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Úvod
Metodika k výkonu kolizního opatrovnictví (KO) v řízeních rodinného práva soukromého, typicky
v řízeních o úpravu péče, výživy, styku s nezletilými dětmi, popř. v řízeních o záležitostech pro dítě
významných na nichž se rodiče neshodnou, vznikla z potřeby sjednotit a standardizovat postup
v rámci výkonu kolizního opatrovnictví. Každé dítě, které toho není schopno samo, má právo
na zastoupení v řízení, ve kterém se o něm rozhoduje. Každé dítě má právo na to, aby se mu dostalo
kvalitního zastoupení, bez ohledu na to, kde dítě žije a kdo bude jeho kolizním opatrovníkem.
Sjednocení postupu a vymezení role a úkolů kolizního opatrovníka sice nedokáže eliminovat selhání
lidského prvku, ale efektivně je minimalizuje.
Výkon kolizního opatrovnictví vnímám jako doprovázení dítěte v životní situaci, která je velmi
náročná. Kolizní opatrovník je dítěti k dispozici nejen v průběhu řízení, ale i nějakou dobu po něm.
Nejdůležitější je poskytnout dítěti dostatek informací, vytvořit bezpečný vztah pro sdílení pro dítě
důležitých věcí a stát se zdrojem informací a podpory. Vytvořit takové podmínky, aby se dítě mohlo
účastnit procesu rozhodování o jeho budoucnosti takovým způsobem, který pro něj bude vhodný
a zohlední preference dítěte.
Ačkoliv je kolizní opatrovník zástupcem dítěte v probíhajícím soudním řízení, nedílnou součástí jeho
práce by měla být edukace rodičů. V zájmu dítěte je důležité, aby rodičům pomohl nahlédnout
na potřeby dětí v této životní situaci. Později, poté co se setkal s dětmi, zprostředkovává rodičům
potřeby a prožívání jejich konkrétních dětí.
Tato metodika vznikla v rámci projektu, jehož cílem bylo iniciovat a s příslušnými ministerstvy
projednat (MPSV a MSp) možné systémové změny ve výkonu KO. Jednou z takových možných změn
je vznik samostatné profese, samostatného kolizního opatrovníka (SAMKO).
Prvním samostatným kolizním opatrovníkem v tomto pojetí se stala mediátorka a lektorka kroužků
pro děti v rozvodové situaci Ing. Arch. Eva Barešová. Absolvovala výukový kurz v délce více než 100
hodin. Lektorem v oblasti psychologie a sociální práce byl doc. Oldřich Matoušek (Katedra sociální
práce FF UK), lektorkami v oblasti hmotného a procesního práva JUDr. Lenka Westphalová a JUDr.
Renáta Šínová (obě Právnická fakulta UPOL).
Eva složila profesní zkoušku a v rámci pilotáže byla ustanovena kolizním opatrovníkem v řízení
o úpravu péče a výživy k nezletilým dětem v souvislosti s rozpadem vztahu rodičů obvodním soudem
pro Prahu 8.
Ačkoliv metodika popisuje postup samostatného kolizního opatrovníka v řízení o úpravu péče
a výživy k nezletilým dětem v souvislosti s rozpadem vztahu rodičů (rodinné právo soukromé), je
ve velké míře použitelná pro výkon kolizního opatrovnictví v jakémkoliv (i tom stávajícím) režimu.
Metodika se odkazuje na skripta pro Vzdělávací kurz SAMKO, která vznikla také v rámci projektu
a jejichž autory jsou výše uvedení lektoři.
Tímto bych chtěla poděkovat svým kolegům a přátelům Lence, Renátě a Oldovi, za to, že byli ochotni
se mnou spolupracovat již na druhém projektu, zabývajícím se změnou výkonu kolizního
opatrovnictví a díky své vysoké odborné erudici umožnili uchopit toto téma komplexně a do hloubky.
Mé zvláštní poděkování patří Evě, za její odvahu, odhodlání, nezměrnou chuť učit se a hledat nové
cesty podpory dětí v rozvodových situacích. Nechci a nesmím zapomenout ani na Dášu Kubičíkovou,
která se ujala role odborné garantky projektu a byla mi velkou oporou v rámci realizace celého
projektu. Díky její letité zkušenosti a zápalu pro práci sociálních pracovníků, nejen v rámci své profese
(vedoucí OSPOD na Praze 8), jsem mohla získat širší vhled, kritický pohled na zamýšlené změny
a také zajímavé podněty.
Markéta Nováková, zakladatelka, Cochem.cz, z.s.
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Profese – samostatný kolizní
opatrovník (SAMKO)
Samostatný kolizní opatrovník (SAMKO) je zástupcem dítěte v řízeních, která se ho bezprostředně
dotýkají a ve kterých se dítě z různých důvodů (volní a rozumová vyspělost, potenciální střet zájmů
mezi rodičem a dítětem) nemůže hájit samo. Měl by být především průvodcem dítěte a jeho potřeby
by měl vždy upřednostňovat před potřebami ostatních dospělých participujících na řízení, včetně
své vlastní osoby (profese). I jeho potřeba získat důležité informace pro utvoření vlastního
procesního stanoviska, musí jít stranou, pokud by šla proti potřebám dítěte.
Vše by měl posuzovat optikou „Jak se tím zlepší situace dítěte?“ Pokud by odpověď byla, že dítěti
to nic dobrého nepřinese, až už je to cokoliv (slyšení u soudu, znalecký posudek, odborná pomoc
pro rodiče nebo dítě, asistovaný kontakt …), je jeho úkolem dítě před takovým postupem chránit
a hájit jeho práva na participaci, která respektuje jeho potřeby.
Samostatný rozuměj jako nezávislý. Kolizní opatrovník by neměl být v závislém postavení vůči
žádnému z dalších subjektů řízení. Neměl by plnit „objednávku“ soudce nebo podléhat
manipulativním snahám rodičů. Potřeba nezávislosti, samostatného výkonu, vzešla také z potřeby
striktně oddělit výkon kolizního opatrovnictví od ochrany ohrožených dětí. Dítě v rozvodové situaci
není apriori ohrožené a koliznímu opatrovníkovi, který disponuje všemi právy účastníka řízení,
nenáleží využívat nástroje, kterými disponuje Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) z titulu
ochrany ohrožených dětí.
Kolizní opatrovník neustále balancuje na dvou hranách:
■ mezi potřebami dítěte a potřebami ostatních dospělých,
■ mezi výkonem své profese (v rámci svých kompetencí) a výkonem profese ostatních (soud,
příp. OSPOD, odborná pomoc).
Je důležité, aby přesně znal vymezení své role a v každé fázi postupu v rámci řízení věděl, co dělá
a s jakým cílem. Snad tato metodika pomůže výkon kolizního opatrovnictví zpřehlednit a přispěje
ke sjednocení praxe.
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Samko – profesní profil
Jaký by měl být samostatný kolizní opatrovník jsem již popsala v metodice Multidisciplinární
specialista, Nové pojetí profese kolizního opatrovníka1. Blíže v ní popisuji jeho osobnost, profesní
znalosti a dovednosti, které jsou žádoucí pro výkon této profese. Zde ještě pro zopakování uvádím
nejpodstatnější skutečnosti:

Obecné předpoklady pro výkon kolizního
opatrovnictví
ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

právní úprava

vedení rozhovoru s dítětem

kontext hmotného rodinného práva

správná interpretace a formulování názoru
a potřeb dítěte

kontext procesního práva

identifikace hranic normality (ve vztahu
k prožívání krizové situace, rodiče i děti)

fáze psychorozvodu

schopnost interdisciplinární spolupráce

fáze konfliktu

orientace na řešení

vývojová psychologie dítěte

chápání a dodržování zásady přiměřenosti (ve
vztahu k volbě procesních úkonů nebo
intervence pro rodiče či dítě)

potřeby a prožívání dětí (rozvodová situace)

dobrá orientace ve své vlastní roli (vymezení
výkonu KO vůči dalším subjektům)

typické reakce dětí na rozvod rodičů
s ohledem na věk dítěte

schopnost vyhodnocování svého postupu (i
postupu rodičů, soudu, …) s ohledem na reálný
dopad na dítě

VYUŽÍVANÉ TEORIE, METODY, PŘÍSTUPY
teorie potřeb
teorie vazby
teorie komunikace
teorie traumatu
systemická teorie
teorie lidského vývoje
techniky mediace

1
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Multidisciplinární specialista, Nové pojetí profese kolizního opatrovníka, Cochem.cz, Praha 2020,
https://www.cochem.cz/wp-content/uploads/2021/10/metodika_samko.pdf
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Osobnostní předpoklady pro výkon kolizního
opatrovnictví

Profesní zkouška

ŽÁDOUCÍ POSTOJE A HODNOTOVÁ
ORIENTACE

SOFT SKILLS

citlivost k potřebám dítěte

komunikační dovednosti

celostní přístup k rodině

systemické myšlení

hledání zdrojů k řešení v rodině

zpracování emocí

ponechání přiměřené míry odpovědnosti
na rodičích dítěte

respekt, tolerance

porozumění pro dítě i jeho rodiče

zvládání konfliktu

schopnost sebereflexe

znalost lidských povah

otevřenost vůči zpětné vazbě

manipulace, kontramanipulace

Profesní zkouška by měla sestávat ze dvou částí, písemné a ústní. Při písemné zkoušce si
zkoušený vylosuje jednu otázku z určeného okruhu témat z oblasti psychologie a sociální práce
a jednu z okruhu témat týkajících se rodinného práva – hmotného i procesního. Na zpracování
každé z daných otázek má zkoušený patnáct minut.

SPECIFICKÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
stabilita

odolnost

empatie

soucit (sounáležitost)

rodičovská zkušenost

profesní zkušenost (právo, sociální práce,
psychologie)

schopnost spolupráce

systematičnost

tvořivost

důvěryhodnost

transparentnost a předvídatelnost

nadhled

vědomí vlastního hodnotového systému
a schopnost nepromítat své osobní postoje
do výkonu KO

Výkon této profese by měl být podmíněn prokázáním dosaženého vysokoškolského vzdělání
v oboru práva nebo psychologie nebo sociální práce a absolvováním profesní zkoušky v patřičném
rozsahu. Jde o člověka, který bude pracovat s dětmi v krizové životní situaci. Nároky na výkon této
profese jsou opodstatněně vysoké. Vítána je také praxe v daném oboru (nejlépe 3 roky a více), který
budoucí SAMKO vystudoval (právo, psychologie, sociální práce). Při přípravě na profesní zkoušku
se pak dotyčný připravuje a vzdělává zejména v těch oborech, které nestudoval na vysoké škole.
Další podmínkou výkonu činnosti kolizního opatrovnictví je plná svéprávnost, bezúhonnost,
zdravotní a odborná způsobilost. Odbornou způsobilostí se rozumí vysokoškolské vzdělání získané
studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném
na sociální práci, sociální pedagogiku, psychologie nebo právo.
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Ústní část, která trvá max. 90 min. je složená ze dvou částí. V první části se zkušební komise ptá
na otázky, které si zkoušený vylosoval a na jejichž zodpovězení se v uplynulých třiceti minutách
připravoval. Druhá část ústní zkoušky je v režii zkoušeného. Zkušební komisi představí svou
videonahrávku, kde vedl rozhovor s dítětem. Ve svém ústním přednesu zkoušený rozebírá, co se mu
podařilo, co naopak ne, odůvodňuje svůj postup, popisuje metody práce s dítětem a zkušební
komisaři mají možnost klást dotazy. Videonahrávka může být sestříhaná na důležité okamžiky,
na které chce SAMKO poukázat nebo jednotlivé pasáže přeskakuje.

Příprava SAMKO na činnost

Komise pak rozhodne, jestli je zkoušený způsobilý stát se samostatným kolizním opatrovníkem či
nikoliv. V případě že ano, získá certifikát o složené zkoušce a následně je zapsán na seznam
zapsaných samostatných kolizních opatrovníků.

PROFESE SAMKO

Poté, co je SAMKO zapsán do seznamu samostatných kolizních opatrovníků, je na něm, aby dal
o sobě vědět. Představil se na těch soudech, v jejichž působnosti (geografické území) může a chce
svou profesi vykonávat.
Je žádoucí, aby o sobě a o své činnosti vytvořil materiály, které ho představí a poskytl je soudu,
resp. soudcům, kteří soudí opatrovnickou agendu a budou SAMKO příp. ustanovovat. Mezi tyto
materiály patří:
■ dopis na soud
■ profesní CV
■ dopis SAMKO určený rodičům
■ dopis SAMKO určený dětem
V profesním životopisu je dobré soustředit se zejména na studium, výcviky a praxi, které jsou
relevantní pro výkon kolizního opatrovnictví. Tedy zkušenosti z práce s dětmi, znalosti a praxe
v oblasti jednoho nebo více oborů, které musí SAMKO znát: právo, sociální práce, psychologie.

Jak oslovit soud
Na stránkách www.justice.cz lze pod záložkou SOUDY rozkliknout PŘEHLED SOUDŮ a po zvolení
konkrétního soudu se dostat až do menu, ve kterém je i ROZVRH PRÁCE.
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Příklad:
OS v Mostě, soudce má 100% nápad, tzn. že se věnuje výhradně opatrovnické agendě.

Z rozvrhu práce je možné dozvědět se, kdo je předseda soudu a kdo je místopředseda soudu pro
civilní úsek. Těmto dvěma lidem by SAMKO měl adresovat svůj e-mail, ve kterém se představí
a pošle jak profesní CV, tak i dopisy pro rodiče a děti. Může požádat o postoupení zaslaných
informací opatrovnickým soudcům nebo požádat o schůzku na soudě, kde by se mohl nejlépe všem
opatrovnickým soudcům představit a zodpovědět jejich případné dotazy. Pokud by chtěl získat
přehled o tom, kdo soudí opatrovnickou agendu, zjistí to právě z rozvrhu práce. Rozvrhy práce
mohou vypadat různě. Obvykle z nich ale lze vyčíst, kdo opatrovnickou agendu soudí a jaký má
nápad, tzn. jaký podíl jeho práce tvoří opatrovnické věci a jaký jiná agenda (civilní, trestní).
Opatrovnická agenda je označena písmeny P a Nc.

Stejné oznámení, příp. žádost o schůzku, by měly směřovat i na příslušný Krajský soud. Opět
předsedovi soudu, místopředsedovi pro úsek občanskoprávní nebo opatrovnickým senátům.
Na krajském soudě rozhodují o odvolání proti rozhodnutí okresních soudů v senátech složených
ze tří soudců.
Příklad: dopis k rukám soudu
Obvodní soud pro Prahu 8
k rukám předsedkyně soudu Mgr. Andrey Lomozové
Justiční areál Na Míčánkách
28. pluku 1533/29b
100 00 Praha 10 – Vršovice
PŘEDSTAVENÍ NEZÁVISLÉHO KOLIZNÍHO OPATROVNÍKA

Příklad:

Vážená paní předsedkyně,
OS v Mladé Boleslavi, soudkyně má 100% nápad, tzn. že se věnuje výhradně opatrovnické agendě.

dovolte mi, abych se tímto představila coby nezávislý kolizní opatrovník a nabídla své
působení v rámci soudního regionu Obvodního soudu pro Prahu 8.
Jsem Eva Barešová, samostatný kolizní opatrovník a multidisciplinární specialista. V roce
2020 jsem absolvovala Multidisciplinární vzdělávání pro kolizní opatrovníky v rozsahu
106,5 h.
Kurz byl realizován v rámci projektu neziskové organizace Cochem.cz, z.s. „Multidisciplinární
specialista v praxi, reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011282“. Jeho spoluautory a lektory
jsou doc. Oldřich Matoušek, Ph.D. (spoluzakladatel a vyučující katedry Sociální práce FFUK,
psycholog a soudní znalec), JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D. (vyučující Právnické fakulty
UPOL, autorka a spoluautorka řady publikací k Rodinnému právu) a JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.
(vyučující Právnické fakulty UPOL, autorka a spoluautorka řady publikací v oblasti rodinného
a procesního práva, Of Counsel, Havel & Partners).
V rámci kurzu jsem si osvojila potřebné znalosti z oblasti rodinného práva, procesního práva,
sociálně-právní ochrany dětí, psychologie a sociální práce. Dne 11.12.2020 jsem absolvovala
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profesní zkoušku vedenou lektory kurzu a osvědčila potřebné znalosti i dovednosti (v rámci
praktické části – rozhovor s dítětem), jejíž tematické okruhy, stejně tak osvědčení
o absolvování zkoušky přikládám.
Od roku 2015 se věnuji rozvodové problematice coby zapsaná mediátorka se specializací
na rodinnou mediaci. Poslední tři roky se věnuji soustavně práci s dětmi v rozvodové situaci
v rámci kroužku pro děti, jejichž rodiče se rozchází v roli lektorky a odborné garantky kroužku.
Součástí výše zmíněného projektu je také ověření samostatného výkonu kolizního
opatrovnictví v praxi, jímž bývá zpravidla v řízeních ve věci úpravy poměrů dětí a nezletilých
po rozvodu ustanovován OSPOD. Za tímto účelem byla realizována schůzka se soudkyněmi
Mgr. Olgou Šimarkovou a Mgr. Monikou Panuškovou Podpěrovou, kde byla blíže představena
role samostatného kolizního opatrovníka, jeho profesiogram a vůbec představa o plánované
změně ve výkonu kolizního opatrovnictví, která je v rámci projektu (a toto úsilí bude
pokračovat i nad jeho rámec) projednávána jak s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak
i s Ministerstvem spravedlnosti.
Prosím tedy o zvážení možnosti ustanovit mne kolizním opatrovníkem v některém z řízeních
ve věci úpravy poměrů dětí a nezletilých po rozvodu. Domnívám se, že z hlediska právních
předpisů této možnosti nic nebrání, neboť ustanovení § 469 zákona č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízeních soudních stanovuje, že soud jmenuje opatrovníkem zpravidla OSPOD,
jmenování jiného subjektu není vyloučena. Navíc v ustanovení § 469 odst. 2 z.ř.s. jsou pak
uvedeny i případy, kdy OSPOD opatrovníkem jmenovat nelze.
O výkon funkce kolizního opatrovníka mám zájem, proto jsem se také připravovala
prostřednictvím výše uvedeného školení i opakovaných komunikací s orgány sociálně-právní
ochrany dětí. Jak vyplývá z výše uvedeného, úprava poměrů nezletilých dětí zejména
v kontextu rodičovských konfliktů pro mě nejsou novinkou, mám s těmito zkušenosti z role
mediátora i garanta a lektora podpůrné skupiny pro děti.
Této profesi bych se věnovala ráda z důvodu zájmu o zastoupení dítěte a reflexi jeho
nejlepšího zájmu. Nejedná se pro mě o výdělečnou činnost, proto uvádím, že nebudu, budu-li
kolizním opatrovníkem jmenována, požadovat jakoukoli náhradu nákladů řízení, stejně tak
jako jejich placení.
Ke své žádosti přikládám své profesní CV zohledňující mou praxi ohledně práce s rodiči
a dětmi v rozvodové situaci. Přikládám také dopis dítěti, resp. dětem, které bych mohla
po ustanovení v řízení zastupovat a dopis rodičům, který vysvětluje, kdo jsem a jaké výhody
skýtá zastoupení samostatným kolizním opatrovníkem oproti zastoupení Orgánem sociálněprávní ochrany dětí.
Oba tyto dokumenty je možné předat rodičům spolu s Usnesením, aby měli možnost seznámit
se s tím, kdo bude jejich dítě zastupovat a jak bude celý proces doprovázení jejich dítěte
řízením z mé strany vypadat.
Pro případné dotazy jsme já i moji kolegové zapojení do projektu samozřejmě k dispozici.
Předem děkuji za odpověď či postoupení mé žádosti soudcům z opatrovnického úseku
Obvodního soudu pro Prahu 8.
S přátelským pozdravem
Eva Barešová
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Pro soudce může být důležitým kritériem při výběru SAMKO také hodnotová orientace
a uplatňovaný přístup kolizního opatrovníka k rodičům a dětem v rozvodové situaci. Zejména pak
znalost a přijetí závěrů odborných rodinně-právních sympózií2, pořádaných Justiční akademií, které
se vztahují k výkonu kolizního opatrovnictví a jsou uveřejněny na stránkách Nejvyššího soud.
Hodnotové postoje a přístup lze vyjádřit také pomocí dopisu rodičům, ve kterém SAMKO vysvětluje
svou roli v řízení a představuje svou činnost.

Dopis SAMKO rodičům, str. 2

Dopis SAMKO rodičům, str. 1

2

Rodinněprávní sympozia, Justiční akademie
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Je žádoucí, aby SAMKO se soudci domluvil, že při jeho ustanovení budou rodičům rovnou zaslány
jak dopis pro rodiče, tak také dopis pro dítě.

Vhodné prostory

Dopis pro dítě má dítěti zprostředkovat rychlý kontakt na SAMKO a vysvětlit mu ve zkratce, co
se bude dít.

Dopis SAMKO pro dítě:

PROFESE SAMKO

SAMKO by měl mít k dispozici vhodné prostory pro setkávání jak s dětmi, tak i jejich rodiči. Je
výhodné, pokud má kancelář, která má alespoň dvě oddělené místnosti. V případě, že se SAMKO
setkává se sourozenci, je dobré, aby se s nimi mohl setkat nejprve s oběma najednou a poté
s každým zvlášť. Stejně tak je druhá místnost důležitá, pokud se SAMKO setkává s malým dítětem
a je žádoucí, aby rodič (nebo oba) mohl počkat poblíž a přitom neslyšel, o čem se SAMKO s dítětem
baví.
Kancelář je vhodné uzpůsobit dětem. Její vybavení by mělo být pro děti příjemné a přívětivé, tak aby
se tam cítily dobře. Je žádoucí, moci měnit vybavení podle věku dítěte a také podle potřeb dětí.
Prostředí nesmí být příliš rozptylující a stimulující. Řešením mohou být úložné boxy, které umožní
flexibilně vybavení prostor měnit.
Ve vztahu k dětem se v praxi osvědčilo mít k dispozici:
■ flipchart a k němu fixy,
■ papíry na kreslení nebo psaní a pastelky,
■ drobné občerstvení (pití a sušenky, bonbony),
■ vytištěné materiály pro děti, rozvěšené nebo položené po místnosti (Desatero pro děti jejichž
rodiče se rozvádí, 20 přání dítěte, publikace pro děti),
■ na flipchartu nebo jinde přehledně napsanou strukturu a jednotlivé body setkání s dítětem (jak
to bude),
a používat:
■ na seznámení (svoje fotky, rodina SAMKO, jeho rodiče, SAMKO jako dítě),
■ fotky z jiné práce SAMKO s dětmi (pokud s nimi např. pracuje ještě jinak, dělá vedoucí táborů,
vede kroužek pro děti v rozvodové situaci, jiná činnost s dětmi vyjma výkon kolizního
opatrovnictví),
■ neformální oblečení (nepůsobit přísně a odtažitě už jen svým zevnějškem),
■ obyčejné hry typu pexeso, člověče, karty, puzzle, hrací kostku s otázkami (jako ice-breaker),
■ emotivní karty „the bear cards“3, medvědi nebo karty Moře emocí,
■ další nástroje a pomůcky např. uvedené v publikaci Čí je to hra4.
Je dobré pamatovat i na rodiče a mít k dispozici:
■ program setkání na flipchartu nebo v prezentaci,
■ kávu, čaj, vodu,
■ vytištěné materiály pro rodiče,
■ papírové kapesníky,
■ doporučenou literaturu na ukázku.

