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SOUČASNÝ STAV 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE insp. CP

- více než 30 soudních regionů v ČR
- různá úroveň etablování - pozastaveno pandemickou situací nebo zpomalení vývoje/nastavování 
- i nadále průběh podpory ze strany Justiční akademie (na míru šité podpůrné kurzy - v místě aplikace) 
- podpora ze strany MPSV - nový team na popud paní ministryně - sběr dat z praxe a příprava systematičtější podpory  
- podpora v rámci justice: 

- podpora ze strany MSp - žádná konkrétně cílená 
- výstupy z Rodinně-právních sympózií - vnitrostátní únos, střídavá péče,… 
- https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?

SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
- https://www.jacz.cz/component/search/?searchword=sympozium&searchphrase=all&Itemid=254) 

https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
https://www.jacz.cz/component/search/?searchword=sympozium&searchphrase=all&Itemid=254
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Reflexe z praxe: 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE INSPIROVANÁ CP

POZITIVA NEGATIVA

spolupráce dává přesah a možnosti řešit závažnější problematiku 
(ohrožené děti dle § 6 ZOSPOD) 

nepochopení principů v přístupu k rodičům nebo neschopnost 
reflektovat je ve své praxi 

transparentní postup a přístup = větší míra akceptace soudního 
rozhodnutí = méně odvolání a nových podání ve věci 

systém spolupráce je třeba neustále oživovat pravidelným setkáváním a 
laděním principů resp. jejich prosazování v praxi 

sjednocení výkonu kolizního opatrovnictví v rámci soudního regionu 

dostupnost informací = změna smýšlení a přístupu rodičů k rozvodu 

lepší dodržování dohod a schopnost se domlouvat,  
vyšší míra akceptace soudního rozhodnutí 



Animovaný spot - čím projdou rodiče
https://www.cochem.cz/wordpress/o-cochemske-praxi/ 

https://www.cochem.cz/wordpress/o-cochemske-praxi/
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SPOLUPRÁCE OBECNĚ

SPOLUPRÁCE
- garance vývoje a přežití 
- lidská přirozenost (ženské komunity, širší rodina, think tank, teamová práce….) 

PROČ
- limity vlastní práce jednotlivce 

- zdroje (personální, finanční, know-how,…)
- možnosti 

- posunout se dál 
- dosáhnout cíle 
- dosáhnout cíle snadněji, rychleji, efektivněji 

KDY
- společný cíl 
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SPOLUPRÁCE
- musí se vyplatit WIN -WIN
- nesmí ohrozit: 

- moji odbornou erudici 
- moji úlohu a roli v rámci mé vlastní profese 
- výsledky mé vlastní práce 
- pravidla týkající se výkonu mé profese 

RESPEKT A ROVNOST
- kulatý stůl (rovné postavení všech)
- vzájemný respekt
- stejná hodnota intervencí jednotlivých profesí 

SPOLUPRÁCE OBECNĚ
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DOHODA O SPOLUPRÁCI

- cíl spolupráce 
- postup (jakým cíle dosáhneme)
- role jednotlivých účastníků spolupráce 
- dílčí cíle intervencí jednotlivých profesí 
- termíny a lhůty 
- zdroje 

- lidské 
- finanční
- technické 
- organizační 

- odpovědnost 
- důsledky/následky 

SPOLUPRÁCE OBECNĚ
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DOHODA O SPOLUPRÁCI

- TRANSPARENTNOST
- vzájemná důvěra
- jistota
- bezpečí 

- OTEVŘENÁ KOMUNIKACE 

- WIN - WIN 

“WIN - WIN je pohled na svět jako na prostor pro spolupráci,…” 
Stephen R. Covey, 7 Návyků vůdčích osobností 

SPOLUPRÁCE OBECNĚ
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INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 

- vysvětlovat si očekávání (co si od spolupráce slibuji, co naopak doufám, že se nestane) 
- chápání (rozumět tomu, co a proč dělají v rámci svého výkonu profese ostatní)
- porozumění 

- znát možnosti a limity ostatních profesí
- důvěra
- respekt 
- jistota
- bezpečí 

- vyjasněte očekávání
- otevřená komunikace
- DOHODA
- ROVNOST - PARTNERSTVÍ
- TRANSPARENTNOST 
- WIN - WIN
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SPOLEČNÝ CÍL  - SPOLEČNÁ VÝCHODISKA - SURVEY

