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Zabezpečení školení pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (dále jen

„OSPOD“) KrÚ JMK a pracovníků OSPOD ORP JMK je jednou z projektových

aktivit projektu. Školení budou zajištěna edukací v jednotné formě, zejména

se zaměřením na oblast facilitace, opatrovnictví nezletilých dětí a role OSPOD,

zjišťování názoru dítěte a podporu účasti dítěte na rozhodování

v záležitostech, které se ho týkají.
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Školení EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci, 
které se uskuteční ve dnech 20.04.2021 a 22.04.2021, 

je realizováno v rámci projektu 
„Podpora sociálně-právní ochrany dětí 

na Krajském úřadě Jihomoravského kraje III“,
registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015554.



1. den: EXPOST- program edukace rodičů v 
(po)rozvodové situaci

▪ 1. Východiska

▪ 2. Specifika cílové skupiny

▪ 3. Struktura programu

▪ Základní úroveň
▪ Lekce edukace

▪ Rozšířená úroveň
▪ Lekce edukace
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VÝCHODISKA PROGRAMU

1.
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Nejlepší zájem dítěte ze sociální perspektivy

je harmonická rodina tvořená milovanými, zodpovědnými a milujícími
se rodiči, kteří se těší ze svého dítěte, společně o něj pečují, poskytují
mu bezvýhradné přijetí a bezpečné zázemí pro jeho rozvoj.
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Zredukovaný nejlepší zájem dítěte
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je harmonická rodina tvořená milovanými, zodpovědnými a milujícími
se rodiči, kteří se těší ze svého dítěte, společně o něj pečují, poskytují
mu bezvýhradné přijetí a bezpečné zázemí pro jeho rozvoj.



Nejlepší zájem dítěte z právní perspektivy

„Nejlepší zájem dítěte je právní institut s jasně definovaným obsahem, a především

procesem svého zjišťování. Každé dítě by tak mělo mít možnost vyrůstat v péči

svých rodičů, přičemž současně by mělo mít zajištěno své základní materiální, fyzické,

výchovné a emociální potřeby, především pak potřebu citové vazby a bezpečí, ochranu

svého života, zdraví i příznivého vývoje, jakož i dostupné, přístupné a vhodné

vzdělávání.

• Názor dítěte 

• Identita dítěte 

• Zachování rodinného prostředí a navázaných vztahů 

• Péče, ochrana a bezpečí dítěte 

• Zvláštní zranitelnost dítěte 

• Právo dítěte na zdraví 

• Právo dítěte na vzdělání

7



Problémy v řešení (po)rozvodové situace

1. Problémem je vztah sounáležitosti

2. Problémem je existence dítěte

3. Problémem je zájem obou rodičů o něj

4. Problémem je odlišný názor na nejlepší 
zájem dítěte
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Proces práce s klienty
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NEDOBROVOLNÝ

klient

HLEDAJÍCÍ

klient

UČÍCÍ SE

klient

PRAKTIKUJÍCÍ

klient

KOMPETENTNÍ
klient

MUSÍM

MOHU

CHCI

vnější motivování + vnitřní motivace

OVĚŘUJI
ZVLÁDÁM



SPECIFIKA CÍLOVÉ SKUPINY

2.
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V jaké fázi se nachází dospělí – v jaké děti?
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Faktory rodičovské spokojenosti

fungující 
rodičovství

dítě

přijetí

zapojeníbezpečí



Optimální cíl edukace: rodičovský tým
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Kdo k nám přichází? 

Lidé v krizi

• zklamaní

• zrazení

• znevážení

• zahořklí

• odmítnutí

• unavení

• emočně vyčerpaní
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Kdo k nám přichází? 

Lidé se ztrátou

• životního projektu

• sounáležitosti

• lásky

• hodnoty

• sebedůvěry

• jistoty
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Kdo k nám přichází? 

Lidé s povinností

• fungovat

• chránit

• komunikovat

• spolupracovat

• vyjednávat

• umožňovat
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Rodiče  nespolupracují, když

 mají pocit, že jsou 
obviňováni 

 ví, že nezvládají svoji roli
 mají pocit, že obtěžují
 neví, co si mohou dovolit, a 

o co žádat
 mají osobní problémy
 špatnou zkušenost
 pohrdají druhými
 mají strach
 jsou nejistí

 mají předsudky 
nesympatie, jednostranné 
informace

 neslyšeli žádné ocenění 
(sebe, své rodiny)

 nechtějí, neumí mít čas
 berou činnost instituce jako 

nutné zlo
 necítí podporu, respekt, 

přijetí



Perfekcionistická rodina

charakteristika potřeby

„v
še

ch
n

o
 je

 p
rv

o
řa

d
é“

• úzkostná – depresivní – neurotická –
rigidní

• úspěch ve všech situacích (děti i 
dospělí, snad i pes)

• důraz na žádoucí chování (co je dobré, 
jak se kdo má chovat...)

