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Příloha č. 3: Informovaný souhlas účastníka výzkumu

INFORMOVANÝ SOUHLAS ÚČASTNÍKA VÝZKUMU
Byl/a jsem seznámen/a s cílem výzkumu k diplomové práci s názvem „Ochrana práv dětí v ČR“
studentky Bc. Barbory Petráš Kampové. Byl/a jsem seznámen/a s podmínkami a obsahem
výzkumu.
Se svou účastí na tomto projektu souhlasím. Dávám též svůj souhlas s tím, aby rozhovor, který
poskytuji, byl za účelem sepsání diplomové práce nahráván, přepsán, analyzován a následně
použit v textu práce, odborných článcích a ostatních prezentacích a publikacích. Dávám souhlas
k tomu, že studentka může ve své odborné publikaci citovat informace, které v rozhovoru
uvádím.
Byl/a jsem seznámen/a se způsobem anonymizace dat a ochranou mé identity.
Byl/a jsem též informován/a o tom, že mám právo neodpovědět na kteroukoliv otázku a
případně rozhovor v jeho průběhu ukončit. Byl/a jsem seznámena s tím, že do sedmi dnů od
poskytnutí rozhovoru mohu svůj souhlas odvolat.

Jméno:
Podpis:
Datum

Příloha č. 4: Transkribované rozhovory s respondenty

Rozhovor 1
Respondent: Soudce 1
Charakterizujte, prosím, roli své profese v rámci ochrany práv dětí v náročných rozvodových
(rozchodových) situacích?
Já si bohužel myslím, že soud tady v těch úplně nejnáročnějších rozvodových situacích hraje
roli až toho konečného, té koncovky, že úplně nejdůležitější je role těch rodičů samotných. Oni
sami by měli asi nejvíc zvážit, pak tedy OSPODu, který si volá rodiče
a který se snaží se přimět je k nějaké dohodě. Úplně strašně důležitá role je advokátů, protože
pokud rodiče mají advokáty, tak hodně záleží na tom, jak pojímají svoji funkci, svoji roli, a
jestli jim jde o to, to řízení natáhnout téměř do nekonečna, nebo jestli jsou skutečně proto, aby
to dítě vyhrálo a aby ti rodiče uzavřeli dohodu. A až vlastně tu smetanu slízne soud.
Jak hodnotíte nebezpečí, které pro děti skýtá náročná rozvodová situace jeho rodičů?
Myslím si, že je to zkušenost nejenom moje, ale i mých kolegů. Je to hodně, že i když rodiče
z počátku prezentují své přání získání dítěte do péče, tak nakonec se to skoro vždycky zadrhne
na těch penězích. Takže nakonec nám z toho – a to je to nebezpečí – dítě poněkud uniká a
zůstávají nám ty penízky. Samozřejmě ne vždycky. Jsou i rodiny a rodiče, kdy je ta lítá bitva
vedena o to dítě, ale hodně je to o těch penězích.
Domníváte se, že současná situace vysoké - vzrůstající rozvodovosti v ČR ovlivňuje českou
společnost?
Myslím si, že docela určitě ano. Myslím si, že tady mizí ta odpovědnost za zachování rodiny, a
to se pak nutně odráží všude. Protože fakt je, že teď ta míra rozvodovosti je hodně hodně
vysoká, a to částečně – i když samozřejmě je to pokaždé jiný spor, jiná rodina, jiné děti, jiní
rodiče – oni se odnaučili to řešit jinak než rozvodem. První problém – a jdeme od sebe.
Takže se dá říct, že pozorujete důsledky této tendence při výkonu své profese?
Určitě.
Které problémy v souvislosti se současným přístupem k práci s rodinami v rozvodu
registrujete?

Já si myslím, že hlavním problémem je omezená kompetence rodičům něco přikázat, že my se
je pořád snažíme přesvědčit ve stylu: „buďte tak strašně hodní, zkuste se nějak dohodnout“ a
že by tady bylo řešení prostě „dohodněte se“. Jsou země, kde dítě v okamžiku, kdy se rodiče
začnou takhle šíleně hrdlit, tak prostě jim to dítě odeberou, jde do přechodné pěstounské péče,
a páni rodiče, prosím dohodněte se, a do té doby, než se dohodnete, to dítě bude v pěstounské
péči. Pak si myslím, že to jde hodně rychle.
Jaká největší úskalí řešíte při výkonu své profese při práci s rodinami v náročné rozvodové
situaci?
My rodiče můžeme opravdu přemlouvat, opravdu prosit, ale to rozhodnutí stejně nerespektují.

Se kterými subjekty, které kooperují při ochraně práv děti v náročných rozvodových situacích,
spolupracujete nejblíže, nejčastěji? Jak jste spokojen/a se spoluprací s těmito subjekty?
U každého subjektu ohodnoťte prosím četnost interakcí (1 – nikdy, 5 – soustavně) a Vaší
spokojenost se spoluprací (1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a). Je možné připojit
komentář.
Nejvíce spolupracujeme s OSPODem, tam je ta spolupráce velmi těsná a myslím si, že strašně
přínosná. Bez té spolupráce s OSPODem by to asi…
Takže ta četnost by tam byla asi?
Tam bych to ohodnotila tou pětkou. Potom se soudními znalci, to je pravda, že také
spolupracujeme, pokud jde o asistované styky, tak tam by to bylo takový ten střed, takže možná
tak trojka. S ostatními soudy, to by co do četnosti byla asi ta dvojka, a pokud jde
o advokáty, tak upřímně řečeno, s advokáty je to spíš řežba, i když ne se všemi.
A s mediátory, s těmi moc zkušenosti dobré nejsou. Abych pravdu řekla, co jsem já nařídila
mediaci, tak to nikdy nedopadlo, takže toto bych ohodnotila dvojkou. Oni se asi snaží, já si
nedělám iluze, že by to měli jednoduché, ale ono to asi nejde. Dvojka je to i co do četnosti.
Orgány sociálně-právní ochrany bych ohodnotila na čísle 5, nejlíp a nejlépe. S advokáty je to
s četností asi také dvojka. Se spoluprací s ostatními soudy je to co do četnosti dvojka, se
soudními znalci tři. U služeb asistovaného styku je to asi dva.
Domníváte se, že by v součinnosti s Vaším subjektem měl být nějaký ještě jiný subjekt?
Myslím, že ani ne. Už tak je toho dost.

Jak hodnotíte současnou míru implementace práva participace dětí v systému ochrany práv
dětí?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – míra implementace je mizivá, 5 – míra implementace je vysoká).
Je možné připojit komentář.
Průměr, tak ta trojka.
Podporujete participaci dětí ve spolupráci s rodinou v rámci své profese
Já bych řekla, že ano, ale ono to bohužel mnohdy moc nejde, vlastně to končí na OSPODu.
Většinou si žádáme a prosíme OSPOD.
Domníváte se, že by bylo vhodné, aby v některých případech náročných rozvodových sporů
mělo dítě vlastního advokáta?
Začnu trošičku ze široka, ale dostaneme se k tomu. Třeba v Německu, a určitě je to v některých
dalších zemích, existují vymezení advokáti, je to okruh advokátů, jsou to ti nejlepší z nejlepších,
kteří mají za úkol vždycky a za každou cenu hájit zájmy dítěte. Takže nejsou vázáni pokyny
svého klienta, ale pouze nejlepším zájmem dítěte. Tak pokud bychom měli i u nás takový
systém a takový okruh advokátů, jejichž cílem a úkolem by bylo hájit zájem dítěte, tak fajn,
s tím bych souhlasila. Ale za daného stavu…
Zúčastňujete se případových konferencí? Jak často?
Vůbec nikdy.
Jak hodnotíte institut PK?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – případové komise jsou neužitečné, 5 – případové komise jsou
nezbytné).
Myslím si, že je to užitečná záležitost, že je to vlastně taková příležitost, kdy soud nemůže,
protože soud se nemůže mezi ty strany zapojovat, ale pro ty ostatní účastníky je to skvělá
příležitost, jak se sejít a jak spolupracovat. Na té číselné škále bych řekla, že je to pětka.
Jak blízce jste seznámena s tzv. Cochemským modelem?
Ano, vím, o co se jedná, a nejsem si tak úplně jistá, jestli by to u nás prošlo. Takhle: u nás by
to prošlo, bylo by to fajn, ale za situace, kdy by se úplně musel změnit zákon o rodině, nebo ta
část zákona o zvláštních řízeních soudních, která se zabývá tím rodinným právem. Za
stávajícího stavu by to v podstatě nešlo. Číselně bych to vyjádřila jedničkou.

Domníváte se, že by jej bylo možné implementovat do našeho prostředí jako celek, do jaké míry?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – implementace je nemožná, 5 – implementace je zcela možná).
Je možné připojit komentář.
Mám strach, že za současného stavu nejspíš žádná. Vždyť to tady vidíme všichni, že
kdybychom postupovali systémem, že nejdřív si zavoláme maminku, a pohovoříme
s maminkou, pak si zavoláme tatínka a pohovoříme s tatínkem, tak v tu ránu budeme nařčeni
z toho, že kdoví, co jsme to tady upekli a kdo ví, kdo nás jak uplatil. Myslím, že za daného
stavu to nejde.
Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil/a jako prospěšné, co se týká
individuální ochrany práv dítěte?
Já bych viděla, že je to ten advokát. Že by tedy advokáti, nebo okruh advokátů, kteří vystupují
v opatrovnických řízeních, tak že by byl vymezen opravdu jen těmi nejlepšími z nejlepších. To
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a připraveni vždycky hájit jenom zájmy dítěte. Ne ničí jiný zájem, ale zájem dítěte. To by byla
důležitá změna. A pak asi hodně důležitá akce by byla, kdybychom spíše mohli popřávat více
sluchu těm dětem.

Rozhovor 2
Respondent: Soudce 2
Charakterizujte, prosím, roli své profese v rámci ochrany práv dětí v náročných rozvodových
situacích.
Především to, co my tady děláme, není rozvodová situace. Ten rozvod je pak někde jinde, my
upravujeme poměry, mimo jiné tedy i pro dobu po rozvodu většinou, a účelem soudu je
rozhodnout tak, aby to rozhodnutí ty děti v podstatě co nejméně zatížilo. Jinými slovy zajistit
těm dětem že i za situace, kdy se jejich rodiče rozešli, oni mají na dále maminku
a tatínka, a ta maminka s tatínkem má vůči nim práva a povinnosti a ty si musí dát pravidla.
Jak hodnotíte nebezpečí, které pro práva dětí představuje náročná rozvodová situace jeho
rodičů?
Pokud rodiče nejsou schopni náležitě fungovat jako rodiče, tak jsou schopni a velmi často to
dělají, ty děti v rámci soudního sporu úplně, a to doslovně, psychicky zničit. Těch případů je
tady čím dál tím víc, podle mě se to hodně množí, a vychází to podle mě z toho, že rodiče nejsou
moc ochotni vžít se do role toho dítěte. Myslím si, že úkolem každého rodiče, pokud se do této
situace dostane, ať z jakéhokoliv důvodu, je pokusit se vžít do role toho dítěte, podívat se na tu
situaci očima dítěte a podle toho pak v rámci toho soudního jednání, řízení, vystupovat.
Vzhledem k tomu, že to valná část rodičů, kteří už se dostanou do té složité situace, nezvládá,
protože není ochotna to zvládnout – on každý rodič je toho schopen, ale málo kdo je ochoten –
tak pak těm dětem dělají takové malé peklíčko na zemi, a řeší se to, jestli bude Pepíček u tatínka
od tří odpoledne, nebo od půl čtvrté, což z hlediska života rodiny a toho dítěte je tak naprostý
nesmysl a taková blbina, na které se pak ty rodiče točí, že to vlastně je úplně paradoxní.
Nebezpečí pro děti v případě vyhroceného konfliktu rodičů v rámci rozvodové situace je
extrémní, a máme tady několik dětí, které to odnesou svým psychickým zdravím. Ty děti pak
jsou úplně mimo – rodiče svým dětem dokáží z života udělat peklo.
Domníváte se, že současná situace vysoké - vzrůstající rozvodovosti v ČR ovlivňuje českou
společnost? Pozorujete důsledky této tendence při výkonu své profese?
Já se především domnívám, že z hlediska výkonu mé práce, je vlastně úplně jedno, jestli se lidi
rozvádějí. Jinými slovy: nemyslím si, že by vzrůstající rozvodovost, jestli vůbec je, na to měla
nějaký vliv, protože on úplně stejný proces probíhá i u lidí, kteří se nerozvádějí. Prostě když
máma s tátou nejsou schopni se domluvit na další péči o dětí, tak je úplně jedno, jestli jsou

manželé nebo nejsou, protože to řízení je vlastně úplně stejné. Jenom je tam to kouzelné
slovíčko „i pro dobu po rozvodu“. Ale jiná úprava poměrů dětí je úplně stejná a jde prostě o to,
jestli se ty rodiče rozešli, nebo nerozešli. A přiznám se, že vzrůstající rozvodovost ani
nepociťuji, ale pociťuji poměrně velmi intenzivně to, tady v těch spisech, že narůstá počet dětí,
které se narodí mimo manželství. A pro mě z toho třeba pak vyplývá, možná zkresleně, že už
to je takový ten signál, že ti rodiče, nebo v dané chvíli budoucí rodiče, nejsou ochotni přijmout
úplně ve veškerou odpovědnost za dospělý život, protože si myslím, že když už tedy čekám to
dítě a mám dvě hypotéky, tak už to jde řešit jinak.
Které problémy v souvislosti se současným přístupem k práci s rodinami v rozvodu
registrujete?
Myslím si, že je to celé nastavené špatně. Lépe řečeno, že to dnes již vůbec neodpovídá
současné situaci. Mě by se hrozně líbil Cochemský model a ještě další věci, které se na něj dají
navázat. Myslím si, že české právo, tak jak je napsáno a nový občanský zákoník na tom nic
nezměnil, vůbec nepočítá s tím, jak vypadá to opatrovnické řízení, protože je tak svázáno
všemožnými procesními předpisy a jinými předpisy hmotněprávními, že to úplně se zabíjí to,
o co jde, to znamená o to najít nějakou, alespoň pro mě nejlepší řešení situace, kdy rodiče
nezletilých dětí se rozcházejí a teď je třeba rozhodnout, lakonicky řečeno, kde ty děti budou
bydlet, kdy se uvidí s tím rodičem, u kterého momentálně nebydlí a kolik se za to bude platit a
jak se budou rodiče domlouvat na těch všech dalších věcech, které jsou k tomu důležité – škola,
školka, kroužky, kam bude chodit k doktorovi, jestli pojede na tábor, jestli bude chodit na
volejbal nebo na basketbal. Ty problémy jsou v tom, že já to nemůžu řešit tak, jak si myslím,
že by se to podle mě dalo řešit. Já si osobně myslím, že ta práce by měla být postavená úplně
jinak, že by měla být oproštěna od nějakých procesních zákonitostí a procesního práva, kterého
dokáží určití rodiče zneužít tak, že k té faktické úpravě poměrů dětí dochází pozdě a nebo nikdy,
že tím, jak je to řešeno u soudu a u soudu to prostě musí být dle práva, tak vznikají problémy
toho, že rodič vznese námitku místní nepříslušnosti, dá návrh na přenesení příslušnosti, námitku
podjatosti soudu, podjatosti OSPODu, a ve svých důsledcích to řízení strašně protahuje, protože
soud se tím zaobírat musí zatímco kdyby to probíhalo někde jinde, nebo to nebylo svázáno těmi
procesními předpisy, tak to můžete odmávnout jednou větou „to není důležité, bavíme se o
dětech“.
A to je podle mě velkým problémem, že jak OSPOD, tak soud, tak prostě vlastně všichni co
přijdou do styku s tou rodinou, která je v nějakém tom problému, se musí řídit nějaký platným