3
4
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The bear cards – Feelings http://www.qcards.com.au/the-bear-cards
KNETLOVÁ, Zlata. Čí je to hra?: zapojování dětí do rozhodovacích procesů jako promyšlená strategie při
práci s rodinou ve sporech o dítě.
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Administrativní agenda – interní dokumentace
Vzhledem k charakteru práce SAMKO je důležité, aby si vedl interní dokumentaci. Jedním z jeho
nejdůležitějších úkolů je zprostředkovávat rodičům a soudu prožívání a potřeby dítěte. Pokud
se rodiče nedohodnou na péči, navrhuje SAMKO takové uspořádání poměrů dítěte, které bude
v souladu s jeho nejlepším zájmem. S rodiči i dětmi se potkává opakovaně s odstupem určitého
času, účastní se soudních jednání, která se také konají s určitým časovým odstupem, zpracovává
více případů najednou. Charakter jeho práce vyžaduje systematičnost, dobré organizační
schopnosti a důslednost ve vedení a uchovávání záznamů pro potřeby vyhotovování zpráv
a formulování procesních stanovisek.
Ještě, než začne SAMKO vykonávat svou profesi, měl by si vytvořit vzory dokumentů, které bude pro
vedení svých záznamů používat:
■ zápis ze schůzky s dítětem,

ZÁPIS K PŘÍPADU

ZÁPIS K PŘÍPADU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

výhody/nevýhody, rizika pro dítě - návrh matky:

soud:
soudce/soudkyně:
e-mail,tel.:

typ řízení:
předmět řízení:
usnesení ze dne:
číslo spisu:

rodina:

■ zápis ze schůzky s rodiči,

výhody/nevýhody, rizika pro dítě - návrh otce:

■ zápis k případu.

dítě/mladistvý:

Viz. příloha metodiky, kde jsou vzory těchto zápisů k dispozici. Více k tomu, co je třeba
zaznamenávat a s jakým cílem, jak se záznamy pracovat, dále v metodice.

dítě/mladistvý:

matka:

Zápis k případu

otec:

Zápis ze schůzky s dítětem a zápis ze schůzky s rodiči vyplňuje SAMKO logicky vždy po dané
schůzce a blíže se tím v metodice zabýváme v kapitolách SCHŮZKY S RODIČI, SCHŮZKY
S DÍTĚTEM. Zápis k případu slouží SAMKO k zachycování podkladů pro vypracování procesního
stanoviska/zprávy pro soud. Je to dokument, kam zaznamenává celý průběh práce „na případu“.
S částí tohoto dokumentu tedy pracuje od samého začátku. Jakmile mu vznikne mandát, začíná
zjišťovat důležité informace o rodině. Jak už bylo zmíněno v kapitole KDO JE SAMKO, vyžaduje tato
profese schopnost vedení záznamů a jejich správné interpretace. Ze svých jednotlivých činností:

ostatní důležité osoby:

1

2

ZÁPIS K PŘÍPADU

ZÁPIS K PŘÍPADU

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ Z ROZHOVORU

genogram:

■ edukace rodičů,

DÍTĚ:
rozhovor dne:

■ schůzky s rodiči,

názory a přání dítěte:

■ schůzky s dětmi,
■ nahlížení do spisu vedeného u soudu ve věci týkající se řízení o úpravě poměrů nezletilých
dětí,
■ přítomnost na soudních jednáních,
■ přítomnost při slyšení dítěte u soudu (protokol ze soudního jednání).
SAMKO skládá střípky do celkové mozaiky, kterou potřebuje poskládat, aby mohl zaujmout
jednoznačné procesní stanovisko, podat návrh na uspořádání poměrů dítěte po rozvodu z titulu
svého zastoupení dítěte a s ohledem a v souladu s jeho nejlepším zájmem. Pro uchování těchto
střípků mu slouží zápis k případu. Sem zapisuje vše, co považuje za relevantní a k čemu bude
přihlížet při formulování svého procesního stanoviska.

náčrtek návrhy rodičů - změny v geogramu:

RODIČE:
rozhovor dne:
představy rodičů, jejich návrh řešení konfliktu/neshody,
zatímní dohoda/y:

3
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ZÁPIS K PŘÍPADU

POZNÁMKY PRO ZPRÁVU K SOUDU

DALŠÍ POSTUP/TERMÍNY:

5

První strana zápisu představuje takovou „kartu případu“, zachycuje důležité praktické základní
údaje a SAMKO jí začne vyplňovat hned v počátku svého mandátu:
■ Soud – který místně a věcně příslušný soud (okresní/obvodní, krajský.
■ Soudce/soudkyně – který konkrétní soudce/soudkyně věc soudí.
■ e-mail příp. tel. číslo na soudce – je-li třeba v zájmu dítěte jednat rychle a neodkladně, pro
lepší hladší komunikaci se soudcem/soudkyní.
■ Typ řízení – SAMKO může být ustanoven i v jiných typech řízení, než je opatrovnické ve věci
úpravy poměrů dětí a nezletilých po rozvodu – je důležité si zapsat o jaké řízení jde a jak
se v rámci něj role SAMKO proměňuje – uvědomit si, kdo jsem, co dělám a co je mým cílem
v tomto daném řízení.
■ Předmět řízení – určuje, o čem všem se v daném řízení rozhoduje. SAMKO má ze své
podstaty usměrňovat řízení ve prospěch dítěte, a to skrze své procesní prostředky. Je-li tedy
v zájmu dítěte předmět řízení rozšířit, může tak SAMKO učinit podáním návrhu.
■ Usnesení ze dne – míněno ustanovení kolizním opatrovníkem dítěte. SAMKO musí mít jasno
v tom, kdy mu vzniká mandát.
■ Číslo jednací nebo spisová značka – potřebuje SAMKO znát, jednak aby evidoval veškeré
dokumenty k danému případu pohromadě a zejména k získávání informací o řízení
elektronickou cestou.
Za tímto účelem je možné využít portál www.justice.cz, resp. Info Soud – Informace
o průběhu řízení.
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Zde je možné zjistit, v jaké fázi se řízení nacházení, co už je obsahem spisu, jestli něco přibylo
a dle toho si naplánovat a včas objednat nahlížení do spisu. SAMKO je jako účastník řízení
oprávněn pořizovat kopie spisu a nahlížení do spisu a shromažďování dokumentace ze spisu
a následná práce s nimi patří k jeho úkolům.
■ Rodina – základní údaje o matce, otci a dětech, příp. dalších důležitých osobách, které mají
na rodinu vliv.
SAMKO se musí co nejdříve seznámit s návrhy obou rodičů, minimálně s jedním, pokud druhý rodič
návrh nepodal, ještě před společnou schůzkou s nimi. Z návrhu získává prvotní důležité informace
o rodině a vyhodnocuje, co z podaného návrhu vyplývá pro dítě, jak by se představa jeho rodiče
odrazila v jeho budoucím životě, jaký dopad by na dítě měla. Soustředí se také na to, v čem spatřuje
zásadní rozpor mezi jednotlivými návrhy rodičů (pokud jsou k dispozici oba) a snaží se detekovat
možné zdroje konfliktu mezi rodiči, aby je pak mohl při schůzce s rodiči pojmenovat a ověřit, jestli
se jejich stanoviska do setkání s ním nějak nezměnila.
Další součástí zápisu k případu je sestavování genogramu nebo vztahové mapy dítěte. Tu může
SAMKO začít vypracovávat také od úplného začátku, ve fázi přípravy na schůzky s rodiči a dítětem.
Postupně jí v rámci práce na případu dodělává nebo předělává.
Genogram nebo vztahová mapa, jsou nástroje, které může SAMKO využít pro zmapování vztahů
dítěte, včetně jejich kvality a následně si do něj promítnout, jaké změny mohou nastat s ohledem
na to, co pro něj do budoucna plánují, dle jejich návrhů na typ péče, jeho rodiče. SAMKO nepracuje
s těmito nástroji jako při vyhodnocování míry ohrožení dítěte, to mu ani nepřísluší. Využívá je pouze
k představě, jak se situace dítěte a jeho vztahy mohou novým uspořádáním proměnit. Na vytvoření
genogramu nebo vztahové mapy ani nepracuje s dítětem, na to nemá SAMKO dostatek prostoru ani
času stráveného s dítětem, tvoří ji z toho, co měl možnost v rámci své interakce s rodinným
systémem zjistit.
Je důležité vizualizovat si, jak se představa rodiče promítne do vztahů dítěte v budoucnu a při
formování procesního stanoviska pracovat se stejnou vizualizací, která umožní vyhodnotit dopady
uspořádání péče o dítě na jeho vztahy s důležitými osobami.
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Další část zápisu k případu slouží k zaznamenání toho nejdůležitějšího ze schůzek s rodiči
a schůzek s dítětem. Je tam také prostor pro poznámky a podklady, které je třeba vyhodnotit před
formulováním procesního stanoviska SAMKO. K tomu dále v textu metodiky, v relevantních
kapitolách.

EDUKAČNÍ MATERIÁLY PRO DĚTI

Materiály pro děti a rodiče
SAMKO by měl disponovat materiály pro děti a rodiče, které je jim schopen poskytnout pro
získávání dalších informací. Zejména pro rodiče je důležité mít možnost čerpat některé informace
ještě později doma v soukromí, bez přítomnosti druhého rodiče. Jejich zahlcení sporem, emocemi,
někdy znemožňuje plnému soustředění se na důležitá témata v přítomnosti druhého rodiče. Někdy
nechtějí před druhým rodičem projevit, jak moc se jich celá situace dotýká a jak moc je zraňuje, že
se tohle jejich dítěti děje. Navíc, jak ukazuje proces edukace rodičů, zejména tam, kde aplikují
interdisciplinární spolupráci (cochemskou praxi), je užitečné, aby rodiče slyšeli některé informace
opakovaně.

videa
spustíte
kliknutím na
obrázek

ke čtení
obrázek

Materiály pro děti

odkazuje
na zdroj

Materiály pro děti jsou samozřejmě určeny pouze dětem, které jsou schopné číst a které si dokáží
zajistit přístup k těmto informacím na internetu bez pomoci dospělé osoby. Tzn. musí také mít
volný přístup k internetu. Materiály pro menší děti musí dostat jejich rodiče, aby je mohli s dětmi
projít.

MÁŠ PRÁVO...

…

Někdy se stane, že se rodina rozpadne. Ať už se to přihodí tobě
nebo kamarádovi, tady je pár pravidel, která mohou pomoci.

Žádné dítě nikdy nenese vinu
za rozchod svých rodičů.
Nemůžeš zabránit jejich
rozhodnutí, ani když budeš méně
zlobit, víc pomáhat, lépe
se učit...

pro děti

Nejsi na to sám

Smíš mít rád
oba stejně

Hodně dětí prožívá právě
teď to co ty, možná
někdo z tvých spolužáků,
příbuzných nebo tvoji
kamarádi. Je dobré o tom
mluvit, zjistit, jak to prožívají
oni. Neboj se zeptat.

Máš právo mít rád oba
rodiče, přestože oni už se rádi
nemají. A i když se jeden na
druhého třeba zlobí.

a o dětech

Můžeš ztratit, ale i získat
I když by si to každé dítě přálo a mnozí potají doufají, rodiče
se už k sobě zřejmě nikdy nevrátí O některé věci ve svém
životě kvůli tomu přijdeš. Ale můžeš i něco získat – nové
sourozence, nové příbuzné, čas s každým z rodičů jen pro
sebe, dvoje oslavy narozenin...

obrázek
odkazuje

Tvé pocity jsou v pořádku
... ať jsou jakékoliv. Pocity jsou důležité, umožňují nám
prožívat všechno, co se děje. Můžeš být smutný nebo
naštvaný, že se rodiče rozešli. Můžeš se bát, co bude
dál, nebo cítit úlevu, když se rodiče nehádají.
A třeba i radost, když na chvíli na všechno zapomeneš
a jenom si hraješ s kamarádem. Můžeš mít i hodně pocitů
najednou, to se stává.

na zdroj

... zůstat dítětem
Jsi dítě, ne malý dospělý. Máš zodpovědnost jen sám/
sama za sebe. Nemusíš být silný a statečný, nemusíš
všechno zvládnout, nemusíš se postarat o rodiče.
Zůstaň dítětem a dospělácké starosti nech na dospělých
– oni to nějak zvládnou.

... Vědět,
co bude dál

... na bezpečí

Nemůžeš za to

Všechny materiály pro děti mohou využít i rodiče. Je to efektivní a snadná cesta, jak rodičům
zprostředkovat, co děti cítí a potřebují, na co by se možná chtěly zeptat, o čem by možná mohly
chtít se svými rodiči mluvit.

MILÁ MAMINKO
A MILÝ TATÍNKU,

DESATERO
KDYŽ SE RODIČE ROZEJDOU

Úkolem tvých rodičů je, aby ti ho
zajistili. Mnohé pro sebe můžeš udělat
i ty sám/sama: Hraj si, čti si, hýbej
se, odpočívej, dělej, co tě baví,
buď s kamarády,
babičkou,
tetou,
sestřenicí –
buď s lidmi,
se kterými
se nezapomeňte: jsem dítětem
Nikdy
cítíš dobře
vás obou. Mám teď sice jen jednoho
a v bezpečí.
rodiče, u kterého převážně bydlím,

1.

a který se o mě většinu času stará.
Ale druhého rodiče potřebuji úplně stejně.

Možná
máš strach
a potřebuješ
vědět, co se
bude dít dál.
S kým budeš
zítra, co budete dělat za týden,
na co se máš připravit, na co se
můžeš těšit. Ve tvém životě se možná
v poslední době stalo tolik změn, že
Mluvte spolu jako dospělí lidé.
Nebuďte zklamaní nebo se nezlobte,
je někdy fajn mít také něco, co je
Ale mluvte spolu. Nepoužívejte
když se vám nehlásím v době,
jasné
co sekdy
nemění.
mě jakopravidelné
poslíčka meziavámi
– aauž
jsem s druhým rodičem.
Neboj se
to chtít.
vůbec ne se zprávami, které toho
Mám
teď dva domovy. A ty musím

4.

druhého zarmoutí nebo rozčílí.

... na svůj čas

2.

Čas na to, být dítětem, na hraní,
na učení, na snění, lenošení či
sport. Je tvůj, nemusíš ho věnovat
Neptejte se mě, koho z vás mám
rodiči, který se cítí opuštěný. Když jsi
raději. Mám vás oba stejně rád.
mámou,
nemusíš
Neočerňujte spřede
mnou toho
druhého,
myslet na tátu
protože mě to bolí.
– užij si čas
s ní. A když jsi
s tátou, nemusíš
myslet
na mámu
– užij si čas
s ním.

3.

5.

7.

dobře oddělovat – jinak bych se
ve svém životě už ale vůbec nevyznal.

... Říkat,
co si
přeješ

8.

Nebuďte smutní, když odcházím ŘíkejNepředávejte si mě u dveří druhého
k druhému rodiči. A rodič, od kterého
rodiče jako balík. Pozvěte toho
rodičům,
odcházím, ať si také nemyslí, že se
druhého na chvíli dál a promluvte
co chceš a co ne,
v příštích dnech budu mít špatně.
si o tom, jak byste mohli můj těžký
vědět,
proč
to tak
Nejraději bych bylnemusíš
pořád s vámi
oběma.
život
nějak zlepšit. Vždycky, když
chceš nebo
Ale nemůžu se roztrhnout
na dvane,
kusyprostě
si měto
předáváte nebo přebíráte,
tak
cítíš
a neboj se to
říct.
– jenom proto, že
jste
vy naši
jsou
to pro mě kratičké chvilky,
I kdyby
tak,
rodinu
roztrhli.to možná nešlo zaříditkdy
vás mám oba. Neničte mi je tím,
se obtěžujete nebo hádáte.
jak ty si přeješ, je důležité si o že
všem

s rodiči popovídat a zkusit najít
nejlepší řešení.

6.

Pomozte mi mít kontakt s tím rodičem, Nikdy neplánujte nic na dobu,
se kterým netrávím většinu času.
kdy mám být s druhým rodičem.
Vytočte
mi jeho telefonní
čislo,
pomozte
mého času
patří
mojí mamince
Infografika
vznikla
jako
součást Část
obrazové
přílohy
bulletinu
dostupné
mi se Kolibřík,
skypem, volně
se psaním
e-mailu, na www.naserovnovaha.cz.
a mně, část mému tatínkovi a mně.
naučteText:
mě, jak
s ním být
více v kontaktu.
Důsledně to dodržujte.
Markéta
Nováková,
www.pravonarodice.cz,
Pomozte
mi k Vánocům nebo
www.cochem.cz
| Ilustrace: Marta Mészárosová
k narozeninám pro něj vyrobit nebo koupit
nějaký hezký dárek.

9.
Když se nemůžete ani vidět,
předávejte si mě ve školce
nebo u přátel.

www.cochem.cz
www.espediente.cz
další zdroje
informací

www.pravonarodice.cz
www.bateau.cz

Obrázky slouží jako prolink na příslušné stránky.
Příklady materiálů pro děti:
■ 20 přání dítěte
■ www.pravonarodice.cz
■ Desatero – Když se rodiče rozejdou, časopis Raketa č. 16
■ Kdo je kolizní opatrovník – video pro děti
■ Videa – Jak prožívá rozvod rodičů Kaiča
■ E-learning pro teenagery
■ Materiály děti v rozvodové situaci – Bateau, z.s.
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» Dohoda je výsledkem rodičovské zralosti, ESPEDIENTE

Materiály pro rodiče

» Rodina a rozvod očima dětí, Židličková metoda (Milena Mikulková), Akademický ústav
Karviná

EDUKAČNÍ MATERIÁLY PRO RODIČE

■ Pro děti a o dětech:
» Kampaň Myslete na děti, Nadace Naše dítě
» 20 proseb dítěte, CZ překlad Cochem.cz
» Desatero, když se rodiče rozejdou, Cochem.cz

videa

» Co děti potřebují, co myslí – Bateau, z.s.

spustíte
kliknutím na

■ Ke čtení:

obrázek

» Hlavu vzhůru po rozvodu, Mikulková, Poláková, Nováková, GRADA 2021
» Rozcházíte se?, Matoušek, Hönigová, Arkáda centrum, Písek
» Sdílené rodičovství, Ptáček, Pemová
ke čtení
obrázek

Povinnost dalšího profesního vzdělávání

odkazuje
na zdroj

Práce SAMKO je náročná a velmi odpovědná. Pracuje s rodiči a dětmi v krizové životní situaci.
V našem typu kultury jde o druhou nejstresovější situaci, se kterou se musíme vyrovnat. Hned
po úmrtí blízké osoby. Znalosti SAMKO musí být navíc komplexní a multidisciplinárního charakteru.
Další profesní vzdělávání je nezbytné. Jak v oblasti znalostí, tak i technik a dovedností.
Obecně budou pro SAMKO užitečné tyto znalosti nebo dovednosti:

pro děti
a o dětech

■ mediační výcvik,

obrázek

■ vedení rozhovoru s dětmi,

odkazuje
na zdroj

■ edukace rodičů v rozvodové situaci,
■ case management.
K zajištění efektivity a flexibility výkonu KO je nezbytné pravidelné a flexibilní vzdělávání, jak uvádí
např. Ptáček a Pemová5 ve vztahu k výkonu ochrany dětí, kam prozatím výkon kolizního
opatrovnictví spadá. Inspirací pro koncept dalšího profesního vzdělávání pro SAMKO může být
další vzdělávání sociálních pracovníků dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

www.cochem.cz
další zdroje
informací

www.espediente.cz
www.sdilenerodicovstvi.cz
www.zustavemerodici.cz

SAMKO by měl absolvovat další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým
si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci6 a to ve formě:
■ specializačního vzdělávání zajišťovaného vysokými školami a vyššími odbornými školami
navazující na získanou odbornou způsobilost,

Obrázky slouží jako prolink na příslušné stránky.
Příklady materiálů pro rodiče:

■ účasti na kurzech s akreditovaným programem,

■ Videa:

■ odborných stáží,

» Apel na rodiče, DVTV, Cochem.cz

■ účasti na konferencích.

» Kdo je kolizní opatrovník – pro rodiče, Cochem.cz
» Kdo je kolizní opatrovník – pro děti, Cochem.cz
» Průběh rozvodu, Cochem.cz

5
6
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PEMOVÁ, Terezie, PTÁČEK, Radek. Sociálně právní ochrana dětí pro praxi. Praha: Grada, 2012. 192 s. ISBN
978-80-247-4317-2
§ 111, zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
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Koncept dalšího profesního vzdělávání pro SAMKO nebo jiný koncept fungování výkonu kolizního
opatrovnictví (viz. kapitola KONCEPT FUNGOVÁNÍ SAMKO – MOŽNÉ KONCEPTY VÝKONU
KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ) se bude odvíjet od celkového uchopení výkonu této profese.

Supervize jako nástroj pro sebeošetření
V souvislosti s náročností některých případných SAMKO a také už jen z podstaty, že pracuje s rodiči
a dětmi v krizové životní situaci, je nutné, aby podstupoval pravidelnou supervizi. Pod pojmem
supervize se rozumí (v souladu s koncepci integrativní supervize Českého institutu pro supervizi)
podpora pracovníka vykonávajícího kolizní opatrovnictví tak, aby mohl „vnímat a reflektovat vlastní
práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací a měla by pro SAMKO být povinná.
Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situace, uvolnění
tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize
také modelem učení.“ (https://www.supervize.eu/o-supervizi/co-je-supervize/)
Cílem supervize je zvýšení kvality a efektivity práce supervidovaného pracovníka, stejně tak jako
prevence syndromu jeho vyhoření. Kolizní opatrovník by se tak měl povinně účastnit supervizí
v rozsahu 12 hodin během dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících u odborníka –
supervizora s ukončeným supervizním výcvikem.
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Výkon kolizního opatrovnictví

soudu. Je vázán nejlepším zájmem dítěte a k tomu patří také chránit dítě před vleklým soudním
sporem, alespoň v těch intencích, které má SAMKO k dispozici.

VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ

První schůzka s rodiči

EDUKACE

Před první schůzkou s rodiči

1

V případě fungující interdisciplinární spolupráce jsou rodiče ze strany soudu vyzváni, aby
kontaktovali kolizního opatrovníka a dohodli si společnou schůzku, a to ještě před jiným soudním
rokem či prvním soudním jednáním.

NÁVRH

2

EDUKACE

3

RODIČE

4

DÍTĚ

SOUD

5

6

RODIČE

DÍTĚ

7

SOUD

1

DÍTĚ

SAMKO tedy vyčká, až ho kontaktují rodiče nebo jejich právní zástupci a domluví si společný termín.
Pokud rodiče SAMKO nekontaktují sami, musí je kontaktovat SAMKO a pozvat ke společné
schůzce. Pro řádný výkon kolizního opatrovnictví je setkání s rodiči nezbytné. V případě, že jsou
rodiče zastoupeni právními zástupci a ti se budou chtít prvního setkání SAMKO s rodiči účastnit, nic
nebrání tomu, aby na této schůzce byli. Jejich role musí být pasivní, účastní se v roli posluchačů
a pozorovatelů. SAMKO jim musí pravidla jejich účasti na setkání srozumitelně vysvětlit. Stejně tak
by SAMKO měl veškeré informace, které rodičům zasílá a poskytuje, poskytnout také jejich právním
zástupcům. Ti mohou významně napomoci rodičům nalézt smírné řešení. V případě, že to budou
právní zástupci bez zkušenosti s rodinným právem a bez širšího vhledu, je možné je zároveň s rodiči
edukovat o potřebách a prožívání dětí v rozvodové situaci.
Pokud by některý z právních zástupců průběh schůzky narušoval, pak to musí SAMKO bohužel
strpět, může ale zároveň edukovat rodiče o tom, že rodič, který se nezajímá o potřeby svého dítěte
a není ochoten hledat smírné řešení ve prospěch dítěte, lze hodnotit jako rodiče se sníženou
specifickou rodičovskou kompetencí. Takový rodič není schopen nebo je zatím méně ochotný,
dobře provést své dítě rozpadem jeho soužití s druhým rodičem a přístup jeho advokáta k takovému
cíli nesměřuje a rodiči neposkytuje žádoucí podporu.