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

1. Proč jsem tady? Proč se o interdisciplinární spolupráci zajímám? 


2. Jak hodnotím rodičovské kompetence? Co je pro mne ve vztahu rodič - dítě důležité? 


3. Co je pro mne projevem nekompetentnosti rodičů? 


4. Jaký typ péče je nejvhodnější pro dítě ve věku od 1 měs. - 1,5 roku? 


5. Jaký typ péče je nejvhodnější pro dítě ve věku od 4 - 6 let? 


6. Jaký typ péče je nejvhodnější pro dítě ve věku od 12 let? 


7. Co musím jako kolizní opatrovník dítěte vždy učinit? 




INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

Jde o děti 

- naše rodičovská zkušenost  
- naše vzdělání  
- naše osobní zkušenosti  
- naše profesní zkušenosti  
- náš hodnotový systém  

VLASTNÍ HODNOTOVÝ SYSTÉM  - CO VNÍMÁM JAKO DŮLEŽITÉ? 



INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

V kolik by mělo chodit 9-ti leté dítě spát? 

Má si před spaním číst? 

Má se koupat denně, nebo stačí obden? 

Stačí při čištění zubů normální kartáček, nebo je důležité použít večer dočišťovací a mezizubní? 

Má dítě dodržovat digitální večerku? Od kolika hodin? (Má vůbec mít mobil, tablet, počítač?)

Jaké smí mít profily na sociálních sítích? 

Je v pořádku komunikovat o dítěti na sociálních sítích? Co je přípustné a co už ne? 

Je vhodné před dítětem kouřit, pít alkohol?  

Je vhodné před dítětem užívat drogy? Kouřit marihuanu?


Má dítě dostávat finanční odměnu za pomoc v domácnosti? 
Má dítě dostávat dárky mimo narozeniny a svátky a do jaké finanční výše? 

Má dítě dostávat kapesné? Jaká částka by to měla být?  
Jak se stavíme k přespávání u kamarádů a za jakých podmínek? 

Kolik kroužků by mělo dítě mít? 

Je v pořádku, když jí 9-ti leté jenom vegetariánskou stravu? 

Smí se 9-ti leté dívat na Pána prstenů?, Harryho Pottera - všechny díly?, Star Wars?, Hříšný tanec?,…


VLASTNÍ HODNOTOVÝ SYSTÉM  - CO VNÍMÁM JAKO DŮLEŽITÉ? 



INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

- výstupy z Rodinně-právních sympózií - vnitrostátní únos, střídavá péče,… 
- https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?

SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
- https://www.jacz.cz/component/search/?searchword=sympozium&searchphrase=all&Itemid=254) 

A) Základní potřebou dítěte je mít a rozvíjet vztahy s oběma rodiči. Případné narušení vztahu k jednomu 
z rodičů je jedním z nejzávažnějších následků rozpadu rodiny. 
B) Potřebu dítěte mít a rozvíjet vztah s oběma rodiči po rozpadu jejich svazku zpravidla naplní takové 
uspořádání poměrů dítěte, při kterém jsou do života dítěte ekvivalentně zapojeni oba rodiče. O tom je 
vhodné rodiče edukovat. 
C) Až na výjimky nemá na duševní zdraví dítěte a jeho další vývoj negativní dopad samotná forma péče, 
ale především intenzivní konflikt jeho rodičů, zejména ten konflikt, který bezdůvodně směřuje k narušení 
vazby dítěte k jednomu z nich. 
D) Neochota či neschopnost rodičů vzájemně komunikovat, ani jejich partnerský konflikt nejsou apriori 
kontraindikací střídavé péče. To platí i o nesouhlasu jednoho rodiče se střídavou péčí. 
E) Jsou to primárně rodiče, kdo rozhodují o osudu svého dítěte. - Stát je povinen v rámci pozitivního 
závazku na ochranu rodinného života poskytnout rodičům podporu při deeskalaci rodičovského 
konfliktu a při snaze o nalezení takové úpravy poměrů k jejich dítěti, která bude v jeho nejlepším zájmu. 

PRINCIPY INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE  V PŘÍSTUPU K RODIČŮM A DĚTEM 

https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
https://www.jacz.cz/component/search/?searchword=sympozium&searchphrase=all&Itemid=254


INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

- výstupy z Rodinně-právních sympózií - vnitrostátní únos, střídavá péče,… 
- https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?

SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
- https://www.jacz.cz/component/search/?searchword=sympozium&searchphrase=all&Itemid=254) 

F) Interdisciplinární spolupráce zúčastněných subjektů (soudy, orgány sociálněprávní ochrany dětí 
jako opatrovník, poskytovatelé odborné pomoci) se jeví jako vhodná metoda podpory rodičů při 
řešení věcí rodinného práva soukromého. 
G) Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud v rámci zákonných kritérií může zohlednit též, 
jakým způsobem rodiče přistoupili k doporučené a uložené odborné pomoci; zda po ošetření emocí 
a proběhlé edukaci dokáží lépe zohlednit zájem dítěte; faktické projevy rodičovských kompetencí 
zaznamenané před soudem, orgánem sociálně-právní ochrany dětí a poskytovateli odborné 
pomoci; jak rodiče dodržují zatímní dohody popř. dříve vypracovaný rodičovský plán. 

PRINCIPY INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE  V PŘÍSTUPU K RODIČŮM A DĚTEM 

https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
https://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/AllNewsCZ?SearchView&Query=sympozium&lng=CZ&Start=0&Count=10&SearchOrder=4&view=
https://www.jacz.cz/component/search/?searchword=sympozium&searchphrase=all&Itemid=254
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INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE

specifika interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu

Spolupráce vzniká z potřeby lépe pracovat s vnějším objektem spolupráce (= rodiče v konfliktu), 
spolupráce je vedena nejlepším zájmem dalšího objektu spolupráce (= dítě), které by se ovšem 
správným nastavením spolupráce mělo stávat subjektem spolupráce se specifickým postavením. V rámci 
spolupráce se střetávají 2 rozdílné rezorty - justice a MPSV a nejméně tři vědní disciplíny: právo, 
psychologie a sociální práce. To s sebou přináší určitá specifika, která je potřeba při nastavování 
spolupráce zohlednit.

-rozdílné vzdělání

-rozdílné metodické vedení (je-li nějaké?) 

-rozdílné postupy práce 

-rozdílné postavení 

-rozdílná terminologická řeč 
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Východisko: 
Při rozpadu rodiny, je povinností státu v roli soudu a/nebo Orgánu sociálně-právně ochrany dětí 
(OSPOD) ať už v roli kolizního opatrovníka dítěte nebo v případě, kdy se jedná o ohrožené dítě 
podle § 6 ZOSPOD, zajistit dítěti výkon jeho práv ze strany jeho rodičů, konat v souladu s nejlepším 
zájmem dítěte. Tato povinnost vyplývá z několika právních předpisů mezinárodní i národní 
legislativy. Jaké ale jsou reálné možnosti toto zajistit? Vykonavateli práv dítěte vůči rodičům (tedy 
toho na co má od nich dítě nárok a právo) jsou rodiče samotní. 

- Nemohu je přinutit, aby o své dítě stáli a chtěli se o něj postarat - i když na to má jejich dítě právo. 

- Vykonavateli dohody mezi rodiči nebo soudního rozhodnutí budou zase jen rodiče samotní. Pokud 
dohodu nebudou dodržovat, nebudou plnit soudní rozhodnutí, mohu je sankcionovat, mohu je 
trestat, ale dítěti nezajistím výkon jeho práv vyplývajících z dohody mezi rodiči či soudního 
rozhodnutí. 

Bez aktivního přispění rodičů dítěte nedokážu zajistit výkon jeho práv. Neumím mu dát to, na co má 
právo, neumím zajistit jeho nejlepší zájem. 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - společná východiska 
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MUSÍM ZÍSKAT RODIČE DÍTĚTE PRO AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI 

NABÍDNOUT JIM CESTU A MOŽNOSTI 

ZPROSTŘEDKOVAT JIM POMOC 

VÉST JE K JEJICH ODPOVĚDNOSTI A POMOCI JIM JÍ DOSTÁT. 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - společná východiska 
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Společná východiska - jednotné principy v přístupu k rodičům a dětem: 

- Chci-li pomoci dítěti, musím v prvé řadě pomoci jeho rodičům. 

- Dítě s blízkým vztahem k oběma rodičům nechce ztratit ani jednoho z nich. Oba je chce a potřebuje.  

- Rozvod představuje pro dítě vždy trauma. Jeho míru a dopad ovlivňuje intezinta a délka rodičovského 
konfliktu. 

- Naprostá většina rodičů je schopná pečovat o své dítě. 

- Rozhodnutí o budoucím uspořádání života po rozvodu, patří v prvé řadě do rukou rodičů. Je to jejich 
odpovědnost. 

- Dohoda rodičů má v naprosté většině případů přednost před exekutivním rozhodnutím soudu. 

- Pokud přetrvává rodičovský konflikt, dítě nebude prospívat v žádném typu péče. 