právem, a situace rodiny, obzvláště rodiny v rozpadu, nelze podřídit pod nějaký správní
ustanovení. To je život lidí, který neprobíhá podle paragrafů.
Jaká největší úskalí řešíte při výkonu své profese při práci s rodinami v náročné rozvodové
situaci?
Moje osobní úskalí je v tom, že mě to strašně psychicky deptá a zatěžuje, a chce se mi nad
některými dětmi plakat, a mám chuť některé rodiče vynést za zuby ven. Některých těch dětí je
mi opravdu líto. A jinak úskalí profese je v tom, že když vám tady někdo lže do očí a vy víte,
že lže, tak se musíte tvářit nestranně a v rámci nějaké nestrannosti poslouchat občas strašlivé
zhůvěřilosti, nedat na sobě nic znát a pak se s nimi vypořádávat v rámci rozhodnutí.
Se kterými subjekty, které kooperují při ochraně práv děti v náročných rozvodových situacích,
spolupracujete nejblíže, nejčastěji? Jak jste spokojen/a se spoluprací s těmito subjekty?
U každého subjektu ohodnoťte prosím četnost interakcí (1 – nikdy, 5 – soustavně) a Vaší
spokojenost se spoluprací (1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a). Je možné připojit
komentář.
Se soudem nespolupracujeme, protože soud jsme my. Když spolupracujeme s jiným soudem,
podle toho, jak s kterým, takže asi za tři. Pokud se jedná o advokáty, tak s těmi bohužel
spolupracujeme často, čili tak pětka, a říkám bohužel, protože si myslím, že ti advokáti nemají
v tom nesporném řízení moc co dělat, a pokud se jedná o to, jak jsem spokojena se spoluprací
s advokáty, tak je to zase advokát od advokáta, musím říct, že jsou advokáti, kteří jsou velmi
fundovaní a tu situaci dokážou vyřešit. Dokážou rodičům vysvětlit všechny problémy a
v podstatě už předřešit situaci tak, že já jim už pouze něco dovysvětlím a je hotovo. Těmto
advokátům bych dala pět. Existuje ale strašná spousta advokátů, kteří mají dojem, že
opatrovnické řízení může dělat každý, že to jsou tři paragrafy, že si to přečte v tramvaji nebo
v autě cestou sem a podle toho to pak tady vypadá už od toho, že označí účastníky žalovaný a
žalobce, a těm bych pak dala jedničku. OSPODy, ty máme tři kmenové, a v poslední době
spolupracujeme se spoustou jiných OSPODů, protože bychom měli, a já to tedy dělám, dávat
kolizního opatrovníka podle trvalého bydliště dítěte, takže máme i různé jiné OSPODy.
Spolupracujeme s nimi nejčastěji, tedy pětka, a pokud se jedná o spokojenost, tak je to zase jak
kdo, je to o lidech, jsou pracovníci, kteří jsou prostě fantastičtí a dokážou ty lidi přesvědčit o
tom, jak to má být, a pak jsou leklý ryby, který tady sedí a já si v duchu říkám, proboha živýho,
proč jsou vlastně tady. Zase: Někdo jednička, někdo pětka. Nedá se to ohodnotit, já podle toho,
kdo přijde za OSPOD, dokážu zhruba odhadnout, jak se to řízení bude vyvíjet. Mediátoři

a rodinní poradci – já se přiznám, že s nimi nespolupracuji. Já jsem mediaci nikdy nenařídila a
rodinné poradce doporučuju v podstatě všem, když jsou ve sporu, ale já s nimi nespolupracuji.
Se soudními znalci spolupracuji velmi málo, čili dvojka, já si myslím, že čím míň znalců, tím
lépe, protože ona většina těch otázek na znalce je otázka právní, ono řešit, jestli má dítě být ve
střídavé, výlučné nebo jakékoliv jiné výchově je otázka právní, nikolivěk znalecká, takže se
snažím znaleckým posudkům co možná vyhnout, protože to řízení zatěžují časově a finančně.
Pokud tam ten znalečák je, tak ale znalce volím takové, že jsem s nimi velmi spokojená, tedy
za pět. Organizace s pověřením SPOD nevyužívám.
Domníváte se, že by v součinnosti s Vaším subjektem měl být nějaký ještě jiný subjekt?
Já osobně si myslím, že by to mělo být úplně jinak. Byla jsem na školení, neobyčejně mě zaujala
Velká Británie, která tam byla zmiňovaná, a myslím, že je něčím, co by se mělo okamžitě a
střelhbitě

převzít

do

našeho

systému

a

což

by

podle

mě

mělo

předcházet

i Cochemskému modelu. Nám tam vysvětlovali, že v Británii je taková praxe, zavedená a
placená státem, že kterákoliv rodina, která se dostane do toho, že se stane naším účastníkem,
má povinně nárok na čtyři hodiny konzultace, výuky – nazvěme to jakkoliv, máma, táta,
babička, sourozenec, strýček, tetička, kdokoliv má zájem, ale u těch rodičů je to povinně, má
možnost se zadarmo účastnit, pokud jsem se nespletla, přednášek toho, co je může čekat a jak
se to má řešit, v tom mají poradenství psychologické, případně psychiatrické, právní, mají
takový balík, že oni pak už do toho řízení dalšího jdou poučeni, že už vědí, co můžou čekat, a
jak to funguje, protože já jsem přesvědčená o tom, že problém především v Čechách je v tom,
že

ty

lidi

nevědí,

co

bude

a

jak

bude,

a samozřejmě jsou nervózní, bojí se, a pak reagují třeba přehnaně, jenom z nějaké obavy,
protože vůbec netuší, co se bude dít. A pokud si k tomu pustí v televizi nějaký vhodný pořad
typu Soudkyně Barbara nebo podobně, tak samozřejmě mají dojem, že normální soudní řízení
probíhá tak, že budou pobíhat po jednací síni a cosi vykřikovat. A myslím si, že v našem
systému péče o rodinu strašně chybí to, že ty rodiče, potažmo tu širší rodinu, nikdo neinformuje.
Že

v dnešní

době

z mého

pohledu

velký

problém

s babičkami

a dědečky, že ti těm rodičům říkají, matkám: přece mu nedáš dítě, a jemu říkají: přeci jí nebudeš
dávat nějaké peníze, protože ta celá širší rodina vlastně vůbec neví co je, jak je, nemá představu,
jak je to upraveno správně a to si myslím, že to tady hrozně chybí a že by to bylo možná daleko
prospěšnější, než práce OSPODu, protože pokud se řeší dohodnutá úprava poměrů, kdy je návrh
na schválení dohody o úpravě poměrů, tak si myslím, že ta práce OSPODu je v podstatě
zbytečná. OSPOD pak zasahuje do věci, která je domluvená, v tom případě by opravdu stačilo,

kdyby ta dohoda, pokud se nejedná o manžele, byla uzavřena na OSPODu, a k tomu soudu to
vůbec nešlo. Zatěžuje to OSPOD, je to zbytečné a OSPOD by spíš potřeboval pracovat
s rodinami, které to potřebují a pak na to nemá čas. Myslím si, že každá rodina by měla mít
něco podobného, co je ve Velké Británii, a což si myslím, že je velmi prospěšné.
Jak hodnotíte současnou míru implementace práva participace dětí v systému ochrany práv
dětí? Ohodnoťte prosím na škále (1 – míra implementace je mizivá, 5 – míra implementace je
vysoká). Je možné připojit komentář.
Vždycky by se mělo vycházet z toho, co to dítě chce, ale samozřejmě, že se to musí modifikovat
a to dítě musí být posuzovánu a musí se k němu přistupovat s ohledem na věk. Pokud se jedná
o šestnáctiletého účastníka rodičovského konfliktu, tak si myslím, že člověk by na sto procent
měl vycházet z toho, co by to dítě chtělo. Pokud se jedná o malé dítě, tak se to musí velmi
složitě řešit v hlavě toho soudce a i toho ospoďáka nebo znalce nebo kohokoliv, co je z toho
dítěte

a
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říct

na odpověď jediné, to je chůze v minovém poli. Myšlenka je to samozřejmě velmi dobrá, ale
občas i velmi kvalitní a dobrá myšlenka může být smrtící. Do čísla to nedokážu nacpat, protože
to pak závisí na konkrétním hodnocení, protože pokud to jde, tak si myslím, že to dítě by mělo
mít nějakou participaci na tom, co se s ním děje, prostě by nemělo být předmětem, ale mělo by
být účastníkem, ale mělo by se to hodnotit s ohledem na jeho věk, protože samozřejmě jiná věc
je, když je to tříleté dítě, jiná věc je to pak u těch větších věcí. Naopak si zase myslím, že někdy
se pod tu participaci dítěte v určitém věku, s určitými rodiči, snaží nacpat ledacos, což
s participaci dětí na systému nemá vůbec nic společného, ale je to to, že rodič se snaží
prostřednictvím dítěte prosadit svou, a dítě pak říká něco, co je otázka, jestli je opravdu jeho
názor.
Domníváte se, že by bylo vhodné, aby v některých případech náročných rozvodových sporů
mělo dítě vlastního advokáta?
Ne. To řízení je nesporné, takže toho advokáta nemusí a neměl by mít nikdo. To řízení je
nesporné, což znamená, že soud postupuje z úřední povinnosti a z úřední povinnosti řeší
všechny důkazní prostředky, vyhledává aktivně případné důkazy… Ten soud sám od sebe ze
zákona musí dělat všechno to, co je důležité. A tím pádem žádný z účastníků nepotřebuje
advokáta, aby ten advokát navrhoval ještě další, další, další důkaz a není třeba účastníky
poučovat o všech těch možných důležitých věcech. Myslím si, že advokát pro dítě by byl
smrtící.

Zúčastňujete se případových konferencí? Jak často? Ohodnoťte prosím na škále (1 –
neúčastním se, 5 – se pravidelně). Je možné připojit komentář.
Já si myslím, že to není práce soudu a není vhodné, aby se soudce případové konference
zúčastňoval, z jednoho prostého důvodu, že pak by bez dalšího zjevně mohlo docházet
k možnosti, zda je soudce opravdu nestranný. Z hlediska toho, že rozhodujeme nestranně, není
vhodné, aby se soudce účastnil těchto akcí, jako je například případová konference nebo ta
různá jiná setkání, ať se jmenují jakkoliv a ať je organizuje kdokoliv. Nicméně si myslím, že je
velmi vhodné, když má soudce možnost se s případovou konferencí pak seznámit formou
nějakého zápisu, a vidí, co tam tedy je. Případová konference je velmi prospěšná, ale myslím
si, že na ní nemá co dělat soudce, protože by mohl dopředu lidem říkat, jak se rozhodne, nebo
že by si ti lidé mohli pak dovozovat z toho, jak se soudce na té případové konferenci tváří,
chová, říká, jak bude rozhodnuto ve věci, což si myslím, že není dobře. Maximálně by mohl
být soudce v případových konferencích něčeho jiného, to znamená, že si dokážu teoreticky
představit, že bych se jako soudce účastnila případové konference u nějakého jiného OSPODu,
nějakého jiného dítěte, s nějakou radou nebo pomocí, jak se to dá právně řešit. Ale na to zas
OSPOD má, nebo by měl mít, dostatek svých právníků.
Jak blízce jste seznámen/a s tzv. Cochemským modelem?
Cohemský model se mi líbí a myslím si, že jsem s ním seznámena.
Domníváte se, že by jej bylo možné implementovat do našeho prostředí jako celek, do jaké míry?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – implementace je nemožná, 5 – implementace je zcela možná).
Je možné připojit komentář.
Já si myslím, že by to bylo přínosné, ale jak jsem zmiňovala na začátku, musel by se změnit
celý nastavený proces. V české republice Cochemský model provozuje okresní soud v Novém
Jičíně jako pilotní projekt, ale ono to vyžaduje jednak, když se podívám na nás: na našem soudu
to nejspíš není proveditelné v nejbližší době, protože na to musíte mít dostatečný počet soudců.
Já si nedokážu představit, jak bych v současné chvíli, do toho kolik mám věcí, ještě mohla
praktikovat Cochemský model, jak bych zvládla do těch tří týdnů ty lidi pozvat, protože já mám
problém ty lidi vidět do dvou měsíců. Takže to bych nezvládla. Nedokážu si představit, jak
bych zvládla v rámci Cochemu s těmi lidmi pracovat tak, jak by se s nimi mělo pracovat, to
znamená pověřovat OSPODy, pověřovat ty další instituce, a vlastně mít ten spis neustále v ruce
a neustále na něm pracovat za situace, kdy já mám k dnešnímu datu sto osmdesát věcí. Další
problém toho Cochemu je to, že by na něj musel být taky nastavený odvolací soud, protože není

možné, aby se soud prvního stupně snažil jet podle Cochemu a nadřízený soud jel podle
zvláštního řízení soudního, podle občanského zákoníku a podobně, protože to se prostě
vylučuje. Ale já sama se modifikovaný Cochemský model snažím implementovat do každého
řízení. Není to cochemský model s tím velkým C, ale to, co jsem si z toho celého vzala, a co se
snažím aplikovat na každou rodinu, která se ke mně dostane, že se napoprvé s každou rodinou,
ale i na podruhé i na potřetí, snažím v rámci tohoto Cochemu je donutit, aby se domluvili.
Ohodnoťte prosím na škále (1 – implementace je nemožná, 5 – implementace je zcela možná).
Do současného systému nelze tak jak je Cohechmský model nastaven, tak dvojka. Nový Jičín
to zkouší, má k tomu nastavené předpoklady, ale u nás to prostě nejde.
Kterou část Cochemského modelu by bylo možné a prospěšné implementovat do našeho
prostředí?
Mě se to líbí celý, ale má to ještě jeden další aspekt, a to, že v prostředí celé České republiky je
problém s dodržováním pravidel, nařízení, doporučení nebo čehokoliv. On ten Cochem
předpokládá to, že lidi jsou ochotni spolupracovat a hlavně že vědí, že když nebudou v rámci
Cochemu spolupracovat, tak že se něco stane. Já se obávám, že u nás, pokud bychom
implementovali Cochem, tak by s toho stejně valná většina lidí dělala stejný trhací kalendář,
jako dělá ze současného modelu. Myslím si, že Cochem, tak jak je vymyšlený, tak jak funguje,
je podle mě vynikající. Vyžaduje to ale rozvinutou občanskou společnost, když někdo neplní
určité závazky, tak je svým okolím odsouzen. Nemluvím teď o nějaké kriminalizaci, ale je to o
tom, že když žijete ve společnosti, kde když – použiji takový sexistický příklad – ale když
tatínek neplatí výživné na dítě, tak by měl být tím okolím, a i tím mužským okolím odsuzován,
a u nás jsme v tom, že když tatínek neplatí na dítě, tak je frajer a plácáme mu po zádech. A za
této situace do této společnosti se snažit nasunout cosi tak křehkého jako je Cochemský model,
který prostě vyžaduje to, že někdo řekne: bude to takhle, a plní se to, bez dalšího, a nepotřebují
se k tomu výkony rozhodnutí policie a padesát různých dalších institucí. Stačí, že soud řekne:
bude to takhle, a tři týdny to budete zkoušet, a oni to prostě zkouší. Zatímco u nás mám
důvodnou obavu, že tady bych někomu řekla, že teď tři týdny bude Pepíček u maminky a
k tatínkovi půjde každý pátek ve dvě, tak že ani maminka, ani tatínek to prostě nebudou
dodržovat. Pak se celý ten Cochem rozpadne. Celé se to rozsype jako domeček z karet, protože
já si myslím, že on se dělit nedá, protože on na sebe strašně navazuje. A kdysi jsme měli i nějaké
sezení se soudci z Německa, kteří ho praktikují, a to existuje taková publikace, kde oni
popisovali, že pokud na základě toho Cochemu nedojde k nějaké dohodě nebo to neskoční

Cochemem, že je to tak naprosto výjimečné a na ty lidi je ze všech stran pohlíženo tak jako
trochu jinak, a pak je to o tom, že pak si může ten soud dovolit ledacos, což si prostě v českém
právu, svázaném miliardou různých nařízení, odvolání a dovolání dovolit nemůžu.
Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil/a jako prospěšné, co se týká
individuální ochrany práv dítěte?
Opravdu velmi prospěšné by bylo, kdyby existovala nějaká instituce, ať je to neziskovka, nebo
ať to dělá Ministerstvo práce a sociálních věcí, které si myslím, že by to asi dělat mělo, že by
měla být ta informovanost. Vrcholně prospěšné by bylo, kdyby každý, kdo se dostane do tohoto
problému, každý komu se rozpadá partnerské soužití, ve kterém je nezletilé dítě, že by prostě
měl být informován o tom, co teď bude. Protože ty lidi jsou ve vrcholném stresu, protože rozpad
partnerství je vrcholný stres, a v tom vrcholném osobním stresu po nich chceme, aby tady řešili
úpravu práv dětí, a chceme po nich, aby se chovali zodpovědně, tak je to pro ně další nárůst
stresu, ze kterého pak vyplývají ty různé další věci. Myslím si, že ve valné většině případů by
pomohlo, kdyby ti lidé měli okamžitě nějaké informace, co bude, jak bude, kdy bude, nějaké to
školení, jak to vypadá z hlediska práva jak to vypadá z hlediska práv dítěte, jak to vypadá
z hlediska rozhodovacích činností, a aby měli v rámci toho možnost okamžitě navštívit a
zaregistrovat se do nějakého – nazvu to programu – rodinné práce, aby mohli hned začít
pracovat na tom případném rodičovském konfliktu, zkrátka dobře, aby tam byl nějaký
psycholog, někdo kdo by byl schopen ty lidi psychologicky navést k tomu, co mají dělat,
konkrétně třeba kdyby tam byl někdo mít tu sílu říct, teď jste na tom takhle, a měl byste
navštěvovat rodinného poradce.