Pravomoci SAMKO
Jako zástupce dítěte se stává účastníkem řízení a smí činit veškeré procesní úkony účastníka, které
z tohoto postavení plynou7:
■ navrhování postupu v rámci řízení (na zákl. svých procesních stanovisek),

Úkolem SAMKO je předat rodičům na prvním setkání důležité informace týkající se prožívání
a potřeb dítěte, negativních dopadů rodičovského konfliktu na dítě a zjistit více informací
o současné situaci dítěte. Soud očekává naplnění tohoto úkolu ze strany SAMKO, pokud jeden
z rodičů nebo jeho právní zástupce znemožňují tento úkol naplnit, pak musí SAMKO ve své zprávě
popsat, že k tomu došlo a kdo to zapříčinil a jak SAMKO takové jednání z pohledu zástupce dítěte
hodnotí.

■ nahlížení do soudního spisu,

Představení své role v řízení

■ může navrhovat řádné opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí)8.

SAMKO představí rodičům svou roli v řízení. Informuje rodiče o svém postupu, vysvětlí jednotlivé
úkony v rámci řízení a seznámí rodiče se svými pravomocemi i limity své práce.

Postup SAMKO:
Vysvětlí rodičům, že délku a průběh řízení určují do velké míry oni sami. Podle toho, jak se jim bude
dařit domlouvat se, bude řízení trvat. Je tedy možné, že SAMKO se s nimi pouze 2×. Jednou před
prvním soudním jednáním a jednou po něm. Pokud se nedomluví do prvního jednání nebo v jeho
průběhu, bude setkání více. Pokud se rodiče nedohodnou, bude SAMKO navrhovat vhodnou, časově
omezenou odbornou pomoc pro rodiče. Pokud v průběhu řízení vyplyne, že jeden rodič nebo oba
se domluvit nechtějí, nejsou k tomu ochotni, bude SAMKO navrhovat ukončení řízení rozhodnutím

■ účast na soudních jednáních, Jiném soudním roku (dále jen JSR),
■ může navrhovat výslechy svědků,
■ může navrhovat listinné důkazy,
■ může navrhovat znalecké posudky,

Limity práce SAMKO
Jsou stejné jako limity soudu i právních zástupců rodičů. Rodičům nelze zajistit, že soudní řízení
vyřeší jejich problém, že jim jejich advokáti „vyhrají spor“. Vykonavateli rozhodnutí nebo své
vzájemné dohody jsou totiž rodiče samotní. Pokud jeden z nich (nebo oba) nebude dodržovat
dohodnuté či rozhodnuté soudem, nikdo nemůže zajistit nejlepší zájem jejich dítěte, výkon jeho
práv ani výkon práv samotných rodičů. Bez jejich vůle a ochoty je celé opatrovnické řízení jednou
velkou nenaplněnou ambicí. Odpovědnost za „zničení“ života dítěte nesou v takovém případě v prvé

7
8
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viz. str. 192, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
viz. str. 197, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
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řadě rodiče dítěte, určitou spoluúčast nese však také systém, který v této situaci naráží na své limity
– neochotu rodičů ev. jednoho z rodičů domlouvat se a nalézt smírné řešení. Systém, který není
jednotný a transparentní, umožňuje rodičům realizovat konfliktní strategie, poskytuje prostor pro
rodičovské obstrukce, které vedou k vleklým soudním sporům.

Edukace rodičů

Zjištění základních informací o průběhu řízení a situaci rodičů
a dítěte
SAMKO by měl mít vždy dobrý přehled o tom, co se v rámci řízení děje, co se již stalo a co ho čeká
(termín soudního jednání apod.). Tuto svou orientaci zprostředkovává také rodičům a ověřuje své
poznatky z jemu dostupných zdrojů (návrhy rodičů, InfoSoud, …). Potřebuje také zjistit a pro sebe
popsat vývoj, ke kterému došlo (např. od podání návrhů, příp. doplnění představy rodiče, který návrh
nepodal), jaká je současná situace rodiny, a to zejména s fokusem na dítě.

VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ

S ohledem na to, co se SAMKO dozvěděl pak poskytuje rodičům edukaci, která reaguje na jejich
situaci. O šíři a rozsahu edukace se SAMKO rozhoduje podle toho, zda již rodiče nějakou edukací
prošli a jestli jsou zastoupeni právními zástupci. Pokud ano, pak je možné omezit se na základní
informace, které se týkají výhradně dětí a jejich prožívání:
■ rodičovská odpovědnost a její výkon v praxi,
■ rodičovské kompetence (vč. specifické rodičovské kompetence – provést dítě rozpadem
vztahu rodičů),
■ perspektiva dítěte – potřeby a prožívání,
■ rodičovský plán,
■ zatímní dohody a jejich význam,
■ rodičovská obstrukce,

Rodičů je možné se ptát:
■ Jak se má Vaše dítě?

■ dopady nezvládnutého rodičovského konfliktu na dítě,

■ Seznámili jste své dítěte s tím, že se rozcházíte? Jaký názor na to má Vaše dítě?

■ další zdroje informací o prožívání a potřebách dítěte (na doma),

■ Jaká je Vaše představa řešení?

■ vhodné a dostupné zdroje odborné pomoci pro rodiče.

■ Jakou roli ve Vaší představě řešení má druhý rodič?
■ Jakou roli by měl mít druhý rodič v životě Vašeho dítěte?
Z první schůzky s rodiči by si měl SAMKO „odnést“ co nejvíce možných informací o dítěti. Jednak
je potřebuje pro přípravu své schůzky s dítětem, ale také pomocí nich sestavuje mapu vztahů nebo
genogram (viz. ZÁPIS – ZE SCHŮZKY S DÍTĚTE, S RODIČI A K PŘÍPADU). Sbírá „střípky“ do mozaiky,
která představuje kontext situace okolo dítěte. I to, jak rodiče o svém dítěti mluví a kdo o něm co
sděluje, poskytuje SAMKO důležité informace. Mimo jiné mu to také ukazuje, jestli se rodiče
na informacích ohledně svého dítěte shodnou. Pokud ano, je to dobré znamení. Co je dobré
od rodičů zjišťovat:
■ co dítě rádo dělá (sporty, koníčky, volný čas, …),
■ o co jeví dítě zvláštní zájem (dinosauři, MARVEL, DC, Harry Potter, Pokémon, …).
Tyto informace mohou později pomoci SAMKO při schůzce s dítětem uvolnit atmosféru a zavést
rozhovor na „vítané téma“. Dále je dobré vyptat se na specifické potřeby dítěte. Jde zejména
o zdravotní záležitosti fyzického nebo psychického charakteru. Při zjišťování těchto skutečností je
důležité sledovat, jestli se rodiče v těchto ohledech na problémech dítěte shodnou či nikoliv. Někdy
mohou rodiče s těmito problémy, jako je např. ADHD, úzkosti, poruchy autistického spektra, prožité
trauma (úraz, nehoda, delší hospitalizace, aj.9) různá dietní opatření, aj. „operovat“ jako
s argumenty, proč by druhý rodič neměl o dítě pečovat nebo by jeho podíl péče měl být co nejmenší.
SAMKO by měl tyto skutečnosti brát v potaz při formulování svého procesního stanoviska, a to
spíše optikou hledání možností a forem zapojení obou rodičů do péče. Pokud je v takových
případech potřeba doporučení odborníka (vzhledem ke specifické potřebě dítěte), pak by měl
SAMKO navrhnout vypracování soudně-znaleckého posudku, který toto doporučení zajistí.
Vše, co SAMKO zjistí si zapisuje do vzorového dokumentu ZÁPIS ZE SCHŮZKY S RODIČI, který je
strukturován tak, aby si SAMKO zaznamenal všechno podstatné a je přílohou této metodiky.

9

viz. str. 22 a 23, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
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datum a místo schůzky:

postoje a projevy chování:

EDUKACE RODIČŮ:
rodičovská odpovědnost
rodičovské kompetence
průběh soudního řízení o úpravu poměrů nezletilého dítěte
formy péče a praktické dopady ve vztahu k výživnému, čerpání sociálních dávek a dalších výhod
(např. OČR, daňové odpisy)
perspektiva dítěte (potřeby a prožívání)
participační práva dítěte (jeho role v řízení, práva a povinnosti)
rodičovský plán

zatímní dohoda:

zatímní dohody a jejich význam
dopady nezvládnutého rodičovského konfliktu na dítě
co je třeba doložit k soudnímu jednání
další zdroje informací

dosavadní využití odborné pomoci:

mediace

ANO

NE

poradna

ANO

NE

jiné:

1

2

Ačkoliv se edukace odehrává v rovině jednostranného předávání informací, je přirozené a žádoucí,
aby se témata vztahovala k individuální situaci rodičů. Oni také budou v rámci edukace vnášet svůj
příběh a své problémy. To pomůže SAMKO zjistit více o momentální situaci v rodině, a přitom
fokusovat rodiče na potřeby dítěte. Rozsah edukace a hloubku jednotlivých témat je dobré
přizpůsobovat právě individuální situaci konkrétních rodičů. Pokud SAMKO narazí na neznalost
nebo mylné představy rodičů např. ohledně typu péče, měl by se zaměřit na podání správných
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informací a vysvětlení omylů a měl by tedy samozřejmě těmito znalostmi disponovat i schopností
je srozumitelně vysvětlit. Tím přispívá ke změně postojů rodičů a jejich schopnosti se domlouvat,
což je v nejlepším zájmu jejich dítěte.

■ ušetřit dítě konfliktních situací (mezi rodiči dítěte),

Edukace rodičů – rodičovská odpovědnost

■ být ochoten/ochotna domlouvat se,

■ komunikovat o podstatných záležitostech týkajících se společného dítěte,
■ spolupracovat s druhým rodičem ve věcech týkajících se jejich společného dítěte,
■ být schopen/schopna reagovat na potřeby dítěte a naplňovat je,

Rodičovská odpovědnost je souhrnem práv a povinností mezi rodiči a dětmi. Definuje ji Občanský
zákoník a rodiče jsou povinni vykonávat ji ve vzájemné shodě. Rodiče jsou především nositeli
povinností, zatímco dítě je především nositelem práv vůči rodičům. Svou výchovou a řádným
výkonem rodičovské odpovědnosti dítě učí, jak převzít a naplňovat své povinnosti.

■ podporovat vztah dítěte k druhému rodiči (nebránit v kontaktu – v jakékoliv formě),
■ respektovat druhého rodiče v jeho rodičovské roli, nezasahovat bezdůvodně do času, který
tráví s druhým rodičem,

Zákonná definice rodičovské odpovědnosti je obsažena v § 858 o.z.:
„Povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví,
jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku
s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho
zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude
plné svéprávnosti.“
Bez ohledu na to, jaký typ péče po rozvodu rodiče zvolí, oba jsou nadále nositeli rodičovské
odpovědnosti a musí ji v zájmu dítěte vykonávat ve vzájemné shodě. Rodičovské odpovědnosti
může rodiče zbavit, pozastavit její výkon nebo rodiče v jejím výkonu omezit – pouze soud. To
se děje na základě těch nejzávažnějších situací.
V praxi to znamená, že rodiče:
■ vzájemně participují na péči o své děti,
■ podporují vztah dítěte k druhému rodiči, přičemž se zdrží všeho, co by mohlo narušit vztah
dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje,
■ nebrání druhému rodiči v kontaktu s dětmi (včetně telefonického a prostřednictvím sociálních
sítí),
■ respektují čas a způsob trávení času dětí s druhým rodičem a do tohoto času bezdůvodně
nezasahují,
■ vzájemně sdílejí důležité informace týkající se jejich dětí,
■ společně se podílí na úhradě potřeb dětí s tím, že neočekávané výdaje společně předem
projednají a dohodnou se na výši úhrady.10

Edukace rodičů – rodičovské kompetence
Rodiče by v rámci edukace měli slyšet, že naprostá většina rodičů je schopná pečovat o své dítě.
Je normální, že máma a táta nepečují stejně. Jak uvádí Matoušek11 výchovný styl rodičů nemůže
a nemá být stejný. Dítě potřebuje zažívat rozdílnost rodičů. Rozdílné hodnoty a přístupy je dobré
ohraničit stejnými pravidly, která budou respektovat oba rodiče a dítě podporovat v tom, aby je
dodržovalo. To, že druhý rodič nerealizuje péči stejně, neznamená, že ji nerealizuje dobře.
V rozvodové situaci můžeme mluvit o specifické rodičovské kompetenci, která spočívá v tom, že je
rodič schopen provést své dítě bezpečně rozpadem vztahu se svým partnerem/svou partnerkou,
druhým rodičem dítěte. V každodenním životě to vypadá tak, že se mu daří:

10
11
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Metodika edukace rodičů v rozvodové situace, Cochem.cz
viz. str. 24, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
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■ hledat řešení rodičovského konfliktu skrze naplňování potřeb dítěte.
Je velmi důležité, aby SAMKO rodičům vysvětlit, že součástí jeho práce je také vyhodnotit jejich
rodičovské kompetence a k výsledku přihlédnout ve svém návrhu na uspořádání péče o jejich dítě
po rozvodu. Měl by umět rodičům transparentně vysvětlit, co vnímá jako pozitivní, co jako negativní
a co jsou pro něj důležité projevy pozitivních rodičovských kompetencí. Více k tomuto tématu
v kapitole HODNOCENÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ.

Edukace rodičů – perspektiva dítěte – potřeby a prožívání
Důležitou úlohou SAMKO je zprostředkovat rodičům, co obvykle prožívají děti v rozvodové situaci.
Tím, že jim přiblíží prožívání dětí, může je vést k tomu, aby správně rozuměli, jaké potřeby děti v této
situaci mají a podpořit je v tom, aby uměli potřeby svých dětí rozpoznávat, adekvátně na ně
reagovat a naplňovat je (viz. RODIČOVSKÉ KOMPETENCE).
Rodiče jsou v krizové životní situaci zahlceni svým prožíváním. Některé jejich pocity jsou velmi
podobné těm, které prožívají jejich děti. Trpí z pudu sebezáchovy určitou hluchotou a slepotou, bývá
velmi těžké připustit si, že jsem (jako dospělý, rodič) příčinou velkých problémů svého dítěte.
Úkolem SAMKO je přimět rodiče, aby slyšeli, viděli, reagovali a měnili svůj postoj a přístup k hledání
řešení situace – byli ochotni se v zájmu dítěte domlouvat. Není to jeho zodpovědnost, ta je vždy
v prvé řadě na straně rodičů a bez jejich a ochoty a vůle se to nestane, ale SAMKO má povinnost
se o to v rámci svých setkání s rodiči opakovaně pokoušet.

Edukace rodičů – reakce dětí na rozvod/rozchod rodičů12
Některé z reakcí dětí na situaci rozvodu/rozchodu rodičů, jsou svázány s určitým věkem:

Děti předškolního věku (cca do 6 let)
U dětí předškolního věku je důležité mít na paměti zejména to, že žijí tady a teď. Určující je pro ně
přítomnost, aktuální stav. V tomto věkovém období se u dětí hodně rozvíjí fantazie, která není
korigována kritickým myšlením. Děti ji často využívají k „vysvětlení“ nebo popsání jevů či zážitků,
kterým nerozumí. V tomto věku se také teprve více rozvíjí paměť a nelze se spoléhat na to, že dítě
rozumí pojmům spojeným s časem. Vnímání času plně dozrává často až v mladším školním věku.
Vnímání světa v tomto období je často egocentrické, vše, co se děje, se děje kvůli „mně“ (dítěti)
a skrze mě. S tím také souvisí časté sebeobviňování dětí z rozchodu rodičů. Děti v tomto věku si
často neumí představit, že „bude lépe“, až krize pomine.
Charakteristický je pro děti v tomto věku nízký nebo nižší stupeň rozvoje jazyka a převaha
neverbální komunikace (gesta, výrazy obličeje, chování). Verbální komunikaci je dobré snížit

12

Převzato z: Metodika edukace rodičů v rozvodové situace, Cochem.cz.
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na minimum a doplnit ji spíše výraznými gesty, výrazy obličeje, tónem hlasu apod. Protože
uvažování menších dětí bývá převážně konkrétní (nikoli abstraktní) a chování bezprostřední, je
vhodné zaměřovat se na tady a teď, než se snažit vyvolat a propojit nějaké situace z minulosti.
Místo popisu nějaké situace bude spíše vhodné její předvedení – buď při práci s dítětem v rámci
sezení, nebo v reálných podmínkách (např. při návštěvě doma). Užitečnou pomůckou mohou být
různé jednoduché hry, emoční karty nebo předměty, které umožní dětem „ukázat“, co by chtěly
sdělit.

o únik před možným střetem loajality. Hrozbou, kdy bude dítě nuceno si vybrat, vyjadřovat
se k bolestné otázce, jak by si představovalo svůj život po rozvodu rodičů. Takové děti dělají, jako
by se jich situace nedotýkala, staví se do pasivní role. Ta se pak může projevit i v jiných oblastech
života dítěte, ve škole dochází ke zhoršení, dítě je apatické a ztrácí zájem o činnosti, které ho dříve
bavily. Některé děti se projevují jako vzorné, budí dojem, že vše nadmíru dobře zvládají, jsou
útěchou pro své rodiče v této situaci. I v tomto případě by měli rodiče zpozornět, jejich děti potřebují
naléhavě pomoci, protože nesou břímě odpovědnosti nejen za sebe, ale i za rodiče a vůbec za to,
aby se vše dobře vyřešilo. Jsou vystaveny neúměrné zátěži, kterou nemohou zvládnout dlouhodobě
nést, aniž by se vyčerpaly, zranily, vyhořely.

Pro děti je důležité, aby jim zůstaly v co největší míře zachovány rituály a zvyklosti, které zažívaly
před rozchodem svých rodičů. Tyto opakující se události jim dávají pocit jistoty. V praxi dětem
pomáhají pomůcky, díky kterým získávají přehled o čase. Pomocí vytvořeného kalendáře nebo
šňůrky s korálky apod. mohou „odpočítávat“ dny u jednoho nebo druhého rodiče.
Odborníci pracující s dětmi v (po)rozvodové situaci v tomto věku akcentují potřebu opakovaně děti
ujišťovat o tom, že za rozchod/rozvod rodičů nenesou žádnou vinu. Toto ujištění musí přicházet
od obou rodičů a z jednání rodičů musí být patrné, že tomu tak skutečně je, že nejde o prázdnou
frázi. Rodiče toho dosáhnou, když se před dítětem nehádají o záležitostech, které se ho týkají.
Pokud se to děje, pak dítě vnímá, že je zdrojem konfliktu mezi rodiči.

Mladší školní věk (cca 6–10 let)
Kolem 7 let dochází ve vývoji dítěte k předělu. Dítě začíná lépe chápat pojmy, začíná se utvářet
chápání času. Školní docházka významně ovlivňuje vývoj dítěte, dochází k osamostatňování,
zvyšuje se kapacita dlouhodobé paměti. Dítě začíná odvozovat svou hodnotu na základě přijetí
nebo odmítnutí ze strany svých vrstevníků. Začíná se u něj objevovat obava ze selhání. Vztahy
s kamarády jsou velmi důležité, možnost trvalého srovnávání poskytuje informace o vlastních
možnostech a kolem 9. a 10. roku významně klesá zájem o dospělé, který poklesne ještě více
později v pubertě.
Děti v tomto věku jsou obecně schopné porozumět verbálnímu jazyku, ale osvědčuje se vhodně
kombinovat rozhovor a různé hravé a tvořivé postupy (např. kreslení, drama, karty, loutky). Zároveň
je užitečné provázet proces různými jednoduchými komentáři nebo otázkami. Při rozhovorech
s dítětem s cílem získat informace nebo podrobný popis událostí, může dítě v tomto věkovém
období využívat lež nebo manipulaci s informacemi, aby vyhovělo potřebě vyjít vstříc dospělému
a informace podalo tak, jak očekává, že si je dospělý přeje slyšet. Rodiče se pak často setkávají
s tím, že děti jim říkají rozdílné věci, popisují stejnou událost jinak matce a jinak otci. Hledají za tím
manipulaci ze strany druhého rodiče, aniž by věděli, že dítě volí více či méně nevědomě tuto
obranou strategii s cílem vyhnout se nepříjemnému a vyhovět rodiči.
U dětí v tomto věku se také častěji projevuje regrese ve vývoji (návrat do dřívějšího vývojového
stádia), přestávají zvládat některé dovednosti, které dříve zvládaly samostatně a bez problémů,
mohou se objevit také psychosomatické potíže aj. Tyto hmatatelné projevy nepohody dětí využívají
někteří rodiče k tomu, aby poukazovali na negativní vliv setkávání dítěte s druhým rodičem, zvláště,
když ke zhoršení obtíží dochází při přechodu dítěte od jednoho rodiče k druhému. Rodiče si často
nejsou ochotni připustit, že příčinou není ani jeden z rodičů, ale že na vině je přetrvávající konflikt
mezi nimi.

Starší školní věk (cca 10–12 let)
Jak uvádí Delfos (2018), začíná si dítě v tomto věku budovat tzv. sociální identitu. Z toho, jak
se k němu chovají jeho vrstevníci a dospělí, odvozuje svoji hodnotu, svůj význam, který má pro
ostatní. Zesiluje se nezájem o dospělé a upřednostňování trávení času s vrstevníky. Děti si často
v tomto věku hledají idoly, se kterými se ztotožňují a chtějí se jim podobat.
Rozpad soužití rodičů řeší tyto děti často únikem. Může jít čistě o vyhledávání jiného prostředí
nezatíženého rodičovským konfliktem. Místo, kde je dobře s lidmi, se kterými je dobře. Nebo jde
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U dětí staršího školního věku jsou již poměrně vyspělé používání jazyka a reflexe, jak již bylo
uvedeno, významnou roli hrají vrstevníci, objevují se projevy nezávislosti či protestu. Dospívající
děti dávají přednost partnerskému zacházení ze strany dospělých.

Období puberty a adolescence (cca od 12 let)
Toto období představuje pro dítě především mnoho změn. Na fyzické úrovni dochází k překotnému
růstu, dozrávání pohlavních orgánů, ale také zásadní přestavbě mozku. Toto období je provázeno
značnou emoční nestabilitou, potřebou názorově se vymezovat vůči dospělým, a ještě více než
v předchozím období se vymaňovat z jejich vlivu. Vidění světa v tomto období bývá černobílé, to
se odráží i v zaujímání názorů a stanovisek, které jsou téměř vždy ultimativní. Jde o období plné
rozporů jak uvnitř, tak i navenek, na fyzické úrovni i vůči vnějšímu světu. Děti v tomto období často
bojují s pocity nejistoty v oblasti vlastního sebehodnocení a hledají skutečné výzvy, které by jim
umožnily převzít vlastní odpovědnost za sebe sama.
Období puberty a následné adolescence je velmi důležitým nástrojem evoluce. Jak uvádí Moll
a Dawirs, jeho cílem je prodloužit fázi učení, získat více prostoru pro předávání a tím zachování
důležitých zkušeností a hodnot a zároveň konfrontovat přijaté a zažité a podrobit je změně, pokud
je to žádoucí. Ve vztahu mezi rodiči a dítětem dochází postupně k odstřižení se a proměně jejich
vztahu v „partnerství“. Základem pro úspěšné dokonání této proměny jsou hluboké a jisté vztahy
v rodině.
Děti v tomto věku, jejichž rodiče se rozchází obvykle reagují následujícími způsoby:
■ uzavírají koalici s jedním z rodičů,
■ snaží se chránit slabšího rodiče,
■ přebírají roli dospělého.
Jejich reakce je silně ovlivněna černobílým viděním světa. Při uzavření koalice s jedním z rodičů
hraje často roli „vina“ jednoho z rodičů za rozpad vztahu. Děti jsou v tomto věku navíc velmi kritické
vůči dospělým, a proto např. nevěru hodnotí jako jednoznačné selhání toho rodiče, který se jí
dopustil. Nejsou schopny pochopit a přijmout, že vztah rodičů mohl být zřejmě ve více ohledech
nefunkční již před touto událostí. Často se také snaží postavit na stranu toho rodiče, který z rozvodu
vychází hůře. Zůstává opuštěný, zraněný a zklamaný, je slabší a svou potřebu péče a pomoci
demonstruje svým chováním. Nezřídka se pak stává, že děti v tomto věku přebírají roli partnera,
důvěrníka a suplují roli toho rodiče, který najednou chybí. Synové zastávají úkoly a role chybějících
otců a dcery chybějících matek. Stávají se z nich malí dospělí. V takové situaci samozřejmě
nemohou zvládat své základní úkoly spojené s dospíváním a stává se, že fázi dospívání nedokončí,
vlastně nedospějí. Následky takové újmy si pak nesou do svých budoucích vztahů a odráží
se ve ztížené schopnosti nebo neschopnosti zdravého sebepřijetí a navazování a udržování
zdravých vztahů.
Rodiče by si měli být vědomi toho, co jejich pubertální dítě potřebuje a zejména v rozvodové situaci
by měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, jestli potřeby svého dítěte dokáží naplňovat. Při
hledání řešení uspořádání života po rozvodu by měli své dítě přizvat k aktivní spolutvorbě těchto
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■ prázdniny a svátky,

řešení. Otevřeně s nimi o situaci komunikovat a vysvětlovat, proč se rozhodli, jak se rozhodli. Nesmí
přitom zapomínat, že jejich dítě je stále dítětem a tíhu odpovědnosti za rozhodnutí nesou oni.