- V situaci rozvodu jsou rodiče v krizové životní situaci. Jejich chování a reakce tomu mohou odpovídat. 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 
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Protože neumím zajistit dítěti výkon jeho práv bez jeho rodičů, musím se snažit jeho rodiče  posílit v jejich 
rodičovských kompetencích. Musím do určité míry zajistit saturování jejich potřeb. Co potřebují rodiče: 

- RESPEKT - respektujeme Vás v roli rodičů Vašeho dítěte.

- UZNÁNÍ - oceňujeme, že se snažíte vnímat potřeby svého dítěte, že se snažíte domluvit, … 

- DŮVĚRU - věříme, že zvládnete svůj problém vyřešit

- PODPORU - můžete využít těch a těch podůrných služeb (poradna, mediátor, individuální spolupráce s 
psychologem). 

- INFORMACE - v rámci edukace rodičů - o postupu řízení, o dítěti (jeho potřebách, prožívání, specifik 
týkajících se jeho věku apod.)

- zplnomocnění k tomu, že se mohou domlouvat (řada rodičů neví, že ne vždy je potřeba rozhodnutí soudu 
nebo že musí jít o rozhodnutí ve smyslu toho, jak to soud určí) 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 
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INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 
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ve vztahu k dětem:

- jak budou zajištěna participační práva dítěte 
- kdo zkontroluje, zda rodiče seznámili dítě se situací 
- kdo dítě informuje v případě, že to rodiče neučinili a jak se to uděje 
- kdo a jak zjistí, zda dítě chce mluvit se soudem či OSPOD a jakou formou (participační práva 

dítěte zahrnují také právo dítěte odmítnout jejich naplnění - dítě nechce s nikým mluvit, nechce 
vyjádřit svůj názor a přání) 

- kdy potřebuje s dítětem mluvit OSPOD (a jakou formou, dojde k rozhovoru společně se 
soudem?) 

- kdy potřebuje s dítětem mluvit soud (a jakou formou, udělá to soudní tajemník a bude přizván 
OSPOD?) 

- jaké další doprovázející podpůrné služby můžeme pro dítě zajistit, co umíme nabízet 
standardně, co umíme zajistit v individálních specifických případech ( sebezkušenostní skupiny 
pro děti, spolupráce s psychologem, přizvání do mediace)  

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 
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ve vztahu k dětem:

- Kým je pro mě dítě? Jak je vnímám a proč? 
- zvědomění vlastního přístupu - hra

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 

VLASTNÍ HODNOTOVÝ SYSTÉM  - CO VNÍMÁM JAKO DŮLEŽITÉ? 
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Kým je pro mě dítě? Jak je vnímám a proč? 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 

DÍTĚ 
křehká, bezmocná bytost, kterou je 
třeba chránit
před nebezpečím vnějšího světa 
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Kým je pro mě dítě? Jak je vnímám a proč? 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 

DÍTĚ 
bytost, která zrcadlí svět kolem sebe a je 
proto formována především působením 
svého okolí
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Kým je pro mě dítě? Jak je vnímám a proč? 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 

DÍTĚ 
bytost s vlastními pocity a vlastním 
světem myšlenek, který jako dospělý, už 
nikdy nebudu schopen zcela pochopit 
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Kým je pro mě dítě? Jak je vnímám a proč? 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 

DÍTĚ 
bytost která má (stále ještě) schopnost dívat se 
na svět se zvědavostí a otevřenou myslí. Bytost, 
od které se jako dospělý mám stále co učit.  
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Kým je pro mě dítě? Jak je vnímám a proč? 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - jednotné principy 





SCHÉMA POSTUPU 



INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - schéma postupu

OSPOD
JSR

soudní tajemník 

edukace

1. soudní jednání
odborná pomoc

2. soudní jednání
návrh

3 týdny 3 týdny max. 3 měsíce

schůzka 
s advokáty



https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/metodika_zavadeni_interdisciplinarni_spoluprace.pdf 

https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/metodika_zavadeni_interdisciplinarni_spoluprace.pdf
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společná schůzka rodičů na OSPOD - základní edukace 

- cíl: odstranění nevědomosti a vyvrácení mýtů

- jednotné informace pro oba rodiče najednou - směřující rodiče na cestu k dohodě: 

- průběh řízení

- principy v přístupu k rodičům a dítěti 

- rodičovská odpovědnost 

- perspektiva dítěte (potřeby a prožívání)

- participační práva dítěte 

- rodičovský plán

- doklady k doložení k soudnímu jednání (zajištění důkazů)

- iniciace zatímní dohody 

- předání materiálů rodičům domů 

alt. Skupinová edukace pro rodiče - MOSTY - sociálně psychologické centrum, z.s. - Diakonie Most 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - základní edukace 
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Soudní tajemník 

- sociální pracovník soudu 

- komunikace s OSPOD, s pomáhajícími profesemi (služby), aj. 