Rozhovor 3
Respondent: Rodinný poradce 1
Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil/a jako prospěšné, co se týká
individuální ochrany práv dítěte?
Moje role v těchto situacích je jednoduchá, já jsem tam v roli rodinného poradce, ne dětského
psychologa, to chci zdůraznit, protože s dětmi samostatně nepracuji, a když, tak v rámci
rodinného systému, spíš tedy toho rodinného, manželského poradce. Kdybych to měl
charakterizovat, tak ta práce má mediační charakter. Neděláme mediaci, já nejsem mediátor,
ale někdy přijímáme zakázky, kdy jde o zprostředkování, vyjednání té dohody.
Jak hodnotíte nebezpečí, které pro práva dětí představuje náročná rozvodová situace jeho
rodičů?
Já s tím termínem „práva dětí“ trochu zápasím, a budu konkrétnější, proč. Třeba právo na
šťastné dětství a zdravý vývoj, to je moc hezký. Já mám za to, že žijeme ve světě, ve kterém
neexistují taková práva. Teď trochu zabíhám do filosofie nebo do světonázoru, já mám pocit,
že to je iluze, a proto s tím trochu zápasím, protože my můžeme mluvit o tom, že bychom těm
dětem rádi zajistili šťastné dětství, ale co to je, to šťastné dětství. Já jsem hluboce přesvědčen o
tom,

že

dítě
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i vývojově prospěšné, i když se ti rodiče třeba nemůžou domluvit. Když je to dítě nějak
zaopatřené, zase je to jinak. Je to pro mě trošičku složité, jsem malinko citlivý na ty práva dětí.
Žijeme v době, která strašně moc dá na ty práva, které tedy zoufale hlídá, hlídáme
i práva kočiček a pejsků a kdo ví, koho dalšího. Přijde mi to jako absurdní a je to výsledek
absence hodnot. Absence důvěryhodných vztahů. Chybí hodnoty, chybí důvěra ve vztazích,
nahrazujeme pravidly a hlídáme práva. Tak se mi to jeví.
Nepochybně jsou ohroženy a ohrožovány, a teď by se asi čekalo nějaké zobecnění, v čem všem.
Domnívám se, že je to ohrožení stresem, který z toho neutěšeného rodinného stavu plyne, ale
zase mi tu naskakuje, že jsou i jiné faktory, které to dítě ohrožují, a někdy možná ještě víc, takže
zúžit to jen na rodiny, ve kterých probíhá náročná rozvodová situace, protože tam je to zvlášť
citlivé nebo zvlášť ohrožené mi přijde jako zúžení. Jsou ohrožené a měli bychom na to dbát,
ale vnímám tu jako důležité rozšiřovat ten kontext.
Domníváte se, že současná situace vysoké - vzrůstající rozvodovosti v ČR ovlivňuje českou
společnost? Pozorujete důsledky této tendence při výkonu své profese?

Asi ovlivňuje… Já vnímám, že samotný stav společnosti se v tomhle dvakrát moc nemění,
alespoň v tom horizontu, který já vnímám, tedy dvacet nebo třicet let dospělého života. Ten
rozvod je dostupnější alternativou řešení nějakého manželského nesouladu, to určitě, je to
běžnější, není to tak stigmatizováno, nejsou zde taková tabu, mluví se o tom, a tak dál, čili
v tomto smyslu ano. Já si ale nejsem úplně jist, jestli kdybychom se vrátili o těch dvacet třicet
let zpátky, kdy těch rozvodů nominálně bylo méně, jestli ta situace rodiny obecně byla lepší.
Chci tím říct, že někdy pro ty děti je, když se na to dívám z té perspektivy dětí, tak si myslím,
že ten rozvod může být docela šťastné řešení. A setkávám se s tím, a teď to beru taky trochu
s rezervou, dávám si to do závorky, jsou dnes děti třeba už jako dospělí, že přijdou a řeknou
škoda, že se ti moji rodiče nerozvedli. Ani oni nevědí, jestli by to bylo opravdu lepší, ale říkají
to tak a věřím jim to. Čili to vnímám méně černobíle, není šťastné, že je tu tolik rozvodů, na
druhou stranu si nejsem jist, pokud bychom šli do nějaké doby, ve které těch rozvodů bylo
méně, jestli ta doba zajišťovala víc spokojené dětství nebo lepší vývojové podmínky.
Které problémy v souvislosti se současným přístupem k práci s rodinami v rozvodu
registrujete?
Z hlediska toho, jak já se k těm situacím dostávám, vnímám jako největší problém to zbytnění,
až bych řekl ten byznys právní, který tam je. Že se v tom angažují advokáti, ti z toho mají
peníze, a tak dál, a vlastně mám pocit, že někdy podněcují táhnoucí se spory, někdy vedou
rodiče k tomu sbírat argumenty, jak se říká prát špinavé prádlo, a tak dál, čili to vnímám v tom
současném systému jako negativní. Nevím, jestli se s tím dá něco dělat, já se vnímám spíš jako
dělník, který nemá za úkol měnit ten systém, ale spíš v něm co nejlépe fungovat. To je asi to
hlavní, co mě u toho napadá a s čím se setkávám, že mám pocit, že v tom významnou roli hraje
to,
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právníka.

A ten právník nemá moc zájem na tom, aby se to rychle uzavřelo, natož aby pak se zabýval
spokojeností toho dítěte.
Jaká největší úskalí řešíte při výkonu své profese při práci s rodinami v náročné rozvodové
situaci?
Asi nejvíc slabou motivaci těch klientů, my tomu říkáme nemotivovaný klient, ty nám posílá
OSPOD. To my už tak s kolegy máme, „Máš dneska někoho z OSPODu?“ Pokud ne, šťastný
den, protože naše zkušenost je taková, že nemotivovaný klient znamená blbou
a neefektivní spolupráci. To je asi největší potíž, že velká část a právě ty OSPODy nám posílají
tyhle klienty, kteří jsou v náročné rozvodové situaci – takže už samotný ten fakt, že někdo těm

rodičům říká „a tohleto byste měli udělat“ je blbý začátek. Já se někdy snažím vypomoci, pokud
k tomu OSPOD vyjde vstříc, že si pracovníka OSPODu k tomu pozvu, že na začátku sedíme tři
strany. Já jako někdo, kdo do toho byl zatažen, sociální pracovník, který je víceméně
zadavatelem té zakázky, no a ti nebožáci tam.
Se kterými subjekty, které kooperují při ochraně práv děti v náročných rozvodových situacích,
spolupracujete nejblíže, nejčastěji? Jak jste spokojen/a se spoluprací s těmito subjekty?
U každého subjektu ohodnoťte prosím četnost interakcí (1 – nikdy, 5 – soustavně) a Vaší
spokojenost se spoluprací (1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a). Je možné připojit
komentář.
Na soud dáme pětku, to je soustavně, a spokojenost se spoluprací… já s nimi nespolupracuji,
on mě požádá o zprávu, já ji napíšu, ale to vlastně není spolupráce. Soud by ji mohl hodnotit,
jestli já ji napíšu, ale já těžko, já nemám ani žádnou zpětnou vazbu, akorát mám jednoho soudce,
který chce zprávy do druhého dne, s tím nejsem spokojen. To nehodnotím.
S advokáty nespolupracuji, naštěstí, a ne proto, že bych měl něco vůči advokátům, ale bylo by
mi to proti mysli jako tam právě přilívat olej do ohně.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí, s nimi spolupracuji soustavně. Je to sice jen část mých
klientů, ale je to pořád, takže asi pětka. Spokojenost… já těch OSPODů mám hodně, já tady asi
dám tu trojku, protože někde to je výborný, a je to o osobách, ne konkrétních OSPODech. Za
výborné to považuji tehdy, když s tím sociálním pracovníkem nebo pracovnicí se domluvíme
na společném postupu, ona si udělá čas a přijde na tu konzultaci. Někdy jo, někdy ne.
S mediátory nespolupracuji vůbec. S rodinnými poradci, to jsou moji kolegové, tak s nimi jo, a
tam je to čtyřka.
Soudní znalci, to nemohu ohodnotit. Doporučuju soudní znalce, nebo soudně znalecký posudek,
abych já nemusel posuzovat. Ale to není spolupráce, to je jen nabídka další služby.
Organizace s pověřením SPOD. Nespolupracuju, nemohu hodnotit.
Domníváte se, že by v součinnosti s Vaším subjektem měl být nějaký ještě jiný subjekt (subjekty
viz výše)?
Asi mě nenapadá, kdo by tam mohl být jiný.

Jak hodnotíte současnou míru implementace práva participace dětí v systému ochrany práv
dětí?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – míra implementace je mizivá, 5 – míra implementace je vysoká).
Je možné připojit komentář.
To se mi velmi obtížně hodnotí, určitě nějaká míra spolupodílení se dítěte na vlastním osudu tu
je, většinou se odkazuje na ten věk dvanácti let, kde má to dítě právo si říct, dneska se ta hranice
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i dříve, a asi měl, ale jak moc se to děje… podle mého názoru se to děje, ptáme se těch dětí,
nebo jsou doptávány. Možná bych to docela rád nehodnotil.
Podporujete participaci dětí ve spolupráci s rodinou v rámci své profese? Jak?
Určitě to podporuji, nebo pokud na to přijde řeč, tak rodiče k tomu vedu, určitě bych postupoval
úplně jednoduše u těch dětí, ne každé dítě bych naváděl k tomu, ať si řekne o to právo, tam si
myslím, že je to situace od situace velmi odlišné, a taky o co jde. Něco jiného je říct si o to jak
o mě mají rodiče rozhodnout ve věci míry styku s rodičem, u kterého to dítě nežije. Rodiče
podporuju v tom, aby se zajímali, jak to ty děti chtějí. U těch dětí od určitého věku podporuju
to, aby se to nějakým způsobem učili to vyjádřit. Takže ano, podporuju.
Domníváte se, že by bylo vhodné, aby v některých případech náročných rozvodových sporů
mělo dítě vlastního advokáta?
Představa třetího advokáta mi nahání hrůzu.
Zúčastňujete se případových konferencí? Jak často?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – neúčastním se, 5 - účastním se pravidelně). Je možné připojit
komentář.
Nezúčastňuji, ale je to spíš shoda okolností, ne že bych nechtěl nebo že by to nebylo mým
úkolem, ale vždycky když se to mělo dít, tak jsem vždycky měl jiné povinnosti a nemohl jsem
se dostavit, takže za mě šel někdo jiný. Je to součást mé práce, očekává se to ode mě, ale reálně
se mi to zatím ještě nikdy nestalo. Jednička.
Jak hodnotíte institut PK?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – případové komise jsou neužitečné, 5 – případovékomise jsou
nezbytné)

Když je případová konference dobře vedená, tak si myslím, že je to dobrá věc. Je to otázka
kvality vedení, možná ta facilitace aby to dobře fungovala, pak si myslím proč ne pětka?
Jak blízce jste seznámen/a s tzv. Cochemským modelem?
Jenom v té podobě, že náš pan ředitel to na poradě zmínil jako takový sen, teď měl i konkrétní
podobu, že OSPOD XXX chce zavádět do praxe něco z Cochemského modelu, já jsem v tom
hodně skeptický, myslím si, že se to asi moc nepodaří, ale otázka zní, jestli jsem si s tím
seznámil – když začal mluvit, tak já jsem si musel vyhledat to, že to je, čili není to pro mě
známá věc, mám o tom rámcovou představu.
Domníváte se, že by jej bylo možné implementovat do našeho prostředí jako celek, do jaké míry?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – implementace je nemožná, 5 – implementace je zcela možná).
Je možné připojit komentář.
Já řeknu, co mě k tomu napadá. Jestli jsem tomu dobře porozuměl, jedním z těch principů je
pohotovost, flexibilita, při dostupnosti těch služeb v případě, že se objeví ten rozvodový
konflikt, aby to bylo řešeno co nejrychleji a pružně s účastí příslušných složek, čili nějaký ten
OSPOD, poradce, ten by měl být rychle k dispozici a jestli jsem tomu dobře porozuměl, pokud
se rodiče nedomluví sami, dostanou, skoro mi to znělo až sankčně, pod hrozbou sankce, jít
k poradci a tam se domluvit, tak nějak do dvou týdnů. Já když si tohleto představím, tak mi to
přijde velmi nereálné z hlediska kapacity. My když objednáváme klienty někdy za dva měsíce,
tak si nedokážu představit, že se podaří zrealizovat dostupnost těch služeb takhle rychle a tak
pružně. Ale je to i otázka toho, jak mě poradna umožní nějakou rezervní kapacitu mít. Když mi
ji umožní, tak to dostupné může být. Čili teď to hodnotím z pozice, kterou já bych zřejmě měl
– byl bych poradce, za kterým by byli ti rodiče odesláni k té mediační práci, k té dohodě. To je
hlavní, co mě k tomu napadá, jestli by se našla vůle někoho uvolnit natolik, aby tam měl okénko,
průběžně ve svém programu, a když to bude potřeba, tak bude k dispozici pro tuhle práci. Pokud
jo, tak jo. Pak to možná půjde realizovat. Druhá otázka, kterou k tomu mám, jestli tohle bude
na české rodiče fungovat, tahle hrozba, když vy se nedomluvíte, tak, protože mám pocit, že na
ně zatím nic nefunguje, a že zatím táhnou ty spory v pohodě dál, nevím úplně… jsou tam nějaké
sankce, jsou tam nějaké sankce? Finanční? Tak peníze by mohly fungovat možná.
Kterou část Cochemského modelu by bylo možné a prospěšné implementovat do našeho
prostředí?
Na to nedokážu dopovědět. Uměl bych říct, co by se mi líbilo.

Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil/a jako prospěšné, co se týká
individuální ochrany práv dítěte?
To, co je pro mě inspirující a co je podle mě dobré alespoň vyzkoušet, je opravdu standard mít
tu brzkou dostupnost a rychlou frekvenci spolupráci. To mě připadá, že i z jiných typ práce
napomáhá efektivitě. Když se to netáhne.

