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do praxe oč ima expertů
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Úvod
Realizátorem projektu Interdisciplinární spolupráce v soudním okrese Nový Jičín je
Moravskoslezský kraj, dalšími zapojenými subjekty jsou jednotlivé orgány sociálně-právní
ochrany dětí, Centrum psychologické pomoci (CEPP), Centrum sociálních služeb, soudci a
soudkyně, soudní tajemnice a mediátor/ka. Projekt je realizován od června 2017 do května
2020, kvalitativní evaluace projektu je ukončena k 31. 1. 2020 odevzdáním této evaluační
zprávy.
V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:


KA1 Podpora a rozvoj interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti
v regionu NJ (činnost a vzdělávání členů řídícího výboru)



KA2 Vzdělávání všech aktérů interdisciplinární spolupráce (vzdělávání OSPOD)



KA3 Podpora služeb (zajištění vybraných služeb nutných pro naplňování
cochemského modelu)



KA4 Tvorba podpůrných a metodických materiálů k realizaci interdisciplinární
spolupráce (tvorba metodického materiálu pro šíření dobré praxe)



KA5 Podpora činnosti interdisciplinárních týmů v jiných okresech a šíření dobré
praxe (šíření dobré praxe mimo soudní region Nový Jičín)



KA6 Evaluace (vyhodnocení úspěšnosti cochemského modelu)

Cílem projektu je rozvoj a prohloubení interdisciplinární spolupráce výše uvedených subjektů
za účelem efektivnějšího přístupu při řešení opatrovnických sporů ve věci nezletilých dětí.
Prostředkem dosažení stanoveného cíle je tzv. Cochemský model, který staví na úzké
spolupráci a jednotném přístupu všech zapojených subjektů. Díky tomu je řešení soudních
sporů rychlejší. Zároveň dochází k posilování rodičovských kompetencí kvůli přenosu
zodpovědnosti z institucí na samotné rodiče, kteří jsou vedeni k tomu, aby svou rodičovskou
roli pozvedli nad partnerský spor, a tím minimalizovali jeho dopad na dítě.
Evaluátor v rámci realizace evaluace zpracoval dotazník pro rodiče, který byl předán
realizátorovi

projektu.

V rámci

samotné

kvalitativní

evaluace

pak

proběhlo
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polostrukturovaných rozhovorů (červen 2018), a dvě kola fokusních skupin (vždy po dvou
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skupinách; leden 2019 a prosinec 2019). Realizátorovi byly předány dvě průběžné zprávy.
Cílem rozhovorů a fokusních skupin bylo zjistit, jak zavádění cochemských prvků do praxe
vnímají samotní zástupci zapojených institucí a jaké jsou dle nich přínosy a negativa
inovativního přístup. Záměrem bylo také zaznamenat případné názorové posuny v čase. Cílem
závěrečných fokusních skupin bylo rovněž zjistit, jak se dle jednotlivých zástupců institucí
podařilo prvky cochemského přístupu do praxe implementovat, tedy zda bylo dosaženo
deklarovaného cíle a jaké jsou dopady projektu směrem k zapojeným subjektům a uživatelům.
Závěrečná fokusní zpráva je rozdělena do kapitol, které se zaměřují na tyto čtyři oblasti:
a) rozšíření kompetencí zapojených pracovníků,
b) dostupnost a znalost služeb ostatních profesí v rámci interdisciplinárního týmu,
c) negativa a pozitiva vyplývající se spolupráce v rámci interdisciplinárního týmu,
d) vliv na práci s klienty (z pohledu efektivity a časové dotace na klienta), zapojení
dítěte.
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Dopad projektu na navýšení kompetencí pracovníků zapojených
subjektů
Cílem projektu bylo zavedení inovativního postupu, který bude mít pozitivní dopad na řešení
opatrovnických sporů ve věci nezletilých dětí. Zavedení inovace znamená rovněž modifikaci
existujících postupů práce, což je spojeno nejen s osvojením si nových postupů, ale především
s přijetím principů změny. To značí nejen získání nových znalostí a dovedností, ale také
změnu osobního náhledu na možnosti a správné postupy řešení rodičovských sporů. Jak
sdělili zapojení aktéři, právě ochota či neochota přijmout nové postupy byla základní
překážkou pro pozitivní přijetí inovativního přístupu na straně některých pracovníků. Část
pracovníků (OSPODu, soudu) nebyla přesvědčena o přínosu inovativního přístupu, naopak
byli toho názoru, že již zavedené a osvědčené postupy jsou zcela dostačující. Rovněž se
obávali, že Cochemský přístup, který klade hlavní míru zodpovědnosti na rodiče, není zcela
v souladu

