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ÚVOD 

 Ve své práci se zabývám tématem „Dopad rozvodu na dítě“. Rozvodová situace 

je nosným prvkem, který se prolíná celým zpracováním absolventské práce.  Výběr 

tématu jsem zvolila, především z důvodu jeho aktuálnosti v dnešní době a v neposlední 

řadě i proto, že problematika rozvodu a jeho dopad na dítě je pro mě osobně velice 

zajímavým tématem. 

 Jelikož počet rozvedených manželství stále narůstá a mnoho rodin má v době 

rozvodu nezletilé děti, rozhodla jsem se téma zaměřit především na děti a zmapovat 

jejich prožívání tohoto nelehkého období. Existuje mnoho odborné literatury, která se 

zabývá právě rozvodem či rozchodem. V případě zájmu ze strany rodičů se nabízí též 

psychologická pomoc, ať už se jedná o různé typy psychologických nebo manželských 

poraden apod. 

 Bez ohledu na to, kdo rozvod iniciuje, většinu rodičů vyvede z míry více, než 

očekávali. K jejich těžkostem se navíc přidává i pocit viny za tento stav a také pocit 

bezradnosti, protože neví, jak svým dětem pomoci. I takové problémy jsou však 

řešitelné, musí být ovšem dobrá vůle na obou stranách – tzn. snaha matky i otce se 

shodnout na důležitých otázkách týkajících se jejich dětí. 

 Absolventská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se 

zabývám definicí pojmu rodina, jejím vývojem, funkcí a poruchami rodiny. Převážná 

část práce je věnována samotnému rozvodu a fázím rozpadu rodiny. Podrobněji se 

zabývám tím, jaký vliv má nebo by mohl mít rozvod rodičů na dítě a uvádím též příčiny 

rozvodovosti. Klíčovou kapitolou je „Vliv rozvodu na dítě“. Zde se zaměřuji na prvotní i 

dlouhodobé reakce dětí na tuto situaci, jak jim co nejlépe vzhledem k jejich věku 

rozvod vysvětlit a jakých chyb v chování se rodiče během rozvodu dopouští. Jedna 

z kapitol je věnována mediační službě, která může být v konfliktních situacích rozvodu 

velikým přínosem, pomůže a poradí rodičům s řešením mnoha rodinných konfliktů a 

sporů. V průběhu rozvodu partnerů je třeba hájit především zájmy dítěte a to hlavně 

z hlediska porozvodové péče. Závěrečná část teoretické práce se věnuje této 

problematice, kde jsou nastíněny možné druhy porozvodové péče o dítě. 
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 Praktickou část práce tvoří výzkum ve formě standardizovaných rozhovorů 

s rodiči, kteří měli v době rozvodu nezletilé potomky. Dále popisuji odůvodnění 

vybrané výzkumné metody, vymezení cílů práce a v další části se zabývám zpracováním 

dat a informací získaných od respondentů. 
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1 CÍLE ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

1.1 Hlavní cíl 

Hlavním cílem absolventské práce je nastínit jaký vliv má nebo měl na dítě 

rozvod z pohledu rodiče. 

1.1.1 Dílčí cíle 

Dílčími cíli práce je popsat fáze rozpadu rodiny, nastínit problematiku rozvodů 

a  uvést možné reakce dětí na rozvod. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Rodina 

V této kapitole vysvětluji pojem rodina, dále popisuji vývoj, funkce a poruchy 

rodiny a uvádím dělení rodiny podle funkčnosti a typologii dysfunkčních rodin. 

2.1.1 Pojem rodina 

Samotný pojem rodina je specifikován mnoha výklady, neexistuje jednotná 

definice pojmu. Rodina je: 

 Menší skupina osob navzájem propojených manželskými, příbuzenskými 

nebo  jinými obdobnými vztahy a také společným způsobem života. Za rodinu 

se považuje především společenství založené manželstvím. 

 Primární skupina, která má nezastupitelnou úlohu v socializaci člověka. Rodina 

se v moderní společnosti stává institucí, jejímž prostřednictvím vykonává 

společnost určitý tlak na jednotlivé členy, neboli předepisuje jim pravidla (týká 

se to manželství, práv dítěte a rodiny jako celku). Rodina je jeden z klíčových 

systémů společnosti. 

 Společenství muže a ženy, jejich dětí a označuje se jako nukleární rodina. 

Nukleární rodina se všude ve světě považuje za základní jednotku solidarity 

a  vzájemné odpovědnosti. V mnoha kulturách je uznávána jako jediná legitimní 

sociální jednotka, která plodí potomky a má zodpovědnost za jejich výchovu.  

 Důležité společenství, spjaté spoustou různých vztahů uvnitř i navenek. 

2.1.2 Vývoj rodiny 

 V minulosti měl institut rodiny mnoho variant a podob, které se navzájem 

doplňovaly, prolínaly, postupně se měnily a zanikaly v důsledku rodových a kmenových 

tradic, vlivem času i místa. V dobách, kdy o staré a nemocné nepečoval stát, se rodina 

musela o své nemohoucí členy postarat sama. A tak byl větší počet dětí v rodinách 

velmi častý a téměř nutný. Dnes je rodina s mnoha dětmi spíše méně obvyklá. Funkce 
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i  struktura rodiny v průběhu let procházely a stále prochází změnami v návaznosti na 

proměny celé společnosti a v současné době se rodina znatelně vzdálila ustálenému 

tradičnímu modelu. Dochází k ústupu vícegeneračních rodin, tím ustupuje i úloha 

prarodičů, kteří často ještě v důchodovém věku pracují, a jejich účast na výchově 

vnoučat se snižuje. 

 V průběhu dvacátého století získala žena velkou osobní, společenskou 

i  ekonomickou samostatnost a role muže a ženy se mění. Změnil se i vzájemný přístup 

manželů k sobě a dochází ke strukturálním změnám v rodině např. omezení 

vícegeneračního soužití, klesá počet dětí v rodině. Ani ekonomická funkce rodiny 

nezůstává beze změn. V důsledku ekonomického tlaku se zvyšuje čas rodičů strávený 

v pracovním procesu a péči o děti tak přebírají instituce. 

 Rodina je velice křehkou institucí. Přibývá stále více dětí vyrůstajících 

v neúplných rodinách, ve kterých je většinou jediným pečovatelem matka, dále také 

dětí vyrůstajících s nevlastními rodiči. Narůstá i počet tzv. sociálních sirotků což jsou 

děti, mající své biologické rodiče, kteří ale nejsou schopni nebo ochotni o dítě pečovat. 

Dochází i k odkládání založení rodiny a díky akceptaci nesezdaných soužití se uzavírá 

stále méně manželství a vzrůstá počet dětí narozených neprovdaným matkám. 

Dnešní manželství a partnerství jsou uzavírána s vědomím, že je lze snadno 

ukončit. Dávno zmizelo společenské stigma, jež bylo kdysi spojováno s rozvodem, 

soužití bez svatby je dnes společensky přijatelné, ba dokonce módní.  

[SMITH, 2004, s. 16] 

2.1.3 Funkce rodiny 

Každá rodina ve zdravé formě plní nebo by měla plnit své základní funkce, mezi 

které patří: 

 Biologicko – reprodukční funkce – zajišťuje potomstvo a uspokojuje sexuální 

potřeby rodičů. Tato funkce má ale velký význam i pro společnost jako celek, 

společnost ke svému správnému rozvoji potřebuje stabilní reprodukční 

základnu. 
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 Emocionální funkce – je pro dítě nezastupitelná a nejdůležitější, souvisí 

s lidskými potřebami. Na emocionální funkci má vliv i hloubka a intenzita 

vzájemného vztahu mezi partnery, což má vliv na celkovou atmosféru rodiny. 

Ke správnému vývoji potřebuje dítě stabilní a láskyplné zázemí. Není-li 

emocionální funkce rodinou naplňována, dítě strádá a to může mít negativní 

vliv na jeho vývoj jak psychický, tak i fyzický. V žádné instituci nenajde dítě tolik 

potřebné citové zázemí, pocit bezpečí, lásky a jistoty. 

 Ekonomická funkce – zajišťuje materiální zabezpečení rodiny, ale má 

i  nenahraditelný význam pro společnost, jelikož se výkonem svého povolání 

členové rodin podílejí na výrobní a nevýrobní oblasti společnosti. Poruchy 

ekonomické funkce se projevují nedostatkem finančních prostředků rodin, což 

v současnosti bývá poměrně častým jevem v důsledku vysoké nezaměstnanosti 

nebo také zvyšováním nákladů na bydlení, živobytí apod. 

 Socializačně – výchovná – díky této funkci si dítě osvojuje základní návyky 

a  způsoby chování. Dále formuje charakter jedince, podporuje jeho osobnostní 

rozvoj a připravuje ho pro samostatný život.  

 Ochranná funkce – neboli funkce pečovatelská, zaopatřovací, zajišťuje životní 

potřeby dětí i ostatních členů rodiny. Dnes je ochranná funkce v rodině výrazně 

oslabena a nahrazují ji instituce – mateřské školy, domy dětí apod. 

 

Každý člověk plní ve společnosti určité role a je od něj očekáváno, že se má 

podle dané role chovat. Od dítěte se očekává, že je do určitého věku v mnoha 

ohledech závislé na svých rodičích a přijímá jejich péči. A od rodičů je očekáváno, že 

dítěti poskytnou lásku, zázemí, péči a připraví ho na budoucí život. Mnoho problémů 

v rodině pramení z toho, že dospělý jedinec není schopen či ochoten svoji roli rodiče 

plně přijmout, ztotožnit se s ní a zvládnout jí. U nevyzrálých osobností může dojít ke 

konfliktu rolí, kdy jedinec není schopen ve svém životě skloubit vzrůstající počet rolí 

(např. role rodiče, manžela/manželky, živitele rodiny), což může mít negativní dopad 

na fungování celé rodiny. 

 Rodina má pro dítě nezastupitelný význam. Má rozhodující vliv na rozvoj jeho 

osobnosti, a to především v oblasti duševní, tělesné i sociální. Děti si vytváří svůj vnitřní 
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obraz světa odpovídající do jisté míry tomu, jak jim je rodiči realita předkládána a jak 

jsou do této reality uváděny.  

 Rodina je chápána jako vzorová společnost, v níž si dítě osvojuje návyky 

a  dovednosti spolu se základními vzorci chování. Ty jsou rozhodující pro jeho orientaci 

ve společnosti, především ve vztazích. 

 Pro optimální vývoj dítěte, musí rodina být schopna uspokojit uvedené základní 

potřeby: 

 Biologické potřeby – výživa, hygienické požadavky, stimulace (adekvátní 

podněty pro nervovou soustavu a pohybový rozvoj) 

 Psychické potřeby – vědomí vlastní identity, potřeba jistoty a otevřené 

budoucnosti 

 Vývojové potřeby – poznávání nových skutečností, motivace 

 Sociální potřeby – láska a bezpečí, rozvinutí schopností dítěte, potřeba přijetí 

dítěte (akceptace dítěte takového jaké je) 

Jestliže rodina neplnila dobře své funkce ve smyslu saturace potřeby bezpečí 

a  jistoty, bývá vazba na rodiče nějak deformována. Vzájemné citové vztahy jsou slabé 

či neadekvátní. 

 [VÁGNEROVÁ, 2000, s. 241]  

2.1.4 Poruchy rodiny  

Každý z nás si pod pojmem poruchy rodiny představí různé situace, které 

mohou v rodině nastat. 

 Porucha rodiny je stav, kdy rodina v různém rozsahu neplní základní požadavky, 

které jsou dané společenskou normou. Může jít o selhání některého z členů rodiny, 

popřípadě více členů rodiny, což má za následek nedostatečné plnění některých 

či  dokonce všech základních rodinných funkcí. 
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Dělení hlavních příčin poruch: 

 Objektivní příčiny – jsou na vůli rodičů nezávislé. Každou rodinu může 

postihnout např. nezaměstnanost jednoho či obou rodičů, rozpad rodiny, 

přírodní katastrofa, postižení rodičů (invalidita)nebo úmrtí rodičů apod. 

 Subjektivní příčiny – jsou na vůli rodičů závislé. Patří sem neochota přijmout 

společenské normy (život na okraji společnosti), nezralost rodičů, drogově 

závislý rodič, alkoholik, dále neschopnost vyrovnat se s náročnými životními 

situacemi. 

 Smíšené příčiny – kombinace objektivních i subjektivních poruch 

Podle funkčnosti rozlišujeme rodiny: 

 Funkční rodina – zde se členové respektují, berou na sebe ohled a je zajištěn 

dobrý vývoj dítěte a jeho prospěch. Rodina splňuje předpoklady k naplnění 

potřeb dětí. Většinou je zde zachována i tradiční role ženy a muže v rodině. 

Takové rodiny svým dětem mohou dopřát kvalitní materiální zázemí.  

Ve společnosti je funkčních rodin většina. 

 Problémová rodina – v rodině se vyskytují poruchy některé z funkcí, popřípadě 

i  všech funkcí, ale neohrožují vážněji vývoj dítěte ani rodinný systém. Je-li 

rodině poskytnuta případná jednorázová nebo krátkodobá pomoc zvenčí, je 

rodina schopna problémy vlastními silami řešit. Pracovníci sociálně právní 

ochrany dětí nebo pediatři musí v rodině vykonávat zvýšený dozor. 

 Dysfunkční rodina – můžeme ji chápat jako rodinu, v níž se vyskytují vážné 

poruchy některých nebo všech funkcí. Poruchy bezprostředně nejvíce ohrožují 

vývoj a prospěch dítěte, ale také rodinu jako celek. Rodina již sama poruchy 

nezvládne a činí se zde řada opatření zvenčí, nesoucí název sanace rodiny. 

Vyvstává ale dilema, kam až rodinu podporovat a odkdy činit opatření sice 

mířené proti rodině, ale které je v zájmu dítěte, např. zbavení rodičovských 

práv. Dysfunkční rodina negativně ovlivňuje zařazování dítěte do společnosti, 

jelikož je psychicky deprivované v důsledku dlouhodobého neuspokojování 

citových potřeb. 
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 Afunkční rodina – poruchy v rodině jsou velkého rázu a rodina neplní svůj 

základní úkol. Pro dítě je takové prostředí škodlivé, může jej dokonce ohrožovat 

v samotné existenci nebo dokonce na životě. Často zde dochází k psychickému 

a fyzickému týrání. Sanovat afunkční rodinu je zbytečné a bezpředmětné. 