■ náboženství,
■ finance,

Edukace rodičů – práva dětí

■ kontakty dětí s nerezidenčním rodičem, příbuznými a jinými vztahovými osobami,

SAMKO by měl rodiče seznámit s právy jejich dětí. Jde o práva, která v rámci své povinnosti (výkonu
rodičovské odpovědnosti), vykonávají rodiče vůči dětem a jde o specifická práva dětí v této situaci,
jimiž rodiče osvědčují svou specifickou kompetenci – provést své dítě bezpečně rozpadem svého
soužití:

■ komunikace mezi rodiči.
Je dobré zmínit se také o tom, jak s RP pracovat14:
■ Je dobré neměnit, co v minulosti fungovalo, např. tatínek jezdil se synem v neděli na hokejové
zápasy. Pokud tomu nic významně nebrání, je dobré to zachovat i s ohledem na dítě, pro které
je obecně dobré, pokud se toho příliš nemění.

■ Na kontakt s rodiči, prarodiči a dalšími blízkými osobami, k nimž má dítě vztah.
■ Být vyloučeno ze sporu dospělých.

■ Nebrat jako selhání nesouhlas nad jednotlivými body. Patří to k situaci, je to určitý vývoj.

■ Neposlouchat negativní hodnocení druhého rodiče ani dalších členů rodiny, nebýt nuceno toto
hodnocení s někým sdílet.

■ Je dobré sledovat strategii „nabízím“, ne „vyžaduji a chci“. Opřít se o zkušenosti, které máme
z doby, kdy vše fungovalo, a nabízet varianty. Používat „gesto otevřené dlaně“.

■ Komunikovat s oběma rodiči a dalšími blízkými lidmi kdykoliv (např. pomocí telefonu,
internetu aj.).

■ Začínat od jednoduchých věcí, na kterých se spíše shodneme, těžší nechat na později.

■ Mít u sebe věci připomínající druhého rodiče a jiné blízké lidi (fotografie, knihy, hračky aj.).
■ Na bezpečný domov u obou rodičů (včetně vlastního místa na spaní).

■ Počítat s dílčími neúspěchy, s tím, že to nebude snadné, a dopřát si několik pokusů.

■ Na to, aby lidé, s nimiž je dítě ve styku, nebyli pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

Rodičovský plán, i když není soudně vykonatelný15, je pro oba rodiče závazný. Společně se dohodli
na plnění této jejich vzájemné dohody/ smlouvy. Rodiče by měli vždy seznámit dítě s tím, co si
v rámci RP dohodli a čím je dítě starší, tím spíše by ho měli přizvat k vyjadřování svého pohledu
a názoru na to, co pro něj rodiče plánují.

■ Mít své věci (včetně oblečení, telefonu a jiných osobních věcí) a užívat je v prostředí obou
domovů.13

Edukace rodičů – zatímní dohody a jejich význam

■ Na spolupráci svých rodičů při předávání mezi dvěma domovy.

Edukace rodičů – rodičovský plán
Představuje velmi účinný nástroj pro rodiče. Je konkretizací „soudní dohody“ rodičů, která
se většinou omezuje jen na typ péče a strohý popis některých dalších pravidel, která si rodiče
domluvili (nebo jim je určil soud rozhodnutím). SAMKO by měl rodiče seznámit s tím, že rodičovský
plán (dále jen RP) existuje, příp. jim předat nějaký vzor RP nebo odkazy na dostupné RP
na internetu. Jako účinné se jeví také předání kontaktu na osvědčeného mediátora či poradnu, kde
jim pomohou rodičovský plán sestavit. Dále by měl seznámit rodiče s tím, jaká témata obvykle
zahrnuje:
■ nastavení péče o děti,
■ potřeby dětí,
■ bydliště,
■ předávání dětí,
■ školy v přírodě, sportovní soustředění, jazykové pobyty aj.,
■ přímá péče, výchova,

Zatímní dohody jsou velmi důležitým nástrojem, který rodičům pomáhá učit se domlouvat o věcech,
které se týkají dítěte. Je i důležitým nástrojem pro SAMKO. Při nedodržování zatímní dohody
se může ukázat, který z rodičů, i když rozumí, proč je to pro dítě důležité, není ochoten
se domlouvat, příp. se zatím není schopen domlouvat, protože ještě nezpracoval rozpad vztahu
s druhým rodičem. Pokud se jedná o neochotu, je třeba ji explicitně pojmenovat a takto označit
s tím, že takový rodič nejedná v zájmu dítěte a upřednostňuje své potřeby před potřebami dítěte.
Pokud je důvodem nedodržení, resp. nedodržování zatímních dohod neschopnost rodiče, je zahlcen
svými emocemi, není schopen zatím oddělit partnerskou rovinu od rodičovské, pak je na místě
individuální odborná pomoc pro takového rodiče a opět, pokud ji nechce podstoupit, není ochoten
pracovat na sobě kvůli dítěti a vyřešení konfliktu s druhým rodičem, pak to lze hodnotit jako
neochotu.
SAMKO by tedy měl vždy iniciovat zatímní dohody mezi rodiči. Mezi jednotlivými setkání s rodiči
(první schůzka – soudní jednání – druhá schůzka) vyhodnocovat, jak se který z rodičů k závazkům
ze zatímní dohody staví, jak se ve svém postoji a schopnostech posouvá. Zatímní dohoda
umožňuje posunout se od teorie k praxi, od slov k činům. Znění zatímních dohod SAMKO
zaznamenává do zápisu ze schůzky s rodiči a v průběhu případu ověřuje jejich dodržování, dílčí
výsledky si zapisuje do zápisu k případu, aby mohl vše v průběhu času zhodnotit.
V rámci edukace představí SAMKO rodičům, co je zatímní dohoda, o čem může být a proč jsou
důležité16:

■ školská zařízení,
■ mimoškolní aktivity, kroužky, sport,

■ Nedojde k přerušení kontaktu mezi rodičem a dítětem a tím se eliminuje riziko narušení
vztahu dítě – rodič.

■ zdravotní péče a péče dalších specialistů,
14
15
13

VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ
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16

Převzato z: Metodika edukace rodičů v rozvodové situace, Cochem.cz.
Nelze se obrátit na soud a domáhat se výkonu práv, vyplývajících z dohodnutého v RP
Převzato z: Metodika edukace rodičů v rozvodové situace, Cochem.cz..
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■ Již od počátku rodičům ukazují, že je žádoucí, aby péče o dítě po rozchodu rodičů byla
zajištěna oběma rodiči.

Bezprostřední následky rozvodu u dětí jsou17:
■ úzkost, deprese, zlost, „ztráta důvěry“,

■ Ukáží rodičům, že jsou schopni nějaké shody a dohody, byť dílčí, s rodičem, se kterým
aktuálně nevychází a tím je povzbudí v hledání dalších dohod a trvalých řešení.
■ Eliminují obavy rodičů, kteří jsou často na počátku nejistí, mají obavy, jak bude na změny
reagovat jejich dítě, a tak se nechtějí rovnou zavázat k trvalé dohodě, potřebují čas, aby si
ověřili, jak bude dohodnuté fungovat.
■ Dávají prostor dítěti, aby si vyzkoušelo rodiči dohodnutá pravidla.

■ psychosomatické obtíže,
■ poruchy chování.
U většiny dětí do dvou let po rozvodu rodičů tyto obtíže zmizí.

Dlouhodobé následky destruktivního rozvodu u dětí jsou:

■ Ukazují na kompetence rodičů – jestli jsou schopni hledat řešení s druhým rodičem,
spolupracovat a dohodnuté dodržovat.

■ pokles hladiny oxytocinu narušující schopnost vazby vůči komukoliv,
■ narušená vazba na nepřítomného rodiče a jiné lidi patřící k němu,

■ Eliminují návrhy na vydání předběžného opatření ve věci péče o nezletilé děti, které řízení
značně prodlužují a zpravidla vyhrocují spor.
SAMKO by se měl vždy snažit, stejně jako všechny další subjekty, které se s rodiči v rámci řízení
setkávají, o vedení rodičů k uzavření dohody. Není jeho úkolem s rodiči dohodu vypracovávat, ale
vést je k dohodě a příp. jim zprostředkovat službu, která jim pomůže se na dílčích věcech domluvit.
Úkolem SAMKO je zcela jistě pomoci rodičům uzavírat zatímní dohody, krátkodobé o konkrétních
dílčích věcech. Vždy, když je nějakým způsobem ohrožen nebo omezen kontakt dítěte s jedním
z rodičů, měl by SAMKO iniciovat dohodu rodičů o tom, jak se dítě uvidí s druhým rodičem do doby
dalšího soudního jednání. Jak často, jakou formou, kdy a jak si rodiče dítě předají. Přímo jim
pomáhá zatímní dohodu formulovat a v jeho přítomnosti ji uzavřít. Při soudním jednání se pak může
ptát, jak a zda byla tato dohoda dodržena. Stejně tak každá další věc, která momentálně pomůže
zlepšit situaci dítěte a je potřeba ji rychle vyřešit a dohodnout, by měla být předmětem zatímní
dohody rodičů.

■ více úzkosti ve vazbě na dostupného (rezidenčního) rodiče,
■ poruchy psychiky a zdraví s důsledky pro prospívání ve škole,
■ prodloužené dospívání,
■ horší vyhlídky na vyšší vzdělání,
■ zhoršená možnost osvojit si roli dospělého, který ve stálém soužití,
■ častější problémy s návykovými látkami i problémy ve vztazích,
■ snížená sebeúcta, problémy se sebehodnocením a sebepřijetím.

Role dítěte v konfliktních/destruktivních rozvodech může být popsaná následujícími
charakteristikami:

Dítěti je například třeba naplánovat a zaplatit tábor, příměstský tábor před prázdninami nebo
se blíží oslava narozenin dítěte, blíží se Štědrý den, aj.

■ prostředník,
■ důvěrník,

Edukace rodičů – rodičovská obstrukce

■ oběť,
■ spolubojovník,

Rodiče by měli vědět, jaké chování a strategie jsou nežádoucí a poškozují jejich dítě. Takový soubor
názorů a chování, které brání většímu zapojení druhého rodiče do péče, označujeme jako
rodičovskou obstrukci:

■ zpravodaj,
■ viník,

■ zpochybňování rodičovských kompetencí druhého rodiče,

■ rozmazlenec.

■ nepravdivá nařčení (agresivní chování, sexuální zneužívání),
■ nepředávání dítěte ke styku,
■ nařčení ze zhoršení zdravotního stavu po styku s rodičem.

Edukace rodičů – dopady nezvládnutého rodičovského konfliktu na dítě
Nejzávažnějším dopadem nezvládnutého rodičovského konfliktu je narušení vztahu dítěte s jedním
z jeho rodičů. Narušený nebo chybějící vztah je velmi těžké „opravit“, nově vybudovat. Další dílčí
dopady rozpadu soužití rodičů uvádí ve skriptech ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO Matoušek:

Edukace rodičů – další zdroje informací o prožívání a potřebách dítěte
Další materiály nebo odkazy na ně předá SAMKO, vytištěné nebo formou e-mailu, rodičům
ke shlédnutí, přečtení na doma. Viz. kapitola MATERIÁLY PRO DĚTI A RODIČE.

Edukace rodičů – vhodné a dostupné zdroje odborné pomoci
SAMKO by měl mít přehled o tom, jaké odborné služby jsou pro rodiče v rozvodové situaci vhodné
a měl by také disponovat pravidelně aktualizovaným seznamem dostupných poskytovatelů těchto
služeb.

17
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viz. str. 20 a 21, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
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Obecně lze v situacích rozpadu vztahu rodiny a hledání řešení při nastavení péče o děti, rozvodu
manželství či majetkové vyrovnání využít těchto služeb:

postoje rodičů poté, co prošli edukací od SAMKO je klíčové pro pozdější posuzování rodičovských
kompetencí a při formulování procesního stanoviska SAMKO.

■ Základní a navazující edukace (součástí může být podpora klientů při vypracování
rodičovského plánu)
■ Mediace
■ Spolupráce s psychologem
» na řešení orientovaná,
» krátkodobá/dlouhodobá,
» individuální/párová/se zapojením dítěte,
» potřeba s klienty vydefinovat zakázku, tzn. co je cílem spolupráce, zda je možno na tomto
cíli a za jakých podmínek pracovat (častou zakázkou je v rámci individuální spolupráce
podpora při vyrovnání se s rozpadem soužití, zpracování rozchodu, v rámci párové
spolupráce je častou zakázkou podpora klientů v nastavení pravidel rodičovské
komunikace, hledání řešení nastavení péče o dítě s ohledem na jeho potřeby),
» za snahou rodičů o zapojení dítěte do spolupráce jsou pak zpravidla obavy rodičů
o aktuální psychické rozpoložení dítěte v souvislosti s rozchodem rodičů či adapčních
obtíží na novou životní situaci.
■ (Psycho)terapie
» vedená kvalifikovaným odborníkem – psychoterapeutem,
» individuální/párová/rodinná,
» krátkodobá (do tří měsíců)/střednědobá/dlouhodobá (nad 6 měsíců).
■ Právní služby
» individuální (např. interaktivní počítačový program určený pro terapeutickou práci
s dítětem Archipelago18, který vyvinula Games4Therapy, s.r.o.),
» skupinové (např. podpora dětí v rozvodové situaci v rámci vrstevnické skupiny –
organizace Jak Dál? z.s.19, která vyvinula kroužek Dětský průvodce světem rozvodu),
» kombinované programy pro rodiče a děti zároveň, jako např. v programu Dítě v centru
zájmu20, který poskytuje v Brně SPONDEA, z.ú. nebo Rozchodem rodina nekončí21, kterou
v Praze realizují ve spolupráci Aperio, společnost pro zdravé rodičovství, z.s. s Ligou
otevřených mužů (LOM)

Informace o doposud využité odborné pomoci
SAMKO také zjišťuje, jestli a jakou odbornou pomoc už rodiče využili. Potřebuje vědět, co mají
rodiče za sebou a s jakým efektem, aby mohl příp. (ne)navrhovat jinou, další pomoc, příp. pak při
soudním jednání vznést návrh na uložení odborné pomoci a doporučit nějakou konkrétní formu
nebo i poskytovatele. Dále by se v zápisu ze schůzky s rodiči měly objevit poznámky ohledně
pozorovaných postojů a projevů chování rodičů. Mít možnost pozorovat vývoj nebo stagnaci

19
20
21

Během schůzky s rodiči (nebo kvůli lepšímu plánování už před ní) je dobré domluvit termín schůzky
s dítětem, dětmi. Pokud byl termín domluven už dříve, zbývá domluvit pravidla této schůzky
a vysvětlit rodičům, jak o ní mají s dítětem mluvit. SAMKO ověří, jestli rodiče s dítětem o rozpadu
svého soužití mluvili a jak se to stalo. Kdo mluvil s kým, kdy a jaká slova použili. Tohle je důležité,
umožňuje to fokusovat rodiče na potřeby svých dětí a zároveň nastavovat určitá pravidla. Často
používané formulace jako: „tatínek nás opustil“, „maminka nás opustila“ je potřeba označit jako
nevhodné a vysvětlit, že není správné takto s dětmi mluvit. Tatínek opustil maminku nebo maminka
opustila tatínka. Stalo se to na vztahové úrovni, rodiče se musí snažit oddělit partnerskou rovinu
do rodičovství. I když jeden rodič odešel ze společné domácnosti, neznamená to, že opouští také
společné dítě. Je to jen dočasná situace a rodiče už hledají společné řešení, jak zajistit, aby oba
rodiče i přes rozdělení domácností, byli pro dítě dostupní.
Pokud dokáží rodiče ušetřit své dítě konfliktního jednání mezi sebou, je možné domluvit, aby dítě
přivedli společně. SAMKO si může chvíli povídat s nimi se všemi, rodičům může nabídnout kávu
nebo čaj a chvíli mohou být všichni spolu. Dítěti to dává prostor zvyknout si na prostředí a seznámit
se se SAMKO. Ten může pozorovat interakci dítěte s oběma rodiči. Pokud jsou rodiče vysoce
konfliktní, je dobré domluvit, aby jeden rodič dítě přivedl a druhý ho vyzvedával. Zapojením obou
rodičů vyjadřuje SAMKO, že je vnímá oba jako důležité v životě dítěte a neztratí přitom možnost
pozorovat interakci dítěte s oběma z nich.

Shrnutí – 1. Schůzka s rodiči
■ Představení role SAMKO v řízení

■ Specifické služby pro děti

18

Domluvení schůzky s dítětem

■ Zjištění základních informací o průběhu řízení a situaci rodičů a dítěte
■ Edukace rodičů
■ Informace o dosud využité odborné pomoci
■ Domluvení schůzky s dítětem

První schůzka s dítětem
Příprava na setkání s dítětem
Před setkáním s dítětem si musí SAMKO projít všechny informace, které získal jak ze spisové
dokumentace, tak na první schůzce s rodiči. Připraví si také zápis ze schůzky s dítětem (vzorový
dokument je přílohou metodiky) a zaznamená si do něj všechny důležité informace, které už má.
Zjišťováním informací o dítěti SAMKO skládá celý široký kontext situace kolem dítěte. Poznává ho,
rozpoznává jeho potřeby, přímo i nepřímo zjišťuje důležité skutečnosti. Před samotným rozhovorem
by si měl vždy znovu uvědomit, proč a s jakým cílem rozhovor realizuje.

https://www.games4therapy.com/produkty/
https://jakdal.eu/pro-deti/krouzek-detsky-pruvodce-rozvodem/
http://ditevcentruzajmu.cz
https://www.aperio.cz/kurzy/rozchodem-rodina-nekonci, https://ilom.cz/kurz/rozchodem-rodina-nekonci/
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» Ve vztahu k rodičům (co by od nich chtělo, potřebovalo)

Jaké jsou úkoly SAMKO?

» Ve vztahu k řízení (participace)

ÚKOLY SAMKO

ČINNOST, VÝSTUP

Zastupování dítěte v řízení

» formulace procesního stanoviska (návrh na uspořádání
péče o dítě po rozvodu s ohledem na jeho nejlepší zájem)
» aktivní účast SAMKO v řízení (usměrňování řízení
prostřednictvím procesních stanovisek)

Podpora dítěte v řízení

■ Jak je to doma teď?
» Komunikace dítěte s oběma rodiči
» Kontakt dítěte s oběma rodiči
■ Co by chtělo dítě rodičům vzkázat?

» poskytování informací
» zajišťování účasti dítěte na rozhodovacích procesech,
které se ho týkají, hledání vhodných forem zapojení dítěte
(participace)
» příp. doporučení odborné služby pro dítě

■ Co by mělo v životě dítěte zůstat? (I když bude hodně změn, co by bylo fajn, kdyby se měnit
nemuselo?)
■ Důležité osoby a zdroje dítěte
■ Škála emocí
■ Pozorovaná neverbalita a interakce

ÚKOLY SAMKO

ČINNOST, VÝSTUP

Edukace rodičů

» předávání důležitých informací o prožívání a potřebách
dětí v rozvodové situaci (cíl: vést rodiče k dohodě, která
zohlední nejlepší zájem dítěte)
» zprostředkování prožívání a potřeb konkrétních dětí
daných rodičů (po rozhovorech s dětmi; cíl: identifikovat
potřeby dětí a vést rodiče k naplňování těchto potřeb)

Spolupráce s ostatními subjekty
(soud, poskytovatelé odb. pomoci)

» přijetí jednotných principů spolupráce a jejich realizace
v každodenním životě

Ve vztahu SAMKO – DÍTĚ by dítě mělo vždy být tím, kdo mnohem více dostává. Přirozeně i SAMKO
potřebuje něco získat od dítěte, a to jsou především informace, ale také ochota k rozhovorům
se SAMKO příp. i soudem. Zatímco SAMKO má POVINNOST svou činnost a cíle v rámci ní naplnit,
DÍTĚ má PRÁVO ze spolupráce se SAMKO něco získat. Může se ale tohoto práva a jeho naplnění
vzdát. Čistě i jen z toho důvodu, že prostě nechce.
SAMKO v rámci své činnosti neustále balancuje na hraně: DÍTĚ PODPOŘIT vs. DÍTĚ VYTĚŽIT. Vždy
by mělo zvítězit – dítě podpořit i na úkor toho, že některé informace nezíská, že jeho práce bude
v tomto ohledu obtížnější.
SAMKO by si měl před každým rozhovorem s dítětem připomenout, co uvádí Delfos:
„Pro rozhovor bude prospěšné, věnujeme-li pozornost zájmu dítěte, a naopak, rozhovoru
uškodí, budeme-li sledovat vlastní zájem.“22

Jaké úkoly má SAMKO v rámci rozhovoru s dítětem?
Úkoly zohledňující potřeby dítěte:
■ Dát dítěti srozumitelnou formou informace, umožnit mu ptát se, vysvětlovat
■ Umožnit dítěti sdílet své obavy
■ Umožnit dítěti mluvit o svých emocích
■ Umožnit dítěti získat podporu:

Promyšlená struktura informací, které potřebuje SAMKO získat mu pomáhá být v rozhovoru co
nejpřirozenější, nepostupovat jako podle seznamu. Rozhovor je dobré rozvíjet přirozeně a vést dítě
nenásilně k tématům, která SAMKO potřebuje otevřít. Aby se SAMKO dokázal od struktury
odpoutat, a přitom ji v podvědomí sledovat, je důležité vědět proč se ptá a co mu zjištěné informace
prozradí.

Informace, které potřebuje SAMKO z rozhovoru s dítětem získat

» Pomoc v komunikaci s rodiči
» Dostupné informace a knihy pro děti
» Zdroje pomoci mimo SAMKO (linky důvěry, krizová centra apod.)
■ Zprostředkovat dítěti možnosti a formy jeho účasti v řízení (mít vliv na rozhodování):
» Přímo = slyšení u soudu
» Nepřímo = zprostředkovávat sdělení dítěte soudu, rodičům

Úkoly zohledňující potřeby SAMKO:

Základní informace o dítěti má SAMKO již z rozhovoru s rodiči a měl by je mít v rámci přípravy
zapsané do zápisu ze schůzky s dítětem předem. Aktuálně doplňuje dohodnuté oslovení dítěte.
Tím, že si zapamatuje jméno dítěte, oslovení, které dítě preferuje, mu ukazuje, že je pro něj důležité,
že potřeby dítěte bere vážně a záleží mu na něm.
Nejzávažnějším dopadem nezvládnutého rodičovského konfliktu je bezpochyby narušení vztahu
dítěte s jedním z rodičů.23 SAMKO by měl být schopen detekovat riziko možného narušení vztahu
dítěte k jednomu z rodičů a měl by svým působením tomuto riziku předcházet. Vždy by měl
zjišťovat, jaký kontakt má aktuálně dítě s oběma rodiči, jak probíhá komunikace mezi dítětem
a každého z rodičů, jestli je dovolená a oběma rodiči vzájemně podporovaná.

