodičem proti druhému rodiči, 

zvýšená agresivita a separační úzkost.  

I z dlouhodobého hlediska mají děti rozvedených rodičů statisticky více emočních problémů, 

problémovější vztahy a dokonce i nižší příjem. Je nutné však zdůraznit, že se jedná o 

statistické údaje a výše jmenované potíže se nebudou týkat všech dětí rozvedených rodičů. 

(Pavlát, 2011)  

Rogalewiczová (2019) upozorňuje, že děti do určitého věku nevnímají rodiče na úrovni 

jejich vzájemného partnerského vztahu, chápou je pouze v rovině „táta a máma“. Když se 

pak rodiče rozejdou, dítě často hledá příčinu rozpadu rodiny v sobě, například v tom, že 

příliš zlobilo, nebo že není dostatečně milované. 

Na subjektivní pohled dětí se v rámci rozvodu snadno zapomíná. Naopak bývají často 

znázorňované jako pasivní články, předměty konfliktu bez možnosti situaci jakkoliv 

ovlivnit. Rodiče mají přitom ze zákona povinnost dítě informovat o věcech, které se ho týkají 

a dát mu příležitost vyjádřit jeho názor. „Před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, 
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sdělí rodiče dítěti vše potřebné, aby si mohlo vytvořit vlastní názor o dané záležitosti a 

rodičům jej sdělit; to neplatí, není-li dítě schopno sdělení náležitě přijmout nebo není 

schopno vytvořit si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Názoru 

dítěte rodiče věnují patřičnou pozornost a berou názor dítěte při rozhodování v úvahu.“ 

(Zákon č. 89/2012 sb. §875 odst. 2) 

 

1.4.1 Participační práva dítěte v soudním řízení 

 

Participační práva dítěte upravuje čl. 12 Úmluvy o právech dítěte, v českých právních 

předpisech pak § 100 odst. 3 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) a §20 odst. 

4 zákonu o zvláštních řízeních soudních (zákon č. 292/2013 Sb.) Participace neznamená 

pouze právo dítěte se vyjádřit k řízení, které se ho týká, ale také právo být informováno a 

zapojeno do rozhodování.  

V praxi však panuje častá obava, že dítě bude participací v řízení nepřiměřeně psychicky 

zatíženo. Starost přitom nezpůsobuje jen otázka účasti dítěte na samotném soudním řízení, 

ale i rozhovor s dítětem na půdě OSPOD, nebo účast dítěte na rodinné mediaci. (Brzobohatý, 

2015) Informování dítěte a zjištění jeho názoru na věc se musí provést velice citlivě 

s ohledem na věk a povahu dítěte. Domnívám se, že zábrany komunikovat s dítětem ohledně 

rozvodu jeho rodičů mohou vyplývat ze skutečnosti, že zapojit dítě do procesu přiměřeným 

a vhodným způsobem vyžaduje specifické schopnosti, zkušenosti a dovednosti, kterými 

nedisponuje automaticky každý soudce ani sociální pracovník (a zdaleka ani každý rodič). 

To by však neměl být důvod se zapojení dítěte vyhýbat v domnění, že ho tím chráníme před 

zbytečným stresem. Odborníci se shodují, že děti jsou velice vnímavé a rozchod rodičů se 

jich nevyhnutelně dotýká, ať o tom mluví, nebo ne.  

 

2. Cochemská praxe 

 

2.1 Cochemská praxe jako způsob řešení rodičovského sporu 

 

Cochemská praxe je koordinovaný postup ve věci určení poměrů k nezletilým dětem 

založený na interdisciplinární spolupráci všech zúčastněných profesí. Vznikla v Německu 
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v soudním obvodu Cochem-Zell na počátku 90. let 20. století a stala se pak inspirací pro 

některé další německé soudní obvody. Podnětem pro změnu zavedeného postupu bylo 

tehdejší německé právní prostředí, které určovalo, že rodičovská péče náleží oběma rodičům 

pouze v případě, že se dítě narodilo do manželského svazku. V případě rozvodu se pak 

přidělovala péče pouze jednomu z nich, čímž druhý zcela ztrácel možnost rozhodovat o 

svém dítěti. Společná péče se mohla zachovat jen tehdy, když o to oba rodiče požádali. 

Rozvádějící se rodiče tak byli samotným systémem nuceni bojovat spíš o děti samotné než 

o dobro dětí. Častou praxí pak bylo i výrazné omezení styku druhého rodiče s dítětem „aby 

bylo dítě vyňato z konfliktní atmosféry.“ (Rogalewiczová, 2019, s. 237) Výsledkem 

samozřejmě nebylo uklidnění rodičovského konfliktu, ale odcizení jednoho z rodičů od 

dítěte.  

Na začátku 90. let se skupina odborníků rozhodla situaci aspoň ve svém soudním obvodu 

změnit. V roce 1993 byla podepsána Cochemská dohoda, ve které se zástupci všech profesí 

účastnících se opatrovnického řízení zavázali úzce spolupracovat a přijmout předem 

stanovený jednotný postup a jednotnou filozofii: Nerozhodovat o péči autoritářsky, nýbrž 

přivést rodiče k tomu, aby se o podobě budoucí výchovy rozhodovali sami, společně a 

v nejlepším zájmu dětí. Domluvili se na konkrétním postupu s kratšími procesními lhůtami, 

než stanovil zákon, aby konflikt neměl tolik času eskalovat. Všechny profese poskytovaly 

rodičům jednotné informace a od začátku do konce se je snažily přivést k dohodě.  

Cochemská praxe v Německu úspěšně funguje už přes čtvrt století, stále však není zákonem 

daným postupem. Uplatňuje se pouze tam, kde jsou zástupci profesí motivováni se podle ní 

řídit.  

 

2.2 Cochemská praxe v České republice 

 

O rozšíření cochemské praxe v České republice usiluje spolek Cochem.cz, který vznikl 

v roce 2015. Jeho hlavní představitelka, Markéta Nováková, se snaží zvýšit povědomí o 

cochemské praxi ve společnosti a vytvořit po ní poptávku. Za tímto účelem komunikuje se 

zástupci profesí, vystupuje v médiích, organizuje odborné semináře a konference, atd. Cílem 

je, aby došlo ke společnému posunu ve vnímání, aby se na opatrovnické řízení začalo 

nahlížet z perspektivy dítěte, které nechce přijít ani o jednoho z rodičů. 
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Od založení Cochem.cz uplynulo pouhých šest let a za tu dobu přešlo již přes třicet našich 

soudů na interdisciplinární model inspirovaný cochemskou praxí, nebo tuto změnu chystají.  

Ukazuje se, že legislativní změny nejsou nutné, aby tento systém v naší zemi úspěšně 

fungoval. Markéta Nováková se však zasazuje aspoň o uzákonění povinné edukace rodičů 

před rozvodem a o zavedení termínu „dohodnutá péče“ navrženého doc. Oldřichem 

Matouškem. V současné době se paní Nováková zabývá etablováním interdisciplinární 

spolupráce, vyvíjí metodiky a zabývá se změnou výkonu kolizního opatrovnictví. Připravuje 

i animace pro oborníky, ve kterých je znázorněno, jak může intervence jednotlivých profesí 

a práce s rodiči vypadat.1 

 

2.3 Motivace k zavedení cochemské praxe v České republice 

 

Důvodem ke snaze změnit zavedené postupy v řízení o úpravě poměrů k dětem byly 

nedostatky stávajícího systému a jejich dopady na všechny zúčastněné, které se v této 

kapitole pokusím stručně nastínit.  

Markéta Nováková píše ve svém Manuálu cochemské praxe (n. d.), že zúčastnění 

profesionálové často nejdou rodičům příkladem ve vzájemné a koordinované spolupráci, 

respektu a komunikaci. Neumí oddělit partnerský konflikt od rodičovského a 

prostřednictvím zbytečných šetření, posudků a písemností poskytují rodičům prostor pro 

manipulaci a nedorozumění, čímž eskalují konflikt. 

Matoušek (2015) rovněž uvádí, že „profesionálové, kteří s lidmi v rozvodu komunikují, jsou 

nevyhnutelně vtahováni do jejich konfrontací. Vstupují s nimi do vysoce polarizovaného 

pole. Pokud rozvod probíhá destruktivně, každý z bývalých partnerů hledá spojence do bitvy 

s druhým, aby se tak vyrovnal se svou vlastní frustrací a zoufalstvím. Všechno, co se děje, 

se pak hodnotí buď jako vítězství, nebo jako prohra“ (s. 23). 

Když jsou rodiče implicitně či explicitně vedeni k soudní úpravě poměrů, vzdávají se 

odpovědnosti za rozhodování o dětech a přenechávají ji sociálním pracovníkům, znalcům a 

soudcům. Následným rizikem je nerespektování soudního rozhodnutí rodiči, neplacení 

výživného a nutnost opakovaného souzení. (Rogalewiczová, 2019) Že může existovat 

smírné řešení, rodiče nemusí ani napadnout, pokud k tomu nejsou vedeni třetí stranou. 

Děti jsou v opatrovnických sporech těmi, jež by systém měl nejvíc chránit. Místo toho se 

často stávají prostředkem boje mezi rodiči. Není výjimkou, že jsou vystavovány četným 

 
1 Ze soukromé korespondence s M. Novákovou 



 

18 

psychologickým a znaleckým posudkům. Odborníci se neshodují v otázce, do jaké míry a 

od jakého věku zapojovat dítě do rozhodování o jeho vlastním životě, a tak se stává, že 

nejsou zapojeny vůbec, i když by o to stály, anebo naopak zapojeny přehnaně a nevhodným 

způsobem. 

Kolizním opatrovníkem dítěte v soudním sporu o výchovu je zpravidla jmenován orgán 

sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), protože stát předpokládá, že i jinak kompetentní 

rodiče v rozvodové situaci hájí především své vlastní zájmy a nejsou tudíž způsobilí chránit 

zájem dítěte. OSPOD však bývá v současné praxi přetěžován rodiči, kteří mají představu, že 

si ho musí získat na svou stranu v rodičovském konfliktu. Nezbývá jim pak dostatek času se 

věnovat skutečně ohroženým dětem. (Kučná, 2017) 

Advokáti zastupují hlavně svého klienta, jednoho z rodičů a pokud si kladou za cíl především 

vyhrát spor, konflikt ještě eskalují. Ačkoliv by i advokát měl brát ohled na zájem dítěte 

v soudním řízení, „nejlepší zájem dítěte představuje princip, který nabývá obsah až dle 

konkrétních okolností, a někdy je tak velmi obtížné určit jeho obsah a zcela odmítnout jiný 

výklad. Advokát pak vykládá zájem dítěte očima svého klienta a tento pohled se snaží 

prosadit v řízení.“ (Korbelová Dohnalová, 2015, s. 30) 

Soudci jsou nuceni rozhodovat o osudu rodin, které neznají, na základě omezeného množství 

zprostředkovaných informací. Soudní znalec má poskytnout objektivní pohled, sám je však 

pouze další člověk s vlastním vnímáním a vlastními předsudky. (Matoušek, 2017) 

Nedostatek znalců způsobuje, že dodání posudku může trvat i několik měsíců, což celý 

proces zdržuje a umožňuje, aby se rodičovský konflikt ještě prohloubil. Zvlášť mimopražské 

regiony se potýkají také s nedostatkem ostatních pomáhajících profesí (psychologů, 

terapeutů, mediátorů atd.), kteří by mohli vést rodiče k usmíření a dohodě. (Korbelová 

Dohnalová, 2015) 

 

V cochemské praxi je brán zřetel především na perspektivu dítěte a jeho právo na oba rodiče, 

místo toho, aby se zohledňoval pouze tzv. zájem dítěte, který není jasně definován. 

