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1. ÚVOD

Tato metodika vznikla v rámci
projektu „MIKULÁŠ DĚTEM – Síť
podpory dítěte a rodiny v náročné
životní situaci“, který byl podpořen
z Evropského sociálního fondu. Jejím
cílem je seznámit profesionály
s metodikou práce s dětmi
a rodiči, jejichž rodiny
procházejí rozpadem. Tuto
metodiku práce nazýváme
„hlas dítěte“, neboť jejím cílem
je vytvořit prostor, kde je dítě
slyšeno a je podporována
dohoda mezi rodiči.
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CÍLE:
V rámci metodické práce s rodiči a dětmi, jejichž rodina prochází rozpadem,
má být dosaženo:
 alezení dohody mezi rodiči při péči o potomky v rámci rozvodové situace
N
s dominantním důrazem na nejslabší článek celého procesu – děti.
 osílení role dítěte v rozvodovém procesu – dítě získává svého zástupce
P
(psychologa), který zjišťuje jeho potřeby a tyto sděluje rodičům; dítě se
takto stává rovnocennějším partnerem rodičům, hlasem, který by měl
být respektován.
 aměřit pozornost rodičů na nutnost respektování individuálních potřeb
Z
dětí v rámci rozvodového řízení, a to vzhledem k jejich věkovým,
psychickým a individuálním specifikům.

ZDŮVODNĚNÍ:
Potřeba specifické podpory rodin procházejících rozpadem vychází
z následujících skutečností:
 otřeby dětí jsou v rámci rozvodového řízení respektovány jen ve velmi
p
obecné rovině, odvozují se především od požadavků dospělých;
 ejména malé děti mají pasivní roli, jen čekají, jak dopadne vyjednávání
z
rodičů;
 řípadná aktivita dětí je často výsledkem otevřené či skryté manipulace
p
jednoho či obou rodičů;
důsledky necitlivého a zvěcnělého jednání s dětmi jsou známé pouze
povrchně z medializovaných kauz, ale obecně ve společnosti chybí
povědomí, jak je jedinec dále ovlivněn v rámci svého osobnostního
vývoje, duševního zdraví a vzhledem k budoucím mezilidským
a partnerským vztahům;
r odiče, i když mohou mít pocit, že jednají v zájmu dítěte, často nejsou
schopni domyslet důsledky svých rozhodnutí, protože neznají hlouběji
zákonitosti vývoje dětské psychiky, většinou neuvažují v delším časovém
horizontu, tedy jak současné události ovlivní potomka v budoucnosti;
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 aopak vnímání dítěte s ohledem k jeho současnému a budoucímu
n
příběhu dle zkušeností vyvolává u rodičů více empatie a ochoty se
vzájemně dohodnout;
 mpatické vnímání dítěte může otupit hrany individuálních zájmů,
e
pocitů zklamání, hostility rodičů a zároveň vytváří podmínky, jak je
znovu naladit na společné téma – děti a jejich příběh;
 ástupce dítěte se stává nejen jeho mluvčím, ale i druhým podpůrným
z
JÁ; na pozadí svých znalostí a zkušeností hovoří s rodiči, sděluje
potřeby dítěte tak, aby se stalo rodičům rovnocenným partnerem
a takto zprostředkovaným způsobem získalo v rozvodovém procesu
aktivní roli.

METODY:
Obecným metodologickým základem je individualizovaná práce s rodinou
s ohledem na osobnostní, vývojová a vztahová specifika.
 OZHOVORY S RODIČI – zmapování příběhového kontextu, zjištění
R
postojů k rozvodové situaci a partnerovi, charakteristika dětí – jejich vývoje, zvládání krizové situace, představy a jejich zdůvodnění o budoucím uspořádání péče o děti; seznámení rodičů s výsledky rozhovorů
s dětmi, informace o zjištěném psychickém a emočním rozpoložení
– strach, nejistota, naděje, očekávání; upozornění na specifika dětské
psychiky vzhledem k věku, typizované reakce a obranné mechanismy;
vysvětlení možných důsledků v případě nerespektování dětských
potřeb aktuálně a do budoucna.
INDIVIDUÁLNÍ ROZHOVORY S DĚTMI – tyto jsou vedeny vzhledem
k věkovým možnostem a specifikům; u miminek cca do jednoho roku
jde o instrukci rodičům o psychických a vývojových potřebách tohoto
období, o důsledcích možných chybných rozhodnutí ad.; u batolat,
dětí předškolního a mladšího školního věku lze dle věku aplikovat
rozhovor doplněný o herní prvky či kresebné projektivní testy; s dospívajícími dětmi je ve většině případů dostačující rozhovor; použité
postupy by měly přinést základní informace o stávajícím psychickém
rozpoložení dětí, o jejich vztahu k rodičům, případným potřebám
vzhledem k následné péči rozvádějících se či rozvedených rodičů.
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Tato část by měla zmapovat obecné reakce dětí na situaci rozvodu dle
věku, možnosti komunikace s dětmi dle věkových kategorií, základní
charakteristiky jednotlivých věkových období, jak rozeznat, že je dítě
manipulované rodičem, a co je to syndrom zavrženého rodiče.

2.1 Rozvod jako zátěžová situace
Rozvod je považován pro děti za výraznou zátěžovou situaci, která v případě,
že se rodiče nejsou schopni rozumně dohodnout o následné péči, může
mít až charakter posttraumatické stresové poruchy s dlouhodobými až
celoživotními následky.
1. D
 ĚTI DO PĚTI LET (vyjma miminek) – mají často strach, že jejich
domov zmizí; začínají většinou na rodičích, se kterými zůstávají, velice
lpět, stejně tak na hračkách, na zvycích, aby si tak uměle vytvořily své
pocity bezpečí a jistoty; mohou se objevit regrese v chování, které již
bylo zvládnuto – pomočování, problémy se sebeobsluhou – oblékání,
jídlo ad., aby tak získaly pozornost rodiče; dále se mohou objevovat
různé psychosomatické potíže – zvracení, nechutenství, bolesti břicha,
obavy z chození k druhému rodiči, protože mají strach, že svět jejich
domova, než se vrátí, zmizí apod.
2. D
 ĚTI 5-10 LET – již více o situaci rozvodu uvažují, snaží se pochopit,
proč se najednou lidé, které mají stejně rády, spolu hádají, křičí na sebe,
pláčou, nemají pro ně dost času a trpělivosti; přestávají si být jisté, zda
je rodiče ještě mají rádi, objevují se pocity, že rozvod možná zavinily,
protože někdy neposlechly, zlobily, dostaly špatnou známku apod.
3. D
 ĚTI V PREPUBERTĚ – mohou pociťovat zlost a vzdor vůči rodičům…;
popřípadě se může objevit tendence na sebe převzít zodpovědnost za
chybějícího rodiče – tzv. rodičovské děti pomáhají s výchovou mladších
sourozenců, například syn má pocit, že je hlavou rodiny a musí se tak
chovat, dívka má tendenci se ztotožňovat s matkou a jejím světem,
a je-li u otce, může přebírat zodpovědnost za vedení domácnosti aj.
4. D
 ĚTI V PUBERTĚ – zdá se, že jsou již dosti velké, aby tuto situaci
zvládly, ale paradoxně mohou být zasaženy nejvíce, samy prožívají velké zmatky a k tomu se jim rozpadá rodinné prostředí, což může vést k
tendenci hledat náhradní jistoty – party, brzká silná partnerství, snaha
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vytvořit si vlastní rodinu, tíhnutí k alkoholu, drogám, sexualita je zaměňována za chybějící cit; tendence odejít co nejrychleji z domova, ale
někdy i neschopnost z domova odejít – jednak z důvodu, aby nezůstal
rodič sám, a jednak nemusejí mít v důsledku chronického stresu dostatek
sil odpoutat se, dozrát apod.

2.2 T
 ypizované změny chování u dítěte, které
ukazují, že je rozvodem traumatizované:
1. N
 ECHCE SE NECHAT OBEJMOUT, vyhýbá se BLÍZKOSTI – má pocit,
že ho vlastně rodiče nemají opravdu rádi, chtějí se ho zbavit, opustit
ho, že zavazí…
2. S
 NADNO SE ROZZLOBÍ – cítí se vyděšené, vyčerpané, frustrované…
3. NEPOSLOUCHÁ – má pocit, že se stejně musí spolehnout jen na sebe,
dospělým přestává věřit…
4. Š
 IKANUJE nebo je AGRESIVNÍ – snaží se chránit před dalšími zraněními,
uvolňuje nakumulovaný vztek a strach…
5. U
 POZORŇUJE NA SEBE (šaškuje, hlasitě a hodně mluví) – má pocit,
že si ho nikdo nevšímá, rodiče se soustředí jen na sebe…
6. N
 ESOUSTŘEDÍ SE, JE NEKLIDNÉ – stále přemýšlí, jak vše dopadne,
je v pohotovosti, protože neví, co ho čeká…
7. Š
 PATNĚ SPÍ a má ZDRAVOTNÍ POTÍŽE – je nespavé, protože pociťuje
úzkost; hodně spí, aby vše zaspalo; může mít noční můry, děsy, které
ukazují na strach, úzkost či vztek; mohou se objevit bolesti hlavy, bolesti
břicha, zvracení, kašel…
8. U
 TÍKÁ DO FANTAZIE – do světa, kde se může schovat, do světa vypůjčených fantazií – k počítačovým hrám, hrám na hrdiny, ke komunikaci
na sociálních sítích; menší děti mohou přehrávat zaslechnuté situace
skrze hry se zvířátky či s panenkami – plísnit je, mohou se hádat jako
rodiče…; skrze hračky si mohou vybíjet nahromaděnou agresivitu, popř.
projevují neklid – hází s nimi, do něčeho bouchají…
9. Z
 HORŠUJE SE VE ŠKOLE – jde o jeden z nejnápadnějších faktorů,
který ukazuje, že dítě je ve stresu, trpí nepohodou; ve škole se může
mezi dětmi měnit chování – odtahuje se od dětí, samotaří, je vzteklé,
popudlivé, plačtivé, pouští se do bitek, popř. přestává chodit do školy,
toulá se…
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2.3 Z
 ákladní poznatky z vývojové psychologie
dětí, které je zapotřebí mít na mysli při
komunikaci s dětmi

1. KOJENECKÉ OBDOBÍ – zhruba do jednoho roku
Ve většině případů s těmito dětmi nedojde k přímému kontaktu. Tato
situace nastane, když bude zapotřebí vzít v potaz celkové vývojové
a psychologické trendy u dítěte, které by měly mít vliv na rozhodování
rodičů o podobě péče – střídavá péče, formy kontaktů ad.
V tomto období dochází k největšímu vývojovému skoku v rámci dětství,
protože z ležícího miminka v začáteční fázi je na přelomu prvního roku
většinou relativně samostatný človíček s vlastní vůlí. Dítě tedy musí splnit
velké množství vývojových úkolů a rodiče by měli být průvodci a intenzivní
pomocníci na této složité cestě.
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Z psychologického pohledu dítě v období prvního roku především potřebuje
mateřskou a otcovskou náruč, četné doteky, úsměv rodičů, vlídný hlas,
časté používání jména, chválení, povídání, hračky, s nimiž může manipulovat, a především bezpečný domov – známé místo, kam se vždy vrací.
V rámci rozvodové situace mohou být všechny tyto jistoty ohroženy
a s tím i zdravý vývoj a start do života. Rodiče by tedy měli udělat vše
pro to, aby dítěti tyto potřeby zajistili a uspořádali svůj život především
s ohledem na tyto požadavky.
Z vývojového hlediska je zapotřebí přihlížet ke specifickému období tzv.
separační úzkosti, která probíhá nejčastěji mezi sedmým a devátým měsícem.
Dítě je v této etapě silně vázáno na vztahovou osobu, se kterou tráví nejvíce
času – nejčastěji je to matka, v dnešní době může být i otec. Dítě již vnímá
svět z nových pozic sedícího či lezoucího, začíná se emancipovat a potřebuje
ve světě cizích tváří pevný bod – svoji vztahovou osobu. V této silné citové
vazbě dítě získává jistotu, oporu, která je základem samostatňování. Dítě
skrze blízkou osobu získává důvěru v sebe. Základním projevem separační
úzkosti je někdy až velmi silný strach z cizích lidí spojený s plačtivostí
a dožadováním se blízké osoby. Mezi cizí lidi mohou přechodně patřit
i relativně blízké osoby, prarodiče, či dokonce rodič, který je hodně mimo
domov. Vytváření této tzv. primární vazby se výrazně podílí na dalším
vývoji dítěte a později dospělého člověka. Když dítě funguje v bezpečném
prostředí a blízká vztahová osoba je pravidelně přítomna, tak si utváří
jistou, bezpečnou vazbu a lépe navazuje vztahy s dětmi, učiteli a dalšími
lidmi. Děti s nejistou vazbou mají sklon se izolovat, bývají vzteklé, případně postupně mají sklon nezdravě se lepit na dospělé, častěji mohou mít
v budoucnu různorodé psychické potíže.
Rodiče je zapotřebí upozornit na úskalí separační úzkosti, jejíž průběh
může být rozvodovou situací výrazně komplikován.
Pokud bude nutné s dítětem tohoto věku pracovat, je vhodné, aby se
přihlíželo k tomu, že dítě v tomto období bude méně kontaktní či bude
kontakt naprosto odmítat. Průběh a intenzita reakce dítěte však může
ukázat na to, jak se po psychické stránce vyvíjí a jak by mohlo zvládat
různé střídání a výměny mezi rodiči.
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2. BATOLECÍ OBDOBÍ – mezi prvním a třetím rokem
V tomto období již lze s dětmi jednoduše komunikovat. Co se týče slovního
vyjadřování, tak jednoduché informace lze získat od dětí mezi druhým
a třetím rokem, i když je to velmi individuální a je zapotřebí si vypomáhat
dalšími výrazovými prostředky, jako jsou kresba a hra. V komunikaci
je zapotřebí počítat s tím, že ŘEČ dětí je velmi jednoduchá, slova mají
zobecňující charakter (např. ham může být jídlo, pití, ale i nádobí), slovo
může být celou větou (např. máma dle intonace znamená „kde je máma“,
„chci mámu“, „máma je moje“…). Dále děti tvoří různé gramatické novotvary, vynechávají obtížnější hlásky, komolí ad. Obsahově často mísí fantazii
s realitou, jejich myšlení je magické, oživují hračky, věci. Skrze tuto magii
lze s dětmi dobře navazovat kontakt – např. prostřednictvím oblíbené
hračky, kterou má s sebou, či hračky, kterou si vybere mezi nabízenými…
Nejdůležitějším prostředkem pro komunikaci s dětmi v tomto věku je HRA.
Zdravě se vyvíjející dítě je přímo puzeno ke hře a hra tak má instinktivní
rozměr. Pokud se dítě o hru nezajímá či si hrát přímo nechce, tak je zapotřebí
uvažovat o nějakém vývojovém či psychickém problému. Skrze hru si děti
zčitelňují svět (tím, jak s věcmi manipulují) a zároveň od něj unikají (hrou
se učí chápat realitu a zároveň se od její složitosti snaží uniknout). Při
práci s dětmi v tomto věku je tedy vhodné primárně zařadit hru, využít
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fantazijní, magické prvky, pokusit se přehrávat různé rodinné, případně
krizové situace. Je dobré se kreativně připojit ke hře, která je dítěti blízká
a příjemná, aby se cítilo bezpečně. Nejlépe je využít hry iluzivní a sociální.
Podobnou roli jako hra v tomto věku má KRESBA. Ikonické, kresebné
vyjadřování je vhodným doplňkem k ještě nedokonalému jazykovému
vyjadřování. Děti celkem dlouho neumějí skrze jazyk vyjadřovat své emoce,
zatímco v kresbě je uložená celá řada emocí, pocitů, vztahů k určitým věcem
a osobám. Skrze kresbu lze získat řadu informací, jednak o vývojové úrovni
dítěte a také o jeho psychickém stavu. Všechny přiměřeně se vyvíjející
děti rády kreslí, i když kresby jsou velmi jednoduché a primitivní. Nechuť
ke kreslení, strach, že nebude dokonalá, signalizují, že dítě má nějaký
problém. Kresba, i když jednoduchá, je symbolická, a proto v sobě nese
podstatně více informací než slova. Pro děti v tomto věku je dobré mít
k dispozici velké papíry a silnější tužky, protože až postupně uchopuje
tužku mezi prsty a ještě se neumí omezovat na malé ploše. První kresby
jsou čmáranice, i z nich lze vyčíst řadu informací; postupně kresbu dítě
doplňuje i slovy, mezi druhým a třetím rokem se ve většině případů objevují
hlavonožci, kteří představují živé tvory.
Komunikace s dětmi v tomto věku by tedy měla být kombinovaná – hra,
kresba, jazyk, aby bylo možno získat co nejvíce informací o dítěti, jeho
stavu a potřebách. Jistě je rozdíl, zda budeme komunikovat s jednoletým
batoletem či téměř tříletým človíčkem. Vzhledem k velké variabilitě, jak se
děti v tomto věku vyvíjejí, může být s některými dětmi komunikace ještě
velmi obtížná a bude mít pouze orientační charakter.
V této vývojové etapě je zapotřebí mezi druhým a třetím rokem počítat
s obdobím negativismu a vzdoru. Dítě si vytváří svoji identitu a dochází
k prvnímu osamostatňování. Protože ještě nezná adekvátní prostředky,
jak svoji identitu bránit, tak se brání řadou negativních reakcí a emocí.
Objevují se pocity závisti, křivdy, strachu, lítosti, vzteku, žárlivosti, projevuje
se to zejména vzhledem k rodičům, sourozencům a podle typu dítěte
někdy i ve velmi silné podobě. Dítě si v tomto období vytváří své Já, to
je však ještě velmi křehké a neobrněné, a proto se snaží vytvářet nepříliš
funkční hradbu vzdoru a negativismu tím, že umí říct Ne. Je velmi citlivé
na trestání, zákazy, omezování pohybu. Průběh této vývojové etapy utváří
základní emoční ladění dítěte – sebedůvěru, spokojenost, či naopak
úzkostnost, strach, vzteklé reakce.
Dítě v této době potřebuje pevný základ, hranice, od kterých své Já vymezuje, pokud je rodina nefunkční, v rozchodu, rodiče nedávají šanci dítěti na vymezení, tak může dojít k tomu, že vzdor neproběhne nebo bude
posílený a přetrvá do další vývojové etapy. Obojí znamená, že dítě bude
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celkově do dalších etap postupovat bez řádně splněného vývojového
úkolu a jeho vývoj bude podstatně složitější než u dětí vyrůstajících ve
funkčních rodinách. Rodiče je zapotřebí na toto nebezpečí upozornit
a vést je k co největšímu souladu při výchovných postupech k dítěti,
a hlavně je nezatěžovat vlastní krizí, pro kterou jako dospělí lidé mají
mnohem více prostředků k řešení. Dítě je závislé na nich, oni mají
svobodu volby, jak svoji situaci vyřeší.
Při komunikaci s dětmi je zapotřebí přihlížet k této vývojové etapě
a nespojovat výrazné emoční reakce dítěte vždy jen s rodinnou situací.

