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ABSTRAKT 

Projekt Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem rodičů v Praze byl 
realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, výzvy číslo 95 organizacemi APERIO – Společností 
pro zdravé rodičovství, z. s. a Ligou otevřených mužů, z. s. Cílem projektu bylo minimalizovat dopady 
rodičovského rozchodu/rozvodu na děti.  

Evaluační přístup kombinuje práci s existujícími daty a sběrem primárních dat. Bylo provedeno online 
dotazníkové šetření (CAWI) u rodičů před prvním a po posledním setkání rodičovského programu a následně 
tři měsíce po jeho ukončení. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření mezi klienty individuálního 
poradenství, které Aperio poskytuje, a to za oba roky projektu. V rámci evaluace byly také vyhodnoceny 
evaluační dotazníky sbírané v souvislosti s realizací kulatých stolů. V období od ledna 2020 do října 2021 
proběhlo celkem sedm hloubkových rozhovorů se členy realizačního týmu, s lektory programů pro rodiče 
a s lektory dětské skupiny. 

Cílem této evaluace je ověřit, zda skutečný průběh realizace odpovídá plánovanému nastavení projektu, zda 
jsou vytvářeny všechny plánované výstupy projektu a zda jsou projektové aktivity realizovány vhodným 
způsobem. Evaluace rovněž popisuje stav projektu po zasažení omezením běhu v rámci vládních nařízení 
v souvislosti s epidemií COVID-19, které mělo zásadní vliv na realizaci plánovaných aktivit, a to především 
z důvodu omezení osobního setkávání.  

Předmětem závěrečné evaluace bylo ověření cílů projektu (tj. výsledky dotazníkových šetření a evaluačních 
škál u rodičů i dětí v porovnání se začátkem projektu). 

Účastníci rodičovského programu byli ve velké míře spokojeni jak s obsahem, tak s organizací programu 
pro rodiče. Ve velké míře pozitivně byli hodnoceni lektoři programu, odborné zaměření programu 
i využitelnost získaných dovedností. Téměř u všech respondentů došlo ke zvýšení jejich znalostí týkajících 
se rozchodové fáze a respondenti díky programu dostali potřebné informace o návazných odborných 
službách. U většiny respondentů program také naplnil vytyčená očekávání a téměř všichni respondenti 
využívají zjištěné dovednosti a poznatky, dá se tedy říci, že program naplnil potřeby účastníků. Naprostá 
většina rodičů pak vnímala, že jejich účast v programu pomohla i jejich dětem. 

Součástí evaluace bylo i hodnocení toho, nakolik se podařilo udržet či zlepšit well-being dětí. Pro zjištění well-
beingu dětí byla pak zvolena normovaná škála Kidscreen. Vyhodnocení této škály ukázalo, že za dobu trvání 
programu se statisticky významně zlepšil well-being dětí zapojených rodičů.  

Počet intervencí individuálního poradenství se na základě aktivit projektu zvýšil, a to díky navýšení kapacit 
pracovníků poskytujících jednotlivé druhy poradenství. Respondenti z řad klientů tohoto poradenství byli 
až na výjimky s poskytovaným poradenstvím spokojeni, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce 
organizační. Ve velké míře byli spokojeni především s přístupem pracovníků, kteří jim poradenství 
poskytovali. Naprostá většina respondentů hodnotila poradenství jako přínosné pro řešení jejich aktuální 
situace, a to mimo jiné díky tomu, že během poradenství obdrželi potřebné informace. 

Jedním z dílčích cílů projektu bylo i předání zkušeností pracovníkům OSPOD a dalším pracovníkům ve veřejné 
správě, kteří se v praxi věnují sociálně právní ochraně dětí a podpoře rodin procházejících rozchodem. Toto 
bylo realizováno formou kulatých stolů. Zapojení odborníci byli s těmito kulatými stoly spokojeni. Více než tři 
čtvrtiny respondentů z řad účastníků kulatých stolů deklarovalo, že se díky kulatému stolu dozvěděli něco 
nového o možnostech podpory rozcházejících se rodičů a jejich dětí. Téměř všichni respondenti, kteří pracují 
s rodiči v rozvodové či rozchodové situaci by svým klientům doporučili program „Rozchodem rodina 
nekončí“. 



 

6 

ZÁVĚREČNÁ EVALUACE PROJEKTU 

1.1 ÚVOD 

Projekt Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem rodičů v Praze byl 
realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, výzvy číslo 95 v období 1. 1. 2020–30. 4. 2022. 
Příjemcem projektu byla organizace APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s., partnerem projektu 
byla organizace Liga otevřených mužů, z.s. 

Cílem projektu bylo minimalizovat dopady rodičovského rozchodu/rozvodu na děti, a to pomocí těchto 
dílčích cílů: 

1. Zachytit co nejvíce rodičů, kteří se rozcházejí/rozvádějí, umožnit jim zklidnění a poskytnout základní 

informace pro prevenci eskalace a eliminaci rodičovského konfliktu. 

2. U motivovaných rodičů zvýšit kompetence pro zvládání konfliktu, otupit hranu negativním emocím 

a zvýšit jejich citlivost vůči potřebám dítěte. 

3. Přímou prací s dětmi zvýšit jejich resilienci vůči ztrátě úplné rodiny a udržet jejich well-being. 

4. Zajistit dostatek podpůrných poradenských služeb pro rodiče i děti. 

5. Zpracovat zkušenosti z práce s rodinami a předat je pracovníkům OSPOD a dalším pracovníkům 

ve veřejné správě, kteří se v praxi věnují sociálně právní ochraně dětí a podpoře rodin procházejících 

rozchodem. 