Jediným nabízejícím se možným řešením ve prospěch dítěte je, odebrat ho 

z původní rodiny a umístit ho do náhradní rodiny nebo jiné péče. 

2.2 Rozvod 

S manželskými problémy se zcela jistě setkal téměř každý, kdo setrval 

v manželství delší dobu. Může jít o drobné, běžné manželské problémy nebo 

o  problémy vážnější, které narušují vztah a soužití rodiny. V manželství je třeba hledat 

především kompromis, na kterém se ne vždy jsou schopni partneři domluvit. 

K běžným manželským problémům patří: názorové rozpory na výchovu dětí 

a  výchovné problémy dětí, změna poměrů v rodině (narození dítěte či odchod dítěte 

při jeho osamostatňování, úmrtí člena rodiny apod.), velká zaměstnanost jednoho 

nebo obou partnerů, konflikty s prarodiči a jejich zásah do společné domácnosti 

manželů, rozdílný pohled na budoucí společný život, roli zde hrají i ekonomické faktory 

rodiny jako například řešení složité finanční situace. 

 Příčinou rozpadu manželství však bývá také závažné porušování právních nebo 

morálních povinností jednoho z manželů, např. nevěra, opuštění manžela/manželky, 

probíhající domácí násilí. Kromě toho jsou i případy, kdy příčina není v nesprávném 

chování manželů vůči sobě navzájem. K rozvodu může dojít i tehdy, pokud jeden 

z manželů spáchal trestný čin a byl odsouzen k trestu odnětí svobody nebo když jeden 

z partnerů onemocněl duševní chorobou a soužití s ním by mohlo být nebezpečné. 

 Pokud však partneři uzavřeli manželství, předpokládá se, že i přes veškeré 

neshody budou bojovat a snažit se řešit někdy mírnější a někdy závažnější problémy 

v zájmu zachování rodiny. 

 Mimo právních služeb mají rodiče možnost vyhledat psychoterapeutickou nebo 

psychologickou pomoc, existuje mnoho poraden pro rodinu, manželství a mezilidské 

vztahy, dále poradny zabývající se rozvodovým poradenstvím a v neposlední řadě 
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i  rodinná mediace, která rozvádějícím se rodičům může pomoci nalézt konstruktivní 

řešení jejich situace. V případě kritických situací v rodině mohou rodiče využít 

i  Rodičovskou linku, která je službou Sdružení Linka bezpečí poskytující telefonickou 

krizovou intervenci a poradenství. Většina těchto poradenských služeb je vedena dle 

zákona č. 108/2006 Sb. ve znění o sociálních službách a jsou bezplatné. 

 Pokud však selže veškeré poradenství a snahy o záchranu manželství, je tedy na 

místě rozvod. Rozvod je chápán jako ohraničená a závěrečná část manželství. Rodiče 

však záhy zjistí, že rozchod a právní rozvod jsou pouze jednou fází celé řady složitých 

změn, neboť mu předchází období zvýšeného napětí, neshod v domácnosti 

či  otevřeného konfliktu. Děti stejně jako rodiče musí těmito situacemi projít. 

 Musí dojít k úpravě poměrů nezletilých dětí. Soud vždy preferuje dohodu rodičů 

ohledně výchovy nezletilých dětí a následně ji schvaluje. Při rozhodování o svěření 

dítěte do výchovy soud sleduje zájem a práva dítěte s ohledem na jeho osobnost. 

V takovém případě je u hájení práv nezletilých dětí přítomný pracovník sociálně – 

právní ochrany dítěte. Po ustanovení výchovy a výživy dochází k samotnému rozvodu 

manželství. 

2.2.1 Podmínky rozvodu manželství 

Základní podmínkou pro úspěšné rozvedení manželství je skutečnost, že samo 

manželství je trvale a hluboce rozvráceno do takové míry, že nelze očekávat obnovu 

soužití. Rozvrat manželství ale není jedinou rozhodující skutečností vedoucí k rozvodu.  

Před rozhodnutím o rozvodu manželství musí být splněno několik základních 

podmínek, k nimž patří především: 

 Úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem, které se v manželství 

narodily 

 Vyřešení a úprava majetkových poměrů pro dobu po rozvodu a povinnosti 

a  práva společného bydlení 

 V případě konsensuálního rozvodu musí manželství trvat alespoň jeden rok, 

manželé spolu 6 měsíců nežijí a s návrhem rozvodu souhlasí i druhý manžel 

 U ztíženého, sporného rozvodu spolu manželé nežijí po dobu delší než tři roky 



15 

 

2.2.2 Rozvodové řízení 

Klasický tzv. sporný rozvod probíhá tak, že na návrh jednoho z manželů příslušný 

soud zahájí řízení. V řízení soud zkoumá existenci kvalifikovaného rozvratu a jeho 

příčiny. Je třeba zdůraznit, že na rozvod není právní nárok, takže soud manželství 

rozvést dle své úvahy nemusí. Proti rozhodnutí soudu o rozvodu manželství (rozvedení 

i  nerozvedení) lze podat do 15 dnů odvolání, proti němuž ale již nelze podat dovolání.  

[http://www.vzory.cz/temata/rodina/sporny-a-smluvni-rozvod-vcetne-vyporadani/] 

 Český zákon o rodině zná i tzv. nesporný rozvod. Jde o případ, kdy se manželé 

na rozvodu „domluví“. Podají návrh na rozvod manželství s přiložením písemné 

smlouvy s úředně ověřenými podpisy o majetkovém vypořádání, úpravě bydlení, 

popřípadě i s rozhodnutím soudu o úpravě poměrů nezletilých dětí. Zde plní důležitou 

roli sociální pracovníci z odboru sociální péče a ochrany dětí svým vyjádřením, zda je 

rozvod manželství pro dítě vhodným řešením. Takové manželství musí trvat alespoň 

jeden rok a manželé spolu šest měsíců nežijí. V případě nesporného rozvodu soud 

nezkoumá kvalifikovaný rozvrat, nezjišťuje příčiny rozvratu, jelikož předpokládá, že 

rozvrat nastal a manželství tedy rozvede. 

 Dále je možnost v průběhu rozvodového řízení uplatnit tzv. tvrdostní klauzuli 

a  to tím z manželů, který s rozvodem nesouhlasí. Ten musí splnit několik podmínek, 

aby soud po tři roky od doby, odkdy spolu manželé nežijí, manželství nerozvedl. 

Manžel, který uplatňuje tvrdostní klauzuli se nesmí na rozvratu manželství převážně 

podílet, rozvodem by mu musela vzniknout zvláště závažná újma. Také by musely ve 

prospěch zachování manželství svědčit další mimořádné okolnosti. 

  Účinky rozvodu manželství jsou především statusové (ze stavu vdaná/ženatý se 

stává rozvedená/rozvedený) a majetkové. Rozvodem manželství zaniká společné jmění 

manželů. V případě nesporného rozvodu jsou majetkové poměry již vyřešeny 

předpokládanou smlouvou. [http://www.vzory.cz/temata/rodina/sporny-a-smluvni-

rozvod-vcetne-vyporadani/] 

http://www.vzory.cz/temata/rodina/sporny-a-smluvni-rozvod-vcetne-vyporadani/
http://www.vzory.cz/temata/rodina/sporny-a-smluvni-rozvod-vcetne-vyporadani/
http://www.vzory.cz/temata/rodina/sporny-a-smluvni-rozvod-vcetne-vyporadani/
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2.2.3 Rozpad rodiny 

Porozumět situaci rodiny a dokázat diagnostikovat její problém je 

předpokladem veškeré pomoci rodinám v rámci sociální péče, psychoterapeutické 

intervence apod. 

 Rozpad rodiny může nastat krátce po uzavření manželství, ze začátku ani 

projevy nemusí být zjevně patrné, jelikož partneři procházejí mnoha fázemi manželství. 

Stane-li se však situace neudržitelnou a partneři už spolu nejsou schopni vzájemně 

komunikovat, spolupracovat na výchově dítěte, žít ve společné domácnosti a dělit se 

o  náklady na domácnost apod., dochází k rozpadu rodiny, popřípadě následnému 

rozvodu. 

Významným signálem rozpadu partnerského vztahu je neschopnost věcné 

a  otevřené komunikace. [VÁGNEROVÁ, 2008, s. 363] 

 Tyto situace jsou diagnostikovány jako určité role, které oba partneři ztělesňují. 

2.2.4 Rozvodové role 

 Symetrická rozvodová role – obě strany postupují stejně, podnikají obdobné 

kroky směřující k rozvodu, odpoutávají se od sebe vzájemně, snaží se smířit 

s nastalou rozvodovou situací a přemýšlí, zda jednají správně. 

 Komplementární rozvodová role – jedná se o častější případ rozvodové role, 

kdy se jeden z partnerů odpoutává a stává se nezávislým, kdežto druhý partner 

je závislý a frustrovaný a používá různé způsoby jak k sobě partnera připoutat 

a  zachránit krachující manželství. 

2.2.5 Fáze rozvodu 

Rozpad rodiny probíhá v určitých obdobích, která mají svá pojmenování: 

 Období ambivalence – partneři se spolu více hádají, nemohou najít společnou 

řeč, volný čas tráví odděleně a omezují sex, může se zde objevit i nenávist. Jsou 

zde patrné známky krize, partneři tuší, že rozvod se jeví jako jediné východisko 

z této situace. 
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 Vlastní rozvod – žádost o rozvod je podána již soudu. Pokud jsou v rodině 

nezletilé děti, řeší se nejprve zájmy dětí ustanovením výchovy a výživy soudní 

cestou. Zde je důležitá role pracovníka sociálně-právní ochrany dětí, který 

vystupuje jako tzv. kolizní opatrovník dětí a je povinen hájit jejich zájmy. Daří-li 

se partnerům soudní cestou domluvit a souhlasí-li s podmínkami výchovy 

a  vyživovací povinností, již nebrání nic k samotnému řešení rozvodu partnerů. 

 Období po rozvodu – někdy se nazývá emočním rozvodem, jelikož se zde 

mohou objevit obdobné pocity jako při úmrtí blízké osoby. Někdy ale dochází 

například i k psychickému vyrovnání obou partnerů. Každý z partnerů začíná 

nový život. 

2.2.6 Typy a příčiny rozvodu 

 Opuštění partnera, aniž byla navázána silnější vazba – obvykle se partneři znají 

krátce a emoce u nich nebývají příliš intenzivní, neboť si na sebe ještě nestačili 

zvyknout, popřípadě spolu být ani nechtějí. 

 Vyústění prvních krizí – dvojice je většinou zaskočena požadavky spojenými 

s nároky rodinného života a péčí o dítě. Důvodem také bývají názorové rozpory 

na rodinný život a výchovu dětí, na zabezpečení svých potomků. 

 Odmítnutí partnera – po určité době manželství se mohou u partnera projevit 

předtím málo zřetelné rysy, může se ukázat, že jeden z partnerů je například 

alkoholik, gambler, násilník, či osoba, která není schopná pevného řádu nebo 

přizpůsobení se druhému partnerovi. Může jít i o poruchy osobnosti partnera, 

ale i chování pro druhého nepřijatelné. 

 Vyčerpání vztahu – k tomu dochází zpravidla po osmnácti až dvaceti letech 

společného života, když děti dospějí a odejdou z domova žít vlastní život. 

Partnerům se nedaří najít nový program a smysl života. Po rozvodu mají 

omezenou možnost založit si novou rodinu z důvodu věku, zdravotního stavu, 

ale také třeba nechuť pouštět se do nového vztahu.  
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Příčiny rozvodu manželství bývají různorodé. K nejčastějším příčinám rozvodu 

dle Českého statistického úřadu patří: 

 Rozdílnost názorů, povah a zájmů = nekonkrétně formulovaná příčina. 

 Nevěra – má velký dopad na citovou stránku partnerů a poškozuje vzájemnou 

důvěru. 

 Finanční problémy – může jít např. o nezodpovědné finanční hospodaření 

jednoho z partnerů, což může vyústit až k vytváření dluhů. 

 Nedůvěra 

 Alkoholismus muže 

 Násilí – psychické nebo fyzické násilí, jehož objektem může být partner, ale 

i  děti 

 Nezájem o rodinu ze strany ženy 

 Sexuální neshody 

2.3 Vyživovací povinnost 

Otázka výživného je velmi často třecí plochou a nízké, nebo nehrazené výživné 

je jistě jedním z významných faktorů, který výrazně ovlivňuje porozvodovou situaci 

dítěte. Neplacení soudem určeného výživného není v současné době výjimkou 

a  komplikuje životní úroveň jak dětí, tak i rodičů. Většina rodičů pod pojmem 

vyživovací povinnost chápe povinnost rodičů vůči dětem, ale platí to i naopak. 

Vyživovací povinnost nevyplývá z rozhodnutí soudu, ale přímo ze zákona. Zákon 

o  rodině rozlišuje 5 typů vyživovacích povinností. 

 Podle zákona č. 94/1963 Sb. o rodině ve znění pozdějších předpisů obecně platí: 

a) Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí  

 Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem - dokud nejsou děti samy schopny se 

živit, trvá vyživovací povinnost obou rodičů, kteří na výživu svých dětí přispívají 

dle svých možností, schopností a majetkových poměrů. Rozsah vyživovací 

povinnosti je zohledněn tomu, který z rodičů a v jaké míře osobně o dítě 

pečuje. Tuto povinnost často rodiče neplní, což je svízelná situace pro matky 
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samoživitelky mající nízký příjem. V rodině nastává situace ohrožující dítě a jeho 

zdárný vývoj. Děti pak mohou být ve společnosti znevýhodněné. 

 Vyživovací povinnost dětí vůči rodičům – děti, které jsou schopny sami se živit, 

jsou povinny pro své rodiče zajistit slušnou výživu, pokud to potřebují. 

Povinnost plní podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. 

b) Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými – ostatní příbuzní mají vůči 

sobě také vyživovací povinnost. Právo na výživné mají příbuzní ale pouze tehdy, 

pokud ho nutně potřebují, jsou např. v nouzi a nejsou schopni situaci řešit jinak. 

c) Vyživovací povinnost mezi manžely – manželé mají vzájemnou vyživovací 

povinnost a neplní-li jeden z manželů tuto povinnost, určí soud na návrh 

některého z nich její rozsah a zohledňuje péči o společnou domácnost. 

d) Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce – otec 

dítěte, za kterého není matka provdána, musí matce přispívat přiměřeně na 

úhradu výživy po dobu dvou let, taktéž i na úhradu nákladů spojených 

s těhotenstvím a porodem. 

e) Výživné rozvedeného manžela – pokud není rozvedený manžel schopen se sám 

živit, může žádat od bývalého manžela výživné, které se stanoví podle 

oprávněných potřeb vyživovaného manžela a možností vyživujícího manžela. 