3. PŘEDŠKOLNÍ VĚK – mezi třetím a šestým rokem
V tomto období dochází k velkému rozvoji ŘEČI, proto s většinou dětí
lze již velmi slušně komunikovat. Je však zapotřebí brát ohled na to, že
v této věkové skupině je ve schopnosti komunikace mezi dětmi velký
rozdíl – zejména mezi třetím a čtvrtým rokem. Řada dětí již od třetího
roku má bohatou slovní zásobu, hovoří ve větách i souvětích, jsou však
děti, které takto začínají komunikovat později, proto je zapotřebí se
individuálně jejich schopnostem přizpůsobovat. Ke konci této vývojové
etapy tvoří u většiny dětí slovní zásobu až několik tisíc slov. Je však
zapotřebí počítat s tím, že přetrvává řada nedokonalostí ve výslovnosti
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a gramatice. Některé nedostatky v řeči, například zadrhávání, neochota
mluvit či tichá, nesrozumitelná mluva, mohou být v některých případech
znamením, že dítě je úzkostné, frustrované, prožívá stres… Řeč v tomto
vývojovém období již není jen ukazatelem vývojového stupně dítěte, ale
může také zrcadlit některé psychické potíže.
U dětí v tomto období výrazně převládá svět fantazie nad realitou. Dítě
si fantazií doplňuje nedostatky paměti, vysvětluje řadu situací, kterým
ještě úplně nerozumí. Myšlení je magické a egocentrické – vše, co prožívá,
vztahuje malý človíček k sobě, slovům připisuje velkou moc, k neživým
věcem se chová jako k živým (... „výtahu přijeď“…). Na druhou stranu je
zapotřebí počítat i s tím, že kromě používání konfabulací (doplňování
reality vlastní fantazií) už děti dovedou i jednoduše lhát, aby se vyhnuly
trestu, a nechají se výrazně ovlivnit výkladem pro ně složitých událostí
ze strany zejména blízkých dospělých.
Řada dětí v tomto období již ohodnotí využití jednoduchého humoru
a slovní nadsázky. Humor může redukovat úzkost, přinášet uvolnění,
oslabit závažnost situace či tématu, které jsou probírány. Dospělý, který
s takto malým dítětem hovoří, by měl mít schopnost nebrat se tak vážně
a umět se „snížit skrze humor na úroveň dítěte“. V tomto věku jsou také
oblíbené jednoduché hádanky, které rovněž mohou přirozeně rozvolnit
napětí či nepříjemné pocity.
Se všemi výše zmíněnými okolnostmi v rámci komunikace s dětmi je zapotřebí
počítat, a pro větší objektivitu proto využívat i dalších komunikačních prostředků,
které mohou fungovat autentičtěji a bez zkreslení – zejména KRESBU a HRU.
Tyto byly komunikačně podnětné i v předchozím batolecím období, nyní
se však stávají ještě podstatně výraznějším zdrojem informací.
KRESBA u předškolních dětí začíná mít výraznější výpovědní hodnotu,
protože v tomto období dochází k jejímu podstatnému rozvoji. Kresebný
posun probíhá od čmáranic (ještě u některých dětí), přes hlavonožce, do
kresby s řadou informací a detailů. Kresby jsou ještě převážně schematické
a neproporční, dítě v nich zobrazuje především to, co ho citově zaujalo, tedy
primárně zakresluje cit, nikoli skutečnost. Z hlediska dospělých může zdůrazňovat
zdánlivě nepodstatné věci, což však vzhledem k symbolice kresby nemusí
být pravda. Proto i těmto prvkům v kresbě je zapotřebí věnovat pozornost.
Postupně začínají hrát roli i barvy, které také mohou nést symbolický význam
(například: dítě zakreslí stejnou barvou sebe i jednoho z rodičů…). Vhodné
je, kromě vlastního náhledu na význam a smysl kresby, s dítětem o kresbě
šířeji promluvit. Pro příklad lze uvést typizované informační prvky, jež se
mohou v rámci kresby objevit: chybějící oči (úzkost, nejistota…), malé
postavičky nakreslené do rohu papíru (úzkost, strach…), vyceněné zuby
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(agrese…), chybějící ruce (bezmocnost, nedostatek citu…), velké dominující
ruce (strach…) a další.
I v tomto období je dobré využívat větší papíry, mít dostatečné množství
pastelek, aby dítě mohlo svobodně pracovat s barvami, případně je dobré
na rozkreslení mít po ruce omalovánky či dětské časopisy, kde se taktéž
různě dokresluje. Dětské časopisy celkově mohou dopomoci při navázaní
kontaktu s dětmi, při prohlížení si časopisu a hovorem o popisovaných
tématech lze volně přejít ke konkrétním problémům dítěte. Podobně jako
v batolecím období by pro děti měla být kresba přirozená, a pokud mají
velké zábrany či vyloženě nechtějí malovat, tak to může signalizovat vývojové či psychické problémy. Čím blíže je dítě ke škole, tím více se začíná
srovnávat s ostatními dětmi a tím kresba přestává být tak autentickou.
Dalším zdrojem informací v předškolním věku, podobně jako v batolecím,
může být HRA – i toto období lze označit za herní, protože hra je stále
základním učebním prostředkem, rozvíjí kreativitu a schopnosti dítěte,
umožňuje uvolnit emoční tlaky, je podstatná pro socializaci a pro navazování
vztahů s ostatními dětmi. Opět platí, že pokud si dítě nechce hrát, nemá
zájem se zapojovat do her s ostatními dětmi, je extrémně fixované na
jednu hračku, hraje si stereotypně, tak to může znamenat, že něco není
v pořádku jak po vývojové, tak psychické stránce.
Při komunikaci s dětmi je vhodné zapojit různorodé hračky, sledovat, jaké
si dítě zvolí, jak si s nimi hraje. Je možné také zjišťovat, jaké má hračky
doma, s kým si nejčastěji hraje, jestli si hraje s dětmi ve školce, které hračky
ve školce má nejraději a podobně. Z hlediska rodinných vztahů může být
pomocný i domeček s nábytkem a postavičkami, na kterém může dítě
podrobněji popsat rodinný život. Opět je vhodné s dítětem stále hovořit
a získávat od něj informace, aby nedošlo ke zbytečnému zkreslení některých
herních situací. Obecně je dobré vědět, jak dítě funguje ve školce mezi
ostatními dětmi, zda má stálý okruh kamarádů, zda nemá tendence se
uzavírat, samotařit, není plačtivější, případně vzteklé až agresivní.
V tomto období tedy celkem rovnoměrně mohou být zdrojem informací
jak vlastní JAZYKOVÁ KOMUNIKACE s dítětem, tak KRESBA i HRA. Ze
všech těchto komunikačních kanálů lze celkem rovnocenně získat přehled
o tom, jak dítě zvládá současnou rodinnou krizi.
Je zapotřebí počítat s tím, že dítě je v předškolním věku primárně citově
zaměřené, důležitou roli hraje fantazie, magické myšlení, mohou se objevovat
konfabulace a drobné, nekomplikované lži. Nemá ještě propracovaný
smysl pro spravedlnost, situace hodnotí podle svých pocitů, případně
pod vlivem dospělého, který na něj má výrazný vliv.
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4. MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK – šest až devět let
V tomto období je rozhodující především nástup do školy. Nástup do
školy je považován za krizové období, protože dítě se musí adaptovat
na řadu změn – nové prostředí, důraz na řád, potřeba soustředění, řada
povinností… Pokud se tyto nároky propojí s konfliktní a rozvodovou situací
v rodině, tak to v důsledku může vést k vývojovému zpomalení dítěte,
neurotizaci, zvýšené nemocnosti, ale i k přetrvávající nechuti ke škole
a vzdělávání. Samotné nároky při vstupu do školy i bez jiných krizových
momentů mohou způsobovat řadu psychosomatických potíží či regresivních
obran (návraty k nevyzrálému dětskému chování z předcházejících vývojových
období). Proto toto vývojové věkové období lze vzhledem k rozvodové
situaci považovat za jedno z nejobtížnějších. Rodiče by měli vědět, že
zatěžování dítěte střídavou péčí, která není dokonale vyladěná, a vlastními
konflikty, může mít pro dítě závažné důsledky jak ve vzdělávací, tak
psychické rovině.
S dětmi ve věkové skupině šest až devět let lze komunikovat v podstatě
rovnocenně, i když je samozřejmě zapotřebí respektovat některá věková
specifika. Slovní zásoba narůstá kvantitativně i kvalitativně, výrazně se
zlepšuje porozumění slov v mnoha jejich významech a souvislostech. Jak
narůstá množství poznatků a pojmů, narůstá i schopnost zobecnění, což
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dětem umožňuje lépe chápat svět a lépe se v něm orientovat. Rozvíjí
se schopnost svět více třídit, rozlišovat podstatné od nepodstatného
a z chaosu informací si postupně utvářet smysluplný řád. Po období
útlého dětství, kdy dítě přistupovalo ke světu především skrze emotivní
a fantazijní pravou hemisféru, přichází ke slovu analytická, racionální
levá hemisféra. Komunikace s dětmi této věkové kategorie již může mít
dominantu ve slovní podobě, stále ještě lze využít u většiny dětí kresbu,
případně i hru.
SLOVNÍ KOMUNIKACE dětí se obohacuje především zásluhou toho, že
se učí číst a psát, ve škole získávají mnoho nových poznatků; celkově
dochází ke zdokonalování vyjadřovacích schopností (dovedou přesněji
popsat konkrétní situaci, sdělované již tolik nedoplňují svými představami
a fantaziemi). Stále, a to minimálně do puberty (u některých dětí i déle),
platí, že se velmi nechají ovlivnit názory dospělých, zejména rodičů, které
pak uvádějí jako své vlastní. Řadě situací ještě nerozumí, a proto přijímají
buď pro ně nejsrozumitelnější vysvětlení nebo vysvětlení od toho člověka,
kterému nejvíce věří; případně převezmou názor rodiče, se kterým žijí,
aby neslyšely výčitky či rodiči nějak neublížily. Někdy je velmi těžké odlišit,
který z názorů a pohledů je skutečně dítěte, a který některého z jeho
blízkých. Většinou je vhodné si všimnout, když dítě popisuje tyto situace
nezvykle vyzrále až dospěle, to často ukazuje, že o situaci s nimi výrazněji
komunikoval někdo z dospělých. Je také zapotřebí mít na mysli, že dítě se
často s názorem natolik identifikuje, že ho samo považuje za svůj vlastní.
K tomu, abychom se dostali pod povrch, ke skutečným prožitkům dítěte,
může u některých dětí dopomoci vciťující dotazování – např. „ A jak ty
jsi se cítil/a, když...“, „Co asi mohli cítit tatínek, maminka? Co by si o tom
mysleli? Co by na to asi řekli“…, případně ještě může dopomoci kresba či
přehrávání situací.
Zároveň je zapotřebí počítat s tím, že ke konci tohoto období, tedy zhruba
kolem devátého roku a dále do dalšího období – tedy v deseti, někdy
i jedenácti letech, lze u dětí výrazně sledovat tzv. kritický morální realis
mus – tento se projevuje v černobílém posuzování lidí a různorodých
situací. Tedy, když platí určitá pravidla, tak je zapotřebí jejich doslovné
naplňování. Například když někdo říká nepravdu, tak musí být potrestán,
i kdyby to říkal za účelem druhému pomoci – např. „vyšetření tě nebude
bolet“, ale bolelo, tak ten dotyčný lhal a už mu nebudu důvěřovat. Děti
v tomto období rády poučují a moralizují rodiče, případně i jiné dospělé,
což může při hovoru s nimi vést k zamítání rodiče, který lhal, ublížil mamince,
tatínkovi... Určitá relativita v morálních soudech se objevuje až s přicházející
pubertou, kdy je dospívající schopen uvažovat více symbolicky a abstraktně
o situacích a lidech kolem sebe. Uvědomuje si tedy, že člověk může mít
dobré i špatné vlastnosti a že jedna situace může mít více výkladů.
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Jak již bylo zmíněno, v tomto období, s určitými omezeními, lze stále jako
zdroj informací využívat KRESBU. Kolem osmého, devátého roku a následně
zhruba do puberty mají děti přechodně k dispozici tzv. eidetické vlohy – což
je schopnost přesně do detailů vnímat a zakreslovat předměty a situace. Tato
vloha je pro zakreslování velký pomocník, protože děti ještě nejsou schopné
rozdělit pozornost mezi zakreslovaný objekt a vlastní kresbu, kreslí tedy ještě
zpaměti a potřebují si zobrazované přesně zapamatovat a pak zakreslit. Tato
vloha dětem pomáhá i při typech her jako je pexeso, kdy jsou dospělými
v podstatě neporazitelné.
Pro období rozvinuté eidetické vlohy je zároveň důležité zobrazování
a kopírování reality, a to především z již zmíněného důvodu, že se rozvíjí
především racionální, analytická a popisná levá hemisféra. Kresba jako
přirozený vývojový prvek začíná být pomalu na ústupu, již se objevují
děti, které příliš nechtějí kreslit, protože vidí rozdíly při srovnání s ostatními
vrstevníky. Kvalita kresby se zlepšuje postupně hlavně u dětí s talentem,
řada dětí se již příliš kresebně nerozvíjí a zůstává na úrovni dětské kresby.
Z hlediska obsahu kresby se začínají lišit kresby chlapců a dívek, u dívek
dominují především postavy, u chlapců spíše stroje (auta, letadla, tanky...),
případně různí superhrdinové. Kresby bývají bohaté na detaily, barvy
kopírují realitu, u dívek mívají často dekorativní funkci. Obrázky mívají již
určitou dynamiku – např. postavy bývají obklopené řadou prvků, které
ukazují činnost postavy.
Z výše uvedeného tedy platí, že některé děti zejména směrem k devátému
roku již nemusejí chtít kreslit. Jiné zase k tomuto úkolu přistoupí ochotně,
ba s radostí, další budou odmítavé. Je vhodné respektovat potřeby dětí
podle jejich schopností, nenutit je k malování za každou cenu, tímto by
mohla být narušena celá komunikace. Na kresbu je již zapotřebí nahlížet
s větším realismem, děti budou spíše konkrétní a není zapotřebí pod
každým prvkem hledat nějaký symbol, protože děti v tomto období takto
příliš neuvažují. Fantazijní prvky a zkratka, případně karikatura začínají
fungovat až v období puberty, a to jen u některých dětí, které mají kresebný
talent.
Výpovědní funkci v mladším školním věku ještě může splnit i HRA, protože
stále sehrává dominantní vývojovou roli. Je však zapotřebí počítat s tím,
že ve hrách ustupuje fantazijní prvek a hračky již jsou užívány k tomu, k čemu
jsou určeny. Oblíbené jsou především hry s pravidly – šachy, člověče
nezlob se, domino, karty, pexeso, a to nejen hry reálné, ale i tomuto zájmu
přizpůsobené ve světě počítačové techniky. Řada her tohoto typu je i na
mobilech a děti si jejich prostřednictvím často krátí čas, což ale nesplňuje
socializační funkci, kterou by právě tyto hry měly mít. Oblíbené v tomto
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období jsou také hry na role, kdy si děti v rámci skupiny přidělují různé
role a pozice – lékař, učitel, žák, hrdina, policista… Jejich hlavním vývojovým
úkolem je naučit se rozlišovat role lidí ve společnosti, což se dnes také
často přenáší do počítačového světa nápodoby reality. V tomto období
děti mimo jiné s oblibou něco konstruují, slepují, modelují, sbírají předměty
podle určitého klíče a vytvářejí si sbírky. Výraznou roli by měla hrát i četba,
většinou nejsou již dominantní fantazijní pohádky, ale spíše encyklopedie,
cestopisy, dobrodružné příběhy a celkově příběhy, které jsou více o realitě
či nějak variované realitě.
Hry se tedy postupně rozrůzňují podle typu dítěte, již se v nich postupně
odrážejí jejich zájmy a kromě vývojového aspektu (naučit se rozumět
realitě, třídit svět, pochopit pravidla, zákony...) zde sehrává důležitou roli
i prvek uvolnění (odpočinek od povinností). Hra tedy stále může pomoci
při komunikaci s dětmi, ale je zapotřebí brát ohled na to, že již není tak
fantazijní. Stále ještě lze u dívek využít domeček s postavami, u kluků
různá auta a postavy s nimi související; případně hra může pomoci jako
motivační a uvolňující prvek před začátkem komunikace, zejména u úzkostnějších či méně komunikativních dětí. K tomu může dopomoci nějaká
skládačka, lego a podobně.
U dětí v tomto období lze tedy využít všechny komunikační kanály – ROZHOVOR,
KRESBU, HRU. Je však zapotřebí přihlédnout k tomu, že ne všechny děti
hru či kresbu přijmou se stejným nadšením. Děti tolik nepracují s fantazií,
jsou výrazně vázané na realitu a vyznačují se zjednodušeným moralizováním,
lpí na stanovených pravidlech a zároveň jsou výrazně ovlivnitelné ve svých
názorech citově blízkými dospělými.
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5. STŘEDNÍ ŠKOLNÍ VĚK – devět až jedenáct let
Tento věk má mnoho společného s předcházejícím, zejména na svém počátku
v devíti deseti letech, kdy je rozhodující stále realita. Jde o relativně
vyrovnané období, ale jedná se spíše o jakýsi klid před bouří. V dnešní
rychlé době již kolem desátého či jedenáctého roku propuká postupně
prepuberta, kterou doprovází spíše neklid a snaha se oddělovat od autorit.
Děti mají potřebu utvářet si své sebepojetí nezávisle na nejbližších autoritách.
Velký vliv mohou mít idoly, které představují převážně známé populární
osobnosti – herci, zpěváci, sportovci, stále více převažují různé povrchní
vzory vzniklé na internetu. Děti se tak začínají vzdalovat své rodině
a rodičům, tito na ně již nemusejí mít takový vliv jako chování různých idolů
nebo jiných dětí na různých komunikačních platformách, kde si radí, jak
se chovat v různých situacích, a to i v situacích rozvodu. Rodiče by měli