Primární cílovou skupinou projektu byli rodiče, kteří se v době trvání projektu rozcházejí anebo již rozešli, 
a jejich děti do 18 let. Kritériem pro zapojení dětí rozcházejících se či rozešlých rodičů do projektu byl souhlas 
obou rodičů. Rodiče se mohli zapojit dle zájmu do třech projektových oblastí: 

▪ poradenství, kdy kritériem výběru byla pouze příslušnost k cílové skupině, 

▪ edukační program, kdy kritériem výběru byla ochota řešit svou rodinnou situaci a dokončit 
účast v programu, 

▪ návazné podpůrné služby, kdy kritériem byla zvýšená potřeba a motivace řešit konflikt. 

Sekundární cílovou skupinou byli zaměstnanci opatrovnických soudů (včetně soudců) a OSPOD na městských 
částech hl. m Prahy. Kritérii výběru byla buď přímá práce s rodinami procházejícími rozchodem, nebo 
vytváření metodik práce s těmito rodinami, nebo rozhodovací pozice v této oblasti. 

1.2 METODIKA EVALUACE 

Evaluační zpráva projektu „Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem 
rodičů v Praze byla zpracován s cílem zhodnotit jednotlivé aktivity a výstupy projektu s ohledem na vytyčené 
cíle a tvorbu výstupů. 

Evaluace probíhala průběžně během realizace celého projektu. Dílčí výstupy a zjištění z evaluačních aktivit 
(včetně zpětné vazby) byly operativně poskytovány realizačnímu týmu za účelem zlepšení realizace KA a jako 
podklad pro připravovanou metodiku. Účelem závěrečné evaluace je zhodnotit jeho efektivnost (tj. zdali 
a v jaké míře byly dosaženy stanovené cíle), posoudit efekty projektu na jednotlivé cílové skupiny 
a vyhodnotit jeho dopady. Závěrečná evaluace rovněž identifikuje změny, kterých bylo díky realizaci projektu 
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dosaženo, a v neposlední řadě je předmětem závěrečné evaluace také stanovení priorit pro udržitelnost 
výstupů do budoucna. 

Předmětem závěrečné evaluace byla inovace vznikající v rámci projektu. Konkrétně se jednalo o metodiku 
práce s dětmi a rodinami ohroženými rozvodem a rozchodem (KA4) a na ní založeném edukačním programu 
(KA1 a KA3) a dále o metodiku odborného školení a na ní založené školení práce s rozcházejícími se rodinami 
pro odbornou veřejnost (KA4). 

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré evaluační činnosti musejí být zpracovány a dokončeny ještě 
před ukončením samotné realizace projektu, se závěrečná evaluace zaměřuje na vyhodnocení výstupů 
a výsledků. V případě dopadů jsou v závěrečné evaluační zprávě specifikovány předpoklady jejich dosažení, 
u cílové skupiny rodičů byly vyhodnoceny dopady edukačního programu na eliminaci rodičovského 
rozchodu/rozvodu na děti. 

1.2.1 METODY A DATA POUŽITÁ V ZÁVĚREČNÉ EVALUAČNÍ ZPRÁVĚ 

Vybraný metodologický přístup kombinuje práci s existujícími daty a informacemi se sběrem primárních dat 
specifických pro účely této evaluace. Evaluační design je založen především na rešerši projektové 
dokumentace, relevantní odborné literatury a analýze stávajících dokumentů žádajících organizací 
a dokumentů vzniklých během projektu. Dalšími pilíři navržené metodologie je kvantitativní analýza 
dotazníkových šetření realizovaných pro zhodnocení edukačního programu pro cílovou skupinu rodičů 
s dětmi a zástupců odborné veřejnosti. Tyto údaje byly dále doplněny pomocí rozhovorů s členy projektového 
týmu. Teorie změny, detailnější popis použitých evaluačních metod a evaluační matice jsou popsány 
v evaluačním plánu. 

1.2.1.1 Desk research 

Desk research v rámci evaluace představuje základní metodu, s jejíž pomocí byly zpracovány podklady 
dokumentující cíle projektu a data o výsledcích a výstupech jeho realizace. Dále byly využity výsledky 
průběžných evaluačních šetření u jednotlivých klíčových aktivit, které poskytují potřebné informace 
pro vyhodnocení jednotlivých evaluačních otázek. 

Pro závěrečnou evaluaci byly využity následující zdroje: 

➢ relevantní odborná literatura; 

➢ statistická data (výsledky dotazníkového šetření „Potřeby rozcházejících se rodin v Praze“); 

➢ anonymizované záznamy o telefonickém a online poradenství; 

➢ anonymizované záznamy o osobním poradenství a mediaci; 

➢ anonymizované záznamy o individuální podpoře dětí; 

➢ záznamy z e-learningu; 

➢ anonymizované záznamy o výběru a pohovorech s účastníky rodičovského programu; 

➢ zápisy ze schůzek s klíčovými hráči; 

➢ evaluační zprávy o proběhlých kulatých stolech; 

➢ databáze klíčových hráčů; 

➢ metodiky práce s dětmi a rodinami, metodika odborného školení; 

➢ webové stránky Aperia.  
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1.2.1.2 online dotazníkové šetření (CAWI) 

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) je metoda on-line dotazníkového šetření, kdy jsou konkrétní 
respondenti elektronickou formou pozváni k účasti na dotazování, jejich odpovědi jsou zaznamenány 
v databázi. K využití metody byla využita aplikace SurveyMonkey a Click4Survey, přenos dat probíhá 
přes zabezpečené připojení využívajícího šifrování zasílaných dat takovým způsobem, aby byla zaručena 
anonymita respondentů a ochrana dat před jejich potenciálním zneužitím. Získaná data byla vyhodnocena 
pomocí statistického softwaru (IBM SPSS Statistics). 