Rozhovor 4
respondent: Vedoucí OSPOD 1
Charakterizujte, prosím, roli své profese v rámci ochrany práv dětí v náročných rozvodových
situacích.
My jsme v takové dvojroli. Buď jsme v roli kolizního opatrovníka, který je součástí
opatrovnického řízení, a nebo jsme v rámci sociálně-právní ochrany dětí jako orgán sociálněprávní ochrany, a prakticky ve sto procentech případů jsme v obou těchto rolích, což přináší
velké problémy, protože udržet si neutralitu v procesu je velmi těžké – udržet si neutralitu vůči
rodičům. Nemusíme si udržovat neutralitu vůči dětem, jsme tady kvůli dětem a hájíme jejich
zájmy, ale pořád si myslím, že by v roli kolizního opatrovníka dětí by měl být advokát.
Jak hodnotíte nebezpečí, které pro práva dětí představuje náročná rozvodová situace jeho
rodičů?
Myslím si, že rozvod pro jakékoliv dítě v jakémkoli věku je velmi náročná situace, protože se
mu rozbije to prostředí, které by mělo zajišťovat lásku, péči, bezpečnost, pravidla, vzory
chování, a že většina dětí, která vyrůstá s oběma rodiči do určitého věku a ty rodiče se
o své děti v průměru normálně starají, tak ty děti k nim mají kladný vztah. To znamená, když
se partnerství těch dvou lidí rozbije, tak pro ty děti je to velmi náročné, protože se mu po tom
odcházejícím rodiči velmi stýská. Ještě je hrozné, když jeden z rodičů začne vůči tomu
druhému, často odcházejícímu, chrlit spoustu negativních postřehů. Tomu dítěti to vadí a ničí
mu to duši, protože toho člověka má rád. Není pravda, že když se rozpadne partnerství rodičů,
že to dítě automaticky přestane mít jednoho z těch rodičů rádo. Je to pro něj velký zásah, rozbití
jistot, a v tu chvíli jsou velmi zraněné, velmi zmatené, a to, že záleží jenom na těch dospělých,
jak se to zvládne a jak to bude pro to dítě komfortní, tak proto je to to dítě tak těžké. Ono je
obětí a ve své podstatě, i když občas vysílá těm rodičům to, že mu to vadí, a že už nemůže dál
v tom žít. Rodiče, když jsou v té rodičovské válce, tak ty potřeby toho dítěte vůbec nevnímají.
Vnímají jenom potřeby té války.
Domníváte se, že současná situace vysoké - vzrůstající rozvodovosti v ČR ovlivňuje českou
společnost?
Nevím do jaké míry rozvodovost vzrůstá, já si myslím, že je vysoká už dlouhou dobu. Já si
myslím, že ve své podstatě už možná dvě generace jsou vychovávány jen jedním rodičem, což
je velký problém. Vysoká rozvodovost se začíná objevovat už v šedesátých, sedmdesátých

letech a je to velký problém, protože do nedávné doby tady v České republice se děti svěřovaly
výhradně do péče matky, otcové měli styky jednou za čtrnáct dní, a jak u chlapců, tak u holčiček
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u kluků je to znát, ten vzor toho hrdiny, který je schopen zajistit tu rodinu, ochránit a je
rozhodnej a má nějakou přirozenou aktivitu, to ti chlapečci vůbec nemají. Ta rozvodovost je
pro společnost určitě špatná, protože si myslím, že lepší malá společenská buňka stejně nebyla
vymyšlená, ať si k tomu vmýšlíme různé výmysly, že tatínek bude mít milenku,
a maminka bude mít milenku, a budeme kamarádit s budoucí manželkou tatínka a budoucím
manželem maminky, a budeme rozšiřovat rodiny, tak si prostě myslím, že ten model máma –
táta – děti je prostě nejzákladnější a nic lepšího ta společnost nevymyslela. K tomu, aby se děti
dobře vyvíjely a měly dobrou socializaci a vyrůstaly v dobře strukturalizovanou osobnost, tak
potřebují rodinu, kde jsou dva vzory – matky a otce. Myslím si, že to, že je najednou tolik lidí
s diagnózou psychopatie je důsledek toho, že jsou špatně vychovaný v nějakých tradicích,
nejsou vychovaní v rodinných hodnotách a nemají vzory dvou rodičů.
Pozorujete důsledky této tendence při výkonu své profese?
Já myslím, že určitě, a určitě se to ukazuje v tom, že ty děti nejsou schopny ani vidět, jak by ty
intrapersonální vztahy měly vypadat, jak by měli vypadat vztahy mezi mužem
a ženou, když se mají rádi, a když spolu tvoří nějakou rodinu, a tvoří tu rodinu i pro děti, to
znamená, že jsou schopní fungovat na základě nějakého stavu, nějaké péče a nějakých lidských
vztahů. A co je podle mého nejhorší, že my spolu nedokážeme žít jako partneři. Máme pořád
tendence, jedno i druhé pohlaví, přebírat funkci toho vůdce. Dnes už to nejsou jen muži, ale
začínají to být i ženy, že přebírají ty rádoby mužské role, a my nedokážeme v tom rovnovážném
vztahu souznít delší dobu. Jsou zajímavé sociologické výzkumy, že vlastně dvacáté století do
první poloviny bylo plné válek, a otřesných válek, takže ti lidé spolu nežili tak dlouho jako
dneska, v míru a v tom, jakou máme zdravotní péči, ti lidé žijí déle, než jsme byli zvyklí dřív,
takže vlastně ti lidé nejsou naprogramováni na to, aby v tom vztahu žili tak dlouho. Byly navíc
nějaké choroby, takže umřeli třeba na mor, nebo mužští ve válkách, nebo se ty ženské urodily
k smrti. Ale neumíme žít takovou dobu spolu v tom vztahu toho souznění, péče, tolerance a tom
myšlení na toho druhého, aby mu bylo dobře. Prostě to neumíme. A pak se neumíme ani
kultivovaně rozcházet, protože ač třeba nechceme, tak se nám rozpadne něco, co potřebujeme
k životu. A rodinu k životu potřebujeme.
Které problémy v souvislosti se současným přístupem k práci s rodinami v rozvodu
registrujete?

Já si myslím, a v tom souhlasím s doktorem Klimešem, že v tom rozchodu my se stále
zaobíráme právy těch dospělých, a zapomíná se na práva těch dětí. A my se dostáváme do
situace, že jsme takoví štíty, na který se stále jen nadává, do kterých se stále jen trefuje, protože
všichni, jak matka, tak otec mají pocit, že si nás budou přetahovat na svoji stranu, protože oni
v té své válce chtějí slyšet, že mají pravdu, že jsou toho obětí, a podobně. Ale v tom rozchodu,
který není kultivovaný, a který není na základě nějaké slušné dohody, je skutečně to, že se tam
používají
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o ničem jiném, než jak tomu druhému ublížit, a ten vztah se překloní do nenávisti, kde je až
absurdní, že čověka, kterého nenávidím, tak na něj myslí víc, než když ho milovali. Zapomíná
se na práva těch dětí, že v této šílené střelbě tady fungují, já si myslím, že by se měla hodit
zodpovědnost přímo na ty lidi a asi o tom i mluví ta Cochemská dohoda, že pokud nepřijdou
dohodnuti k soudu, tak potom ano, u soudu se rozpoutá ohromný boj, ale ten boj si zaplatí.
Myslím si, že by všichni měli jít přes nějaký odborný pracoviště – mediace, párové terapie,
podpůrné organizace schopné pracovat s rozvodovým konfliktem a říct si, že spolu nechtějí být,
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o děti. Protože ti rodiče nejsou schopni pochopit, že když skončí partnerství, tak to rodičovství
je do konce života, a že ty děti je budou vždy spojovat. Obzvlášť, když jsou to děti, které ještě
potřebují veškerou péči. Takže by to určitě mělo být o zodpovědnosti. Vy jste se rozhodli, že
půjdete pryč, nejsou tady soudy, aby vám diktovaly, jak má vypadat váš život, nejsou od toho
sociální pracovníci, aby vám řekli, jak má vypadat váš život, buď se nedohodnete, ale pokud
ne, tak si to teda tvrdě zaplatíte, včetně toho, že tam bude zájmy dítěte hájit advokát. A to si
všechno zaplatíte, a může vás to klidně stát i barák. Ale aby tady probíhaly u opatrovnických
soudů deset let úpravy poměrů, zaplatil to daňový poplatník a děti byly v likvidaci, tak to mi
přijde naprosto neuvěřitelné. Osobně si myslím, že by odborná veřejnost, včetně soudců, měla
velmi rychle odhadnout, jestli se tam už nejedná o formu syndromu CAN, protože pokud jsou
rozchody dlouhodobé, tak tam bez řečí jde o psychické týrání těch dětí. A jestliže ty děti se
dostávají do situace, kdy chtějí ukončit svůj život, nebo koktají, nebo se pomočují, nebo
potřebují péči psychiatra, tak bych na to upozorňovala orgány činné v trestním řízení.
Takže pokud to dobře chápu, problém, který vnímáte, je, že zodpovědnost není na těch rodičích.
Není. Rodiče se rozhodnou, že budou válčit, a my se všichni pokoříme. A pak se všichni
strašlivě bojíme něco říct, protože budou stížnosti. A podpora vrchnosti není tak jednoduchá.
Zasahuje do toho ne vždy citlivě magistrát, ne vždy citlivě ministerstvo, zasahuje do toho i
ombudsman, protože těžko je vyhodnotit tu situaci citlivě, když u toho nejsou, nevidí tu situaci,

co ty lidi dokážou. Ale v každém případě si myslím, že by se měla delegovat zodpovědnost na
lidi, kteří se rozhodli, že od sebe budou odcházet, že budou válčit, ale bude tedy za to nějaký
výsledek. Ale ne, že se bude čekat, že to vymyslí sociální pracovník, a nebo až to vymyslí
soudce, nebo až jim to někdo přikáže, ale stejně se jim to pak nelíbí, protože válčí. A podle
mého názoru se tam chrání víc práva rodičů, než dětí.
Jaká největší úskalí řešíte při výkonu své profese při práci s rodinami v náročné rozvodové
situaci?
Já s tím mám problém v jedné věci, já jsem spíš typ terénního sociálního pracovníka pro lidi,
kteří se dostanou do velmi nelehké sociální situace – ztratí práci, nemají na nájem, zanedbávají
děti, nějaké alkoholové nebo drogové závislosti… ale když se dostávám do role advokáta dítěte,
kde je podprah boj o majetek, tak mi ta práce uniká, kde jsem já jako sociální pracovník
v sociálně-právní ochraně dětí. Já se tam prostě necítím komfortně, protože já chci vykonávat
jinou

práci,

a

ne

dělat

svědka

nechutných

rozchodů

a hromosvod, protože vlastně skáču před to dítě. Ale můžu skákat před to dítě jenom v té situaci,
když ti lidé jsou tady, daleko horší věci se pak dějí, když jsou s tím dítětem sami. Takže já si
osobně myslím, že sociálně-právní ochrana v těch rozchodech jako takových by měla
nastupovat jako žalobce toho, když jsou tam opravdu aspekty týrání. Ale jako advokát dítěte –
mně se to nelíbí a přijde mi, že to není o sociální práci. Mně se to nelíbí a vyžaduje to velmi
dobré právnické vzdělání, což ty sociální školy zas tolik nedávají, do toho advokátní kanceláře
si za to berou sakra peníze a já tady poskytuji velkou právní pomoc zadarmo a přijde mi, že
stejně to nemá žádnou váhu, protož tomu dítěti v tom stejně nepomůžu. Stejně se dívám na to,
jak to dítě se klidně likviduje, protože na práva maminek a tatínků se nesmí šáhnout. A potom
ještě muset vysvětlovat, že jsem si tatínkovi nebo mamince dovolila říct, že to, jakým způsobem
se chovají k tomu dítěti, jaké prostředí mu připravují, tak že mu to škodí, přestože mě k tomu
opravňuje zákon. Takže se v tom já, jako odborník, jako člověk, necítím dobře, protože to, na
co jsem nastupovala, tam byl cíl práce jiný, a to spíš pomáhat lidem na nízké sociokulturní
úrovni a ne mít většinu práce takovou, že tady dělám fackovacího panáka rozeštvaným rodičům.
S neustálým upozorňováním na to, co se tomu dítěti děje. A pak se ještě zpovídat, že jsem řekla
víc toho, míň toho a že jsem s těmi rodiči měla pracovat jinak. Já ale nejsem ani rodinný
poradce, ani rodinný terapeut. Takže jsem v konfliktu rolí, ale i v tom, že mi nepřísluší, abych
tady dělala rodinné poradenství. Já jsem tady od toho, abych chránila zájmy dětí.
A jako odborník mám právo říct, že práva a zájmy toho dítěte se poškozují. Nechápu, proč bych

za to měla být perzekvovaná, pouze proto, že se bojíme, abychom nezkřivili vlas rodičům. Ale
dětem ho klidně zkřivíme.
Se kterými subjekty, které kooperují při ochraně práv děti v náročných rozvodových situacích,
spolupracujete nejblíže, nejčastěji? Jak jste spokojen/a se spoluprací s těmito subjekty?
U každého subjektu ohodnoťte prosím četnost interakcí (1 – nikdy, 5 – soustavně) a Vaší
spokojenost se spoluprací (1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a). Je možné připojit
komentář.
Se soudy spolupracujeme soustavně, takže co se týče interakcí, tak je to pětka. Co se týče
spolupráci, tak se soudy bychom měli jako sociálně-právní ochrana mít spolupráci výsostnou,
protože jsme partneři, protože opatrovnickému soudu by mělo jít taky jenom
o zájem a blaho dítěte.
A jaká je realita?
Realita je neslavná, ale s tím souvisí spoustu věcí, ty soudy jsou neuvěřitelným způsobem
přetížený, mají velmi málo lidí, kteří by tomu soudci pomáhali, takže ten soud dělá spoustu
věcí, které mu nenáleží, a do toho ještě řeší problematiku rodinných rozchodů, tak řeší
problematiku rodin, které jsou na nízké sociokulturní úrovni a mají ten problém, že propadnou
tou sociální sítí, to znamená, ten obsah, co musí řešit, je ohromný – měli by být specialisti. A
měli by mít nějaký ensembl, který jim pomáhá, ne že píšou nebo diktují rozsudky… Myslím si,
že ty soudy odsoudit je nesmysl, protože ti opatrovničtí soudci, civilní a trestní nemají
podmínky, aby tu práci mohli dělat v klidu, aby se mohli dobře připravit a vše rozvážit. A taky
bych byla pro, aby opatrovnický soudce měl sociálně-právní ochranu jako partnera.
Četnost těch interakcí je tak na dvojku, a s tou spoluprací jsem naprosto nespokojena, taková
možnost zde ani není. Hrozně málo advokátů umí dělat rodinné právo, hrozně málo advokátů
umí přemýšlet a analyzovat dopředu budoucnost toho dítěte a klienta a mám pocit, že jediné,
na co myslí, je, jak uživit kancelář. A to, jakým způsobem je někdy vedou do konfliktu je
naprosto neseriozní a zničující. Někteří soudci na to velmi ostře reagují.
S tím se setkávám soustavně. Se spokojeností je to těžší, se svým oddělením jsem spokojená.
Co se týká ostatních orgánů sociálně-právní ochrany dětí, tam bych řekla jak kdy, trojku.
Mediátory moc nevyužíváme, protože máme rodinného poradce, který je externím
pracovníkem na našem pracovišti. Ten to dělá na základě terapeutické polohy a myslím, že se
mu daří poměrně vyšší procento lidí nadelegovat na nějakou rozumnou dohodu, připravenou