Právo na výživné zaniká, pokud oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo 

povinný manžel zemře. Výživné nelze přiznat, jestliže je to v rozporu s dobrými 

mravy. Právo na výživné nelze promlčet, právo na jednotlivá plnění se 

promlčuje v 3leté lhůtě.  

2.4 Mediační služba 

Mediace je metodou rychlého, levného a kultivovaného mimosoudního řešení 

mezilidských konfliktů. Neutrální kvalifikovaná osoba – zapsaný mediátor pomáhá 

účastníkům sporu se vzájemně dohodnout a vyřešit konflikt uzavřením mediační 

dohody. 

 Službu mediace má oprávnění vykonávat osoba zapsaná v seznamu mediátorů 

vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky a má ukončené vysokoškolské 
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vzdělání v magisterském studijním programu jakéhokoliv směru v České republice 

a  složila zkoušku mediátora dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci. 

 V cíli mediace nejde o nalezení objektivní pravdy, ale o jasně formulovanou 

dohodu a dosažení spokojenosti s procesem i výsledkem řešení tohoto konfliktu. 

Mediace je zároveň metodou komunikace, jež využívá poznatků sociální psychologie, 

sociologie, práva a sociální práce. Užívá se k řešení konfliktů v nejrůznějších oblastech, 

např. o spory majetkové, sousedské nebo rodinné. 

 Mediace je dobrovolná a pomáhá snižovat překážky v komunikaci a podporuje 

sbližování lidí. Jedná se o metodu vyjednávání, o odbornou pomoc v konfliktních 

situacích, zaměřenou k nalezení oboustranně přijatelného kompromisu. 

 V posledních letech se stává pomocnou technikou pro řešení sporů i u nás. 

Legislativní zakotvení má v zákoně č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých 

zákonů (zákon o mediaci).   

2.4.1 Principy mediace 

 Nestrannost a neutralita = nezaujatost mediátora, neradí, nehodnotí, 

nekritizuje a respektuje názory klientů. 

 Diskrétnost a důvěrnost 

 Dobrovolnost – souhlas klientů s mediací z vlastního rozhodnutí. 

 Vyváženost – žádná strana nesmí být znevýhodňována, musí jim být věnován 

stejný čas. 

 Nezávislost – mediátor neprovádí mediaci svým příbuzným, či známým. Žádná 

ze stran absolvující mediaci nesmí být s mediátorem propojena ani finančně 

ani  vztahově. 

2.4.2 Cíle mediace při rozvodu 

Mediace v rodinných konfliktech je v justici jednou z nejrozšířenějších oblastí 

využívání mediace. 

 Nejčastějšími klienty mediace bývají rodiče procházející rozpadem vztahu, 

či  uvažující o rozvodu a při tom potřebují vyřešit otázky svého pokračujícího 
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rodičovství. Mnohdy přicházejí na doporučení soudce nebo sociální pracovnice 

sociálně-právní ochrany dětí. 

 Rozvodová mediace je metodou řešení konfliktů v rámci rozvodového řízení 

manželů. Vzhledem k tomu, že o rozvodu manželů rozhoduje soud, spojuje se v ní 

mediace rodinná s mediací v justici. 

 Rozvodové poradenství je u nás stále velmi nedostačující. Potenciál 

manželských poraden je limitován tím, že značná část rozvádějících se rodin 

z nejrůznějších důvodů jejich pomoc nevyhledává. 

 Předmětem rodinné mediace je především: 

 Svěření dítěte do péče a formy jeho výchovy 

 Ustanovení kontaktu s dítětem 

 Finanční a majetkové uspořádání 

Během mediace lze prodiskutovat i otázky úpravy samotné výchovy dětí, 

zajištění jejich zdraví, kontakty se širším příbuzenstvem apod. Mediátor vstupuje 

v rodinné mediaci do konfliktu dlouhou dobu poté, co klienti začali mít spory. Obrátili 

se na mediátora, protože sami konflikt již vyřešit nedovedli. Cílem rodinné mediace je 

stabilizace poměrů rodičů a dětí. Děti jsou pak vystaveny menšímu množství konfliktů 

mezi rodiči a rodiče se vyhnou psychickým problémům, které z boje o svěření dítěte 

do  péče plynou. Mediace pomáhá rodičům minimalizovat negativní důsledky 

vyplývající z rozpadu rodiny. 

2.5 Vliv rozvodu na dítě 

Rozvod rodičů je zásahem do života jejich dětí. Dotýká se dětí každého věku ve 

všech oblastech, především však v oblasti emocí, v níž dochází k mnoha „zraněním“, 

často i trvalým. Zanechá-li rozvod následky na dítěti a v jak velké míře závisí na mnoha 

faktorech, kterými jsou například: věk, pohlaví, osobnost a temperament dítěte, 

způsob života jaký rodina vede, těsnost vazeb v rodině, reakce okolí a další. 

 Dítě bývá stresováno všemi následujícími událostmi, jako je například 

stěhování, příchod nového partnera rodiče, nevlastních sourozenců apod. Velmi 
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zatěžující situací je obrácení rolí, kdy se matka svěřuje třeba předškolnímu dítěti, že je 

nešťastná a čeká od něj pochopení a útěchu. 

 Rozvod bývá pro dítě zpravidla náročnou situací, ve které prožívá pocity viny  

za nastalou situaci. Mylně se považuje za zdroj sváru. Následkem toho, mohou mít děti 

menší sebevědomí nebo dokonce psychické problémy, jako jsou přehnaná úzkost, 

noční děsy, zvýšená tendence k introverzi. Dále se může objevit zhoršení školního 

prospěchu, ale také poruchy chování nebo výchovné problémy, kterými může být 

agresivita, lhaní a krádeže. 

 Pro dítě je rozvod velmi častým spouštěčem řady potíží, mezi něž patří i noční 

pomočování nebo somatické problémy bez objektivní příčiny např. bolesti hlavy, 

břicha, nechutenství. Právě nechutenství s sebou nese velké riziko, že může vyústit 

až  v mentální anorexii, která je vlastně „nemocí vztahů“ a objevuje se v důsledku 

přehlížení citových potřeb dětí a nezájmu rodičů o jejich prožitky. Spousta těchto 

problémů může přerůst až v neurotické potíže – okusování nehtů, tiky a další. Tyto 

problémy sice nejsou pravidlem, ale je důležité zdůraznit, že mohou nastat. 

 Velký počet dětí se upíná k naději, že se jejich rodiče opět sblíží, vrátí se k sobě 

a budou nadále fungovat jako rodina. Nechtějí si připustit, že už to nikdy nebude 

takové jako dříve a že s jedním z rodičů ztratí denní kontakt. 

 V některých dětech rozvod zanechá psychická zranění například v podobě 

trvalého smutku, deprese, úzkostnosti, výkyvů nálad a potřebují delší časový odstup 

na  „uzdravení“ svojí duše. Jsou i děti, které se s rozvodem nemohou vyrovnat 

a  uchylují se k zoufalým pokusům s jediným cílem a to, aby jejich rodiče byli 

pohromadě a rodina tak byla úplná. Výše zmíněné obtíže vycházejí především 

z nepřiměřeného zatížení dítěte velkými změnami, nejistotou v rozvodové situaci, ale 

i  vtahováním dětí do  rodičovských konfliktů. 

 Na druhé straně existují však i případy, kdy dítě rozvod rodičů „uvítá“ a je 

pro  něj úlevou a vysvobozením, protože se rozvodem sníží napětí v rodině 

a  nepříjemná atmosféra mezi rodiči. Je to především v situacích, kdy se partneři 

slovně, ale i fyzicky napadají a děti bývají svědky hádek a urážek. Nebo v takových 

případech, kdy je dítě jedním z rodičů týráno, či dokonce zneužíváno a má možnost se 

rozvodem od takového rodiče částečně separovat. 
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 Rozvod přináší nové změny a nové výzvy. Dospělí se často snaží pomáhat ze 

všech sil, ale děti si také mohou pomoci. Pokud dostanou dost času, jejich pocity se 

změní. Děti nejsou zcela bezmocné a dokážou dát do pohybu některé věci.  

[SMITH, 2004, s. 176] 

 V období rozvodu se musí rodiče snažit všechny tyto problémy minimalizovat, 

musí se oprostit od emocí spojených s rozvodem a být zvýšeně pozorní ke svým dětem. 

Nesmí být zaslepeni vlastními problémy a nechávat se unést situací, ve které se právě 

nachází. Nebudou-li rodiče v první řadě brát ohled na děti, uvedené problémy většího 

či menšího rázu mohou vyústit až k závažným situacím, mezi které patří útěk z domova, 

uchýlení se k partě a podobně. 

 Již jednou bylo řečeno, že rozvod nebo rozchod nemusí být pro dítě vždy 

katastrofou. Mnoho dětí si to uvědomí, jakmile se zmírní nepřátelství mezi rodiči, 

zejména pokud byly součástí rodičovských sporů i děti.  

[SMITH, 2004, s. 35]  

2.5.1 Reakce dětí na rozvod 

Reakce dítěte na informaci o rozvodu rodičů je v určitých obdobích jeho vývoje  

osobnosti různá podle věku, temperamentu, charakteru, povahových vlastností i podle 

pohlaví. Některé reakce mají krátkodobý charakter, jiné přetrvávají a jsou dlouhodobé.

 Když rodiče oznámí dítěti rozvod, reakce bývají většinou prudké a instinktivní, 

rodiče by se měli snažit se na ně aspoň částečně připravit. Děti na rozdíl od dospělých, 

situaci nechápou a nedokáží se s ní přiměřeně vypořádat. Ztrácí jistotu a bezpečí rodiny 

s oběma rodiči. Samozřejmě velice záleží na dlouhodobé situaci a celkové atmosféře, 

ve které se rodina nachází. Každé dítě rozvod prožívá individuálně. Předškolák se 

s rozvodem rodičů vyrovná jinak, než dítě, které prochází pubertou. Podle Oldřicha 

Matouška mohou být často reakce dětí na rozvod skryté, nicméně stejně vážné jako 

u  dospělých. 

 Prvotní reakcí může být vztek, pláč, nekontrolovatelný hněv, výčitky i nenávist 

vůči tomu, kdo rozvod dítěti oznámil. Na druhou stranu se mohou vyskytnout reakce 
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skryté, vzbuzující dojem, že informace o rozvodu dítě nijak dramaticky nezasáhla. 

Mnoho dětí může mít tendenci obviňovat za příčinu rozvodu sami sebe. 

 Předškolní dítě ještě tolik neporozumí sdělovaným informacím ani tomu, co pro 

něho rozvod bude znamenat. Mladší dítě se spíše nechá unést situací a vyjádří svůj 

vztek vůči rodičům přímo. Mnoho rodičů se snaží tak malé dítě chránit, nehádat se 

před ním a nebýt vulgární. 

 U školou povinných dětí jednou z reakcí může být, že z dříve svědomitého 

a  dobře prospívajícího dítěte se takřka ze dne na den stává nespolehlivý žák se 

špatným prospěchem, jelikož ztrácí motivaci a není schopný se soustředit 

a  koncentrovat. 

 Potomek procházející pubertou a poslouchající neustále hádky rodičů, 

vzájemné obviňování, vulgární mluvu a další faktory spojené s rozvodem, situaci ve 

většině případů prožívá velmi těžce. Rodiče si staršího dítěte tolik nevšímají, neboť jim 

připadá soběstačné a mnohdy ani nezpozorují, že by i starší dítě informace o jejich 

rozvodu mohla ranit, protože větší dítě má tendenci neprojevovat emoce přímo 

a  bezprostředně. A proto rodiče opomínají, že i tak velké dítě je velmi zranitelné, 

možná zranitelnější, než v jakémkoliv jiném období svého života. U dospívajících dětí je 

možno se setkat i s úplně jinou reakcí a to, že na základě emocionální a duševní bolesti 

danou skutečnost popírají. Dítě předstírá, že se nic neděje a samo sobě namlouvá, že 

se rodiče vlastně nakonec ani nerozvedou. Popření skutečnosti rozvodu může mít 

i  jinou formu, kdy si dítě jednoho z rodičů idealizuje a vidí ho v lepším světle, než ve 

skutečnosti je. Je to jakýsi obranný mechanismus dospívajícího. 

Mezi nejčastější reakce dítěte na rozvod se řadí: 

 Uzavřenost, pasivita a zamlklost 

 Výchovné problémy (záškoláctví, zhoršení školního prospěchu, drobné krádeže) 

 Zlost 

 Noční děsy 

 Somatické problémy (bolest hlavy, břicha), nechutenství 

 Koktání 

 Lež – zvýšená lhavost 
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2.5.2 Varianty postavení dítěte při rozvodu 

 Dítě není vtahováno do rozvodových problémů – rodiče se společně s dítětem 

sejdou, vysvětlí mu co se děje a proč se to děje, ujistí ho o své lásce a udržování 

pravidelného kontaktu s oběma rodiči. Nezatahují ho do rozvodových potíží, 

vše probíhá formou dohody. Taková varianta je nejlepší. 

 Dítě slouží jako nástroj pomsty jednoho rodiče – je neustále popuzováno, je mu 

zakazován styk s druhým rodičem. Může mu být i vyhrožováno, že když od 

jednoho rodiče něco přijme, bude potrestáno. V důsledku toho dítě může 

pociťovat psychosomatické obtíže a jiné negativní projevy jako je koktavost, 

nespavost, nechutenství. 

 Dítě je stéblem poslední naděje – jeden z rodičů se nemůže smířit s rozvodem 

a  kontaktuje druhého rodiče prostřednictvím dítěte a pod různými záminkami 

se snaží partnera získat zpět. 

 Role prostředníka – rodiče mezi sebou nekomunikují, k tomu využívají dítěte 

jako svého prostředníka, přes kterého řeší problémy dospělých. Může se 

dokonce stát, že dítě tuto roli využije ve svůj prospěch. 