• neklid, nejistota, panika – při ztrátě 
kontroly

• úzkost, neklid a zvýšené úsilí – při 
selhání, překročení normy 

• vysoce konformní s většinou 
společnosti (chtějí být sami normou)

• všechny problémy se snaží řešit 
vlastními silami

• ocenit dosavadní snahu, zájem a 
pečlivost

• podpořit jejich osobní důležitost
• přizvat ke spolupráci s využitím jejich 

dovedností
• konkretizovat rozdělení rolí
• vyjadřování obdivu 
• zdůrazňování zásadního pozitivního 

dopadu (co dělá, chce dělat dobře), 
• stačí pouze popis BEZ VÝZVY , slibů a 

očekávání
NE: výčitky, moralizování, úkolování,
manipulace, vzbuzování pocitů viny,
nedostačivosti, přetěžování
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Nezralá rodina

„n
ik

d
o

 m
i n

eř
ek

l…
n

ěj
a

k 
to

 d
o

p
a

d
n

e“

• nezralé, dětinské až naivní 
jednání + vysoká vzájemná 
závislost

• neví, jak řešit problémy 
(vedení domácnosti, chod 
rodiny, výchova dětí aj.)

• v případě jakéhokoliv 
problému očekávají 
samozřejmou pomoc

• nevyskytuje se zde žádné 
antisociální jednání, mívají 
nižší vzdělání,

• porozumění k aktuální míře dovedností 
(nekritizovat)

• srozumitelný plán postupu a jasné dílčí vymezení 
požadavků 

• rozkrokování změny na mini-úseky a dílčí cíle
• vnější kontrola (kdy, kdo, co splní a jak se to ověří) 

+ ocenění splněného
• pozor na používané výrazy, spíše hovorové bez 

cizích slov
• jednoduché věty. 
• návod, co konkrétně se od nich čeká a postup 

činnosti, jednoznačně,
• výběr z maximálně 2 možností (buď a nebo),
• max 2. „úkoly“
• poskytnout písemnou stručnou informaci, kontakt, 

seznam, termíny, 
• ověřit porozumění domluvě (taktně), 
• nenechejte se ukolíbat souhlasným pokyvováním 

(je to ověřená strategie „dej mi pokoj“, nezatěžuj 
mě)



Egocentrická rodina
„ 

to
 je

 m
o

je
 v

ěc
, n

es
ta

re
jt

e 
se

“

• velmi prestižní, chladné vztahy, 
chybí vřelost; potíže s komunikací 
v rodině

• orientace na vlastní společenskou 
a pracovní kariéru

• nezájem o individuální prožívání a 
problémy, pomoc při řešení

• potřeba „slušného“ 
ekonomického zajištění a život na 
„úrovni“  - hodnota

• děti mívají psychické obtíže, 
zanedbávají školní docházku, 
experimentují s drogami, 
delikvence, vyhledávají a snadno 
podléhají vlivu party…

• potvrzení úspěšnosti a 
kompetentnosti

• vliv na rozhodování a výběr řešení
• hledání vlastního prospěchu a zájmu 

+ co z toho budou mít
• stručnost, srozumitelnost a 

sebejistotu protistrany (rovnocenný 
partner – pedagog - jsem odborník 
na svém místě)

• zdůrazňování osobní důležitosti a 
dosavadních „úspěchů“, 

• jasně vymezit kompetence, 
• s nadhledem reagovat na potřebu 

„trumfů“ protistrany 
• být stabilní, přiměřeně asertivní, ale 

ne agresivní nebo úkolující



Asociální rodina
„n

ik
d

o
, k

a
žd

ý,
 t

o
 o

n
i…

“

• zanedbávání, zneužívání, týrání 
dětí, ne-výchova + záškoláctví

• impulsivní, agresivní, rizikové 
chování, 

• pomoc jako samozřejmost
• ztráta životního smyslu, 

frustrace, přežívání a „marnění 
času“

• neodpovědné vztahy uvnitř 
rodiny, křivdy, ubližování, násilí

• důležité vztahy se „stejnými“ –
potřeba sounáležitosti

• závislosti, neúměrné předlužení, 
nezaměstnanost, delikvence

• zvýšená nedůvěra a nedůtklivost 
vůči většinové společnosti a 
institucím

• respekt a vyjádření pochopení pro složitou 
životní situaci

• jednoduchá, obyčejná slova ve sdělení
• „dělat méně“ – stačí, když…využití toho, co 

zvládají
• ocenění (přiměřené) změny (i krátkodobé)
• zdůrazňování možnosti ztrát a odebrání výhod 