Získat důležité informace:
■ Názor dítěte na situaci
22

■ Přání dítěte:

23
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Pověz mi…, Martine F. Delfos, Portál 2018, ISBN 978-80-262-1327-7
Závěry 3. rodinněprávního sympozia
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Dále by se měl SAMKO snažit zjistit, jestli má dítě některá témata, ke kterým se zásadně vyjadřovat
nechce. Nechce o nich mluvit a ani si nepřeje, aby se někdo (SAMKO nebo soud) na tyto věci ptal.
I to, že dítě o něčem mluvit nechce nebo nemůže, poskytuje důležitou informaci, kterou je třeba
zahrnout do hodnocení celkové situace dítěte.

neverbálním způsobem. Vývoj toho, jak se dítě cítí je možné opět zaznamenávat v průběhu celé
spolupráce.

SAMKO by měl s dítětem také projít, co by si ve svém životě přálo zachovat. Nesmí ale v dítěti
vzbudit dojem, že to dokáže zajistit. Je dobré používat k tomu určené techniky např. „Kdybys měl/a
kouzelnou hůlku a mohl/a zařídit…, Kdybys ulovil/a zlatou rybku…“ Je důležité pak dítěti vysvětlit, že
rozvod představuje ztrátu pro každého, každý o něco přijde, a i ono se pravděpodobně bude muset
vyrovnávat s tím, že něco ztratí, jeho život se bude měnit. Pro pozdější komunikaci s rodiči je
důležité, aby SAMKO věděl, co by si dítě přálo ve svém životě zachovat, co je pro něj mimořádně
důležité. Spolu s rodiči pak rozklíčoval, jaké potřeby se za přáním dítěte skrývají a jak je mohou
rodiče naplnit, příp. které z nich ano a které z nich ne a podpořil je v tom, aby o tom s dítětem mluvili.
SAMKO by se měl snažit dítě podpořit v komunikaci s rodiči a nabídnout mu, že některé pro dítě
důležité záležitosti, které dítě neumí nebo nechce sdělit rodičům napřímo, může rodičům
zprostředkovat on. Takový slib ale může dítěti dát jen tehdy, když bude schopen jej dodržet. SAMKO
má dítěti vytvořit bezpečné a důvěrné zázemí. Musí se zdržet všeho, co by mohlo narušit důvěru
dítěte v jeho osobu. Je důležité mluvit s dětmi narovinu a transparentně popisovat své možnosti,
ale i limity. Není úlohou SAMKO dítě zachránit a splnit mu nemožné. To by dítě mělo od SAMKO vždy
slyšet.
Ke zmapování celkové situace dítěte patří také zjištění, jestli má dítě nějaké další důležité osoby
(vyjma svých rodičů), které by mu mohly být v této situaci zdrojem opory a klidného zázemí. Situace
dítěte je v období rozpadu vztahu jeho rodičů velmi nejistá. Dítě potřebuje ostrůvky jistoty v podobě
zázemí nezatíženého rodičovským konfliktem a osoby, které budou v rodičovském sporu neutrální.
SAMKO pomůže dětem pomoci, uvědomit si, jestli takové osoby ve svém okolí mají, příp. jim může
pomoci naplánovat pravidelné kontakty s nimi. K takovým osobám mohou patřit prarodiče, jiní
příbuzní, vedoucí v kroužcích, učitelé a jiné osoby, které jsou dítěti často dostupné a ke kterým
může mít dobrý vztah.
Velmi důležité je také pozorování a zaznamenání neverbálních projevů dítěte a interakce s rodiči
nebo sourozencem příp. sourozenci. SAMKO se snaží vždy motivovat rodiče, aby na schůzku
přivedli dítě/děti společně. Vždy ale platí, že je to žádoucí pouze v případě, že to zvládnou bez
hádek a dalších nepříjemností. Pokud to nemohou zaručit, je možné domluvit, aby jeden rodič dítě
přivedl a druhý ho vyzvedl, aby SAMKO mohl pozorovat a zažít dítě s každým z rodičů. Pokud je
v rodině více dětí, je pro SAMKO důležité mít možnost setkat se s všemi dětmi na chvíli najednou
a pak mít čas na každé dítě zvlášť. Když vidí všechny děti najednou, může pozorovat vztahy mezi
nimi, kdo z nich „přebírá“ odpovědnost, je aktivnější, více mluví, usměrňuje druhé apod. To mu opět
zprostředkovává důležité informace, pomáhá skládat široký kontext situace kolem dítěte, dítěte.
I v samostatném rozhovoru s dítětem, je neverbální projev velmi důležitý. V zápiscích SAMKO
se pak mohou objevovat věty jako:
„Když jsme se bavili o mámině novém příteli, uhnul Tonda pohledem a odtáhl se od stolu…“
„Když jsme s Kačkou probírali přespávání u taťky, začala si kousat nehty a ošívat se…“
Všechna taková pozorování jsou důležitá a doplní celkový obraz o momentální situaci dítěte. Při
dalším setkání s dítětem je pak možné pozorovat, jestli se tyhle projevy nějak mění nebo zůstávají
stejné. Velmi důležitá pak jejich interpretace a SAMKO si musí být neustále vědom toho, že je
hodnotí správně nedochází k misinterpretaci. Významy mohou být všelijaké, jde jen o malý střípek
do velké mozaiky.
V průběhu schůzky je také možné zaznamenat, jak se dítě momentálně cítí. Míněno v situaci
rozpadu vztahu jeho rodičů, jaké to je teď být dítětem v té dané rodině. Jednak to umožní bavit
se o emocích, které může dítě prožívat a pomůže mu to vyjádřit, jak situaci prožívá. Jednoduchým
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Uzpůsobení prostor
S ohledem na věk dítěte je dobré uzpůsobit vybavení prostor (viz. Příprava SAMKO na činnost,
VHODNÉ PROSTORY) a promyslet metodu vedení rozhovoru s dítětem, stejně tak volbu pomůcek.
Pokud zastupuje SAMKO více dětí v rámci jedné rodiny, je důležité, aby si dobře rozvrhl čas
a rozmyslel, co může sdělit oběma dětem najednou (s ohledem na jejich věk) a o čem bude chtít
mluvit s každým zvlášť. Od rodičů by měl už mít informace, jestli zvládnou děti chvíli počkat
samotné ve vedlejší místnosti, aby mohl SAMKO mluvit chvíli s každým dítětem zvlášť. Pokud ano,
připraví si pro ně nějakou činnost, příp. od rodičů ví, co by dítě zabavilo. V případě, že dítě nezvládne
zůstat chvíli samo, musí s ním ve vedlejší místnosti zůstat buď jeden z rodičů nebo musí SAMKO
naplánovat schůzku s dětmi odděleně.

Vedení rozhovoru s dítětem
■ Vedení rozhovoru s dítětem dle věku – metody, použité materiály a pomůcky ulehčující
komunikaci a navázání vztahu
» Specifika komunikace dle věku
» Specifika prožívání a potřeb dětí v rozvodové situaci dle věku
Schůzku je nejlepší začít neformálním rozhovorem s rodiči i dětmi. S dětmi mluvit např. o tom, jak
by chtěly, aby je SAMKO oslovoval, příp. se zeptat, jak jim říkají kamarádi, rodiče, jak je oslovují
ve škole. Pokud se podaří, že s dětmi přijdou oba rodiče, je dobré je ocenit a chvíli se zastavit u toho,
že přišli všichni spolu. Možná je to po nějaké době poprvé, kdy jsou zase všichni spolu
a „pojmenovat“, že i když se rodiče rozchází, společné pouto zůstává, protože zůstávají rodiči
společného dítěte. Důležité je navodit bezpečí a důvěru a připravit děti na moment, že rodiče
odejdou. SAMKO může říci, že nejdříve se zeptá na pár věcí rodičů (před dětmi) a oni se pak rozloučí
a odejdou. Vrátí se v dohodnutý čas. Prvotní pozornost a komunikace je tak upřená na rodiče, děti
jsou v roli pozorovatelů a zvykají si na prostředí.
Následně se rodiče rozloučí, zopakuje se čas, kdy si přijdou rodiče děti vyzvednout a rodiče
odchází.

Fáze rozhovoru
Fáze rozhovoru s dítětem je možné rozdělit následovně:

Navázání vztahu s dítětem
SAMKO naváže na informace, které získal o dítěti od rodičů. Snaží se k dítěti přiblížit skrze neutrální
témata nebo témata, která dítě baví. Mohou se spolu bavit o zálibách, o cestě k SAMKO, jaká byla,
jaké mělo dítě pocity z plánovaného setkání se SAMKO. SAMKO může shrnout, co o dítěti ví (jméno,
jak mu má říkat SAMKO, věk, škola, záliby…) a pak se představí SAMKO sám, svou osobu (zatím ne
roli). Mluví o své osobě, co jemu se líbí, mluví o své rodině (vlastní děti nebo sourozenci, táta, máma
apod.) a může ukázat dítěti nějaké fotky – pouští dítě do svého soukromí. Z titulu své práce se musí
dostat do soukromí dítěte, proto je fér a partnerské, když ukáže dítěti něco ze svého soukromí.
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Informace – průběh setkání a cíl

příp. další účastníci řízení. SAMKO by měl zajistit, aby dítě, které chce být soudem slyšeno, tyto
informace mělo předem a rozumělo jim.

SAMKO řekne dítěti, jak asi dlouho budou spolu, že si budou hlavně povídat. Ujistí děti, že není třeba
se obávat, rozhovor bude neformální. Je dovoleno a žádoucí, hodně se ptát, skákat do řeči, nebát
se používat slova, na která je dítě zvyklé. Naopak, když řekne SAMKO něco, čemu dítě nerozumí, je
dobré se hned zeptat. SAMKO se dítěte zeptá, jestli ví, kdo je to kolizní opatrovník, jestli s ním o tom
rodiče nebo někdo jiný mluvil. Zeptá se, jestli rodiče předali dítěti (nebo přečetli) dopis od SAMKO
a jestli dítě vidělo video, kde je vysvětlené, kdo SAMKO je? Může nabídnout, že se na něj společně
podívají a že pak SAMKO doplní další informace.

Pokud se dítě chce setkat se soudcem a být slyšeno, pak by měl SAMKO s dítětem domluvit detaily
a pravidla setkání. Před samotným slyšením si ještě naplánovat kratší schůzku s dítětem, kdy
se domluví na neverbální komunikaci nebo signálech, které SAMKOVI umožní rozpoznat, kdy se dítě
necítí dobře a chce rozhovor ukončit, kdy nechce odpovídat na položenou otázku apod. Cílem je
zajistit dítěti maximální komfort a podporu během slyšení.

SAMKO a dítě se setkávají hlavně proto, aby SAMKO dítě více poznal, zjistil, co si dítě o situaci
doma myslí a jak se v ní cítí. Potřebuje dítěti vysvětlit, jak mu může v rámci řízení pomoci (a taky co
už udělat nemůže), je tu od toho, aby dal odpovědi na všechny otázky, které se dítěti v souvislosti
s řízením a situací doma honí hlavou.

Obsah rozhovoru s dítětem

Cílem setkání je poznat se, aby dítě získalo někoho, na koho se může obrátit, když bude potřebovat
nějakou pomoc nebo se bude chtít ptát a dozvídat další informace. SAMKO má za úkol ostatním
dospělým (soudci, rodičům) pomoci pochopit, jak se dítě cítí, co potřebuje a co by chtělo. Je jeho
úkolem vysvětlit to tak, aby o tom soudce přemýšlel až bude rozhodovat, rodiče přemýšleli, když
se budu domlouvat co a jak dál.

Významnou součástí role SAMKO je zajistit participaci dítěte, která by se primárně a z větší části
měla odehrávat prostřednictvím poskytování informací. Participace se neomezuje pouze na slyšení
u soudu a zjišťování názoru dítěte, spíše jde o zapojení dítěte v širším kontextu a různými formami:

Informace sdělované dítěti

■ poskytování informací,
■ vysvětlování,
■ možnost ptát se (i opakovaně),

Pravidla rozhovoru
Pro SAMKO je nezbytné zaznamenat důležité skutečnosti ze schůzky s dítětem. Je důležité dítěti
vždy vysvětlit, proč si některé věci potřebuje SAMKO zapsat a co se s jeho poznámkami bude dít
dál. Na druhou stranu by pořizování poznámek mělo zabrat ze setkání s dítětem naprosté minimum
času. Jde spíše o kusé informace a hesla. Vypracování zápisu by se mělo odehrát ideálně
bezprostředně po schůzce, kdy si je ještě SAMKO schopen vše vybavit a zanést do zápisu.
SAMKO by měl vždy k dítěti uplatňovat maximálně možný partnerský přístup, potřebuje, aby si dítě
k němu vybudovalo důvěru. Měl by vést dítě k tomu, že informace (jeho postoje, názory a přání) jsou
důležité a mají moc ovlivnit rozhodování soudce nebo i rodiče samotné a jejich chování. Některé
informace z rozhovoru mohou zůstat jen mezi nimi, ale takové informace se nikdo jiný nedozví a nic
se nezmění.

■ možnost vyjadřovat své potřeby,
■ názor a
■ přání.
K realizaci participace dítěte pak přispívají rodiče, kolizní opatrovník, soudce, ale třeba
i poskytovatel odborné pomoci. Jde o to umožnit dítěti účastnit se, způsobem odpovídajícím jeho
možnostem, schopnostem, ale také preferencím, procesu utváření podoby jeho života po rozvodu.
Zapojení dítěte reaguje na jeho potřebu:
■ respektu vůči jeho potřebám a prožívání ze strany rodičů,
■ respektu vůči jeho přání ze strany soudu, který o něm (spolu)rozhoduje,

SAMKO by měl dítě podpořit v tom, aby společně našli a domluvili způsob, jak důležité informace
sdělit rodičům a soudu. Transparentně by měl SAMKO také dítě poučit o tom, že pokud se dozví
některé informace, které jsou zvlášť závažné, má povinnost o tom informovat. K takovým
informacím patří všechny, na které se vztahuje oznamovací povinnost.
Děti zpravidla chtějí, aby se o jejich pocitech a potřebách rodiče dozvěděli, často se ale obávají
jejich reakce. Nechtějí rodičům situaci ztěžovat, chtějí se vyhnout nepříjemné reakci nebo nechtějí
způsobit další smutek, starosti.

■ být slyšet, mít hlas, mít pozornost dospělých, kteří významně ovlivňují jeho život,
■ nebýt bezmocný – mít alespoň nějakou moc ovlivnit to, co se děje, co dítě čeká, co rodiče
dohodnou, soud rozhodne.
Jak uvádí Knetlová, nejde o to „zda dítě zapojit, ale jak“ a proč je zapojování dětí do rozhodovacích
procesů důležité24:
■ Děti tím získávají povědomí o svých právech.
■ Mohou získat vyšší pocit jistoty a sebedůvěry – pomocí nových zkušeností, znalostí
a dovedností. Pokud má být dítě zapojeno do soudního řízení, je v zájmu dítěte, aby bylo
zapojeno s ohledem na své specifické potřeby.

Informace: SAMKO – dítě
SAMKO se s dítětem může domluvit na tom, a měl by si to vždy pečlivě poznamenat, které
informace jsou pouze pro něj a které mohou dostat i jeho rodiče a soud. Příp. pokud je SAMKO
sdělit potřebuje, jakou formou to může udělat, aby to nepůsobilo jako přímé sdělení dítěte, ale jako
interpretace toho, co SAMKO ze setkávání s dítětem a jeho rodiči zjistil, vyvodil.

■ Mohou se aktivně podílet na změně, která se jich týká.
■ Mohou vyjádřit to, co chtějí.
■ Mohou snáze porozumět tomu, co se děje.

Informace: soudce – dítě
Informace, které sdělí dítě během slyšení soudci, musí být zapsány do protokolu, který je veřejnou
listinou. To znamená, že se k těmto informacím dostanou jak rodiče, tak i jejich právní zástupci,
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KNETLOVÁ, Zlata. Čí je to hra?: zapojování dětí do rozhodovacích procesů jako promyšlená strategie při
práci s rodinou ve sporech o dítě.
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■ Mají možnost volby.
■ Uvědomí si svoje role v rodině i širších sociální prostředí.
■ Učí se a zlepšují si sociální dovednosti (empatie, naslouchání, vyjednávání, schopnost
dohody).
■ Mají možnost učit se prosazovat své potřeby a zájmy.
Základním úkolem SAMKO je zajistit, že dítě porozumí tomu, že má právo participace, ale zapojit
se jakýmkoliv způsobem, není jeho povinnost. Je důležité dítěti vysvětlit všechny dopady jeho
(ne)zapojení a také dítě transparentně informovat o tom, co se stane s informacemi, které svěří
jemu nebo soudci. Je důležité umožnit mu zvolit si, jestli chce nebo nechce být zapojeno.

SAMKO a možná i další pomáhají rodičům s domluvením důležitých pravidel. Když to rodiče
nezvládnou sami, rozhoduje soud, proto probíhá soudní řízení.
Soudního řízení se účastní rodiče (a jejich právní zástupci – advokáti) a taky dítě a jeho zástupce –
SAMKO. Rodiče přináší každý svou představu o tom, jak by měla péče o jejich dítě (to, jak se budou
o dítě starat, s kým, jak často a jak dlouho dítě bude) po rozvodu vypadat. Úkolem SAMKO je
předložit taky takovou představu, která bude odpovídat tomu, co je pro dítě nejlepší.
Ne vždy to, co dítě chce, je pro něj taky nejlepší. Např. by si přálo jíst jeden den jenom samé
sladkosti, to by se dítěti moc líbilo, ale protože je dítě, nedokáže domyslet některé věci, např. že mu
bude asi hodně špatně, může zvracet a že to pro něj není vůbec zdravé.

SAMKO by měl dítě seznámit s jeho právy v rámci řízení, měl by vysvětlit svoji roli a domluvit
se s dítětem na tom, jak ho může kontaktovat i mimo domluvené schůzky.

Proto má dítě v řízení dospělého zástupce, který sice zjistí, co by se dítěti líbilo, co by chtělo, ale
ještě to posoudí z pohledu dospělého, který má zkušenosti s tím, co je pro děti v jeho věku a situaci
dobré, co potřebují a pak předloží nějaký návrh za dítě.

Práva dítěte v řízení

Je to asi jako puzzle. SAMKO skládá celý obrázek o dítěti, ale některé velmi důležité dílky té
stavebnice mu může dát jen dítě.

SAMKO musí samozřejmě znát všechna práva dítěte, které mu plynou z titulu jeho role jako
účastníka v řízení25. Těch si musí být vědom především on a musí se vždy snažit jako jeho zástupce
v řízení využít maximum těchto práv a dostát všem povinnostem, které z nich vyplývají, aby pomohl
prosadit nejlepší zájem dítěte. Dítě je především nositelem práv a ta je důležité mu vysvětlit. Tato
práva jsou dobře definována v Úmluvě o právech dítěte v čl. 3:

■ Co dítě prožívá
■ Co si dítě přeje
■ Jaký má názor na situaci doma

„Dítě, které má podle vnitrostátních předpisů dostatečnou schopnost chápat situaci, bude mít
v soudním řízení, které se jej týká, zaručena následující práva nebo bude mít možnost se těchto
práv domáhat:
a) dostávat příslušné informace,
b) být konzultováno a moci vyjádřit svůj názor,
c) být informováno o možných důsledcích vyhovění jeho názoru a o možných důsledcích
jakéhokoliv rozhodnutí.“

Informace ve vztahu k řízení
■ Průběh řízení
» Role SAMKO v řízení
» Možnost mluvit se soudcem/soudkyní
■ Typy péče

SAMKO musí skládačku doplnit o dílky, na které je důležité také myslet:
■ Co dítě potřebuje vzhledem ke svému věku
■ Vztah dítěte k mámě

■ Rodičovský plán

■ Vztah dítěte k tátovi

S ohledem na věk dítěte by měl SAMKO vysvětlit alespoň základní věci spojené s řízením:

■ Další pro dítě důležité osoby a jeho vztah k nim

Když se rodiče rozchází, je to pro všechny těžké. Nejlepší je, když se zvládnou domluvit na tom, jak
se budou starat dál o svoje děti, když už spolu nebudou bydlet. To je potřeba promyslet, rozdělit si
úkoly a taky čas, který bude jeden a druhý rodič trávit s dětmi. Důležité je, domluvit nějaká pravidla,
která jim pomůžou dodržovat to, co si domluvili. Někdy se to rodičům nedaří, můžou se často hádat
a je pro ně těžké vůbec spolu mluvit. Pro děti není taková situace dobrá, ani pro rodiče. Proto soud,

■ Škola

25

viz. kapitola Dítě jako účastník řízení (participační práva dítěte) str. 213 a 218, Skripta ke Vzdělávacímu
kurzu SAMKO
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■ Zdraví
■ …
SAMKO pak takový obrázek (puzzle skládačku) předloží soudu a také vysvětluje rodičům, proč si
myslí, že právě tak by se měli o dítě po rozvodu společně (i když každý v jiné domácnosti) starat.
SAMKO neví, jak soud rozhodne nebo jestli se rodičům podaří domluvit, ale může dítěti slíbit, že
se bude snažit na ně působit tak (na rodiče i soud), aby mysleli na to, co je dobré a důležité pro dítě.
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I když SAMKO dítě zastupuje, některé věci může udělat i dítě samo. Není v řízení bezmocné, má
svého zástupce a má také možnosti, jak do řízení vstoupit. Když se rodiče nedomluví, rozhodne
o dítěti soud. Dítě má možnost seznámit se s tím, kdo o něm rozhoduje, promluvit s ním, zeptat
se co je pro něj důležité a nechat si vysvětlit proč. Může mu sdělit, co považuje za důležité, aby soud
věděl. Právní terminologie používá termín „výslech účastníků“, ale v případě dítěte je tento výslech
brán spíše jako slyšení a takové by mělo mít nejlépe formu rozhovoru. I tady platí, že potřeby dítěte
by měly převážit nad potřebou soudu.

že vždycky, když se rodiče rozchází, znamená to pro děti, že budou mít dva domovy. U mámy
a u táty. Další zásadní informace dětem je, že ať už bude soudem nebo rodiči domluven jakýkoliv
typ péče, oba rodiče jim zůstávají. Oba rodiče budou mít i nadále nejen právo ale i povinnost
se s dítětem vídat, vychovávat je a starat se o ně. Tyto informace často dětem uleví, samotné mají
často strach, že rozvodem/rozchodem o jednoho z rodičů přijdou. Ovšem i s těmito sděleními musí
SAMKO zacházet obezřetně, např. nebude je zbytečně sdělovat dítěti, kde jeden z rodičů o dítě
nejeví zájem.

SAMKO by měl vždy dítěti jasně vysvětlit, že na setkání se soudcem má dítě právo, ale není to jeho
povinnost. Spolu s tím musí dítěti vysvětlit důsledky jeho (ne)účasti na slyšení u soudu, tak aby
se dítě mohlo informovaně rozhodnout.

Společná péče znamená, že stejně jako se rodiče na všem, co se týká dítěte, domlouvali, když ještě
byli spolu, budou se na všem, co se dítěte týká, domlouvat i dál a soud vlastně nepotřebují. Jen
musí splnit tu povinnost, že když měli svatbu a už spolu nechtějí být, musí se rozvést a to znamená,
projít taky soudním řízením, kdy se rozhoduje o dětech. Některé rodiny to mají tak, že si rodič, který
odchází z původní domácnosti, najde bydlení hodně blízko a děti různě fungují v obou
domácnostech, tak jak zrovna potřeba.