být obezřetní a sledovat, s kým jejich potomci komunikují, aby je tyto
imaginární vzory nedovedly k chování, jehož následky ještě neumějí
domyslet. Rodiče jsou často zahleděni do svých sporů kolem rozvodu
a boje o děti, přičemž jim naopak děti mohou nebezpečně prokluzovat
mezi prsty. Stále více je nutné, aby dospělí i přes své neshody zůstávali
jako rodičovská jednotka, která k dětem přistupuje jednotně a se zájmem
o jejich prožívání.
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Děti, které mají pocit osamocení a nemají se na koho obrátit, se mohou
přimknout k nějaké vzorově nepříliš kvalitní partě, zahánět s narůstajícím
věkem smutek či vztek drogami, případně se uzavřít do svého vnitřního
světa, do přehnaného snění, fantazií a libovat si v pocitech ublížení a utrpení,
což v krajním případě může přerůst do depresí, sebepoškozování či
k pokusům o sebevraždu. Pokusy o sebevraždu v tomto věku vždy
představují volání o pomoc, nebývá zde skutečná motivace zemřít.
Většinou jde o jakési ultimátum, jehož cílem je upozornit na sebe,
získat lásku, dosáhnout nezávislosti.
Silnými emocemi, zejména konce tohoto období, bývají především strach
a hněv. Strach je zaměřen zejména na oblast sociálních vztahů – na
rodinu – na vztahy mezi rodiči, obávají se, co s nimi v selhávající rodině
bude do budoucna; zároveň je pro děti důležité, jak obstojí před spolužáky
a kamarády, protože se s nimi intenzivně srovnávají a pocity ponížení
neúspěchu se výrazně odrážejí na jejich sebeúctě a sebehodnotě. Když
děti mají pocit, že selhávají v obou oblastech, pak u nich může narůstat
intenzivně strach a úzkost, projevovat se to na zdraví a jejich celkové
schopnosti srovnat se s rozvodovou situací.
Hněv se projevuje především ve slovní podobě – hádky, drzosti, odsekávání,
nadávky, vzteklý pláč, vzdorné mlčení. Rodiče by měli mít pochopení,
nebrat si útoky dětí tak osobně, reagovat pokud možno vyváženě a nepouštět se s dětmi do slovního souboje. Neklid v rodině, spory rodičů,
případně mohou tyto projevy úplně zabrzdit, což v důsledku nevhodně
ovlivní sebehodnotu (problém se vzepřít, prosadit svůj názor, sklon
k závislostním vztahům...) a osamostatňování dětí.
Rodiče by měli pochopit, že pro děti se od desátého jedenáctého roku
stávají vztahově důležití vrstevníci, neměli by projevovat žárlivost, zbytečně na sebe děti vázat, vyčítat jim, že je nemají tolik rády. Potomci se
pomalu chystají na svůj samostatný život mezi vrstevníky a rodiče by
k tomu měli být podpůrní a nápomocní. Zároveň by rodiče neměli očekávat, že děti budou řešit za ně jejich dospělé problémy, které si způsobili
oni sami. Děti potřebují pomoc od rodičů, nikoli rodiče od dětí. Rodiče
dokonce mohou působit jako vzor, že se lze rozejít rozumně a krizové
chvíle zvládnout s určitou noblesou. Tímto svým dětem mohou do složitého
života přinést dobrý návod, jak do budoucna zvládat krizové situace, když
už musejí zvládnout krizovou situaci rozvodu.
Je zapotřebí také počítat s tím, že v tomto období velmi často funguje
rivalita mezi sourozenci, odpovídá to vývojově situaci srovnávání a hledání
své sebehodnoty. Často se tedy může stát, že rozhádaní jsou rodiče
a následně i děti, což situaci ještě hlouběji komplikuje. Není však dobré
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jednostranně upozorňovat, že děti situaci komplikují či neumějí držet
spolu. Příkladem by měli být rodiče, kteří se nehádají, nenasazují na sebe
a nepomlouvají se před dětmi.
Kolem jedenáctého roku se mění morální nastavení dětí, v předcházejícím období ještě neměly schopnost relativizovat a nahlížet na pravdu
a nepravdu jako relativní kategorii. Postupně se začíná zapojovat do
morálních hodnocení empatie a schopnost abstraktně porovnat příčiny
a následky činů (např. maminka mi tvrdila, že to nebude bolet, bolelo to,
ale ona to řekla, aby mě předem uklidnila…). Což může znamenat, že dítě
si uvědomuje, že je některým z rodičů manipulováno, ale protože je pro
něj výhodnější tuto manipulaci přijmout (aby mělo doma klid či rodiče
nezranilo), tak ji označuje za pravdu. Většinou se to týká rodiče, se kterým
žije dlouhodoběji, má k němu výraznější citové pouto či se ho nějak obává.
Komunikaci s dětmi v tomto věku je nejlepší vést ve SLOVNÍ PODOBĚ,
částečně dle možností lze využít KRESBU, celkem minimálně HRU.
SLOVNÍ KOMUNIKACE se v tomto období i nadále zlepšuje, zvyšuje se
slovní zásoba. Děti využívají stále složitější souvětí s řadou vedlejších
vět, bohatost jazyka je značně ovlivněna tím, jak dalece čtou. V četbě
děti mají rády celkem banální příběhy – romantické, dobrodružné, často
s různými superkladnými hrdiny, kteří jsou v podstatě dokonalí a stávají
se vzory, ideály pro současnou etapu života. Zajímají se o životopisy reálných
„hrdinů“, jako jsou různí sportovci, manekýnky a v době počítačové především
youtubeři. Pro ulehčení navázání komunikace či uvolnění atmosféry je docela
úspěšné si o těchto oblíbených postavách a vzorech popovídat. Jejich
pojmenování může také pomoci proniknout do vnitřního nastavení dítěte.
Ještě kolem devátého roku mají děti tendenci dosti nekriticky a mechanicky
přejímat názory druhých lidí, čím blíže mají k jedenáctému roku, tím více
se od těchto názorů odpoutávají. Je to dáno tím, že se v rámci myšlení
zlepšuje schopnost abstrakce a zobecnění. Děti začínají svět chápat jako
celek, kde jednotlivé části nejsou izolované, ale úzce spolu v mnoha rysech
souvisejí. Dříve si děti tuto neschopnost vnímat svět jako celek v různých
souvislostech doplňovaly fantazií, svými výklady světa, pak začaly svět
vnímat reálně, ale černobíle a na přelomu jedenáctého roku začínají ke
světu přistupovat s určitou mírou nadhledu a relativity. Což jim umožňuje
intenzivně se rozvíjející abstraktní myšlení.
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V KRESEBNÉM VYJADŘOVÁNÍ nejdříve probíhá snaha o velmi realistické
zachycení světa do detailu, k čemuž dopomáhá již zmíněná eidetická
vloha, u řady dětí se objevuje i tzv. „kopírovací mánie“ – jde o snahu
kopírovat, obkreslovat povrch věcí – v podstatě jde o jakési „vmasení“,
vrytí se do skutečnosti. Ke konci období je eidetická vloha nahrazena
schopností abstrakce – dítě se při zobrazování věcí a situací již nezaměřuje
na detaily, ale spíše na podstatné znaky, které doplňuje podle svých vlastních
zkušeností. Po tomto období se již v kresbě (pokud dítě rádo kreslí) objevuje
zkratka, např. i karikatura, dítě přijalo realitu jako svoji vlastní a může si
dovolit s ní již pohrávat. Je nutné si však uvědomit, že děti se již velmi
výrazně srovnávají v kresbě (i v ostatních výkonech) s jinými dětmi, a pokud
nemají alespoň nějakou míru talentu, tak kreslí celkem neochotně. V tomto
případě je vhodné využít některé kresebné projektivní testy, které stačí
jen doplňovat.
HRA převážně již plní roli uvolňující a zábavnou. Děti mají rády různé
kolektivní sportovní a společenské hry, v domácím prostředí převažují
různé hry na počítačích, sledování televize, případně různé složité skládačky z lega či jiných stavebnic. Většina dětí chce již působit „dospěle“,
proto se příliš k hraní nehlásí, naopak hry na počítačích, telefonech se
staly tak všeobecně populární i mezi dospělými, že i děti v tomto věku je
veřejně rády provozují. Problémem naopak může být závislost na těchto
hrách, nedodržování biorytmů a omezení pohybu. Řada dětí se může ke
světu počítačů a sociálních sítí nezdravě upnout, aby tak kompenzovaly
napjatou či rozvodovou situaci v rodině.
U dětí v tomto vývojovém období je nejlépe při komunikaci využívat ŘEČ,
která bývá na velmi dobré úrovni, KRESBA může fungovat již jen výběrově,
pokud dítě odmítá kreslit, tak jsou vhodné projektivní testy a HRA může
mít roli zejména pro uvolnění komunikace – popovídat si o oblíbených
hrách a hrdinech.
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6. ADOLESCENCE – jedenáct až sedmnáct let
Toto věkové rozmezí je rozčleněno zhruba do tří etap, i když mezi různorodými teoretiky adolescence není úplná shoda v časových intervalech.
Nejčastější členění:
1. Raná adolescence – respektive puberta (11-15 let)
2. Střední adolescence – (15-17 let)
3. Pozdní adolescence – (17 a více...)
Z hlediska práce s dětmi nás zajímají především první dvě období, protože
v pozdní adolescenci si většinou děti již řídí svůj život samy a v rámci
soudních rozhodnutí jde především o jejich volby a jejich představy
o svém životě.
Raná a střední adolescence jsou považovány za jedny z nejsložitějších
vývojových období, kdy jde především o složitý přechod od dětství do
dospělosti, od úplné závislosti na rodině k vnitřnímu a vnějšímu osamo-
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statnění (vnější osamostatnění je závislé na délce studia a finančních
možnostech adolescentů). V rané adolescenci (pubertě) se postupně
rozbíjejí pevné struktury dětství, mění se vztah k vlastnímu tělu, k sexualitě,
k rodičům, k vrstevníkům; v podstatě jde o jakési přeprogramování. Časté
v tomto období mohou být pocity smutku z opouštění jistot dětství,
přičemž zkušenosti dospělých ještě chybí. To následně může vyvolávat
stavy prázdnoty, osamění, zmatku, které vedou ke kolísání mezi přáním
uchovat si svoji minulost a na druhé straně se účastnit světa dospělých.
Záleží samozřejmě na typu osobnosti, a především na podpoře rodiny,
tedy místa, odkud se dítě do světa dospělých odděluje. Zejména ve střední
adolescenci se mohou objevit tendence k regresi, tedy snaze ještě chvíli si
svůj krok k osamostatnění oddálit. Může docházet k tzv. reflexu mrtvého
brouka, tj. k samotaření, snění, útěkům k alkoholu, drogám, přetrvávání
v partě, sebevražedným pokusům... Většinou, tam, kde nejsou vhodné
rodinné podmínky pro osamostatňování, může toto regresivní chování
přetrvávat až do dospělosti.
Období pozastaveného vývoje v adolescenci se nazývá ADOLESCENTNÍ
MORATORIUM – jde tedy o snahu odkládat dospělost či o jakýsi prozatímní
způsob existence. Obrazně řečeno jde o přechod ze známého dětského
prostředí do neznámého prostředí přes území nikoho. Toto území plné
nejistot a zmatků by měli vykolíkovat rodiče, vytvořit pevný most, jinak se
děti mohou obrazně začít topit. Rozvedená či rozvádějící se rodina, kde se
dospělí dohadují, jsou zaměření pouze na sebe, dětí si nevšímají či je zatahují
nebo manipulují do svých sporů, není mostem. Rodiče často podléhají
falešné představě, že děti jsou již velké, spoustu toho zvládnou, překonají,
a nedochází jim, že naopak jejich děti jsou zmatené, nejisté a potřebovaly
by od nich pomoc.
Tato vývojová období se vyznačují velkou citovou labilitou, celkově jsou
emoce v důsledku hormonálních změn a zesíleného vlivu pravé hemisféry
zvýrazněné, často převládá záporné ladění v emocích – smutek, sklony
k depresím, rozmrzelost…, může se střídat apatie s horečnatým neklidem.
Objevují se afekty – výbuchy vzteku, pláče ad. Emocionalita se projevuje
všemi možnými kanály – verbálně i nonverbálně – tj. v různých grimasách,
hlučném hovoru, smíchu, v hrubých výrazech, odmítavých citoslovcích
apod. Samozřejmě, že míra těchto projevů záleží na typu dítěte, jeho
temperamentu a také na vlivu rodinného prostředí a výchovy.
V pubertě a adolescenci se může zvýšit celková nepřístupnost dospívajících – přestávají se svěřovat, protože mají pocit, že je nikdo nechápe, že
jim zejména rodiče nerozumějí, a i v běžném rodinné režimu mohou být
v tomto období děti k rodičům velmi kritické. Pokud rodina nefunguje,
tak může dojít i k poměrně velkému odcizení a děti pak svoji cestu směřují
hlavně k tomu, aby rodinu co nejdříve opustily. Což vede k tomu, že
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jejich vývoj, cesta nejsou autentické, mohou vyrazit nesprávným směrem.
V adolescenci zároveň dozrává přijímání vlastního JÁ a sebehodnocení,
sebeuvědomění. V prepubertě se utvářelo především vnější JÁ, v pubertě
se sebehodnocení zaměřuje více do nitra, tedy rozrůstá se o další rozměr.
Projevuje se to tím, že dospívající vše, co se kolem nich děje, vztahují na
sebe, intenzivně vše prožívají, což souvisí se značným egocentrismem
a zároveň i nepřiměřenými reakcemi na řadu situací. Bedlivě sledují všechny
verbální a neverbální reakce lidí v okolí a zejména blízkých – tedy pohledy,
poznámky, intonaci hlasu... S přechodem do střední adolescence by pomalu
mělo docházet k uklidňování citů, čímž se zvyšuje i sebekontrolaa sebe
ovládání. V optimálním případě narůstá schopnost vciťovat se do stanovisek
či životní situace ostatních, zejména dospělých. Zase však záleží na individuálních charakteristikách dospívajících i na tom, v jaké rodinné situaci svůj
náročný přechod do dospělosti prožívají.
I když dospívající postupně hledají své cesty k budoucímu osamostatnění,
tak vztahy s rodiči jsou stále významné. Ve vztahu k rodičům se ve většině
případů projevuje rozpor mezi potřebou náklonnosti, být milován a potřebou
samostatnosti. Stále tedy potřebují pociťovat lásku rodičů, i když často již
odmítají projevy něžnosti a péče. Rodiče jsou nějaký čas milováni, pak zase
zatracováni; někdy může být jeden rodič uznáván, druhý odmítán, po čase
se to zase obrátí... Tak by to mělo optimálně probíhat, ale v rodině, která je
rozbitá, rodiče jsou nejednotní či k sobě projevují nenávist a pohrdání, se
děti dostávají do naprostého chaosu. Nemohou reagovat, jak jim velí vývojové
strategie, a jejich osamostatňování je problematické. Často mohou reagovat
ve dvou krajnostech, jednak se co nejrychleji chtějí tohoto chaosu zbavit,
urychlit svůj vývoj (co nejdříve odejít z domova...), anebo přejdou do apatie,
přestanou se snažit, zbrzdí své osamostatňování a tím i celý svůj vývoj
(mohou rezignovat na školu a školní výsledky, vytvořit si závislost na jednom
z rodičů…). Rodiče si zřídkakdy uvědomují, že mohou své děti ztratit, být
dlouhodobě odmítáni, či naopak, že je děti nebudou umět či vůbec chtít
opustit. Popřípadě dospívající, později dospělí, mohou jednoho či oba
rodiče postavit do pozice těch, kteří jim pokazili život, a tudíž vlastně mají
právo je různě finančně či citově manipulovat a žít parazitní život. Rodičům
i dětem je zapotřebí zdůraznit, jak závažné důsledky pro jejich život přináší
devalvace rodičů, jejich norem, hodnot bez výběru, či naopak rezignace,
podřízení se potřebám rodiny a rodičů. Jsou to cesty, kdy se děti nevyvíjejí
ke svému skutečnému JÁ, ale s rodiči zamítnou i sebe sama; neoddělením
se od nich nenaleznou samy sebe.
S dospívajícími je nejvhodnější vést pohovor, tedy zaměřit se na SLOVNÍ
KOMUNIKACI. Je zapotřebí počítat se zmíněnými vývojovými specifiky,
tedy tím, že bývají k rodičům kritičtější, mají na ně nesmlouvané názory,
často je mohou označovat za nezralé, neschopné si zorganizovat život či
se domluvit. Většinou se v těchto vyjádřeních mísí vzdor se skutečnými
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pocity; vyjádření tedy nelze brát doslovně, ale zároveň v nich hledat podstatné informace o tom, jak dospívající svoji životní situaci vnímá. Pokud
naopak působí rezignovaně, odpovídá pasivně, pak je vhodné se snažit
dostat pod povrch, protože takové dítě může být depresivní, manipulované,
v morálním rozporu, protože každý z rodičů po něm chce něco jiného. Informace o výrazném vzdoru, rezignaci či pocity manipulace by měli slyšet
rodiče a zároveň by měli znát důsledky tohoto přístupu svých potomků
pro další život. Rozhovor s dospívajícími by měl být veden partnersky
a doprovázen empatickými reakcemi. Nevhodná je jakákoli kritika, hodnotící
soudy, lepší je taktické vysvětlení možných následků jejich chování. Většina
dospívajících je zmatená a nejistá, i přes někdy deklarované projevy suverenity. Potřebují pochopení a návrhy či možnosti, jak by se měli chovat, jak
nějakou situaci řešit. Řada dětí v tomto věku ohodnotí nadsázku, humor
a do určité míry odlehčenou atmosféru. Pokud je obtížné, aby se dospívající
rozpovídal, tak někdy funguje úvodní popovídání o zájmech, přátelích,
oblíbených filmech, hrdinech, poslouchané hudbě či zpěvácích, čímž se
můžeme lépe napojit na jeho vnitřní stav.
Doplňkově lze využít také projektivní testy, dospívající málokdy chtějí
spontánně malovat. V určitých případech jsou ochotni zpracovat nějakou
podobu zobrazení svého stavu, rodinné atmosféry. Vhodné je to zvlášť
u těch dětí, které se aktivněji kresbě věnují. Nad kresbou je vždy vhodné
si popovídat, protože v tomto věku se řada symbolů již individualizuje.
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Věkové období