Koordinovaný postup směřující ke smíru snižuje počet soudních řízení a zkracuje jejich 

délku. (Polák, 2017) OSPOD je osvobozený od psaní písemných posudků a není zatěžován 

rolí prostředníka mezi rozhádanými rodiči a zbývá mu tak více času řešit případy nejvíce 

ohrožených dětí. (Kučná, 2017) Soudce získává od ostatních odborníků výstupy, které 

potřebuje k tomu, aby ve věci rozhodl co nejlépe, je-li autoritativní rozhodnutí vůbec nutné. 

Rodiče jsou zplnomocněni nadále rozhodovat od svých dětech sami a na konci řízení se 

neocitají v pozici vítěze a poraženého, což je lepším východiskem pro dodržování stanovené 
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dohody a pro budoucí komunikaci. Advokáti těží z dlouhodobé spokojenosti jejich klientů 

s výsledkem řízení. 

 

 

2.4 Příklad z praxe: Okresní soud v Novém Jičíně 

 

Mgr. Vladimír Polák, tehdejší opatrovnický soudce Okresního soud v Novém Jičíně zavedl 

ve svém soudním obvodu systém inspirovaný cochemskou praxí již v roce 2016. Dle jeho 

slov byla důvodem (podobně jako 25 let předtím v Cochemu) neefektivnost stávající 

komunikace mezi profesemi, především mezi soudem a OSPOD. (Polák, 2017) 

 

Zde uvádím jako příklad z praxe zavedený postup při Okresním soudu Nový Jičín tak, jak 

ho prezentoval pan soudce Vladimír Polák na semináři Cochemská praxe – Testováno na 

rodičích (17. 2. 2017) v roce 2018 v rozhovoru pro Českou justici: 

 

U soudu je podán návrh ve věcech péče soudu o nezletilé. Zhruba 17% rozvádějících se 

rodičů přichází před soud s již uzavřenou dohodou o budoucím uspořádání poměrů dítěte, a 

pokud soud shledá, že je tato dohoda v zájmu dítěte, nejpozději do tří týdnů ji schválí. Není-

li součástí návrhu dohoda, svolá soud zpravidla do tří týdnů neformální setkání s rodiči, tzv. 

jiný soudní rok. V mezičase domluví OSPOD společnou schůzku s oběma rodiči, ve které je 

sociální pracovník informuje o důležitosti převzetí rodičovské odpovědnosti a uzavření 

dohody. Dalších zhruba 40% rodičů uzavře dohodu v této fázi. OSPOD informuje soud o 

výsledku schůze a v případě, že se rodiče nedohodli, účastní se opatrovník jiného soudního 

roku, kde hájí zájmy dítěte a popisuje rodinnou situaci ze svého pohledu. Při neformálním 

setkání u soudu uzavře dalších 20% rodičů dohodu. Pokud ani v této chvíli nenajdou 

společné řešení, soud jim doporučí odbornou pomoc a nařídí oficiální jednání za další tři 

týdny. Soudní tajemník (v zásadě se jedná o sociálního pracovníka) v této fázi edukuje rodiče 

o rodičovské odpovědnosti a právech dítěte, zajišťuje naplňování participačních práv dítěte 

a pomáhá rodičům uzavřít alespoň zatímní dohodu. OSPOD je v kontaktu s poradnou, na 

kterou byli rodiče odkázáni, a informuje soud o aktuální situaci. Pokud rodiče neuzavřou 

dohodu při prvním soudním jednání, soud jim nařídí další účast na mediaci, rodinné terapii 

nebo setkání s pedopsychologem. Druhé jednání se uskuteční nejdéle za tři měsíce, a pokud 

ani zde nedojde k dohodě, soud zpravidla rozhodne autoritativně, což je nutné pouze ve 

zbylých 5% případů. Soudce se při svém rozhodování neopírá ani tak o znalecké posudky 
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jako spíš o chování rodičů během celého procesu, jak reagovali na doporučení soudu, 

OSPOD a odborné péče, jestli dodržovali zatímní dohody a jak každý z nich respektoval 

toho druhého v jeho rodičovské roli. 

 

V rámci studia mnoha pramenů o cochemské praxi jsem pochopila, že je rámci celého 

procesu důležité, že aby se rodiče necítili zmanipulováni do uzavření dohody, ale aby 

pochopili, že jedině oni mohou skutečně rozhodovat o budoucnosti svých potomků. Všichni 

odborníci, se kterými přichází rodiče do kontaktu, jim musí sdělovat totožné informace a 

připomínat jim, že se mohou rozejít jako partneři, ale ne jako rodiče. Celý život budou muset 

řešit otázky týkající se jejich společných dětí a je nutné, aby spolu dokázali nadále 

komunikovat a vzájemně se respektovat. 

 

3. Role profesí v interdisciplinární spolupráci  

 

Rozvádějící se rodiče čeká kromě rozvodového řízení ještě řízení ve věci úpravy povinností 

a práv k nezletilým dětem, které musí být ukončeno dřív, než soud rozvede manželství. Do 

řešení konfliktu se tak zapojí nejen soud, ale i OSPOD, který bývá nejčastěji jmenován 

kolizním opatrovníkem dítěte. Pokud se rodiče nedokáží dohodnout, mohou si najmout 

advokáty a může jim být doporučena mediace nebo jiná odborná pomoc, a tak se do řešení 

konfliktu vkládají ještě další subjekty, z nichž každý hraje specifickou roli. Jelikož je 

klíčovým principem cochemské praxe koordinovaná spolupráce, je vždy nezbytné, aby na 

ni přistoupily všechny strany. Role jednotlivých profesí v rámci cochemské praxe se u nás 

v každé lokalitě trochu liší. Důležité je, aby se interdisciplinární tým předem domluvil na 

transparentním společném postupu, který bude všem stranám vyhovovat, aby každý věděl, 

kdy a jak má do procesu vstoupit, co předcházelo a co bude následovat. Zásadou cochemské 

praxe je rovnocennost profesí, „princip kulatého stolu“, kdy např. soudce není nadřazen 

OSPOD a intervencím všech je přikládána stejná důležitost. (Nováková, 2020) 

V následujících části se budu věnovat subjektům interdisciplinární spolupráce, kterými jsou:  

• soudci 

• soudní znalci 

• OSPOD  
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• pomáhající profese (poradny, mediátoři, terapeuti) 

• advokáti  

 

3.1 Soudci 

 

Soudce je automatickou autoritou, protože má v konečném důsledku pravomoc rozhodnout.  

Někteří soudci se tak obávají o svou nestrannost, že odmítají komunikovat s ostatními 

profesemi jinak než písemně, oficiální cestou. Nestrannost však není zaručena tím, že se 

soudce odřízne od informací, ale že je otevřený informacím ze všech stran stejně. 

(Rogalewiczová, 2019) 

Nováková uvádí ve svém Manuálu cochemské praxe (n. d.), že v interdisciplinární 

spolupráci je důležité, aby byl opatrovnický soudce členem týmu, otevřený vzájemné 

komunikaci a spolupráci. I ve vztahu k rodičům by soudce měl umět vystoupit z role 

nedostupné autority a komunikovat spíše neformálněji a otevřeněji. Partnerský přístup 

soudce snižuje stres rodičů, mohou být otevřenější smírnému řešení situace. Nováková 

takový přístup soudce označuje pojmem „laskavý mentor“. Tím, že soudce vystupuje méně 

formálně, nepřichází o přirozenou autoritu, jakou mu jeho pozice poskytuje. Může ji však 

využít konstruktivněji a nevzbuzovat v rodičích odpor k jeho osobě jako k někomu, do má 

pravomoc rozhodovat o jejich budoucnosti. Soudce by měl koordinovat smírné řešení 

konfliktu a posuzovat rodičovské kompetence podle jejich ochoty se dopracovat dohodě. 

Měl by omezit znalecké posudky a klást důraz na chování a projevy rodičů, jejich schopnost 

dodržovat prozatímní dohody atd.  

 

3.1.1 Jiný soudní rok 

 

Pojem jiný soudní rok není na první pohled příliš srozumitelný. Slovo rok je zde odvozeno 

od slova rokovat, znamená to tedy neformální soudní jednání. Jiný soudní rok je užitečný 

nástroj, který soudce může použít, aby zmírnil napětí, které nevyhnutelně provází formální 

jednání v soudní síni. Jednání namísto toho může probíhat u soudce v kanceláři, nebo i mimo 

soudní budovu. Neplatí zde přesná pravidla, kde má kdo sedět, kdy smí promluvit atd. 

V opatrovnickém řízení, kdy jsou rodiče i děti ve velkém emočním vypětí, je žádoucí 
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snižovat zbytečný stres všemi dostupnými prostředky. Pro soudce může představovat jiný 

soudní rok vítanou možnost pojmout soudní jednání jako neformální rozhovor, ale zároveň 

také výzvu, protože musí zvládnout komunikovat s rodiči jiným způsobem než při 

formálním jednání. (Rogalewiczová, 2019) 

 

3.1.2 Lhůty 

 

V řízení ve věcech péče soudu o nezletilé má soud postupovat „s největším urychlením“ 

(zákon č. 292/2013 Sb. § 471 odst. 2) a rozhodnout do šesti měsíců od zahájení řízení. 

V rámci studia uvedených zdrojů jsem zjistila, že v cochemské praxi je snaha procesní dobu 

ještě zkrátit, aby rodiče neměli tolik času proti sobě brojit, sbírat důkazy, sepisovat návrhy a 

protinávrhy, popuzovat proti sobě navzájem rodinné příslušníky atd. Důležitým prvkem jsou 

předem dané lhůty pro jednotlivé kroky, aby všechny subjekty včetně rodičů věděli, co 

mohou očekávat. Například soud stanoví, že nařídí jednání do jednoho měsíce od podání 

návrh a v mezičase se uskuteční společná schůzka rodičů na OSPOD a edukace rodičů. 

Transparentní postup a jasně stanovené lhůty poskytují celému procesu bezpečný rámec, 

který zvyšuje klid a důvěru rodičů a umožňuje pracovníkům jednotlivých profesí dělat svou 

práci efektivně. 

 

3.2 Soudní znalci 

 

Soudní znalec posuzuje na základě odborných znalostí, kterými soudce nedisponuje 

(nejčastěji v oblasti psychologie a pedagogiky) např. výchovné schopnosti rodičů a 

poskytuje soudci znalecký posudek. Soud o něj požádá v případě, že nemůže jinak zhodnotit 

situaci. Znalecký posudek má důkazní váhu. Rogalewiczová (2019) i Matoušek (2017) 

varují, že znalecké posudky často spor mezi rodiči více vyhrotí, než aby přispěly k jeho 

urovnání. Pro děti může být značně zatěžující, pokud jsou vystavovány opakovaným 

znaleckým posudkům. (Kovářová, 2020) 

 Matoušek (2015) dále upozorňuje, že jde o důkaz ekonomicky i časově náročný. Posudek 

pak představuje pouze jeden z důkazů a neměl by být jediným hlavním podkladem pro 

rozhodnutí soudce. Nováková (2020) doporučuje, aby se soudní znalec využíval pouze 
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v případech, kdy  existuje podezření, že jsou kompetence rodiče nebo rodičů narušené, nebo 

kdy jde o dítě se specifickými potřebami.  