 Dítě je náhradním partnerem a důvěrníkem – rodič považuje dítě za svého 

partnera – svěřuje se mu se svými problémy a stesky, které se týkají druhého 

rodiče. Veškerá vážnější rozhodnutí konzultuje s dítětem a očekává od něj 

podporu. Následkem toho se dítě v pozdějším věku hůře osamostatňuje. 

 Zanedbávané dítě – rodiče si dítěte nevšímají, nezajímají ho jeho starosti 

a  problémy, jsou pohlceni pouze svými starostmi. 

2.5.3 Jak nejlépe rozvod dětem vysvětlit 

Rodiče si musí uvědomit, že dítě náhle bez svého přičinění ztrácí fungující  

rodinu, jistotu domova, v němž doposud vyrůstalo a tento stav může zásadním 

způsobem ovlivnit celý jeho budoucí život. Je před skutečnost nadcházejícího rozvodu 

postaveno a nemá jinou možnost než se se skutečností smířit, přijmout ji a dle svých 

možností se s ní vyrovnat. Je třeba myslet na to, že i velice malé dítě vytuší, že mezi 

rodiči není vše v pořádku a že se v jejich domácnosti něco děje. 
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 Důležité je, aby se dítě informaci o rozvodu nedozvědělo od jiných osob, ale od 

svých rodičů, kteří by neměli lhát, ale říkat celou pravdu. Velkým přínosem je, pokud 

tuto skutečnost svému dítěti rodiče sdělí spolu, oba dva najednou a snaží-li se u toho 

dodržet klidnou atmosféru. Čím více rodiče s dítětem komunikují a vysvětlí mu celou 

situaci, okolnosti a příčiny rozvodu, tím větší šance je, že dítě tuto nelehkou realitu 

lépe přijme. Rodiče by měli dítě ujistit, že jejich rozvodem neztrácí ani matku ani otce 

a  že bude mít nadále možnost se vídat s oběma rodiči tak často, jak jen to bude 

možné. Je třeba dítě nezatěžovat intimními problémy partnerů, avšak přijatelnou 

formou s ohledem na věk dítěte šetrně sdělit pravdivou informaci, že situace je nadále 

neudržitelná a jediným možným řešením pro všechny členy rodiny bude rozvod. Ohled 

by se měl brát i na místo sdělení této nepříjemné informace, měl by to být prostor, kde 

se cítí dítě bezpečně a dobře, například v jeho pokoji. 

 Zcela jistě je nezbytné společně dítě ubezpečit, že v žádném případě nezavinilo 

rozchod rodičů a že ho oba rodiče mají neustále stejně rádi a udělají vše pro to, aby 

nestrádalo, cítilo se dobře a mělo dostatek kontaktu s oběma rodiči v oddělených 

domácnostech partnerů. 

 Jelikož aktem rozvodu většinou ztrácí dítě bezprostřední kontakt s jedním 

z rodičů, častěji s otcem, musí být dítěti objasněny všechny záležitosti související 

s rozchodem – především to, kdy a jakým způsobem se bude vídat s druhým rodičem, 

co vše se v jeho životě rozvodem rodičů změní, jak bude nyní trávit svůj volný čas apod. 

V tomto nelehkém období velmi pomáhá dodržování běžného režimu bez velkých 

změn a výkyvů. 

 Je třeba být trpělivým rodičem, naslouchat svým dětem, snažit se vcítit do jejich 

pocitů, otevřeně s nimi komunikovat, povzbuzovat je ať hovoří o svých pocitech 

a  reakcích. Rodiče musí hovořit jasně a otevřeně a snažit se odpovědět na každou 

jejich otázku, na cokoliv, co je napadne. 

2.5.4 Nejčastější chyby v chování rodičů k dětem během rozvodu 

 Ovlivňování dítěte a pomlouvání partnera – rodiče mají tendenci své dítě 

během rozvodu ovlivňovat svými názory na druhého partnera. Snaží se dostat 
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dítě na svoji stranu pomlouváním druhého rodiče, kupováním si dítěte dárky, 

neboť ani jeden z partnerů si nechce připadat opuštěný. 

 Absence vysvětlení příčin a okolností rozvodu – je důležité vysvětlit dětem 

příčinu rozvodu, i pokud není zrovna příjemná, protože pokud jim to nesdělí 

sami rodiče, může se stát, že jim to sdělí někdo cizí. 

 Nejistota a nezodpovězené otázky – dotazy dětí musí být zodpovězeny 

samozřejmě v rozmezí toho, co je dítě schopno pochopit. 

 Naléhavé nucení dítěte, aby prozradilo, jak se cítí – děti mají nárok na svá 

tajemství a potřebují čas, aby sami pochopili a vstřebali tuto fázi jejich života. 

 Dalšími chybami je i absolutní izolace od dění týkající se rozvodu a na druhou 

stranu není vhodné potomky zahrnovat přehnaným množstvím detailů 

o  rozvodu „soudních tahanicích“ před dětmi apod. 

 Svalování viny za rozchod na jednoho partnera – dítě má jiná měřítka, nechce 

věřit, že „ten druhý“ je špatný. 

Rozvod je pro všechny členy rodiny ať už méně či více nepříjemná záležitost 

a  neshody týkající se samotného aktu rozvodu potomka mohou stresovat 

a  traumatizovat. 

2.6 Péče o dítě po rozvodu 

Před podáním návrhu na rozvod musí být upravena výchova a výživa dítěte. To 

znamená, že musí být vyřešeno, kdo bude mít dítě primárně v péči a jaká finanční 

částka bude ustanovena jako výživné. Soud musí zvážit výchovné schopnosti obou 

rodičů a věřit dítě do péče rodiči, který je pro výchovu vhodnější. Jedná s ohledem na 

zájem dítěte a jeho osobnost a preferuje vždy dohodu rodičů ohledně výchovy dětí, 

kterou následně schvaluje. Netrvá ale na tom, aby dítě bylo svěřeno bezvýhradně do 

výchovy rodičům. Pokud soud ani u jednoho z rodičů neshledá záruku řádné výchovy, 

je možnost svěření dítěte do péče jiné osoby a to prarodičů, jiných příbuzných nebo do 

pěstounské péče. 
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 Dítě má mít možnost setkávat se s druhým rodičem pravidelně, opomíjeni 

nesmí být ani prarodiče dítěte, kteří jej mají rádi a nevydařené manželství ukončené 

rozvodem jejich syna nebo dcery by je o vnouče mohlo připravit. 

 Nejideálnější možností je, pokud se po rozvodu dítě nemusí stěhovat ze svého 

původního bydliště, nemusí měnit školku či školu ani zájmové činnosti, aby 

nepřišlo o  své kamarády a dobře známé prostředí. 

2.6.1 Možnosti svěření dítěte do péče 

Výhradní péče matky 

 Na základě soudního rozhodnutí je svěřeno dítě do péče matce. Součástí 

soudního rozhodnutí je i úprava styku otce s dítětem. Je také stanovena finanční částka 

pro výživné. Dítě má trvalé zázemí v domácnosti matky a k otci dochází podle 

upraveného styku, na kterém se rodiče shodli. 

Výhradní péče otce 

 Na základě soudního rozhodnutí je dítě svěřeno do otcovy péče. Matce je 

stanovena vůči dítěti vyživovací povinnost. Trvalé zázemí má potomek v domácnosti 

otce a k matce dochází podle upraveného styku, na kterém se rodiče shodli. 

Společná péče rodičů 

 Společná péče připadá v úvahu pouze tehdy, pokud se na ní oba rodiče 

shodnou. V případě společné péče by měli žít oba rodiče ve stejném městě, aby dítě 

mohlo navštěvovat stejnou školu v místě bydliště, zájmové kroužky a trávit volný čas se 

svými kamarády.  

 Společná péče (či společná výchova) je podobná střídavé výchově, liší se však 

v tom, že nejsou pevně stanovené intervaly střídání. Rodiče tedy musejí být schopni se 

domluvit podle potřeby, kdy který z nich bude o dítě pečovat. Na rozdíl od minulosti již 

není požadavek společného bydlení rodičů. [http://www.stridavka.cz/informace.html] 

 

 

http://www.stridavka.cz/informace.html
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Střídavá péče či střídavá výchova 

 Dítě žije střídavě u obou rodičů, v rámci jednoho města a po celý rok navštěvuje 

jednu školu. Časový interval, který dítě stráví s každým z rodičů, by měl být téměř 

stejný nebo alespoň podobný. Ke střídání dochází v průběhu několika dnů až týdnů, 

v některých případech může být interval i delší. 

Styk dítěte s prarodiči 

 Zákon o rodině také upravuje styk prarodičů a vnoučat. Pokud nedojde 

k dohodě a bude-li to vyžadovat zájem dítěte a poměry v rodině, pak soud může tento 

styk upravit (přikázat), což se často stává u rozvedených párů, pokud jeden z rodičů 

zamezuje prarodičům v setkávání s vnoučaty. Jsou zde hájena i práva prarodičů na styk. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část absolventské práce má směřovat k naplnění obou cílů práce. 

3.1 Cíl výzkumu 

Hlavním cílem mého výzkumu bylo zjistit, prostřednictvím rozhovorů, jaký vliv 

má nebo měl rozvod na dítě z pohledu rodiče. Rozhovory jsem záměrně prováděla 

s rodiči dětí, neboť toto téma může být pro samotné dotazování dětí velmi citlivé.  

3.2 Výběr respondentů 

Pracuji jako zdravotní sestra/zubní instrumentářka a pro rozhovory jsem si 

vybrala osoby, které navštěvují většinou s celými svými rodinami ordinaci, ve které 

jsem pracovala téměř 14 let. Celkový počet respondentů byl 5. Protože tyto osoby, 

jejich děti, příbuzné a rodinný stav znám řadu let a máme spolu velmi přátelský vztah 

založený na důvěře, požádala jsem je o poskytnutí informací pro můj výzkum. Vybrala 

jsem si osoby, u kterých jsem předpokládala, že nebudou mít zábrany hovořit o daném 

tématu, jelikož o rodině, dětech, práci a podobně jsme povídali mnohokrát. Seznámila 

jsem je s obsahem rozhovoru a ujistila je, že veškeré informace budou zpracovány 

důvěrně a využiji je pouze pro účely mé absolventské práce. 

3.3 Metodika výzkumu 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila kvalitativní průzkum formou standardizovaných 

rozhovorů ústní formou s osobami, které prošly rozvodovým řízením a v samotné době 

rozvodu měly děti. 

 Tuto metodu jsem zvolila proto, že upřednostňuji osobní kontakt s respondenty 

a verbální komunikaci, než anonymní formu dotazníků, které nejsou sice tak časově 

náročné a pracné, ale možnost sledovat reakce a pocity respondentů, obzvláště 

u  tohoto tématu je nezaměnitelná. Dle mého názoru je rozhovor jednou 

z nejvhodnějších výzkumných metod v případě, kdy se jedná o citlivá či osobní témata 

jakým právě rozvod bezesporu je. Je zde i možnost se podrobněji přímo na místě 
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doptat na případné nejasnosti, respondent má možnost vyjádřit své názory a pocity 

a  také může volně hovořit. Díky tomu je větší možnost proniknout hlouběji do 

problému. Tato metoda taktéž vylučuje negativa, která s sebou nese varianta 

dotazníků, jako je např. nepravdivost odpovědí a malá návratnost dotazníků. 

 V rozhovorech jsem použila sedm otevřených otázek, které jsem se snažila 

formulovat jasným a srozumitelným způsobem, tak aby jim všichni respondenti 

porozuměli. Pokládala jsem je tak, abych se dozvěděla co nejvíce o daném problému 

a  situaci z pohledu rodiče. 

 Dále jsem čerpala z literatury, která je na dané téma dostupná v poměrně 

velkém množství, pak ze zkušeností nabytých v rámci odborné praxe na městském 

úřadě na Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Zde jsem měla možnost se seznámit se 

spisovými materiály a s prací sociálního pracovníka a kurátora. Účastnila jsem se 

mnoha jednání s klienty v rozvodovém řízení, byla jsem přítomna i jednání u soudu 

a  asistovala jsem při několika šetřeních v rodinách. 

3.4 Výzkum 

Samotný výzkum – sběr dat pomocí rozhovorů s respondenty byl realizován 

v průběhu měsíců prosinec 2013 až leden 2014. 

 Místa, kde se uskutečnily rozhovory, jsem nechala na rozhodnutí respondentů, 

aby se cítili dobře, mohli se soustředit a nebyli vyrušováni. Všichni, kromě jednoho 

respondenta si jako místo rozhovoru zvolili denní místnost ordinace, ze které se známe 

a kterou navštěvují řadu let.  Respondent, který si zvolil jiné místo rozhovoru, mě 

požádal, zda bychom rozhovor mohli provést u něho doma. 

 Průběhy rozhovorů jsem si zaznamenávala pomocí vlastních poznámek. 

Možnost zaznamenávání rozhovoru na nahrávací zařízení jsem zavrhla právě z důvodu 

citlivosti tématu a proto, že by se respondenti mohli cítit nejistě a nebyli by tak 

otevření a uvolnění. 

Vyhodnocení kladených otázek jsem zobrazila jednak v grafické části práce 

a  podrobnosti, které se mi podařilo díky jednotlivým rozhovorům zjistit, jsem pro lepší 
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orientaci a srozumitelnost uvedla vždy pod daným rozhovorem. Seznam výzkumných 

otázek jsem uvedla v příloze. 

3.5 Rozhovory 

3.5.1 Rozhovor č. 1 

Žena 44 let, rozvedena s mužem 47 let. Společně mají 2 nezletilé syny ve věku 

12 a 16 let. 

1. Věk a pohlaví dotazovaného? 

Žena, 44 let 

2. Jaký byl důvod Vašeho rozvodu? 

Byla to nevěra ze strany manžela. 

3. Po jak dlouhé době se manželství rozpadlo a kolik let bylo dětem v době 

rozvodu? 

Náš vztah trval 20let. Žili jsme s manželem 5 let jak pár a manžely jsme spolu 

byli 15 let. V době rozvodu dětem bylo 10 a 14 let. 