k soudu, aby tu dohodu tam schválili. Je pravdou, že soud to velmi oceňuje,
a je i schopen, když se poprosí o odročení, že je tam u rodinného poradce nějaká možná cesta
k dohodě, že to klidně odročí a počká, až se ta dohoda sestaví, až se lidi domluví. Takže to je
věc, která tady funguje už asi deset let a velmi se to osvědčilo, a ti soudci to velmi kvituje. U
nás rodinný poradce – to je spolupráce soustavná a spokojenost velká. Takže po pěti. Mediátoři,
tam v těch interakcích – my je jenom doporučujeme, takže na spolupráci není co hodnotit. My
je tam posíláme, pak se buď objeví se zpětnou vazbou, nebo neobjeví. Hlavně nejsme součástí
toho mediačního setkání.
Soudní znalci, tam je četnost dost velká, protože hodně často navrhujeme znalecké posudky.
Spolupráci s nimi nemůžeme mít žádnou. Oni pouze si vyžadují spisovou dokumentaci, ale že
by se na nás obraceli, abychom jim k tomu něco řekli, to jsem zažila jen jednou, a stejně to bylo
k ničemu.
Asistovaný styk moc moc nevyužíváme, protože nejsme přesvědčeni, že je to to pravé ořechové.
A protože pro to dítě to nemám za úplně dobré a myslím si, že asistované styky nelze u agresora
úplně zvládnout. Pokud je to agresor a nejde mu o dítě ale o vyvolávání konfliktu s matkou, tak
tam stejně žádná asistence nepomůže. Z těch organizací s pověřením SPOD využíváme pro
rozvody především ty, kteří dělají párové terapie nebo nějaké to rodinné poradenství a vedou je
k nějakým rozumným dohodám, aby to bylo k přežití. Tam bych řekla, že ta četnost interakcí
je soustavná, že máme vytipované dvě tři organizace, které velmi dobře fungují, a většinou jsme
s nimi spokojení. K tomu bych chtěla říct, že to samozřejmě není lék na všechno, některé ty
rodiny, které projdou všemi těmito formami, těm to vůbec nepomůže a pokračují v tom dál.
Domníváte se, že by v součinnosti s Vaším subjektem měl být nějaký ještě jiný subjekt?
Nejsem úplně proti tomu, aby ty děti někdy byly v neutrálním prostředí, takže organizace, jako
je třeba Klokánek, ZDVOPy, nebo některé ozdravovny. Myslím si, že to dítě si od těch rodičů
někdy potřebuje odpočinout, nemyslím si, že by se měly sekat na psychiatrii, ale myslím si, že
jsou situace, kdy by se ty soudy neměly bát a měly by jít do toho neutrálního prostředí, protože
být neustále v té válce jeho dvou nejbližších bytostí, to je zdrcující. Takže si myslím, že by do
toho klidně mohly patřit. Pak máme různé neziskové organizace nebo SVP, které děti, které
jsou tomuto vystavené, berou na výlety, nebo do terapeutických skupin, do individuálních
terapií, nebo s nimi dělají nějaké koníčky. Výhoda je, že my tu máme velkou zasíťovanost, vše
to máme na obci a máme s nimi velmi dobré vztahy, takže nám pro spoustu dětí, které potřebují

pochovat, potěšit, odjet na koně nebo na plavání, jít do klubu nebo na terapie, na tábory… to
všechno využíváme pro děti, které mají tyto obtíže.
Jak hodnotíte současnou míru implementace práva participace dětí v systému ochrany práv
dětí?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – míra implementace je mizivá, 5 – míra implementace je vysoká).
Je možné připojit komentář.
Myslím si, že ty děti by se do toho nějakým způsobem vyjadřovat měly. Ale je to velmi
individuální práce, protože některé děti na to nemají. A je jedno, že je jim nad dvanáct. Některé
děti, kterým je devět, tak jsou schopné vyhodnotit a říct, co by chtěly a co by pro ně bylo fajn,
ale vzhledem k tomu, kolik toho je a jak je nás málo, tak si prostě myslím, že ty děti vidíme
fakt málo a nemáme čas zjistit, co by ty děti opravdu chtěly. Je to dané tou první premisou, že
je nás málo, a ten nápad je neuvěřitelně veliký. A každé to dítě, které se dostane do rozchodu
svých rodičů a rozpadá se mu ten ostrov jistoty, tak by si zasloužilo, aby tam byl někdo, kdo
s ním půjde tou cestou, kdy je mu je nejhůř a kdy mu pomůže se nějak vystrukturovat, aby to
vydrželo. Myslím si, že míra ochrany dítěte i toho, aby mohlo nějakým způsobem na tom
participovat, aby to bylo v jeho zájmu, to je míra téměř mizivá, tam bych dala jedničku. Protože
když my ty děti vidíme, když už to dítě je tam roztřískané, úplně na cimpr campr. Pravda je
jedna věc, že se nezajímáme o děti, kde se uzavře dohoda. Na to nemáme už vůbec čas. Ale ta
dohoda nemusí být taková, že by ty děti s tím souhlasily. Proto si myslím, že by ty děti měli mít
advokáty. Měl by to být specializovaný advokát, dětský advokát, ne jako z každí advokátní
kanceláře, který dosud dělal obchodní právo. Myslím si, že děti by měly mít jednu figuru, která
je tou katastrofou provede a která je ochrání Toho ale my nejsme schopný, to nejsme schopní
personálně zachytit.
Domníváte se, že by bylo vhodné, aby v některých případech náročných rozvodových sporů
mělo dítě vlastního advokáta?
Myslím, že ano. A samozřejmě hrazeného rodiči, to bez jakýchkoliv řečí. Ale ti advokáti by
měli být způsobilost ze sociálně právní ochrany dětí a samozřejmě nějaké psychologické
minimum, tzn. alespoň budou znát, co je vývojová psychologie, jak to dítě v jakém věku
reaguje, co potřebuje a čemu rozumí. Tzn., že by to museli být lidi, kteří to znají. Ve výsledku
by mohli být i ze sociálních pracovníků, ale dělali by vyloženě jenom tuhle činnost, protože my
máme sociální i právní vzdělání, takže roli toho advokáta bychom mohli mít. A myslím si, že

dneska bychom na to měli vedle advokátů větší vzdělání a schopnosti obhajovat to dítě, prostě
protože to vzdělání, i to psychologické, prostě máme.
Zúčastňujete se případových konferencí? Jak často?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – neúčastním se, 5 - účastním se pravidelně). Je možné připojit
komentář. Jak hodnotíte institut PK? Ohodnoťte prosím na škále (1 – případové komise jsou
neužitečné, 5 – případové komise jsou nezbytné)
Zúčastňuji a často, protože ji beru za jednu z nejlepších metod sociální práce právě proto, že
cílem té konference je vždycky najít optimální řešení pro to dítě. Je to o tom, že to nevymyslí
sociální pracovnice, soudce, policie, škola či zdravotní středisko, ale že účastníky případové
konference jsou pečující osoby, rodiče, a že se na tom cíli společně domlouváme a pracujeme.
To znamená, není vzata rodičovská zodpovědnost, že se ten daný sociální problém dá řešit, a
že je dobré, když na to řešení člověk přistoupí, pak se mu to lépe dělá. Takže za účast pětka, a
co se týče důležitost, tak to jsem zde řekla. Já ji považuji za důležitou. Dokonce za tak důležitou,
že je potřeba nezapomínat na to, že by tam měli být ty děti. (pět).
Jak blízce jste seznámen/a s tzv. Cochemským modelem?
Já jsem ho četla v Rodině a právo. Vím, že to vzniklo tuším v Německu. Ale v praxi nevím, jak
to funguje. Jenom si uvědomuji, že by soudy musely úplně změnit systém. Dokonce by úplně
měla

být

změněna

„OSŘ“,

tzn.

občanský

soudní

řád.

To

znamená

i v tom důkazním řízení i v přípravném řízení. Myslím si, že to by byla věc, která by byla
především velkou změnou pro naše soudy.
Pokud s tím nemáte blízké seznámení, asi nemůžete říct, že byste tam měla nějakou část, která
Vás vyloženě zaujala?
To v tuto chvíli opravdu nemohu. Já jsem to v praxi opravdu neviděla. Vím, že to teď zkouší
Nový Jičín, takže by mě docela zajímalo, jak to tam dopadne. Nevím, jak to zvládnou ti soudci,
protože oni jsou tím občanským soudním řádem a zákonem o zvláštním řízení soudních ….
velmi svázaní, takže si to nějak nedovedu představit. Jediné co vím, že když jsem dělala
bakalářskou práci, ta byla hodně orientována na děti se syndromem CAN, a také ta
multidisciplinární spolupráce v rámci i případových konferencí, kdy jsme i zvali soudce, když
třeba to dítě bylo odebrané z rodiny kvůli týrání. A soudci říkali, že by to bylo porušení
neutrality a že by v žádném případě nepřišli, vůbec na to nereagovali. Oni musejí být za tím
stolem a s nikým si nesmí povídat. Já si to nemyslím, podle mě by měli vědět, o jakém dítěti

se rozhoduje, jak to dítě vypadá, jak se projevuje a kolikrát si myslím, že by z prostředí toho
dítěte mezi oběma rodiči mohli lépe usuzovat než v soudní síni.
Myslíte, tedy, že by mohl být v nějaké roli pozorovatele?
Ano, třeba. Nemusel by tu případovou konferenci vést, ale prostě by tam získal ohromné
množství materiálu pro to, aby mohl podle mého názoru spravedlivě rozhodnout. Pokud by se
to vázalo k rozhodnutí, pokud by to nebylo k schválení dohody, to by se myslím dalo
i klidně udělat. Pokud by to ten moderátor dobře zvládnul.
Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil/a jako prospěšné, co se týká
individuální ochrany práv dítěte?
Já budu v tuto chvíli mluvit asi proti úplně všem. Ale když jsem viděla novelu zákona z roku
2013, tak jsem si říkala, že je to vlastně velké nakopnutí pro práva dětí a jejich zájmy včetně
toho, že se trochu změnil pohled na pěstounskou péči. Ale prostě je málo odborníku, kteří by
dokázali tu individuální ochrany práv dětí zajišťovat. A ještě je problém v tom, že ten systém
pořád hledá, to znamená, že lidi, když jsou zainteresovaní k tomu, aby chránili to dítě, těžko se
hledá nespolupráci. My máme pořád tendence typu, a to dělá sociálně-právní ochrana, že my
máme

pocit,

že

víme

všechno

a

můžeme

rozhodovat

o všem a víme, co je pro to dítě nejlepší. Dost málo si bereme, a to teď nemluvím o tomto
oddělení, ale spíše obecně, dost málo si bereme odborníky, dost málo posloucháme jejich názor
a dost málo se dokážeme dohadovat. My se dokážeme pohádat, a pak tam ten OSPOD jde
z pozice moci. Je to i třeba o tom, jak jsou děti umístěné v dětských domovech. Dodneška jsou
některé

dětské

domovy,

které

nespolkly

to,

že

se

tam

jezdí

a máme zájem o to, jak to dítě prospívá, a že jsme tedy součástí spolurozhodování o tom, co
s tím dítětem bude dál. A jsme vlastně silní partneři. Oni si myslí, že když se dítě zavře
v dětském domově, tak už patří dětskému domovu. A to samé mají rodiče. Pokud se pracuje
s rodiči, aby změnili svůj postoj k dítěti, tak samozřejmě, že se k tomu mohou vzít ti odborníci.
Ale ti rodiče pořád žijí v tom, že je to jejich majetek. A já si osobně myslím, že práva dítěte, ať
si říkáme, co chceme, tak stále nejsou chráněny tak, jak by si ti děti zasloužili. My prostě pořád
máme

pocit,

že

dětství

je

nedokonalý

dospělý,

tudíž

musí

mít

i nedokonalé, nedostatečné právo. Že dětem je dobré nevěřit, protože si vymýšlí, buď proto, že
na tom nejsou vývojově tak dobře, aby byly schopné správně vyhodnotit tu situaci, a nebo, že
lžou, protože zjistí, že je to pro ně lepší. (A kdyby se to mělo změnit, tak by to měla být změna
legislativní nebo metodická?) Já si myslím, že je ta situace tragická v tom, že ti sociální

pracovníci na sociálně-právní ochraně nemají žádnou pozici v té společnosti. Ani profesní,
nemají žádnou úctu, nerozumí se jejich práci – majoritní, laická společnost nerozumí, co to
obnáší. Ve většině případů se proti této profesi jde z toho důvodu, aby byla větší sledovanost
v televizi, takže se vytrhne z toho případu nějaký určitý kontext a společnosti se vykládá nějaká
senzace, aby to zaujalo, abychom si všichni přepnuli ten program. Ale že tam nejdeme do
hloubky, abychom tam přišli na to, proč se to takhle děje. Jak probíhá ta práce sociálního
pracovníka na odboru sociálně-právní ochrany dětí? A podle mého názoru jsou to jedni
z nejzajímavějších a nejlepších lidí, protože je to profese nesmírně těžká. Je těžká v tom, že
člověk pracuje s lidskou bolestí, musí si poradit v různých situacích a s různými lidmi. Ráno
začnu s asociálem a skončím s profesorem. Musím volit jazyk, chování, musím volit
argumentaci, musím se domluvit s různými organizacemi, musím umět to dítě dobře obhájit,
musím zvládnout agresivní chování. Vlastně celý ten den přeskakuju z jednoho případu na
druhý, a nemám ani chvilku času, abych si oddechla. Někdy se po těch lidech chce okamžité
řešení, které je za každou cenu správné, aniž by ti lidi měli chviličku možnost si to zvážit, jestli
to, co jsem vymyslela, má to správně řešení. Jestli tam není ještě něco správnějšího, teď mluvím
samozřejmě o etice. Tento obor by neměl být postavený na úrovni těch hysterických čarodějnic
a

polednic

a Zubatých, které lítají a snaží se vyrvat děti z rodin, což je náš archetyp. Měl by mít pozici
mezi odborníky, měl by mít úctu a taky zájem, aby byl pochopen záměr a cíl té práce. To, co
ten obor obnáší, a že má svoje metody, a že má své praktiky, svoji teorii, svůj řád. Takže to je
trochu problém. Já mám pocit, protože jsem to začala dělat v době ještě za bolševika, ale ža
bolševika přece nebylo špatných rodin, v socialismu rodina netrpí. Takže tehdy jsme byli na
chvostě, nikdo se o nás moc nestaral. Na jednu stranu to bylo dobře, protože na nás všichni
kašlali a nemuseli jsme vstupovat do komunistické strany, na druhé straně jsme zase placeni
hůře než popeláři a neměli jsme možnost žádného vzdělávání. Dneska je to samozřejmě trošku
jiné, ale pořád mám pocit, že jsme ty popelky. Tady si prostě stát vůbec neuvědomuje, že když
se pracuje na kultivaci lidí, že nejdůležitější pro stát jsou výborné sociální služby, zdravotní
služby, záchranáři, policisté. A když jsou tito lidé oceňováni ve společnosti, a mají prostor pro
tu práci vykonávat, tak je vidět, že ten stát je na nějaké vyšší úrovni.
Děkuji za rozhovor.

Rozhovor 5
Respondent: Rodinný poradce 2

Charakterizujte, prosím, roli své profese v rámci ochrany práv dětí v náročných rozvodových
situacích.
Já se největší váhou vnímám jako někdo, kdo by se měl pokusit těm dvěma stranám, matce a
otci, nějak srozumitelným způsobem sdělit, že v partnerských vztazích si nerozuměli,
a důvodem je, že se rozešli, jejich životní cesty se prostě odklonili, ale že jim zůstala role matky
a otce a že v této roli budou celoživotně a že je dobře se domlouvat o věcech svého dítěte/svých
dětí a v jejich prospěch hledat nějaké dobré řešení. To znamená, aby mezi nimi pokud možno,
aby si „spíš neubližovali“, než aby v tomto prostoru bylo nějaké napětí. Takže tohle je moje
role takového chvíli průvodce, chvíli mediátora, ale hlavně někoho, kdo může zprostředkovat,
jako třetí osoba, a zpřehlednit žitou náročnou životní situaci s cílem soustředit tu energii
k dětem a v jejich dobrý prospěch.
Jak hodnotíte nebezpečí, které pro práva dětí představuje náročná rozvodová situace jeho
rodičů?
Těch nebezpečí je tam celá řada. Jedno takové hodně zásadní, které já vnímám, je, že tam vidím
jakousi nezralost rodičů a to v tom smyslu chápání mít určitý náhled na to, co teď momentálně
žijí. Ano, rozvod sám o sobě je bezesporu náročná životní situace, která dopadá na rodiče i na
děti, všichni ji nějak intenzivně prožívají. Ale někdy ti rodiče v té situaci vůbec nemají kapacitu,
aby dohlédli ke svým dětem. Ta situace je pro ně tak náročná, že řeší sami sebe, a už tam není
energie

a

kapacita

vnímat

věci

ke

svým

dětem.