s požadavky

na

profesní

postup

pracovníka/pracovnice

OSPOD

–

pracovník/pracovnice OSPOD je odborníkem/odbornicí, který/která by měl/a vyhodnotit
situaci v domácnosti, k čemuž je nezbytná taktéž návštěva domácnosti a jednání s dítětem.
Někteří pracovníci OSPOD se obávali, že bez těchto nástrojů nemohou situaci v domácnosti
správně posoudit a zjistit tak například, zda je o dítě řádně postaráno, zda jsou naplňovány
všechny jeho potřeby. Zároveň sdělovali, že v případě, kdy situaci dostatečně neposoudí,
zodpovědnost bude na jejich straně.
Naopak část zapojených pracovníků a pracovnic OSPOD sdělila, že v podstatě principy
Cochemského modelu používala již dříve, ačkoliv je takto nenazývala. Především spolupráce
s oběma rodiči a důraz na jejich rodičovskou zodpovědnost prosazovali již dříve ve své
každodenní praxi. Zástupci všech zapojených subjektů pak upozorňovali, že problematickým
jevem jsou určité „mýty“ kolem Cochemského přístupu. Jedná se například o předpoklad
absolutního „zákazu“ komunikace s dítětem či představa, že hlavním principem Cochemského
přístupu je především uzavření společné dohody mezi rodiči (což vyvolává představu, že
pracovníci a pracovnice mohou vyvíjet na partnery tlak, aby dohodu za každou cenu uzavřeli).
Účastníci a účastnice závěrečné fokusní skupiny však uvedli, že situace se v mnohém změnila
a díky přenosu příkladu dobré praxe došlo ke změně postojů na straně řady soudců/soudkyň a
pracovníků/pracovnic OSPOD. Je však zřejmá přetrvávající potřeba důkladného vzdělávání a
informování o principech Cochemského přístupu.
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Jako každý inovativní postup, i tento procházel dílčími změnami s ohledem na průběžné
poznatky z praxe. Což zmiňovali taktéž účastnice a účastníci všech proběhlých fokusních
skupin – celý proces se vyvíjel, postupně se zkvalitňovala komunikace mezi jednotlivými
aktéry a nastavovala se podoba spolupráce. Dle účastnic a účastníků závěrečné fokusní
skupiny se navíc podařilo sdílet dobrou praxi také mimo okresní soud Nový Jičín. Postupně se
objevují další okresy, které se vydávají na obdobnou cestu a chtějí přenést co jak největší
míru zodpovědnosti ze státu na rodiče. Pracovnice poradny se také setkávají s tím, že za nimi
přijíždějí kolegové a kolegyně z dalších poraden a ptají se jich na dílčí postupy. Taktéž se dle
účastníků a účastnic závěrečné fokusní skupiny podařilo zvýšit mezi lidmi povědomí o tom,
že jsou to rodiče, kdo nese primární odpovědnost za dítě. Byl rovněž zaznamenán posun na
straně advokátů, kteří začínají více respektovat principy Cochemského přístupu.
Součástí projektu bylo také vzdělávání pracovníků. To je již od počátku hodnoceno
ambivalentně. Pracovníci vnímají, že se úroveň vzdělání vyvíjí, zpočátku nebylo tolik
kvalitní, postupem času se jeho úroveň zlepšovala. Vítají, že se díky školení mohli setkat
s kapacitami v oboru. Někteří zapojení aktéři by však více uvítali, kdyby bylo školení
rozděleno dle jednotlivých profesí, protože to co jedněm přišlo nové a přínosné, bylo pro
druhé již zažitou praxi, dávno známou skutečností. Jako přínos je však vnímána možnost o
těchto „známých skutečnost“ pohovořit s někým, kdo je z jiné profese a problematiku tak
vnímá z odlišného úhlu. Aktéři a aktérky by přivítali, kdyby školení bylo zároveň více
systematické, jednotlivá školení na sebe navazovala a dílčí témata byla postupně probírána
více do hloubky. Taktéž by si přáli více praktických, výcvikových seminářů. Jak sdělovali,
získání znalostí je jedna věc, ovšem jejich zavedení do praxe je obtížnější. Z konkrétních
témat by pak aktéři a aktérky přivítali více vzdělávacích aktivit zaměřených na mediaci, která
je především pro pracovníky OSPOD naprosto novým přístupem – při společném setkání
rodičů na OSPOD funguje pracovník / pracovnice často jako mediátor, protože rodiče jsou
v partnerském konfliktu, nechtějí spolu komunikovat, mají mezi sebou řadu osobních
nedořešených záležitostí. Zároveň musí mít pracovník / pracovnice po celou dobu na paměti,
že cílem není řešení partnerského konfliktu, ale dohodnout se na výchově a vzdělávání dítěte /
dětí.
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Interdisciplinární spolupráce, její specifika a přínosy
Interdisciplinární spolupráce je hlavním pilířem Cochemského modelu. Jednotný postup
všech zapojených subjektů zajišťuje přehlednost pro jednotlivé pracovníky a pracovnice a
klienty (rodiče a děti). Sjednocený proces s sebou nese pocit jistoty – ke všem je přistupováno
stejně, celý proces je transparentní.
Aktéři a aktérky procesu vidí hlavní přínosy v těchto faktorech:
-