(z toho, co je), sankce, 
• ocenění dílčích dovedností, 
• srovnávání a odkazování na to, co ostatní 

v podobné situaci (zvýšená potřeba nápodoby). 
• iniciativní je více učitel. 
• pozor na používané výrazy, spíše hovorově bez 

zpravidla vše odkývá, ale neslyší. 
• taktní ověření domluvy, 
• předání písemného kontaktu, termínu, „úkolu“ 

(max. 1)



nedirektivní (doprovázení a pomoc)

direktivní (vedení a kontrola)

Volba podle 

- projevů rodičů (míra motivace rodiče, náhled na situaci, náhled 
na potřeby dítěte, aktivita)

- projevů dítěte (chování, komunikace, informovanost, názor, 
načasování, míra zodpovědnosti za řešení) 

(Knetlová Z. Čí je to hra?)
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Volba přístupu k rodině



Motivování nemotivovaných

2. rozum

smím x nesmím

1. ČINY

umím x neumím

3. emoce 

chci x nechci

Využijte 
silné stránky

Nezačínejte CHTĚJ!

 ✓

Začněte: umíš!
CO FUNGUJE?
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Fungování rodičovského týmu

dítě

přijetí přijetí

zapojenízapojení

bezpečí bezpečí

- oboustranné uznání rodičovské role

- vytváření bezpečí pro dítě i pro rodiče

- vyhovující míra zapojení z pohledu 
dítěte i obou rodičů

MODEL “DOBŘÍ SOUSEDÉ“



▪ zjistí a potvrdí si, že přes všechny problémy něco funguje, že „něco“ zvládají

▪ vnímají pochopení

▪ mají důvod – spokojenost svého dítěte 

▪ cítí respekt ze strany druhého rodiče

▪ mohou najít shodu v „bezpečných tématech“

▪ mají možnost objasnit svůj náhled

▪ nemusí „obnažovat své city“ před druhým rodičem

▪ se cítí bezpečně

▪ se orientují na řešení, na budoucnost
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KDY jsou rodiče připraveni 

VNÍMAT - JEDNAT - PLÁNOVAT?
Když



STRUKTURA PROGRAMU 

EXPOST

3.
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Proces edukačního programu EXPOST

Základní edukace Rozšířená edukace
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poučení

vedení

aplikace

zvědomění

trénink

ověřování



Cíle edukačního programu EXPOST

Základní edukace Rozšířená edukace
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informace

motivování

rozhodnutí

uvědomění

učení

dovednosti



Struktura programu EXPOST

Základní edukace
1. Rodičovská odpovědnost

2. Rodičovské kompetence

3. Konstruktivní rozvod

4. Minimální práva dětí

5. Povinnosti rodičů

6. Podpora styku

7. Rodičovský plán

Rozšířená edukace
1. Postoje

2. Potřeby rodičů

3. Potřeby dětí

4. Komunikace

5. Konflikty

6. Obtížné situace

7. Rodičovský tým

29



ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ EDUKACE

4.
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3 otázky při práci s rodiči

1. Jaké informace jsou pro rodiče podstatné?

2. K čemu je tyto informace mají dovést?

3. Jak je mohou aplikovat pro svoji situaci?
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Struktura programu EXPOST

Základní edukace
1. Rodičovská odpovědnost

2. Rodičovské kompetence

3. Konstruktivní rozvod

4. Minimální práva dětí

5. Povinnosti rodičů

6. Podpora styku

7. Rodičovský plán
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Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci | Akademický ústav Karviná, 
z.ú. (akademickyustav.cz)

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


4.1 Rodičovská odpovědnost
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Úprava poměrů dítěte 



4.2 Rodičovské kompetence
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4.3 Konstruktivní rozvod
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Proces směřující ke konstruktivnímu 

rozvodu/rozchodu
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4.4 Minimální práva dětí
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4.5 Povinnosti rodičů
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4.6 Podpora styku

42



4.7 Rodičovský plán
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Aplikace na rodinnou situaci
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ROZŠÍŘENÁ ÚROVEŇ 

EDUKACE

5.
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3 následné otázky při práci s rodiči

1. PROČ se mají rodiče domlouvat?

2. CO mají spolu mají projednat?

3. JAK mají vyjednávat?
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Co je cílem EXPOST

- rozšířené edukace rodičů

1. dopřát rodičům bezpečný prostor pro porozumění jejich „pravdě“

2. porozumět potřebám dítěte v aktuální situaci a do budoucna

3. porozumět situaci rodičů a zohlednit to při následném řešení

4. posílit motivaci rodičů vyjednávat, domlouvat se a DOMLUVIT SE 

5. povzbudit k zodpovědnému plnění rodičovské odpovědnosti

6. posílit komunikační dovednosti rodičů a strategie předcházení 
konfliktům

7. zajistit dítěti prostřednictvím postoje rodičů „emoční bezpečí“
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Struktura programu EXPOST