Komunikace s dětmi

Kojenecké období
0–1 rok

Nepřímá – edukace rodičů

Batolecí období
1–3 roky

Slovní komunikace – částečné informace
Kresba – doplňující informace
Hra – podstatné informace

Předškolní věk
3–6 let

Slovní komunikace – částečné až podstatné
informace (vliv fantazie)
Kresba – podstatné informace
Hra – podstatné informace

Mladší školní věk
6–9 let

Slovní komunikace – podstatné informace
(kritický morální realismus)
Kresba – doplňující informace
Hra – doplňující informace

Střední školní věk
9–11 let

Slovní komunikace – podstatné informace
Kresba – doplňující informace (spíše
projektivní testy)
Hra – spíše pro uvolnění komunikace

Adolescence
Raná adolescence
11–15 let

Slovní komunikace – dominantní informace
(kritický přístup k autoritám)
Kresba – doplňkově projektivní testy
Hra – komunikačně – hrdinové, oblíbený typ
počítačových her

Střední adolescence
15–17 let

Slovní komunikace – dominantní informace
Kresba – ve vybraných případech
projektivní testy
Hra – již neplní informační funkci
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Informace pro rodiče
7.- 9. měsíc = separační úzkost – vazba na vztahovou osobu;
rozhoduje se, zda primární vazba bude bezpečná či nejistá.
2.-3. = etapa negativismu a vzdoru – tvorba identity;
utváří se základní emoční ladění dítěte a hranice Já identity.

Převládá fantazijní svět nad realitou, dítě si vymýšlí, je ovlivnitelné;
probíhá socializace – schopnost zvládání širších vztahů
s dětmi a dospělými.

Krizové období – nástup do školy – potřeba podpory;
utváří se vztah ke vzdělávání a schopnost překonávat překážky.

Nástup prepuberty – potřeba vnějšího osamostatnění, odpoutávání
od rodičů, vliv idolů a vrstevníků;
další stupeň socializace – rozhoduje se o budoucí pozici dítěte
ve společnosti.

Krizové období – rozbíjejí pevné struktury dětství, vnitřní
osamostatnění, emocionalita, kritičnost, egocentrismus;
nebezpečí narušení vztahu s rodiči do budoucna.

