
Mezinárodní konference 

V květnu 2004 uspořádala AMRP ve spolupráci s Centrem sociálních služeb 

Libereckého kraje a Městským centrem sociálních služeb a prevence Praha 

a pod záštitou ministra práce a sociálních věcí ing. Zdeňka Škromacha 

VII. Mezinárodní konferenci  

O MANŽELSKÉM A RODINNÉM PORADENSTVÍ 

"RODINA - PROMĚNY A JISTOTY" 
Lázně Sedmihorky 5. - 8. května 2004 

Vážení přátelé, milé kolegyně a kolegové, 

když jsme se ve dnech 4. - 8. května roku 1992 sešli na v Lázních 
Sedmihorky na 1. mezinárodní konferenci o manželském a rodinném 

poradenství, asi jen málokdo z přítomných tušil, že se na stejném místě a 

zhruba ve stejném čase budeme mít možnost setkávat i za dalších 

dvanáct let. Popravdě řečeno, málokdo tehdy vůbec tušil, jaký bude další 

osud manželského a rodinného poradenství. Zda bude zrát jako víno, 
měnit se v nějakou fosílii, či uvadat jak špatně ošetřovaná květina. S 

odstupem času lze snad přiznat, všechny tři scénáře byly nejen možné, 

ale do všech jsme si - částí vlastní vinou, částí vlastní zásluhou - mohli 

také nahlédnout. Pokud bych měl zůstat u zvolených příměrů, pak bych se 
přece jen přikláněl k tomu vínu. Pravda, ne vždy dozrávalo na slunných 

svazích, tu a tam si i potvůrka plíseň zařádila, přesto však i dnes dokáží 

být ty hrozny zdrojem potěchy pro jeho pěstitele a užitku pro jeho 

"konzumenty". 

 
MUDr. Miroslav Plzák, PhDr. Petr Šmolka, 

prezident AMRP  

V pořadí druhá konference proběhla od 1. do 5. května 1994 jako jedna z 
akcí Mezinárodního roku rodiny OSN. Není jistě náhodou, že ta letošní je 

zařazena mezi významná připomenutí jeho 10. výročí. V roce 1996 jsme 



se sešli opět, tentokrát již od 28. dubna do 2. května. Také o dva roky 

později (od 3. do 7. května 1998) jsme měli možnost pobývat společně v 

Ráji, alespoň v tom Českém, a těšit se ze setkání s kolegy a přáteli. Pro 

mnohé z nás představují dodnes ty dva pojmy téměř synonyma. V roce 
2000 (od 7. do 11. května) se k dosavadním spolupořadatelům konference 

(Asociaci manželských a rodinných poradců a Okresnímu ústavu sociálních 

služeb Liberec) připojilo i nově vzniklé Městské centrum sociálních služeb 

a prevence Praha. Jako všechny předcházející a následující, proběhla i 
pátá mezinárodní konference o manželském a rodinném poradenství pod 

záštitou ministra práce a sociálních věcí. Zatím naposledy jsme se sešli v 

Sedmihorkách v identickém termínu jako letos, tedy od 5. do 8. května 

2002. 

Ještě dříve než začnete listovat programem konference, dovolte mi, abych 

poděkoval všem, kdo se na její přípravě podíleli a bez jejichž ochoty a 
obětavosti bychom dobu od 5. do 8. května letošního roku trávili 

nepochybně jinde a jinak. Jsem přesvědčen, že v podstatně méně 

příjemném prostředí, s méně příjemnými lidmi a v méně zajímavém 

odborném kontextu. Na prvním místě je třeba poděkovat kolegyním z 
liberecké poradny, Zuzaně Janderové a Ivaně Štuplové, které opět přijaly 

náročný a často nevděčný úkol postarat se o organizační zabezpečení celé 

konference. Stejně tak i Centru sociálních služeb Libereckého kraje, 

jmenovitě jeho řediteli, Mgr. Ivo Brátovi. Významnou pomocí je též 
spolupráce s Městským centrem sociálních služeb a prevence Praha a s 

jeho ředitelem, PaedDr. Miroslavem Luczkou. Náš vděk samozřejmě patří i 

všem, kdož byli ochotni přispět do odborného programu konference. 