- participační práva dítěte v řízení (doprovázení, vytváření bezpečného prostředí, přítomnost a 

pomoc při slyšení dítěte) 

- práce s rodiči - rodičovský plán (= konkretizace dohody)

- jiná agenda pro soud 

- výstupy: 

- sestavený rodičovský plán (do spisu)
- protokol o dohodě o předmětu řízení
- úřední záznam o doporučené odborné pomoci 

- více než 10 v ČR: Nový Jičín, Most, Hodonín, Česká Lípa, Tachov, dalších 10 v rámci projektu 
Justiční akademie od jara/2020 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - soudní tajemník 
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Soudní tajemník 

- vzor žádosti - odborná pomoc pro rodiče 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - soudní tajemník 

Vážená,

řízení, jehož předemětem je … (úprava péče a výživy, úprava styku, úprava 
výživného,…) bylo rodičům XY soudem doporučeno, aby vyhledali odbornou pomoc v 
Rodinné a manželské poradně Nový Jičín - Centrum psychologické pomoci.

Jednání je nařízeno na…

Dle §128 osř a §100/3 z. 108/2006 Vás soud uctivě žádá o sdělení, zda rodiče u 
Vás odbornou pomoc vyhledali, zda se dohodnutých setkání účastnili, zda došlo 
k uzavření dohody nebo zatímní dohody. Dále žádáme o případné uvedení 
skutečností, na jejichž sdělení soudu se oba rodiče domluvili. 

Máte-li za to, že by v projednávané věci bylo vhodné, aby byla rodičům uložena 
další odborná pomoc, žádáme o doporučení její formy. 

V Z O R
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Krátkodobá odborná pomoc 

- cíl: 

- prohloubit edukaci (znovu vysvětlit, lépe vysvětlit)

- současná situace dítěte a jeho aktuální potřeby i potřeby do budoucna 

- rozklíčovat problémy - co brání v dohodě

- snaha o obnovení komunikace - partnerská rovina - rodičovská rovina 

- navrhnout další možnou evt. i individuální pomoc (dlouhodobá spolupráce) 

- převzetí rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za budoucí život dítěte - OBA

- obnovení komunikace mezi rodiči o zájmu jejich dítěte

- posunutí zájmů dítěte a jeho současné situace do středu zájmu obou rodičů 

- právo dítěte na kontakt s otcem i matkou 

- snaha o společné projednání a vypracování písemného seznamu konkrétních pravidel pro budoucí 

život

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - krátkodobá odborná pomoc 
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1. schůzka
− přivítání, vzájemné představení
− ocenění rodičů 
− poučení o mlčenlivosti (specifika ve vztahu k soudu v rámci probíhajícího řízení, OSPOD)
− informace o průběhu poskytování odborné pomoci, vyjasnění časového rámce
− „vyjasnění zakázky“  ve vztahu k probíhajícímu soudnímu řízení
− zjištění  základních údajů o rodině (důležitých ve vztahu k probíhajícímu soudnímu řízení)
− ověření aktuální situace - v rodině („jak je to teď“ , zda oba mají zájem na ukončení soužití) 
− ověření,  zda v minulosti vyhledali odbornou pomoc
− mapování představ rodičů

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - krátkodobá odborná pomoc 
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– zpravidla tři setkání rodičů se sociální pracovnicí poradny - obsah/průběh  
− edukace rodičů s ohledem na potřeby dětí (o rodičovské odpovědnost, roli obou rodičů v životě 

dítěte, dopadech rozpadu soužití na děti,  „nulová hypotéza“, rozhodovací praxi soudů, principech 
při stanovování výživného…) jako východisko pro uzavření dohody o předmětu řízení

− identifikace problémů bránících v dohodě
− hledání společných řešení
− vyjednání zatímní dohody do dalšího jednání
− doporučení využití další odborné pomoci (možnost vydefinování více zakázek – zapojení 

psychologa)
− motivování klientů k vyplnění rodičovského plánu – identifikace sporných bodů 
− pomoc při sepsání dohody o předmětu řízení – mimosoudní/ke schválení soudem
− ocenění rodičů

V případě, že nedojde k dohodě rodičů, zaslání zprávy soudu o průběhu poskytnutí odborné pomoci (na 
základě žádosti soudu).