Rodiče utvářejí odrazový můstek pro vstup do dospělosti;
nebezpečí špatného startu do samostatného života
a adolescentního moratoria.
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2.4 Základní informace o syndromu
zavrženého rodiče a projevech
manipulovaného dítěte
V rámci rozvodových řízení se stále častěji stává, že dítě nebo děti se odmítají
setkávat s jedním z rodičů, přičemž není žádný závažný objektivní důvod
k tomu, aby se dítě rodiče obávalo či ho přímo nenávidělo (není prokázané
týrání, zneužívání dítěte či jiné vážné nedostatky v přístupu k dítěti); tento
jev se nazývá SYNDROM ZAVRŽENÉHO RODIČE a vzhledem k jeho častému
výskytu je dobré se seznámit s jeho základními příznaky a následky.
SYNDROM ZAVRŽENÉHO RODIČE (PAS – The parental alienation syndrome)
byl popsán dětským psychiatrem RICHARDEM GARDNEREM v osmdesátých
letech 20. století; v USA tento pojem byl přijatý do páté edice Diagnostického
manuálu (DSM – V) jako diagnóza Syndrom zavrženého rodiče a byl zahrnut
do kategorie – Dětské emocionální zneužívání. Je zapotřebí mít však stále
na mysli, že nejde o objektivní zamítnutí a odcizení jednoho rodiče dítětem,
tedy z jasných a pochopitelných důvodů, ale o situaci, kdy dítě odmítá rodiče
bez rozumného důvodu, má zároveň velmi silnou vazbu na pečujícího
rodiče a rozchod rodičů proběhl velmi konfliktně, bez vzájemné shody.
Typizované projevy u DÍTĚTE, které lze do tohoto syndromu zahrnout:
1. dítě zmiňuje především záporné rysy odmítaného rodiče, pozitivní pocity
vůči rodiči jsou potlačené; mohou se objevovat až nenávistné stavy, a to
zejména při předávání dítěte či v přítomnosti obou rodičů;
2. dítě má banální důvody pro nenávist k rodiči, pro nechuť ho vidět;
může si vytvářet či doplňovat scénáře, proč nemá být s rodičem;
3. hodnocení rodičů je černobílé – nenáviděný rodič je úplně zlý, milovaný
úplně dobrý;
4. dítě opakuje, že odmítání druhého rodiče je jeho vlastní názor, odmítá
vliv rodiče, s nímž žije; tento zdůrazňuje, že dítě si již samo vytvořilo, po
tom všem, co prožilo a vidělo, svůj vlastní názor;
5. dítě souhlasí se vším, čím argumentuje „hodný rodič“, bez nejmenších
pochybností odmítá to, co tvrdí při své obhajobě druhý rodič;
6. dítě nemá žádný pocit viny vzhledem k zavrženému rodiči, nezajímá
ho, že trpí a co prožívá;
7. dítě využívá dospělé vyzrálé argumenty jako důkazy „špatnosti“ rodiče,
tyto neodpovídají jeho věku, jsou přehnané;

30

8. nepřátelství vůči odmítanému rodiči je rozšířeno na jeho celou rodinu
– zejména prarodiče, strejdy, tety, což může vést ke ztrátě důležitých
rodinných psychologických vazeb.
Podstatou těchto reakcí a chování dítěte je, že dítě věří rodiči, se kterým
žije a je na něm závislé, a neustále opakované názory rodiče se stanou
pravdou.

Některé typizované projevy PEČUJÍCÍHO RODIČE, které ukazují na možný
rozvoj syndromu zavrženého druhého rodiče:
1. rodič brání návštěvám druhého rodiče, a to i vzhledem k soudnímu příkazu;
2. má pocit, že je nad zákonem;
3. zdůvodňuje, že děti nechce nutit do návštěv, když samy nechtějí;
4. tvrdí, že partner není schopný správně vychovávat dítě;
5. obviňuje druhého rodiče ze špatného přístupu k dětem, připisuje mu
špatné výsledky dětí ve škole;
6. o
 čerňuje druhého rodiče před dítětem, ale zároveň i před kýmkoli jiným,
kdo je ochoten naslouchat;
7. podává dětem nepravdivé informace o okolnostech rozvodu, partnera
označuje za jednoznačného viníka;
8. podává nepodložená obvinění o týrání či znásilnění a vláčí svého
bývalého partnera po soudech;
9. tvrdí, že ho partner šikanuje, sleduje, zneužívá;
10. projevuje nenávist a pomstychtivost vůči bývalému partnerovi;
11. když dětem dovolí telefonovat s druhým rodičem, tak kontroluje průběh
hovoru, vstupuje do něj či ho ukončí;
12. n
 eposkytuje druhému rodiči zprávy o aktivitách dítěte, většinou však
chce podrobné informace, co druhý rodič dělá či bude dělat s dítětem
při návštěvě u něj;
13. r odič úmyslně shazuje dárky od druhého rodiče s tím, že jsou zbytečné,
laciné, či souběžně nakupuje stejné;
14. b
 rání kontaktu dítěte s příbuznými partnera;
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15. často odmítá dětem umožnit odbornou psychologickou pomoc,
i když by jim to prospělo;
16. rodič provádí nátlak na odborné pracovníky, aby psali zprávy
v jeho prospěch.

Syndrom zavrženého rodiče má tři stupně – mírný,
střední a závažný:
 írný stupeň: dítě kontakt s rodičem odmítá, ale jakmile jsou spolu,
M
tak komunikuje a reaguje vstřícně; případně někdy je více či méně
vstřícnější; zde je ještě poměrně velká naděje, že by se mohl vztah
dítěte k odmítanému rodiči zlepšit, především prostřednictvím komunikace s rodiči o možných dlouhodobých následcích pro dítě a pro ně
samotné; dále psychologicky, dle věku, dítěti dopomoci, aby se samo
zorientovalo ve svém ambivalentním vztahu k odmítanému rodiči.
 třední stupeň: dítě důrazně odmítá kontakt s rodičem, a i když se
S
setkají, tak si drží odstup, případně nekomunikuje; pokud je již větší,
hledá důvody, proč zrušit setkání, vyžaduje snížit návštěvy u odmítaného
rodiče; v tomto stupni se již vztah dítěte k odmítanému rodiči napravuje
obtížně; hodně záleží na tom, zda je možná komunikace s pečujícím
rodičem a je vstřícný ke spolupráci; pokud pochopí závažné důsledky
pro život dítěte, tak je následně i možná náprava tohoto stupně syndromu
zavrženého rodiče.
 ávažný stupeň: dítě vytrvale odmítá kontakt s rodičem, může od něj
Z
utíkat, schovávat se, křičet, plakat, jen aby se tomuto kontaktu vyhnulo;
v tomto stupni se většinou pečující rodič snaží naprosto cíleně zničit
vztah mezi dítětem a druhým rodičem a ani nechce či není schopen
nahlédnout důsledky svého jednání; zde by se mělo uvažovat o změně
pečujícího rodiče a takto dát šanci na obnovu zničeného vztahu s odmítaným rodičem.

Důsledky syndromu zavrženého rodiče pro DÍTĚ:
Míra a intenzita důsledků odpovídá samozřejmě stupni tohoto syndromu,
popřípadě i osobnostnímu nastavení dítěte:
1. odmítnutí rodiče může vést k odmítnutí části sebe sama, kterou dítě ve
svém životě nevyužije či zcela potlačí, což v důsledku může způsobit
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různorodé psychické a zdravotní potíže; mezi tyto mohou mimo jiné
patřit deprese a snížená odolnost vůči stresu;
2. zároveň je zvýšená pravděpodobnost, že se v určitém věku (puberta,
dospělost...) hněv dítěte obrátí i proti pečujícímu rodiči, přestane mu
důvěřovat, což vlastně povede k citové ztrátě obou rodičů;
3. může být postižena konzistence JÁ struktury dítěte a s tím provázaná
ztráta sebehodnoty a možný rozvoj komplexů;
4. n
 edůvěra ke svému rodiči zvyšuje tendence k nedůvěře k ostatním
lidem;
5. dítě má komplikovanější cestu ke svému partnerskému životu, chybí
pozitivní vzor soužití;
6. může být zvýšen a aktivizován sklon k závislostem, které nahrazují
nedostatek citů a sebeúcty – alkohol, drogy, hráčské vášně, anorexie,
bulimie, závislost na druhých lidech.

Velmi obtížná je situace i pro ODMÍTANÉHO RODIČE, který bez racionálních
důvodů vlastně přichází o své dítě a je mu takto odepřen citový a výchovný
kontakt s ním. I když se rodič s touto situací vyrovnává v době, kdy už je
dospělý, přesto se jedná o typ zátěžové situace, která přináší i pro dospělého
člověka řadu psychických a zdravotních následků. Náročnost této situace
je především v tom, že ji člověk často není schopen ovlivnit, stává se její
obětí, je vláčen po soudech a jiných úřadech a často ubíhají roky, aniž by
se něco významného změnilo.
Při jednání s rodinou, kde probíhá odmítání rodiče bez racionálních důvodů,
je zapotřebí důrazně oba rodiče upozornit na následky jejich přístupu; zejména
pečující rodič si většinou neuvědomuje, že dítě bude růst, osamostatňovat
se a měnit názory a že by se také mohl ocitnout v situaci odmítaného rodiče,
případně, že ohrožuje dítě vzhledem k jeho budoucímu svobodnému životu.
Dítě nebo děti, které prožívají tuto nelehkou životní situaci, bývají velmi
zmatené a vyčerpané, všechny své negativní pocity a prožitky připisují
odmítanému rodiči a potřebují výrazně pomoci se zorientovat; v každém
případě by jim měla být navrhnuta psychologická péče a případná
mediace s rodiči.
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3. APLIKOVANÁ ČÁST
Tato část je zaměřená na konkrétní popis postupů při rozhovorech s dětmi
a rodiči, které se osvědčily v praxi a přinesly v různé míře pozitivní podněty
jak pro rodinu, tak pro soudy a OSPODY. V závěru jsou uvedené typizované
kazuistiky, které na konkrétních příkladech dokladují možné přínosy při
využívání popsaných přístupů k dětem, rodičům i rodině jako celku.

3.1 Empatie jako základní metoda
při komunikaci s dětmi
ČL. 12 ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE: „Dítě má právo své názory svobodně
vyjadřovat, a to ve všech záležitostech, které se ho dotýkají. Jeho názorům
se musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.“
Základem naší práce je získat v poměrně krátkém časovém úseku od dítěte
názor, jak by dle něj ideálně měl probíhat jeho pobyt u matky a otce. Zároveň je
zapotřebí zjistit, v jakém aktuálním psychickém stavu se dítě nachází, jak zvládá
současný rozvodový konflikt se všemi jeho důsledky. Získané informace spolu
s popisem vývojových specifik dle věku je zapotřebí co nejpřesněji předat rodičům a tyto by se měly stát podkladem k následnému vyjednávání o střídání dětí.
Odborník, který má s dítětem komunikovat, musí mít nejen široké znalosti
z oblasti dětské psychologie a zákonitostí vývojových stádií, ale zároveň
i dlouholeté zkušenosti. Tyto zkušenosti umožňují celý komunikační proces
s dětmi rychleji nastartovat a v krátkém čase bez zbytečných stresů získat
potřebné informace. Odborná erudice by měla být doplněna i osobnostními
charakteristikami odborníka, který s dítětem komunikuje. Základem je především
umět v krátkém čase navázat vřelý podporující vztah, vytvořit bezpečné prostředí na základě empatie a pozitivní aliance. Odborník by měl být schopen na
krátký čas dítěti poskytnout azyl, přechodný „domov“, kde může být samo
za sebe a s důvěrou vyslovit své názory, obavy, přání. Děti by měly v rámci
rozhovoru pocítit, že na svůj problém přestávají být samy, že je tu někdo, kdo
jim chce pomoci, a zároveň je přijímá bezvýhradně, bez podmínek. Z tohoto
úhlu pohledu může mít zjišťování názoru dítěte i terapeutický dopad.
Základem komunikace odborníka s dítětem by tedy měla být empatie ve smyslu hlubokého vciťujícího vnitřního naladění dotazujícího se k dětskému světu
s jeho trápeními a nejistotami. Empatie představuje základ „bezpečného
vztahu“.
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Průběh rozhovoru
První, na co má komunikující s dítětem myslet, že je pro ně cizí osoba.
Dospělý, kterého dítě nezná a má s ním hovořit o svých pocitech, přáních,
obavách. Proto je zapotřebí nejdříve navodit důvěru empatickými poznámkami – „možná se bojíš“, „jsi nejistý/á“, „říkáš si, co po tobě budu
chtít“, „toto je tvoje místo, tady můžeš říct svá přání“, „chci ti pomoci“,
„jsem tu pro tebe“.
Důležité je představit se dítěti a krátce mu vysvětlit, proč tento rozhovor
probíhá, zejména u menších dětí je vhodné se zeptat, jaké oslovení mají
nejraději. Komunikace by měla probíhat na stejné úrovni – např. v křesle
naproti sobě. Malé děti se cítí klidněji a bezpečněji, když jsou v místnosti
přítomné hračky a dotazující se odborník verbálně potvrdí, že k němu
často chodí děti, se kterými si povídá. Pro zmírnění stresu je vhodné
hračku i nabídnout. Pokud si menší dítě přinese hračku, tak je možné
skrze ni navázat kontakt.
Hovor by měl probíhat přirozeně – změny výšky a tónu hlasu, dětinské projevy,
stylizace a familiárnost v dětech většinou nevzbuzují důvěru. Vyjadřování
i tempo řeči by mělo odpovídat věku, u menších dětí nepoužívat složitá či
symbolická slova.
Všechny děti s výjimkou těch, které mají silné vazby na některého z rodičů,
potřebují vědět, že je rodiče neposlouchají, nestojí za dveřmi. Ve většině
případů, kdy není tato podmínka splněna, tak se obávají otevřeně hovořit.
Pokud má dítě problém komunikovat, mlčí, je viditelně nervózní, je vhodné
začít hovor o obecných tématech – škola či školka, kamarádi, zvířátka, oblíbené
hry, postavy z pohádek nebo dětských filmů...
Někdy se u dětí může kromě mlčení objevovat i pasivní odpor v různých
podobách – nesoustředí se na rozhovor, prohlížejí si místnost, chodí po ní,
berou do ruky různé věci, pak je dobré podpořit je empatickými poznámkami – „asi se ti o tom nechce mluvit“, „nevíš, jak to máš říct“, „bojíš se
o tom mluvit“, „možná je to pro tebe složité“, „pojďme to zkusit vyřešit“.
Dítě má vědět, že tyto jeho pocity chápete, že na ně má právo, ale když
spolu nenajdete řešení, tak mu nebudete moci pomáhat.
S malými klienty je vhodné vstupovat do kontaktu i skrze empatické nonverbální projevy – přímý oční kontakt, přikyvování, v případě projevů smutku
či pláče pohlazení po hlavě, po rukách, nabídnout kapesník s doplněním, že
„je dobře si poplakat, alespoň se ti uleví“. Přijetí a chápající přístup k dítěti
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by měly probíhat celým tělem – vstřícná a přijímající poloha těla, gesta, mimika,
trpělivé naslouchání. S laskavostí a určitou mírou vstřícnosti je nutné zvládnout
i hostilní, bolestné či bolestínské projevy – dítě má právo být ve své situaci
přijímáno i s těmito pocity. Jejich akceptace a uznání může otevřít cestu
k dalšímu rozhovoru.
Pomoci mohou účastné a zájem vyjadřující poznámky – „vidím, že tě to trápí“,
„máš pocit, že to není spravedlivé“, „že si to nezasloužíš“, „máš starosti, které
by děti neměly mít“, „musíš se rozhodovat, a přitom nevíš jak“, „zlobíš se na
rodiče, co ti to způsobili“...
Dítě nemá být za své chování, projevy, názory v průběhu rozhovoru kritizováno, jinak nelze dosáhnout jeho autentické výpovědi. Uzavře se a bude
odpovídat tak, jak se domnívá, že by mělo. Děti nelze nutit k odpovědi či
jim určité odpovědi podsouvat. Podobně nelze dětem slibovat, co nelze
splnit – spíše je vhodné používat formulace – „dohodneme se, co mám říci
rodičům“, „mám jim předat nějaký vzkaz, který se obáváš říct?“, „pojďme
hledat nějakou cestu, která by ti mohla pomoci“…
Děti nelze nikdy nutit, aby řekly, se kterým rodičem chtějí bydlet, zejména
pokud je to pro ně obtížné vyslovit či je pro ně tato volba psychicky zátěžová. Zároveň by měl odborník umět hovor vybalancovat tak, aby žádnou
z voleb nepodsouval. Ne všechny děti se umějí v takto složitých zátěžových
situacích postavit samy za sebe či mají tendenci rychle odsouhlasit cokoli,
aby ani jednomu z rodičů neublížily. Tím, že odsouhlasí návrh odborníka,
intuitivně ze sebe sejmou břemeno rozhodování.
V průběhu rozhovoru je stále zapotřebí sledovat, jak se dítě cítí, v případě
velkého napětí, pláče, nervozity, je vhodné přejít na neutrální témata vzhledem k věku dítěte. U malých dětí například o tom, zda mají nějaké zvíře, kam
rády jezdí, zda mají kamarády, případně si chvíli hrát, podívat se na hračky,
které jsou k dispozici, či kreslit. U větších dětí si popovídat o kamarádech,
filmech, zájmech… Po nějaké době je dobré se nejdříve zeptat, zda si zase
můžete popovídat o tom, jak by chtěly trávit svůj čas u rodičů. Když děti neví,
neumějí se rozhodnout či se bojí odpovědět, tak jim může pomoci nabízet
různorodé varianty, možnosti, probírat je s nimi a sledovat jejich reakce.
Na závěr je dobré děti pochválit, poděkovat jim, že byly statečné, a vysvětlit, že bude následovat rozhovor s rodiči. Rodiče by se měli dozvědět,
co si jejich dítě přeje a jaké by mělo představy o svém dalším fungování
mezi nimi. Děti by měly vědět, že se budete velmi snažit, aby se rodiče
dohodli, ale to se nemusí úplně podařit. Každý drobný ústupek a alespoň
částečná dohoda mezi rodiči však bude znamenat vítězství.
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Někdy se v průběhu rozhovoru s rodiči ukáže, že jsou ochotni k určitým
posunům a změnám, a toto je pak zapotřebí dítěti sdělit, vysvětlit a opět
si vyslechnout jeho názor, jak nově vzniklou variantu vnímá. Dítěti je
vhodné popsat, jak probíhá jednání s rodiči, že mají různorodé názory
a představy a jsou ochotni se dohodnout na určitých změnách. Tyto mohou
být poněkud jiné, než si dítě představovalo, ale mají zase různé jiné výhody.
Je důležité, aby dítě pochopilo, co by ho čekalo, jak by výměny mezi rodiči
probíhaly. V těchto situacích se ukazuje, že je zapotřebí malého klienta
uklidnit a vysvětlit mu, že ho mají oba rodiče rádi, chtějí s ním trávit čas,
jen je pro ně obtížné nalézt nějakou dohodu. Zjištění názorů dítěte na
navrhované změny rodičů může celý proces urychlit a zároveň rodiče
aktuálně získávají zpětnou vazbu.
Se speciální citlivostí je zapotřebí jednat s dětmi, které nemají sourozence.
Pro ně může být rozvod velkým zásahem do celkové psychické integrity,
protože nemají parťáka, nikoho, s kým by si mohly o této složité situaci
popovídat, prožívat společně negativní pocity. Tyto děti bývají vystaveny
volbám, které často nezvládají ani dospělí. Jsou pod tlakem emocí jak
svých, tak ze strany dospělých. Dva nejdůležitější lidé se chtějí podělit,
pokud možno „co nejspravedlivěji“, o jedno dítě. Především u jedináčků se
lze setkat se silnými iracionálními pocity viny, kdy si nedovedou vysvětlit
rozchod rodičů jinak než tím, že nějak svou přítomností, chováním narušili
soužití rodičů a oni se teď proto nemají rádi. Není přítomný žádný sourozenec,
se kterým by mohli tyto pocity sdílet, a ani netuší, že rodiče by se hádali,
i kdyby měli více dětí. Vina může být stupňovaná i tím, že cítí smutek ze
strany jednoho z rodičů, mívá obavy z toho, jak rodič funguje, když je bez
něj, zda není moc opuštěný. Nese vinu, že ať volí jakkoli, tak vždy je někdo
kolem něj nespokojený. Tyto zatěžující vnitřní konflikty nakonec mohou
vést k tomu, že se dítě rozhodne pouze pro jednoho rodiče a druhého
ze svého života „vyškrtne“. Vytvoří si „slepou skvrnu“ a přestane vnímat
emoce jednoho z rodičů a přimkne se k druhému. Tím se mu relativně život
zjednoduší, avšak za cenu dlouhodobé ztráty jednoho z rodičů a s následnými
výčitkami svědomí v pozdějším věku.
Další podvědomou strategií může být, že před matkou hovoří o otci, jak
to vyhovuje matce, a před otcem obráceně, čímž si zajišťuje, že ho oba
rodiče budou mít rádi. I tato strategie může mít v dlouhodobém důsledku
nepříjemný dopad na charakterové vlastnosti dítěte, případně to negativně
ovlivní jeho sebehodnotu, protože jedná tak, jak vlastně ve skutečnosti
nechce, a může do budoucna získat pocit, že si přátele a partnery lze získat
jen intrikami či nekonečnou loajalitou s jejich potřebami. Tyto popsané
problémy se mohou v důsledku objevit u všech dětí, ale u těch, které jsou
na složitou rozvodovou situaci samy, je jejich výskyt pravděpodobnější.