4. Komu z Vás bylo svěřeno dítě do péče a jaký druh péče byl stanoven? 

Děti byly svěřeny do mojí výhradní péče. Bývalý manžel tráví spoustu času na 

služebních cestách a o větší péči o děti nestojí. S partnerkou, s níž mi byl nevěrný, žije 

ve společné domácnosti. Partnerka je velmi mladá a bezdětná, a ani ona nestojí o větší 

přítomnost našich dětí u nich doma. Exmanžel si bere děti na víkend 1x za 14 dní, ale 

ne vždycky se to tak uskuteční. Občas zavolá, že si děti vzít nemůže nebo že bude pryč 

a tak děti zůstávají u mě. Kluci svého otce vidí tak průměrně 1x do měsíce. Vůbec mi 

nevadí, že jsou děti stále u mě, jsem s nimi ráda a žádný odpočinek od nich 

nepotřebuji. Bývalý manžel o střídavou péči nestál. Svoji vyživovací povinnost dodržuje 

a dětem dopřává z hlediska financí daleko víc, než jsme si stanovili, protože vždycky 

vydělával dost peněz. 
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5. Jaká byla prvotní reakce dětí na informaci o Vašem rozvodu? 

Mladšímu synovi bylo v té době 10 let. Myslím, že moc nechápal, oč se jedná 

a  ani si v tomto věku neuvědomoval, co se změní. Někdy viděl, jak se s manželem 

hádáme, a býval vystrašený. Vysvětlili jsme mu, že budeme žít odděleně a tatínek si ho 

bude brát na „návštěvy“. Brečel a vzlykal, že chce být s maminkou i s tatínkem, 

s oběma dohromady. Řekla jsem mu na rovinu, že si s tatínkem už nerozumíme a že má 

paní, kterou má rád a chce s ní bydlet. To syn to nebyl schopný vstřebat, byl rozčilený 

a  neklidný, musela jsem ho vzít na noc k sobě do postele. To ho trošku uklidnilo. Celou 

noc bylo slyšet, jak se převaluje a neklidně spí. Ráno se probudil celkem v pořádku 

a  ještě se mě ptal, kde tatínek bude vlastně bydlet a jestli k němu budou s bráchou 

chodit spolu.  

 Náš starší syn viděl naše hádky možná ještě o něco více než mladší syn. 

Dokonce otce několikrát viděl s milenkou. Vlastně jsem tenkrát i já na základě sdělení 

syna, že viděl tátu opakovaně s nějakou paní, zjistila, že je mi muž nevěrný. Pamatuji si, 

že říkal, že viděl tátu se vést s tou ženskou dokonce i za ruku. Na manžela jsem 

„uhodila“ a on se přiznal. Starší syn byl v té době v pubertálním věku a je spíše 

flegmatik. Rozvod vnímal jako, že se vyřeší naše hádky a komentoval to: „konečně 

bude klid a nebudete se furt hádat“. Informace o tom, že se manžel odstěhuje, ho 

podle mě moc nepřekvapila. Zeptal se, kdy a kam se táta bude stěhovat a odešel do 

pokoje a více se o to nezajímal. Vím, ale od maminek jeho kamarádů, že to kluci spolu 

probírají, protože má dva kamarády, kterým se rodiče už rozvedli. Jedno mu to určitě 

nebylo, spíš na sobě nedal nic znát. 

6. Jak Vaše děti prožívaly rozvod z Vašeho pohledu a v jaké oblasti Vaše děti 

rozvod poznamenal: z hlediska chování, prospěchu ve škole, vztahu k okolí 

nebo k Vám apod.? 

  Nemyslím si, že by děti byly nějak zásadně rozvodem poznamenané. Jejich 

chování se příliš nezměnilo, pouze mladší syn občas brečel, že mu chybí táta a že si 

s ním chtěl třeba povídat…tak jsme mu zavolali a syn se uklidnil. Ze začátku se občas 

stalo, že když syn brečel, že se mu po tátovi stýská, tak on přijel a vzal syna někam ven, 

třeba na zmrzlinu. 
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  Staršího syna zajímají hlavně děvčata, takže ten po otci příliš neteskní. Jen vím, 

že vždycky když se s ním vidí, tak se spolu o holkách baví. Bývalý manžel mi řekl, že se 

mu syn svěřil s tím, že si zašel i za školním psychologem a řešil s ním náš rozvod 

a  vztahové otázky. Když se ho ptal, jak ho napadlo tam jít, říkal, že „kámoši tam byli 

taky a ten chlápek je v „poho“. Připadá mi, že když viděl, jak se s manželem často 

hádáme a nakonec jsme se rozvedli, tak se možná bojí najít si dívku, které by věřil na 

trvalejší vztah. 

Nejvíce jsem se bála, aby mi kluci nevyčítali, že za rozvod můžu já a také aby si 

je manžel „nekupoval“, protože má velké příjmy. Ale situace se uklidnila, synové mi 

doma docela pomáhají s domácími pracemi a zatím žádné extra negativní následky na 

nich nepozoruji. Určitě pomohlo, že jsme zůstali v původním bytě a nemuseli se 

stěhovat a že samotný rozvod (řešení výživného a péče o děti) proběhl už v klidu. 

7. Jak probíhal styk po rozvodu s druhým rodičem, případně s prarodiči? 

Převládá u nás „zajetý“ stereotyp. Děcka chodí do školy, pomáhají, píší úkoly, 

chodí na kroužky, ven, a když se to exmanželovi hodí a oni chtějí, tak si na víkend sbalí 

věci a jdou k němu. Jeho partnerka, bývá o víkendech často pryč, takže ji děti ani moc 

blíže neznají a setkali se s ní jen párkrát krátkodobě. 

Já zatím nového partnera nemám, sama ale zůstat nechci. Doufám, že až si 

někoho najdu, bude si rozumět s dětmi a oni ho přijmou. S mými rodiči se synové vídají 

velmi často, jelikož bydlí v bytě pod námi a exmanželovi rodiče už nežijí. 

Je to rok a půl co jsme rozvedeni a myslím, že děti jsou celkem spokojené s tím, 

jak to máme nastavené. Zatím nezažívám žádné výčitky ani pubertální výkyvy nálad. Je 

asi lepší když žijeme odděleně, než aby děti pořád poslouchaly hádky a doma bylo 

dusno. 

SHRNUTÍ 

 Respondentka prvního rozhovoru byla milá a vstřícná. Nebála se mě nechat 

nahlédnout do svého soukromí. Celý rozhovor trval asi 2 hodiny 20 minut. 

 Důvodem rozvodu manželství byla nevěra ze strany manžela a vztah se rozpadl 

po 20 - ti letech soužití. Děti byly ve věku 10 a 14 let. Oba synové rozvodovou situaci 

poměrně statečně ustáli, i když mladší syn po oznámení informace o rozvodu měl 
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neklidné spaní a plakal. Starší syn to přijal v klidu. Výchovné problémy neměl ani jeden 

z chlapců a ani jeden z nich svým rodičům rozvod zatím nevyčetl. 

 Chlapci byli svěřeni do výhradní péče matky, jelikož otec tráví mnoho času 

mimo domov a o svěření dětí do své péče ani neměl v úmyslu žádat. 

 V případě tohoto manželství byl rozvod vzhledem k častým hádkám, neshodám 

a faktu, že si manžel našel milenku zřejmě „ku prospěchu“. Všichni spolu nyní vycházejí 

relativně v klidu. 

3.5.2 Rozhovor č. 2 

Muž 41 let, žena 38 let, společně mají 1 dítě – syn ve věku 13 let 

1. Věk a pohlaví dotazovaného 

Muž 41 let 

2. Jaký byl důvod vašeho rozvodu? 

Především neshody na výchově syna a jeho výchovné problémy, neshody se 

ženou. 

3. Po jak dlouhé době se manželství rozpadlo a kolik let bylo dětem v době 

rozvodu?  

Manželství se rozpadlo po 15 - ti letech. Je to poměrně čerstvá záležitost (cca 

půl roku), synovi je 13 let. Důvodem byly výchovné problémy syna a hádky s 

„bývalkou“. Nedocházel do školy, chodil za školu, ze školy nás pořád kontaktovali, že 

syn opakovaně nepřišel do školy. Měl hodně zameškaných neomluvených hodin, chytil 

se špatné party lidí, se kterými se scházel mimo školu, dokonce se objevily i nějaké 

drobné krádeže. Pro mě bylo tohle chování nemyslitelné, jako dítě bych si to nikdy 

nedovolil ani ve snu, takže jsem nešel pro ránu zrovna daleko a klukovi občas jednu 

plesknul. To se nelíbilo manželce. Moje výchova ji připadala ostrá a přísná a z toho, že 

kluk je takový, vinila mně. Dohady kvůli klukovi byly na denním pořádku a my jsme 

nebyli schopní se dohodnout co a jak. Já bych zakročil rázněji, žena by zase klukovi 

všechno dovolila. Dostali jsme se do takové fáze, že jsme se neshodli na ničem a tak 

jsem manželce navrhnul rozvod. 
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4. Komu z Vás bylo svěřeno dítě do péče a jaký druh péče byl stanoven? 

  Kluk byl svěřený do péče jí a já platím výživné. Bydlíme v jednom městě, takže 

se můžeme vidět kdykoliv. Já mám kluka většinou na jeden až dva víkendy v měsíci, 

protože on ke mně chodit moc nechce, protože se ho snažím svými metodami 

k něčemu vést. U manželky má volnější režim než u mě.  

         5. Jaká byla prvotní reakce dětí na informaci o Vašem rozvodu? 

My jsme to s klukem nekonzultovali a neprobírali, on ke všemu přistupuje 

laxně, takže mu to asi bylo jedno. Vím akorát, že mu o tom žena říkala, a on pokrčil 

rameny a pronesl něco jako, že to mu bylo „dávno jasný“ a odešel. Na nic se 

nevyptával a nic neřešil, aspoň co já vím. 

6.  Jak Vaše děti prožívaly rozvod z Vašeho pohledu a v jaké oblasti vaše děti 

rozvod poznamenal z hlediska chování, prospěchu ve škole, vztahu k okolí apod.? 

  Protože kluk měl výchovné problémy už dlouho, těžko říct, jestli se ho to nějak 

dotklo. Možná, co jsem si všimnul, že se s námi baví ještě méně, než se bavil. Ale to se 

možná spíš jenom zdá, protože nejsme všichni pohromadě. Jeho problémy s chováním 

řeší kurátor pro děti a mládež, kam s ním docházíme i já s exmanželkou. Bývalá žena 

častěji, já jsem víc v práci. Trochu to na něj zafungovalo, ale s partičkou se potuluje po 

městě neustále dál. Připadá mi, že si docela „sednul“ s tím kurátorem, je to takový 

mladší, sympatický chlápek.  Takže spíš v celkové situaci teď vidím trochu zlepšení, než 

že by ho to ještě víc „semlelo“. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. 

7.   Jak probíhal styk dětí po rozvodu s druhým rodičem, případně s prarodiči? 

U mých rodičů často loudil peníze a podle toho, co říkali, jim prý ukradnul i něco 

v garáži a dílně, aby prodal a flákal se, takže od nich dostal stopku a nechtějí, aby k nim 

chodil. Jsou stará škola a děda říká, že kluk potřebuje seřezat jako žito a zapřáhnout, 

aby neměl čas na blbosti. Jak to má s rodiči bývalky nevím a ani mě to nezajímá. 

Já a manželka jsme se shodli nějak normálně na ustanovení výchovy a výživy. 

V péči ho má ona, a když syn chce, může mě navštívit, byt mám celkem nedaleko. 

Občas přijde i sám.  Podle soudu by u mě měl být každý druhý víkend, ale spíš je to, jak 

my potřebujeme. Minulý měsíc u mě byl třeba celý týden, bývalka byla na školení. Já se 
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za ním někdy jdu podívat třeba na fotbal. Peníze jí na kluka dávám pravidelně i něco 

navíc, s tím problém nemám. 

SHRNUTÍ 

          Rozhovor s tímto respondentem probíhal v klidné atmosféře i přes to, že pán je 

velice hovorný a hlasitý. Trval asi cca 2 hodiny. 

          Důvodem rozvodu byly především neshody na výchově syna a jeho výchovné 

problémy. K rozpadu manželství došlo po 15 letech. Synovi je 13 let, nedochází do 

školy a má mnoho zameškaných neomluvených hodin. Otec se snažil doma nastolit 

přísnější a razantnější výchovu, s čímž se manželka neztotožňovala a  syna bránila. 

          Syn byl svěřen do péče ženy a respondent pravidelně platí výživné i nad 

stanovený rámec. Se synem se může vídat kdykoliv, bez omezení. 

          Reakce syna na oznámení rozvodu nebyla téměř žádná a neměl zájem cokoli, 

konzultovat. Výchovné problémy měl syn už před rozvodem a má je i po rozvodu. Stále 

má potíže s prospěchem, docházkou apod. Dochází na pravidelná jednání ke kurátorovi 

pro děti a mládež, kde s ním vše konzultují.  

3.5.3 Rozhovor č. 3 

Žena 36 let, rozvedená s mužem 41 let, mají společně 2 nezletilé děti, chlapec 

ve věku 15 let a dívka ve věku 5 let. 

1. Věk a pohlaví dotazovaného 

Žena, 36 let 

2. Jaký byl důvod vašeho rozvodu? 

Neshody ve výchově dětí, vyčerpání vztahu, rozdílné názory na vše. 

3. Po jak dlouhé době se manželství rozpadlo a kolik let bylo dětem v době 

rozvodu?  

Manželství se rozpadlo po 16-ti letech. Synovi bylo 14 let a dceři 4 roky. Každý 

z nás chtěl v budoucnosti něco jiného. Exmanžel se chtěl přestěhovat na vesnici, mně 

vyhovuje město, on si představoval budoucnost naprosto jinak než já. Nemohli jsme se 
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shodnout ani na výchově dětí, když jsem řekla, že syn nikam nepůjde, manžel mu to 

dovolil. Pak už se syn chodil rovnou ptát táty, protože věděl, že ten dovolí, ale já ne. To 

mě rozčilovalo, protože to tak bylo se vším, já s ním dělala všechno do školy, všude ho 

vozila, chtěla jsem, aby se dobře učil. Když něco provedl, nebo přinesl špatnou známku, 

dostal „zaracha“ a snažila jsem se ho víc zapřáhnout, aby se učil. Manželovi to všechno 

bylo vždycky fuk, jenom mávnul rukou, do ničeho se nezapojil, s ničím nikdy nepomohl 

a mě už to vyčerpávalo. Manžel vždycky vyžadoval teplé večeře, ale neuvědomoval si, 

že máme taky 4 letou dceru, které jsem se musela věnovat. Možná spoustu věcí hrotím 

a jsem přehnaně důsledná, ale snažila jsem se rodinu někam směrovat, ale manžel byl 

jiného názoru, ten by nechal všechno nejraději nějak plynout. Usoudili jsme, že už to 

takhle dál nejde a dohodli se na rozvodu. 