Rozšířená edukace
1. Postoje

2. Potřeby rodičů

3. Potřeby dětí

4. Komunikace

5. Konflikty

6. Obtížné situace

7. Rodičovský tým
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5.1 Postoje
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5.2 Potřeby rodičů

55



56



57



5.3 Potřeby dětí
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Židličková metoda – Espediente z.s.

https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/zidlickova-metoda/
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5.3 Komunikace
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5.4 Konflikty

70



71



72



73



5.6 Obtížné situace
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5.7 Rodičovský tým
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EXPOST 
– program edukace rodičů 

v (po)rozvodové situaci

Mgr. Milena Mikulková

2. část



2. den: EXPOST- program edukace rodičů v 
(po)rozvodové situaci

▪ Techniky práce s rodinou
▪ Edukace rodičů - techniky

▪ Zapojení dítěte

▪ Zapojení dospívajících

▪ Shrnutí
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Brožura pro rodiče – základní edukace

Vzdělávání rodičů – Espediente z.s.

https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/vzdelavani-rodicu/
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Metodická pomůcka – kalendář

rozšířená edukace

Vzdělávání rodičů – Espediente z.s.

https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/vzdelavani-rodicu/
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Židličková metoda – Espediente z.s.

https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/zidlickova-metoda/
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Aby doma bylo dobře – všem…

video – pracovní listy – motivační karta
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Cyklus animovaných filmů

Židličková metoda – Espediente z.s.

https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/zidlickova-metoda/


90
Ke stažení – Espediente z.s.

https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/ke-stazeni/


91

www.akademickyustav.cz

Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci | Akademický ústav 
Karviná, z.ú. (akademickyustav.cz)

https://www.akademickyustav.cz/projekty/komplexni-pece-o-rodinu/
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Video - ukázka
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Komiksy pro přípravu 

k asistovanému setkání



Krátce o přístupech rozvíjejících 

řešení

• Rozebírání problému rodí nové potíže

• Cesta je společně přemýšlet o řešení problémů namísto
zkoumání z čeho problémy plynou a kdo je zavinil

• Pozornost se věnuje na přání a cíle a způsob, jak toho 
dosáhnout, mapování zdrojů a podporování

• Principy zaměřené na řešení se dají uplatnit při jakémkoli 
řešení problému, při urovnávání konfliktů, výchově, 
seberozvoji, vedení týmů

• To vše namísto plýtvání časem, z čeho plynou problémy 
směrem jak by věci měly dle nich fungovat
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Co namísto toho?

• Popis cíle – přání, čeho chceme dosáhnout? Jaká 
změna má nastat?

• Mapujeme zdroje – potenciál, který máme k 
dispozici, směrem k naplnění cíle

• Podpora – co nebo kdo může podpořit v naplnění cíle

• Přínosy – pro mě, pro ostatní

• Udržitelnost změny – jak žádoucí stav udržíme?

• Zaměřit se na pokrok – jaké změny si všimneme?
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• Technika dvou polí
• Otázky dětí
• Zapojení rodičů - SONDA
• Výměna rolí
• Židličková metoda
• Matrjoška
• Terč
• Nedokončené věty
• Videa 
• Komiksy
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Techniky pro práci s rodiči
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Technika dvou polí



Otázky naší Kristýnky
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• Maminko, tatínku, když nebudete spolu 
bydlet, co to pro mne bude znamenat?

• Maminko, co pro mě můžeš udělat, 
abych byla s tátou?

• Tatínku, co pro mě můžeš udělat, 
abych byla s maminkou? 

• Maminko, co mám dělat, když budeš 
smutná?

• Tatínku, co mám dělat, když budeš 
smutný ty?

• Maminko, tatínku, kdy zas bude 
dobře?



SONDA

1. Co pro tebe …….. chci udělat jako 
tvá máma? Jako tvůj táta?

2. Co  ……… nechci dopustit, udělat?

3. Co pro tebe….. chceme udělat 
společně jako máma a táta?

4. Co pro tebe musíme udělat 
společně jako máma a táta?

5. Co pro tebe ….  zatím nejsme 
schopni udělat?
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3 základní otázky

1. Co chci pro sebe?
2. Co chci pro tebe? …když toto chci pro sebe?
3. Jaký dopad to bude mít pro naše dítě?... když to chci 

pro sebe, toto pro tebe?
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Motivační video

Videa – Espediente z.s.

https://www.espediente.cz/pripravili-jsme-pro-vas/videa/


Pokud víte a chcete – jednejte.

Pokud nevíte a chcete - učte se.

Pokud nevíte a nechcete - musí se postarat jiní.

Pokud víte a nechcete - obětovali jste svoje dítě.
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