Co může dítě setkáním se soudcem/ soudkyní získat:
■ Bude vědět, kdo o něm (spolu)rozhoduje.
■ Nebude zcela bezmocné, kromě zastoupení SAMKO získá i přímý vliv, bude moci přímo sdělit,
co si přeje, co by nechtělo a co je pro něj důležité (nemusí se bát, že to za něj někdo řekne
špatně).
■ Bude se moci soudce/soudkyně zeptat na jejich práci, proč o něm rozhoduje, co on/ona
(soudci) vnímá jako důležité.
■ Bude moci požádat, když bude nakonec rozhodovat soud, aby mu soudce vysvětlit, proč
rozhodl tak, jak rozhodl (třeba mu poslal/a dopis).

Co může být na setkání se soudcem/ soudkyní obtížné nebo nepříjemné:
■ Všechno, co dítě soudci/soudkyni sdělí, se musí zapsat do protokolu, který budou číst jak
máma a táta, tak i jejich advokáti.
■ Soudce/soudkyně se dítěti nemusí líbit, může mu být nesympatický/á.
■ Soudce/soudkyně může dávat dítěti nepříjemné otázky (tady může pomoci SAMKO, může dítě
doprovodit a zajistit mu bezpečí).
■ Pravděpodobně bude muset jít dítě na soud.
Teprve, když se dítě tohle všechno dozví, mělo by se rozhodovat, jestli toho chce nebo nechce
využít a také může v průběhu řízení svoje stanovisko změnit. I když teď se soudcem setkat nechce,
může kdykoliv potom říci SAMKO, že změnilo názor a chce soudce vidět.
SAMKO musí také vždy dítě ujistit, že Ať už sděluje cokoliv, nenese žádnou odpovědnost
za rozhodnutí. To se soud od dítěte dozví, je zase jen jeden dílek puzzle, které soudce (stejně jako
SAMKO) skládá do celého obrazu, kde se musí odrazit vše co zjistili od rodičů a o nich, od SAMKO,
od dítěte a o něm.

Když mají tuhle péči, tak s oběma rodiči zažívají každodenní věci, což je moc důležité.
Střídavá péče vlastně znamená, že děti bydlí chvíli u jednoho a chvíli u druhého rodiče. Mohou být
u mámy a u táty vždy přesně stejnou dobu, např. týden u mámy, týden u táty, nebo se střídají
po čtrnácti dnech. Může to ale být i tak, že jsou třeba více dní v kuse u mámy a pak o něco méně
dní v kuse u táty (nebo naopak).
Když mají tuhle péči, tak také zažívají s oběma rodiči každodenní věci. Když jsou s mámou, bydlí
spolu s ní v její domácnosti. Když jsou s tátou, bydlí zase s ním v jeho domácnosti.
Péče jednoho z rodičů znamená, že děti tráví většinu času s jedním z rodičů, spolu s ním bydlí v jeho
domácnosti, s ním zažívají věci běžného dne. S druhým rodičem se vídají o dost méně, někdy
dokonce jen o víkendech nebo jen o některých víkendech. To pak věci běžného dne s druhým
rodičem zažívat nemohou. Někdy se ale rozložení času s jedním i s druhým rodičem i v tomhle typu
péče může hodně blížit střídavé péči.
Každý typ péče je možné si nějak přizpůsobit. Děti mají právo na to, vídat se pravidelně s oběma
rodiči, s oběma z nich zažívat běžné denní věci, mají právo na výchovu od obou svých rodičů.
Rodičům se ne vždy daří, tohle zohlednit a domluvit se na tom.

Rodičovský plán
Je těžké umět si představit, jak asi bude život po rozvodu vypadat. I když už dítě rozumí tomu, co
jednotlivé typy péče obnáší, nemusí být ještě schopné se k nim nějak vyjadřovat, protože s nimi
prostě nemá žádnou zkušenost. Rodičům představuje SAMKO rodičovský plán, aby si byli schopni
uvědomit, o čem všem se budou muset spolu kvůli dítěti domlouvat. Také dětem je dobré ukázat
nějaký vzor rodičovského plánu a ukázat jim, o čem se rodiče domlouvají a k čemu by se i děti
mohly vyjadřovat a říci rodičům svoje přání.
Více informací o rodičovském plánu a možných zdrojích vzorů lze najít na www.cochem.cz26.

Informace o typech péče
Dítěti je třeba vysvětlit, že v dohodě rodičů nebo rozhodnutí soudu bude nakonec napsán jeden
z typů péče, které máme v zákoně.
■ Společná péče
■ Střídavá péče
■ Péče jednoho z rodičů
SAMKO by se měl zeptat, jestli už rodiče s dítětem o některém druhu péče mluvili a jak tomu dítě
rozumí. Jestli chápe, co to pro něj bude znamenat v každodenním životě. Dítěti je určitě dobré říci,
56 [87]
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Vedení rozhovoru s dětmi – specifika dle věku

němu z pozice mocenského postavení, je jeho zástupcem a průvodcem. To se musí odrážet i v jeho
přístupu v rámci rozhovoru.

„Jde o to naslouchat jim, brát je vážně a převést jejich názory do reality“.27
SAMKO realizuje s dětmi informační rozhovor, jde o výměnu informací. Něco dítěti sděluje a něco
se od něj dozvídá. Důležité je, dítě správně k rozhovoru motivovat. Součástí motivace je představení
sebe, účelu, proč je potřeba rozhovor vést, cíle a pravidel (viz. v předchozím textu). Další součástí
motivace je dítě zaujmout, vzbudit u něj zájem a pro rozhovor ho získat. K tomu je třeba zvolit
správnou strategii rozhovoru a pro tuto volbu je zapotřebí znát specifika vedení rozhovoru dle věku
dítěte. Výborně to popisuje Delfos28 ve své knize v kapitole Vedení rozhovoru podle věku.
Specifikum věku také určuje strukturu rozhovoru a formu rozhovoru.
Delfos vede odborníky provádějící rozhovory s dětmi k tomu, aby uvažovali ve struktuře rozhovoru,
která sestává z:

Neverbálními aspekty rozumíme řeč těla, kterou využívají v rozhovoru oba partneři, dospělý i dítě.
Dospělý může řeč těla dítěte popisovat a pokusit se interpretovat, co dítě neverbálně vyjadřuje,
ovšem vždy za podmínky, že ověří, že je jeho interpretace správná a nabídne dítěti možnost
se vyjádřit.

Techniky ptaní
Delfos29 rozlišuje a ve své knize blíže popisuje (včetně praktických příkladů) tyto typy otázek,
techniky dotazování:

■ metakomunikace,

otevřené otázky

neomezený počet odpovědí

■ formy rozhovoru,

uzavřené otázky

omezený počet odpovědí

■ verbální aspekty,

otázky na projevení znalost

tazatel zná odpověď, ale není si jistý, jestli ji zná i dotazovaný
– otázkou ověřuje

rétorické otázky

odpověď je jasná jak tazateli, tak dotazovanému a oba to
o sobě vědí

pokračovací otázky (vyptávání)

… pokračují po poznámce, či části věty

sugestivní otázky

sugerují nějakou odpověď (směřují k ní dotazovaného)

Metakomunikace

vícečetné otázky

obsahují více než jednu otázku současně

Je dle Delfos komunikace o komunikaci a tvoří podstatnou součást vedení dobrého rozhovoru.
Zejména malé děti ještě neznají pravidla rozhovoru, sociální kódy, které rozhovor provází. Nejdříve
je tedy nutné s nimi mluvit o tom, jak si spolu budeme povídat, vysvětlit proč si budeme povídat,
s jakým záměrem do rozhovoru SAMKO vstupuje, co potřebuje v rozhovoru od dítěte (co se od něj
očekává), že potřebuje od dítěte zpětnou vazbu a potřebuje také zajistit dítěti v rozhovoru bezpečí.
Žádná odpověď není dobrá nebo špatná, dítě smí mlčet, nemusí odpovídat na všechno.
Nejzákladnější zpětnou vazbou je oční kontakt. Je-li dítě s dospělým v očním kontaktu znamená to,
že poslouchá a má zájem. Součástí komunikace o komunikaci je také výzva dítěti, aby vyjádřilo svůj
názor na rozhovor samotný. Odpovědi nemusí být příjemné, ale mají velkou výpovědní hodnotu
a pomáhají SAMKO posouvat se.

opakování otázky

opakování otázky, příp. ptaní se jinými slovy

objasnění otázky

poskytnutí výkladu o otázce

otázky na vyvolání protireakce

cíl vyvolat protireakci

otázky typu „proč“

otázkou připomínáme odpovědnost a ptáme se na motivaci

opakování odpovědi

opakování odpovědi, příp. opakování odpovědi jinými slovy

shrnutí odpovědi

shrnutí odpovědi

souhrnná otázka

obsahuje shrnutí toho, co druhý řekl

■ neverbální aspekty,
■ techniky ptaní,
■ motivace.

Formy rozhovoru

Motivace

Rozhovor s dítětem není jen o mluvení. Podle věku dítěte je dobré střídat mluvení s hrou, pohybem,
malováním. Čím menší dítě, tím větší roli bude hrát neverbální komunikace, řeč těla.

Verbální a neverbální aspekty
U verbálních aspektů se jedná o volbu slov. Čím menší děti, tím častěji je nutné ověřit, že slovu
rozumí, že má stejné slovo „obsazeno“ stejným obsahem jako dospělý. Je důležité vyvarovat
se obtížným slovům, cizím slovům, a to nejen z důvodu dobrého porozumění, ale také udržení
rovnocennosti. SAMKO by měl vždy uplatňovat vůči dítěti partnerský přístup. Nevystupuje vůči

27
28

KNETLOVÁ, Zlata. Čí je to hra?: zapojování dětí do rozhodovacích procesů jako promyšlená strategie při
práci s rodinou ve sporech o dítě.
DELFOS, Martine F. Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety
58 [87]

Motivací k rozhovoru může být nějaká odměna slíbená po skončení rozhovoru. Bude se lišit podle
věku. U malých dětí může jít o materiální odměnu (sladkost, dobré pití, obrázek, …), pro větší může
být odměnou, že budou moci částečně ovlivnit svou situaci nebo že jim někdo věnuje pozornost.
Motivací se také rozumí „udržování zájmu dítěte“ na rozhovoru. Střídání činností, volba témat, která
dítě baví apod. Jde o dovednosti, kterými by měl SAMKO disponovat.
V této metodice jsou různá doporučení a kontext práce s dětmi i rodiči je rozveden poměrně široce.
SAMKO potřebuje široké znalosti k tomu, aby pak mohl v individuálním případě použít třeba jen
jednu třetinu nebo ještě méně z těchto informací. Z celé široké škály vybírá to, co je pro danou
rodinu relevantní, co odpovídá věku a vyspělosti dítěte a co v danou chvíli nejlépe funguje.

29

DELFOS, Martine F. Pověz mi… Jak vést profesionální rozhovor s dětmi mezi 4 a 12 lety
59 [87]

Metodika pro výkon kolizního opatrovnictví

VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ

Metodika pro výkon kolizního opatrovnictví

VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ

Metodika SAMKO

Metodika SAMKO

Zajištění kontaktu s dítětem

C. Až na výjimky nemá na duševní zdraví dítěte a jeho další vývoj negativní dopad samotná forma
péče, ale především intenzivní konflikt jeho rodičů, zejména ten konflikt, který bezdůvodně
směřuje k narušení vazby dítěte k jednomu z nich.

Má-li SAMKO dítě provázet procesem opatrovnického řízení, pak musí být pro dítě dostupný. Je-li
dítě samo schopno kontaktovat SAMKO, pak by mělo vždy dostat kontaktní údaje SAMKO a mělo
by také být mezi ním a dítětem domluveno, co se stane, když dítě SAMKO kontaktuje. Kontaktní
údaje uvádí SAMKO už na dopisu pro dítě, který dává dítěti prostřednictvím soudu, resp. jeho rodičů.
Stačí tedy ověřit, jestli dítě dopis má, příp. mu ho dát znovu a jestli má dítě reálnou možnost,
SAMKO kontaktovat.
Ještě je dobré zrekapitulovat a ujasnit, kdy se SAMKO setká s dítětem příště, co se vlastně bude
v rámci řízení dít v příštích dnech. V kapitole PŘÍPRAVA SAMKO NA ČINNOST jsou uvedeny příklady
materiálů pro rodiče a děti „na doma“. SAMKO tedy může ještě dětem dát nějaké materiály
na doma, příp. pošle e-mail s odkazy apod.
Děti mohou dostat s sebou pracovní sešit nebo třeba 20 přání dítěte s tím, že každý z nich zvýrazní
to, co mu přijde nejdůležitější a předají to každému z rodičů, aby viděli, co si jejich děti přejí
a potřebují. Tím první schůzka s dítětem/ dětmi končí.

D. Neochota či neschopnost rodičů vzájemně komunikovat, ani jejich partnerský konflikt nejsou
apriori kontraindikací střídavé péče. To platí i o nesouhlasu jednoho rodiče se střídavou péčí.
E. Jsou to primárně rodiče, kdo rozhodují o osudu svého dítěte. – Stát je povinen v rámci pozitivního
závazku na ochranu rodinného života poskytnout rodičům podporu při deeskalaci rodičovského
konfliktu a při snaze o nalezení takové úpravy poměrů k jejich dítěti, která bude v jeho nejlepším
zájmu.
F. Interdisciplinární spolupráce zúčastněných subjektů (soudy, orgány sociálněprávní ochrany dětí
jako opatrovník, poskytovatelé odborné pomoci) se jeví jako vhodná metoda podpory rodičů při
řešení věcí rodinného práva soukromého.
G. Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud v rámci zákonných kritérií může zohlednit též, jakým
způsobem rodiče přistoupili k doporučené a uložené odborné pomoci; zda po ošetření emocí
a proběhlé edukaci dokáží lépe zohlednit zájem dítěte; faktické projevy rodičovských kompetencí
zaznamenané před soudem, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli odborné
pomoci; jak rodiče dodržují zatímní dohody, popř. dříve vypracovaný rodičovský plán.

Zápis k případu II
Po první schůzce s rodiči a první schůzce s dítětem si SAMKO do zápisu k případu zapíše
nejdůležitější poznatky z práce s dítětem a s rodiči a heslovitě v bodech formulaci své zprávy pro
soud/svého procesního stanoviska. Přemýšlí nad dalším postupem a plánuje ho v konkrétních
intervencích, které jsou zařazeny do konkrétního času v rámci probíhajícího řízení nebo i po něm
(schůzka s dítětem ohledně rozhodnutí soudu, ukončení řízení30).

Hodnocení rodičovských kompetencí

Všechny závěry jsou podrobně odůvodněny, a to i s odkazem na relevantní odbornou literaturu
a judikaturu31.
SAMKO si musí být vědom toho, že rozvod není soutěž o lepšího rodiče. Není také možné vybrat
lepšího nebo horšího rodiče. Dítě potřebuje zažívat oba své rodiče i jejich rozdílnost. V naprosté
většině případů je také oba chce. Pokud dítě jednoho z rodičů odmítá, pak se na tomto výsledku
nějakým způsobem podíleli oba rodiče a opět oni oba se musí snažit situaci napravit, protože dítě
oba své rodiče potřebuje. SAMKO má za úkol vyhodnotit nejlepší zájem dítěte, a proto se musí
orientovat na budoucnost. Musí vzít v potaz i všechny další roky dítěte do jeho zletilosti, o kterých
se rozhoduje. Každé dítě má nejvíce ze svého rodiče, když s ním žije:

Při formulaci svého procesního stanoviska by měl SAMKO respektovat principy přístupu k rodičům
a dětem v rozvodové situaci, které lze vyvodit ze závěrů odborných rodinně-právních sympózií
pořádaných Justiční akademií. Těchto sympózií se účastní jak zástupci soudů napříč celou naší
soudní soustavou (okresní a krajské soud, Nejvyšší a Ústavní soud), tak i odborníci z oborů
psychologie, sociální práce, sociologie, aj.
Ve vztahu k nastavení péče o děti po rozpadu vztahu rodičů lze jako stěžejní vnímat sympozium
na téma střídavé péče (toto téma souvisí s obecným tématem nastavení péče o děti po rozpadu
soužití rodičů), kterému předcházela panelová diskuze špičkových českých psychologů
a sociologů.
Závěry sympozia jsou následující:
A. Základní potřebou dítěte je mít a rozvíjet vztahy s oběma rodiči. Případné narušení vztahu
k jednomu z rodičů je jedním z nejzávažnějších následků rozpadu rodiny.
B. Potřebu dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči po rozpadu jejich svazku zpravidla naplní takové
uspořádání poměrů dítěte, při kterém jsou do života dítěte ekvivalentně zapojeni oba rodiče.
O tom je vhodné rodiče edukovat.

■ vztah (emoce, zázemí, stabilita),
■ sociální kapitál (širší rodina a přátelé daného rodiče, jeho známí, pracovní kontakty),
■ ekonomická situace (vše nad rámec výživného, sdílení stejné životní úrovně s rodičem).
Jak už bylo uvedeno, nejzávažnějším dopadem rozvodu rodičů je narušení vztahu jednoho z rodičů
k dítěti. Děti, žijící převážně s jedním z rodičů, mají statisticky vyšší pravděpodobnost problémů
s užíváním návykových látek, dosahují nižšího vzdělání, mají vyšší riziko ohrožení chudobou nebo
méně příznivé ekonomické situace, trpí ve větší míře psychosomatickými a autoimunitními
chorobami32. SAMKO by tedy měl navrhovat vždy taková řešení, která zabrání narušení vztahu dítěte
k jednomu z rodičů.
Při formulování svého procesního stanoviska musí ale samozřejmě brát v úvahu také návrhy obou
rodičů. I když sleduje především zájem dítěte, musí na něj nahlížet jako na součást rodinného
systému, který má v budoucnu i bez další vnější podpory, nějak nadále fungovat. Podle čeho tedy
posuzovat kompetence rodičů? Podle čeho se rozhodovat, když půjde o míru času, kterou bude dítě
trávit s jedním a druhým rodičem? Jistě to není stav domácnosti jednoho nebo druhého rodiče, ani

31

32
30

více v kapitole POSLEDNÍ SCHŮZKA SAMKO S DÍTĚTEM
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https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/web/Sympozia,seminare~Odbornasympozianad
judikaturouNS~3__rodinnepravni_sympozium_Justicni_akademie_na_tema_Stridava_pece~?openDocum
ent&lng=CZ
Studie Robert Koch Institut in Scheiden tut weh, Franz Matthias, Andre Karger, Vandenhoeck & Ruprecht,
2013
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to není výchovný nebo životní styl. Škála rodičovství je široká. Naštěstí žijeme ve svobodné
demokratické společnosti. Pokud rodič dítě svým chováním nebo životním stylem nijak neohrožuje
(nebere drogy, není závislý na alkoholu, nemá závažnou psychiatrickou diagnózu, …), pak to, jak své
rodičovství vykonává, je čistě jeho věc a ani v situaci rozvodu nikomu nepřísluší ji zpochybňovat.

atributů moci (talár, vyvýšené místo k sezení, daná struktura jednání). K rodičům mluví
srozumitelným jazykem a uplatňuje spíše partnerský přístup. Podobně jako při výchově, snaží
se rodiče vést laskavě, ale s vědomím pevných hranic. Soudce se jak při JSR, tak při klasickém
jednání podílí na procesu edukace rodičů, sděluje jim principy přístupu k rodičům, jak bude
posuzovat jejich rodičovské kompetence, vysvětluje, co vnímá ve vztahu k jejich dítěti jako důležité.
Jak může vypadat jiný soudní rok, je dobře popsáno v metodice Aplikace cochemské praxe
v soudním regionu Nový Jičín33.

Specifická rodičovská kompetence
Tím rozhodujícím měřítkem by tedy měla být specifická rodičovská kompetence, tzn. provést své
dítě bezpečně rozpadem soužití jeho rodičů. Jaký rodič má specifickou rodičovskou kompetenci:
■ Je nekonfliktní.
■ Kooperuje a komunikuje o záležitostech týkajících se dítěte s druhým rodičem.
■ Je ochotný se domlouvat.
■ Podporuje vztah dítěte k druhému rodiči (včetně různých forem kontaktu).
■ Respektuje dobu a způsob trávení času dítěte s druhým rodičem a bezdůvodně do ní
nezasahuje (včetně přítomnosti dalších osob).
■ Respektuje druhého rodiče a uznává jeho roli v životě jejich společného dítěte.
■ Dokáže ušetřit dítě konfliktních situací (mezi rodiči).
■ Rozumí potřebám svého dítěte a umí na ně reagovat.
■ Dokáže hledat řešení problémů skrze naplňování potřeb dítěte.
■ Nebrání druhému rodiči v kontaktu s dítětem.
SAMKO by měl při vypracovávání svého procesního stanoviska přihlédnout k tomu, jak se rodičům
daří naplňovat, každému zvlášť, jednotlivé body výše. Rodič, který to zvládá, je schopen
upřednostnit zájmy dítěte nad těmi svými. Pokud by SAMKO musel vyhodnocovat kompetence
rodičů, bude se řídit především těmito body. Rodič, který lépe naplňuje specifickou rodičovskou
kompetenci, se spíše bude snažit o zachování vztahu dítěte k druhému rodiči.
Svou zprávu pro soud, procesní stanovisko, by měl SAMKO zaslat soudu předem. Stejně tak ji může
zaslat oběma rodičům a jejich advokátům (jsou-li zastoupeni). Pokud budou mít všichni zprávu
od SAMKO předem, může to přispět k hladšímu průběhu, efektivnějšímu řešení. SAMKO sám pak
může zprávu koncipovat tak, aby doporučil vyřešení některých důležitých skutečností co nejdříve
(např. otázka budoucího bydlení, zatímní dohoda uzavřená rodiči na schůzce se SAMKO a její
předmět apod.).

