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Modely vztahu mezi rozchodem rodičů 
a potížemi dítěte

Model efektu rodinného prostředí (problémy jednotlivců jsou způsobené patologií rodinných 

vztahů):

Pasivně genetický model (genetický přenos rizikových osobnostních vlastností z rodičů na potomky): 

Model efektu dítěte:

manželský konflikt a 

rozchod
problémy dítěte

geny rodiče manželský konflikt a 

rozchod

geny dítěte problémy dítěte

manželský konflikt a 

rozchod 
problémy dítěte



Co škodí?

Konflikty mezi rodiči a nemožnost zasáhnout vyvolávají hněv, úzkost a 

maladaptivní reakce u dítěte (López Lerrosa, Sánches Souto, Ruíz de Alda, 2012). 

Konflikty mezi rodiči dítě vnímá ještě jako intenzivnější, než jak je vnímají 
rodiče (Gehring, Marti a Sidler, 1994, Clements et al., 2014)

Rozchodem problémy mezi rodiči nekončí - i v případě, že konflikty rodičů 
vyústí v rozchod, kvalita vztahů mezi nimi stále ovlivňuje vývoj dítěte (Whiteside a 
Becker, 2000, Moné, Biringen, 2006). 

Míra zapojení dítěte do rodičovského konfliktu – čím větší zapojení, tím vyšší 
riziko (Buehler, Franck, Cook, 2009, Trampotová, Lacinová, 2015).

„ Spillover“ – problémy se šiří s jednoho dyadického vztahů do dalších vztahů 
v rámci rodiny (Hovland et al., 2013).

Rodiče se bojí komunikovat s dítětem o rozchodu, stává se z toho tabu 
(Uholyeva, Hoskovcová, 2014).

Nejčastěji se mluví o působení konfliktu mezi rodiči na děti.



Informace od dětí o vztazích v rodině

Korelace mezi vnímáním vztahů jednotlivými členy rodiny bývají 

velice nízké (viz Feldman, Wentzel a Gehring, 1989, Clements et al., 

2014). Není možné spolehlivě zjistit „skutečný“ stav.

Informace o životě rodiny se dříve získávaly přednostně od 

dospělých členů rodiny.

Popis rodinných vztahů a vlastních problémů dítětem je dobrou 

informací o jeho prožívání a pomáhá porozumět potížím dítěte (viz 

Grych, Seid a Fincham, 1992, Silva, Crespo a Canavarro, 2014, 

Baxter a Weston, 2011).

FAST je metoda, která prostorově operacionalizuje vztahy a je 

použitelná už u předškolních dětí. Staví se typická, ideální a 

konfliktní reprezentace rodiny.



FAST, ukázka testového materiálu



Cíle

Původně cílem bylo ověřit, jestli metoda funguje a jestli děti 
budou popisovat situaci adekvátně (v situaci rozvodu očekáváme určité 
jevy, jako například nízkou kohezi mezi rodiči, více konfliktů).

Jak děti vnímají svou rodinu a vztahy v situaci rozvodu? 

Co považují za důležité? Čeho si všímají? 

Jak děti mluví o konfliktech?

Koho považují za člena rodiny?



Vzorek

„Rozvodová“ skupina

15 dětí (9 chlapců a 6 dívek)

průměrný věk 10 let (od 6 do 13)

rodiče se právě rozcházejí

Srovnávací skupina

20 dětí (13 chlapců a 7 dívek).   

průměrný věk 10 let (od 6 do 13)

děti bez větších potíží, přítomní 

dva rodiče 



Přehled koheze ve dvojicích 

self-otec, self-matka, otec-matka

* rozdíl mezi skupinami statisticky významný na hladině 0,05 (Mann-Whitney), *** 

rozdíl mezi skupinami statisticky významný na hladině 0,001 (Mann-Whitney).

Orientační norma koheze pro zdravé rodiny (Wentzel, Feldman a Gehring, 1989): 

kolem 10 pro všechny dvojice.