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - krátkodobá odborná pomoc 
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Krátkodobá odborná pomoc 

- témata: 

- rodičovská odpovědnost

- rodičovské kompetence

- důležitost role obou rodičů v životě dítěte

- vzájemný respekt v rodičovské roli

- právo (a potřeba) dítěte na péči obou rodičů a kontakt s nimi    

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - krátkodobá odborná pomoc 
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Krátkodobá odborná pomoc - výstupy 

- dohoda rodičů: 

- mimosoudní dohoda - spojená se zpětvzetím návrhu (založená jen u rodičů, popř. předložená k 

založení OSPOD či soudu společně se zpětvzetím návrhu)

- dohoda předložená soudu ke schválení (případně nad její rámec seznam rodiči formulovaných 

pravidel - rodičovský plán)

- dohodu předkládají soudu rodiče  

- podpora při zavádění pravidel (dohoda) do praxe a jejich dodržování - PORADNA

- při sepisování dohod o předmětu řízení (péče, výživa, styk) - použití vzorů vykonatelných výroků (pokud 

i jiné “otázky” - srozumitelné a konkrétní zachycení obsahu jejich dohody) 

- rodiče nedospěli k dohodě: 

- poradna (ne)doporučí další odbornou pomoc a její formu

- rodiče nedospěli k dohodě ve lhůtě do stanoveného soudního jednání, ale potenciál dohodnout se → 

další spolupráce s psychologem poradny → rodiče informují soud a žádají  o odročení dalšího jednání 

(až na 3 měs. - konzultace s poradnou) → mimosoudní dohoda/ dohoda předložená soudu ke schválení 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - krátkodobá odborná pomoc 
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INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - vzor dohody 

V Z O R
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INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - krátkodobá spolupráce - mlčenlivost 

mlčenlivost 

- různý rozsah dle speciálních zákonů

- poskytovatelé odborné pomoci poskytující služby na základě pověření k výkonu SPOD – upraveno 

v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně–právní ochraně dětí

- poskytovatelé sociálních služeb - § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

- mediátoři poskytující službu dle zákona č. 202/2012 Sb., zákon o mediaci – upraveno v § 9

- poskytovatelé zdravotnických služeb (kliničtí psychologové) – zákon č. 372/2011 Sb., zákon o 

zdravotních službách… - § 51
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INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - krátkodobá spolupráce - mlčenlivost 

- mediátoři 

- poskytovatelé sociálních služeb (poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy)

- CPP na základě dotazu informuje soud o zahájení, přerušení a ukončení doporučené odborné pomoci 

(dotaz na poskytovatele soc. služby o průběhu edukace, o průběhu rodinné terapie - individuální) 

- § 100/3 z. č. 108/2006 Sb., údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo 

příspěvek, které se subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 při své činnosti dozvědí, sdělují jiným 

subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon35); jinak mohou tyto údaje sdělit jiným 

subjektům jen s písemným souhlasem osoby, které jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek
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dlouhodobá odborná pomoc 

- dlouhodobá spolupráce s psychologem 

-  nastavení komunikace 

-  individuální “ošetření” jednoho z rodičů 

-  rodinná terapie 

-  služba pro děti 

- zakázku definuje poskytovatel

- určuje délku a hodnotí potenciál spolupráce 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - dlouhodobá odborná pomoc 
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soudní jednání - principy rozhodování 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - soudní jednání - rozhodnutí 

- hodnocení rodičovských kompetencí:

- který rodič je spíše schopný nahlížet na věc optikou dítěte

- který více respektuje druhého v jeho rodičovské roli

- který nevyužívá konfliktní strategii

- který dokáže oddělit partnerský konflikt od rodičovství…

- vůle uzavřít zatímní dohodu o předmětu řízení a dodržovat ji.

- postoj rodičů k dobrovolné a uložené odborné pomoci – účast, aktivita, 

ochota řešit problém.

- faktické chování a projevy před soudem, OSPOD a poskytovateli odborné 

pomoci
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advokáti 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - advokáti 

- mohou být a někde jsou členy interdisciplinární spolupráce 

- dostávají prostor pro uzavření dohody s klienty před jednáním 

- edukují rodiče - průběh řízení, perspektiva dítěte, zdroje informací 

- s rodiči vypracovávají RP 

- vedou rodiče ke smírčímu jednání a dohodě 

- URA, Unie rodinných advokátů http://www.uracr.cz

- Sekce rodinného práva - ČAK (Česká advokátní komora) 

http://www.uracr.cz
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soudní znalci 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - soudní znalci 

- nadužívání/ zneužívání soudně znaleckých posudků v řízení 

- v naprosté většině případů závěr: oba rodiče jsou schopní pečovat (“Nulová hypotéza” prof. R. Ptáčka) 