První soudní jednání nebo jiný soudní rok
Na soudní jednání se musí SAMKO připravit. Jeho účast je naprosto nezbytná. Má-li dítě zastupovat
v řízení, být jeho hlasem, musí být přítomen. Je také velmi žádoucí, aby byl skutečně aktivní
a využíval všechny své možnosti účastníka řízení.
První setkání s rodiči a jejich zástupci na soudu, nemusí mít vždy formu klasického soudního
jednání. Soudci v ČR mají možnost využít Jiný soudní rok (JSR). Toto pojmenování neformálního
soudního jednání vzniklo od spojení „jinak rokovat“. Z názvu tedy vyplývá, že průběh se bude
od klasického soudního jednání lišit. Takové jednání je neformální, nemusí (a pokud je to možné,
ani by nemělo) probíhat v jednací místnosti. Vhodnější je např. zasedací místnost, ve které je
nejlépe kulatý nebo oválný stůl. Soudce se během takového jednání vzdává všech svých vnějších
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Role SAMKO při JSR je velmi podobná jako při klasickém soudním jednání. JSR vede soudce, stejně
tak jako soudní jednání. JSR je ovšem více neformální. SAMKO podává zprávu ústní formou, sdělí
soudci vše podstatné, co vyplynulo z jeho setkání s rodiči a dítětem. Pokud existuje u daného soudu
interdisciplinární spolupráce, do níž je SAMKO také zapojen, pak nemusí soudce informovat o tom,
jaké dostali rodiče informace, protože to soudce ví. V opačném případě je dobré heslovitě uvést,
jaká témata byla s rodiči probrána. Co především se zdálo být relevantní pro danou rodinu a pokud
to bylo možné zjistit, pojmenovat dílčí problémy konfliktu mezi rodiči. Cílem SAMKO je nejlepší
zájem dítěte a ten může být naplněn pouze tehdy, když spolu rodiče budou vycházet. Stejně tak
soud je při rozhodování vázán nejlepším zájmem dítěte. Je ideální, pokud se SAMKO a soud
vzájemně podpoří v přístupu k rodičům, který se opírá o principy rodinně-právních sympózií, která
jsou rozvedena již dříve v textu metodiky34. Při klasickém soudním jednání musí být SAMKO znalý
pravidel při jednání viz. Skripta pro vzdělávací kurz SAMKO, MODUL X, Nácvik praktických
dovedností.
Úkolem SAMKO je také zprostředkovat prožívání a potřeby dítěte soudci. Soudce má rozhodovat
o někom, koho neviděl, koho nezná. Úkolem SAMKO je soudci pomoci získat představu o dítěti,
o kterém rozhoduje, o jeho situaci a jeho aktuálních potřebách. Kompenzuje neznalost soudce
v oblasti vývojové psychologie, vysvětluje různá specifika a projevy chování dítěte. Neděje se to
samozřejmě formou nějaké přednášky, ale popisováním pozorovaného, zprostředkováním širokého
kontextu situace kolem dítěte a samozřejmě vždy do té míry a na té úrovni, nakolik to SAMKOvi
umožňuje dosavadní poznání dítěte a jeho rodičů. SAMKO nemá možnost dokonale rozklíčovat
nejlepší zájem dítěte. Toho by byl schopen, kdyby mohl s dítětem i jeho rodiči strávit opakovaně
mnohem více času. Pokud by měl možnost v průběhu několika měsíců potkávat se s dítětem
a pozorovat opakovaně jeho interakci s každým rodičem zvlášť i s oběma najednou. To v praxi není
možné, už jen s ohledem na lhůty dané řízením, ale i z potřeby minimalizovat délku rodičovského
konfliktu a jeho negativní dopady na dítě.
Není ani žádoucí vzbudit v rodičích a dítěti pocit nebo očekávání, že potřebují dlouhodobou
podporu, že by jinak nezvládli svou situaci vyřešit, že by nové podmínky bez vnější pomoci
nedokázali přijmout a žít v nich. Naopak, rodiče si musí být vědomi své odpovědnosti a musí
přijmout, že nikdo jiný za ně jejich problémy nevyřeší, nikdo nedokáže zařídit, že projdou rozpadem
svého soužití bez újmy a stejně tak jejich dítě, pokud se o to oni sami nezasadí. Podpora by měla
být krátká a efektivní, s jasně vymezeným cílem a časovým ohraničením.
Přesto má SAMKO poměrně hodně opěrných bodů, kterých se může při hodnocení situace dítěte
a jeho nejlepšího zájmu přidržet.
Některé další důležité indicie či informace může zjistit až při jednání samotném. Je potřeba mít
na paměti, že situace rozpadu vztahu rodičů při probíhajícím řízení je velmi dynamická a může
se překotně vyvíjet. Z průběhu jednání nebo JSR může SAMKO získat další důležité informace, které
nevyplynuly z návrhů rodičů ani ze setkání s nimi či dítětem. Některé další skutečnosti, které mohou
být důležité, si mohou rodiče nebo jejich právní zástupci „nechat až na jednání“. SAMKO by si je měl
poznamenat.

33
34

https://esf2014.esfcr.cz/dap/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b446941-a28d-4332-bc13-7bc9b07
90380&idbo=f42266a2-71fa-4be1-8242-eda4dd92cb4c&idForm=72365cd6-f664-4c8f-8b75-c637c9bfc32b
Závěry 3. rodinněprávního sympozia
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Metodika SAMKO

Navržení odborné pomoci

potřeby nejlépe naplňovat. SAMKO by měl být v tomto ohledu opět aktivní a při zjištění takových
skutečností, by měl sám soudně znalecký posudek navrhnout.

SAMKO by měl také aktivně hájit nejlepší zájem dítěte tím, že navrhne pro rodiče nějakou odbornou
pomoc, pokud je to třeba. Taková pomoc by měla vždy zohledňovat potřeby dítěte. Neměla by být
příliš zdlouhavá a bez jasného cíle. Také by měl SAMKO vždy upozornit na to, že je neúčelné
doporučovat odbornou pomoc pro dítě (pokud tedy dítě nemá nějaké specifické potřeby jako např.
závažnou zdravotní diagnózu apod.) nepracuje-li se zároveň s rodiči a tato odborná pomoc
se neprolíná a nedochází k pravidelnému vyhodnocování.

Jaké jsou tedy úkoly SAMKO v prvním soudním jednání:
■ Získávání dalších informací
■ Spolupůsobení (spolu se soudcem) na rodiče
■ Zprostředkování potřeb a prožívání dítěte
■ Návrhy na odbornou pomoc pro rodiče
■ Procesní stanovisko SAMKO

Stanovisko k předběžným opatřením
SAMKO by měl jednoznačně reagovat na návrhy rodičů na předběžné opatření. Pokud je možné
nahradit předběžné opatření zatímní dohodou rodičů, je to vždy lepší řešení. Taková před soudem
deklarovaná dohoda zamezí přerušení kontaktu dítěte s jedním z rodičů nebo umožní rodičům
a dítěti vyzkoušet si typ péče. Předběžná opatření prodlužují řízení a ve většině případů eskalují
rodičovský konflikt.

■ Možnosti usměrňování řízení ve prospěch dítěte:
» Předběžná opatření
» Asistovaný kontakt
» Znalecké posudky
■ Poznámky ze soudního jednání
■ Domluvení další schůzky s rodiči (pokud soudní jednání nekončí dohodou)
■ Domluvení poslední schůzky s dítětem (pokud jednání končí dohodou)

Asistované kontakty

Druhá schůzka s rodiči

Stejně tak často jedním z rodičů navrhované asistované kontakty jsou neúčelné, pokud se jedná jen
o „asistované předávání“ a nepracuje se zároveň s rodiči. Pokud jeden z rodičů podá takový návrh
nebo pokud by to navrhoval jako řešení soudce, je na SAMKOvi, aby poskytl své odborné stanovisko
a případně pojmenoval, jaké motivy mohou stát za návrhem jednoho z rodičů nebo jak by mohlo
takové asistované předávání prožívat dítě. SAMKO by měl také ideálně mít případně kontakt
na organizaci, která může krátkodobé asistované kontakty, jejichž součástí je práce s oběma rodiči,
realizovat.

Znalecké posudky
Už při edukaci rodičů by měl SAMKO rodiče informovat o neúčelnosti soudně znaleckých posudků
a jednoznačně je odrazovat od „pořizování“ vlastních znaleckých posudků. Takové posudky pouze
zatěžují dítě a k ničemu nevedou. Stejně tak soudně znalecké posudky nařízené soudem jsou
neúčelné a značně prodlužují délku řízení a zvyšují finanční zátěž na straně rodičů. Vycházíme-li
z již zmiňovaných principů, pak dítě potřebuje a zpravidla i chce, oba své rodiče. Rozvod není soutěž
o lepšího rodiče, jeho cílem ani není „vyrobit“ dva stejné rodiče (se stejným přístupem a životním
stylem). Podle čeho by se tedy mělo vybírat? Jestliže rodiče (nebo jeden z nich) nemají nějak
sníženou nebo narušenou rodičovskou kompetenci, není třeba soudně znaleckého posudku. Stejně
tak jestliže dítě nemá nějaké specifické potřeby vyplývající z jeho zdravotního stavu (závažná
zdravotní diagnóza), není třeba soudně znaleckého posudku. Na to by měl SAMKO vždy
upozorňovat a činit takové návrhy, aby dítě nebylo zbytečně zatěžováno.
Naopak, v situaci, kdy jsou rodiče (nebo jeden z nich) závislí na návykových látkách nebo mají
závažnou psychiatrickou diagnózu nebo má nějaké závažné zdravotní problémy dítě, je na místě
získat názor odborníka a nechat si vysvětlit, co takové dítě potřebuje a jak lze tyto jeho specifické
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Pokud rodiče dospěli k dohodě nebo soud rozhodl během prvního jednání, sjedná si SAMKO
schůzku s nimi a domluví schůzku s dítětem. S rodiči se setkává za tím účelem, aby jim mohl
zprostředkovat, co jim jejich dítě skrze něj vzkazuje (pokud se tak s dítětem domluvili). Také může
rodiče nasměrovat na další možné zdroje podpory, kdyby se jim nedařila komunikace nebo
dodržovat pravidla, která si domluvili. Znovu může zmínit rodičovský plán a jeho využití, pokud si
ho rodiče nevypracovali a také je může upozornit na to, že jejich dítě až teď, kdy se začnou dít větší
změny a bude si muset zvykat na novou situaci, může začít projevovat problémy, které mohou
pramenit čistě z adaptačních obtíží, a nikoliv z toho, že by jeden nebo druhý rodič dítě naváděl
a ovlivňoval. Může je seznámit s typickými projevy chování dítěte v reakci na rozpad vztahu jeho
rodičů v souvislosti s věkem a příp. poradit, co dětem v takové situaci od jejich rodičů nejvíce
pomáhá.
Pokud se rodiče nedomluvili a řízení pokračuje, pak se SAMKO setkává s rodiči za účelem ještě
hlubší edukace rodičů o potřebách jejich dítěte. Také zprostředkovává rodičům to, co zjistil
ze setkání s dítětem, příp. předává rodičům od dítěte vzkaz, pokud se na tom spolu s dítětem
domluvili. Ještě v průběhu jednání může SAMKO navrhnout, aby jim soud doporučil nebo uložil
odbornou pomoc. Jako velmi účinná a v této situaci vhodná se jeví poradenská edukace. Časově
omezená, efektivní intervence, která rodičům pomůže rozklíčovat, co jim prozatím bránilo
v domlouvání se. Tato forma práce s rodiči je zpravidla omezena na jedno až tři setkání a výsledkem
je buď rodičovská dohoda nebo zpráva pro soud, která soudci pomáhá vyhodnocovat specifickou
rodičovskou kompetenci, tedy to, jak (ne)zvládají provést své dítě rozpadem svého soužití.
I z tohoto setkání si SAMKO pořizuje zápis a orientuje se zejména na zachycení změny postojů
každého z rodičů. Jako pozitivní hodnotí, pokud rodič dodržuje dílčí zatímní dohody, dokázal si (za
pomoci SAMKO) uvědomit, jaké má jeho dítě potřeby a sám nebo na základě rady od SAMKO na tyto
potřeby adekvátně reaguje.
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Metodika SAMKO

Metodika SAMKO

Druhá schůzka s rodiči shrnutí:

Druhá schůzka s dítětem, shrnutí

VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ

■ Vysvětlení potřeb a prožívání jejich dítěte

■ zjištění aktuální situace a potřeb

■ Vysvětlení negativních dopadů jejich konfliktu na jejich dítě

■ hledání možností, jak potřeby saturovat (dítě samo, za pomoci rodiny, za pomoci odborníka
nebo jiné služby35)

■ Zatímní dohoda:

■ jak vnímá dítě, že se rodiče zatím nedohodli

» Přehodnocení té staré

■ znovu otevření otázky participace dítěte – možnosti mluvit se soudem, za jakých podmínek,
příp. naplánování setkání dítěte se soudem a příprava na něj

» Uzavření nové
■ Domluvení schůzky s dítětem

■ vysvětlení variant dalšího pokračování řízení – a) rodiče se dohodnou, b) rodiče
se nedohodnou
■ informace o dopadech rozhodnutí (rodičovská dohoda nebo autoritativní rozhodnutí soudu)
na život dítěte

Druhá schůzka s dítětem
Pokud se rodiče na prvním soudním jednání domluvili, pak je úkolem SAMKO vysvětlit dítěti, jak
se dohoda rodičů odrazí v praktickém životě dítěte. Co se pro něj změní, jak se ho co dotkne. Baví
se s dítětem o tom, že ho čekají změny a je dost dobře možné, že ze začátku nepůjde všechno
hladce. Bude třeba si zvyknout. Je připraven odpovídat na všechny otázky, které dítě vznese
a odpovídá upřímně podle pravdy. Může dítě vybavit tipy, co pomohlo jiným dětem si zvyknout.
Může dítěti pomoci vymyslet strategii, jak bude s rodiči mluvit o věcech, které jsou pro něj těžké.
V některých rodinách si například vyhradí pravidelný čas, který je určen jen pro dítě a veškerá
pozornost se v tomto čase soustředí jen na něj.
Např. každý čtvrtek po večeři má dítě 5–15 minut (podle potřeby) kdy říká, jak se mu daří, co se mu
líbilo, co se mu nelíbilo, co jak prožívalo, cokoliv, co bude chtít sdělit a dospělý pouze naslouchá.
Pak se s dítětem domluví, jestli už je to všechno, co chtělo dítě říci a spolu se domluví na tom, jestli
se o něčem z toho, co zaznělo, chtějí bavit víc.
Dítě tak má zaručený prostor pro absolutní pozornost od rodiče v situaci, která je náročná nejen pro
něj, ale také pro rodiče a najít si ad hoc čas, může být obtížné. Někdy stačí mít možnost jen o sobě
mluvit, jindy se domluví nějaké nové pravidlo nebo prostě dospělý pomůže dítěti pojmenovat
nějakou jeho potřebu a spolu vymyslí, co může rodič (a možná spolu s ním i dítě) udělat, aby byla
tato potřeba naplněna a situace dítěte se zlepšila. Je to jednoduchý nástroj, který může hodně
pomoci. Pokud SAMKO s dítětem o této možnosti podpory jeho komunikace s rodiči mluví, tak musí
samozřejmě i rodičům vysvětlit, o co jde a v čem jim to může pomoci, jaká jsou pravidla apod.
Pokud se rodiče nedomluví na prvním jednání, pak je úkolem SAMKO informovat o tom dítě a mluvit
s ním o možném dalším průběhu řízení. Také o tom, že se dítě může setkat se soudcem. Více
k tomu v kapitole OBSAH ROZHOVORU S DÍTĚTEM, Informace ve vztahu k dítěti. V případě, že
se dítě bude chtít se soudcem setkat, je dobré domluvit strategii podpory dítěte při setkání. SAMKO
také zjišťuje, jak se dítě má, jestli se něco změnilo, co momentálně prožívá a co by mu pomohlo,
aby byla jeho situace lepší. Spolu hledají vlastní zdroje dítěte, které lze využít.

■ vysvětlení praktického dopadu typů péče, ke kterému pravděpodobně řízení směřuje (nebo
které bude SAMKO navrhovat) na praktický život dítěte
■ domluvení schůzky se soudem
■ ověření, že dítě ví jak a kdy se může na SAMKO obrátit v mezidobí

Strategie podpory dítěte při rozhovoru
se soudcem/soudkyní
Pro SAMKO je velmi důležité si neustále uvědomovat a připomínat si, že dítě je vůči dospělým
v rámci opatrovnického řízení (rodiče, SAMKO, soudce, OSPOD, …) v závislém postavení. SAMKO je
tím, kdo má za úkol hlídat, aby ostatní uplatňovali vůči dítěti respektující přístup a nezapomínali
na participační práva dítěte, která spočívají i v tom, svou účast odmítnout nebo mít možnost ji
limitovat či přizpůsobovat dle svých potřeb a možností. Dítě toho není schopno samo, právě proto
potřebuje dospělého průvodce, který si je toho dobře vědom a umí adekvátně na potřeby dítěte
reagovat.
Participací dítěte se u nás v posledních letech velmi intenzivně zabýval Úřad pro
mezinárodněprávní ochranu dětí a vytvořil řadu metodických materiálů36 a také webovou stránku
pro děti https://kids.umpod.cz. Na jedné z konferencí věnující se participačním právům dětí
představili také v rámci workshopů reálné ukázky vedení rozhovoru dítěte se soudcem/soudkyní.
Dítě bylo doprovázeno kolizním opatrovníkem, se kterým měli domluvený systém signálů, jejichž
prostřednictvím mohlo dítě neverbálně a nenápadně koliznímu opatrovníkovi sdělit:
■ že se necítí dobře a chce hovor ukončit,
■ že na položenou otázku nechce odpovídat,

SAMKO si samozřejmě opět dělá poznámky ze setkání s dítětem, které si pak zpracuje do ZÁPISU
K PŘÍPADU a které se nakonec odrazí v jeho procesním stanovisku. Pokud je dítě v přiměřeném
věku, měl by mu SAMKO také vysvětlit, co by si pro dítě přál a co bude u soudu na dalším jednání
navrhovat a proč. Dítěti by pak měl dát možnost se k tomu vyjádřit.

■ že nerozumí položenému dotazu,
■ …

Nakonec setkání SAMKO ověří, že dítě ví, jak ho může kontaktovat a že k tomu má prostředky, příp.
jak mu v tom mohou pomoci rodiče nebo někdo jiný.
35
36
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např. kroužek pro děti v rozvodové situaci
https://www.umpod.cz/web/cz/ke-stazeni#sborniky-z-konferenci
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Může k tomu stačit obyčejný kroužek na klíče v rukou dítěte a několik barevných štítků
s emotikonem, který vyjadřuje:

Obsah zprávy pro soud

■ konec rozhovoru (odcházíme),

VÝKON KOLIZNÍHO OPATROVNICTVÍ

Zpráva SAMKO pro soud by měla obsahovat:

■ nechci odpovídat (nechci mluvit),

■ Úvod

■ nerozumím,

» Ve věci nezletilého/nezletilých: …

■ …

» Na zákl. ustanovení kolizním opatrovníkem ze dne …

SAMKO sám si může vybudovat podobný systém, které se mu osvědčí a díky získávání zpětné
vazby od dětí jej pak příp. i vylepšovat.
Vždy je důležité, aby byl SAMKO upřímný a autentický, a to i v „tlumočení“ signálů od dítěte během
rozhovoru soudci/soudkyni. Stačí pojmenovat, co právě dítě neverbálně sdělilo. „Paní soudkyně,
Alenka se tu už necítí dobře a přeje si rozhovor ukončit. Děkujeme, že jste se s námi setkala, my
se teď s Vámi rozloučíme a odcházíme. Děkuji, že respektujete, jak se Alenka cítí a chápete to.“
Pokud položí soudce nesrozumitelnou otázku, lze např. říci „Pane soudce, myslím, že Jindra tak
docela dobře nerozumí tomu, na co se právě ptáte. Můžete se, prosím, zkusit zeptat jinak?“ Aby
mohl být SAMKO skutečným zástupcem dítěte v řízení, musí být z jeho chování patrné, že se soudce
nebojí, nestaví se vůči němu do submisivní pozice a vždy udělá, co dítěti předem slíbil. Jestliže
dostane od dítěte signál, že chce odejít, tak bezprostředně zařídí, že rozhovor končí a on s dítětem
odchází. I kdyby se soudce chtěl ještě vyptat na mnoho dalších věcí. Potřeba dítěte musí mít vždy
přednost před potřebami dospělých. To platí i pro SAMKO a on sám by se měl vždy ptát, jestli to, co
právě činí nebo se chystá udělat, prosívá dítěti a jak? Jestli tím situaci dítěte zlepšuje nebo
zhoršuje. Vždy by měl jednat tak, aby situaci dítěte zlepšoval.

■ Schůzka s rodiči
» Datum schůzky
» Zjištěné informace (důležité, relevantní informace nad rámec návrhů rodičů)
» Informování dítěte o rozvodu (zjištění, zda a jak to proběhlo, příp. poučení)
» Obsah sdělovaných informací (SAMKO, rodičům)
» Identifikace problematických bodů/témat bránících v dohodě
» Informace o (ne)uzavření zatímní dohody (o čem, termín)
■ Schůzka s dětmi
» Datum schůzky
» Zjištěné informace (důležité, relevantní informace nad rámec návrhů rodičů)
» Obsah sdělovaných informací (SAMKO dítěti)
» Informace k participaci dítěte (dítě chce, nechce, zatím neví)

Účast na druhém soudním jednání
Do druhého soudního jednání už SAMKO posbíral poměrně dost informací. Mohl se už 2× setkat
s rodiči a 2× nebo i vícekrát (pokud byl např. rozhovor dítěte se soudcem) s dítětem. Rodiče mohli
do té doby uzavřít několik zatímních dohod, které se jim dařilo nebo nedařilo dodržet. SAMKO
rodiče informoval o tom, co v této situaci od nich potřebuje jejich dítě a proč a má informaci, jak
na to rodiče reagovali, jestli byli schopni potřebám dítěte vyhovět. Dozvěděl se další dílčí informace
týkající se konfliktu mezi rodiči. O všem by měl mít poznámky v ZÁPISU K PŘÍPADU. Teď před ním
stojí úkol vše vyhodnotit a zpracovat do zprávy pro soud, která bude obsahovat jeho jednoznačné
procesní stanovisko.
Na první jednání má SAMKO velmi málo informací, respektive musí vycházet z obecně platných
skutečností, které vyplývají z potřeb a prožívání dětí v situaci rozpadu soužití jejich rodičů,
potvrzených odborníky. Ze začátku jsou jeho doporučení spíše obecná, čím více rodinu poznává,
reflektují jeho doporučení konkrétní potřeby dotčených dětí, jejich povahu a jejich jedinečné
okolnosti. Tento vývoj by se měl odrazit i v jeho procesním stanovisku, které se stejně tak, musí
vyvíjet od obecného ke konkrétnímu, adresnému.

» Identifikace specifických potřeb dítěte (info, jak je rodiče mohou naplnit)
» Zprostředkování názoru a přání dítěte
■ Procesní stanovisko SAMKO (co pro dítě navrhuje)
» Zhodnocení potřeb dítěte s ohledem na jeho názor a přání
» Zhodnocení specifické rodičovské kompetence matky
» Zhodnocení specifické rodičovské kompetence otce
» Návrh uspořádání péče (nemusí jít nutně o typ péče, ale její rozvržení)
V části zprávy, která se zabývá schůzkou s rodiči a s dítětem je lépe zůstat v rovině popisu a nikoliv
hodnocení. Hodnotící prvky se pak objevují v poslední části, kde je uvedeno procesní stanovisko.
Příklad zprávy SAMKO po první soudním jednání je součástí přílohy této metodiky.
SAMKO není prodlouženou rukou soudce, není povinován, ani oprávněn, opatřovat soudci podklady
pro rozhodnutí. V prvé řadě zastupuje dítě, pak v rámci ochrany práv dítěte a zajištění jeho nejlepší
zájmu, zprostředkovává soudci důležité postřehy ze své práce s rodiči a dětmi. Vyhodnocování
těchto sdělení a konečné rozhodnutí je odpovědností soudce.
Pokud řízení končí druhým soudním jednáním (a ve většině případů tak tomu je), domluví si SAMKO
s rodiči dítěte svou poslední schůzku s ním. Pokud řízení pokračuje, mělo by pokračovat uložením
povinnosti rodičům, absolvovat odbornou pomoc. V případě, že ji neuložil soudce, měl by její
uložení navrhnout SAMKO. Pokud soudce návrh zamítl, měl by se SAMKO odvolat, a ještě v rámci
řízení by měl apelovat na soudce, aby rozhodl a neprotahoval v nejlepším zájmu dítěte řízení.
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Poslední setkání SAMKO s dítětem

Hlavní hodnoty, o které se při destruktivním rozvodu bojuje, jsou tyto39:
■ Kontakt s dětmi (prestižní věc zejména pro ženy)
■ Majetek (peníze, nemovitosti, auta, elektronika, nábytek, ale i knihy, obrazy, nosiče zvukových
záznamů ap.)

Jestliže řízení skončilo druhým soudním jednáním, SAMKO se s dítětem setká naposledy. Vysvětlí
dítěti, jak se rozhodnutí odrazí v jeho praktickém životě, ověří, že dítě rozumí, co se pro něj změní
a co čekat. Pokud je pro dítě výsledek zklamáním, snaží se dítěti pomoci se s tím vyrovnat,
rozhodnutí přijmout. Předá dítěti kontakty na organizace, na které se lze obrátit v případě potřeby
pomoci.