Tato metoda umožňuje eliminovat případné rušivé podněty, jež rozptylují pozornost respondentů, 
a poskytuje respondentům možnost volby v rámci vymezeného časového rámce, resp. vhodného termínu 
k samostatnému vyplnění on-line dotazníku. Metoda CAWI dále umožňuje každému z respondentů 
postupovat při vyplňování dotazníku vlastním tempem; v neposlední řadě je významnou výhodou zvolené 
metody sběru dat vyšší diskrétnost při poskytování odpovědí o spokojenosti či nespokojenosti s jednotlivými 
oblastmi. Absence tazatele a skutečnost, že respondent nemusí svou případnou kritiku formulovat a sdělovat 
tazateli tváří v tvář, vede k vyšší otevřenosti respondentů a snižuje výskyt efektu tzv. sociální desirability1. 

Bylo provedeno online dotazníkové šetření (CAWI) u rodičů před prvním a po posledním setkání a následně 
tři měsíce po ukončení edukačního programu. Dále bylo provedeno dotazníkové šetření mezi klienty 
individuálního poradenství, které Aperio poskytuje, a to za rok 2020 a 2021.  

Tabulka 1 Respondenti CAWI šetření 

Vzdělávací program 
pro rodiče 

Počet oslovených 
Návratnost (vstupní 

dotazník) 
Návratnost (výstupní 

dotazník) 

Návratnost 

(dopadový dotazník) 

Vzdělávací program 
pro rodiče I. běh 

19 90 % 89 % 68 % 

Vzdělávací program 
pro rodiče II. běh 

24 85 % 89 % 58 % 

Klienti poradenství 2020 127  16 %  

Klienti poradenství 2021 127  12 %  

Zdroj: INESAN 

I. běhu vzdělávacího programu pro rodiče se zúčastnilo 20 osob. Podíl respondentů, kteří se zúčastnili 
výzkumu, z celkového počtu oslovených respondentů byla u vstupního dotazníku 90 %, u výstupního 
dotazníku 89 %, u dopadového dotazníku pak 68 %.  

II. běhu vzdělávacího programu pro rodiče se zúčastnilo 27 osob. Podíl respondentů, kteří se zúčastnili 
výzkumu, z celkového počtu oslovených respondentů byla u vstupního dotazníku 85 %, u výstupního 
dotazníku 89 %, u dopadového dotazníku pak 58 %.  

Mezi respondenty z řad účastníků rodičovského programu převládaly v nadpoloviční většině ženy. 

 

 

 

 
1 Jde o jev, kdy dotazovaní zkreslují své odpovědi ve prospěch takových variant, o nichž předpokládají, že jsou konformní a očekávané. 
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Graf 1 Struktura respondentů z řad účastníků rodičovského programu z hlediska pohlaví  

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  
Zdroj: INESAN (2021, N=18/17/13/23/22/14) 

Na dotazník spokojenosti s individuálním poradenstvím za rok 2020 odpovědělo celkem 20 respondentů, návratnost 
tedy byla 16 %. Za rok 2021 odpovědělo 13 respondentů, návratnost tedy byla 12 %. Mezi respondenty v obou 
případech převládaly ženy mezi 30-59 lety s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním. 

Graf 2 Struktura respondentů z řad klientů individuálního poradenství 

Rok 2020 Rok 2021 
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vzdělání 
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Zdroj: INESAN (2021, N=20/13) 
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1.2.1.3 Samovyplňovací dotazník (SAQ) 

Součástí závěrečné evaluace bylo i souhrnné vyhodnocení evaluačních dotazníků sbíraných bezprostředně 
po skončení kulatých stolů. Účastníci byli u prvního kulatého stolu požádáni o vyplnění papírových dotazníků. 
Dotazník ve formě on-line formuláře byl zároveň zaslán všem účastníkům e-mailem s možností vyplnit jej ex-
post. U druhého kulatého stolu účastníci byli požádáni o vyplnění on-line dotazníku. Ten byl zaměřen 
na spokojenost s předanými informacemi, jejich přínos a využitelnost inovace v praxi. Každý účastník 
vyplňoval dotazník samostatně. 

Tabulka 2 Respondenti SAQ šetření 

Kulatý stůl Počet oslovených Počet respondentů Návratnost 

Kulatý stůl 9. 6. 2020 39 20 51 % 

Kulatý stůl 30. 9. 2021 40 23 58 % 

Zdroj: INESAN 

 

Formou samovyplňovacího dotazníku byl i lektorský deník. Strukturovaný výzkumný deník byl předem 
vyplněn sadou otázek, na které respondenti v určitých intervalech odpovídali, bez asistence výzkumníka 
či tazatele. Cílem bylo zachytit události, reflexe, nálady nebo interakce, a to v čase, kdy se objeví. Průběžný 
reportingový deník byl vyplňován lektory/ky vzdělávacího programu pro rodiče a zaměřil se na průběžné 
hodnocení účastníků programu z hlediska jejich připravenosti, vnímaného posunu jednotlivců či skupiny 
na základě probíraného tématu setkání. 