vzájemné spolupráci,

-

komunikaci mezi jednotlivými subjekty,

-

předávání si informací, jejich osvětlování,

-

znalost rolí a kompetencí jednotlivých subjektů,

-

jednotnost, transparentnost,

-

důvěra, osobní setkávání, znalost konkrétních pracovníků.

Jak je již uvedeno výše, aktéři se více poznali díky vzdělávacím aktivitám, ale také díky
pravidelným setkáváním. Díky těmto setkáním se s anonymních pracovníků stali konkrétní
lidé, což napomohlo vylepšení spolupráce. Taktéž došlo k vyjasnění rolí, kompetencí,
možností a limitů jednotlivých pracovníků a pracovnic. Vzájemná setkávání umožňovala
rovněž diskuzi nad spornými či nejasnými otázkami. Jednotliví aktéři a aktérky mohli
poskytnout svůj odborný úhel pohledu, což umožnilo nastavit podobu spolupráce tak, aby
byla přínosná pro cílovou skupinu (rodiče, děti) a zároveň nebyla v rozporu s možnostmi
(legislativními, profesními) jednotlivých institucí.
V počáteční fázi projektu nepanovaly shody v tom, co je součástí Cochemské praxe a jak
konkrétně postupovat při řešení jednotlivých případů. Především pracovnice a pracovníci
OSPODu vyjadřovali obavy z toho, že některé postupy nejsou ve shodě s metodickými
doporučeními MPSV, které vnímají jako závazné (respektive je dle sdělení jejich dodržování
vyžadováno zástupci Krajského úřadu). Shoda nepanovala například v tom, zda má pracovník
hovořit s dítětem či nikoliv, zda má probíhat šetření v domácnosti. Rovněž byla diskutována
vhodnost užití postupu u všech domácností, například také u těch s výskytem domácího násilí
či s předpokladem nedostatečného naplňování práv a potřeb dítěte. Jak bylo ostatně zmíněno
také na závěrečné fokusní skupině, někteří pracovníci se domnívali, že základem
Cochemského modelu je uzavření dohody a byla tak sdělována obava, že může docházet
k uzavírání dohod pod nátlakem. Rovněž se obávali, že pokud nebude do celého procesu
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aktivně zapojeno také dítě, nebude dohoda dostatečně odrážet jeho potřeby. Proti tomu stojí
argument, dle kterého by měla být intervence do rodinných záležitostí minimalizována, rodiče
jsou těmi, kdo mají hlavní zodpovědnost za dítě a cílem je především posilovat přijetí
rodičovské zodpovědnosti, která nezaniká zánikem partnerství.
Pracovníci OSPOD měli rovněž v počátcích projektu dojem, že je jim inovace nařizována,
aniž by byli vnímáni jako rovnocenní partneři, někteří se domnívali, že vykonávají de facto
práci za soudy. Při poslední fokusní skupině už tyto názory nezaznívaly. Účastnice a účastníci
ze všech zapojených subjektů naopak sdělovali, že jako velký přínos projektu vnímají posun
od individualizované práce k týmové spolupráci – všechny zapojené subjekty mají jeden cíl,
komunikují spolu, v centru jejich práce je konkrétní případ, na němž všichni rovnocenně
pracují v rámci svého profesního zařazení. Soudci, soudkyně a pracovníci a pracovnice
poraden pak vítají, že k nim již chodí edukovaní rodiče, kteří ví, co bude následovat – ačkoliv
jsou někteří rodiče stále překvapeni, že dostávají všude stejné informace, v důsledku je pro ně
celý proces transparentní a jasně čitelný.
Ze závěrečných fokusních skupin vyplývá, že zapojení aktéři a aktérky si přejí pokračovat
v nastaveném postupu, a to včetně možnosti setkávání a předávání si informací. Je pro ně
důležité, že již nejsou anonymními zástupci organizace, ale že se navzájem znají, spolupráce
tak není tolik formální. Zároveň se již nebojí konzultovat obtížné aspekty konkrétních
případů, diskutovat nejasnosti apod. To by dle nich bez vzájemné známosti nešlo. Co se
samotného procesu týče, ani zde si již nejsou dle svého tvrzení schopni představit, že by se
vrátili zpět k dříve používaným postupům.
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Přínosy a limity inovace pro práci s klienty
Zavedení inovačního přístupu mělo značný vliv na proces řešení opatrovnických sporů ve
věci nezletilých dětí. Jak však upozorňovali členové a členky foksuních skupin, aby měl
proces požadované (dlouhodobé) dopady musí mít pracovníci jednotlivých zapojených
subjektů zvnitřněny především principy Cochemského přístupu. Hlavními přínosy jsou
přehlednost, předvídatelnost, rychlost. Celý proces se stal přehledným, má jasně
stanovenou posloupnost jednotlivých kroků. Díky tomu, že jsou oběma rodičům předávány
stejné informace všemi participujícími institucemi, stává se celý proces rovněž
předvídatelným – rodiče jsou již na začátku obeznámeni s tím, jak bude vše probíhat a co je
cílem. Tyto informace se navíc neliší instituci od instituce a jsou podávány oběma rodičům
zároveň – proces je tedy transparentní, rodiče nemohou tvořit koalice s pracovníky. Jelikož je
celý proces jasně nastavený, zrychluje se dle oslovených aktérů rychlost řešení případů,
dochází rychleji k dohodě (to neplatí u majetkového vyrovnání, na tuto část sporu nemá
Cochemský přístup žádný zásadní vliv). To má pozitivní vliv na rodiče, kteří nesetrvávají