Zapomenout bychom neměli ani na významný finanční příspěvek firmy 
Pfizer a na ochotu nakladatelství Portál a Grada Publishing umožnit nám 

seznámit se přímo na místě s jejich knižními novinkami. Nebývá to sice 

zvykem, ale snad bych mohl poděkovat i sobě za přípravu odborné části 

konference a všem kolegům z volených orgánů Asociace za vydatnou 

pomoc. 

V Praze 21. ledna 2004 

PhDr. Petr Šmolka - president Asociace 

 
Zahájení konference  



Program konference 

středa 5. května 2004 
 

Zahájení konference 
 

uvítání účastníků, projevy zástupců spolupořadatelů, libereckého kraje a 

MPSV ČR 

Srovnávací studie šťastných a nešťastných rodin 
 

Jiří Kovařík 

Východiskem sdělení je hodnocení celkové životní spokojenosti 

respondentů kombinované se spokojeností s rodinným soužitím. Rozdíly, 
popř. shody souboru "spokojených a nespokojených" jsou zkoumány v 

těchto oblastech:  

1. deklarované hodnoty - osobní a vztažené k rodině a manželství 

(předpoklady šťastného rodinného života);  
2. pojetí rodiny a manželství - představy o manželském a rodinném 

životě;  
3. fungování širší rodiny - rodinné soužití, koheze, shody a neshody, 

rozhodování v rodině, péče o děti, prarodiče;  
4. vztah práce a rodiny a jeho případné změny;  
5. týdenní časová skladba činností-oblasti činností s přihlédnutím k 

opomíjeným a stresujícím oblastem činností+;  
6. životní úroveň a hospodaření rodiny;  
7. majetek a příjmy rodiny;  
8. sociální postavení rodiny - deklarované a subjektivně posuzované.  

Psychosociální pomoc při neštěstích (s důrazem na hromadná 
neštěstí velkého a katastrofického rozsahu) - I. - Rány osudu 

 
Bohumila Baštecká 

Za posledních sedm let můžeme v naší republice pozorovat nárůst 

citlivosti na katastrofy. Prvním mohutným impulsem byly moravské 
povodně roku 1997. Došlo k posílení integrovaného záchranného systému, 

k obnově důvěry v civilní obranu, k vytvoření zákonů o krizovém řízení, 

psychologové se začali školit v posttraumatické pomoci, sociální pracovníci 

v rozpoznávání postkatastrofických potřeb, duchovní v přípravě na 

katastrofy. 



Účastníci třídílné dvoudenní dílny se seznámí se základy krizové pomoci, 

dozvědí se, jakou roli může hrát psycholog, sociální pracovník a další 

členové týmu. 

I. Rány osudu. Rány osudu dopadají každý den. Některým ranám říkáme 

neštěstí a řadíme je mezi traumatizující události. Neštěstí zanechávají 
následky. Po úmrtí a jiných významných ztrátách truchlíme, po 

traumatizujících událostech se vyrovnáváme s posttraumatickými jevy. 

Neštěstí zasahuje do rodinných vztahů, mění společenské postavení obětí 

a jejich finanční možnosti, ovlivňuje jejich zdravotní stav. 

Cíl bloku: Seznámit se s traumatizujícími událostmi a jejich oběťmi, s 

dopadem událostí na jedince a společenství, s časovým průběhem 
vyrovnávání, s představou o ochraně před událostí (přípravou na ni, 

pomocí při ní a po ní a o jejím uzavření. 

Varia AMRP - aneb co vás zajímá, trápí a těší 
 

odborný garant Marcela Škábová 

První pomoc v krizové intervenci I. 
 

odborný garant Jana Kubů 

(třídílný dvoudenní workshop- určeno pro omezený počet účastníků) Krize, 

příčiny příznaky, typologie. Běžné mechanismy vyrovnávání se s krizí. 

Krize rodiny, krize dětí a krize dospívajících. 