- v interdiscipl. spolupráci - soudně znalecké posudky pouze výjimečně 

- odborný názor a pomoc, soudně znalecký posudek:  

- v případech se specifickými potřebami dítěte

- patologie - jeden nebo oba rodiče 
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nové nástroje 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - nové nástroje 

- společná schůzka rodičů na OSPOD

- edukace rodičů 

- soudní tajemník

- informační leták 

- rodičovský plán 

- služby pro děti v situaci rozvodu 

- koordinovaný postup (soustředěný tlak na rodiče - jejich efektivní zapojení do řešení) 

- rychlý sled (deeskalace sporu, umocnění tlaku na rodiče → převzetí rod. odpovědnosti a 

odpovědnosti za budoucí život dítěte)

- využívání JSR

- webové stránky soudů 



https://sdilenerodicovstvi.cz 
prof. Ptáček, Mgr. Pemová

https://sdilenerodicovstvi.cz
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informační leták 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - informační leták

PROČ

- principy přístupu k rodičům 

- rodičovská odpovědnost

- jak hodnotíme rodičovské komeptence

JAK 

- návrh, OSPOD (kdy ano, kdy ne), 1. soudní 
jednání,…

KONTAKTY

- soud, podatelna, zdroje na webu

- OSPODy

- poradna

- neziskové organizace

- mediátoři

DÍTĚ

- potřeby a prožívání 

RODIČE

- co potřebují oni 
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rodičovský plán 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - rodičovský plán  

- konkretizace dohody 

- pomáhá představit si, jak bude život vypadat 

- “učí” rodiče domlouvat dílčí věci, umožňuje zažívat úspěch při domlouvání se 

- domluvená pravidla a postupy nad rámec “soudní dohody” 

- lepší možnost zapojit dítě 

- zvyšuje životnost dohody - preventivní nastavování 

kdo: 

- rodiče samostatně

- lze nejprve odděleně vypracovat návrh a poté se začít domlouvat 

- soudní tajemník 

- mediátor 

- poradna 

- advokáti 
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rodičovský plán 

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - rodičovský plán  

- bydliště

- styk a komunikace dětí a rodičů (kdy, jak často, jakou formou,…)

- kontakt/styk a komunikace dětí s širší rodinou 

- školská zařízení 

- volnočasové aktivity (kroužky, záliby, …)

- lékařská péče (jak rozhodujeme, jak se navzájem informujeme) 

- prázdniny, svátky, vánoce (cestovní doklady, destinace, …) 

- finanční otázky (mimořádné výdaje,…) 

- pravidla komunikace rodičů 

- cokoliv důležitého a relevantního pro konkrétní rodinu 

RP - nevykonatelný, ale závazný a zohledňován při příp. dalším řízení, někde zakl. do spisu 

(soud a/nebo OSPOD) 
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- původní česká počítačová metoda

- strukturovaná, hravá a zároveň kreativní práce s dítětem, které zažilo rozchod rodičů (věk 4 - 12 let) 
- určeno psychologům a psychoterapeutům (min. Mgr., min. 300 hod. výcviku) 
- Taťána Šimečková, Gabriela Vykypělová https://www.games4therapy.com/produkty/

ARCHIPELAGO

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - služby pro děti 



zdroj: Průvodce programem ARCHIPELAGO

https://www.games4therapy.com/wp-content/uploads/PRŮVODCE-ARCHIPELAGO-WEB.pdf

“Metoda Archipelago má strukturu, která reflektuje to, jak o práci s dětmi v náročných životních 
situacích, uvažujeme. Dítě během práce postupně uvádíme do celé problematiky (práce s kartami), 
nabízíme mu možnost projikovat se do některé z postav příběhu (Výběr postavy), zmapovat její 
dovednosti a přednosti, poznat její rodinu, přátele, zdroje (Výběr postavy a Bezpečné místo), dozvědět 
se o tom, jak zvládá obvyklé životní překážky a obtíže (Bouřka a Zima) a postupně začít pracovat s 
pocity (Výběr postavy, Bezpečné místo, Zima i Bouřka). Teprve potom začínáme pracovat s explorací 
těžkých událostí a s pocity s nimi spojenými (Po zemětřesení) a nabízíme dítěti použít veškeré zdroje a 
posilu a dovednosti nabyté v předchozí práci k tomu, aby se o sebe/zvířátko dokázalo postarat i v 
nezvyklé a náročné životní situaci (Nové souostroví). Následuje už budování nové životní perspektivy s 
každým z rodičů zvlášť (S mámou a S tátou) a podpora hlubší komunikace mezi dítětem a jeho okolím 
(Vzkazy a Práce s knihou). Součástí práce s Archipelagem je i práce s rodiči a se vztahy v celé rodině 
(edukace rodiny, nabízení metafory pro uchopení celé situace apod.).”