dlouho v (otevřeném) sporu, ale především na dítě, které se dlouhodobě neocitá v nejasné
situaci, kdy neví, co pro něj vlastně rozvod rodičů znamená v každodenní praxi. Rychlost
však snižuje množství opatrovnických sporů.
Zavedení principů Cochemské praxe znamenalo pro rodiče změnu zažité praxe – rodiče
začali být vedeni k tomu, aby díky zájmům dítěte odhlédli od svého partnerského konfliktu a
zaměřili se na posilování schopností vzájemné komunikace a domluvy. S rodiči je
komunikováno především společně, na všechny schůzky jsou zváni oba dva. Společné jednání
s oběma rodiči tak funguje jako prevence konfliktů a konfliktních strategií - rodiče nemají
například možnost tvořit si koalice s jednotlivými pracovníky / pracovnicemi, ubylo
„kolačních telefonátů“ od jednotlivých rodičů pracovnicím a pracovníkům OSPOD. Díky
tomuto a také díky sjednocenému postupu a informacím, které dostávají od zaměstnanců a
zaměstnankyň jednotlivých institucí, se stává celý postup pro rodiče transparentním a jasným.
Rodič se stává edukovaným, k soudu či do poradny již přichází s informacemi o tom, jak je
nutné postupovat, již od společné schůzky na OSPODu je mu vysvětleno, že v centru zájmu je
dítě a jeho potřeby. Jak bylo sděleno na závěrečné fokusní skupině, cílem není dohoda, ale
především porozumění tomu, že zánikem partnerství nezaniká rodičovská odpovědnost, je
potřeba, aby bývalí partneři dokázali i nadále společně komunikovat o věcech týkajících se
dítěte a nezatahovali dítě do partnerského sporu.
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V žádném případě by tak pracovník a pracovnice neměli na rodiče vyvíjet nátlak vedoucí
k uzavření dohody. Měli by však rodiče motivovat k jejímu uzavření tak, aby byla především
v zájmu dítěte, zároveň však akceptovatelná oběma rodiči. Pokud oba rodiče nepřijmou obsah
dohody, může dojít k znovuobnovení sporu. Pracovnice OSPOD uváděli, že k tomu také
dochází, ale jedná se o ojedinělé případy. Zde je potřeba zmínit že uzavírání dohod může být
dle některých pracovníků obtížné v případě partnerství s výskytem domácího násilí.
Pracovníci a pracovnice OSPOD dále uvedli, že jako přínos vnímají skutečnost, že se pro
rodiče stali více partnery a ne obávanou institucí.
Jak je uvedeno výše, v centru je dítě a jeho potřeby. Cílem tak je, aby rozvod rodičů měl na
dítě co jak nejmenší negativní vliv. Jak upozorňovali někteří účastníci a účastnice závěrečné
fokusní skupiny, na rozvod by mělo být nahlíženo především jako na sociální záležitost –
běžný rozpad rodiny by se neměl psychologizovat, jedná se o sociální jev. S tím souvisí
otázka, do jaké míry by mělo být do celého procesu dítě vtaženo. V původním nastavení mělo
být dítě do sporu zapojeno jen minimálně – o celé situaci by jej měli především informovat
rodiče, ti by se měli vzájemně dohodnout na dalším způsobu výchovy a vzdělávání dítěte (s
ohledem na jeho zájmy). Od počátku tak probíhala kolem participačního práva dítěte debata.
Někteří pracovníci a pracovnice OSPOD přínosnost takovéto praxe rozporovali – byli toho
názoru, že bez rozhovoru s dítětem není možné posoudit situaci v domácnosti co jak nejvíc
objektivně, limituje to možnost zavčas zjistit, zda se nejedná o dítě ohrožené. Tito pracovníci
a pracovnice se taktéž domnívali, že ačkoliv je deklarováno, že dítě je v centru pozornosti,
není tomu tak ve chvíli, kdy je z případu zcela vyloučeno. Jiní pracovníci a pracovnice se
však domnívali, že dítě již tak prožívá obtížné období a mělo by tak být do případu vztaženo
co jak nejméně, neměl by se z něj stávat zdroj informací či důkazní prostředek. V případě
zájmu bylo v rámci projektu umožněno dítěti navštěvovat dětskou skupinu (tato však již
nejspíše nebude po skončení projektu dále fungovat, chybí zdroj financování), taktéž byly
vypracovány informační materiály pro dítě. Dle účastníků a účastnic závěrečné fokusní
skupiny se má hovořit s dítětem jen v případě, kdy je to nezbytně nutné a jeho zapojení by se
vždy mělo realizovat citlivě. Nyní však není ještě zcela jasné, jak bude participace v praxi
nastavena. Dle účastnic účastníků závěrečné fokusní skupiny se navíc jedná v podstatě o
systémový problém, kdy je na rozvádějící se rodiče a jejich děti kladen mnohem větší zátěž
než na rozcházející se nesezdané partnery a jejich děti. Ostatně i v rámci Cochemského
přístupu je dítě informováno o zásadních aspektech nastalé situace, má právo se mimo jiné
rozhodnout, jakým způsobem chce být informováno (rodiči, e-mailem prostřednictvím
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odpovědného pracovníka apod.). Diskuze okolo míry a podoby zapojení dítěte s ohledem na
jeho potřeby a platnou legislativu dokazuje přínosnost projektu v rovině interdisciplinární
spolupráce. Zástupci jednotlivých institucí si předávají svá stanoviska a debatují o nich, díky
čemuž se minimalizuje prostor pro vytváření domněnek a zvyšuje možnost nalezení
optimálního nastavení procesu.
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Závěry
-