 

3.3 Advokáti 

 

Advokáti mají na své klienty (rodiče) významný vliv. Rodiče je jako jedinou zúčastněnou 

profesi vnímají jako své skutečné spojence. Advokát přeci má hájit jejich zájmy, a ještě mu 

za to platí. Znamená to, že advokáti mají velkou moc, ale i velkou zodpovědnost nepodnikat 

kroky, které jejich klienty z dlouhodobého hlediska poškodí. Hájit „oprávněné zájmy 

klienta“ nemusí znamenat pouze postupovat v souladu přáním klienta a vyhrát spor. Unie 

rodinných advokátů podporuje zapojení advokátů do interdisciplinární spolupráce a zastává 

stanovisko, že by advokáti neměli eskalovat rodinné konflikty, nýbrž podporovat 

vyjednávání a brát ohled na právo dítěte na výchovu oběma rodiči. Do jaké míry se advokáti 

zapojují do interdisciplinární spolupráce je v současné chvíli velice individuální. „Pokud se 

týká advokátů, mnozí jsou maximálně spolupracující, ale objevují se i ti, kteří v 

opatrovnickém řízení vidí jen to, kdo spor vyhraje a kdo prohraje nebo se z našeho pohledu 

snaží řízení zbytečně protahovat.“ (Brožová, 2015, s. 41) 

 

3.4 Pomáhající profese (poradny, mediace, terapie) 

 

Dostupnost včasné a nejlépe bezplatné odborné pomoci pro rodiny je důležitou podmínkou 

pro úspěšné etablování cochemské praxe. Mediátoři, terapeuti, psychologové a pracovníci 

poraden se v rámci interdisciplinární spolupráce stávají dalšími členy týmu v jednotném 

postupu, který má podpořit vzájemnou komunikaci rodičů a dovést je k dohodě.  

 

Poradny 

Subjektů, kteří rodičům poskytují odborné poradenství v situaci jejich rozchodu, je mnoho, 

včetně advokátů či OSPOD, kterým se věnuji zvlášť. Poradnami jsou zde myšleny 

manželské a rodinné poradny, jejichž služby jsou poskytovány neziskovými organizacemi, 

církví, státem či obcí. Úkolem poradny je rodičům poskytnout praktické informace ohledně 
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rozchodu či rozvodu a zodpovědět jejich případné otázky, např. ohledně uspořádání poměrů 

k dětem, ale také jim poskytnout emoční podporu a působit na ně terapeuticky. Rozcházející 

se rodiče mohou mít otázky jako: „Jak mohu projít rozvodem s co nejmenšími škodami pro 

zúčastněné“, „zda žádat soud o svěření do výchovy“, „jak dosáhnout pravidelného styku 

s dětmi“, ad.“ (Bakalář, 2006, s. 77) V rámci cochemské praxe by pracovníci poraden měli 

rodičům umět vysvětlit možné dopady jejich sporu na děti. Soudu mohou poradny 

poskytnout informace o spolupráci rodičů, ale pouze na základě výslovného souhlasu 

klientů. (Novák, 2005) 

 

Mediátoři 

Mediace je „vyjednávání a uzavření dohody s pomocí vyškoleného zprostředkovatele – 

mediátora.“ (Matoušek, 2008, s. 98) 

Brzobohatý (2015) píše, že převážná většina rodičů jde na mediaci na základě více či méně 

důrazného doporučení třetí strany (např. soudu, OSPOD). Ti, kteří vyhledají mediaci 

z vlastní iniciativy, tvoří výjimku, protože schopnost se dohodnout na tom, že mediaci 

potřebují, už svědčí o nějaké schopnosti společně dospět k zásadnímu a konstruktivnímu 

rozhodnutí. Mediace však musí být z principu vždy dobrovolná a důvěrná. Soud sice může 

nařídit rodičům mediaci až na tři měsíce (zákon č. 292/2013 Sb. § 474 odst. 1). Mediátor 

však nemůže poskytnout soudu detailní informace o průběhu mediace ani o tom, jestli jeden 

nebo druhý z rodičů nespolupracoval. Pouze může potvrdit, zda k mediaci došlo, nebo ne a 

jestli rodiče dospěli k dohodě.   

Brzobohatý (2015) dělí mediaci podle přístupu na facilitativní a transformativní. 

Facilitativní mediace chápe konflikt jako výsledek nenaplněných potřeb a řešení má 

transakční charakter. Soustředí se na cíl a sice na uzavření mediační dohody mezi stranami. 

Prostředkem je podpora komunikace mezi stranami za pomoci jednoho nebo více mediátorů. 

Zahrnuje pět fází: zahájení mediace, určení témat a zájmů, vzájemné porozumění, 

vyjednávací fáze, vytváření a sepsání dohody a rozloučení. Autor vyjadřuje obavu, že 

stuktura procesu facilitativní mediace (jak se postupuje) může mít zásadní vliv také na obsah 

mediace (co se řeší) i na konečnou dohodu, která pak nemusí mít trvalý charakter, protože 

se zúčastněné strany nenaučily během mediace lépe komunikovat ve chvíli, kdy není 

přítomna osoba mediátora.  
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Transformativní mediace vnímá konflikt jak krizi interakce a snaží se tedy změnit povahu 

komunikace mezi stranami. Za pokrok se považuje větší otevřenost vůči vnímání a potřebám 

druhého. Neobsahuje předem určené fáze a pravidla, rodiče se sami rozhodují, čemu se chtějí 

věnovat. Mediátor podporuje jejich rozhodnutí, sebejistotu a sebedůvěru. Transformativní 

mediace je založená na principu zmocnění obou stran a neutralitě mediátora. 

Rogalewiczová (2019) uvádí další přístupy a sice mediaci evaluativní, terapeutickou, 

narativní, kyvadlovou ad. 

V současné chvíli mohou být mediátory soukromníci, nestátní neziskové organizace, nebo 

zapsaní mediátoři podle zákona o mediaci.  

 

Terapeuti 

Gjuričová a Kubička (2009) píší, že mediace je vhodná pro konkrétní řešení porozvodových 

poměrů. Pokud jsou však vztahy mezi rodiči natolik dlouhodobě emočně vyhrocené, že už 

jejich spor vážně poznamenává jak děti, tak širší rodinu (zejména prarodiče), obvykle 

přichází na řadu rodinná terapie. Z právního hlediska je rozvod akt ukončení manželství, 

emoční proces ukončení manželství však trvá mnohem déle než legální rozvod. V tomto 

kontextu se hovoří o psychologickém rozvodu. Terapeut pomáhá rodičům procesem 

psychologického rozvodu projít a zpracovávat pocity křivdy, zrady, deprese, touhu po 

pomstě prostřednictvím dětí apod. Rodinný terapeut by měl být vybavený znalostmi 

vývojové psychologie a umět otevřeně naslouchat dětem. Rodiče mohou pro své děti 

v rozvodové situaci hodně udělat, např. zajistit, aby měly stabilní prostředí, stejnou školu, 

aby se dál stýkaly s oběma rodiči, se sourozenci a prarodiči, aby se dál věnovaly svým 

zájmům a koníčkům. Terapeut podporuje rodiče, aby i v rámci rozvodu dokázali vnímat 

potřeby svých dětí. 

 

3.5 OSPOD (obecní úřady obcí s rozšířenou působností) 

 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí definuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Patří 

mezi ně např. i Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo krajské pobočky Úřadu práce 

(zákon č. 359/1999 Sb. § 4 odst. 1). Nejčastěji však bývá označením OSPOD myšleno 
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oddělení nebo odbor sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. 

V rodičovském konfliktu zastává OSPOD více rolí. Pokud ho rodiče, či samo dítě, požádají 

o pomoc, podporu či poradenství, je povinen dle zákona jim takovou službu poskytnout. 

Dále je OSPOD povinen vyhodnocovat, jestli je dítě ohrožené podle §6 zákona o sociálně-

právně ochraně dětí a případně přijmout zákonná ochranná opatření, např. uložit rodičům 

povinnost využít odbornou poradenskou pomoc. Nadto bývá místně příslušný OSPOD v 

řízení ve věci úpravy povinností a práv k nezletilým dětem zpravidla jmenován kolizním 

opatrovníkem dítěte. Kolizní opatrovník zastupuje nezletilé dítě v soudním řízení a hájí jeho 

zájmy. OSPOD tedy zastává roli pomáhající profese, která má podporovat dítě i rodiče a 

poskytovat jim poradenství, působit terapeuticky, vzbuzovat důvěru a spolupráci, zároveň 

však plní autoritářskou funkci prostřednictvím udělování preventivních opatření, a ještě ke 

všemu má nezaujatě zastupovat dítě v soudním řízení. Obavy plynoucí z neslučitelnosti 

těchto rolí vedou v současné době ke snaze nějakým způsobem změnit výkon funkce 

kolizního opatrovníka. (Rogalewiczová, 2019) 

Mgr. Zdeňka Kučná, referentka pro sociálně-právní ochranu dětí Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, pojednávala na semináři Cochemská praxe – testováno na 

rodičích (17. 2. 2017) o přetížení pracovníků OSPOD výkonem funkce kolizního 

opatrovnictví a vleklými spory mezi rodiči, kteří se snaží OSPOD „přetáhnout na svou 

stranu“: 

„OSPOD je přetížen nedůvodnými stížnostmi rodičů na péči druhého rodiče, jsou to opravdu 

banality, se kterými chodí a s takovým tím odůvodněním: „Vy jste OSPOD, Vy jste ten 

opatrovník a Vy musíte konat“, takže to, co já vidím jako velmi přínosné v tom, když se nám 

daří aplikovat ty principy cochemského modelu je, že OSPOD není žádným prostředníkem 

v rámci toho rodičovského sporu, on jenom zprostředkovává dohodu a pomáhá rodičům aby 

našli to, na čem se mohou shodnout a v jakých aspektech mohou tu dohodu uzavřít.“ (5:15) 

 

3.5.1 Výkon funkce kolizního opatrovníka  

 

Soud jmenuje dítěti kolizního opatrovníka v případech, kdy nemůže být zastoupen svým 

zákonným zástupcem z důvodu možného nebo faktického střetu zájmů rodičů se zájmy 
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dítěte. Kolizní opatrovník je přímým zástupcem, jedná jménem dítěte o dítěti. Aby mohl 

kolizní opatrovník hájit nejlepší zájmy dítěte, musí získat co nejpodrobnější informace o 

situaci v rodině. Za tímto účelem by měl hovořit s oběma rodiči a samozřejmě i s dítětem 

samotným, pokud to jeho věk a vyspělost dovoluje. Soudu pak prezentuje preferované řešení 

podle názoru dítěte a zároveň i řešení, které je dle jeho poznatků v nejlepším zájmu dítěte. 

Tato řešení můžou a nemusí být totožná. (Rogalewiczová, 2019) 

Markéta Nováková ze spolku Cochem.cz vypracovala metodiku s názvem Nové pojetí 

profese kolizního opatrovníka (2020), kde představuje vizi kolizního opatrovníka jako 

nezávislé profese inspirované zahraničními modely. V úvodu metodiky píše: „Naléhavost 

změny ve výkonu kolizního opatrovnictví jsem začala pociťovat poté, co jsem realizovala 

semináře ve všech krajích ČR a získala přehled o tom, jak různé je napříč celou zemí pojetí 

výkonu této profese. Nedá se mluvit o standardizovaném postupu, do samotného výkonu 

vstupuje celá řada proměnných. (…) Z praxe znám situaci, kde v rámci jednoho soudního 

regionu, do kterého spadají tři OSPODy, není výkon kolizního opatrovnictví jednotný. Tedy 

ani tři spolu těsně sousedící OSPODy nevykonávají tuto úlohu stejně a jejich pracovníci 

nejsou schopni popsat standardní postup na jejich OSPODu.“ 

Můj výzkum realizovaný mezi sociálními pracovníky OSPOD je v souladu s citovanou 

zkušeností M. Novákové.  

 

II. EMPIRICKÁ ČÁST 
 

4. Metodika výzkumu 
 

Empirická část této bakalářské práce prezentuje přípravu, proces a výsledky expertního 

šetření na téma Cochemská praxe perspektivou sociálních pracovníků OSPOD. 

Pro šetření jsem zvolila metodu kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných 

rozhovorů s pěti experty.  
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4.1 Kvalitativní výzkum 

 

Kvalitativní výzkum zkoumá zvolený problém do hloubky, komplexně. Zaměřuje se na 

postoje a vnímání lidí, kterých se problém týká a snaží se získat integrovaný pohled.  