A tady já vidím obrovské nebezpečí, že oni by zkrátka potřebovali nějakou pomoc, což já mohu
vyhodnotit, že tady by byla potřeba nějaká individuální terapie, aby člověk tu zátěžovou situaci
nějak odžil a nějak se přes ni mohl přenést, a měl znovu tu kapacitu dát energii a pozornost
dětem, toho jsem si vědom. Ale tady je nebezpečí, že já to těm rodičům mohu třeba nabídnout,
mohu je na to upozornit, ale většinově oni se sebou nechtějí nic dělat. Většinou je to stylem
„prosím, udělejte něco s tím druhým rodičem, aby na tu situaci nahlížel jako já“. Takže jedno
riziko je, že rodič nemá kapacitu vnímat rizika, ve kterých je jeho dítě. Druhá věc pak je, že
většinou v těch vztazích je to tak, že jedna strana dlouhodobě přemýšlí o tom, že ze vztahu
odejde, a ta druhá strana ještě nic netuší. A proto nejsou ve stejném vývoji poznání toho, proč
odejít nebo co se kolem nich děje. Přijde jim třeba, že situace sice není dobrá, ale jeden
z partnerů už je na cestě odpojení se ze vztahu, ale druhý to takto neřeší. A někdy to zranění,
které

způsobí,

že

jeden

z rodičů

dá

žádost

o rozvod, může vést k tomu, že ten rodič je bezradný a tu zátěž není schopen nahlédnout
a pak se to dítě může stát prostředkem, který jeden útočí na toho druhého rodiče. A to ať už je

to cíleně nebo podprahově. To nemusí být záměr, ale on to dělá, protože ví, že to dítě je
rukojmím, jak na toho partnera může zaútočit. To je tedy druhé nebezpečí. Tyto dvě jsou asi
nejzásadnější, které já vnímám. Dalším problémem je pak to, aby se nepřeklápěla zodpovědnost
k těm dětem. Velmi se tady snažím o to, aby se věci řešily v rovině těch dospělých a pokud
možno se nepřenášely k těm dětem. To znamená, aby se ty děti nevyskytovaly v nějakých
zátěžových situacích, aby si to tady odpracovali ti rodiče. To nebezpečí je, že někdy tam je ta
tendence, že ty děti už vstupovaly do něčeho a dostávali větší důležitost a zodpovědnost než
měly. Na druhé straně zase ty starší děti, to znamená 12 a více let, aby u nich bylo možné
přemýšlet nad tím, že je musíme brát jako partnery k diskusi. Takové dítě by už zase mělo
vyjádřit svůj názor a mělo by být nějakým způsobem respektováno. Tedy nikoliv přepólování
zodpovědnosti, ne přepólování typu, že ono bude mít největší vliv, ale aby tam to dítě bylo
vnímáno jako partner toho dění. Nebezpečí tedy je, kdy je ta vhodná doba, kdy už to dítě přivzít
do spolurozhodování a kdy to ještě nechat u těch rodičů. To je tedy takový třetí prostor, který
já vidím jako rizikový. Asi by se jich našlo víc, ale tyto mi přijdou dominantní.
Domníváte se, že současná situace vysoké - vzrůstající rozvodovosti v ČR ovlivňuje českou
společnost? Pozorujete důsledky této tendence při výkonu své profese?
Já myslím, že zcela zásadně. V podstatě dochází k rozpadu tradičních hodnot. Rodina jako něco
tradičního a jakýsi formát, který je z hlediska dítěte to nejlepší, co můžeme poskytnout. Tzn.
role matky a role otce a to, že dítě v tomto prostoru vyrůstá, žije a učí se, že rodiče jsou předlohy
a dítě ty předlohy načítá a učí se je mimoděk. To já považuju za nejdůležitější proto dítě. Ono
se vlastně na té scéně učí, jak ti rodiče řeší konfliktní situace, jak to je či není dynamické atd.
V podstatě to dítě sdílí nějaký žebříček hodnot, společné zážitky… Z mého pohledu ta tradiční
rodina, to že se tyto hodnoty nějakým způsobem rozpadají a přestávají být platné, to já vnímám
jako obrovské riziko, něco co posouvá tu společnost. Další věc, kdybychom to vzali statisticky
a řekli si, že to neuvěřitelné číslo, ty děti v neúplných rodinách nebo doplněných rodinách a
jinak poskládaných rodinách, je tolik, že bychom to vlastně mohli brát jako normu. Protože
jestliže je něco hodně, tak se to ze statistického hlediska bere jako norma. A já se obávám, že
takto na to nahlíží ta společnost, že to bere jako normu. Jenže z hlediska prožívání dětí to žádná
norma není! Každý jeden človíček, to dítě, které žije v neúplném útvaru nebo tam, kde se ti
rodiče rozcházejí, tak samozřejmě vždycky prožívá ohrožení. Vždy se tak dostává do situací,
které jsou pro něj těžké a nemůže jim nějak čelit, protože není nositelem děje. Ten děj se k němu
dostává jakoby zprostředkovaně, jako dítě to musím strpět. Tady může nastat spousta problémů.
Od pocitu viny, že to dítě snad za to samo může atd. Chci tím jenom říct, že tím, že ta četnost

je tak velká, tak ani pedagogové, kteří mají ty děti ve třídách, už ani nejsou schopni mít tu
patřičnou citlivost k tomu dítěti v té dané chvíli, protože ten tu citlivost a vnímavost potřebuje.
V podstatě tak v této chvíli jedeme dál a dál a pak zjišťujeme, že to dítě má problémy s chování,
neprospívá atd. Ale ve chvíli, kdy se tohle děje, bychom měli v první řadě být příchylní a citliví
k tomu, že člověku se nemusí zrovna dařit, že prostě řeší věci příliš zkratkovitě. Že to zkrátka
není špatné chování nebo špatná výchova, ale že ta zátěž, kterou teď prožívá, může tak vyústit
v nějaké neblahé chování. Já mám obavu a praxe mi to ukazuje, že tohle se prostě děje. Další
věc, která do toho neblaze vstupuje, je, že tady budeme mít víc a víc předloh těch neúplných
rodin, to znamená, že jedinci budou čerpat do své budoucnosti a do své výchovy v rodinách
z toho, co sami zažili. Budou zase v nějakých limitních situacích, protože jim nebyl předložen
ten komplexní formát matka a otec na scéně, a oni tak nebudou identifikování s těmi rolemi,
ale budou mít nějaký jiný formát, nějakým způsobem pokřivený, neúplný. A my tak v podstatě
ty věci generujeme dál a dál. Tak se nám tady řetězí, že kdy moji rodiče ty vztahy takto uchopili,
můžu je i já dál takto generovat. Že ta bude skupina lidí, kteří to nebudou brát vážně, se může
rozšířit. Otázka je, a to už je asi pro někoho jiného, ne pro psychoterapeuta, spíše pro oblast
výzkumu, kde jsou ty hranice. Jestli ta společnost je v nějaké chvíli schopná sebereflexe. Ale
to už bychom zabíhali spíše do filozofických otázek. Otázka zněla, jak

si já uvědomuji, co

dělá ta neúplnost rodin; má to ta validní rizika. Ano, vnímám tyto tendence ve své profesi
Které problémy v souvislosti se současným přístupem k práci s rodinami v rozvodu
registrujete?
Současný systém je velmi těžkopádný. Věci se v něm vlečou. Když si uvědomíme, že v těch
rozpadajících se rodinách jsou děti předškolního, raného školního věku, tak těm čas utíká úplně
jinak než nám dospělým. Tím, že ta mašinérie se z mého pohledu příliš vleče, má to neblahý
dopad zase vůči těm dětem. Mnohdy jsou ty věci nedokončené. Z mého pohledu jako terapeuta,
že jestliže se zjistí, že v těch partnerských vztazích je to natolik narušeno a to soužití je natolik
nevhodné, že by se to odráželo i na těch dětech, je velmi žádoucí, aby celý proces byl dokonán
tím rozvodem, což formálně jasně odděluje ty cesty. Každý se už pak může vydat na to svoji.
Ve chvíli, kdy se tohle vleče, tak ti lidi jsou pořád nějakým způsobem propojení, a není tam
možné to přepólování na tu úlevu a do toho prostoru dát úlevný proces. To je jedna rovina. Pak
je tady rovina, kterou bych hrozně rád vzpomněl. Rodiče nechtějí přijmout zodpovědnost za
svůj život. Chtěli by delegovat zodpovědnost na jiné. To znamená, že my tady máme nějakou
skupinu nezralých rodičů, kteří prostě berou, že nastala nějaká situace, kterou sami zvolili, kde
oni dovolili, že s tím partnerem počnou dítě a že to je nějaký závazek, a když to nevyjde, to

zodpovědnost překlápí na někoho dalšího v tom systému. To už je debata trochu jiným směrem,
ale myslím si, že by v tom výchovném modu už ve škole bychom měli jít cestou zodpovědnosti
za svůj život a přemýšlení o tom, co dělám. Častokrát se v té mašinérii, resp. v tom procesu
stane, že ty nálady a ta agrese se někam jakoby vrhá. Častokrát jsou to ty sociální pracovnice,
které zachytávají agresivity, které byly v tom partnerství. Když jsem tohle zmínil, chci říct, že
ten celý proces je hrozně náročný pro všechny ty strany, které v něm jsou, na to, aby byly
schopni odborně chápat tu mnohočetnost těch kauz, z nichž každá je velmi náročná. Tady vidím
nedostatky v tom systému z hlediska vzdělávání soudců, kteří dávají kulaté razítko na konečné
verdikty, ale chybí jim to poznání z hlediska stránek psychologických nebo terapeutických.
Myslím, že soudce, který tohle dělá, by v tomto měl mít nějakou průpravu. Pak je tady stránka
těch sociálních pracovníků/pracovnic, kde oni čelí obrovské četnosti případů a náročnosti
případů. Tady vidím to, že by se mělo diskutovat, kolik může mít ten jeden člověk živých
případů a že tady to je nějak limitní. Protože abych tomu mohl tu energii dát a ty případy vést
a mohl být klíčovým pracovníkem, musím mít na to kapacitu. Ve chvíli, kdy tohle není, je to
další místo, kde se ty věci nedějou. Další věc je, že těch rodinných terapeutů, kteří jsou na ten
systém napojeni, není tolik. Že to není systémově podchyceno. Když bych šel do německého
systému, kde soud může nařídit, že ti rodiče budou někam docházet a že se očekává nějaký
výsledek například v podobě mediace, tak takový nástroj tady nemáme, takto explicitně
uvedený. Je to tedy hodně na libovůli těch rodičů. Což je další prostor ke zlepšení. Ano, někomu
se tady u nás může pomoci, ale není to systémové.
Jaká největší úskalí řešíte při výkonu své profese při práci s rodinami v náročné rozvodové
situaci?
Celá ta oblast je velmi náročná. Když budu mluvit o sobě, tak bych si nedovolil vzít tuto práci
třeba ještě před deseti lety, vůbec bych se na to necítil připraven. Tím nechci říct, že jsem
připraven čelit úplně všemu, ale cítím, že ta náročnost a to, jací klienti přicházejí, vyžaduje od
těch terapeutů již značnou erudici a nějakou předpřipravenost k tomu, aby vůbec byli schopni
čelit těm tlakům, které jsou mnohočetné. Další věc je, že možná vhodnější by byla párová práce,
tedy aby tam byli muž i žena, tento model znám z minulosti taky, a tam je navíc možnost ty
věci řešit ještě s někým, ještě s někým je konzultovat. Prostě si vyměnit pohledy na tu kauzu.
Ve chvíli, kdy člověk pracuje, tak nemá oddechový čas, protože musí se naladit na ty klienty,
musí nějak být s nimi ponořen, zároveň zachytávat ty nonverbální věci, který od nich jdou. Je
to tedy strašně náročné na tu koncentraci, aby člověk byl stále v bdělosti. Další věc je, že ti
rodiče používají různé manipulace. Vy samozřejmě nemůžete dohlédnout nikam dál, protože

nejste s nimi v tom jejich prostoru. Často se dějí manipulace, že vás chtěli dostat do koalice
proti tomu druhému partnerovi, nebo to, co už jsem zmínil, prosím, udělejte s tím partnerem
něco, ať má stejný názor jako já. Já tam jako cítím, že tam často mohou být velmi delikátní
věci, že tam může být naznačováno třeba sexuální zneužívání. A to už je opravdu silný kalibr.
A tam vy prostě nedohlídnete. V tom formátu, který tady je, a s možnostmi, které mám, to už
je potom na nějaké speciální vyšetření v dětském krizovém centru nebo jinde, ale tam už prostě
nedohlídnete.
(přerušení)
Byli jsme tedy u delikátnosti práce a u toho, jaké úskalí to může mít, což je hlavně to, že ti
rodiče přistupují k těm manipulacím. Chtějí prostě udělat cokoliv pro to, aby k té dohodě
nedošlo. Je z toho patrné, že oni to vlastně nějak bourají a útočí na toho partnera. Cílem není
urovnat ty poměry, protože oni, jak už jsem předeslal, nejsou v pohodě, nemají sami sebe
vyřešený, no ale pak je těžké, aby našli i ten způsob. Takže to úskalí, které vidím, je schopnost
udělat si odstup a o těch věcech přemýšlet, aby člověk nezapadl do nějakých osidel, které
vytváří ti klienti.
Se kterými subjekty, které kooperují při ochraně práv děti v náročných rozvodových situacích,
spolupracujete nejblíže, nejčastěji? Jak jste spokojen/a se spoluprací s těmito subjekty?
U každého subjektu ohodnoťte prosím četnost interakcí (1 – nikdy, 5 – soustavně) a Vaší
spokojenost se spoluprací (1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a). Je možné připojit
komentář.
Soud: Z hlediska soudu se to ke mně dostává jen dotykově, zprostředkovaně. Kdybych měl říct
spokojenost… ke mně to doléhá jen z toho statutu, co jsme si tu řekli; já vnímám, že ten proces
je na dlouhou dobu, že dlouhou dobu probíhá. Takže kdybych já u tohoto procesu hodnotil
jenom tak, jak to ke mně dobíhá, byl možná někde u dvojky. Z hlediska četnosti je to málo,
hodně

málo.
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u mě jsou důvěrný, a že já nemám povinnost dávat někam výstupy. Což je dobré pro to, aby
tady byla otevřenost a nebyl jsem tou převodovou páku zneužití, kterou ti rodiče využívají,
takže to do jisté míry zmírňuje tu dynamiku. V kontaktu se soudy tedy jsem, za tři roky, co tu
dělám, skutečně až ke mně doputovaly nějaké věci, ale to bychom je napočítali na prstech jedné
ruky. (takže dvojka, když jednička je nikdy?). Tady vždycky jsem vedl ty rodiče, že když ode
mě něco půjde, tak s kontrolou z obou stran. Takže ode mě nejde nic, co by nekontrolovali ti

rodiče. Takže zase to ujišťuje, že to je bezpečné. Takže já tady nebudu dělat nic eticky za jejich
zády, pokud by to oni nevěděli. A takhle, že tady pracuju, snažím se pro mě vytvořit bezpečí.
Advokáti: Taky zprostředkovaně. Tam bych dal jedničku úplně jednoznačně.
OSPOD: Tady to je tak, že se tady snažím vytvořit to, že je tady nějaké překlopení na jiný statut,
že to nemůže být jako propojená hranice, takže u toho se snažím taky jakoby ty hranice nějak
brzdit. Z hlediska četnosti je to nejvíc, tedy pět. Z hlediska spokojenosti, já bych tam dal
takovou čtyřku, možná až trojku, tady jsem v rozpacích. Ale to není tak, že bych to bylo
vytvořený námi lidmi, kteří v tom jsme, ale spíš těmi okolnostmi. Chci, aby věci byly důvěrné,
abychom je příliš neprostupovali, takže se to snažím chránit do nějakých pozic, jako ano,
delegování sem klientů a sdělení přišli, nepřišli, a zkrátka do těch elementárních věcí. Je to
zkrátka dané tím kontextem, ve kterém se mi ocitáme. Možná zůstaneme u čtyřky.
Další: Tohle je zajímavá otázka, protože když jsem nastoupil před těmi třemi lety, tak vlastně
úplně náhodou nějaká kolegyně z Kroměříže nebo Moravy oslovila různé OSPODy, jestli tam
jsou podobní kolegové. Začala tak mapovat tu naši komunitu. V té době nás bylo v republice
před třemi lety sedm nebo osm. V té době to směřovalo k tomu, že bylo nějaké setkání, že jsme
cítili, že tato práce je velmi specifická a s nikým jiným se o tom nedá mluvit než s tím, kdo dělá
zase tu stejnou práci. Pamatuju se, že tenkrát jsme směřovali, byli jsme krok před konferencí,
která měla být v půli cesty na Moravě v Brně. Pak nevím, co se stalo, ale ta kolegyně skončila.
Já jsem se pak snažil zjistit, kde je. Důvod, proč jsem ji sháněl, bylo proto, že jsem viděl jako
velmi vhodné, aby se ta platforma vytvořila a aby se vlastně pečovalo o odbornost těchto
poradců. Byl jsem velmi otevřen jít tomu naproti a zúčastnit se, ale nikoliv dávat kapacitu, že
budu ten, který to bude koordinovat. V té chvíli, kdy to ona opustila, tak do té doby jsme si
vyměnili jen pár takových doteků, nedalo se to ani označit soustavnou prací. Takže ta platforma
v tuto chvíli není nebo mi to není známo.
Soudní znalci: Zase zprostředkovaně. Protože oni jsou ti, kteří v nějaké podobě, kdy ty dohody
nejsou možné, vstupují na scénu a prověřují tu situaci a dávají soudům posudky. Oni jsou jediní,
kteří mohou dávat soudům relevantní informace z hlediska rodičů, jejich kompetentnosti atd.
Přímo s nimi tedy taky nejednám. Není třeba tedy hodnotit kvalitu.
Organizace s pověřením SPOD: Ano, dostavám se s nimi do komunikace. Zase jenom v malé
části, ale ano. Dal bych to zase na stupeň jedna.
Domníváte se, že by v součinnosti s Vaším subjektem měl být nějaký ještě jiný subjekt?