Sekce sociálních pracovnic - stavovské záležitosti 
 

odborný garant Jana Lálová 

Co dělat když  
 

Lenka Šimková 

seminář pro sociální pracovnice 

Všichni se někdy setkáváme s klienty, na nichž nám cosi "nesedí", s 
klienty, kteří se zlobí, pláčí nebo dožadují něčeho, co jim stěží můžeme 

poskytnout. A někdy nás napadá otázky "Co já s ní/ním mám, proboha, 

dělat. Abychom s touto otázkou nezůstali sami, pojďme si společně 

popovídat o tom, co se nám v takových situacích osvědčuje a vzájemně se 

svými zkušenostmi inspirovat. 



Diagnosticko intervenční systém "Barvy života" 
 

Jiří Šimonek 

Projektivně laděný diagnosticko intervenční systém postavený na technice 

barvově slovních asociací, objektově komunikačním modelu lidského 

vědomí se čtyřmi základními subsystémy (soma - emoce - rozum - 
vztahy) a transteoretickém modelu diagnostika - intervence. Využitelný 

pro individuální, skupinové a monitorovací práce, tedy i s partnerskou 

diádou, rodinou a skupinami. 

Sexuální dysfunkce u mužů 
 

Stanislav Kratochvíl 

U poruch erekce máme dnes k dispozici účinnou neinvazivní a zatím 
poměrně drahou farmakoterapii v podobě inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 

(Viagra, Levitra a déle učinkující Cialis), která však sama o sobě nemusí 

zajistit trvalou sexuální spokojenost muže a jeho partnerky, jsou-li ve hře 

vztahové a citové faktory, které se nevyřeší jen přiměřeně erigovaným 
penisem. Zůstává tedy stále potřeba zabývat se psychoterapeuticky 

sexuální reaktivitou v kontextu partnerského vztahu a psychogenními 

faktory. U předčasné ejakulace jsou na místě především pokyny, jak má 

muž ve spolupráci s partnerkou regulovat úroveň svého vzrušení, případně 

systematický nácvik se střídavým přerušováním a obnovováním stimulace. 

Sexuální dysfunkce u žen 
 

Hanka Fifková 

Sdělení se zabývá základními dysfunkcemi - tedy primární anorgasmií, 

vaginismem či algopareunií a částečně i nízkou sexuální apetencí. Na 
základě zkušeností ze spolupráce s několika desítkami žen dojde k pokusu 

o shrnutí základních anamnestických shod a k popisu průběhu terapie s 

důrazem na psychoterapeutické způsoby intervence. Zmíněny budou i 

možné překážky terapie a zhodnocena její úspěšnost. 

Problematika homosexuálních klientů 
 

Ivo Procházka 

V minulosti v sexuologické péči dominovala u homosexuálních mužů 

problematika "coming out" a jejich žádosti o posouzení způsobilosti k 

základní vojenské službě. U lesbických žen šlo spíše o hraniční problémy 

(sexuální orientace, pohlavní identita). I dnes však přetrvávají konzultace 

a rodinná terapie, pokud klient sdělil rodičům svou sexuální orientaci. 



V současnosti se častěji setkáváme u gayů s klasickými problémy 

sexuologické praxe - dysfunkcemi a partnerskými problémy. U lesbických 

žen se častěji objevuje touha po rodičovství. Mezi partnerské problémy 

patří často i rozhodování o dalším životě u ženatých gay mužů a vdaných 
lesbických žen. U gay mužů přistupují i problémy spojené se sexuálně 

přenosnými infekcemi. 

Nové trendy v sexuálním chování obyvatel ČR 
 

Petr Weiss 

Sdělení vychází ze srovnání tří reprezentativních výzkumů sexuálního 
chování obyvatel ČR, které byly realizovány v r. 1993, 1998 a na konci 

roku 2003, pokaždé přibližně na vzorku 1000 mužů a 1000 žen. Toto 

longitudinální (i ve světovém, měřítku unikátní) srovnání umožňuje 

sledovat hlavní tendence chování obyvatelstva z hlediska základních 
sexuologických charakteristik (věk prvního styku, počty partnerů, užívání 

antikoncepce, sexuální zneužívání, znásilnění, sexuální postoje apod.). 

První dva výzkumy byly financovány AIDS fondem MZd ČR, na třetím se 

významně finančně podílela firma Pfizer. 