1.2.1.4 individuální hloubkový ROZHOVOR (IHI) 

Individuální hloubkový rozhovor (resp. polostrukturovaný rozhovor) je metodou kvalitativního šetření, 
kdy formou rozhovoru tazatel hovoří s respondentem na základě připraveného scénáře. Respondentovi 
umožňuje flexibilně reagovat podle jeho individuální zkušenosti a názorů na zkoumanou problematiku. Touto 
metodou lze získat konkrétní a individualizovaný popis zkušenosti předem definovaných typů (vzorků) 
respondentů. Celkem proběhly čtyři rozhovory s lektory programu pro rodiče, jeden rozhovor s lektorkou 
dětské skupiny a dva rozhovory se zástupci projektového týmu.  

 

1.3 PRŮBĚH PROJEKTU 

Následující kapitola přináší informace o průběhu projektu a přehled jednotlivých klíčových aktivit spolu 
s termíny dokončení jejich výstupů, jež jsou relevantní z hlediska prováděné evaluace.  

1.3.1 PRŮBĚH KA 1 

Cílem klíčové aktivity 1 byla realizace dvou běhů vzdělávacího programu pro rodiče v rozchodu. Celkem 
se program sestával ze sedmi tříhodinových setkání. Vzdělávací program byl doplněn o e-learningový kurz 
pro rodiče v rozsahu 25–35 hodin. 

Původní termín prvního běhu rodičovského programu byl plánován na období 19. říjen–7. prosinec 2020. 
S ohledem na celospolečenskou situaci (COVID-19 a související vládní nařízení omezující shromažďování) 
nebylo možné program založený na setkávání účastníků v plánovaném termínu zahájit a několikrát byl termín 
zahájení odkládán. 
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Koordinátorky o změnách v zahájení programu a jiných aktualizacích průběžně informovaly potvrzené 
zájemce, zodpovídaly případné dotazy a informovaly o možnostech využití individuální podpory (viz KA2). 

Počet účastníků programu a forma setkání byly uzpůsobeny nařízením omezujícím možnosti setkávání (PES). 
První běh byl zahájen prezenční formou, s ohledem na 3. stupeň PES musel být uzpůsoben počet účastníků 
ve skupinách na 10 osob (maximální kapacita pro vnitřní setkávání) – ze dvou skupin byly vytvořeny tři a někteří 
zájemci byli dodatečně odmítnuti. Od druhého setkání, v souvislosti se zhoršující se situací byl program 
překlopen do distanční formy, kdy byli účastníci rozděleni do podskupin, střídající se v prezenční a on-line 
účasti. Od třetího setkání pak musel být program kvůli opět zpřísněným opatřením omezujícím prezenční 
setkávání překlopen celý do on-line verze, a tak byl realizován až do posledního setkání. 

Druhý běh byl kvůli zhoršeným epidemiologickým podmínkám zahájen distanční formou. Od třetího setkání 
bylo možné vzhledem k vládním nařízení realizovat program prezenčně.  

Výstupem klíčové aktivity je celkový počet podpořených rodičů ve vzdělávacím programu. Tento počet slouží 
jako monitorovací indikátor výsledků projektu. Celkem mělo být podpořeno 48 rodičů v rozchodové fázi. 
Celkem 30 osob pak bylo podpořeno v rozsahu větším než 40 hodin oproti plánovaným 48, tento indikátor 
byl naplněn ze 62,5 %. Tento nižší počet byl způsobem především tím, že kvůli situaci související s pandemií 
COVID-19 organizátoři museli omezit počet účastníků, kteří se účastnili prvního běhu programu. Dále pak 
častými změnami vnějších podmínek ovlivňující možnost osobního setkávání, které ovlivňovaly tuto klíčovou 
aktivitu a nebylo možné je ovlivnit (viz průběh KA 2).  

Tabulka 3 Výstupy KA 1 
Vzdělávací program pro rodiče v rozchodu Předpokládaný počet 

účastníků 
Podpořeno více 

než 40 hod. 

Datum konání 

I. běh 24 16 14. 12. 2020–1. 2. 2021 

II. běh 24 14 17. 5. 2021–28. 6. 2021 

CELKEM  48 30  

Zpracování: INESAN 

Všichni účastníci programu pro rodiče byli informováni o možnosti využití přímé podpory – „příspěvku 
na hlídání“ v době své účasti v programu či na osobním poradenství či mediaci. Celkem byla tato forma 
podpory v rámci obou běhů programu využita 12 rodiči, z nichž někteří rodiče tuto podporu využili 
opakovaně, někteří jednorázově.  

Tabulka 4 Výstupy KA 6 

Výstupy Plánováno Realizováno Splněno  

Počet podpořených rodičů – příspěvek na hlídání dětí 
v době účasti na rodičovském programu (KA1), 
osobním poradenství či mediaci (KA2) 

48 12 30. 9. 2021 

Zpracování: INESAN 

1.3.2 PRŮBĚH KA 2 

V rámci druhé klíčové aktivity bylo rodičům v rozchodové fázi poskytováno poradenství. Individuální 
poradenství a mediace pro účastníky vzdělávacího programu byla realizována v období probíhajícího kurzu 
a až do ukončení projektu. Telefonické a online poradenství a individuální poradenství byly dále poskytovány 
cílové skupině rodičů v rozchodu bez nutnosti účasti na vzdělávacím programu a po celou dobu trvání 
projektu. 