„Hlavním úkolem je objasnit, jak se lidé v daném prostředí a situaci dobírají pochopení toho, 

co se děje, proč jednají určitým způsobem a jak organizují své všednodenní aktivity a 

interakce.“ (Hendl, 2016, s. 48) 

Na začátku kvalitativního výzkumu si výzkumník stanoví téma a výzkumné otázky. 

Výzkumné otázky může v průběhu výzkumu upravovat nebo doplňovat. V průběhu nebo 

závěru výzkumu může výzkumník navrhnout hypotézy nebo teorie. Data se sbírají 

dlouhodobě prostřednictvím analýzy stop a výsledků činnosti, pozorováním a/nebo formou 

rozhovorů.  

Výhodou kvalitativního výzkumu je, že zkoumá věci podrobně v jejich přirozené 

nejednoznačnosti a komplexnosti, zaměřuje se na souvislosti a subjektivní prožívání. 

Nevýhodou je nezobecnitelnost získaných poznatků, časová náročnost výzkumného procesu 

a riziko, že osobnost výzkumníka a jeho náhled na situaci ovlivní výsledky studie. (Hendl, 

2016) 

 

4.2 Výzkumný problém a cíl výzkumu 

 

Cochemská praxe se v ČR etabluje teprve v posledních šesti letech a čím dál víc našich 

soudů začíná postupovat podle jejích principů. Jedná se tedy o velice aktuální téma pro 

všechny odborníky, kteří se nějakým způsobem podílí na řešení rodičovských sporů, včetně 

sociálních pracovníků. Jakékoliv změny v zavedených postupech kladou určité nároky na 

zúčastněné aktéry jak z profesního, tak z lidského hlediska.  

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak se zavedení cochemské praxe promítlo do práce sociálních 

pracovníků OSPOD ve vybraných soudních obvodech, jaké požadavky na ně tyto změny 

kladou a jak tyto změny osobně vnímají a hodnotí.  
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4.3 Pre-empirická fáze 

 

Pre-empirická fáze výzkumu spočívala v seznámením se s tématem cochemské praxe 

prostřednictvím studia dostupných zdrojů a písemné komunikace i osobního setkání s paní 

Markétou Novákovou ze spolku Cochem.cz.  

  

4.4 Výběr respondentů 

 

Oslovila jsem vedoucí OSPOD ve vybraných soudních obvodech, kde se cochemská praxe 

dobře etablovala a funguje už 4 roky nebo déle. Seznam soudních obvodů, kde se principy 

cochemské praxe více či méně aplikují, jsem získala od paní Markéty Novákové, která od 

počátku zastává stěžejní roli při zavádění cochemské praxe v České republice a má o situaci 

dobrý přehled. Paní Nováková mě upozornila na ta místa, kde se cochemská praxe dle jejího 

mínění úspěšně etablovala.  

Vedoucí pracovnice mě daly do kontaktu s kolegyněmi, které byly ochotné poskytnout 

rozhovor na dané téma. Snažila jsem se oslovit z každého pracoviště dvě pracovnice, abych 

získala dva rozdílné pohledy na tu samou lokalitu. Z poslední lokality jsem získala pohled 

pouze jedné pracovnice.  

Vzhledem k délce rozhovorů (30 – 60 minut) a rozsahu bakalářské práce jsem byla nucená 

počet respondentů spíše omezit. Do výzkumné studie bylo zařazeno pět respondentů. 

Výsledný počet respondentů se jeví dostačující ke splnění cíle výzkumu, jelikož kvalitativní 

výzkum nemá získat vyčerpávající informace o dané problematice, nýbrž zkoumat téma do 

hloubky a vést v závěru k hypotézám, se kterými se dá případně dál pracovat.  

 

4.5 Etické aspekty výzkumu 

 

Všechny respondentky byly před zahájením rozhovorů seznámeny s účelem výzkumu, s tím, 

že rozhovory budou za účelem přepisu nahrávány a nahrávky po ukončení výzkumu 

smazány. Zároveň byly upozorněny, že jejich osobní údaje v práci neuvedu/pozměním. 

Všechny respondentky podepsaly informovaný souhlas, jehož vzor je v příloze.  
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4.6 Vlastní předporozumění zkoumanému tématu 

 

Osobní perspektiva a názory výzkumníka mohou ovlivnit průběh a výsledky kvalitativního 

výzkumu, pokud by výzkumník například nevědomě podsouval své postoje respondentům. 

Je tedy nezbytně nutné si vlastní pohled na věc před zahájením i v průběhu výzkumu 

uvědomit a do maximálně možné míry „odložit stranou“. Užitečným nástrojem je deník 

reflexí, kde výzkumník zapisuje svůj vlastní proces přemýšlení o dané problematice.  

Nemám osobní zkušenost s prací pro OSPOD, s cochemskou praxí ani s rozvodem (ať už 

vlastním, svých rodičů, nebo dalších blízkých osob), což z hlediska nestrannosti sebe jako 

výzkumníka vnímám jako pozitivní. Nicméně v otázce perspektivy dítěte v kontextu 

rodičovského konfliktu si uvědomuji, že se přikláním k tomu, dítě citlivým způsobem 

informovat a dát mu prostor se v případě zájmu k věci vyjádřit. Zdá se mi, že v situaci, kdy 

se rodiče rozvádí/rozcházejí mají dospělí často tendenci dítě „chránit“ tím, že mu 

neposkytují informace a přehlíží, že dítě se v dané situaci již nachází, vnímá ho a nějakým 

způsobem ho zpracovává. Myslím, že vyhýbání se otevřené komunikaci s dítětem ho 

nechráníme před situací samotnou a nevyřčené otázky a obavy mohou jeho prožívání spíš 

ztěžovat.  

Před zahájením výzkumu jsem sepsala své osobní předpoklady, domněnky a očekávání 

s tématem spojené: 

• Děti bývají v kontextu rozvodů často znázorňovány jako pasivní článek, jako oběti uvízlé 

mezi dvěma protipóly, svými rodiči. Cochemská praxe mi je sympatická svou orientací 

na perspektivu dítěte.  

• Jakákoliv změna v zavedených postupech klade určité nároky na zúčastněné aktéry, jako 

je např. otevřenost, ochota se učit novým věcem, ochota připustit, že doposud používané 

metody třeba nebyly optimální, atd. Pro profesionály v rozvodovém řízení může být 

snadné postupovat tak, jak jsou zvyklí a vinit rodiče z toho, že se nedokáží domluvit. 

Cochemská praxe začala upozorňovat na to, v čem zavedená praxe přispívá ke zhoršení 

situace a co mohou soc. pracovníci, soudci atd. dělat pro to, aby rodičům a tím i dítěti 

pomohli. Zajímá mě, jak zavedení cochemské praxe působilo na soc. pracovníky, kteří 

byli postaveni před návrh postupovat v rámci opatrovnických řízení jinak, než byli 

doposud zvyklí, aniž by tato změna pocházela z jejich osobní iniciativy. Očekávám, že 

když se zeptám sociálních pracovníků OSPODu na jejich zkušenost s cochemskou praxí, 
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že přiznají nějakou úvodní skepsi, která se bude lišit podle osobnosti a zkušeností 

pracovníka.  

• Zdá se, že současná praxe v řízení o úpravě poměrů k dítěti je v ČR je značně 

nesjednocená, ať už je na daném místě zavedená nějaká forma cochemské praxe nebo 

ne. Mám obavu, že nesjednocenost může snižovat důvěru rodičů v celý proces. Může 

v rodičích vzbuzovat dojem, že postup není dán systémově, ale vyplývá z osobního 

nastavení pracovníků OSPOD, soudce atd. Rozvod je značně stresující situace v životě 

rodičů a nedostatečná důvěra v nestrannost a spravedlivost procesu může krizi ještě 

eskalovat. Je v pořádku se spoléhat na lidský faktor v otázkách, které ovlivňují životy 

mnoha rodin? Co je lepší – zavedený systém, který požaduje sjednocený přístup od všech, 

nebo volnost v interpretaci, prostor pro osobní přístup? Nebo nějaký kompromis – 

rámcově sjednocený přístup s prostorem pro individuální přístup profesionálů? 

Mé domněnky jsem při rozhovorech i při vyhodnocování výzkumu brala na vědomí a snažila 

se je při práci s textem eliminovat. 

 

4.7 Průběh sběru dat 

 

Respondentky jsem oslovovala koncem roku 2020 telefonicky a prostřednictvím emailu. 

Písemně jsem je seznámila s cílem výzkumu, s avizovanou délkou rozhovoru a s tím, že 

bude rozhovor nahráván. Respondentky podepsaly informovaný souhlas s poskytnutím 

rozhovoru, jehož vzor je v příloze práce. Samotné rozhovory probíhaly od ledna do dubna 

2021. Vzhledem k probíhající pandemii Covid-19 se výzkum realizoval distančně, 

prostřednictvím platformy Zoom. Poslední rozhovor byl veden telefonicky na žádost 

respondentky. Online a telefonická forma rozhovorů mají svá specifika. Výhoda spočívala 

v menší časové náročnosti pro obě strany. Mohla jsem mluvit s pracovnicemi z různých částí 

republiky, aniž bych musela daleko cestovat. Mírnou komplikací byly drobné technické 

potíže, občas vypadávající signál apod. Jako značnou nevýhodu jsem vnímala, že jsem ve 

třech případech neviděla respondentku ani přes kameru (dvě respondentky neměly 

webkameru a jeden rozhovor probíhal telefonicky). Přišla jsem tak o rozměr očního kontaktu 

a neverbální komunikace, a především jsem neměla možnost ohlídat, že má respondentka na 

rozhovor skutečné soukromí, což se v jednom případě ukázalo jako problém (rozvádím 

podrobněji v Diskuzi). Následoval přepis rozhovorů a analýza dat metodou tematické 

analýzy.  
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4.8 Struktura rozhovoru 

 

V úvodu rozhovorů jsem se stručně představila, nastínila, z čeho vyplývá můj zájem o danou 

problematiku a opět zdůraznila, že mě zajímá osobní prožívání a osobní názory 

dotazovaných.  

Rozhovor byl polostrukturovaný, což znamená, že jsem měla připravené následující otázky, 

ale v průběhu rozhovoru jsem se nedržela striktně scénáře. Pouze jsem hlídala, abychom se 

dotkly všech uvedených otázek: 

Co znamená Cochemská praxe pro Vás osobně, v kontextu Vaší práce? 

Jak jste se Vy osobně seznámila s Cochemskou praxí? 

Co bylo podnětem k zavedení Cochemské praxe u vás na OSPOD? 

Kdo tuto změnu inicioval?  

Měli jste nějaké obavy? 

Jak zavádění CP probíhalo? Kdy se začala zavádět? Podle jakého vzoru? 

V jaké podobě se v současné chvíli uplatňuje CP u Vás?  

Kdo všechno na Cochemské praxi participuje a jak vypadá spolupráce mezi profesemi? 

Můžete mi dát nějaké příklady toho, jak se Cochemská praxe promítá do Vaší práce 

s dětmi, s rodiči, se soudcem?  

Jaké jsou klíčové body procesu? 

Jaká je aktuální zátěž jedním případem (průměrně v hodinách)? 

Jak to probíhalo dřív? (např. sepisování návrhu k soudu, šetření v rodině…) 

Můžete mi popsat, jak u Vás probíhá tzv. edukace rodičů? 

Pracujete s rodičovským plánem? Jak tento nástroj vnímáte? 

Jak zacházíte s konfrontačním vývojem vztahu mezi rodiči oproti dřívějšku? Jaké strategie 

pomáhají?  

Jaký nejtěžší moment jste zažila? 

Jaký nejlepší, nejkrásnější moment? 
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Jaký další vývoj plánujete? 

Napadá Vás něco, o čem jsme nemluvili, co považujete za důležité? 

Co byste doporučil/a ostatním, kteří zvažují zavádět Cochemskou praxi? 