 
MUDr. Radim Uzel, PhDr. Petr Šmolka  

Psychosociální pomoc při neštěstích (s důrazem na hromadná 
neštěstí velkého a katastrofického rozsahu) - II. - Systém pomoci 

v ČR 
 

Bohumila Baštecká 

Stane-li se neštěstí, v ČR zareaguje záchranný integrovaný systém. Jeho 

jednotlivé složky (hasiči, policisté, zdravotničtí záchranáři) mají vnitřní 
systém pomoci pro své členy. Oběti přímé mohou doufat v systém 

ochrany a obrany MV, v psychosociální krizovou pomoc MPSV, v 

humanitární a materiální pomoc poskytovanou neziskovými organizacemi. 

Cíl bloku: seznámit se se systémem pomoci při neštěstích v ČR a s jeho 
prázdnými místy včetně povědomí o legislativním pozadí, rozlišit, co je a 



co by mělo být, poznat jednotlivé iniciativy a vnímat sociální oporu 

formální a neformální. 

Psychosociální pomoc při neštěstích (s důrazem na hromadná 
neštěstí velkého a katastrofického rozsahu) - III. - Podoby 

psychosociální pomoci 
 

Bohumila Baštecká 

Panelová diskuse. Po českých povodních v létě roku 2002 se uskutečnil 

náhodný experiment: prvně v historii republiky byla psychosociální pomoc 

obětem poskytována celý rok po události. V březnu roku 2003 havaroval 
na jihu Čech autobus se členy karlovarského plaveckého oddílu. Na místě 

zůstalo 19 mrtvých, zbytek zraněných - poprvé v historii republiky dosáhla 

péče o oběti úrovně srovnatelné s vyspělým zahraničím. Cíl bloku: 

Seznámit se s konkrétními příběhy pomoci v ČR. 

Psychologie vyjednávání 
 

Radvan Bahbouh 

Psychologie vyjednávání je dnes již samostatnou disciplínou, která 

studiem konkrétních vyjednávacích situací a postupů dospívá k 

doporučením zvyšujícím šance na úspěšné dosažení cíle. Přednáška bude 
zaměřena na nejdůležitější vyjednávací postupy. Hlavním bodem bude 

rozbor základních typů nejrozšířenějšího, tedy pozičního vyjednávání 

(foot-in-door, door-in-face, non-sequitur). K pozičnímu vyjednávání bude 

nabídnuta konstruktivnější varianta v podobě vyjednávání principiálního. 

Hranice Self v psychoanalytické párové terapii 
 

Slavoj Titl 

Krátký úvod k hraničním a narcistickým poruchám a teorii separace-

individuace. Stanovení hranic Self jako podmínka k prožívání intimity. 

Cílem je snaha na konkrétních příkladech poukázat na důležitost stanovení 

hranic. V různých poradenských a terapeutických přístupem se 
stanovováním hranic pracujeme různě; sdělení je v tomto kontextu 

zaměřeno na hlavní charakteristiky psychoanalytického přístupu. 

První pomoc v krizové intervenci II.  
 

Jana Kubů 



Krizová intervence - základní principy a postupy, "co dělat a nedělat". 

Etika krizové intervence. Rozlišení krizové intervence a ostatních 

terapeutických postupů 

První pomoc v krizové intervenci III. 
 

Jana Kubů 

Modelování 

Pozitivní rodinná terapie 
 

Jiří Kulka, R. Kulková 

Pozitivní psychoterapie patří k soudobým dynamicky se rozvíjejícím 

integracím. Absorbuje do svého instrumentáře  

První pomoc v krizové intervenci I. 
 

odborný garant Jana Kubů 

(třídílný dvoudenní workshop- určeno pro omezený počet účastníků) Krize, 

příčiny příznaky, typologie. Běžné mechanismy vyrovnávání se s krizí. 

Krize rodiny, krize dětí a krize dospívajících. 

Sekce sociálních pracovnic - stavovské záležitosti 
 

odborný garant Jana Lálová 

Projektivně laděný diagnosticko intervenční systém postavený na technice 

barvově slovních asociací, objektově komunikačním modelu lidského 

vědomí se čtyřmi základními subsystémy (soma - emoce - rozum - 
vztahy) a transteoretickém modelu diagnostika - intervence. Využitelný 

pro individuální, skupinové a monitorovací práce, tedy i s partnerskou 

diádou, rodinou a skupinami. 