Poskytování osobního psychologického a právního poradenství ovlivnila epidemie COVID-19 a související 
protiepidemická opatření, zejména v období 10/2020–3/2021. Opakovaně nastávaly situace, kdy klient zrušil 
předem domluvenou konzultaci z důvodu horšící se epidemie, či byla vydána nařízení omezující osobní 
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setkávání. Byla schválena změna projektu, která reagovala na nastalou situaci – poskytování individuálního 
osobního poradenství bylo umožněno i on-line a telefonickou formou, aby se předešlo prodlevám při řešení 
akutních potřeb klientů.  

Zároveň situace spojená s šířením viru COVID-19 přinesla zvýšenou poptávku cílové skupiny o odborné právní 
konzultace v souvislosti s vydávanými opatřeními a zvýšenou poptávkou o právní konzultace týkající 
se uspořádání péče o děti v krizovém období. 

Mezi výstupy této klíčové aktivity patří objem poskytnutého poradenství pro cílovou skupinu rodičů 
v rozchodu, respektive rodičů v rozchodu účastnící se vzdělávacího programu (KA1). Byly hodnoceny počty 
poskytnutých intervencí, spokojenost klientů a hodnocení změny vlastních kompetencí. 

Individuální poradenství a mediace pro účastníky vzdělávacího programu byly využívány v menší míře, 
než bylo původně plánováno. Důvodem tohoto nižšího využívání bylo omezení osobního setkávání související 
s epidemií COVID-19. 

Tabulka 5 Výstupy KA 2 
Výstupy Plánováno Realizováno do 

konce roku 2021* 
Předpokládané 
ukončení aktivit  

Poskytnuté telefonické poradenství rodičům 
v rozchodu (Linka pro mámy a táty) 

100 hovorů 
(390 hodin 
dostupnost) 

303 hovorů 
471 hodin 

30. 4. 2022 

Telefonické právní poradenství 130 hodin 232 hodin 30. 4. 2022 
Poskytnuté individuální právní / psychologické 
poradenství rodičům v rozchodu 

80 hodin 213 hodin 30. 4. 2022 

Poskytnuté individuální právní / psychologické 
poradenství pro účastníky vzdělávacího programu 

144 hodin 78 hodin 30. 4. 2022 

Poskytnutá mediace pro účastníky vzdělávacího 
programu 

324 hodin 74 hodin  30. 4. 2022 

On-line psychologické a právní poradenství 100 hodin 125 hodin 30. 4. 2022 

*Pozn.: údaje jsou platné ke 31. 12. 2021 
Zpracování: INESAN 

 

1.3.3 PRŮBĚH KA 3 

V rámci klíčové aktivity 3 byly realizovány dvě podpůrné skupiny pro děti rozcházejících se rodičů. Skupina 
fungovala paralelně s probíhajícím vzdělávacím programem pro rodiče (KA1). 

Přihlašování zájemců do dětské skupiny probíhalo prostřednictvím rodičů, kteří se hlásili do KA1. 
Při pohovoru s koordinátorkou byli informováni o možnostech zapojení dětí do dětské skupiny, dále 
o možnostech využití individuální podpory pro své děti. Někteří rodiče využili možnosti toho, aby se jejich 
dítě před zahájením programu individuálně setkalo s lektorkami dětské skupiny. Cílem tohoto setkání bylo 
ověřit, zda je pro dítě zapojení do skupiny vhodné, a také odstranit obavy dítěte z účasti ve skupině a navázat 
přátelský kontakt. 

Individuální podpora byla dětem poskytnuta v případech, kdy skupinová podpora nebyla z různých důvodů 
pro dítě vhodná. Podpora byla poskytnuta dětským psychoterapeutem. Tuto podporu mohli rodiče účastnící 
se KA1 pro své děti čerpat v období od zahájení kurzu do konce projektu. V případě potřeby byl na základě 
domluvy tento termín prodloužen. O individuální podpoře byly evidovány anonymizované záznamy.  

S ohledem na zhoršenou epidemiologickou situaci na konci roku 2020 byly děti z první dětské skupiny 
rozděleny do dvou menších skupin pro prezenční setkávání (mladší a starší děti). Po dalším omezování 
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skupinového setkávání proběhla první dětská skupina převážně online formou. První skupiny se účastnilo 
celkem sedm dětí. Druhá skupina byla opačně ovlivněna zlepšující se epidemiologickou situací a uskutečnila 
se ve větší míře prezenčně. Druhou skupinu navštěvovalo 14 (později 15) dětí, které byly rozděleny na dvě 
skupiny. 

Celkem bylo podpořeno 21 dětí skrze skupinovou práci, dále bylo 15 dětem poskytnuto celkem 25,5 hodiny 
individuální terapie. Dalším výstupem této aktivity je metodika práce s dětmi a dospívajícími. Příprava této 
metodiky probíhala od začátku projektu do konce listopadu 2021. 

Tabulka 6 Výstupy KA 3 

Aktivity KA 3 Plánováno Realizováno 
Počet 
podpořených dětí 

Datum konání/ 
předpokládané splnění 

Skupinová podpora pro děti 
rozcházejících se rodičů  

40 podpořených dětí 

2 běhy 21 14. 12. 2020–30. 6. 2021 

Individuální podpora dětí 
rozcházejících se rodičů  

25,5 hod 15 14. 12. 2020–30. 4. 2022 

Metodika práce s dětmi 
a dospívajícími 

1 1   30. 4. 2022 

Zpracování: INESAN 

1.3.4 PRŮBĚH KA 4 

Projektový tým se pravidelně scházel nad přípravou výstupů projektu. V rámci této klíčové aktivity byly 
navrženy metodiky vzniklé v návaznosti na obsah vzdělávacích a podpůrných aktivit KA1, KA2 a KA3. Tyto 
dokumenty poté byly předmětem školení odborníků/ic pracujících s cílovou skupinou rodin ohrožených 
rozchodem/rozvodem a dětmi. 