 

4.9 Analýza dat 

 

Jako metodu analýzy dat jsem zvolila tematickou analýzu induktivní formou, která je vhodná 

pro výzkumné otázky ohledně lidského vnímání a prožívání. 

„Tematická analýza je proces identifikace datových vzorců, datových konfigurací a témat 

v kvalitativních datech. Její hlavní výhodou je pružnost. Náleží mezi nástroje analýzy, které 

poskytují bohatou, detailní a komplexní zprávu o datech. Její autoři (Bozatzis 1998, Braun, 

Clarke 2006) pokládají tuto metodu za základ, jehož zvládnutí zvyšuje pravděpodobnost 

úspěšného přechodu k jiným typům kvalitativní analýzy.“ (Hendl, 2016, s. 267) 

Tematická analýza obsahuje následující fáze: 

• První fáze spočívá v důvěrném seznámení se daty, jejich přepisem do písemné 

formy a opakovaným pročítáním.  

• Následuje kódování datové množiny. Kód je vlastní pojmenováním toho, co se 

v textu objevuje a slouží výzkumníkovi jako zkratka. Díky kódům se nemusíme po 

počátečním důkladném seznámení s obsahem opakovaně vracet k celému textu. 

Kódování však neslouží pouze k redukci materiálu, zároveň v procesu kódování 

data organizujeme, všímáme si podobností a rozdílů, vzorců, atd.  

• Třetí fází je vyhledávání témat, které se v textu objevují. Témata vyvstávají z kódů, 

které se v textu opakovaně objevují a souvisí spolu. 

• Následně nalezená témata ověřujeme v kontextu původní datové množiny i 

výzkumných otázek a podkládáme je citacemi. Témata revidujeme, rozdělujeme, 

kombinujeme, případně odmítáme.  

• Další fází je finální definování a výstižné pojmenování témat.  

• Na závěr píšeme výslednou zprávu.2 

 
2 Poznatky získané z volitelného semináře Kvalitativní výzkum pro sociální pracovníky s Evou Dubovskou 
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5. Výsledky 
 

5.1 Údaje o respondentkách 

 

 

Číslo 

rozhovoru 

Jméno 

(změněno) 
Věk Vzdělání Pozice 

Délka 

praxe na 

OSPOD 

Délka 

působení 

v CP 

Délka 

rozhovoru  

v min 

1 Daniela 30 
Soc. patologie 

a soc. práce, 

Mgr. 

referentka 

sociálně právní 

ochrany dětí 

6 let 4 roky 64 min 

2 Alice 45 
Mgr. (sociálně 

právní obor) 

referentka péče o 

dítě 
20 let 5 let 42 min 

3 Klára 29 
Soc. 

pedagogika, 

Mgr. 

referentka péče o 

dítě 
5 let 5 let 30 min 

4 Jiřina 42 
Soc. práce, 

Bc., DiS. 

referentka 

sociálně právní 

ochrany dětí 

16 let 4 roky 57 min 

5 Lenka 50 
Bc. (sociálně 

právní obor) 

referentka 

sociálně právní 

ochrany dětí 

20 let 5 let 62 min 

 

 

5.2 Témata 

 

Z analýzy rozhovorů vyvstaly tři hlavní okruhy témat, které se ještě členily na podtémata 

podle následujícího schématu: 

Téma 1. Zapojení dítěte v cochemské praxi 

a) Provádění rozhovoru s dítětem 

b) Věková hranice pro zapojení dítěte 

c) Výkon funkce kolizního opatrovníka v rámci cochemské praxe 

Téma 2. Úroveň spolupráce mezi zúčastněnými profesemi 

a) Rovnost profesí 

b) Společný postup 
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Téma 3. Rychlost a efektivita procesu 

a) Společná schůzka s rodiči  

b) Včasná dostupnost mediace, terapie a poradenství 

 

V následující části práce jednotlivá témata představím a podložím přímými citacemi 

z výzkumných rozhovorů. Citace jsou neupravené, pouze jsem na některých místech 

vynechala konkrétní jména např. soudců nebo údaje o lokalitě, abych chránila identitu 

zúčastněných. Tam, kde je citace zkrácená vynecháním části textu, uvádím (…). Jména 

respondentek jsem změnila. 

 

1. Zapojení dítěte v cochemské praxi 

 

Ačkoliv nebyla otázka zapojení dítěte do procesu úpravy výchovy a výživy vysloveně 

součástí připravené struktury rozhovorů, všechny respondentky věnovaly nějaký čas tomuto 

tématu.  

Názory expertek na to, ve kterých případech a jakým způsobem provést rozhovor s dítětem 

ohledně rozvodu jeho rodičů a ohledně soudního řízení jako takového, se výrazně 

rozcházely, jak mezi sebou navzájem, tak, dle jejich slov, i se soudci a zástupci ostatních 

profesí. Z množství času, který byl danému tématu spontánně ze strany sociálních pracovnic 

věnován a z emočně zabarvených výrazů bylo patrné, že se jedná o velice citlivou oblast. 

Na otázku, jaké problémy vyvstávaly v mezioborové spolupráci odpověděla Klára: „No, tak 

určitě velký problém, a to je jakoby do dneška se řeší, to je participace dítěte, že jo, protože 

jakoby soudci mají samozřejmě jinou představu o tom, jak by se mělo to dítě participovat my 

to máme tady jako taky tak trošku jako jinak nastavené, takže to je asi do dneška problém, 

který se jakoby řeší a ještě se prakticky jako moc nedořešil, protože on samozřejmě každý 

soudce to má jakoby jinak nastavený, my tady taky, takže je pořád otázka že jo, kdy 

participovat, v jakém věku, kolikrát prostě provádět pohovor a tak podobně, takže to se řeší 

dodneška, ale to už jsou spíš pak takový jako hodně, nevím, filozofické otázky a ono jako co 

obor tak to jiný náhled jako na to, takže je takový jako takový velký otazník furt.“   
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1. a) Provádění rozhovoru s dítětem 

Jedním z klíčových záměrů cochemské praxe je zkompetentnění rodičů a návrat 

odpovědnosti do jejich rukou. Stát běžně nezasahuje do vztahů mezi rodiči a jejich dětmi a 

předpokládá, že jsou rodiče schopni s dětmi samostatně komunikovat, vysvětlit jim 

záležitosti, které se jich týkají a vyslechnout jejich potřeby a názory. Jakmile se však rodiče 

rozvádí, stát automaticky vstupuje do procesu, aby zajistil nestranné zastoupení dítěte. Děje 

se tak i v případě, že rozvod probíhá nekonfliktně a rodiče jsou ochotni se na všem 

dohodnout. V rámci zaváděni cochemské praxe v jednom ze zkoumaných regionů tudíž 

vznikla představa, že sociální pracovníci OSPOD nebudou provádět rozhovor s dítětem 

v případech, kdy jsou rodiče schopni se domluvit. Daniela a Jiřina líčily, že od začátku 

nebyly v souladu s představou, že by s dítětem měly mluvit pouze v případech rodičovské 

neshody, ačkoliv některé kolegyně změnu vítaly s úlevou:   

Daniela: „Tam byla ta původní vize v tom, že když se ti rodiče domluví, tak jim ten stát do 

toho má zasahovat co nejméně, s tím, že ani to dítě by se do toho víceméně nemělo zatahovat, 

nicméně máme zato, že zákon hovoří jasně a že je to vždy jednání o dítěti, takže my se s tím 

dítětem snažíme hovořit vždy.“ 

Jiřina: „Mě teda velmi zaráželo, že z toho bylo vlastně vyčleněno to dítě. Jo, tam byl takový 

jako „bum“ pro mě a obrovská změna, kdy my jsme vlastně měly zkompetentnit rodiče a 

veškeré věci měli rodiče nějakým způsobem si nastavit, což jako fajn, ale vypustilo se z toho 

dítě. Že my bysme vlastně nesměly mluvit s tím dítětem a v podstatě veškeré informace měli 

předávat rodiče (…) Takže pro mě byl tohle obrovský problém se s tím jako ztotožnit a hlavně 

to sdělit těm dalším odborníkům, těm soudcům a dalším jakoby na OSPOD, protože některé 

kolegyně byly rády za to, že nemusely mluvit s těmi dětmi, protože to samozřejmě není 

jednoduché, ne každému to sedí a v podstatě řekly: „Proč ne.“  

 

V kontrastu ke kolegyním, Alice označila provádění rozhovoru vždy a s každým dítětem za 

„velký zvěrstvo.“ 

 

„Některé děti ty rozhovory zvládají velmi dobře jsou otevřený, jsou úplně v pohodě, ale 

samozřejmě ne každé dítě je takhle nastavený, a když to vezmu obecně, já jsem pro ně cizí 

ženská, rodič je prostě dotáhne do nějaké kanceláře, tady je postaví a ať se snažíme sebevíc, 

aby to bylo šetrný, tak stejně už jenom principiálně to, že to dítě někam přijde k nějaký cizí 
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ženský (…) a teď se ho ptají na takový jako důvěrné věci mi přijde, jako mně přijde jako fakt 

zbytečné zatěžování toho dítěte.“ 

 

1. b) Věková hranice pro zapojení dítěte 

 

I v případě, kdy se dotazované expertky shodly na tom, že je vhodné provádět rozhovor 

s dítětem za účelem ho informovat a zjistit jeho vnímání situace, ukázalo se, že panuje 

nejednota v názoru, od jakého věku dítě takto zapojit.  

 

Lenka: „…musím teda podotknout, že v té cochemské skupině jsme si nějakým způsobem 

odsouhlasili, že budeme vytěžovat děti od 10 let, ale když třeba mají sourozence mladšího 

třeba já nevím osmiletého, tak jsme říkali že vezmeme, anebo vytěžíme obě dvě ty děti. Že už 

to není takový jako rozdíl, ale říkali jsme si teda od těch 10 let.“ 

 

Výzkumník: „A tu hranici těch 10 let jste určili na základě čeho? To se Vám tak jako zdálo, 

že jsou dostatečně vyzrálý v tom věku, aby to všecko…“ 

 

Lenka: „Tak tak, to z toho tak nějak prostě vyplynulo, těch deseti let...  můžu říct, že jsme 

měli tady i nižší věk, ale já Vám řeknu, že ty děti v tom nižším věku kolikrát nedokáží domyslet 

ty důsledky.“ 

 

Oproti tomu řekla kolegyně Daniela z jiného regionu: „Hodně jsme bojovaly za to, aby se 

prováděly rozhovory s dětmi, a to už vlastně od věku, kdy máme zato, že to dítě je schopné 

nám cokoliv říct, což v původní vizi pana soudce, nebo respektive té cochemské praxe, až tak 

nebylo. (…) Já hovořím i se školkovýma dětma a zatím jsem teda, musím zaklepat, nějaký 

významný problém neměla.“ 

 

1. c) Výkon funkce kolizního opatrovníka v rámci cochemské praxe 

 

S tématem zapojení dítěte do procesu rozhodování o úpravě výchovy a výživy souvisí i 

výkon funkce kolizního opatrovníka. Kolizní opatrovník zastupuje dítě v soudním řízení a 

měl by na soudním jednání prezentovat i názor dítěte. V rámci cochemské praxe však panuje 

snaha vstupovat do rodinného systému pouze v bezpodmínečně nutné míře. Potíže skloubit 
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výkon funkce kolizního opatrovníka v současné zákonné podobě s principy cochemské 

praxe jsem už zmínila v teoretické části práce a projevila se i v rámci rozhovorů. 

 

Jiřina a Daniela braly povinnost kolizního opatrovníka zastupovat dítě v soudním řízení 

velice důsledně a měly zato, že těžko mohou hájit zájmy dítěte, pokud s ním nehovořily.  