Poslední schůzka s dítětem shrnutí:

■ Právo na užívání bytu/domu
■ Výživné na děti (to je důležité zejména pro muže, zvlášť když zahajují soužití s jinou ženou, ale
samozřejmě i pro ženy jako ekonomický zdroj).
Motivem je pomsta druhému partnerovi. Snahy takových rodičů mohou vést až k tvrzenému
domácímu násilí, křivým obviněním ze sexuálního zneužívání, profesní poškození apod. Děti
se v takových sporech stávají zbraněmi v rukou rodičů. Jsou velmi často programovány proti
druhému rodiči. Na popud jednoho i druhého rodiče postupují zdravotní a psychologická vyšetření
za účelem opatření důkazů o tom, že druhý rodič je špatný a dítěti nebezpečný. Pokud jsou tito
rodiče podporování ve svých strategiích, např. příbuznými, pediatry, školskými pracovníky, ale
i nečinností systému (SAMKO, OSPOD, soudy), mohou se postupně „zpsychopatizovat“ a zničit své
děti.

■ Vysvětlení dítěti, jak bylo rozhodnuto nebo obsah dohody rodičů.
■ Zjišťování, jestli dítě rozumí, co to pro něj znamená.
■ Ošetření zklamání nebo jiných emocí.
■ Vysvětlení, že podpora SAMKO tímto končí.
■ Předání zdrojů pomoci do budoucna.

Je velmi důležité, aby SAMKO uměl včas tyto strategie identifikovat, popsat je a upozornit na ně jak
rodiče, tak soud, příp. OSPOD, je-li chování rodičů už takové, že začíná dítě ohrožovat.

■ Rozloučení se.

Protrahované opatrovnické řízení
Samozřejmě ne všechna řízení končí prvním nebo druhým soudním jednáním. Tam kde aplikují
interdisciplinární spolupráci inspirovanou cochemskou praxí se daří významně snižovat počty
vleklých soudních řízení. Je to způsobeno tím, že postup všech zúčastněných je jednotný,
transparentní a vede rodiče k přijetí vlastní odpovědnosti, a to i za selhání, tedy že nebyli schopni
se domluvit. Předvídatelnost, srozumitelnost a transparentnost vede k lepší akceptaci soudního
rozhodnutí. Rodiče mají pocit spravedlivého procesu, a to i v případě, že nedopadl tak, jak si sami
představovali. Významně také ubývá návrhů na předběžná opatření, odvolání či nových podání
ve věci.

Rodičovské obstrukce – argumenty rodičů
ve sporu
Rodiče sledující konfliktní strategie často využívají soubor názorů a chování, které označujeme jako
rodičovské obstrukce:
■ Rozdílný hodnotový systém (ve vztahu k dítěti)
■ Rozdílné výchovné přístupy
■ Zhoršení zdraví dítěte při návratu od druhého rodiče

I při takovém postupu jsou však rodiče (a odborníci tvrdí, že je jich ve společnosti méně než 10 %),
u kterých se nepodaří odstranit neochotu domlouvat se, kteří sledují v prvé řadě své zájmy (nikoliv
zájmy dítěte) a svému dítěti prosoudí jeho dětství.

■ Dítě odmítá jednoho z rodičů

Protrahované spory provází typické znaky projevů na straně rodičů. Rodiče sledují konfliktní
strategie, ve kterých prosazují zejména své zájmy37.

■ Postupná eliminace kontaktu dítěte s druhým rodičem

■ Manipulace dítěte proti druhému rodiči
■ Tvrzené domácí násilí, křivá obvinění

38

Největší potenciál rozvinout se ve vleklý soudní spor má tzv. destruktivní rozvod . Jak uvádí
Matoušek ve skriptech ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO, „rodič/e odreagovávají rozvodové trauma
pomstychtivým chováním“. Velmi často nejsou schopni uvědomit svůj vlastní podíl zavinění
na situaci a selhávají ve specifické rodičovské kompetenci (provést dítě bezpečně rozpadem
soužití jeho rodičů).

37
38

více viz. kapitola Destruktivní rozvod, str. 35, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
viz. kapitola Destruktivní rozvod, str. 35, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
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■ Opakované zpochybňování rodičovských kompetencí druhého rodiče (závislosti, nezkušenost
s péčí, nespolehlivost, neodpovědný přístup, …)
Tato témata jsou obvykle s rodiči probírána v tzv. „poradenské edukaci“, kde je rodičům
vysvětlováno, jaké dopady takové strategie mohou mít na jejich dítě. Více informací lze čerpat
z metodického materiálu Metodika edukace rodičů – psycho-sociálně-právní poradenství40. Níže
jen okrajově k některým z uvedených bodů:

39
40

viz. kapitola Destruktivní rozvod, str. 35, Skripta ke Vzdělávacímu kurzu SAMKO
https://www.cochem.cz/index.php/pro-odborniky/
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Rozdílný hodnotový systém, rozdílné výchovné přístupy

Tvrzené domácí násilí, křivá obvinění

Bývá dokonce nejčastější příčinou rozvodu. Rozdíly v hodnotovém systému se často projeví až když
spolu pár začne vychovávat děti. Navíc prochází náročným obdobím péče o malé děti a vztah
se stává křehkým. Pro rodiče je důležité vědět, že děti potřebují zažívat rozdílnost svých rodičů.
Rodičovství a ani výchovný přístup nelze vykonávat stejně, a to ani v případech, kdy se rodiče
domluví na společných zásadách výchovy dítěte. Pestrost, při zachování základních hranic, je pro
děti žádoucí. To, že druhý pečuje a vychovává jinak, není argumentem proto, aby nepečoval
a nevychovával.

Pokud začne jeden z rodičů na prvním setkání se SAMKO tvrdit, že on nebo dokonce dítě, jsou
obětmi domácího násilí, pak je nutné zpozornět. Není dobré zpochybňovat toto tvrzení, ale je nutné
vysvětlit, že pokud tomu tak je, je povinností SAMKO oznámit to na OSPOD a vysvětlit, jak se bude
nadále postupovat. Dále je dobré se začít ptát, kolikrát se něco takového stalo předtím, než začal
rozvod, jestli existuje nějaké oznámení policii, vyšetření lékařem apod. Vždy je dobré vysvětlovat
a ptát se před oběma rodiči, pak je možné sledovat reakci druhého a jeho verzi k tomuto závažnému
tvrzení. Ve většině případů rodiče svá sdělení po takovém vysvětlení mírní nebo negují, když zjistí,
že se jim taková strategie nevyplatí.

Zhoršení zdraví dítěte při návratu od druhého rodiče
Je častým argumentem rodičů pro omezení kontaktu dítěte s druhým rodičem. Zhoršení zdraví
přičítají špatnému vlivu druhého rodiče na dítě, jeho neschopnosti se správně o dítě postarat. Často
si nejsou schopni připustit, že oni sami svou úzkostí, strachem, nebo negativním postojem,
zapříčiňují tuto situaci. Za krátkodobým zhoršeným zdravotním stavem dítěte stojí téměř vždy
konflikt mezi rodiči. Jestliže to mezi rodiči není dobré, dítě může na přechod mezi jejich
domácnostmi reagovat tímto způsobem. Někdy jde naopak čistě jen o počáteční adaptační potíže.
Pro dítě je to nová situace, kterou nezapříčinilo, ovšem nese plně její důsledky a se kterou se musí
vyrovnat, zvyknout si na ni. Někdy potřebuje jen klid, podporu a čas.

Dítě odmítá jednoho z rodičů
Velmi častou strategií, jak postupně eliminovat druhého rodiče v životě dítěte, je tvrzení, že dítě
jednoho z rodičů odmítá. Dítě tak skutečně může i činit, ale příčinou jsou vždy oba rodiče. Důvodů
může být více a každý z rodičů k tomuto stavu jistě přispívá různou mírou, ale podíl na něm mají
oba.
Odmítání jednoho z rodičů dítětem obvykle přichází v situacích, kdy je dítě převážně s jedním
z rodičů. S tímto rodičem může uzavírat nevědomou koalici nebo se prostě jen musí vypořádat
s tím, že převážně pečující rodič označuje druhého rodiče za špatného, očerňuje ho před dítětem
apod. Dítě, aby mělo klid a nemuselo to snášet, často zvolí snadnější cestu. Někdy tak dítě reaguje,
aby převážně pečujícího rodiče potěšilo, protože tento rodič na tom může být hůř, on může být tím
opuštěným. Stejně tak často dochází k odmítání jednoho z rodičů (většinou toho, který „opustil“)
u dětí pubertálního věku. Tyto děti mají zesílené kritické myšlení a černobílé vidění světa. Rodič,
který druhého partnera opustil, se jeví jako jasný viník, pak je důvod, zlobit se na něj, nechtít s ním
být. Přesto, i když dítě nechce, svého rodiče potřebuje.
Stejně tak jako rodiče nerezignují na vzdělání dítěte, když ho dítě odmítá, nelze rezignovat
na potřebu dítěte, mít oba rodiče, rozvíjet s oběma svůj vztah. V obou případech jde o základní
potřeby dítěte a jejich naplňování, přičemž potřeba vztahu s rodiči je jednoznačně důležitější a její
nenaplnění může mít závažné psychické a někdy i zdravotní následky do budoucna. Od problémů
se sebeurčením, sebehodnocením až po problémy v navazování a udržování vztahů v dospělosti,
v závažnějších případech může jít o sebepoškozování, agresivní chování aj. psychické poruchy.

Úskalí protrahovaných sporů pro SAMKO
Pro SAMKO jsou takové spory náročné, jeho možnost podpory dítěti ve skutečnosti velmi omezená.
Pokud rodiče (nebo jeden z nich) svůj postoj a přístup nezmění, pak není ani nijak možné zlepšit
situaci dítěte. Jedinou cestou je vhodný odborný program pro rodiče41 a nějaká podpora dítěti, která
nebude předmětem dalšího sporu mezi nimi. Dalším důležitým nástrojem je pak rychlé rozhodnutí.
Tím se alespoň trochu zvyšuje šance na eliminaci vleklého sporu.
SAMKO si musí dávat velký pozor, aby zůstal nestranný. Vysoce konfliktní rodiče bývají často
vzdělaní, většinou mají i určitý společenský status a využívají svých mocenských postavení
k uzavírání koalic a získávání podpory. Někteří mohou být také velmi manipulativní. Obrannou
strategií SAMKO je edukace těchto rodičů o negativních dopadech na dítě a neustálé obracení
pozornosti rodičů k dítěti a jeho potřebám.
„Jak myslíte, že toto Vaše chování prospívá Vašemu dítěti?“
„Jak tento Váš konkrétní čin reaguje na potřeby Vašeho dítěte? Jak zlepší jeho situaci?“
„Až bude Vaše dítě dospělé a bude se samo rozhodovat o tom, jestli chce, abyste byl/a součástí
jeho života, jak myslíte, že se rozhodne, když teď děláte to a to…“
Dalšími nástroji SAMKO jsou procesní prostředky:
■ návrh na uložení odborné pomoci pro rodiče nebo jednoho z nich (včetně doporučení
konkrétní formy pomoci a vysvětlení, proč je vhodná),
■ návrh na vydání rozhodnutí (ukončení řízení, s vysvětlením, že se nepodařilo odstranit
neochotu rodičů a jak konkrétně se to projevovalo).
Ani SAMKO ani nikdo jiný nedokáže dítěti zajistit nejlepší zájem a ochránit jeho práva, pokud
nebudou fungovat jeho rodiče, dodržovat mezi sebou dohodnuté nebo soudem rozhodnuté.

V tomto případě je vždy velmi důležité vést oba rodiče k odpovědnosti za tuto situaci a ukázat jim
možná řešení. Rodiče, který o dítě převážně pečuje pak podpořit v tom, aby dítěti jasně vysvětlil, že
rodiče opustil jeho nikoliv své dítě a že dítě potřebuje oba své rodiče. Pokud na to rodiče nechce
reagovat a přistoupit, pak se to dá označit jako jeho neochota a selhávání ve specifické rodičovské
kompetenci.
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Rozchodem rodina nekončí, Aperio, LOM nebo Dítě v centru zájmu, SPONDEA
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Koncept fungování SAMKO – možné
koncepty výkonu opatrovnictví

Kolizní opatrovníci by byli vedeni v seznamu zapsaných kolizních opatrovníků podobně jako
mediátoři. Podobně jako oni by museli složit profesní zkoušku a celá agenda kolizního
opatrovnictví by se vrátila pod rezort justice, kde historicky byla.

Profesní předpoklady
V metodice bylo zmíněno, že kolizní opatrovník by měl fungovat samostatně, nezávisle. Možná to
není úplně nezbytné a je více variant, které si lze představit, nakonec i příklady ze zahraničí
na takové možnosti ukazují. Co je jisté, že je potřebná změna výkonu kolizního opatrovnictví.
V současnosti vykonává kolizní opatrovnictví, alespoň v rozvodových věcech, více než z 90 %
případů OSPOD. Zákon vyloženě neukládá, že opatrovníkem v řízení o úpravu poměrů dětí
a nezletilých po rozvodu musí být OSPOD, ale v Zákoně č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních
soudních je uvedeno, že „Opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí.“
Tak se ustálila praxe, která je výhodná pro stát, pro systém. Je ale také výhodná pro zastupovaného
– dítě? Zcela jistě je to nejlevnější varianta. OSPOD ve vztahu k soudu žádné náklady neuplatňuje.
Také lze předpokládat, že pracovníci OSPOD budou disponovat potřebnými znalostmi
a dovednostmi. V rámci své profese jsou povinni se pravidelně vzdělávat v určitém rozsahu hodin
ročně a během vysokoškolského studia by na tuto činnost měli být také připravováni.
Se změnou praxe, která nastala postupně se zaváděním interdisciplinární spolupráce v rámci
jednotlivých soudních regionů, se proměnil také přístup k rodičům a dětem (viz. principy
vycházející ze závěrů rodinně-právních sympózií) v rozvodové situaci.
Oproti dřívější praxi není dítě bráno apriori jako ohrožené, není třeba a ani žádoucí posuzovat
rodiče a jejich kompetence (vyjma specifické rodičovské kompetence – provést dítě bezpečně
rozpadem soužití s druhým rodičem dítěte), pokud neexistuje podnět, že jsou jejich rodičovské
kompetence nějak vážně narušeny. Ve velké míře se upouští od šetření v domácnosti, protože je to
neúčelné a nic nevypovídající. Od uplatňování mocenského přístupu a autority státu se přechází
k respektujícímu vedení rodičů, aby převzali svou odpovědnost za svou životní situaci a poskytuje
se jim účelná podpora, aby ji zvládli. Výkon kolizního opatrovnictví se tudíž najednou vyděluje
z konceptu ochrany ohrožených dětí.

■ VŠ studium v oboru PRÁVO nebo PSYCHOLOGIE nebo SOCIÁLNÍ PRÁCE nebo SOCIÁLNÍ
PEDAGOGIKA (pokud by neabsolvoval studium ani jednoho z těchto oborů – praxe z práce
s dětmi – min. 3 roky)
■ Absolvování profesního vzdělávání pro samostatné kolizní opatrovníky (forma výcviku/
akreditovaného vzdělávání v rozsahu min. 100 hodin)
■ Složení profesní zkoušky (zkušební komise zřizovaná ministerstvem)
■ Zápis do seznamu zapsaných samostatných kolizních opatrovníků, vedeného Ministerstvem
spravedlnosti
■ Systém kontroly a pravidelné supervize
Profesní vzdělávání by mohla zajišťovat Justiční akademie, což by přispělo k udržení kvality
a vysoké úrovně vzdělávání. Noví zapsaní kolizní opatrovníci by se mohli „rekrutovat“ z profesí,
kterých se tato problematika dotýká: právníci, sociální pracovníci, psychologové, mediátoři, sociální
pedagogové aj.
Odměnu SAMKOvi by musel hradit stát, podobně jako hradí odměnu advokátovi za výkon funkce
opatrovníka jmenovaného soudem.

Výhody
■ Řešení vydělení kolizního opatrovnictví z OSPOD
■ Samostatná, supervidovaná profese, multidisciplinarista

Jde o rozličné metody práce s rodiči, vyžadující rozdílný přístup.
Zvládnout oddělit tyto dvě role v rámci každodenní praxe je velmi náročné a vyžaduje to letitou
zkušenost. Některé OSPODy si prozatím našly svou cestu – rozdělení pracovníků na ty, kteří budou
vykonávat kolizní opatrovnictví a na ty, kteří se budou věnovat ohroženým dětem. Ne všude je to ale
možné kvůli nedostatku pracovníků, vysoké fluktuaci nebo kumulaci více činností na jednoho
pracovníka.
V rámci realizovaného projektu „Multidisciplinární specialista v praxi“ jsme se zamýšleli nad
možnými variantami fungování kolizního opatrovnictví v ČR do budoucna. Na následujících
stránkách představujeme některé z nich.

Samostatný kolizní opatrovník (SAMKO)
Inspirace na samostatného kolizního opatrovníka přišla z Německa. Od německého partnera jsme
v rámci jiného projektu čerpali základní know-how. Kolizní opatrovník tzv. Verfahrensbeistand je
tam nezávislou profesí upravenou zákonem. První možný koncept fungování kolizního
opatrovnictví v ČR je postaven podobně jako v Německu.
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Problémy
■ Dostatečná znalost práva (hmotného i procesního)
■ Zvýšení nákladů v rezortu Ministerstva spravedlnosti
■ Na počátku nedostatečný počet kolizních opatrovníků
Je celkem dobře představitelné, že advokát, který má rád děti a umí s nimi pracovat, si doplní
vzdělávání v oblasti psychologie a sociální práce (v rámci a rozsahu, který je pro výkon KO
potřebný) a vedle své advokátní činnosti bude vykonávat ještě kolizní opatrovnictví. Opačný model,
že by si psycholog nebo sociální pracovník doplnil znalost hmotného a procesního práva do té
úrovně, že by byl schopen skutečně využívat všech procesních prostředků, aby příp. svou aktivitou
usměrnil průběh řízení ve prospěch dítěte, je obtížně představitelná. Právo není jen o znalostech
předpisů a jejich aplikaci v praxi, je to nástroj a nakládání s ním je obtížnou disciplínou, které
se studenti práva učí několik let. Zatímco z psychologie a sociální práce lze vyjmout pro potřeby
SAMKO jen některé části, právo je souvislá provázaná materie, se kterou takto nakládat nelze. To
vidím jako největší úskalí a problém tohoto modelu.
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Advokát dítěte

Multidisciplinární týmy – MiniCafcass

Další možný model výkonu kolizního opatrovnictví je advokát dítěte. Za předpokladu, že by si
advokáti, kteří budou chtít vykonávat kolizní opatrovnictví, osvojili potřebné znalosti z psychologie
a sociální práce a osvědčili je při profesní zkoušce, mohli by, podobně jako je tomu v Austrálii nebo
na Novém Zélandu, být nezávislými kolizními opatrovníky. V takovém případě by seznam takto
specializovaných advokátů vedla Česká advokátní komora (ČAK), ta by také zajišťovala organizaci
a realizaci profesní zkoušky a nabízela odpovídající multidisciplinární vzdělávání.

Vzorem pro tento model byla britská organizace Cafcass (Children and Family Court Advisory and
Support Service). Nezávislá vládní organizace, která zajišťuje zastupování dětí v soudních řízeních.
Tato organizace disponuje týmy odborníků, složených z právníků, psychologů a sociálních
pracovníků, kteří si navzájem a hlavně dítěti, poskytují podporu. Do práce s dítětem je v různých
fázích řízení, zapojena vždy ta profese, jejíž přínos je v tu danou chvíli největší, nejpotřebnější.
Jejich vzájemná spolupráce jim umožňuje uplatňovat multidisciplinární přístup, zároveň jim to
poskytuje nadhled a určitý odstup, vzájemně si mohou poskytovat zpětnou vazbu a chránit se např.
před problémem promítání vlastních hodnot a představ do práce s dítětem, resp. jeho zastupování
před soudem. Jejich spoluprací vzniká synergický efekt a sdílení v rámci spolupráce působí jako
prevence před přetížením a vyhořením. Cafcass také udílí akreditace k poskytování edukace rodičů
před rozvodem různým organizacím ve Velké Británii, což pomáhá zaručit jednost přístupu
k rodičům v této krizové životní situaci a kvalitu poskytované služby.

Profesní předpoklady
■ VŠ studium v oboru PRÁVO
■ Absolvování advokátní zkoušky
■ Absolvování multidisciplinárního vzdělávání v oboru psychologie a sociální práce, příp. také
rodinného práva (hmotného i procesního)
■ Složení profesní zkoušky
■ Zápis do seznamu advokátů specializujících se na výkon kolizního opatrovnictví, vedeného
ČAK

Je důležité říci, že v rámci opatrovnických řízení ve věci úpravy poměrů dětí a nezletilých po rozvodu
není v Británii každému dítěti automaticky ustanovován kolizní opatrovník, jako je tomu u nás.
Kolizního opatrovníka ustanoví soudce až poté, co je zřejmé, že rodiče jsou ve vyhroceném konfliktu
nebo to k němu směřuje. V roce 2021 zastupoval Cafcass děti a nezletilé v celkem 45.000 případů
ve všech možných typech řízení. Na ca. 67 milionů obyvatel Velké Británie připadá 33 poboček
Cafcass.

Odměna advokáta jmenovaného soudem jako opatrovníka by byla řešena stejně jako tomu je teď.

V České republice by mohly takové multidisciplinární týmy, Mini-Cafcassy, fungovat v rámci
Krajských úřadů. S téměř 11 miliony obyvateli, bychom měli 14 velmi dobře dostupných poboček,
které by disponovaly multidisciplinárními týmy sloužícími výhradně pro výkon opatrovnictví.

Výhody

Profesní předpoklady

■ Systém kontroly a pravidelné supervize

■ Řešení vydělení kolizního opatrovnictví z OSPOD

■ VŠ studium v oboru PRÁVO, PSYCHOLOGIE nebo SOCIÁLNÍ PRÁCE

■ Zajištění dostatečné znalosti práva

■ absolvování specializovaného profesního vzdělávání (nabídka akreditovaného vzdělávání
nebo výcviků – akreditace uděluje MPSV), na úrovni úvodního zaškolení i návazného
profesního vzdělávání

■ Zajištění multidisciplinarity kolizního opatrovníka

■ systém kontroly a pravidelné supervize

Problémy

Výhody

■ Vzniká určitá nerovnost mezi advokáty.
■ Bylo by potřeba upravit (zvýšit) advokátní tarif.
■ Dosavadní neochota ČAK vést přehled o specializaci advokátů a povinnosti odborného
vzdělávání v rámci specializací.
■ Systém kontroly a supervize potřebný k výkonu této profese (práce s dětmi v krizi) ČAK nezná
a neumí.
Tento model se jeví jako v praxi schůdnější, navíc by advokát svou jinou advokátní praxí mohl
vykompenzovat nepříliš vysokou finanční odměnu za výkon opatrovnictví. Obtížné by mohlo být
jednání s ČAK, jejíž postoje jsou dlouhodobě velmi konzervativní a vůle k radikálnějším změnám
spíše malá.

■ Řešení vydělení kolizního opatrovnictví z OSPOD
■ Odbřemenění agendy ochrany ohrožených dětí od výkonu kolizního opatrovnictví (v současnosti více než 50 % agendy)
■ Zachování výkonu KO v rezortu MPSV
■ Zajištění multidisciplinárního přístupu
■ Sjednocení praxe výkonu opatrovnictví
■ Sjednocení výkonu všech typů opatrovnictví pod 14 multidisciplinárních týmů, které by
podléhaly přímo metodickému vedení a kontrole MPSV (významné sjednocení praxe)
■ Výkon opatrovnictví ve „svéprávnostech“ by mohli vykonávat členové týmu v detašovaných
pracovištích jednotlivých obcí
■ Odbřemenění velkého přetížení obcí s ústavy pro duševně nemocné
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Problémy
■ Přijetí změny na úrovni Asociace krajů (převedení agendy z obcí na kraje)
Tento model by vyžadoval určitá politická jednání. Jeví se ale jako nejlepší možný a obě
ministerstva, Ministerstvo spravedlnosti i Ministerstvo práce a sociálních věcí, ho na předběžném
jednání označila jako vítaný model.
Nad rámec projektu budou pokračovat další jednání o změně výkonu kolizního opatrovnictví
v České republice a bude probíhat další advokační činnost.
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