Práce na Metodice práce s rodinami byla zahájena v prvním monitorovacím období, před zahájením KA1 
a KA3 a metodika byla finalizována do podoby, aby s jejím obsahem mohli pracovat lektoři/ky rodičovského 
programu. Vybrané části metodického dokumentu byly aktualizovány a upraveny s ohledem na změnu formy 
KA1 z prezenční na distanční (případně kombinace obou). 

První verze Metodiky odborného školení byla dokončena před plánovanou realizací pilotního odborného 
školení. Realizační tým se pokusil školení pro cílovou skupinu (zaměstnanci opatrovnických soudů, včetně 
soudců a OSPOD) celkem dvakrát – nejprve v listopadu 2021 a poté v únoru a březen 2022. S pozvánkou 
na školení byla oslovena všechna relevantní pracoviště, tj. všechna oddělení SPOD a obvodní soudy v rámci 
hl. m. Praha. Kurz byl prezentován i vedoucímu oddělení SPOD Magistrátu hl. m. Prahy, který pozvánku též 
šířil a kurz tak podpořil. Pozvánka byla opakovaně rozeslána e-mailem na jednotlivé pracovníky OSPOD 
Magistrátu hl. m. Praha a městských částí, přičemž vedoucí pracovníci byli kontaktování telefonicky. Pozvánka 
byla na jednotlivá pracoviště také rozeslána poštou. V neposlední řadě byla zveřejněna webu organizátorů 
(Aperio i Lom) a na webu ESF CR. Zájem ze strany cílové skupiny však byl nevídaně nízký (2 osoby na každý 
vypsaný termín). Oslovení zástupci z cílová skupiny jako důvod neúčasti nejčastěji uváděli: vytížení vlastní 
agendou, nemocní kolegové či kolegové v karanténě a tím pádem nemožnost uvolnit další pracovníky 
pro školení, potřeba školit se v jiném tématu (zejména novela Zákona o SPOD), preference kurzů s akreditací. 
Po domluvě s donorem bylo školení zrušeno, neboť jeho realizace by nebyla hospodárná a ani účelná (pilotáž 
inovace by při počtu 2 účastníků nebyla relevantní). 

Tabulka 7 Výstupy KA 4 

Výstupy Plánováno Realizováno Předpokládané splnění  

Metodika práce s rodinami 1 1 30. 4. 2022 

Metodika odborného školení 1 1 30. 4. 2022 



 

14 

10 proškolených pracovníků  
10 (16 hod. prezenčně + 10 
hod. e-learning) 

Ne Nesplněno 

Zveřejněná evaluační zpráva 1 1 30. 4. 2022 

Zpracování: INESAN 

1.3.5 PRŮBĚH KA 5 

Komunikační strategie inovace byla zaměřena na šíření inovace u klíčových hráčů a dalších subjektů, které 
jsou v kontaktu s cílovou skupinou rodin. V průběhu celé realizace projektu probíhala příprava databáze 
klíčových hráčů. Na základě této databáze pak byli oslovováni budoucí účastníci kulatých stolů a schůzek. 
Celkem bylo realizováno 24 schůzek s vysoce postavenými klíčovými hráči, což je více než dvakrát tolik, 
než kolik bylo původně plánováno. Celkem 13 schůzek proběhlo s pracovníky městských částí Prahy (vedoucí 
Oddělení SPOD nebo Odborů sociálních věcí) a 11 schůzek pak s dalšími aktéry (zástupci neziskových 
a pomáhajících organizací, Justiční akademie apod.). Další aktéři byli osloveni na základě doporučení 
od pracovníků městských částí Prahy. 

Celkem byly realizovány dva kulaté stoly. Prvního kulatého stolu se účastnilo celkem 39 účastníků, z čehož 
bylo 32 z řad cílových skupin projektu a 7 zájemců nad rámec těchto skupin. Druhého kulatého stolu se 
zúčastnilo 40 účastníků, z toho 27 účastníků patřilo do cílových skupin projektu a ostatními účastníky byli 
další zájemci z oboru. 

Tabulka 8 Výstupy KA 5 

Výstupy Plánováno Realizováno Splněno/předpokládané 
splnění 

Databáze klíčových hráčů  1 1 30. 4. 2022 

Kulaté stoly  2 (20+20 osob) 
2 (celkem 39* + 
40** osob) 

9. 6. 2020; 

30. 9. 2021 

Schůzky s vysoce postavenými klíčovými hráči Alespoň 12 schůzek 24 schůzek 30. 4. 2022 

*Pozn.: Z toho 32 účastníků patřilo do cílových skupin projektu a ostatní byli další zájemci z oboru. 
**Pozn.: Z toho 27 účastníků patřilo do cílových skupin projektu a ostatní byli další zájemci z oboru. 
Zpracování: INESAN 
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1.4 VYHODNOCENÍ EVALUAČNÍCH OTÁZEK 

EQ 1.1  DO JAKÉ MÍRY SE ZMĚNILY ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ÚČASTNÍKŮ RODIČOVSKÉHO 
PROGRAMU V OBLASTI RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTU? 