 

Daniela: „Takže my si to jakoby, asi i s tím vlastním svědomím a i pro naše nějaké stanovisko 

pro ten soud je vždycky lepší, když s tím dítětem hovořím a znám ten jeho názor, protože já 

přece hájím zájmy toho dítěte, a nikoliv svoje a já to říkám i těm dětem u toho rozhovoru: 

„Já nemůžu hájit tvé zájmy u soudu, když jsem tě v životě neviděla a nevím co si myslíš.“ 

Takže tohle oni chápou naprosto přesně.“ 

 

Jiřina: „V podstatě, pokud tam probíhá nějaké řízení a my jsme ustanovení kolizním 

opatrovníkem, tak v podstatě naší povinností je jako to dítě, v podstatě my ho tam 

zastupujeme. A my bysme měli ho seznámit s jeho právy které má vlastně v rámci tady tohoto 

řízení a samozřejmě tam také docházelo k obrovským debatám, komu tohle náleží a kdo tohle 

bude zajišťovat v rámci vlastně toho řízení v rámci té cochemské praxe a dle mého názoru, 

zase já jako opravdu jsme do toho teda velmi intenzivně jakoby vstupovali do těch debat a 

myslím si že to dítě by ty informace mělo mít v podstatě stejně jako ti rodiče. Čím dřív tím 

lépe.“ 

 

Jiřina zažila na vlastní kůži, jaké to je, být na straně rozvádějících se rodičů, jelikož se sama 

rozcházela s manželem krátce po zavedení cochemské praxe v jejím regionu. S manželem 

byli schopni se na všem domluvit a uvítala, že státní instituce zasahovala do osobního života 

její rodiny co nejméně. Dovede si proto představit, že by kolizní opatrovník v nekonfliktních 

rozvodech vůbec jmenován nebyl. Ve chvíli, kdy kolizní opatrovník jmenován je, věří, že 

mu nezbývá než plnit povinnosti, které z funkce vyplývají, ačkoliv to třeba nemusí být 

v souladu s duchem cochemské praxe: „Když si to člověk zažije na vlastní kůži, tak opravdu 

není to jako nic milého, není to nic příjemného a jako dokážu si představit, že by kolizní 

opatrovnictví vůbec v tomto případě nebylo a ať si to rodiče nastaví, jak chtějí. Pro mě bylo 

podstatné, jakmile je tam ustanoven kolizní opatrovník, probíhá tam řízení, je nutné prostě 

jakoby opravdu postupovat jo a plnit ty povinnosti. Tam to prostě nejde.“ 
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V jiné zkoumané oblasti se převážná většina práce s rodinou přesunula na soud, včetně 

sepisování návrhu, edukace a zprostředkování odborné pomoci. Stává se tedy, že pracovnice 

OSPOD vidí rodiče poprvé až u soudního jednání. Doporučení soudu ohledně výchovy, 

výživy, úpravy kontaktu atd. pak musí dát pouze na základě toho, co slyšely u jednání. Na 

otázku, zda se v rámci opatrovnického řízení vidí s dětmi, které zastupují odpověděla Alice: 

„Je to individuální. Je to vždycky na zhodnocení tý situace. V momentě, kdy ty rodiče jsou 

schopni se dohodnout a to řízení proběhne bez problémů, tak v podstatě si myslím, že není 

úplně důvod nebo prostor pro to, proč zatěžovat to dítě tím rozchodem těch rodičů nějakým 

rozhovorem. Ty rozhovory se dělají v momentě, kdy ty rodiče, těm rodičům se skutečně 

nedaří dojít ke shodě a potom to řízení je potřeba vést v nějaký důkazní rovině.“ 

 

Na dotaz, na základě čeho zpracovávají doporučení soudu, když se s rodiči vidí až u 

soudního jednání, Alice uvedla: „ (…) vzhledem k tomu, že tam jsou oba dva rodiče, jako 

docela dobře se s tím pracuje a spousta věcí jako je tam jako zjevných v rámci toho 

jednání. (…) V rámci těch našich jednání my můžeme i v průběhu nějakým způsobem třeba 

apelovat na rodiče, nebo s nimi promluvit nebo i tam je směřovat k tý dohodě, takže ten 

prostor jako tam je a bohužel někdy skutečně je to jako složitý tam vypálit nějaký 

doporučení na závěr, ale jako dá se to (smích).“ 

 

2. Úroveň spolupráce mezi zúčastněnými profesemi 

 

Dalším výrazným tematickým okruhem, který vyvstal v rozhovorech, byla otázka 

spolupráce mezi odborníky. Vnímání respondentek ohledně důležitosti, míry a zdařilosti 

interdisciplinární spolupráce se lišilo. Pan soudce Polák řekl v semináři o Cochemská praxe 

– Testováno na rodičích (17. 2. 2017), že se při snaze sdílet koncept cochemské praxe občas 

setkává s postojem, že „proč o tom mluví“, že přeci komunikace a spolupráce mezi 

profesemi je všude samozřejmostí. Cochemská praxe však posouvá interdisciplinární 

spolupráci o úroveň výš, snaží se o dosažení rovnosti všech profesí a o maximální 

sjednocenost postupu, kdy všichni vědí, kdy a jak se do procesu zapojit a mají přesné 

povědomí o práci ostatních.  
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2. a) Rovnost všech zúčastněných profesí 

 

Princip rovnosti profesí je v interdisciplinární spolupráci po vzoru cochemské praxe 

klíčovou filozofií. Otevřené a efektivní komunikaci má prospět odstranění domnělé 

hierarchie a nastolení rovnosti aktérů. Lenka vnímala důležitost rovnocenného zapojení 

všech subjektů a zdálo se jí, že v jejich oblasti se spolupráci velmi daří: 

 „Tam si zároveň hodně fakt vážím toho propojení mezi OSPODem, zdejším soudem a 

poradenským pracovištěm. Tady vlastně nejvíc spolupracujeme s poradnou pro rodinu 

v XXX a ty vztahy můžu říct, že oproti… Ne, že by byly někdy jako špatné, ale hodně se 

zlepšily, komunikace se zlepšila, celková spolupráce díky vlastně té cochemské praxi, 

protože všichni musíme spolupracovat společně. Jo, kdyby vypadl jeden ten prvek, jedna ta 

instituce, tak už se to nedá dohromady. Takže a ten cochemský model se vlastně opírá o 

intenzivní vzájemnou spolupráci těch zainteresovaných institucí asi tak bych to řekla.“ 

 

Lenka: „ (…) máme jako bezvadný psychology, takže tam když potřebujeme, tak se 

domluvíme na různá i, třeba na různá jednání, máme dejme tomu třeba schůzky se soudem, 

schůzky s poradnou s těmi psychology, třeba teď jsme měli i se státním zastupitelstvím, takže 

prostě různé ty schůzky u nás jsou možné, s tím, že se dozvíme vzájemně spoustu informací 

a je to takový velký přínos k té práci, že máte větší rozhled. No a víte kam se obrátit.“ 

 

Jiřina také považovala jednání mezi oborníky na stejné úrovni za velmi důležitý aspekt 

cochemské praxe. Její osobní zkušenost nicméně byla, že ke skutečné rovnocennosti profesí 

je v českém prostředí ještě daleko: „Můžu Vám říct, že jako ta cochemska praxe je postavená 

v podstatě na nějaké interdisciplinární spolupráci a ze začátku tam úplně to bylo takové jako 

velmi… (Pauza) Ne vždy to bylo o spolupráci, ne vždy to bylo že je každá organizace na 

stejné úrovni, takže to taky jako nějakým způsobem trvalo. Ono se to tak jako tvářilo, že to 

jako, že jsme strašní parťáci a že prostě jako jedeme a táhneme všichni za jeden provaz, ale 

v podstatě pak když teda docházelo tady k těmto věcem, tak jsme zjišťovali, že jako proč teda 

jako OSPOD nemůže a dělá to soud, k čemu to je, bavme se o tom, aby to bylo jako v zájmu 

té rodiny, toho dítěte prostě. (…) Myslím si, že prostě ti soudci pořád mají takový ten jasný, 

jo, jako sedím v tom taláru, jako pořád jsem já ten soudce.“ 

 

Daniela popsala počáteční komplikace, které vyplynuly z pozdějšího zapojení řádových 

sociálních pracovníků do řídící skupiny: „Zpočátku je pravda, že to teda jako drhlo a že 
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spoustu věcí jsme za pochodu dodělávali, spoustu věcí jsme řešili v průběhu. To asi ta 

představa, kterou měl pan soudce na začátku s postupem jakoby, ne že vyprchala zcela, ale 

některé ty věci z toho se vytratily, některé věci pro nás jako pro sociální pracovníky byly 

naprosto nereálné, některé věci se i zákonem bily, nakonec ale i jenže ten projekt mělo první 

totiž nějakou řídící skupinu, kde byli soudci toho Okresního soudu v XXX, byli tam zástupci 

kraje a zástupci jednotlivých ORP, tedy těch úřadů s rozšířenou působností v působnosti 

toho okresního soudu, takže tam se to postupně nějak dolaďovalo, myslím že potom až po 

třičtvrtě roce nebo po roce do toho jsme vstoupili my jako běžné sociální pracovnice, takže 

jsme do toho začaly řešit i situace z praxe, na základě toho jsme to nějak utřepali k tomu 

definitivnímu našemu nějakému aktuálnímu postupu. (…) Já jako nechci působit úplně jako 

odpůrce pana (soudce), ale ono to tak ve výsledku asi bylo, protože pan (soudce) měl spoustu 

jako představ, jak by to mělo fungovat a co my bysme měli dělat a neměli, ale opravdu to 

jako se nesetkalo s účinkem.“ 

 

Alice popisovala cochemskou praxi spíš jako něco, co si praktikuje soud než jako projekt, 

do kterého jsou zapojené všechny subjekty rovnoměrně: „V podstatě jsem jako chtěla říct 

že to z 90% opravdu realizuje si ten soud sám, pro nás to jako významný změny v poskytování 

tý pomoci nebo v rámci tý naší práce, pro nás to velké změny jako neobnáší. (…) Ve svý 

podstatě ten cochem realizuje soud, nikoliv OSPOD, my jsme takovým pomocníkem nebo 

nástrojem. Ale vlastně většina, většina jakoby té práce s těma rodičema se v tenhle moment, 

nebo víc se to překlápí právě na ten soud, takže kdybych v konečným důsledku měla 

zhodnotit, co to pro nás obnáší, tak asi trošku míň práce.“ 

 

2. b) Sjednocenost postupu 

Podoba tzv. „cochemské praxe“ se liší místo od místa, tak jak ukázal i provedený výzkum. 

Přesný postup profesí v rámci interdisciplinární spolupráce je předmětem domluvy, odvíjí 

se tedy od zvláštností daného regionu i od rozhodnutí lidí, kteří změnu praxe zavádí. 

Z rozhovorů byla patrná nutnost, aby se na zvoleném postupu dohodli všichni zúčastnění 

společně a nejednalo se o snahu protlačit změny jedním subjektem. Z rozhovorů vyplynula 

náročnost domluvit změny stávajícího postupu tak, aby byly přijatelné pro všechny strany. 

V praxi se pak stává, že např. ne všichni soudci v dané lokalitě přistoupí na cochemskou 

praxi. Když ani v rámci jednoho okresu neexistuje sjednocený postup, komplikuje to práci 
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těm, kteří se rozhodli podle nějakého vzoru cochemské praxe postupovat. Dalším zásadním 

faktorem je vzájemné povědomí o tom, jak a kdy který subjekt do procesu vstupuje.  