Díky příkladům z praktického zavádění principů Cochemského přístupu do praxe
vzrostlo povědomí o základních principech a zvýšil se pozitivní náhled na přístup jak
na straně odborníků, tak rodičů.

-

Vzdělávání by mělo být více systematické a postupně rozvíjet jednotlivé kompetence.
Zároveň by mělo být vzdělání zaměřeno na osvojování a prohlubování praktických
dovedností.

-

Interdisciplinární spolupráce, společný a jednotný postup při řešení případu jsou
vnímány jako zásadní přínosy projektu. S tím souvisí také možnost diskuze nad
jednotlivými tématy, sdělování nových informací, seznámení se s limity a možnostmi
jednotlivých zapojených subjektů.

-

Hlavními přínosy jsou také přehlednost, předvídatelnost, rychlost procesu pro
všechny zapojené strany. Rychlost je však omezena množstvím řešených případů.

-

Pracovníci a pracovnice OSPOD se pro rodiče stali více partnery a ne obávanou
institucí.

-

V průběhu projektu byla patrná změna v postoji některých zapojených osob. Znatelný
příklon k pozitivnímu přijetí je pak dle účastníků a účastnic fokusních skupin dán
mimo jiné zkvalitňováním vzájemné komunikace, ale také bližším seznámením se
s konkrétními pracovníky jednotlivých organizací a možnostmi a limitami jejich práce.
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