4. Komu z Vás bylo svěřeno dítě do péče a jaký druh péče byl stanoven? 

Manžel se před rozvodem odstěhoval, a já jsem byla docela ráda. Žijeme 

v jednom městě, takže děti máme ve střídavé péči – jeden týden já a druhý týden on. 

Manžel má vyšší příjem, takže mi ještě přispívá na byt a energie, protože jsem zůstala 

v původním bytě a on si našel malý byt celkem nedaleko. Pravidelně platí i určitou 

finanční částku na děti. Musím říct, že na to, jak nám společná domácnost nefungovala, 

tak na těchto věcech okolo rozvodu a výchovy s výživou jsme se shodli dobře jako 

dospělí lidé. 

5. Jaká byla prvotní reakce dětí na informaci o Vašem rozvodu? 

Oznámili jsme jim to společně. Syn to asi tušil, takže nám to odkýval s tím, že to 

bude lepší, ale že chce být raději s tátou, což se dalo očekávat vzhledem k tomu, že já 

byla ten „policajt“ a tatínek ten, který všechno dovolí a promine apod. Manžel mu 

rovnou oznámil, že to nepřipadá v úvahu a že bude týden u něho a týden u mě. 

V synových očích bylo vidět zklamání. Hodně mě to zamrzelo, že neumí ocenit, co se 

pro něj snažím dělat. Doufám, že až bude starší, tak to pochopí. Dcerka z toho moc 

rozum neměla, a když slyšela, že bude týden s maminkou a týden s tatínkem, tak řekla 

„jupí“. Začala se vyptávat, jestli bude mít jiné hračky u mě doma a jiné u táty a kde 

tátův byt bude apod. V tu dobu jí to asi zrovna moc nedocházelo, co se vlastně všechno 
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změní. S manželem jsme ještě večer už sami dořešili jeho odstěhování se. Sehnal si byt 

a za 14 dní se odstěhoval. 

6. Jak Vaše děti prožívaly rozvod z Vašeho pohledu a v jaké oblasti vaše děti 

rozvod poznamenal z hlediska chování, prospěchu ve škole, vztahu k okolí 

apod.? 

Ustanovení výchovy a výživy proběhlo v pohodě, a rozvod samotný se obešel 

také bez komplikací. Až jsem si sama říkala, jak to proběhlo docela hladce a rychle, ale 

to bylo asi tím, že jsme se na všem předem dohodli, protože jsem se bála tahanic 

u  soudu. 

Samozřejmě, že syn zneužívá toho, že je týden u mě a týden u otce. U mě má 

režim a řád. Musí mi pomáhat s nákupy a úklidem, musí se učit a plnit si povinnosti – 

na tom se nic nezměnilo. Prospěch ve škole se mu nějak výrazně nezhoršil, pouze 

občas v něčem trošku plave, protože s otcem se neučí a musím to s ním dohánět 

potom já, ale s tím už nic nenadělám. Když volám exmanželovi, aby se s ním víc učil, tak 

slyším jen sliby! S dcerou starosti nejsou, ta si užívá bezstarostná léta ve školce, ale 

nedovedu si představit, že až nastoupí do školy, bude to znovu od začátku jako se 

synem. Pořád do něčeho honit a učit se s ní. Ale holky bývají svědomitější, tak to bude 

třeba lepší. Nezpozorovala jsem u ní nějaké změny v chování. 

Syn občas říká, že mu spolužáci závidí, že je týden u otce a týden u matky, že má 

víc volnosti a že co mu neprojde u jednoho, tak mu projde u druhého.  

7. Jak probíhal styk dětí po rozvodu s druhým rodičem, případně s prarodiči? 

Děti mám vždy od pondělí do následujícího pondělí do rána já a poté má to 

samé manžel. Děti se u mě vyspí z neděle na pondělí, ráno si syn vezme tašku 

s oblečením, rozloučí se se mnou a odejde do školy. Po škole už jde do bytu otce. Dceru 

odvezu do školky a otec si ji tam vyzvedne nebo ji vyzvednu já a on se pak pro ni u nás 

staví. V týdnu si samozřejmě voláme, protože se mi po nich stýská. Manžel když není 

extra pracovně vytížen, tak během týdne, když jsou děti u mě, taky zavolá. Samozřejmě 

jsou i výjimky, kdy se s dětmi vidím i během týdne, co jsou u otce, protože jdu s dcerou 

do kina nebo s ní chodím na cvičení, syn už mívá vlastní program.  
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S manželovými rodiči se navštěvují v týdnu, když jsou u manžela, nevím přesně 

jak moc často, moc se o to nestarám a rozhodně jim v tom nebráním. Děti říkají, že 

když je táta třeba dlouho v práci jsou s babičkou a dědou.  S mými rodiči se děti 

navštěvují tak 1 – 2x do měsíce. Ani manželovi rodiče a ani moji rodiče nám do rozvodu 

nemluvili a  vycházíme s nimi stejně jako před rozvodem. 

Manžel tvrdí, že žádnou přítelkyni nemá, nevím, já po tom ani nepátrám. Ani já 

jsem zatím cíleně nikoho nehledala, od rozvodu je to teprve chvíle, uvidíme časem. 

SHRNUTÍ 

           Respondentka působila mile, na otázky odpovídala s klidem a zamyšlením. 

Rozhovor trval asi 2hodiny a 30 minut. Měla tendenci odbíhat od otázek a tak chvíli 

trvalo, než jsem se dozvěděla vše, co jsem vědět potřebovala. 

            Důvodem rozvodu byly neshody ve výchově dětí, neustálé hádky a rozdílné 

názory v každodenním soužití. Manželství se rozpadlo po 16 letech. Starší syn byl 

v pubertálním období, rozvod ho nijak nezasáhl, spíše sám uznal, že to tak bude pro 

všechny lepší. A dcera si rozvod ještě moc neuvědomovala a daným skutečnostem 

vzhledem k věku neporozuměla. Žádné výrazné problémy v souvislosti s rozvodem se 

neprojevily ani u jednoho dítěte. 

            Děti mají partneři ve střídavé péči, ustanovení výchovy a výživy proběhlo bez 

komplikací. Výchovné ani jiné problémy v důsledku rozvodu rodiče na svých dětech 

nepozorují. 

3.5.4 Rozhovor č. 4 

Žena 47 let, muž 49 let, mají ze společného soužití dvě dcery ve věku 25 a 21 

let. 

1. Věk a pohlaví dotazovaného 

47 let, žena 

2. Jaký byl důvod vašeho rozvodu? 

Vyčerpání vztahu, syndrom prázdného hnízda 
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3. Po jak dlouhé době se manželství rozpadlo a kolik let bylo dětem v době 

rozvodu?  

Naše manželství se rozpadlo po 15-ti letech společného života. Dcerám bylo 11 

a 15 let. S manželem jsme postavili dům, kde jsme spolu až do rozvodu žili. Manželství 

nám  celou dobu celkem klapalo, o holky jsme se starali společně. Na jejich výchově 

jsme se shodovali, oba jsme měli práci a žili tak nějak standartní život. Řekla bych, že 

hlavní zlom přišel, když starší dcera nastoupila na střední školu a šla bydlet na internát. 

Najednou nás doma bylo o jednoho méně, nebylo tam už tak rušno. Já jsem v prvních 

měsících steskem po dceři dost brečela i přesto, že se vracela každý týden na víkend 

domů. Jsem takový domácí typ a mám ráda, když jsou všichni doma. Manžel se zlobil, 

že brečím pro nic za nic. Navíc mladší dcera jak doma neměla sestru a povyrostla, 

začala trávit víc času s kamarádkami a mě to přišlo hrozně líto, že jsem pořád sama. 

Přijdu z práce a doma nikdo. Nikdo po mě nic nechce, nikdo se po mě neshání. 

Neuměla jsem se nijak zabavit než tím, že jsem se o někoho starala. Manžel býval 

dlouho v práci, pak občas zašel na fotbal a já pořád seděla doma sama. Mívala jsem 

z toho i deprese a díky tomu jsem byla pořád v napětí a podrážděná. Byla jsem zvyklá 

mít všechny kolem sebe doma. 

4. Komu z Vás bylo svěřeno dítě do péče a jaký druh péče byl stanoven? 

Po dohodě s manželem zůstaly dcery oficiálně u mě, ale byla to formalita.  

Během pár let šla na internát bydlet i mladší dcera, starší šla do Prahy na VŠ  a bydlela 

na kolejích a já jsem zůstávala přes týden v domácnosti sama. Když se mladší dcera 

vrátila na víkend z internátu, tak přespala jeden víkend u mě a šla otce navštívit 

alespoň na odpoledne. Další víkend přespala zase u manžela a přišla na návštěvu i za 

mnou. Než mladší dcera odešla na internát, tak byla u mě, ale v týdnu šla třeba i na dva 

dny nebo více k otci. Teď už jsou obě dvě holky přes týden na kolejích. Hodně si 

s bývalým manželem voláme a povídáme si, pořád v našem vztahu vidím určité 

vzájemné pouto, přeci jen jsme toho spolu hodně prožili a máme spolu děti. Nedávno 

jsme spolu byli v kině a na večeři, pořád nějak setkáváme a je nám spolu dobře. 

 

 



42 

 

5. Jaká byla prvotní reakce dětí na informaci o Vašem rozvodu? 

Dcerám jsme to oznámili společně, řekli jsme jim, že jsme se na tom s tátou 

dohodli oba dva. Pamatuju si, že obě dcery zůstaly koukat, byly překvapené, protože 

u  nás neprobíhaly bouřlivé hádky a neshody. Mladší dcera brečela a přesvědčovala 

nás, abychom zůstali spolu. Starší dcera spíš mlčela, ale jsem si jistá, že to bylo líto i jí. 

Když jsem si o tom poté se starší dcerou povídala o samotě, říkala, že si všimla, že jsme 

se spolu s tátou odcizili, moc se spolu nebavíme a že bývám docela „taková protivná“ 

atd. Že už se to moc nedalo vydržet a nerada jezdí domů, protože jsem na ní upnutá 

a  ona nemá „prostor“. Dcery věděly, že s otcem budeme žít stále v jednom městě a že 

si mohou vybrat, u koho zůstanou. I když na rovinu – kdyby šly k tátovi, byla bych 

z toho špatná. A že jim celkově nebrání nic v tom, aby viděli kohokoliv z nás dvou, 

kdykoliv jen chtějí. Nechali jsme s manželem stanovit výchovu a výživu. V péči mám 

oficiálně děti já, manžel nám nechal i dům a sám si pronajal byt. Platí výživné 

pravidelně a holky otce vidí kdykoliv chtějí. Asi mě rozvod trochu změnil a uvědomila 

jsem si spoustu věcí.  A  nějak vnitřně jsem se situací smířila a zklidnila se. Tím jsem se 

vlastně psychicky dala do pohody. Říkám si, že jsem se s rozvodem asi unáhlila, ale 

manžel už toho měl taky dost a potřeboval si ode mě odpočinout. 

6. Jak Vaše děti prožívaly rozvod z Vašeho pohledu a v jaké oblasti vaše děti 

rozvod poznamenal z hlediska chování, prospěchu ve škole, vztahu k okolí 

apod.? 

Myslím si, že holky to nijak nepoznamenalo. Jsou rozumné, se situací se smířily, 

nic jiného jim nezbylo. Z počátku jim to bylo asi líto, ale vidí, že spolu vycházíme 

výborně a já jsem se zklidnila. Vůbec nám rozvod nevyčítají, dokonce mi občas 

připadají jako kuplířky, které mi exmanžela dohazují zpátky. Všimla jsem si, že 

i  manželovi to dělá dobře. Asi by chtěly, abychom byli nadále všichni spolu. Popravdě, 

já to nemůžu vyloučit, že se k sobě s partnerem třeba nevrátíme. Kolikrát jsem si říkala, 

že kdybychom tehdy zašli do nějaké poradny, nebo já zašla za lékařem, že mám nějaké 

psychické problémy, mohli jsme možná celou situaci ustát. Holkám se nijak nezměnil 

ani školní prospěch, výchovné problémy s nimi nejsou. Musím říct, že od malička byly 

obě rozumné a bezproblémové a všechno si vždy nechaly vysvětlit. 
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7. Jak probíhal styk dětí po rozvodu s druhým rodičem, případně s prarodiči? 

Moji rodiče nežijí, nežili ani v době rozvodu. Z exmanželovy strany žije pouze 

jeho matka, ale ta tou dobou byla v léčebně dlouhodobě nemocných, takže za ní holky 

téměř nedocházely, protože je ve špatném zdravotním stavu. Dnes jí má v péči 

exmanželova sestra, takže občas, když jede exmanžel s holkami navštívit sestru, tak se 

s ní všichni vidí, ale moc za ní nejezdí, má velké zdravotní problémy i psychického rázu. 

S exmanželem se vídají kdykoliv chtějí. Exmanžel si za celou dobu, jak říká, žádnou 

partnerku nenašel. Já partnera také ne. 

Když se na to všechno podívám zpětně, tak mě rozvod mrzí a potají doufám, že 

si k sobě s manželem vrátíme. My jsme vlastně spolu nikdy úplně nepřestali být, jen se 

manžel odstěhoval do bytu, ale scházíme se pořád. Přeci jen jsme spolu byli 15 let 

a  i  teď je náš vztah v pohodě. Nevím, jestli je to tím, že jsme od sebe odděleni 

a  nejsme ve stejné domácnosti, nebo jestli jsem se už smířila s tím, že holky vyletěly 

z hnízda a už mě tolik nepotřebují.  

SHRNUTÍ 

       Tato respondentka byla velice komunikativní a živá, nebála se pro účely 

rozhovoru otevřít. Náš rozhovor trval asi 2 hodiny 45minut,  posledních pár minut jsme 

si ale povídaly mimo téma. 

        Manželství této ženy se rozpadlo po 15-ti letech vlivem vyčerpání vztahu, kdy si 

žena připadala osamělá a „nepotřebná“ a zřejmě z toho důvodu vznikaly i neshody. 

         Po oznámení rozvodu mladší z dcer plakala a prosila rodiče, aby zůstali spolu. 

Druhá dcera byla přes týden na internátu a věci kolem rozvodu příliš neřešila. 