Jiřina oceňovala spolupráci se soudci v rámci cochemské praxe, ale viděla prostor pro 

zlepšení, jelikož někteří soudci se do projektu nezapojili: „Mým přáním by bylo, aby to bylo 

v podstatě jako sjednocené i trochu jako, jak říkám, u všech těch soudů a nějak ty prvky 

opravdu toho urychlení toho řízení, toho, aby jako ti soudci opravdu jako brali nás jako 

partnery jo, abysme i těm rodičům říkali jakoby stejné ty věci...“ 

Klára vnímala, že postup soudců v jejich okrese je roztříštěný, ale že je to nevyhnutelné, 

jelikož soudci si sami určují, jak budou postupovat: „…ti další soudci nevím, jako myslím 

si, že nějakou část jako z tý cochemský praxe jako z tý ideologie oni si jako převzali, ale jako 

myslím si, že nedá se říct úplně, že by jako jeli prostě jako v cochemu, jo, tak jak to mají ti 

soudci, kteří fakt jakoby s tím přišli a zaváděli to. Takže je to opravdu jako je to prostě 

soudce od soudce. A my to... oni jsou tady v tom jakoby, oni to mají jinak, že jo, protože oni 

tím že jsou jako samosoudce, tak prostě si můžou určovat sami, jakým způsobem to jednání 

povedou, takže tam se to ani nedá domluvit, jako něco že všichni pojedeme teď všichni soudci 

pojedeme takhle, protože oni si to prostě můžou udělat každý z nich jako po svým.“ 

Dělání si věcí „po svém“ se samozřejmě netýká pouze soudců. Některé dotazované 

pracovnice samy přiznaly, že pokud nebyly vnitřně ztotožněné s určitou změnou v rámci 

cochemské praxe, tak podle ní zkrátka nepostupovaly.  

Jiřina například popisovala, že původní představa jejich řídící skupiny v rámci cochemské 

praxe byla taková, že OSPOD nebude rodičům hned doporučovat návštěvu odborného 

zařízení v případě, že zhodnotí, že nejsou schopni se domluvit. Odborná pomoc bude 

doporučena soudem až po třech týdnech v rámci jiného soudního roku, pokud se rodiče 

nedomluví ani tam: „A zase když jsme v podstatě se o tom bavili, tak s tímhle jsme taky 

bojovali a opět jsme byli ti kteří prostě s tím měli problém a podstatě pak už jsme to nějak 

jako s těmi soudci neřešili, protože s některými se nedalo a já už jsem ty rodiče, protože nám 

to bylo zakazováno, že ty OSPODy to dělat nebudou, ale mě to zase přišlo, když já jsem 

zjistila na tom jednání s těmi rodiči, že se nedomluví, že prostě ta dohoda jakoby i  po té mé 

edukaci jako není možná, tak zase asi čím dříve tím lépe. Takže já jsem vlastně těm rodičům 

doporučila a odkázala jsem je na odborné zařízení a chtěla jsem, aby se tam vlastně dostavili 

a aby zahájili spolupráci ještě do doby, než prostě teda se dostaví k tomu prvnímu jednání 
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soudu. A ze začátku nám toto bylo vytýkáno, že tohle si má prostě jako a bude to nastavovat 

ten soud.“ 

Daniela vzpomínala, že pan soudce, který u nich inicioval zavedení cochemské praxe, po 

OSPOD chtěl, aby v rámci jednání s rodiči pokládali čtyři základní otázky: „Já se přiznám, 

že už si ani ty otázky nepamatuji, protože jsem je nikdy nepoužila. Ani jsem jakoby toho jeho 

záměru nevyužila, protože mi to přišlo prostě jako zcestné. Já jsem si jela jako ve svém, ve 

svých kolejích, a to co pro mě jako pro opatrovníka bylo důležité, to jsem si zjistila, co chtěl 

zjistit soud, ať se zeptá u toho jednání.“ 

 

Dalšími subjekty v řízení, jejichž zapojení do cochemské praxe je značně individuální, jsou 

advokáti. Na zkušenostech dotazovaných se opět se ukázalo, jak důležitý je jednotný přístup 

všech profesí, protože advokáti dokáží rodiče i na poslední chvíli přivést k dohodě nebo 

jejich dohodu naopak rozbít.  

 

Daniela: „Je pravda, že spoustu advokátů to dělalo a dodnes dělá, že když už je nějaká 

dohoda na spadnutí, tak oni to stejně rozbijou svým postupem, protože hájí toho svého 

klienta a chtějí prostě dotáhnout ten prvotní klientův cíl až do konce. Ale na druhou stranu 

musím říct, že je spousta právních zástupců, kteří jsou přesně naopak a kteří i s těmi rodiči 

i před samotným jednáním jsou schopni uzavřít nějakou dohodu, byť ti rodiče nejsou úplně 

k té dohodě nastavení, tak oni stejně jim to vysvětlí sepíšou jim to a je pravda že u toho 

soudního jednání kolikrát ty klienty k té dohodě vedou.“ 

 

Klára: „Tak ono furt jakoby jsou pořád jako nějaký advokáti, který jako se snaží ty rodiče 

dostávat do té dohody jo, a i jsem jako zažila, že opravdu jedna advokátka i se snažila prostě 

i dokonce těsně před tím soudním jednáním, tu dohodu s nimi tam prostě vytvořila jako jo, 

takže je to o lidech prostě no, to je zase advokát od advokáta, ale rozhodně se nedá říct, že 

by to takhle dělali všichni jako no.“ 

 

V oblasti, kde pracuje Lenka, se advokáti do cochemské praxe zapojili, což se osvědčilo: 

„Velkou výhodou bylo zapojení advokátů a také hodně jejich přesvědčení, aby vlastně 

nějakým způsobem uplatňovali nekonfliktní strategii při těch jednáních u soudu. Aby se 

zbytečně rodiče nějak nehádali, nebylo to emotivní takže, ale říkám tady spolupracujeme asi 

se třemi nebo čtyřmi advokáty.“ 
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3. Rychlost a efektivita procesu 

 

Ačkoliv se postup v rámci cochemské praxe ve zkoumaných lokalitách lišil, všechny 

dotazované expertky vnímaly, že zavedené změny zefektivnily jejich práci, např. díky 

zkrácené lhůtě soudního řízení nebo menší formalitě celého procesu. V jedné lokalitě se 

OSPOD ulevilo, protože se značná část práce přesunula na soud. V ostatních dvou lokalitách 

spočívala větší efektivita práce především v zavedení společné schůzky s oběma rodiči, která 

má potenciál zamezit velkému množství nedorozumění a zbytečným eskalacím konfliktu.  

 

3. a) Společná schůzka s oběma rodiči na OSPOD 

Respondentky kladně hodnotily, že v rámci cochemské praxe provádí rozhovor s oběma 

rodiči společně. Daniela dokonce vyzdvihla společnou schůzku rodičů jako největší přínos 

celé cochemské praxe, ačkoliv se změny ze začátku obávala: „ (…) tak zpočátku když nám 

bylo řečeno, že budeme jednat s oběma rodiči, že je budeme o všem poučovat,  tak se nám to 

zdálo úplně, že jako za ten den nemůžeme stihnout žádné jiné jednání a vlastně žádnou jinou 

práci, ale tohle je jeden z těch nejlepších bodů, který nám z toho zůstal a co používáme dnes 

a denně a opravdu je to to, co se nám osvědčilo asi úplně nejvíc a to jsou ty společné jednání 

s těmi rodiči.“ 

Ve všech zkoumaných lokalitách se před zavedením cochemské praxe rutinně provádělo 

sociální šetření v rodině, což bylo časově náročné a nemělo velkou vypovídající hodnotu, 

protože bytové poměry rodičů by musely být drastické, aby to mělo vliv na rozhodnutí 

soudu. Rozhovory s rodiči i s dětmi pak v některých případech probíhaly taky v domácnosti 

rodiny, což Lenka hodnotila jako méně efektivní, (jelikož rodiče už často žili odděleně, a tak 

je nemohla zastihnout společně) a také méně vhodné i pro děti: „No, dříve to bylo tak, že 

jsme třeba ty děti vytěžili přímo v rodině na tom šetření, ale to z mého pohledu prostě někdy 

fakt nebylo úplně vhodné, abych s tím dítětem mluvila v pokojíčku a věděla jsem, že matka a 

otec nebo rodiče sedí v obýváku. Takže my jsme jezdili za těma dětma do školek do škol, 

takže nějakým způsobem jsme to takhle řešili, ale nemyslím si, že to bylo až tak vhodné 

řešení, ale teď to děláme tak, že děti přijdou s rodiči (…).“ 

 

Všechny expertky vnímaly, že když se rodiče sejdou společně, nevzniká tolik prostoru pro 

vzájemné očerňování, zveličování a „házení špíny.“ Nevzniká podezření na podjatost 
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OSPOD vůči jednomu nebo druhému rodiči, protože oba dostávají stejné informace ve 

stejnou chvíli, což ve výsledku ušetří také hodně času, jelikož se rodiče stále nevrací a 

nesnaží se sociální pracovnice přesvědčit o vlastní pravdě. 

Na druhou stranu, společné jednání s rodiči klade vyšší nároky na komunikační a mediační 

schopnosti pracovníka. Některé pracovnice však získaly školení v mediaci a výsledek si 

pochvalovaly: 

Daniela: „My jsme v rámci toho projektu měli vícedenní školení. Jedno z nich bylo teda na 

téma mediační techniky a jak vést teda ten rozhovor s tím klientem. Je pravda, že školení na 

mediační techniky je u nás jako nespočet, ale zrovna tady tohle bylo asi jedno z nejlepších, 

které jsem absolvovala, protože tím, že bylo vícedenní, tak kromě jako běžné teorie, jak jako 

proměňovat věty a jak zrcadlit a jak já nevím, jim tam parafrázovat, jsme to samozřejmě 

zkoušeli v praxi, což je teda jako obrovská pomoc si to vyzkoušet, protože když si člověk ty 

mediační techniky neosvojí tak jako zapomene. Člověk to úplně v praxi, když to nepoužívá 

denně, tak si to prostě nelze osvojit, takže je pravda že to byla jako velmi významná pomoc.“ 

Lenka: „Jako ze začátku, ne že by se člověku do toho nechtělo*, protože bylo to časově 

náročné, mně se zdá, že jsme to dělali až půl roku myslím, jako při práci a tak, ale říkám šla 

bych do toho znovu a bylo to strašným přínosem.“ 

(*do kurzu mediace) 

  

3. b) Včasná dostupnost mediace, terapie a poradenství 

 

Cochemská praxe se snaží vést rodiče ke smíření a dohodě, což v některých případech není 

možné bez mediace, terapie, odborného poradenství nebo psychologické pomoci. 

Dotazované expertky zdůrazňovaly přínos finančně i časově dostupných služeb pro rodiny. 

 

Alice: „Ten rozdíl mezi tou předchozí a stávající praxí je asi v tom, že ten soud vlastně 

nabalil minimálně ty neziskovky, tam může okamžitě ty lidi lifrovat, když jakoby jakýkoliv 

problém, což dřív nebylo. Dřív jsme je odkazovali na mediaci, na poradenství, na terapii 

vlastně my a samozřejmě pak ta objednací lhůta tomu odpovídala, nehledě na to, že ty 

mediace a tak dále, že to byly kolikrát hrazené služby. Ten soud tohleto všechno poskytuje 
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zadarmo. Takže rozdíl je v té rychlosti jakoby navázání spolupráce s někým jiným, s někým, 

kdo může pomoct jako narovnat třeba ty vztahy, nebo směřovat ty rodiče k dohodě.“ 

 

Lenka chválila spolupráci s externím psychologem, který pracuje s ohroženými dětmi: „Ale 

my máme výhodu třeba na OSPODu i v rámci toho Cochemu, že my máme externě doktora 

psychologie který k nám dojíždí a když vidíme že ta situace v té rodině je vyhrocená že už to 

prostě to dítě odnáší, já nevím emocionálně, psychicky a tak dále, tak on si to dítě vezme a 

pracuje s ním, už odborně s ním pracuje, on ví a prostě, tak samozřejmě on už ví jak sním 

pracovat, ale při té příležitosti zjistí pro naše potřeby od toho dítěte spoustu informací, ale 

samozřejmě šetrnou formou, tak jak prostě to psychologové dělají a my s těmi dětmi 

prakticky nemusíme opakovaně mluvit, Jo tohle je velký přínos, já jsem za to strašně ráda, 

protože, no fakt jako kdybyste viděla někdy třeba fakt dítě, které se trápí tou situací, která je 

doma, tak je to opravdu…“ 

 

Odpověď na výzkumnou otázku 

 

Výzkum si kladl za cíl zjistit, jak se zavedení cochemské praxe promítlo do práce sociálních 

pracovníků OSPOD, jaké požadavky na ně tyto změny kladou a jak tyto změny osobně 

vnímají a hodnotí.  