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - služby pro děti 

https://www.games4therapy.com/wp-content/uploads/PR%C5%AEVODCE-ARCHIPELAGO-WEB.pdf
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- Dětský průvodce světem rozvodu, http://www.detskypruvodcerozvodem.cz

- dětská sebezkušenostní skupina (věk 7-12 let)

- 12 setkání á 90 min. 

- pracovní sešit, drama a arteterapie 

- Bc. Tereza Dlouhá (Silvia Margolin, USA, insp. prac. sešit - Marge Heegard “When Mom and Dad 

Separate”) 

DĚTSKÝ PRŮVODCE SVĚTEM ROZVODU

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - služby pro děti 

• Olomouc
• Nový Jičín 
• Hodonín
• Tachov 
• Přerov 
• Praha 
• ….

http://www.detskypruvodcerozvodem.cz
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- http://ditevcentruzajmu.cz

- z angl. No Kids in the Middle

- paralelní skupina pro rodiče a děti 

- rodiče: zprostředkování prožívání 

a potřeb dítěte

- děti: sebezkušenostní skupina, 

sdílení, emoce, potřeby 

DÍTĚ V CENTRU ZÁJMU

INTERDISCIPLINÁRNÍ SPOLUPRÁCE - služby pro děti 

http://ditevcentruzajmu.cz
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VZORY - ZDROJE

Apel DVTV

https://video.aktualne.cz/dvtv/deseti-tisicum-deti-rocne-se-rozpada-rodina-rozvod-zvladnou/r~cd09ae2e746b11e882090cc47ab5f122/
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VZORY - ZDROJE

www.pravonarodice.cz

http://www.pravonarodice.cz
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20 Přání dítěte -  https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/20_proseb_deti.pdf

VZORY - ZDROJE

https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/20_proseb_deti.pdf


VZORY - ZDROJE
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časopis RAKETA č. 16

VZORY - ZDROJE

http://www.raketa-casopis.cz


https://www.umpod.cz/ke-stazeni



www.akademickyustav.cz

VZORY - ZDROJE

http://www.akademickyustav.cz


www.akademickyustav.czVZORY - ZDROJE

http://www.akademickyustav.cz


www.akademickyustav.cz

VZORY - ZDROJE

http://www.akademickyustav.cz


www.akademickyustav.cz

http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/

VZORY - ZDROJE

http://www.akademickyustav.cz
http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/
http://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu


 
https://www.youtube.com/watch?v=4VfF3BC-P4A

Domus - Hlasy dětí

VZORY - ZDROJE

http://www.akademickyustav.cz
https://www.youtube.com/watch?v=4VfF3BC-P4A
http://www.hlasydeti.cz


www.kidsinthemiddle.org

VZORY - ZDROJE

http://www.kidsinthemiddle.org


VZORY - ZDROJE
 Potřebujete/chcete poslat 

e-mail nebo sms
 druhému rodiči

Týká se to dítěte? 

Týká se to více 
než 1 

nebo 2 věcí?  

Budete 
komunikovat 

věcně a přátelsky?  

Bude snazší 
a rychlejší zavolat?  

Je někdo zraněný 
nebo nemocný?  

Jste klidná/ý 
a střízlivá/ý?  

Není třeba poslílat
 e-mail nebo sms. 

STOP. Odejděte od počítače 
nebo odložte telefon. 

Vraťte se o něco později
 a zopakujte postup. 

Zavolejte místo psaní. 
Po zavolání můžete 

napsat e-mail nebo sms, 
jestli to ještě bude třeba.

Odešlete! 

ANO

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

http://www.kidsinthemiddle.org
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Doporučená literatura:  

Manuál etablování interdisciplinární spolupráce, pdf-příručka,  https://www.cochem.cz/wordpress/wp-content/uploads/
Manual_Cochem.pdf

Děti a rodiče v rozvodu, Oldřich Matoušek a kol., Portál 2015, ISBN 978-80-262-0968-3

Interdisciplinárni spolupráce v nejlepším zájmu dítěte, Metodické doporučení pro řešení rodičovských konfliktů 
nejen s mezinárodním prvkem, Brzobohatý Robin, Cirbusová Martina, Rogalewiczová Romana a kol., ÚMPOD https://
www.umpod.cz/urad/rozvoj-partnerstvi-v-oblasti-mezinarodni-spoluprace/ke-stazeni/
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