Další subjekt? On do jisté míry je, kdy se dělají případové konference, tak to jsou třeba
pracovníci škol, kam ty děti chodí. Umím si představit, že tihle lidi by mohli být taky velmi
vhodní, protože v některých případech by bylo velmi žádoucí, aby když jsou rodiče v nějakých
nepohodách, animozitách, tak do té školy vstupovali spolu a konzultace probíhaly společně,
aby nedocházelo k nějakému rozložení, rozpití, že ten dělá to, ten zas tohle, a zase se nemůžeme
ukotvit. Takže někdy by bylo žádoucí, kdyby další nestranný orgán, což je ta škola, mohl být
sounáležitý do toho prostoru, který není invazivní a je v podstatě přátelskej a dává nějaké dobré
informace. Tady budu úplně konkrétní; stává se mi a tady to i doporučuji těm rodičům, aby
domlouvali ty konzultace spolu. Abyste v jednu chvíli poslouchali stejné věci a byl o nich třeba
zápis. Asi se předcházelo dalším disturbancím, které mohou nastat. Abych se vrátil; dost se
stává, že na těch případových konferencích přijdou pedagogové a já jako člověk který je na
takovou konferenci taky pozván, se tam s nimi potkám nebo s pracovníky zařízení, kde jsou ty
děti v péči. Tady by ta komunikace byla taky velmi žádoucí, protože vědět, jak je to dítě
opatřené v nějakých situacích a myslím si, že v opravdu krizových situacích může být dítě i
v jakémsi

azylu

a pracuje se s těmi rodiči, protože oni v tu chvíli nejsou schopni. Takže tady si umím představit
větší spolupráci s těmito pracovišti, které pracují s těmi dětmi. Do jisté míry je to tedy zase jen
hrozně dotykové, není v tom systém.
Jak hodnotíte současnou míru implementace práva participace dětí v systému ochrany práv
dětí?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – míra implementace je mizivá, 5 – míra implementace je vysoká).
Je možné připojit komentář.
Já se přiznám, že tady nemám úplně dokonalé informace z tohoto prostoru, pouze
zprostředkované. A tedy takové, že se to děje ve větší míře, než se to dělo předtím. Takže
z mého pohledu je ten posun správným směrem, že je nutné ty děti přivzít proto, aby se necítili
jen jako věci, se kterými je manipulováno, a že se mohou k těm okolnostem vyjádřit. Takže
z hlediska toho, kam to tendruje, bych řekl, že to tendruje k lepšímu. Ale obávám se, že zase
jen velmi pozvolna. Ale jak říkám, nemám o tom dokonalý obraz, jen zprostředkovaně. Číselně
to tedy neumím vyjádřit.
Podporujete participaci dětí ve spolupráci s rodinou v rámci své profese?
Určitě ano.

Domníváte se, že by bylo vhodné, aby v některých případech náročných rozvodových sporů
mělo dítě vlastního advokáta?
Je to hodně speciální otázka. Říkám si, co by to přineslo. Ono někdy už jenom to, že každý
z rodičů má svého advokáta, vytváří souboje, pokud to není na nějaké bázi dohod. Ten právní
svět je od toho terapeutického světa hodně jiný. Takže už tohle je hodně náročné, když je to
v konfiguraci dvou advokátů, a kdyby tam byla ještě třetí strana… Já to nevylučuju, neříkám,
že bych úplně byl proti tomu, ale vnímám to, že by to mohlo ještě dál komplikovat celou tu věc.
Takže to není tak, že by to dítě nemělo nikoho mít, ale spíše, jak by to vypadalo. Spíše je to
tím, že si to neumím úplně představit. Spíš je důležité si říci, jak by to vypadalo, kdyby se to
pilotně zkusilo, protože u těchto věcí je lepší, když se zkusí dřív než se zapíší do zákona.
Myslím, tedy, že ta praxe by se měla ověřit pilotně a pak vyhodnotit, jestli to splní nějaká
očekávání nebo ne. Takže té myšlence se neuzavírám, ale nemám na ní názor.
Zúčastňujete se případových konferencí? Jak často? Ohodnoťte prosím na škále (1 –
neúčastním se, 5-účastním se pravidelně). Je možné připojit komentář.
Jak hodnotíte institut PK? Ohodnoťte prosím na škále (1 – případové komise jsou neužitečné,
5 – případové komise jsou nezbytné)
Jsem asi na stupni dva (jedna až dva), málo. Pokud myslíte obecně, tak to je vlastně ve větší
míře, protože někdy jsem tím, který provází tu případovou konferenci, někdy jsem tam přizván
v roli experta. Takže tady bych mohl nakonec dát tu trojku. Co se týče užitečnosti, osobně si
myslím, že ten formát je správný, akorát se zase ukázalo, že když je nadužívaný nebo není to
dobře podchycené, tak to nemusí ty výsledky přinést. Já bych tomu dal čtyřku, protože vždycky
to tu situaci nějak zpřehledňuje pro tu škálu těch odborníků a ukotvuje ji. Zpřehlednění je dobré,
zvláště když jsou ty rodiny náchylné k manipulaci nebo různým nevyváženostem, takže na té
scéně se to vždycky nějak zváží, když se to dobře konfiguruje. Z mého pohledu je to tedy dobrý
institut, ale jako všechno má své limity. Není možné spoléhat, že sám ten institut to vyřeší. On
nastavuje parametry, dává tomu jízdní řád a pak je důležité, jak ten jízdní řád monitorujeme…
Takže za sebe čtyřka.
Jak blízce jste seznámen s tzv. Cochemským modelem?
Slyšel jsem ho, ale přiznám se, že nevím, co pod tím je.
Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil jako prospěšné, co se týká individuální
ochrany práv dítěte?

Zásadní je, že by se tady měla vytvořit nějaká platforma odborných seminářů, kde by se vzaly
kazuistiky, které už byly realizované, a nahlédlo se do nich. A všichni zúčastnění odborníci by
mohli být přítomni a zpětně se mohli podívat, co kdo v té kauze dělal a co by se dalo udělat,
aby se ty věci posouvaly lépe. To znamená, tady nám chybí nějaká reflexe těch procesů. My
vnímáme, že nejsou dokonalé… Takže já bych ve všech těch stupních viděl, že by se všichni
měli kontinuálně vzdělávat. Neustále. Pořád by měly být nějaké moduly vzdělávání soudců,
sociálních pracovníků, terapeutů, prostě všech. Pak mi taky přijde, že tady chybí model
uvědomění si, co se tam odehrává a chápání, co která instituce v tom dělá z hlediska dokonalosti
a z hlediska možností a limitů. Protože nahlížíme na ty partnery stylem, že ono to trvá dlouho
atd. Myslím si tedy, že by bylo vhodné vytvářet nějaké modely, kazuistické semináře, kde by
se všecky ty strany zúčastnili a provázeli by ten případ v tom svém prostoru a dovolili by těm
ostatním nahlédnout, co se to tam odehrává a proč. Abychom si nějak lépe v tom systému
rozuměli. A to se neděje.

Rozhovor 6
Vedoucí oddělení OSPOD 2
Charakterizujte, prosím, roli své profese v rámci ochrany práv dětí v náročných rozvodových
situacích.
My bychom tady hlavně měli mít roli poradní, poskytnout poradenství v oboru sociálně právní
ochrany dětí, ale víceméně ti rodiče si představují, že my za ně ten konflikt vyřešíme. Tím, jak
jsou v tom sporu, v té kolizi, tak po nás chtějí naprosto nemožné a ta naše role se tak posouvá
do pozice, ve které nemá být.
Jak hodnotíte nebezpečí, které pro práva dětí představuje náročná rozvodová situace jeho
rodičů?
Zaprvé se dítěti ztrácí pocit bezpečí, ztrácí rodinu a rozdvojuje se mu osobnost, přinejmenším.
Domníváte se, že současná situace vysoké - vzrůstající rozvodovosti v ČR ovlivňuje českou
společnost? Pozorujete důsledky této tendence při výkonu své tendence?
Myslím si, že ani ne, protože se nedomnívám, že by to tak rapidně stoupalo. Řekla bych, že
rozvodovost je od nějakých 80. let extrémně vysoká, ale řekla bych, že se až tolik nemění.
Možná také tím, že ty páry se dneska nesezdávají. Samozřejmě ty rozvody jsou složitější,
protože se tam kastuje společnost. Některé ty soudní spory jsou tedy velmi složité i třeba kvůli
vyššímu majetku nebo společenskému postavení. Ale jinak si nemyslím, že by to děti nějak
výrazně ovlivňovalo.
Které problémy v souvislosti se současným přístupem k práci s rodinami v rozvodu
registrujete?
Ano, registrujeme. Tento systém umožňuje do toho vstupovat příliš mnoha lidem, kteří se v tom
pak nějakým způsobem angažují. Dokonce je to i vítáno. Nevím však, jestli pro spor těch klientů
je

to

úplně

v pořádku,

protože

buď

teda

mám

chuť

s někým

spolupracovat

a chci s tím něco udělat nebo nechci a pak to nemá cenu.
Jaká největší úskalí řešíte při výkonu své profese při práci s rodinami v náročné rozvodové
situaci?
Každopádně zvýšením administrativy a zprůhledněním té spisové dokumentace, která byla
důvěrná a v podstatě náš pracovní materiál, a to je pochopitelně horší. Protože my se v podstatě

musíme soustředit na to, aby vše bylo takzvaně úplně v pořádku, a nějak odsouváme do pozadí
ty děti.
Se kterými subjekty, které kooperují při ochraně práv děti v náročných rozvodových situacích,
spolupracujete nejblíže, nejčastěji? Jak jste spokojen/a se spoluprací s těmito subjekty?
U každého subjektu ohodnoťte prosím četnost interakcí (1 – nikdy, 5 – soustavně) a Vaší
spokojenost se spoluprací (1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a). Je možné připojit
komentář.
Soud: Úplně nejčastěji. Náš soud je v pořádku. Takže pět a pět.
Advokáti: S nimi také často, ale tam už bych nedala dvě pětky, protože mnohdy v těch sporech
přilévají olej do ohně. Takže tam bych dala asi tři hvězdy.
OSPOD: Musíme být propojeni, takže tam pochopitelně za pět.
Mediátoři, rodinní poradci: S těmi tolik do styku nepřijdeme, protože oni nechtějí, abychom je
ovlivňovali. Mediátoři zvlášť, ti vlastně vedou mediace a my je pouze doporučujeme, takže tam
oprávněně nemůžu říct.
Soudní znalci: To samé
Organizace s pověřením SPOD: My máme vyhlídnuté neziskovky, se kterými léta
spolupracujeme a vzájemně si vyhovujeme. Máme velmi dobré vztahy. Můžeme tam dát obě
pět.
Domníváte se, že by v součinnosti s Vaším subjektem měl být nějaký ještě jiný subjekt?
Ještě nějaký další subjekt? Myslím, že ne.
Jak hodnotíte současnou míru implementace práva participace dětí v systému ochrany práv
dětí?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – míra implementace je mizivá, 5 – míra implementace je vysoká).
Je možné připojit komentář.
Z mého pohledu téměř vůbec. To dítě je tam až to poslední, což by si měli primárně uvědomit
ti jeho rodiče. Dítě je tady úplně okrajová záležitost. Jedničku tedy…

Podporujete participaci dětí ve spolupráci s rodinou v rámci své profese? Jak?

Snažíme se. Ale ti dospělí to v podstatě nerespektují, jako by to nebyly jejich děti. Ten spor je
silnější než to dítě. Potřeba toho sporu s tím partnerem je silnější než blaho dítěte.
Domníváte se, že by bylo vhodné, aby v některých případech náročných rozvodových sporů
mělo dítě vlastního advokáta?
Vůbec si to nedokážu představit, jakým způsobem by to technicky mohlo být proveditelné.
Pakliže by to financovali rodiče, tak by to podle mě nemělo cenu.
Zúčastňujete se případových konferencí? Jak často? Ohodnoťte prosím na škále (1 –
neúčastním se, 5-účastním se pravidelně). Je možné připojit komentář.
Jak hodnotíte institut PK? Ohodnoťte prosím na škále (1 – případové komise jsou neužitečné,
5 – případové komise jsou nezbytné)
Já všech, takže pět. V mnoha případech velmi prospěšně, v mnoha případech alibisticky. Ale to
jenom po to, pakliže nám to zákon přikazuje. Jinak ale v mnoha případech velmi pozitivně.
Čtyři.
Jak blízce jste seznámena s tzv. Cochemským modelem?
Vím, o co jde, ale blíže ne.
Domníváte se, že by jej bylo možné implementovat do našeho prostředí jako celek, do jaké míry?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – implementace je nemožná, 5 – implementace je zcela možná).
Je možné připojit komentář.
Bylo by to v podstatě velmi dobré, nevím, jak by to bylo sice vzhledem k počtu klientů na jednu
sociální pracovnici technicky možné. Ideální je, když ten klient je na to jednání připraven. Tzn.
že všichni dělají všechno a dovedeme to nakonec k nějaké dohodě. Ideálně, ale nevím, jak
v našich podmínkách proveditelné. Tři.
Kterou část Cochemského modelu by bylo možné a prospěšné implementovat do našeho
prostředí?
Bylo by dobré, kdyby každý, kdo k tomu rozvodu, nebo do toho sporu, jde, aby prošel mediací.

Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil/a jako prospěšné, co se týká
individuální ochrany práv dítěte?

Změny v legislativě těžko, změny v hlavách rodičů určitě, ale to nikdo z nás neovlivní.
I přesto, že dneska ti lidi jdou do toho rodičovství s rozvahou, plánují ty děti, a přesto ty spory
vypadají tak, jak vypadají. Je to tedy v lidech… Legislativně tedy ne. Spokojena samozřejmě
nejsem, ale já upřímně zákony beru tak, že jsou. Nemyslím si, že by náš zákon byl úplně špatný,
i když je nějaká ta novelizace. Ale to už se netýká přímo tohoto tolik. Občanský zákoník třeba…
ten prostě je.