Z analýzy rozhovorů vyplynulo, že cochemská praxe klade na pracovníky vyšší nároky na 

dlouhodobou otevřenost ke změnám v zavedených postupech, jelikož přechod na 

cochemskou praxi je poměrně zdlouhavým, tvůrčím procesem. Interdisciplinární spolupráce 

klade vysoké požadavky na ochotu a schopnost zúčastněných průběžně komunikovat 

s kolegy, informovat je o všem potřebném a prosazovat vlastní názor, aby jim výsledné 

postupy vyhovovaly profesně i lidsky a byli s nimi vnitřně ztotožněni. S ostatními 

zapojenými profesemi musí dlouhodobě udržovat blízký kontakt, pokud má spolupráce 

fungovat. Sociální pracovníci OSPOD mají v rámci cochemské praxe komunikovat s oběma 

rodiči společně a vést je k dohodě, což vyžaduje nestrannost, empatii a schopnosti mediace. 

Žádoucí je tedy i ochota se neustále vzdělávat, např. v mediačních technikách. 

Všechny dotazované hodnotily přijetí cochemské praxe převážně kladně, ačkoliv se přesná 

podoba interdisciplinární spolupráce mezi zkoumanými lokalitami značně lišila. V místě, 

kde soud převzal větší část práce s rodiči v rámci řízení ve věci úpravy poměrů k nezletilým 

dětem, oceňovaly obě pracovnice, že byly méně zatížené a že se rodičům dostávalo včasné 
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a nehrazené odborné pomoci. V ostatních dvou lokalitách vyzdvihovaly pracovnice úvodní 

společné setkání rodičů na OSPOD namísto rutinního sociálního šetření v rodinách. Dále 

vnímaly, že se mezioborová komunikace v rámci cochemské praxe zlepšila, ačkoliv 

nesjednocenost postupu soudců i advokátů v jednom z krajů jejich práci stále komplikovala.  

 

6. Diskuze 
 

Zde bych ráda hlouběji rozvedla výsledky výzkumu, přinesla některé osobní postřehy a 

úvahy a kriticky zreflektovala průběh výzkumu. 

 

Vzhledem k tomu, že si cochemská praxe klade za cíl zaměřit soustředění všech subjektů 

v rámci rozchodu rodičů na perspektivu dítěte, bylo nápadné, že v otázce zapojení dítěte do 

procesu panovala výrazná roztříštěnost v přístupu dotazovaných profesionálů. Názory 

sociálních pracovnic byly až protikladné. Zdá se, že ani v rámci cochemské praxe v České 

republice neexistuje v současné době jasná a jednotná filozofie, kdo a jak má provést dítě 

procesem rozchodu či rozvodu jeho rodičů. Domnívám se, že nesjednocenost v otázkách 

zapojení dítěte do procesu rozchodu jeho rodičů a ve výkonu funkce kolizního opatrovníka 

jsou slabým místem cochemské praxe v České republice, které je nutné vyřešit, pokud mají 

rodiče i odborníci skutečně zohledňovat perspektivu dítěte. 

 

Iniciátory zavedení cochemské praxe ve zkoumaných oblastech byli především soudci. Je 

otázkou, do jaké míry se všude podařilo nastolit pocit u ostatních zapojených profesí, že jsou 

stejně důležitým článkem procesu se stejně silným hlasem. Z odpovědí některých 

respondentek bylo patrné, že vnímaly proces zavádění cochemské praxe jako záměr jednoho 

soudce, na jehož vizi ostatní zástupci profesí více či méně přistoupily než jako společný 

projekt všech zainteresovaných stran.  

 

Tam, kde se práce s rodiči přesunula převážně na jiné subjekty (soud, neziskové organizace), 

se OSPOD sice ulevilo, ale v konfliktnějších případech, kdy se řízení nakonec musí vést 

v důkazní rovině, se rodiče stejně ocitnou na OSPOD. Obávám se, že tento postup může 

stavět sociální pracovníky OSPOD do znevýhodněné pozice, jelikož s rodiči nepracovali od 

začátku, dítě vidí třeba až ve chvíli, když je spor jeho rodičů vyhrocený a stejně s ním musí 

provést rozhovor, aby získali výstup pro soud. Rodiče už mají zkušenost, že ostatní 
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mechanismy, jak dospět k dohodě selhaly a OSPOD nemůže efektivně využívat nástroje 

cochemské praxe, jako je motivování rodičů ke vzájemné dohodě s tím, že soud bude jejich 

spolupráci hodnotit jako projev rodičovské kompetence. Zdá se mi, že by bylo žádoucí, aby 

subjekt, který je jmenován kolizním opatrovníkem dítěte, byl v kontaktu s rodinou již od 

začátku procesu. 

 

Žádný profesionál pracující s rodiči v průběhu rozvodu, nebude záměrně a vědomě 

prohlubovat jejich nesvár, pokud disponuje základními etickými předpoklady pro výkon 

svého povolání. Jedna sociální pracovnice OSPOD během našeho rozhovoru opakovaně 

zdůrazňovala, že cochemská praxe pro ni nepředstavila zásadní změnu ve výkonu svého 

povolání, protože se snažila vést rodiče k dohodě odjakživa. Předpokládat, že až s příchodem 

cochemské praxe začaly sociální pracovnice přistupovat k rodičům smířlivě, by bylo pro 

řadu z nich samozřejmě nepřesné a urážející. Výsledky výzkumu však nasvědčovaly tomu, 

že není tolik rozhodující dobrý záměr a individuální snaha zúčastněných profesionálů, jako 

jejich úzká spolupráce a rovnocennost, jednotný postup a jasně vypracovaná metodologie, 

která dává celému procesu přehlednou a transparentní podobu.  

 

Vedení rozhovorů na téma cochemské praxe s pracovnicemi OSPOD pro mě představovalo 

poměrně velkou výzvu z několika důvodů. Zaprvé jsem neměla dosavadní zkušenosti 

s vedením kvalitativních výzkumných rozhovorů a jejich následnou analýzou. Realizace 

výzkumu pro mě tedy byla současně i procesem učení a uvědomuji si, že jsem udělala ve 

vedení rozhovorů nějaké chyby. Bylo pro mě náročné zůstat uvolněná, autentická a navodit 

příjemnou a otevřenou atmosféru během rozhovorů a současně zůstat maximálně neutrální 

a neovlivňovat dotazované expertky tím, jak formuluji otázky. Třetí rozhovor byl negativně 

poznamenaný tím, že respondentka neměla soukromí, ačkoliv jsem se v přípravné fázi 

výzkumu snažila zajistit, aby to tak bylo. Jelikož jsme prováděly rozhovor online a 

respondentka neměla webkameru, neuvědomila jsem si, že není sama, dokud nebyl rozhovor 

už v pokročilé fázi, což získaná data do jisté míry znehodnotilo.  

 

Před zahájením rešerše k bakalářské práci jsem neměla hluboký vhled do problematiky 

cochemské praxe ani do práce OSPOD. Ačkoliv jsem se snažila na rozhovory důkladně 

připravit a vybavit se dostatečnými informacemi, abych se mohla trefně a spontánně 

doptávat, občas jsem během rozhovorů vnímala, že mě limity mých dosavadních znalostí 

omezují.  
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Na druhou stranu jsem ráda za zvolené téma i formu výzkumu, jelikož vnímám, že se mi 

navzdory výše uvedeným potížím podařilo získat hodnotné výstupy, se kterými by se dalo 

dál pracovat.  

 

Vypovídající hodnotu výzkumu přirozeně snižuje poměrně malý výzkumný vzorek. 

Svědectví většího počtu sociálních pracovníků ze stejných či jiných soudních obvodů by 

výsledky výzkumu nepochybně ovlivnily.  
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ZÁVĚR 

 

V teoretické části práce jsem popsala úskalí, která rozvod či rozchod rodičů mohou 

představovat pro rodiče samotné, jejich děti i pro zúčastněné profesionály. Opírala jsem se 

přitom o názory a zkušenosti odborníků na práci s rodinou zasaženou rozvodem. Dále jsem 

prezentovala cochemskou praxi v historických a teoretických souvislostech a zaměřila se na 

role jednotlivých profesí v interdisciplinární spolupráci.   

Kvalitativní výzkum představený v empirické části spočíval v polostrukturovaných 

rozhovorech s pěti sociálními pracovníky OSPOD z různých lokalit, kteří zažili přechod na 

cochemskou praxi. Rozhovory se soustředily na specifika přijaté podoby cochemské praxe 

v dané oblasti a na subjektivní postoj pracovníků k zavedeným změnám.  

Výzkum si kladl za cíl zjistit, jaké nároky cochemská praxe klade na dotazované sociální 

pracovníky a jak zavedené změny vnímají. Z rozhovorů vyplynulo, že cochemská praxe 

klade zvýšené nároky na otevřenost a komunikační schopnosti pracovníků, jak ve spolupráci 

s ostatními zúčastněnými profesemi, tak v práci s rodiči. Výzkum podtrhl důležitost 

vzájemné spolupráce mezi profesemi, jednotného a transparentního postupu a rychlé 

dostupnosti podpůrných služeb pro rodiny, jako je mediace. Dále ukázal velkou 

nesjednocenost dotazovaných v přístupu k otázce zapojení dítěte do procesu úpravy 

porozvodové výchovy a výživy.  

Další výzkumy v oblasti cochemské praxe v České republice by se mohly zaměřit specificky 

na otázku zapojení dítěte. 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha č. 1 – Vzor informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas s poskytnutím výzkumného rozhovoru a jeho následným využitím 

pro účely bakalářské práce Cochemská praxe v České republice 

 

 

Podpisem vyjadřuji souhlas s následujícími body:  

 

• Byl/a jsem informován/a o účelu rozhovoru, kterým je sběr dat pro potřeby výzkumu 

bakalářské práce Eleanor Toulavé s názvem Cochemská praxe v České republice. Cílem 

výzkumu je zjistit, jak sociální pracovníci OSPOD vnímají zavedení Cochemské praxe. 

 

• Bylo mi sděleno, jak dlouhý bude rozhovor a jaký bude mít průběh. Jsem seznámen/a s 

právem odmítnou odpovědět na jakoukoli otázku, případně odmítnout účast na výzkumu. 

 

• Souhlasím s nahráváním následujícího rozhovoru a jeho následným zpracováním. Zvukový 

záznam rozhovoru nebude poskytnut třetím stranám a po přepsání bude vymazán. 

Transkripce bude přístupná pouze komisi u obhajoby bakalářské práce, jinak nikomu až na 

části citovány v textu práce, který bude volně dostupný online.  

 

• Byl/a jsem obeznámen/a s tím, jak bude s rozhovory nakládáno a jakým způsobem bude 

zajištěna anonymita i po skončení rozhovorů, která znemožní identifikaci mé osoby. Nikde 

nebude uvedeno mé jméno či jiné osobní údaje, díky kterým bych mohl/a být 

identifikován/a.  

 

• Dávám své svolení k tomu, aby výzkumnice použila rozhovor pro potřeby své bakalářské 

práce a některé části v ní může citovat, zvuková nahrávka a transkripce rozhovoru však 

bude po ukončení výzkumu smazána.  

 

Datum:  

 

Podpis respondenta:  

 

Podpis výzkumníka: 
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Příloha č. 2 – Vzor rodičovského plánu 
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Příloha č. 3 – Informační letáky Okresního soudu v Jeseníku 
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