Z hlediska chování dcery poznamenány nebyly. Snaží se rodiče dát zpět dohromady, 

což se jim možná i z informací vyplývajících z rozhovoru podaří. 

        Respondentku rozvod mrzí a v podstatě otevřeně říká, že i po těch letech 

odděleného bydlení doufá, že se k sobě s manželem vrátí. 

3.5.5 Rozhovor č. 5 

Muž 35 let, rozvedený se ženou 30 let, mají z manželského vztahu 1 nezletilou 

dceru ve věku 4 let. 
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1. Věk a pohlaví dotazovaného 

Muž, 35 let. 

2. Jaký byl důvod vašeho rozvodu? 

Závislost partnerky na alkoholu a výherních automatech. 

3. Po jak dlouhé době se manželství rozpadlo a kolik let bylo dětem v době 

rozvodu?  

Manželství se nám rozpadlo po dvou letech společného soužití v domácnosti. 

V době rozvodu byly dceři 3 roky. 

4. Komu z Vás bylo svěřeno dítě do péče a jaký druh péče byl stanoven? 

Dítě bylo svěřeno do výhradní péče mě. Důvodem rozvodu byla závislost 

exmanželky na alkoholu a výherních automatech. V současné době se bývalá manželka 

pohybuje po ubytovnách v Kolíně, práci nemá, aspoň podle posledních informací, co 

o  ní vím. Vyživovací povinnost nedodržuje. Nehodlám to ale nijak řešit, protože já své 

dítě dokážu dostatečně zabezpečit sám. 

5. Jaká byla prvotní reakce dětí na informaci o Vašem rozvodu? 

Dceři byly 3 roky, takže zde nebylo co vysvětlovat. Navíc o dceru jsem se staral 

vždycky spíše já, protože partnerka měla s alkoholem problémy už delší dobu. Dcera je 

velice fixována na mě, je zvyklá se mnou trávit téměř veškerý čas. Jen se občas ptala, 

kde je maminka, tak jsem jí řekl, že už s námi nebude bydlet, že se přestěhovala jinam. 

Ze začátku občas plakala a volala „máma, máma“, ale teď už si na maminku téměř 

nevzpomene, až jsem se sám divil, že si tak rychle zvykla, že jsme sami. Je malá a nemá 

z toho, co děje kolem ní nemá ještě moc rozum. 

 

6.  Jak Vaše děti prožívaly rozvod z Vašeho pohledu a v jaké oblasti vaše děti 

rozvod poznamenal z hlediska chování, prospěchu ve škole, vztahu k okolí apod.? 

Dcera je fixovaná na mě, po matce se sháněla ze začátku, nyní už slovo „máma“ 

od ní téměř neslyším.  
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Návrh na ustanovení výchovy a výživy a rozvodu jsem podal já sám. Došla mi 

trpělivost a nelíbilo se mi, že by dcera měla vyrůstat ve společnosti „gamblerky“ 

a  alkoholičky. Navíc její alkoholismus s sebou přinášel spoustu problémů, nebyla 

schopná ráno ani vstát aby se postarala o dceru. Dnes opravdu lituji toho, že jsem asi 

neviděl a nechtěl vidět, to co jsem vidět měl a čeho si všimli ostatní dříve než já a že 

jsem se zamiloval do takové „pochybné“ ženské. Ale jak se říká, měl jsem „růžové 

brýle“. Matka samozřejmě kladla odpor při soudních líčeních, a chtěla dceru do své 

péče. Myslím, že i z toho důvodu, aby na ni dostávala dávky a mohla je prohrát nebo 

propít. Tenkrát se nastěhovala ke mně na vesnici do mého domu. Vzhledem k tomu, že 

propila a naházela do automatů veškeré peníze, které měla za prodej domu po svých 

rodičích, kteří zemřeli, tak byla soudně vyhodnocena v podstatě prakticky jako 

bezdomovec. Takže z hlediska svěření dítěte do péče nebylo zrovna moc co řešit a já 

jsem rád, že to takhle dopadlo.  Nedovedu si totiž představit, že by se o holku měla 

starat „závislačka“ a dcera by s ní putovala někde po ubytovnách.  

7.  Poznamenal rozvod z hlediska chování, prospěchu ve škole, vztahu k okolí 

apod.? 

Dcera je sice ochuzena o matku a prarodiče z matčiny strany, kteří už umřeli, 

ale na druhou stranu je mezi lidmi, co ji mají rádi. To jsem já a mojí rodiče a celkem 

velká rodina mé sestry. Nějaké projevy lítosti apod. u ní nepozorujeme. 

8.   Jak probíhal styk dětí po rozvodu s druhým rodičem, případně s prarodiči? 

Exmanželka nemá samozřejmě peníze na to, aby mi platila výživné a já to tak 

nechávám být. Na druhou stranu po mě ani ona ve své situaci nechtěla výživné na 

rozvedenou manželku. Což mi vyhovuje, protože bych velice nerad podporoval její 

závislosti, vím, že by peníze stejně skončily v automatech nebo by za ně nakoupila 

alkohol. O dceru zájem moc nejeví a nedává o sobě nijak vědět, protože se zřejmě bojí, 

abych po ní náhodou nechtěl peníze. Dcera se s ní tedy nestýká. Párkrát zavolala, když 

byla opilá, že se jí po dceři stýská a že se druhý den ozve a přijede za dcerou, ale 

vlastně nikdy se už potom druhý den neozve. Neříkám, že by mi nezáleželo na matce 

svého dítěte, ale radši po ní nic nechci a o nic co se týká jí, se nestarám a nezajímám. 
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Do vězení za neplnění vyživovací povinnosti jí samozřejmě poslat nechci. Ale když nad 

tím tak přemýšlím, možná by jí to pomohlo zbavit se závislostí.  

Já pracuju v jedné firmě tady poblíž a dceru mi hlídá buď moje matka, která už 

je v důchodu nebo sestra, která je na rodičovské dovolené se svými dětmi. Myslím si, 

že po rozvodu s manželkou naše rodina funguje daleko lépe a všichni spolu 

bezproblémově vycházíme. Jsem rád, že mám ve svých rodičích a sestřině rodině oporu 

a že mi pomáhají s dcerou. Tajně doufám, že se jednou nebude snažit svojí matku moc 

vyhledávat, protože vím čeho je „bývalka“ schopná a bojím se, aby z dcery jednou 

netahala peníze. V současné době žádnou přítelkyni nemám a ani nikoho nehledám. 

Pro mě je důležitá jen dcera a na to se hodlám soustředit. 

SHRNUTÍ 

        Respondent tohoto rozhovoru byl příjemný a usměvavý, neměl sebemenší 

problém s poskytnutím rozhovoru pro výzkumné účely, spíše se mi snažil sdělit mnoho 

informací „navíc“. 

U tohoto páru manželství fungovalo do té doby než žena propadla závislosti na 

alkoholu a výherních automatech. Kvůli tomu začaly vznikat spory, které se vyhrotily 

až  k rozvodu. 

        Jelikož dcera v době rozvodu tohoto manželství byla ještě hodně malá, nebyla 

schopna si plně uvědomit situaci, která díky rozvodu nastala. Je ve výhradní péči otce, 

matka nedodržuje ustanovené výživné a o dceru víceméně nejeví zájem. Vzhledem 

k tomu, že dcera byla odmalička hodně fixovaná na otce, který s ní trávil nejvíce času, 

ztrátu matky zatím nepociťuje a ani nijak nedává najevo. Možná až povyroste, po 

mamince se ptát bude. 

          Na otci je vidět, že ho celá záležitost mrzí, ale rozvodem se snažil dceru chránit. 
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3.6 Grafické zpracování 

Výstupy z výzkumného šetření jsou graficky zpracovány v následujících 

tabulkách a grafech. 

 

Otázka č. 1 – Věk a pohlaví dotazovaného? 

Vzhledem k malému počtu respondentů není otázka č. 1 graficky znázorněna. 

Výzkumného šetření se zúčastnili dva muži ve věku 35 a 41 let a tři ženy ve věku 36, 44 

a 47 let. 

 

Otázka č. 2 - Jaký byl důvod Vašeho rozvodu? 

Otázka č. 2 nám zjišťuje, z jakého důvodu došlo k rozpadu manželství. 

Tabulka č. 1 

Důvod muž žena 

Nevěra 0 1 

Odloučení 0 1 

Výchovné neshody 1 1 

Ostatní 1 0 
zdroj: [vlastní] 

 

zdroj: [vlastní] 

 Jak vidíme v grafu č. 1, jeden z mužů uvádí jako důvod rozpadu manželství 

neshody na výchově dětí a důvod rozpadu manželství druhého muže spadá do 

kategorie ostatní, kam řadíme například závislost na alkoholu, drogách či výherních 

Nevěra 

Odloučení 

Výchovné neshody 
50% 

Ostatní 
50% 

Graf č. 1 Důvod rozvodu - muži 

Nevěra

Odloučení

Výchovné neshody

Ostatní
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automatech. Nevěra či odloučení ze strany manželek se v rozhovorech s muži 

neobjevily. 

 

zdroj: [vlastní] 

 Dle grafu č. 2 je patrné, že ženy uvádí jako důvod rozpadu manželství nevěru ze 

strany manžela, ale i odloučení od partnera. Jedna žena jako důvod rozvodu uvedla 

výchovné neshody. Do kategorie ostatní řadíme závislost na alkoholu, drogách či 

výherních automatech. Za odloučení je považováno vyhasnutí vztahu jako například 

syndrom prázdného hnízda. 

 

Otázka č. 3 - Po jak dlouhé době došlo k rozpadu manželství a kolik let  

                        bylo dětem v době rozvodu?  

Pro lepší přehlednost jsem otázku č. 3 rozdělila na dvě části: 

 Po jak dlouhé době došlo k rozpadu manželství? 

 Kolik let bylo dětem v době rozvodu? 

Tabulka č. 2 
Doba trvání manželství muž žena 

0-5 let 1 0 

6-10 let 0 0 

11-20 let 1 3 

20 let a více 0 0 

zdroj: [vlastní] 

 

zdroj: [vlastní] 

Nevěra 
34% 

Odloučení 
33% 

Výchovné neshody 
33% 

Ostatní 
0% 

Graf č. 2 Důvod rozvodu - ženy 
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Odloučení

Výchovné neshody

Ostatní

50% 

0% 

50% 

0% 

Graf č. 3 Doba trvání manželství -muži 

0-5 let

6-10 let

11-20 let
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V tabulce č. 2 a grafu č. 3 vidíme, že jeden z mužů se rozvedl v období 0 – 5 let 

po uzavření manželství a druhý muž v období 11 – 20 let po uzavření sňatku. 

 

zdroj: [vlastní] 

V grafu č. 4 vidíme, že všem dotazovaným ženám se manželství rozpadlo po 

11  – 20 letech společného života. 

Tabulka č. 3 
Věk dětí 0-5 let 6-10let 11-15let 16 a 

více 

Počet dětí 2 1 5 0 

zdroj: [vlastní] 

 zdroj: [vlastní] 

 V době rozvodu rodičů bylo nejvíce dětí v rozmezí věku 11-15let, což znamená, 

že nejvíce rozvodů proběhlo v době, kdy se u dětí začíná objevovat období puberty, což 

může souviset i s grafem č. 1, kde muži uvádí, že k rozpadu manželství došlo kvůli 

výchovným problémům dětí. 

Otázka č. 4 - Komu z Vás bylo svěřeno dítě do péče a jaký druh péče byl  
                        stanoven? 

Tabulka č. 4 

Druh péče počet 

výhradní péče matky 3 

výhradní péče otce 1 

střídavá péče 1 

Graf č. 4 Doba trvání manželství -ženy 

0-5 let

6-10 let

11-20 let

25% 

12% 63% 

0% 
Graf č. 5 Věk dětí v době rozvodu 

0-5 let

6-10let

11-15let



50 

 

zdroj: [vlastní] 

 

zdroj: [vlastní] 

 Na základě provedených rozhovorů je patrné dle tabulky č. 4, a grafu č. 6, že 

nejvíce jsou děti svěřovány do výhradní péče matky, a to dle grafu č. 8 až v 60% 

případů. S hodnotou 20% zaujímá výhradní péče otce a střídavá péče druhé místo. 

Svěření dítěte do výhradní péče otce (rozhovor č. 5) bylo nutné, neboť matka o dítě 

nejevila zájem. Případ střídavé péče byl ustanoven po vzájemné shodě obou partnerů. 

Otázka č. 5 - Jaká byla prvotní reakce dětí na informaci o Vašem 

                        rozvodu? 

Tabulka č. 5 

Reakce dětí  Chlapci Dívky 

Pláč 1 1 

Klidný přístup 3 3 

Jiné 0 0 
zdroj: [vlastní] 

 zdroj: [vlastní] 

 Prostřednictvím tabulky č. 5 a grafu č. 7 je jasně vidět, že k oznámení rodičů 

o  rozvodu přistupují klidněji chlapci. Je pravdou, že dívky jsou emotivnější, než chlapci. 

3; 60% 
1; 20% 

1; 20% 

Graf č. 6 Stanovený druh péče o dítě po rozvodu 

výhradní péče matky

výhradní péče otce

střídavá péče

0
1
2
3

Chlapci Dívky

Pláč 1 1

Klidný přístup 3 3

Graf č. 7 Prvotní reakce dětí na rozvod 
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Za dívku s klidným přístupem je v tomto výzkumu uvedena dívka, které v době rozvodu 

byly 3 roky, tudíž z nastalé situace ještě nemohla mít rozum. 

 

Otázka č. 6 - Jak Vaše děti prožívaly rozvod z Vašeho pohledu a v jaké  

                        oblasti vaše děti rozvod poznamenal z hlediska chování,  

                        prospěchu ve škole, vztahu k okolí apod.? 

Tabulka č. 6 

Prožívání rozvodu Chlapci Dívky 

Změna chování 0 0 

Beze změny 3 4 

Výchovné problémy 1 0 

zdroj: [vlastní] 

 

 zdroj: [vlastní] 

 Z hlediska chování nedošlo k žádné zásadní změně ani u chlapců, ani u dívek, 

přičemž jeden chlapec, který je v tabulce č. 6 a grafu č. 8 uveden, měl výchovné 

problémy ještě před samotným rozvodem, ale vzhledem k tomu, že problémy 

přetrvávaly i nadále, je pro účely tohoto výzkumu zařazen do výchovných problémů. 

Velmi překvapivá a pozitivní je zde skutečnost, že ke změně chování nedošlo v žádném 

z případů v provedených rozhovorech.  