37

V různorodých sourozeneckých konstelacích vznikají více či méně určité
podoby vzájemné opory, každopádně sourozenci spolu sdílejí společný
příběh. Často sourozenci, kteří spolu byli před rozvodem v různorodých
konfliktech, mohou pod vlivem této krizové situace přejít ke spolupráci
či vzájemné opoře. I v případě sourozenců se mohou objevit minimálně
u jednoho výčitky svědomí, vznikající z pocitu, že rodiče nezvládli jejich
hádky a neustálé spory o maličkosti, a proto se rozvedli.
Častou variantou také může být, že se starší dítě zařadí do nefunkčního
rodičovského subsystému a začne vůči mladšímu sourozenci fungovat
jako náhradní rodič. Tímto uměle přeskočí některá vývojová dětská období
a potom obtížně hledá svoji identitu jako samostatná a nikoli jen pečující
osobnost. Jak u jedináčků, tak mezi sourozenci se může objevit dítě, které
se snaží, aby se zejména slabší rodič cítil co nejlépe. Má tendenci s ním
řešit dospělé problémy a starosti, utěšovat ho, neúměrně svému věku
pomáhat. Většinou je na pozadí obava, že rodič situaci nezvládne, zhroutí
se, onemocní a s ním zmizí i pocit bezpečí a zázemí. Může to být v situaci,
kdy druhý rodič rodinu úplně opustil či to jeden z rodičů vyžaduje, staví se
do role slabého a opuštěného a vydává signály, že pokud mu dítě nebude
intenzivně pomáhat, tak to nezvládne.
V případě sourozenců někdy při rozhovorech vznikne situace, kdy je dobré
využít staršího k tomu, aby se mladší dítě rozpovídalo nebo nebylo tolik úzkostné či vystrašené. Zároveň jsou v této konstelaci pak více viditelné vazby
a pozice mezi dětmi. Pokud jsou děti samostatné a umějí do určité míry
komunikovat, je dobré s nimi komunikovat po jednom. Společný rozhovor
dobře funguje v případě malých dětí, nějak omezených komunikačně či úzkostných. Společná porada s dětmi je také vhodná, když je zapotřebí mezi
najít soulad při střídání u rodičů a každý má jiný názor či očekávání.

V rámci rozhovorů se lze na základě zkušeností setkat
zhruba se ČTYŘMI TYPY DĚTÍ:
1. D
 ěti, které se celkem bez problémů přizpůsobí potřebám rodičů, ale
rodiče nejsou schopni se dohodnout
Tyto děti mají rády oba rodiče, nedělá jim problém se u nich v různém
poměru střídání pobývat. Rodiče nejsou schopni tuto vstřícnost docenit,
a naopak upřednostňují svoje osobní zájmy, animozity a zranění. Mají
pocit, že dítě je v pohodě a trpí především oni. Výsledkem může být, že se
dítě citově uzavře a brzy začne své bezpečné místo hledat mimo rodinu,
případně se upne na jeden z domovů tak, že z něj nebude schopné odejít.
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2. D
 ěti, které chtějí vyhovět oběma rodičům, aby nikdo z nich nebyl
smutný, tak potlačují své potřeby ve prospěch rodičů
Tyto děti mají většinou velký smysl pro spravedlnost, chtějí, aby vše bylo
„v pořádku“ a do rodiny se vrátila jakási „rovnováha“. Při tom zapomínají
na sebe, mají pocit, že mohou nějak pozitivně zasáhnout ve prospěch
rodiny. Často tato situace nastává, když se sourozenec rozhodne být
u jednoho z rodičů, tak dítě navrhne, že tedy bude u druhého rodiče, aby
to bylo „fér“. Při rozhovoru se může ukázat, že jeho preference jsou jiné,
ale cítí zodpovědnost za dobré pocity svých rodičů. Je zapotřebí jim sdělit, že rodiče jsou dospělí lidé, kteří se nějak rozhodli, a děti nemají za úkol
situaci napravovat. Nebezpečím je, že tyto děti, pokud budou ve svém
přístupu rodiči podporovány, tak si pozici pomocníka, jehož potřeby
nejsou podstatné, ponesou do dalšího života.
3. D
 ěti, které chtějí vyhovět jednomu z rodičů, zpravidla tomu, se kterým tráví delší čas; často nemají dost sil řešit potřeby druhého rodiče
Tyto děti potřebují svůj pevný domov, základní místo, ze kterého vyrážejí
do světa. Jsou schopné sdílet svůj příběh s příběhem jednoho z rodičů,
který často může být sám o sobě složitý, a je pro ně problematické adap
tovat se ještě v jednom domově a dalším příběhem druhého rodiče. Tato
situace často nastává, kdy rodič, u kterého dítě žije, dává najevo, že je
rozchodem velmi zraněný, o druhém rodiči mluví převážně negativně,
vyjadřuje smutek či lítost, když dítě odchází k druhému rodiči. Může se to
týkat i úzkostlivých dětí, citlivých na řád, případně jinak oslabených, pro
které je život ve dvou domovech a příbězích zátěžový. Tyto děti mohou
na nutnost střídání domovů reagovat různými psychosomatickými potížemi,
uzavíráním se do vnitřního světa či různými podobami vzdoru. Zmiňované
obranné reakce si mohou následně přenést do dospělosti a tímto způsobem
řešit veškeré zátěžové situace.
4. D
 ěti, které jsou jedním z rodičů manipulované, identifikují se s ním a jeho
názory na druhého rodiče, druhý rodič je v různém stupni „zavržení“
Tyto děti jsou ve většině případů pod silným tlakem manipulujícího rodiče,
který má ve většině případů nějakou formu poruchy osobnosti. Dítě je
často indoktrinováno směrem ke znehodnocení či až nenávisti druhého
rodiče. Manipulující rodič neváhá ve svém zájmu dítě zneužít jak po zdravotní,
tak psychické stránce. Vystavuje potomka řadě různorodých vyšetření,
označuje ho jako nemocného, dohledává odborníky, kteří jsou ochotni
diagnózy dítěte potvrdit. A to vše z důvodu, aby byl druhý rodič vyřazen
z péče o dítě.
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Děti v těchto případech mají jen minimum možností, jak se manipulativnímu
nátlaku bránit. Buď své „diagnózy“ přijímají a uchylují se k únikům do nemoci
a s nemocí se ztotožňují. Případně se bouří různými podobami problémového
chování či agresivními reakcemi – ve škole, mezi dětmi, proti zavrženému
rodiči, proti sobě (sebepoškozující chování) a v důsledku i proti manipulujícímu
rodiči. Takto fungující dítě se nevyvíjí autenticky, nemůže rozvinout svůj osobnostní potenciál, což se v dospělosti jen s obtížemi napravuje. Veškerou svoji
energii vkládá do „přežití“ a nemá dost sil si utvořit pevnou JÁ STRUKTURU.
Těmto dětem by mělo být pomoženo ze strany odborníků v hledání cest, jak se
zdravěji adaptovat v nezdravém prostředí, a to co nejdříve. Do patologických
struktur těchto rodin by měla mít možnost i účinněji zasahovat společenská
kontrola, protože děti zde jsou ponechány napospas různým formám zdánlivě
nenápadného týrání.