Tato evaluační otázka byla vyhodnocena na základě dotazníkového šetření, které vyplnili účastníci 
rodičovského programu před programem, na jeho konci a tři měsíce po jeho skončení. Pro hodnocení 
rodičovských kompetencí a zvládání konfliktu byly vybrány normované dotazníky Dotazník vnímání 
rodičovských kompetencí2 a Škála vnímaného stresu3. Ani u jednoho z těchto indexů nebyla u rodičů 
naměřena statisticky významná změna jejich stavu před a po programu. 

Pro hodnocení znalostí pak byly využity škály, navržené evaluátorem podle témat rodičovského plánu 
a předpokládaného obsahu kurzu. Znalosti respondentů týkající se témat týkajících se rozchodové fáze 
se díky kurzu významně zlepšila. Nejvýznamnější posun nastal u jejich znalosti rodičovských plánů. 
Respondenti se také po programu cítili jistější v oblasti nastavování a domlouvání nových pravidel 
s druhým rodičem a vysvětlování změn dítěti. Dopady programu byly hodnoceny tři měsíce po jeho 
ukončení. Téměř všichni respondenti díky programu dostali potřebné informace o návazných odborných 
službách. Naprostá většina rodičů pak vnímala, že jejich účast v programu pomohla i jejich dětem. 

V rámci evaluace bylo vyhodnocováno, jak respondenti sami sebe hodnotí v rodičovské roli. Pro tuto část byla 
využita Škála rodičovských kompetencí (Parenting Sense Of Competence Scale; Gibaud-Wallston 
a Wandersman, 1978). Obsahuje 17 otázek (např. „Mívám pocit, že nic nestíhám.“ nebo „Rodičovství se dá 
zvládnout; každý problém má řešení.“), které hodnotí na škále od 1 (naprosto souhlasím) do 6 (rozhodně 
nesouhlasím). Otázky tvoří dvě škály – škálu kompetence a spokojenosti. Nízká spokojenost bývá provázena 
pocity frustrace, ztrátou motivace a úzkosti, nízké kompetence hodnotí samotnou vnímanou kvalitu 
rodičovských schopností. Čím vyšší skóre rodič obdrží, tím spokojenější a zdatnější v rodičovské roli je. 
Maximální skóre je 100 bodů.  

Vzhledem k malému počtu příkladů byly porovnávány hodnoty indexu pro oba běhy zároveň. Celkem byly 
porovnávány hodnoty 35 respondentů, kteří vyplnili všechny otázky nutné pro výpočet indexu ve vstupním 
i ve výstupním dotazníku. Průměrný index rodičovských kompetencí před programem byl 46,9, po programu 
pak 46,1. Na základě párového t-testu tato změna není statisticky významná, dá se tedy říci, že na základě 
programu nedošlo k významné změně rodičovských kompetencí účastníků. 

Graf 3 Vyhodnocení indexu rodičovských kompetencí 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=35)  
Pozn.: 0 = nejhorší, 100 = nejlepší 
Pozn.: Test normality index vstupní: Shapiro-Wilk [W=0,964, df=34, p=0,319]; Test normality index výstupní: Shapiro-Wilk [W=0,955, df=34, p=0,178] 
Pozn.: párový t-test: [t=-0,640; df=33; p=0,527] 

Pro ověření aktuální úrovně stresu rodiče (i z důvodu ověření, za jaké situace vyplňování dotazníku probíhá) 
byla využita Škála vnímaného stresu (Cohen a kol., 1983). Rodič hodnotí výroky (nikdy-velmi často) podle 
toho, jak často se v uplynulém měsíci dostal do konkrétních situací (např. „Jak často jste v posledním měsíci 

 
2 Parenting Sense Of Competence Scale; Gibaud-Wallston a Wandersman, 1978 
3 Percieved Stress Scale. Cohen a kol., 1983 
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dokázala ovládnout svůj vztek?“, nebo „Jak často Vám v posledním měsíci vycházely věci podle Vašich 
představ?“). Výsledkem je celkový skór v rozmezí 0-100. Skóry v rozmezí 0-34 jsou považovány za nízký stres, 
rozmezí 35-65 odpovídá střední úrovni stresu a skóry mezi 66-100 naznačují vysokou úroveň vnímaného 
stresu.  

Vzhledem k malému počtu příkladů byly porovnávány hodnoty indexu pro oba běhy zároveň. Celkem byly 
porovnávány hodnoty 41 respondentů, kteří vyplnili všechny otázky nutné pro výpočet indexu ve vstupním 
i ve výstupním dotazníku. Průměrné hodnocení vnímaného stresu u obou běhů spadá do střední úrovně 
stresu, což odpovídá zátěži spojené s rozvodem/rozchodem. Mezi stavem rodičovského stresu 
před a po programu nedošlo u rodičů ke statisticky významné změně.  

Graf 4 Průměrné hodnocení Škála vnímaného stresu 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=41) 
Pozn.: 0 = nejlepší 100 = nejhorší 
Pozn.: Test normality index vstupní: Shapiro-Wilk [W=0,867, df=40, p=0,000; Test normality index výstupní: Shapiro-Wilk [W=0,914, df=40, p=0,005] 
Pozn.: Wilcoxon test: [Z=-0,361; p=0,718] 

 

Znalosti respondentů byly hodnoceny před začátkem programu a těsně po jeho ukončení. Následující graf 
znázorňuje změnu ve znalostech účastníků rodičovského kurzu týkajících se rozchodové fáze. Ve všech 
sledovaných oblastech došlo k nárůstu míry znalostí. Nejvýznamněji vzrostla znalost účastníků programu 
v oblasti rodičovských plánů. Ve vstupních dotaznících tuto znalost deklarovalo 13 % resp. 38 % respondentů, 
ve výstupních dotaznících pak tuto znalost deklarovali všichni, kromě jednoho respondenta.  

