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Děti ohrožené rozvodem x násilím v rodině
Jak od sebe rozeznávat případy rozvodových sporů, domácího násilí
a případy falešných obvinění z domácího násilí či zneužití a jak nacházet
řešení s ohledem na nejlepší zájem dítěte?
Na jedné straně děti jako oběti domácího násilí nebo týrání, které opatrovnický soud
nutí do kontaktu s násilným rodičem. A na druhé straně děti, které zbytečně nevidí
jednoho z rodičů třeba i roky. Tématem, jak od sebe odlišit případy rozvodových
sporů a případy domácího násilí a jak nacházet řešení s ohledem na nejlepší zájem
dítěte, se zabývá 5. odborná konference Centra LOCIKA. Horké expertní
i celospolečenské téma je skloňováno i vzhledem k předpokládanému růstu incidentů
domácího násilí i rozvodů. Centrum LOCIKA konferenci spouští opět 19. listopadu
u příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí.
Pro děti a jejich další zdárný vývoj je zásadní, aby odborníci uměli tyto případy od sebe
dobře rozeznat a aby uměli odlišovat postupy, které jsou vhodné pro rodinu zasaženou
domácím násilím a rodinu, kde dochází k rozvodu. K tomu patří i schopnost včas rozpoznat
případy falešných obvinění z domácího násilí či zneužívání dětí. Počet dětí ohrožených
domácím násilí vykazují statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí každoročně kolem
čísla 2500. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 registrováno 24,1
tisíce rozvodů. Celkem bylo zasaženo rozvodem 22,6 tisíce nezletilých dětí.
Vzhledem k současné situaci je vysoce pravděpodobné, že případů rozvodů i násilí v rodině
bude přibývat, proto je potřeba se podívat na důvody, proč je důležité rozlišovat vhodné
postupy v jednom a v druhém případě, a na základní indikátory podle čeho to poznat. Je zde
totiž riziko, že dojde k rychlému špatnému posouzení. Ostatně podle odborníků se případy,
kdy byla situace v rodině špatně vyhodnocená, množí. V pracovní skupině Výboru pro
prevenci domácího násilí a násilí na ženách Úřadu vlády se při stanovování priorit na tento
rok všichni zainteresovaní odborníci shodli na tom, že toto téma je velmi aktuální a je třeba
ho řešit.
„Případy vypadají na první pohled velmi podobně, ale mají jinou historii a jinou dynamiku. Je
třeba je dobře rozlišovat, protože pokud rozvodový spor označíme za domácí násilí, tak
můžeme velmi ublížit dětem, které třeba měsíce neuvidí svého druhého rodiče. Ale stejně

tak pokud domácí násilí označíme za rozvodový spor, tak může být rodina tlačená
k dohodám, jež znemožní další práci s cílem ochránit děti a ohroženého rodiče před dalším
násilím v rodině. V případech domácího násilí je třeba aktivovat ochranné prvky, pracovat
v rodině s každou stranou zvlášť s větším důrazem na bezpečí jednotlivých členů rodiny.
V případech rozvodu je na místě snažit se donutit jednotlivé členy rodiny k domluvě,
pracovat hlavně s rodiči, neposkytovat tolik péči dítěti“, uvedla Petra Wünschová, ředitelka
Centra LOCIKA.
To, co je společné oběma tématům, je nejlepší zájem dítěte. A ten je v obou případech jiný.
V případě rozvodu je potřeba, aby se rodiče co nejrychleji dohodli a dítě do toho, pokud
možno, nebylo zatažené. A jiné je to v případech domácího násilí, kdy dítě potřebuje jako
první věc ochranu a čas zotavit se z toho, co zažilo. U rozvodů je snahou, aby se dítěti
trauma nestalo, kdežto u domácího násilí už se stalo, a rozvod je cesta, jak se dítě může
dostat do bezpečí a zotavit se.
Aby toto odborníci rozeznali, jsou důležité dva aspekty. Prvním je profesionalita a
důkladné zmapování rodinné situace předtím, než dojde k jakýmkoliv rozhodnutím a
druhým aspektem je dobrá multioborová respektující spolupráce. Klíčovými hráči této
spolupráce jsou Orgány sociálně právní ochrany dětí, specializované poradny pro oběti
násilí, rodinné poradny, dětští psychologové, soudy a samozřejmě rodiče.
"Jedním z důležitých faktorů při rozlišování mezi rozvodem a domácím násilím a volby
následné intervence je znalost obou problematik a možnost spolupráce odborných týmů,
které pak práci realizují. Tedy spolupráce mezi týmem, který pracuje s problematikou násilí v
rodině a týmem, který pracuje s problematikou vysoce konfliktního rozvodu.”, uvedla Jana
Levová, ředitelka moravské intervenční organizace pro lidi zasažené domácím násilím
Spondea. Ta se ve svém příspěvku zabývá tím, jak vypadá praktická pomoc dětem, které se
nacházejí v situaci vysoce konfliktního rozvodu a na co se při ní zaměřit.
O nejlepším zájmu dítěte a jeho participaci na procesu ve svém příspěvku hovoří soudkyně
Ústavního soudu Kateřina Šimáčková, která ve své prezentaci představuje koncept "Justice
vstřícné k dětem”. "Cílem participace dětí v úředních procedurách není dítě vytěžit, nebo z
něj nějakými taktikami vytáhnout informace, abych splnil vlastní profesní úkol. Cílem je mu
skutečně dát možnost být součástí a spoluúčastníkem toho řízení, tak, jako na to má právo
každá jiná osoba.“ uvedla Šimáčková.
V jednotlivých příspěvcích, které jsou zdarma ke zhlédnutí na youtube kanále Centra
LOCIKA od 19. listopadu 2020, k tématu kromě odborníků citovaných výše v textu dále
vystoupí:

PhDr. Branislava Marvánová Vargová
Psycholožka, terapeutka, vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA.
Hovoří o systematických nedostatcích v přístupu k rozpoznávání domácího násilí,
způsobujících špatnou diagnostiku a řešení během i mimo rozvodové řízení.
Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Mimo jiné soudní znalec, který se ve svém příspěvku věnuje rozboru psychických jevů
během rozvodu či oficiálního ukončení vztahu, které mohou ovlivnit chování partnerů
a působit negativně na schopnost harmonického řešení problémů.
JUDr. Lucie Hrdá
Advokátka s dlouholetou praxí v obhajobě poškozených v případech sexuálního zneužívání
a domácího násilí se zaměří na rizika a rozpoznávání těchto rizik v případech křivých
obviněních z domácího násilí v rámci opatrovnických sporů.
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. c.
Forenzní psycholožka a soudní znalkyně nabídne detailní pohled na moderní teorii analýzy
domácího násilí, která spočívá v diferenciaci vzorců domácího násilí a jejich uplatnění při
rozpoznávání a řešení rodinných sporů
Mgr. Kateřina Bělohlávková a Ing. Kamila Lindauerová
Vedoucí oddělení preventivních činností a dobrovolnictví na odboru prevence kriminality
Ministerstva vnitra a její kolegyně se věnují systému mezioborové spolupráce v oblasti
prevence a řešení postpartnerského násilí.
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