3.2 Narativní přístup ke komunikaci s rodiči
KOMENTÁŘ BUDDHY: „Ti, kdo ovládají správnou řeč, nikomu neublíží,
přitom říkají pravdu. Jejich slova jsou jasná, ale nikdy prudká. Nikdy se
nenechají ponížit a sami nikdy nikoho nesníží.“
Rozvod nebo rozchod partnerů (rodičů) představuje vysoce náročnou životní situaci, protože je následně nutné vyrovnat se s řadou změn – ztráta
partnera, změny finanční a majetkové situace, mění se kontakty a někdy
i vztahy s dětmi, příbuznými, přáteli... V zásadě jsou zasaženy všechny
podstatné oblasti života. To vše představuje velký zásah do rovnováhy
lidské psychiky – mohou se objevovat i úzkostné a depresivní stavy. V
této situaci se může stát, že rodiče ztratí citlivost pro potřeby svých dětí,
začnou je vnímat zvěcněle, tedy jako jednu z mnoha věcí, o které je zapotřebí se rozdělit.
Rodiče jsou však dospělí lidé, kteří už by měli být více či méně vybaveni
k tomu, aby krize zvládali a překonávali. Když člověk prožívá krizi, má tendenci
se uzavírat do sebe a upřednostňovat své potřeby. Rozvod však představuje
krizi, do které jsou proti své vůli vtaženy i děti. Proto by ani jeden z rodičů
neměl tuto zátěžovou situaci řešit ve smyslu jen „JÁ“ prožívám krizi, ale „MY“
prožíváme krizi a do určité míry „uzávorkovat“ vlastní potřeby a požadavky,
i když je mu to nepříjemné.
Dítě by tedy nemělo být jen objektem rozvodových tahanic rodičů, ale
především subjektem s jeho vlastními potřebami a od určitého věku i
partnerem, který má právo se zapojit do záležitostí, které se ho týkají.
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Rodiče by si měli uvědomit, že míra negativního dopadu jejich rozchodu
na dítě je úzce propojená s tím, jak jsou schopni vnímat jeho potřeby,
prožívání, a podle toho se rozhodovat. Rodiče činí rozhodnutí, která
ovlivňují kvalitu života dětí nejen tady a teď, ale i v budoucnosti.
Rozvodem, rozchodem rodičů dochází k rozpadu dříve řádového rodinného systému, ztrácejí se jeho hranice, vzniká chaos. Když se rozpadají
staré struktury, pak je úkolem rodičů vytvořit co nejdříve nové, přehledné
prostředí. Čím déle bude pokračovat „boj na hranicích“ nových rodin o každý milimetr, tím budou vznikat nové a větší škody. Děti se musejí naučit
nová pravidla, nové vzorce chování a ty by se měly co nejrychleji nastavit
a stabilizovat. Nebezpečím protahování či porušování dohod mezi rodiči
je pro děti vznik citové subdeprivace – netrpí materiálním nedostatkem,
ale nedostatkem hranic, řádu a citového bezpečí. Potřeba hranic a řádu
patří mezi základní dětské potřeby – v případě rozchodu rodičů děti potřebují vědět – KDE, KDY a S KÝM budou trávit čas, CO budou dělat, jak
bude vypadat jejich NOVÝ DOMOV (DOMOVY).
CÍLEM našich rozhovorů s rodiči je pokus o zkrácení této doby chaosu
a tím i negativních následků na utvářející se psychiku dítěte.
Většinou se setkáváme s rodinami, které uvízly v některé fázi rozvodu
a tento se stal již spíše destruktivní, zabraňující konstruktivním možnostem
řešení v mnoha rovinách, zejména však v rovině péče o děti. Partneři se
snaží získat co nejvíce výhod pro sebe a zároveň co nejvíce poškodit
druhého. Může to probíhat mezi oběma, či dominantně ze strany jednoho
partnera. Vedle toho mohou být vedeny trestní spory – obviňování ze
zneužívání, týrání, zanedbávání dítěte. Případně je shromažďována řada
důkazů o nevhodném rodičovském chování – písemné, natočené, různá
lékařská, psychologická a psychiatrická vyšetření…
Zejména u takto vedených rozvodů rodiče pak nevěnují dostatečnou
pozornost tomu, jaké mají jejich děti skutečné potřeby či přání a jak se
v této situaci cítí.
Při komunikaci ve většině případů rodiče sdělují, že jim jde hlavně o blaho
dítěte, o to, aby bylo spokojené a šťastné, ale dosti často se naopak dítě
stává, ať již vědomě či nevědomě, nástrojem prosazování jejich zájmů.
Rodiče, často i nechtěně, mohou takto své děti „ve jménu dobra“ vystavovat
psychickému týrání.

41

Do kategorie psychického týrání dětí v souvislosti s rozvodem lze zařadit:
vystavování dětí traumatizujícím konfliktům a jejich vtahování do
konfliktů;
 ucení k rozhodování v situacích, kdy žádná z voleb není pro dítě
n
dobrá;
zneužívání dítěte k vlastnímu prospěchu (pomlouvání druhého rodiče…);
násilné odtržení od druhého rodiče, zabraňování jeho návštěv;
 ystavování dětí různým vyšetřením, která mají za cíl omezit styk
v
s druhým rodičem.

Co by měl fungující rodič v rozvodové situaci zvládnout:
s nažit se před dětmi tlumit silné emoce – vztek, agresivitu, žárlivost,
pláč, pocity bezmoci;
být schopen vnímat potřeby dítěte, podporovat ho, přijímat i s nedostatky, mluvit s ním o jeho pocitech a o situaci, která nastala, dodávat
lásku bez podmínek;
 hovat se slušně a s respektem k druhému rodiči, a to zejména v situacích
c
předávání dítěte;
umět omezit některé své potřeby ve prospěch dítěte;
 otlačit svá zklamání, zášť a zranění vzhledem ke druhému rodiči, aby
p
byl schopen racionálně uvažovat o potřebách dítěte;
vytvořit dítěti stálý domov, kde se bude cítit bezpečně, a zároveň, aby
byl druhý rodič dosažitelný;
 ěl by se stát pozitivním vzorem při řešení krizových situací, a nikoli
m
odstrašujícím případem.
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PRŮBĚH ROZHOVORU
CÍLEM rozhovoru by mělo být:
 ředání informací (pocitů, přání a strachů) získaných při rozhovoru
p
s dítětem (dětmi);
 mínit potřeby dítěte (dětí) vzhledem k jeho věku a psychologická
z
rizika, v případě, že bude spor pokračovat či bude realizována péče
na úkor dítěte;
 odpora rodičů při vyjednávání dohody, která by skrze ústupky na
p
všech stranách vedla k rozumnému kompromisu a zároveň alespoň
relativní spokojenosti všech zúčastněných – otce, matky, dítěte (dětí).
Je zapotřebí však zároveň počítat s tím, že v řadě případů nelze pomoci
tak, jak bychom si představovali. Zejména se jedná o takové rodiny, kde
je spor rodičů vyhrocený, komunikace je již hluboce narušená či některý
z rodičů má náročné osobnostní rysy, které smířlivou komunikaci znemožňují.
Každá rodina představuje jedinečný systém a je zapotřebí se na každou
speciálně naladit a přistupovat k ní individuálně.
V případě, že rodiče nejsou schopni vyjednávání a kompromisu, tak si
můžeme stanovit další cíle, které mají potenciál rodině pomoci:
 ůležité je, aby si dítě udrželo vztah k oběma rodičům, zdůraznit výd
znam obou rodičů formou edukace, případně se pokusit tento vztah
podpořit (doporučení terapií…);
rodiče odklonit od jejich osobních sporů a navrátit dítě zase do středu
jejich pozornosti;
i když nebude dosaženo dohody mezi rodiči, tak může dojít ke zefektivnění
soudních jednání – protože získané informace o přáních a potřebách dítěte,
o přístupu rodičů k situaci, provedená edukace vzhledem k následkům jejich
chování umožňují provést rychlejší rozhodnutí a tím i řešení situace rodiny
ve prospěch stabilizace.
Základní zásadou našeho rozhovoru s rodiči je, že neřešíme minulost,
ale přítomnost směrem k budoucnosti. S tím je úzce spojeno, že nás
nezajímá podstata jejich sporů jako partnerů, ale to, jak jsou schopni se
dohodnout ve své rodičovské roli na péči dítěte, a to s ohledem na jeho
potřeby.
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Dalším důležitým krokem je odklonit rodiče od přesvědčení: já jako rodič
mám právo – k postoji: moje dítě potřebuje oba rodiče, dětství bez opakovaných konfliktů a převládajících chaosových prvků v každodennosti.
Opakovaným problémem na straně rodičů je, že se ve sporech zajímají převážně o sebe a nikoli o dítě; o svá práva, nikoli o zodpovědnost či povinnosti;
v rámci rozhovoru s nimi je tedy zapotřebí opakovaně zdůrazňovat, že se
nedomlouvají kvůli sobě, ale kvůli dětem. Tedy řešení situace není primárně
v zájmu uspokojení rodiče, ale především potřeb dítěte.

PRAVIDLA, KTERÁ JE VHODNÉ PŘI ROZHOVORU
DODRŽOVAT, ABY BYLO DOSAŽENO ZÍSKÁNÍ
POTŘEBNÝCH INFORMACÍ OD RODIČŮ
 ržet se jednoho tématu – děti a jejich potřeby; nepřipustit, aby rodiče
d
od tématu utíkali směrem k dávným i současným sporům a problémům,
které s tématem nesouvisejí;
 ned na začátku nechat samostatně vyjádřit každého rodiče a vést
h
ho k jasné formulaci jeho představ péče o dítě; ke zdůvodnění, proč
považuje tuto formu za nejlepší, a podpořit, aby vyjádřil možnosti,
kam až by byl ve prospěch dítěte ochoten ze své představy ustoupit;
po dobu, kdy hovoří jeden z rodičů, je zapotřebí udržet druhého, aby
mu neskákal do řeči;
je zapotřebí svoji pozornost soustředit především na obsah sdělovaného a pokusit se přehlížet nevraživost, ironie, útoky, které jsou
v podtextu směřovány k druhému z rodičů; případně je vhodné využít
formulace – „je vidět, že vás situace velmi trápí, ale my zde musíme
rozumně vyřešit…“;
 hodné je následně po rodičích zopakovat jejich představy a požav
davky - „Vy tedy máte představu…“, je to důležité pro správné pochopení
sděleného a zároveň tím dáváme najevo vstřícné naslouchání…;
 rámci rozhovoru zásadně nepovolovat dodávání důkazů o špatném
v
fungování druhého – potvrzení, různá vyšetření, SMS, internetové zprávy,
fotky, natočená videa…
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NEJČASTĚJŠÍ FORMY VZÁJEMNÝCH ÚTOKŮ RODIČŮ
V RÁMCI ROZHOVORŮ, S NIMIŽ JE ZAPOTŘEBÍ
POČÍTAT A NENECHAT SE ZASKOČIT:
obviňování – kdo, co zavinil, způsobil;
nepřátelské chování – pohrdlivé komentáře, urážení, ironizování, shazování,
negativní mimika;
pomlouvání, očerňování – bez ohledu na přítomnost druhého;
 řipomínání minulých chyb a konfliktů – chováš se jako vždycky, stejně
p
to nezvládneš, ty vždycky…, ty nikdy…;
s naha o vítězství za každou cenu, nezájem o dosažení dohody, a to
i za cenu snižování vlastní důstojnosti a nerespektování zájmů dětí.
Tedy i v případě, že v rámci rozhovoru nastávají emočně vypjaté situace,
je zapotřebí si stále udržet a zachovat roli toho, kdo primárně hlídá
zájmy dětí.
Dle zkušeností na pozadí řady vyhrocených jednání mezi rodiči o formu
péče o děti je STRACH jednoho z rodičů, že bude připraven o některá
práva vzhledem ke svým dětem. Nejčastější důvody tohoto strachu:
s trach, že o své dítě přijde – druhý rodič se s dětmi odstěhuje, dítě
bude vychováváno novým partnerem (partnerkou);
s trach, že se nebude moci dostatečně podílet na výchově, vést děti
k zálibám, které mohou mít společné;
s trach, že nebude mít pod kontrolou finanční prostředky, které dítěti
poskytují;
strach, že bude dítě ze strany druhého rodiče proti němu manipulováno.
Těmto strachům je dobré věnovat pozornost, a pokud se objeví jako
příčina sporů, tak s rodiči probrat, zda mají reálné důvody a zbytečně tak
nebrzdí dohodu o formě péče. V některých případech se může ukázat,
že si je rodič vytváří spíše na podkladě svých úzkostí a zklamání.
Dalším aspektem, který se objevuje na pozadí rodičovských sporů, je
nedůvěra v rodičovské kompetence jednoho z bývalých partnerů. Tento
typ obav vzniká na základě toho, že bývalý partner dle nich selhal jak
v partnerské, tak rodičovské roli. Tyto závěry vznikají většinou na základě
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minulých zkušeností, které jsou mechanicky vzorově přenášeny do současnosti a budoucnosti. Zde však platí již mnohokrát ověřené, že rodič,
když musí fungovat samostatně, bez podpory druhého, často funguje
podstatně lépe než v původní rodině. Na to je vhodné i s možnými pozitivními příklady upozornit.
Jeden z rodičů může mít také tendence upozorňovat na některé „problematické“ vlastnosti druhého, které by mohly snižovat jeho schopnosti řádné
výchovy. Opět je dobré zmínit, že ani v celistvých rodinách nemívají děti
dokonalé rodiče bez chyb, a zároveň, pokud nejde o patologickou poruchu,
tak dítě k tomuto rodiči i s jeho „specifiky“ patří, může mít i podobné vlastnosti,
případně se k nim vlastním vývojem postaví dle své volby.
Významnou součástí komunikace s rodiči je jejich edukace ze strany psychologa, který vedl rozhovor s dětmi. Tato edukace má narativní charakter,
protože se nezaměřuje jen na současnou situaci, ale poukazuje na vývojový
aspekt dnešního rozhodování směrem do budoucna.

NARATIVNÍ EDUKACE V RÁMCI ROZVODOVÉ SITUACE
Člověk nacházející v situaci vztahové krize je zpravidla přesvědčený, že je
mu ubližováno, a nemívá pocit, že je to on, kdo musí něco začít dělat jinak.
Lidé v krizi neočekávají, že situace bude mít vývoj, ztrácejí perspektivu,
jsou zamrzlí v daném okamžiku – vše jako by se zastavilo a bude to tak
navždy – já jsem zraněný/á a už se to nezmění; on/a mi ublížil/a a už se
nikdy nebude chovat jinak; děti budou takové, jako jsou nyní…
Život se však bude vyvíjet, role se budou měnit, děti celou situaci budou
vnímat vzhledem ke svému věku každým rokem jinak. Proto se nelze rozhodovat jen s ohledem na tento okamžik – i když zdánlivě rodič vyhraje
rozvodovou „bitvu“ tady a teď, za pár měsíců může prohrát „válku“
o city svých dětí.
CÍLEM narativní edukace rodičů je upozornit na vývojové aspekty jejich
současných voleb. Rodiče například mohou nalézt nové partnery, zakládat
další rodiny, děti se budou názorově vyvíjet, jejich potřeby se měnit. Dnešní
rozhodnutí rodičů o dětech může ovlivnit jejich vzájemné vztahy do budoucna.
Když rodič dnes neustoupí, bude upřednostňovat své potřeby, dává tak vzor
dítěti, jak se může chovat k němu v budoucnosti. Nejde však jen o vztahy
v rámci rodiny, děti na základě svých dobrých či špatných zkušeností z domova
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budou navazovat kontakty i s ostatními důležitými lidmi – přáteli, partnery.
To, zda rodiče budou mít ohled na potřeby dětí, se v důsledku projeví i na
jejich zdraví, na volbě obranných mechanismů a chování. Pokud se budou
děti nucené přizpůsobovat nepříznivým životním podmínkám, začnou pak
vědomě či nevědomě reagovat vzpourou duše a těla.
Tyto údaje, vzhledem k dané situaci, by měly být rodičům srozumitelně
a jasně, bez moralizujících dodatků nastíněny. Rodiče je zapotřebí časově
vyvázat z tohoto okamžiku, ve kterém zamrzli, a dát jim možnost nahlédnout
do různých větví budoucnosti. Nejde o to vnucovat předem určené vývojové
linie, jen o nastínění jiného, bohatšího náhledu na danou situaci a její
možné následky.
Pro řadu rodičů je tento pohled naprosto nový, většinou neměli ani čas
a ani sílu takto uvažovat. Ukazuje se, že některé z nich je takto možné
vyvést z již naučených stereotypních náhledů na jejich situaci. Začínají
být pak více ochotní se nad svým rozhodováním zamyslet a případně
navrhovat ústupky ve prospěch dohody s druhým rodičem a samozřejmě
tak ulehčit situaci svého dítěte (dětí).