Práce s Poradenským programem PC 
 

Petr Zajíc 

Možnosti, zkušenosti, výhledy. Informační systém je pilířem každé 

úspěšně se rozvíjející organizace. Prezentace se zaměří na postřehy z 

některých z cca 30 poraden, kde se nový systém již aktivně využívá. 



pátek 7. května 2004 
 

Problémy interkulturálních manželství 
 

Ilja Šrubař (prof. sociologie Univ. Erlangen - SRN) 

Současný vývoj společnosti daný globalizací, evropskou integrací atp. s 

sebou přináší masovou migraci a tudíž i vzrůstající počet bikulturních 
manželství a rodin v evropských společnostech, které se tradičně 

definovaly jako společnosti národní. Tento trend zasáhne v budoucnu ve 

zvýšené míře i ČR, takže nebude bez zajímavosti podívat se na hlavní 

problémy, které jsou s bikulturním partnerstvím spojeny. První vznikají z 
reakce sociálního okolí a ze zákonných opatření, která každodenní životní 

situace těchto partnerství odlišují od "monokulturních". Druhé jsou pak 

dány nutností "rozhodnout" o životním stylu daného partnerství, tj. 

vytvořit "working consensus" každodenní partnerské/rodinné praxe. V 
bikulturním kontextu do tohoto procesu vstupují rozdílné představy o 

rolích muže a ženy v různých sociálních situacích, o hierarchii rodinných, 

společenských, event. náboženských hodnot, o významu svátků a 

odpovídajících rituálů, případně o rodinné řeči a o "kulturní tradici" 

výchovy dětí atd. K tomu přistupuje problém kulturních rozdílů v 
komunikačních vzorcích, v nichž jsou tyto věcné problémy artikulovány. 

Cílem bude informovat o této problematice na základě průzkumů v 

západoevropských zemích. Sdělení bude předneseno v češtině. 

Setkání se zřizovateli poraden u příležitosti 10.. výročí roku rodiny 
OSN 

 
Ivo Možný, Petr Šmolka 

Deset let české rodiny 

Česká rodina se v posledním desetiletí změnila více, než za poslední 

půlstoletí předtím. Proběhla v ní dvojitá transformace: jednak se 

reparovaly deformace rodinného chování způsobené despotickým 
socialismem, jednak se česká populace adaptovala na výrazné změny 

rodiny, které Evropa absolvovala v době, kdy od ní byla naše společnost 

izolována železnou oponou. Etablované rodiny řešily problematiku 

adaptace rodinných funkcí na změny ekonomického a politického systému. 
K nejvýznamnějším změnám však došlo na sňatkovém trhu a v 

reprodukčních strategiích, tedy v chování kohorty potenciálních 

zakladatelů rodin. Změny však neprobíhají plošně, jsou závislé na 

příslušnosti k sociální vrstvě a regionálně diferencované, jak bude 

demonstrováno. 

Deset let manželského a rodinného poradenství 



Podobně dramatickým vývojem jako česká rodina prochází i manželské a 

rodinné poradenství jako jedna z forem psychosociální pomoci. Změny se 

týkají jak klientely samé a s ní nabízených forem pomoci, tak i 

legislativního a organizačního začlenění poraden. 

Hrozba rozpadu párového manželství 
 

Párové manželství nám bylo naoktrojováno kolem 9. století našeho 
letopočtu na dvoře Jindřicha Ptáčníka smlouvou mezi císařem a papežem 

jako ekonomické jednotka vymezená přísným zákazem rozvodu. Po 2. 

světové válce se stal rozvod jednak mimořádně snadný a navíc začal být 

společensky tolerovaný v duchu naplnění liberálních trendů poloviny 
dvacátého století. V tu chvíli začali manželé řešit přirozené paradoxy 

interakce manželského páru rozvodem. 

Pár funguje jako dynamický systém na principu zpětné vazby, kdy 

pozitivní zpětná vazba je jevem pravděpodobnějším než negativní. 

