
Rozvod a d ti

Bojíte se rozvést kv li d tem? Domníváte se, že jim svým rozvodem zkazíte život?
Chcete udržet nefunk ní manželství jen kv li nim? Namlouvat si, že d ti rozvodem trp t
nebudou,  by  bylo  naivní.  Stejn  naivní  je  ovšem  domn nka,  že  z  každého  dít te
z rozvedené rodiny vyroste zlod j, alkoholik nebo lov k drogov  závislý a že takové dít
prost  nemá budoucnost.

Z  pr zkum ,  které  provedl  V.  Trnka  a  které  se  shodují  s  tisíci  dalšími  výzkumy
provedenými po celém sv , vyplývá, že rozvod pro d ti samoz ejm  ztrátou je. S touto
ztrátou  se  ovšem  pom rn  dob e  vyrovnají,  pokud žijí v klidu –  mají  pocit  bezpe í  a
silnou citovou vazbu alespo  na jednoho z rodi . Takový stav ovšem m že navodit jen
ten rodi , který zvládne své pocity ohledn  rozvodu. Dít  by nem lo být zat žováno
pocity  k ivdy,  které  rodi e  v i  sob  mají,  nem lo  by  být  manipulováno  a  popouzeno
proti druhému rodi i. Škodlivé jsou také p etrvávající hádky mezi rodi i.

Obecn  lze íci, že nejh e se s rozvodem rodi  vyrovnávají d ti v dob  kolem
puberty, tj. v dob  st edního školního v ku. Chlapci obtížn ji p ijímají nového partnera
matky  a  mají  problémy  s  ním  vydržet.  Dívky  se  zase  asto  snaží  dávat  rodi e  op t
dohromady.

Níže  jsou  uvedeny  následky,  které  na  d ti  m že  špatn  zvládnutý  rozvod  mít.
že, ale nemusí. Vše záleží jen na vás.

Rozvod a d ti od prenatálního období do dvou let

U matky, která je díky rozvodu ve velikém stresu, hrozí p ed asný porod, nízká
porodní  hmotnost  novorozence,  problémy  d átka  s  jídlem  a  se  spánkem,  opožd ní  ve
vývoji. Kojenci rozvod samoz ejm  nechápou, citliv  ovšem reagují na mat iny nálady.
Je-li smutná a stresovaná matka, prožívá tytéž pocity také dít . D ti v tomto v ku navíc
špatn  reagují  na  jakékoli  zm ny.  Vyžadují  rituály,  pot ebují,  aby  sv t  kolem  nich  m l
ád. Takovou situaci jim ovšem období, kdy se rodi e rozvád jí, nep ináší.

Rozvod a d ti v ku t í až p ti let

Ani  d ti  v  tomto v ku nejsou schopny porozum t situaci  rozvodu. Fakt,  že jeden
z rodi  odchází, u nich vyvolává strach z možného opušt ní rodi i. Mohou proto trp t
no ními m rami, mít potíže s usínáním, strach odlou it se od rodi e na delší dobu (a jít
nap .  do  mate ské  školky).  D ti  v  tomto  v ku  mohou  mít  tendenci  sklouznout  k
typu chování, které odpovídá nižšímu v ku, než je ten jejich.



Rozvod a d ti kolem šesti let

V tomto v ku se setkávají rovnou dv  stresující a náro né životní situace – jednak
rozvod rodi , a potom také nástup do školy a nároky na dít , které jsou s tím spojené.
Dít , které prožívá rozvod rodi , m že mít problémy se soust ed ností, výbuchy agrese,
pocity viny. V této situaci není na míst  dít ti domlouvat nebo jej trestat. Dít  pot ebuje
cítit lásku, porozum ní a mít jistotu, že o rodi e nep ichází definitivn  a že s nimi m že
ve svém život  po ítat.

Rozvod a d ti ve v ku sedmi až desíti let

V  tomto  v ku  je  v  prožívání  d tí  nejmarkantn jší  pocit  ztráty.  Dít  se  srovnává
s  ostatními  d tmi,  které  mají  oba  rodi e.  asté  jsou  otázky,  pro  tatínek/maminka
odchází, a hledání podmínek, za jakých by mohl/a z stat. asté je také ujiš ování o svém
míst  v o ích rodi e – „Když dostanu ve škole p tku, opustíš m ?“ Typické jsou také další
psychosomatické p íznaky, které jsme už zmínili, nap . problémy s í, nespavost apod.

Rozvod a d ti ve v ku jedenácti až t inácti let

ti  tohoto  v ku  již  rozumí,  co  rozvod  znamená.  Mají  o  n m  ovšem  zatím
zjednodušené, veskrze negativní p edstavy, které vedou k jejich agresivním reakcím.
Velice dob e si také uv domují svoji situaci v rodin  a dokáží ji využívat vydíráním: „Jestli
mi  to  nedovolíš,  odejdu  k  matce/otci.“  „Jestli  mi  to  nekoupíš,  nebudu  t  už  více
navšt vovat.“ D ti se také mohou vcítit do role ochranitele a cht jí se „starat“ o rodi e,
se kterým z stali a který díky rozvodu evidentn  trpí.

Rozvod a d ti ve v ku trnácti až šestnácti let

Pro období puberty je typická náladovost, emocionální labilita, despekt k autorit
rodi . Tomu všemu rozvod manželství p íliš nep idá. Dít  se dozvídá v ci, které by v t
nemuselo,  navíc  to jsou v tšinou informace jednostranné a zkreslené.  U dít te v tomto

ku hrozí zejména pocity nejistoty, zklamání, deprese, úzkosti. M že se u n j projevit
delikventní chování, užívání drog, sexuální promiskuita a jiné patologické chování.

Rozvod a d ti ve v ku sedmnácti až devatenácti let

ti v tomto v ku mají plnou hlavu sebe a zase sebe. Nemají sebemenší zájem
zabývat se problémy rodi . O ekávají, že u nich budou mít zázemí, a t žko snášejí, že
by takovým zázemní m ly být ony samy. Nepohoda doma v tomto v ku vede
k  obrannému  mechanismu  v  podob  „út ku“.  Dít  se  snaží  vymanit  z  rodiny  a  najít  si
pot ebnou oporu jinde – nap . v p ed asném s atku.

Rozvod a dosp lé d ti

 se to nezdá, tak i dosp lí berou rozvod rodi  pom rn  t žce. P ece jen rodi e
a  jejich  vztah  byly  po  celé  d tství  a  dospívání  ur itým  vzorem.  A  jestliže  se  zdálo,  že
jejich vztah vydrží nav ky, pak je rozvod o to v tším šokem. Dosp lé d ti mohou ztratit
jistotu ve svém vlastním vztahu.



te si také:
Pro  se vlastn  rozcházíme
Desatero rozvodové komunikace
Praktický pr vodce rozvodem

Zdroj: Novák, T., Pr chová, B.: edrozvodové a rozvodové poradenství. Grada, Praha
2007.
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