Rozhovor č. 7
Respondent: vedoucí OSPOD 3
Charakterizujte, prosím, roli své profese v rámci ochrany práv dětí v náročných rozvodových
situacích.
My jako OSPOD jsme přenesená působnost, my to vlastně máme dáno taxativně. My musíme
hájit zájmy dětí a za tu dobu dvaceti let praxe si připadám spíš jako hromosvod na to, abychom
ochránili ty děti, protože dospěláci přijdou na OSPOD s tím, kdy vesměs oni dva si něco udělali,
a oni si myslí, že OSPOD je ten, který jejich vztahy urovná. Vůbec neuvažují o tom, že orgán
sociálně právní ochrany dětí má první dítě, pak dlouho nic a pak teprve rodiče. Takže si myslím,
že my máme tuhle roli, ochranu, informovanost a hájení zájmů dětí. Tak je to dané v zákoně.
Jak hodnotíte nebezpečí, které pro práva dětí představuje náročná rozvodová situace jeho
rodičů?
Nebezpečí je to, že ty děti nemají zázemí. Ztrácí zázemí, a když si člověk uvědomí, že mělo
svoje hračky, svojí postýlku, svoji školu, beru to děti od dvou let, jednoho roku, až do toho
školního – ztrácí svojí jistotu, stabilitu, protože neví, jak to bude, ke komu půjdou, jestli se
rodiče usmíří, jestli uvidí jednoho, jestli uvidí toho druhého… Tohle všechno, to je pro děti
příšerné. Ztráta jistoty.
Domníváte se, že současná situace vysoké - vzrůstající rozvodovosti v ČR ovlivňuje českou
společnost? Pozorujete důsledky této tendence při výkonu své tendence?
Já bych to brala spíš naopak, že společnost jako taková celkově, co jí tak pozoruju, což mohu
srovnávat vzhledem ke svému věku před a po revoluci. Myslím si, že po té revoluci všichni
ztratili mantinely, jak děti, tak dospělí, demokracii jsme si začali vysvětlovat úplně jinak, i
v těch vztazích, vždyť se nic neděje, tak proto se třeba i rodiče neberou, proto ta rozvodovost
klesá, nicméně rozchody vzrůstají. Myslím si, že je to spíš opak: společnost má vliv na ty
rozchody. Já to vnímám obráceně, může to být můj názor, ale co vím ze spisových dokumentací
těch dětí, které vedeme třeba osmnáct let od narození, pak jsou ještě v archivech – tam se to
mění díky té změně společnosti. Myslím si to obráceně.
Tento závěr vychází z pozorování z Vaší praxe?
Ano.

Jaká největší úskalí řešíte při výkonu své profese při práci s rodinami v náročné rozvodové
situaci?
Orgán sociálně-právní ochrany je společností vnímán obrovsky negativně, a ti lidi chodí už na
ten orgán přichystaní, že se tam nic nemůže zdařit. A jsou pak velice překvapení, když je to
jinak, když už nejsme takzvané ospodnice, takzvaně Zubaté, prostě se to nějak přeměnilo. Ten
problém je v tom, že samotná společnost postavila ten OSPOD do takového světla, že to je ten
velký problém. Apriori OSPOD je ten nejhorší co může být, bere děti, politici do toho rýpou,
přitom my mnoho věcí nemůžeme sdělovat. Chytají se toho televize, rádia – to je ten problém,
máme ve společnosti špatné místečko.
Které problémy v souvislosti se současným přístupem k práci s rodinami v rozvodu
registrujete?
Rodiče občas přijdou tak strašně rozhádaní, že nevyužívají ty své rodičovské role a svoje
rodičovské kompetence. Oni si myslí: dobře, tak nás tady máte, vy jste určeni soudem jako
opatrovníci, tak jednejte. To je tak strašně špatně. Vysvětlovat rodičům, že my jsme až úplně ti
poslední… Ti rodiče neví vůbec nic o tom, co je orgán sociálně-právní ochrany. Já vždycky
těm rodičům říkám: kdo jiný než vy znáte svoje děti? Já ho uvidím možná jednou, soudkyně ho
možná neuvidí vůbec. Rodič je ten, který má přijít a říct, co může, a my mu můžeme říct, jak
mu můžeme pomoct. Měli bychom kooperovat a ne stát každý na jedné hranici.
Se kterými subjekty, které kooperují při ochraně práv děti v náročných rozvodových situacích,
spolupracujete nejblíže, nejčastěji? Jak jste spokojen/a se spoluprací s těmito subjekty?
U každého subjektu ohodnoťte prosím četnost interakcí (1 – nikdy, 5 – soustavně) a Vaší
spokojenost se spoluprací (1 – velmi nespokojen/a, 5 – velmi spokojen/a). Je možné připojit
komentář.
Soud nejvíce, soustavně, čili pět. Advokáti… soustavně, protože někteří klienti je sice nemají,
ale vesměs to tak je. Mediátoři čtyři, hodně využíváme tuto službu, i když ze začátku to bylo
velice zoufalé, ale když najdete výborného mediátora, tak udělá sedmdesát procent, možná i
více, služby. Soudní znalci, to je tak dva. Teď dělám četnost? I když tři až čtyři, teď se to hodně
zvedlo. Organizace s pověřením, taky hodně, tak tu čtyřku. A teď soud, spokojenost. Tam je to
tedy na vážkách, tam je to neskutečný, mluvím za náš soud, ale bohužel soudkyně je tam sama,
je to zoufal, ten náš opatrovnický, tam jsou hrozně dlouhé lhůty, až tak děsivé, že někdy se ten
případ rozjede jenom proto, že se nejedná. Tam třeba osm, devět měsíců nic. Když jsou třeba

dvouleté, tak znalecký posudek se udělá, když mu jsou dva roky, a není prostě ukončeno, tam
je další znalecký posudek, a jsou mu čtyři roky, je to začarovaný soud. Tak tam bych dala
dvojku. Advokáti… šílené. Jednička. Protože advokáti do toho našeho vztahu vstupují tak, že
vůbec je nezajímá dítě. Oni mají za klienta rodiče, a koupou za toho rodiče. To dítě je úplně
někde jinde a je to prostě zoufalé. Jedničku. Mediátoři… úžasní, tam pětka, tam jsme spokojeni
velice. Soudní znalci, tam je to taky zoufalé, dvojka. Znalecké posudky jsou takové nic
neříkající. Oni udělají znalecké posudky, tam jsou otázky, komu by to dítě svěřili a tak dále, a
oni to nechají tak, že prostě nepomůžou. Říkám to všeobecně, máme úžasného znalce třeba z
*****, ale ta byla úžasná, ta se nebála říct třeba zákaz styku s rodičem. Organizace s pověřením,
tam je to suprové, tam máme takovou škálu, že spolupracujeme opravdu dobře. Čtyři až pět.
Domníváte se, že by v součinnosti s Vaším subjektem měl být nějaký ještě jiný subjekt?
Myslím si, že se přidávají, a to například v procesu, kdy je týrání, zneužívání, tak tam bychom
se bez lékaře bychom se neobešli. Je to zase o lidech, když máte dobrého lékaře a odůvodníte,
proč se na něj obracíte a vesměs oni už jsou nějak poučeni – někteří taky ne, záleží na tom, jaká
je to nemocnice nebo lékař – tak jsou velice vstřícní. Určitě lékaři. Jinak určitě psychologové,
psychiatři, to by bylo neuvěřitelné, kdyby se do téhle škály, jak jsou advokáti, aby byli
psychologové a psychiatři dětští. Těch je skutečný nedostatek. Ti by obrovsky pomohli, protože
když vidíte, jak to dítě je drcené, tak my jako ospoďáci a sociální pracovníci nemáme tu znalost
psychologie a psychiatrie, jakou bychom potřebovali. Uvítala bych, kdyby se dalo říct: máme
tady těžký případ, kdy rodiče spolu válčí vyloženě, potřebujeme psychologickou až
psychiatrickou pomoc. Je to takové prošení, koukání, kdo kde by jak… tři měsíce čekání, to je
strašná doba.
Jak hodnotíte současnou míru implementace práva participace dětí v systému ochrany práv
dětí?
Určitě bych to vzala, i když je to teď v návaznosti na nový občanský zákoník, kde je těch
dvanáct let u dětí, protože předtím byly ty děti málo slyšeny. Nikdo se nezajímal o to, co chce
to dítě. Třeba případová konference, dítě tam není, je mu teprve sedm let, nechceme ho
zatěžovat, teď si tam představím všechny ty lidi dokola, lékař tam je, psychiatr, který ho léčí, a
tak dále. A teď se tam baví rodiče, co by chtěli, a já musím říct stop! Představte si, když tam
bude uprostřed Maruška, co by ona chtěla, ptal jste si jí někdo z rodičů? Neptal. Takže to je
konečně krůček, i když je tam těch dvanáct let, tak si myslím, že i těch se můžou rodiče zeptat,

co chtějí, co se jim líbí a nelíbí. Ale myslím si, s rozmyslem, nemělo by to být zatěžující pro
děti, že se podle nich rozhoduje. Ne: řekni názor a my dospěláci rozhodneme.
Ohodnoťte prosím na škále (1 – míra implementace je mizivá, 5 – míra implementace je vysoká).
Je možné připojit komentář.
Na škále to záleží také na těch lidech, také na tom, jak která rodina, některé děti přijdou a ví
vše, jsou na to připraveny, a některá rodina to zase odmítá, chtěli by se s námi třeba soudit,
abychom my mohli udělat rozhovor nebo ne. A my jim musíme vysvětlovat, že je to ze zákona
a tak dál. Je to škála od jedné do pěti. Pokud bych mohla průměr, tak tři.
Podporujete participaci dětí ve spolupráci s rodinou v rámci své profese? Jak?
Já za sebe ano a myslím, že kolegyně taky. Ten trend je dobře, ale opakuji: s rozmyslem, aby
to to dítě nezatěžovalo, že ono rozhoduje, jak to bude. Ne, co si přeje, a my dospěláci bychom
měli udělat všechno pro to, aby to jeho přání mohlo být uskutečněno, samozřejmě v rámci
možností.
Domníváte se, že by bylo vhodné, aby v některých případech náročných rozvodových sporů
mělo dítě vlastního advokáta?
Vzhledem k tomu, že v tomto řízení, které je rodinné, a ty právníci tam dělají strašné… já bych
je brala opravdu až jako kde je majetek, kdežto tohleto jsou vztahové věci. Tam o nic jiného
nejde, než o vztahy, napravit, upravit, protože jakmile vztahová rovina mezi rodiči funguje, tak
nemusíte mít advokáta, vůbec. Naopak advokát tam dělá obrovský, obrovský… to je jeden
deseti, který vysvětlí: prosím vás, já jsem tady, abych napsal ten návrh, pak už odejdu, je to
zbytečný. Ne, oni v tom vidí, co hodina, to… Je to klient. Nevím, jak by dopadlo, kdyby dítě
mělo advokáta, možná ano, protože on by měl možná jiný statut než my, my vlastně jsme jakoby
advokáti toho dítěte, my chráníme ty zájmy, ale nemáme ten statut takový, tak kdyby měl – ale
vůbec si to nedovedu představit… Ať je advokát jaký chce, stejně narazí na ty zákony, které
jsou, tam nic nevmyslí ten advokát. Tam je to o vytahování peněz a někdy je to fakt zoufalý, a
proto jsou ty znalecký posudky. Když ti rodiče, a už se to několikrát stalo, když ti rodiče už
nepracují s těmi advokáty, tak se najednou dohodnou. Protože advokát, to je něco úplně jiného
než mediátor, oni je proti sobě někdy strašným způsobem, až si někdy říkám, že bych to
zakázala. Tak nevím, tohle skutečně neumím odpovědět, jestli je advokacie na takové úrovni,
jako je teď, tak nevím, jak by to skončilo, protože by se tam hádali tři advokáti.

Zúčastňujete se případových konferencí? Jak často? Ohodnoťte prosím na škále (1 –
neúčastním se, 5-účastním se pravidelně). Je možné připojit komentář.
My je pořádáme, takže pokud to lze, tak jsem vždy, protože případovou konferenci – to je
úžasný nástroj, ten je bezvadný, ten nám chyběl, protože se to většinou řešilo přes nějaké
komise, přičemž členové t komise nebyli z té branže a ž tak, takže se něco jen tak projelo. Takže
ano, účastním se. V zákoně o sociálně-právní ochraně dětí je, že by se měly pořádat, než jde
dítě do ústavu, ale my je pořádáme i v jiných případech, když prostě vidíme, jak to dítě tam trpí
a že není jak jinak to udělat, zkusit to, jestli by nebyla dohoda. Je to vlastně něco mezi naší
běžnou

prací,

něco

mezi

mediátorem,

soudem…

je

to

dobrá

pomůcka.

A když se podaří na tu případovku pozvat lidi, kteří se účastní, školy, tety, tak se to daří, ale
občas mám pocit, že uděláme případovku a je to jako plácnutí do vody a stejně je tam soud.
Takže velmi často, pět.
Jak hodnotíte institut PK? Ohodnoťte prosím na škále (1 – případové komise jsou neužitečné,
5 – případové komise jsou nezbytné)
Určitě je to dobrá věc, můžeme dát pět. Je to nový nástroj sociálně-právní ochrany, který
využíváme, a myslím si, že je to dobrý nástroj.
Jak blízce jste seznámena s tzv. Cochemským modelem?
Ano, ale velice zběžně, v roce 2016 jsem se účastnila prvního školeníčka, a teď jsem byla krátce
v té poslanecké sněmovně, takže takhle svrchu. Myslím si, že je to dobrý nástroj. Ale já jsem
ho ještě nedovedla uchopit, protože někteří soudci rádoby tu Cochemskou využívají tak, že si
pozvou advokáty, pokud tam jsou, s těmi si promluví, něco si tam řeknou, pak pozvou nás a
rodiče, tam si taky něco vyříkáme a pak vlastní soud vypadá tak, že to jsou dohody. Takže
někteří soudci, ale opravdu je to zatím málo. Naše soudkyně to nedělá… to podle mě není ale
úplně Cochemský model, Cochemský je podle mého daleko větší rodina, než ta případovka. Ta
případovka

tam

je

strop

patnáct

lidí,

dvanáct,

deset,

a ten cochem, to je rodina celá. A to si nedovedu představit, že by to někdo ukočíroval. Myslím
si, že třeba na západě kde už to mají déle, tam to mají déle, asi třicet let, tak tam je generace
nějakým způsobem vychovaná, ale tady si nedokážu představit třeba třicet lidí ukočírovat, aby
si sami řekli, jak budou postupovat.

Domníváte se, že by jej bylo možné implementovat do našeho prostředí jako celek, do jaké míry?
Ohodnoťte prosím na škále (1 – implementace je nemožná, 5 – implementace je zcela možná).
Je možné připojit komentář.
Nevím, neumím to ohodnotit.
Kterou část Cochemského modelu by bylo možné a prospěšné implementovat do našeho
prostředí?
Právě to, co jsem teď řekla. To, že si soud něco z toho vybere, že nedělá takovou velikou
hromadu, společnost, ale že si vybere někoho klíčového a pak postupně s nimi dělá dohody a
pak to spojí. Tím, že jsem to neuměla pochopit, tak na tohle Vám asi neodpovím. Ale určitě by
to mohlo být, pokud by se to dalo do zákone, že než soudce začne vůbec řešit rozchodové věci,
že by musel tohle udělat, pokud by byli advokáti, tak si říct, co od toho očekává jako cíl, pak
rodiče a ospoďáci. A pak teprve bychom šli k soudu, jako ke stání.
Jaké další změny ve výkonu Vaší profese byste hodnotil jako prospěšné, co se týká individuální
ochrany práv dítěte?
To je asi věcí té výchovy těch rodičů. Já jsem zažila, že jsme ještě ve škole měli výchovu
k rodičovství, péče a tyhle věci. Já si myslím, že se hodně zapomnělo už od dětství ty děti učit
tomu vztahovému, co je rodina, nebrat to tak, jak jsme začala, že si myslím, že ta společnost,
všechno je takové demokratické, používá se to free, to volný, takže si myslím, že by se měli
děti začít učit, že je to obrovská odpovědnost, takže se učit k rodičovství a to si myslím že je
základ, co by se pro ty děti mělo udělat. Myslím si, že děti by se měly učit, aby až budou rodiči,
aby další ty generace… prostě se to někam ztratilo. A pak předně, hrozně bych si přála, v roce
2006, to byl ministrem práce a sociálních věcí Nečas, nevím, tak on chtěl osamostatnit OSPODy
od samosprávy, protože my jsme přenesená působnost a jsme zaměstnanci úřadu, a pořád se to
plete, samospráva, přenesená působnost, takový paskvil, že my se v tom necítíme dobře. To by
obrovsky pomohlo, kdyby nás řídil nikoliv úřad – samospráva, my jsme úředníci samosprávy,
ale vykonáváme přenesenou působnost státu, a to je něco tak strašného, že kdybychom… to se
tenkrát mohlo povést, že by nás řídil stát, nikoliv obec.
Děkuji za rozhovor.