SHRNUTÍ PRŮBĚHU ROZHOVORU
rozhovor vedou dva odborníci – psycholog, který v první fázi již
komunikoval s dítětem (dětmi) a získal podklady o jejich představách
a potřebách vzhledem k pobytu u jednotlivých rodičů, a další odborník,
který má zkušenosti z krizové komunikace s dospělými lidmi;
v úvodu představí rodiče jednotlivě své představy péče o dítě (děti),
uvedou důvody této volby a zároveň možnosti ústupků či posunů
z těchto představ;
 sycholog seznámí s výsledky svého rozhovoru dítětem (dětmi),
p
zároveň provede narativní edukaci vzhledem k možným volbám
rodičů – psychologické důsledky, vývojové trendy;
 dborníci s rodiči vedou diskuzi o možných změnách v představách
o
rodičů, nabízejí různé varianty, vysvětlují výhody a nevýhody změn,
udržují diskuzi v mantinelech, kdy centrem pozornosti je dítě;
 sycholog v případě potřeby provede ještě krátký rozhovor s dítětem
p
(dětmi), zejména pokud se rodiče shodnou na nějakém modelu, který
je jiný, než navrhovalo dítě, a sdělí rodičům, jak dalece by byl tento
model pro jejich potomka akceptovatelný.
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Na závěr může dojít k několika variantám ukončení schůzky:
1. rodiče se dohodnou na kompromisní variantě, která vyhovuje oběma
a i dítěti (dětem);
2. r odiče se dohodnou na kompromisní variantě, která by jim mohla vyhovovat, ale úplně nesplňuje představy dítěte (dětí), pak jsou vedeni
k tomu, aby dítěti (dětem) oba tuto variantu vysvětlili a zdůvodnili;
3. r odiče se nedohodnou či uvažují o nějaké dohodě a požádají ještě
o další schůzku, aby si mohli situaci promyslet;
4. r odiče se nedohodnou, jsou ale ochotni k určitým ústupkům, tyto jsou
zaznamenány v zápise a stanou se předmětem projednávání u soudu;
5. r odiče se nedohodnou a uvádějí, že budou i nadále každý bojovat
o svá práva prostřednictvím soudů.
Varianty 1-4 přinášejí velké naděje pro zkrácení soudů, přičemž první
může vést i k mimosoudní dohodě. Varianty 2-4 sice úplně nenaplňují
představy dětí, ale zjednodušují jejich cestu k řádovému uspořádaní
života, vedou k tomu, že rodiče začali o dětech a jejich potřebách více
přemýšlet, a je i velká naděje, že se rodiče při svém dalším rozhodování
posunou směrem k potřebám dětí. Varianta 5 je pro děti nejobtížnější,
ale vypracované zprávy z rozhovoru s nimi upozorní na jejich potřeby
a povedou soudy k jednání směrem, aby tyto potřeby byly naplněny.
Rodičům jsou zopakovány dohodnuté závěry a výsledky schůzky, je jim
sděleno, že takto bude veden i zápis pro spádový OSPOD a následně pro
soud, kde bude jejich kauza projednávaná; tento zápis bude k dispozici
k přečtení na příslušném OSPODU.
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3.3 Příběhy z praxe
PRVNÍ PŘÍBĚH

Rodiče a jejich syn (11 let)
Výchozí situace
Rodiče se rozešli již před devíti lety, tedy když chlapec měl dva roky. Po
celou dobu se s menšími výkyvy byli schopni dohodnout bez vnější pomoci
na péči o syna. Syn chodil za otcem o víkendu 1krát za čtrnáct dní a některé
všední dny po škole. Pod vlivem celospolečenské zdravotnické krize došlo
k uzavření škol a syn se začal mezi rodiči střídat po týdnu. Otci tento režim
vyhovoval a požadoval po matce, aby to tak bylo již natrvalo. Matka nesouhlasila, takže otec podal návrh na střídavou péči po týdnu k soudu.
Rozhovor se synem
Chlapec projevil k oběma rodičům velmi dobrý vztah. Uvedl, že je zvyklý
na střídání, u obou rodičů má pěkný domov a zároveň u každého i širší
rodinu. Nynější situace, kdy se rovnoměrně střídá u rodičů po týdnu, mu
vyhovuje. Má to určitý řád, a když je delší dobu na jednom místě, tak si
lépe zvykne. Projevil obavu, že maminka zřejmě uvažuje o změně školy,
což by pro něj bylo velmi těžké, protože v ní má mnoho kamarádů, na
které je hodně fixovaný.
Rozhovor s rodiči
Oba rodiče sdělili, že jsou schopni se dohodnout na řadě témat kolem
syna, ale mají rozdílné přístupy při vyžadování jeho povinností, zejména,
co se týče školy. Matka sdělila názor, že otec není úplně důsledný v dohlížení
na přípravu syna do školy, nezvládá časově zorganizovat jeho vyzvedávání
ze školy, doprovázet ho na kroužky. Řadu věcí musí se synem dohánět ona
či syn musí zvládat sám. Otec upozornil, že některé nedostatky v organizaci
již odstranil a že kontrolu syna při přípravě do školy je připraven zlepšit.
Požadavek na střídavou péči vysvětlil svoji obavou, že se matka se synem
odstěhuje a on tak ztratí možnost jejich pravidelného setkávání. Tato
obava byla v poslední době podpořena také tím, že matka zvažuje
změnu synovy školy.
Rodiče byli informováni o výsledcích rozhovoru se synem, který by
upřednostnil variantu střídání po týdnu, a to zejména z důvodu delší
možnosti adaptace na jedno prostředí. Zároveň jim bylo doporučeno
ponechat chlapce ve stávající škole, protože je velmi vázán na spolužáky
a kamarády ze třídy a školy. Chlapec již byl nucen se vyrovnat s rozchodem
rodičů, pohybem mezi dvěma domovy, jejich neshodami, tudíž by mělo
být uchováno jedno pevné místo, kde se cítí dobře a bezpečně. Zachováním
místa školy by se mohl snížit otcův strach, že se matka se synem odstěhují
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do vzdálenějšího místa. Matka s tím souhlasila. Otec na to začal slevovat
z požadavku střídavé péče s tím, že by ale střídání probíhalo po týdnu.
Matka připustila, že by bylo možné vyzkoušet tuto formu střídání v situaci
běžné školní docházky, aby otec prokázal, že je schopen logisticky péči
o syna v rámci celého týdne zvládnout.

Přínosy proběhlého setkání
1. C
 hlapec po prve otevřeně vyjádřil svoji představu pobytu u rodičů, dříve
se obával, že některého z nich svým názorem zraní.
2. Chlapec sdělil obavu z možné změny školy, což by pro něj znamenalo
ztrátu bezpečí, s matkou neměl odvahu o tom hovořit.
3. Rodiče byli seznámeni s informacemi, které chlapec před nimi dříve
nevyslovil.
4. Rodiče pod vlivem těchto zpráv a zároveň vysvětlení, jaké by mohlo
mít následky na psychiku dítěte jejich nerespektování, postupně začali
ze svých vyhraněných pozic ustupovat.
5. Rodiče se dohodli na nácviku týdenního střídání v běžném pracovním
a školním režimu a vyhodnocení výsledků u soudu.
6. Soud dostal zprávu o potřebách a představách dítěte a o tom, že se
rodiče budou snažit hledat cesty, jak by mohli dojít k dohodě ve
prospěch syna.

DRUHÝ PŘÍBĚH

Rodiče a dvě dcery (4 roky, 8 let)
Výchozí situace
Rodiče se pro neshody rozešli přede dvěma roky. Děti navštěvovaly otce
1krát za čtrnáct dní od středy do pondělí. Matka měla děti ve výhradní
péči. Otec postupně došel k závěru, že by chtěl dcery do střídavé péče
a pravidelně po týdnu. Na tomto se rodiče nemohli shodnout, protože
matka chce současný model péče se stejným časovým rozvržením uchovat.
Rozhovor s dětmi
Jako první si bez problémů šla popovídat mladší dívka. Starší začala plakat,
později se ukázalo, že měla obavy, aby se sestře nic nestalo. Dívka si nejdříve
chvíli potřebovala pohrát s vystavenými hračkami a popovídat si o hračkách
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a kamarádech ze školky. Ukázalo se, že ve svém věku dovede velmi dobře
a smysluplně komunikovat. Vývojově ještě nebyla schopná orientace na časové
ose, proto se neuměla vyjádřit k počtu dní, které nyní tráví u otce, ani zda by
to chtěla měnit. Podstatné však bylo, že vyjádřila velmi dobrý vztah k oběma
rodičům. Sdělila, že se jí po mamince u tatínka nestýská a bývá u něj ráda.
Celkově z rozhovoru vyplynulo, že vzhledem k věku má stále ještě silnější
vazbu k matce. Odůvodnila to tím, že matka je více kontaktní a s dívkou se
často mazlí.
Starší dívka se uklidnila, když viděla, že se sestra z rozhovoru vrací a je v pohodě.
Ukázalo se, že se bude cítit při rozhovoru lépe, když ji mladší sestra doprovodí.
Povídání nakonec proběhlo v dobré a uvolněné atmosféře. Dívka se přestala bát
a celý rozhovor se usmívala. Z rozhovoru vyplynulo, že pro dívku je rozhodující,
aby ani jednomu z rodičů neublížila a aby hlavně nebyli smutní. Proto se nedovedla rozhodnout o tom, jak by u kterého rodiče chtěla být, stále myslela na to,
aby se necítili špatně, své potřeby upozaďovala. Podobně jako sestra vyjádřila
pozitivní vztah k oběma rodičům a to, že je k tátovi zvyklá pravidelně chodit.
Dominantní fixaci však má na sestru, protože pro ni představuje pevný bod při
přemísťování mezi oběma rodiči. Zmínila, že ji často bolí hlavička a bříško, někdy
více pláče, ale umí být i veselá a smát se, hlavně když si hraje se sestrou či kamarádkami ze školky.

Rozhovor s rodiči
Matka vyjádřila názor, že by s dcerami měla trávit více času než otec,
protože jsou ještě malé. Starší dívka je silně senzitivní, trpí řadou psychosomatických potíží a ona ji pravidelně doprovází k psychologovi. Otec
se dle ní o děti v době manželství příliš nezajímal a nechápe, proč by je
najednou chtěl mít celý týden. Kromě toho se matka obává, že nebude
zvládat starší dceru doprovázet pravidelně k lékařům.
Otec uvedl, že když žili společně, tak on především vydělával a ona s dětmi
trávila více času. Nyní je situace jiná, časově si přizpůsobil práci a chce se
dívkám více věnovat. Starší dceru zvládne doprovázet k lékařům, naopak
by chtěl být účasten a pochopit, co a proč ji trápí. Nyní se cítí od tohoto
problému odříznutý. Matka opakovaně projevila nedůvěru v jeho pečovatelské
a organizační schopnosti s odkazy na minulost. Otec tvrdil, že dnešní situace
je již jiná, že se toho hodně naučil.
Rodiče byli seznámeni s výsledky rozhovorů s dětmi. Bylo zdůrazněno,
že k oběma rodičům mají pozitivní vztah. Z jejich vyjádření se dá usuzovat, že by s tátou mohly být o den dva déle, ale vzhledem k věku mladší
a senzitivitě starší by bylo vhodné, aby měly kontakt s matkou i v průbě-
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hu týdne u otce a obráceně, aby se jim nestýskalo. Starší dívka je velmi
křehká a potřebuje mít jasný řád, pravidelný režim a jasné vysvětlení
všech změn. Pro obě dívky je důležité mít u obou rodičů pocit domova
a nikoli přechodného bydliště. To by mělo být podpořeno jejich jasným
místem v rámci bytu, hračkami, které budou u mámy a u táty, a společnými
rituály s rodiči.
Rodiče postupně byli schopni se s různými ústupky domluvit na počtu dní,
které u nich budou dcery trávit, ale nedovedli ustoupit ze svých představ:
u matky – výlučné péče, u otce – střídavé péče. Otec v souvislosti s tím
projevil obavy, že by tak mohl případně o dcery přijít, matka opakovaně
zmiňovala, že otec není schopen zajistit všechny podstatné potřeby dcer.
Byli upozorněni, že jejich obavy vycházejí z nedůvěry na bázi partnerských
zranění a že by k sobě měli navázat jiný typ důvěry – a to na bázi rodičovské.
Pokud tato důvěra nevznikne, pak se nemohou kolem dětí nikdy dobře dohodnout. Uvrhnou sebe i děti do koloběhu chaosu, který nikomu neprospěje.

Přínosy proběhlého setkání
1. Dívky vyjádřily na neutrální půdě pozitivní vztah k rodičům a schopnost
trávit u otce čas v řádu dní až maximálně týdne.
2. S
 tarší dívka projevila silnou potřebu být vždy při střídání u rodičů společně
se sestrou. Rodiče by v dodržování tohoto požadavku měli být důslední.
3. Rodiče byli edukováni, že starší z dívek potřebuje jasný řád, systém,
který by měl být dodržován. Změny bez jasného vysvětlení se mohou
podílet na zhoršování jejího psychického i somatického stavu.
4. Rodiče pod vlivem získaných informací byli ochotni se dohodnout na
časové ose střídání.
5. Rodiče připustili, že při jejich rozhodování o dětech sehrávají větší roli
minulé partnerské spory než současné rodičovské kompetence. I přes
přetrvávající rozpory o formě péče slíbili, že budou do soudu zvažovat
další možné ústupky.
6. S
 oud dostal zprávu o tom, jakým podmínkám střídání jsou dívky schopné
se přizpůsobit a zvládnout je vzhledem k jejich věku a psychickému stavu.
Dále o tom, že rodiče jsou schopni dohledat kompromis, ale na podobě
formy péče se neshodnou.
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DODATEK
Jak lze vidět na zmíněných případových kazuistikách, ale i na dalších
proběhlých setkáních s jinými rodinami, tak řada rodičů by byla ochotná
se s různými odchylkami dohodnout na časové ose střídání a případné
dělbě kompetencí. Problémem, který brzdí konečnou více či méně úspěšnou
dohodu rodičů, byl rozpor mezi tím, zda půjde o výlučnou, či střídavou
péči o děti.
Ten, kdo má stanovenou výlučnou péči, vnímá, že má v podstatě výhradní
práva na děti, a druhý rodič se cítí ve své roli a kompetencích ohrožený.
Střídavá péče je vnímána sice jako rovnoměrné rozdělení péče, ale rodič,
který má děti ve výlučné péči to pociťuje zase naopak jako odebrání
vlastních kompetencí.
Chápání těchto pojmů často znemožňuje dohodu i tam, kde byl velký potenciál pro vzájemnou spolupráci mezi rodiči. Možná by stálo k zamyšlení,
zda jsou tyto pojmy dobře zvolené a čitelně definované. Třeba by určitý
posun v jejich pojmenování či vymezení umožnil či zjednodušil nalezení
konsenzu mezi rodiči.
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