 

 

 

0
1
2
3
4

Změna chování Beze změny Výchovné
problémy

Chlapci 0 3 1

Dívky 0 4 0

Graf č. 8 Prožívání rozvodu 
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Otázka č. 7. - Jak probíhal styk dětí po rozvodu s druhým rodičem,  
                         eventuálně s prarodiči? 

Tabulka č. 7 

Jak probíhal styk s rodiči Chlapci Dívky 

Styk s rodičem bez problému 4 4 

Styk s rodičem s problémy 1 0 

Styk s prarodiči bez problému 4 4 

Styk s prarodiči s problémem 1 0 

zdroj: [vlastní] 

 

 zdroj: [vlastní] 

 Z výzkumu je jednoznačně vidět, že ve většině případů probíhá styk s druhým 

rodičem a prarodiči bez problémů. Pouze v jednom případě dochází 

k problematickému styku s rodičem a prarodiči, neboť dítě má vážné výchovné 

problémy (krádeže, záškoláctví apod.). Vzhledem k tomu, že v případech dívek už 

prarodiče nežijí, nebo se s rodinou nestýkají, výsledná hodnota je nulová. 
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Styk s rodičem
bez problému

Styk s rodičem
s problémy

Styk s
prarodiči bez

problému

Styk s
prarodiči s

problémem

Chlapci 4 1 4 1

Dívky 4 0 4 0

Graf č. 9 Styk s rodiči, popřípadě prarodiči 
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4 DISKUZE 

          Jako téma své absolventské práce jsem zvolila Dopad rozvodu na dítě. V práci 

jsem se zaměřila na reakce dětí při oznámení informace o rozvodu rodičů a na změny 

v jejich chování, které situace s probíhajícím rozvodem přinesla. K získání podkladů pro 

svoji absolventskou práci jsem využila především rozhovory s vybranými respondenty, 

práci s literaturou a praktické zkušenosti získané díky odborné praxi na městském 

úřadě na Odboru sociálně právní ochrany dětí. 

            V teoretické části se snažím objasnit základní pojmy týkající se rodiny, její 

dělení a funkce. Dále se v teoretické práci věnuji dílčím cílům, jimiž je popis fází 

rozpadu rodiny, mediace, nastínění problematiky rozvodů a reakce dětí na rozvod. 

Poté uvádím možné způsoby porozvodové péče o dítě. K tomu jsem využívala 

především práci s literaturou, popřípadě některé internetové zdroje. Dostupnost mnou 

žádané literatury nebyla vždy úplně jednoduchá, mnoho knih mě pracovnice místní 

knihovny objednávaly ve vzdálenějších městech např. v Kladně atd. a zapůjčenou 

literaturu jsem mohla mít vždy pouze na omezenou a krátkou dobu. 

           Praktickou část práce tvoří kvalitativní průzkum provedený formou řízených 

rozhovorů s pěti respondenty, kteří prošli rozvodovým řízením a v té době měli v péči 

aspoň jedno nezletilé dítě. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo nastínit, jaký vliv 

má nebo měl rozvod na jejich děti. U oslovených osob jsem zjišťovala věk, pohlaví, 

důvod rozvodu a po jak dlouhé době manželství k rozvodu došlo. Další klíčové otázky 

byly: komu bylo dítě svěřeno po rozvodu do péče, jaká byla prvotní reakce dětí 

na  informaci o rozvodu, jak ho prožívaly a v jaké oblasti je rozvod poznamenal. 

Poslední otázka byla, jak probíhal styk dětí po rozvodu s druhým rodičem, popřípadě 

s prarodiči. Respondenty jsem si vytipovala sama, na základě dlouholetého vztahu 

a  vybudované vzájemné důvěře získané díky mojí práci ve zdravotnictví a častém 

kontaktu s těmito respondenty. V tom, že výběr byl opravdu vhodný, mě utvrdila 

skutečnost, že mě nikdo z oslovených neodmítnul, všichni byli velice ochotní ke 

spolupráci a sdílní v tak citlivé oblasti jakou rozpad rodiny bezesporu je, za což jsem jim 

velice vděčná. Někteří měli tendenci sami vyvíjet iniciativu dokonce více, než jsem 

potřebovala a také měli potřebu mi sdělovat informace nad rámec daných otázek. 
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 I přesto, že jsem zvolila pro výzkumné účely práce celkem malý počet 

respondentů, myslím, že výzkum přinesl velmi zajímavé a cenné informace k dané 

problematice. 

            Na základě získaných informací jsem k mému velkému překvapení zjistila, že 

děti rozvod rodičů nemusí úplně vždy prožívat tak dramaticky jak jsem si doposud 

myslela. Udivilo mě i samotné zjištění, že děti procházející rozvodem rodičů nemusí mít 

ani výchovné problémy, či problémy ve škole, jelikož jsem byla přesvědčena o tom, že 

téměř každé dítě procházející rozvodem rodičů takové problémy mívá… Tyto 

skutečnosti ovlivňuje řada faktorů a jedním z nejdůležitějších je vyspělost osobnosti 

rodičů a jejich chování během rozvodu a po rozvodu. Jako velmi pozitivní hodnotím, že 

většina mých respondentů byla schopna se rozumně dohodnout a vzájemně spolu 

komunikovat ohledně péče o děti, porozvodovém kontaktu s dítětem apod. 

a  nepociťují vůči sobě zášť. Také nikdo nikomu nebrání v kontaktu s dítětem. To vše se 

odráží na psychice dítěte a jeho schopností se s rozvodovou situací v rodině vyrovnat. 

Žádné z dětí po rozvodu nezavrhlo ani jednoho ze svých rodičů a mají s nimi většinou 

hezký vztah. To dokazuje, že pokud rozvod probíhá formou domluvy, rodiče spolu 

i  s dětmi vzájemně komunikují a vše jim rozumně vysvětlí, pak rozvod jako takový dle 

mého výzkumného zjištění negativní vliv úplně vždy na dítě mít nemusí. Většina rodin 

je ale po rozvodu velmi krátce a tak není možné jednoznačně říci, zda se některé 

změny u dětí neprojeví s postupem času. 

Zjištěný výsledek se nedá samozřejmě zobecnit, jelikož některé problémy se 

u  dětí nemusí projevit hned nebo rodiče také mohou mít tendenci záležitosti kolem 

rozvodu si idealizovat a sami sebe „utěšovat“ jak lehce ho vlastně zvládli. Také 

vzhledem k tomu, že výzkumné šetření bylo prováděno s poměrně malým počtem 

respondentů nelze výsledky brát jako zcela přesné a obecné informace vztahující se na 

veškerou populaci. 

 Domnívám se, že by bylo jistě zajímavé sledovat děti po rozvodu delší dobu, 

popřípadě stejný výzkum provést s delším časovým odstupem u těchto samých 

respondentů. Náhodně zvolený vzorek respondentů byl „šťastně vybraný“ a závažnější 

problémy s dětmi po rozvodu se u nich zatím nevyskytly, ale statistiky jednoznačně 
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hovoří jinak a to tak, že rozvod dítě poškozuje a negativně ho ovlivňuje v mnoha 

oblastech. 

           Informace ze získaných rozhovorů považuji za velmi přínosné a pro mě velice 

překvapivé, neboť jsem získala různorodé odpovědi na otázky týkající se rozvodu 

a  dospěla jsem ke zjištění, že i taková nepříjemná skutečnost, jakou v životě lidí rozvod 

bývá, nemusí v úplně každém případě na dětech zanechat téměř žádné negativní 

následky. 
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Závěr 

 Hlavním cílem absolventské práce bylo nastínit, jaký vliv má nebo měl rozvod 

rodičů na dítě. Tento cíl se mi podařilo splnit. Splnila jsem i dílčí cíle práce, kterými bylo 

popsat fáze rozpadu rodiny, přiblížit problematiku rozvodů a uvést možné reakce dětí 

na informaci o rozvodu, které zmiňuji v teoretické části práce, kde jsem pracovala 

s odbornou literaturou, dále jsem čerpala z internetových zdrojů a v neposlední řadě 

jsem zúročila zkušenosti získané díky odborné praxi na oddělení sociálně právní 

ochrany dětí. 

 Teoretická část práce byla podkladem pro část praktickou, ve které uvádím 

výsledky výzkumného šetření. Ve výzkumné části práce jsem popsala prostřednictvím 

řízených rozhovorů s respondenty reakce jejich dětí na informaci o rozvodu rodičů a to, 

zda se děti po rozvodu rodičů mají množnost stýkat s rodičem, který je nemá ve své 

péči, popřípadě s prarodiči partnera a v neposlední řadě i to, zda se změnilo chování 

dětí po rozvodu a vyskytly se u nich výchovné problémy, či zhoršený prospěch ve škole 

apod. 

 Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že i přesto, že rozvod a porozvodové 

období patří mezi velice těžké zkoušky v životě jak dospělých, tak i dětí, nemusí úplně 

bezvýhradně a vždy znamenat, že dítě bude rozvodem pokaždé jenom negativně 

poznamenané a odrazí se to na jeho budoucím životě. I špatná nebo nepříjemná 

zkušenost je nenahraditelnou zkušeností, která může člověka o mnoho cenných 

hodnot a poznatků obohatit. 

 Dle statistických údajů v  České republice rozvodová řízení narůstají ve značné 

míře. Důvody vedoucí až k rozvodu manželství mohou být různé. Mezi časté patří 

například střety zájmů, rozdílné povahy partnerů, nevěra partnera, finanční problémy 

v rodině a jiné. V dnešní době v souvislosti se společensko-ekonomickou situací stoupá 

nezaměstnanost, která prohlubuje sociální rozdíly mezi jednotlivými rodinami. Velice 

často se stává, že tíživá ekonomická situace je neúnosná natolik, že ji jeden z partnerů 

řeší alkoholem, gamblerstvím, či jinými závislostmi a tím k rozvodovým situacím 

přispívá v ještě větší míře. Pokud se Česká republika brzy dostane z ekonomické krize,  
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a zvýší se množství pracovních příležitostí, pak dojde i ke zlepšení finanční situace 

rodin. Jejich členové nebudou pod tlakem existenčních problémů, budou mít o něco 

méně důvodů k hádkám, což by mohlo pomoci vysokou rozvodovost také značně snížit. 

 Každé rozvodové řízení v rodině probíhá zcela odlišně a jsou případy, kdy se 

rodiče shodnou na všem, komunikují spolu a dokáží si vyjít vstříc, ale jsou i případy, kdy 

spolu rodiče nehodlají komunikovat vůbec, pociťují vůči sobě zášť a neshodnou se 

téměř na ničem. 

 Rodiny mající konflikty a neshody by se neměly obávat vyhledat odbornou 

pomoc, ať už sociálních pracovníků, lékařů, psychologů či psychiatrů a měly by své 

problémy začít řešit včas, neboť to vše jim může pomoci složitou situaci v rodině 

vyřešit a mnohdy k samotnému rozvodu ani nemusí dojít a může dopomoci narušené 

manželství zachránit. Pokud ale k rozvodu dojde, je třeba si uvědomit, že pokud se 

partneři pokusí o co nejhladší průběh rozvodu a ustanovení výchovy a výživy 

nezletilých dětí, bude situace snáze řešitelná. Všichni členové rodiny si tak mohou 

ušetřit velké emocionální vypětí a zbytečné konflikty. 

V průběhu psaní mé absolventské práce byl zrušen zákon č. 94/1963 Sb. 

O  rodině a rodinné právo se řídí od 1. 1. 2014 novým občanským zákoníkem, zákonem 

č. 89/2012 Sb. 
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Резюме 

Влияние развода на детей  

     Темой своей выпускной работы я выбрала Влияние развода на детей. Эту тему 

я выбрала в основном из-за её актуальность в современные время. В обществе 

нарастает число разводов и в большинстве случаесь у родителей 

несовреннолетние дети, поэтому я решила сосредоточиться на эти дети и описать 

этот трудный период их жизни. 

     Основной целью моей работы было показать, какое влияние имеет или имел 

развод родителей на детей. Частичной целью работы было описать фазы распада 

семьи, приблизить проблематику разводов, описать реакцию детей на развод 

родителей. 

     Свою выпускную работу я разделила в две части - теоретическую 

и  практическую. В теоретической части я описала определение семьи,  её 

рaзвитие,  функции семьи и также нарушения семьи. Подробнее я упомянула 

причины развода и фазы (этапы) распада семьи, первоначальные и долгосрочные 

реакции детей на эту ситуацию, как им в зависимости от их возраста всё 

объяснить. Одну главу работы я предоставила медитативной услуге, которая 

является в конфликтной ситуации большим вкладом, которая поможет родителям 

в решении многих этих конфликтов и споров. В конце теоретической работы 

я  обозначила виды пот-разводой опеки над детьми. В теоретической части 

я  работала с профессиональной литературой и я использовала опыт, которие 

я  получалась когда я полнилась профессиональную практику на отделе 

социальной правовой защиты детей в недалеком городе. 

     В практической части я исползовала метод исследования и  пять стандартных 

интервью с родителями, которые прошли бракоразводным процессoм. 

     На основании полученых информаций я узнала и  очень удивилась, что развод 

родителей дети не переживают, так драматично, как я думала. Если развод 



59 

 

родителей произошёл в виде договора родителей, они своим детям всё 

объясняли, разговаривали с ними, конфликты решили в месте, у детей полностью 

всегда не было психических, воспитательных и образовательных проблем 

в  школе. 

 

Ключевые слова: 

cемья – rodina 

развод - rozvod 

дети - děti 

влияние развода – vliv rozvodu 

родители- rodiče 

воспитание - výchova 
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Příloha 

 

Výzkumné otázky: 

 

1. Věk a pohlaví dotazovaného? 

2. Jaký byl důvod Vašeho rozvodu? 

3. Po jak dlouhé době se manželství rozpadlo a kolik let bylo dětem v době rozvodu? 

4. Komu z Vás bylo dítě svěřeno do péče a jaký druh péče byl stanoven? 

5. Jaká byla prvotní reakce dětí na informaci o Vašem rozvodu? 

6. Jak Vaše děti prožívaly rozvod z Vašeho pohledu a v jaké oblasti děti rozvod 

poznamenal: z hlediska chování, prospěchu ve škole, vztahu k okolí nebo k Vám apod.? 

7. Jak probíhal styk dětí po rozvodu s druhým rodičem, popřípadě s prarodiči? 
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