Rozvrat je proto častější než vyvážená stabilita. Jedinou záchranu 

párového manželství vidí autor ve výchově adolescentů tak, aby pochopili, 
že manželství poskytne manželům citové uspokojení (manželskou citovou 

spřízněnost) jen, poznají-li jak náročné je žít v páru a vychovávat v něm 

potomstvo. 

II. valná hromada Asociace manželských a rodinných poradců 
 

Vyhlášení výsledků voleb 

Muž a žena 
 

Jaroslav Dušek 

Známý herec podá zprávu o Cavemanovi, o divadelní hře, která zcela 
svébytným a zároveň i nesmírně vtipným stylem pojednává o odlišnostech 

mužské a ženské psychiky. Pokusí se shrnout zkušenosti z více než 

devadesáti repríz, včetně pestrosti v reakcích diváků, s nimiž při jejím 

uvádění spolupracuje. 

Známý herec podá zprávu o Cavemanovi, o divadelní hře, která zcela 
svébytným a zároveň i nesmírně vtipným stylem pojednává o odlišnostech 

mužské a ženské psychiky. Pokusí se shrnout zkušenosti z více než 

devadesáti repríz, včetně pestrosti v reakcích diváků, s nimiž při jejím 

uvádění spolupracuje. 
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Způsoby práce s fenoménem závislosti v rodině 
 

Lucián Kantor, Magda Loumová 

Příspěvek bude zaměřen na následující problémové okruhy: systemický 

přístup (narativní přístup, externalizace …), rozpouštění problémového 
systému, specifika práce se závislostí - nutnost akceptace aktuální 

vývojové fáze klienta vzhledem k závislosti, potřeba spolupráce s 

odbornými pracovišti, "vzdělávání" klienta. 

Skupinová terapie žen zneužívaných v dětství 
 

Jiřina Dolanská 

Sexuální zneužití v kterémkoli věku znamená závažnou změnu v 

psychosexuálním vývoji daného jedince. Prožití traumatu zneužití 

neovlivňuje život jedince samo o sobě, ale je to vždy jen jedna podmínka 

v kontextu dalších vnitřních a vnějších činitelů, které se navzájem 
ovlivňují. Přesto důsledky tohoto traumatu bývají závažné i v dospělosti. 

Na výsledky skupinové terapie žen sexuálně zneužívaných v dětství, která 

je založena především na principech gestalt terapie s prvky psychosyntézy 

a přizpůsobena klientkám, se podíváme především z hlediska změn v 
prožívání tělesného já. Výzkum, který je na odborném pracovišti prováděn 

již více než 8 let, přináší několik poznatků motivujících k zamyšlení. Např. 

přítomnost symptomatologie kostrčového syndromu u těchto klientek a 

jeho následná eliminace; korespondence vysoké Mf škály v MMPI u žen 

sexuálně zneužitých se zdůrazněnou bederní lordózou: odlišná křivka 
MMPI od normálních průběhů křivek neurotiků; v jakých fázích terapie se 

snižují ty které patologie atd. Přednáška bude doplněna o poznatky 

psychoanalyticky orientované koterapeutky (Zory Urbánkové). 

Zkušenosti z rozvodové poradny 
 

Eduard Bakalář 

Autor se chce podělit o zkušenosti, získané z naslouchání jen jednomu 

druhu klientely, konkrétně otcům v rozvodovém řízení nebo po něm. Po 

jedenácti letech pozorného naslouchání - neředěného devalvujícímu 

komentáři protistrany - vykrystalizovaly celkem čtyři tématické okruhy 

problémů, s nimiž se tato část populace potýká:  

1. nedostatečná pozornost vnitřním kvalitám potenciálních partnerek,  



2. důležitá funkce stálé nespokojenosti, kritičnosti a hubování 

partnerek proměněných v manželky,  
3. tetráda rozvodového chování, která je nám v jiném převleku známá 

z politických bojů a  
4. naše automatická podjatost na základě pohlaví, máme-li v roli 

posuzovatele možnost upřednostnit jedno pohlaví před druhým.  