Největší rozdíly jsou v kohezi ve dvojici otec-matka, ale také dochází ke snižení koheze 

mezi dítětem a oběma rodiči.

dyáda děti bez větších potíží

medián (průměr)

děti v situaci rozchodu rodičů

medián (průměr)

koheze mezi dítětem a otcem 10,5 (9,4) * 6,5 (6,7) *

koheze mezi dítětem a matkou 11 (10,5) * 10 (8,5)*

koheze mezi otcem a matkou 10,5 (9,3) *** 4 (4,4) ***

koheze mezi dítětem a 

sourozencem

11 (10,5) 10,5 (9,6)



Ošetřování konfliktu

Způsoby řešení konfliktů v „rozvodové“ a srovnávací skupině se skoro vůbec 
nepřekrývají. Rozdíl mezi skupinami je statisticky významný na hladině 0,001 (χ²).

V „rozvodové“ skupině z 13 dětí (další 2 odmítly postavit konfliktní reprezentaci) ani
jedno nepopsalo úspěšnou cestu k řešení konfliktu, zatímco ve srovnávací skupině úspěšné
řešení popsaly skoro dvě třetiny dětí. Rozdíl mezi skupinami je značný (p<0,001, χ²).

Zdá se, že rozvádějících se rodin mají více zkušeností s destruktivními konflikty, které
nebylo možné uspokojivě vyřešit. Mohly si vybrat jakýkoliv konflikt, ale konzistentně si
vybírají katastrofické scénaře.

ohleduplnost samo se 

spraví

trest přerušení 

kontaktu

neřeší se a 

přetrvává

nevím

bez větších 

potíží

11 (6,7) 4 (2,2) 1 (1,1) 0 (2,8) 1 (1,7) 1 (2,8)

rozchod 

rodičů

1 (5,3) 0 (1,8) 1 (0,9) 5 (2,2) 2 (1,3) 4 (2,2)



Počet osob v jednotlivých reprezentacích

Počet osob v typické reprezentaci dětí z „rozvodové“ skupiny je vyšší, než u 
srovnávací skupiny, i přesto, že fakticky jsou jejich domácnosti menší.

U děti ze srovnávací skupiny je počet osob ve všech reprezentacích stejný (a 
shoduje se s počtem osob v jejich domácnosti).  U dětí z „rozvodové“ skupiny je počet 
členů rodiny závislý na situaci.

počet osob v 

domácnosti
skutečnost

medián (průměr)

typická 

reprezentace
počet figurek

medián (průměr)

ideální 

reprezentace
počet figurek

medián (průměr)

konfliktní 

reprezentace
počet figurek

medián (průměr)

bez větších 

potíží

4 (4,1) 4*  (4) 4 (4,5) 4 (3,8)

rozchod rodičů 3 (3,5) 6*  (6,2) 6 (5,6) 4 (4,4)

* rozdíl mezi skupinami statisticky významný na hladině 0,01 (Mann-Whitney U test).



Závěry – děti v situaci rozchodu rodičů

Zhoršení ve vztahu mezi dítětem a oběma rodiči. Rodičovství je v 

situaci rozvodu hostilnější (zprostředkovává vliv konfliktu mezi rodiči 

podle Harold et al., 2013, Beelmann a Schmidt-Denter, 2009). 

Přítomnost konfliktu (typicky manželského) v typické reprezentaci 

(chronický konflikt).

Neúčinné scénáře řešení konfliktů: přerušení komunikace, 

adaptace na chronický konflikt. Úspěšnost řešení je důležitější, než jiné 

aspekty konfliktu (Sarrazin, Cyr, 2007, Forman, Davies, 2005). 

Očekávání eskalace konfliktu (ve srovnávací skupině dochází k na 

konci konfliktu k obnovení intimity). 

Další zjištění:

Děti z rozvádějících se rodin zahrnují do rodiny více osob, členství 

v rodině se mění v závislosti na situaci. Nahrazování kvality kvantitou?



Děkuji za pozornost
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