 
MUDr. Miroslav Plzák, PhDr. Eduard Bakalář  

Mladá manželství v krizi 
 

Ivo Plaňava 

(Ve spolupráci s Petrou Blažkovou, Kateřinou Rajmicovou a Jakubem 

Šindlerem). Díky spolupráci 34 odborníků z 32 pracovišť ČR - převážně 

manželských a rodinných poraden - byla v průběhu roku 2003 

shromážděna komplexní data o 201 manželských párech a jejich rodinách. 
Jedná se o mladé manželské páry (soužití do deseti let, nejméně jedno 

dítě), které byly v odborné péči v souvislosti s hlubší až hlubokou 

manželskou krizí. Cílem výzkumu (o hlavních výsledcích bude referováno) 

je zmapovat závažnější dysfunkce v nejnáročnější a rozvratem 

nejohroženější etapě manželského a rodinného soužití. 

Kultura tělesných trestů v našich rodinách 
 

Eva Vaníčková 

Tělesné tresty provází výchovu dětí po celou historii lidstva a kultura násilí 

ve výchově dětí odpovídala postavení dítěte v rodině a ve společnosti. V 
roce 1962 popsal H. Kempe poprvé syndrom bitého dítěte a přibližně v té 

době sváděla boj koncepce autoritativní výchovy akceptující tělesný trest 

a antiautoritativní výchovy, která ho zamítá. V roce 1979 byla přijata 

první zákonná úprava zákazu tělesných trestů (Švédsko), dnes má 
podobnou legislativu 12 evropských zemí. V letech 1994 a 2003 vyly v ČR 

realizovány deskriptivní epidemiologické studie s cílem popsat situaci. 



respondenty byly děti středního školního věku, jejichž rodiče dali k šetření 

souhlas. Výsledky ukázaly, že jen každé desáté dítě nebylo nikdy svým 

rodičem tělesně trestáno. Třetina dětí naopak uvedla zkušenost s takovým 

tělesným trestem, který naplňuje definici týrání. Po deseti letech je patrný 
signifikantní pokles tělesně počtu tělesně trestaných dětí. Tělesný trest má 

následky nejen v rodině somatického zdraví, zároveň je zdrojem zvýšené 

pohotovosti k agresi. 
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Kapitoly z rodinného práva 
 

Jan Mach 

Právní aspekty práce rodinných poradců - jak reagovat na vyhrožování, 

agresivitu, právo na sebeobranu, právo vyžádat si pomoc a spolupráci 

Policie ČR, některé bezpečnostní zásady. Zkušenosti z aplikace rodinného 
a občanského práva v rámci manželské a rodinné poradny; úpravy 

poměrů a vyživovacích povinností za trvání manželství a po rozvodu; 

rozvod "smluvený", "sankční" a "sporný"; výchova dětí po rozvodu, 

společná a střídavá výchova; vypořádání zaniklého SJM; bydlení po 

rozvodu; domácí násilí. 

Závěr konference 
 

Podjatost podle pohlaví 
 

Jsme-li v roli posuzovatele sporu mezi dvěma lidmi, pak velmi záleží na 
tom, jsou-li stejného nebo opačného pohlaví. Jsou-li stejného, pak 

rozhodujeme podle pravidel, norem, zákonů, rozumu a logiky. Jsou-li 

opačného, pak nás v rozhodování silně ovlivňuje vnitřní hlas vzniklý již v 

dávné době a posilovaný během evoluční historie člověka. Pokusíme se o 
bližší vysvětlení, popíšeme naše poznatky o situacích, v nichž lidé v roli 

posuzovatelů mohou upřednostnit muže nebo ženy. Takových situací je 

poměrně dost, pouze stačí zaměřit svou pozornost tímto směrem a 

uvidíme je. Výsledky lze i kvantifikovat. Avšak úřední a akademická místa 

nechtějí tento druh podjatosti vidět. Pochopitelně. V tomto případě 
potrefené husy mlčí. K problému se přece stačí obrátit zády a nevidíme 

ho. Jde zde o první studii tohoto druhu v naších zemích, byť pouze 

orientační. Snažíme se nejen o charakteristiku podjatosti a situací, kde se 

vyskytuje, ale i o charakteristiku jedinců s nadměrně vyvinutou podjatostí 

tohoto druhu. Zmíníme se i o možných příčinách tohoto jevu. 
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