Fungování orgánu sociálně-právní ochrany dětí a průběh opatrovnického řízení byly zmiňována 
před začátkem programu jako oblasti s nejnižší mírou znalostí. Na konci programu již o průběhu 
opatrovnického řízení má spíše či velmi dobré znalosti více než polovina respondentů, o fungování orgánu 
sociálně-právní ochrany dětí pak zhruba tři čtvrtiny respondentů. 

Graf 5 Znalost témat týkajících se rozchodové fáze účastníků rodičovského programu na začátku a na konci 
programu 
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Rodičovská 
práva 

  

Typy rozvodu 
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o řízení 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=16/17/23/22) 

 

U respondentů byla dále sledována míra jistoty v oblastech týkajících se nastavování a domlouvání nových 
pravidel. Na škále 1–10 rodiče hodnotili, do jaké míry se cítí jistí v oblastech týkající se komunikace s druhým 
rodičem a dítětem o podobě péče v rozchodovém a po rozchodovém období. Vyšší bodové hodnocení 
znamená vyšší míru jistoty. V nejmenší míře si byli respondenti před účastí v programu jisti tím, 
jak se domluvit s druhým rodičem o tom, jak dítě bude trávit prázdniny či svátky či v případě změny v rámci 
nastaveného předávání dítěte/dětí. 

Ve všech sledovaných oblastech došlo ke zvýšení míry jistoty respondentů. Největší změnu lze u respondentů 
z I. běhu vysledovat u tématu týkající se vysvětlování dětem, jak budou trávit prázdniny a další důležité 
životní události, u respondentů II běhu pak u domluvy s druhým rodičem, jak dítě/děti budou trávit 
prázdniny, svátky, či jiné důležité oslavy. 
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Graf 6 Míra jistoty rodičů 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=16/17/23/22) 
Pozn.: V grafu je znázorněna míra jistoty rodičů v jednotlivých situacích na začátku rodičovského programu a po jeho skončení. Vyšší míra jistoty je 
znázorněna směrem k vnějšímu okraji. 

Graf 7 Nárůst míry jistoty rodičů 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=16/17/23/22) 
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U rodičů účastnících se programu byla dále sledována změna v jejich schopnostech a dovednostech týkajících 
se komunikace s druhým rodičem i dětmi, zvládání konfliktů, sebepéče.  

U respondentů I. běhu bylo patrné nejvýznamnější zlepšení u schopnosti rodičů domluvit se v klidu 
a přizpůsobit komunikaci přítomnosti dítěte. Zde činí nárůst 15 %. Nárůst 14–15 % evidujeme také 
u schopnosti rodičů vcítit se do potřeby dítěte a schopnosti ochránit ho před nadměrnou zátěží z rozchodu. 
Naopak respondenti velmi nízko hodnotili své schopnosti sebepéče („dokážu vnímat a naplnit vlastní potřeby 
v rozchodové fázi“), v průměrném hodnocení 3,2 bodu z pětistupňové škály. Na konci programu činí 
průměrné hodnocení pouze 2,9 bodu. 

U respondentů II. běhu došlo ve všech schopnostech a dovednostech alespoň k minimálnímu nárůstu 
průměrného hodnocení. Nejvýraznější průměrné zlepšení u účastníků rodičovského programu je možné 
sledovat u schopnosti rodičů hledat nová řešení starých problémů, které vznikly v rozchodové fázi 
mezi rodiči. Zde činí nárůst 15 %. Nárůst 12 % byl dále u schopnosti rodičů vcítit se do potřeby, schopnosti 
vnímat vlastní potřeby a předejít hádce s druhým rodičem. Velmi malý posun pak nastal v průměrném 
hodnocení schopnosti vyrovnat se s těžkostmi rozvodu a finančně a materiálně zajistit sebe a své dítě/děti. 

Graf 8 Vnímání schopností a dovedností účastníků rodičovského programu 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=16, N=17) 
Pozn.: V grafu je znázorněno, jak často rodiče reagují na jednotlivé situace týkající se rozchodové situace dle modelových výroků. Vyšší četnost je 
znázorněna směrem k vnějšímu okraji. 
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druhým rodičem v klidu
domluvit a přizpůsobit

komunikaci přítomnosti
dítěte/dětí.

Dokážu se vyrovnat s
těžkostmi, které přináší

rozchod.

Dokážu předejít zbytečné
hádce s druhým rodičem.

Jsem schopen/schopna hledat
nová řešení starých problémů,

které vznikly v rozchodové
fázi mezi mnou a druhým

rodičem.

Jsem schopen/schopna ocenit
kvality druhého rodiče.

Dokážu vnímat a naplnit
vlastní potřeby v rozchodové

fázi.

vstupní I. běh vstupní II. běh výstupní I. běh výstupní II. běh
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Změna na základě programu byla dále zkoumána s odstupem času v oblastech, na které se program přímo 
zaměřoval. Téměř všichni respondenti hodnotili, že účastí na rodičovském programu získali potřebné 
informace o návazných odborných službách, naprostá většina pak souhlasila s tím, že jejich účast v programu 
pomohla i jejich dětem. Významně byl také hodnocen přínos programu na to, jak respondenti řeší konflikty.  

Graf 9 Dopady programu 3 měsíce po skončení 
Účastí na rodičovském programu jsem se naučila lépe 

vnímat potřeby svého dítěte/svých dětí. 
 

Účast v rodičovském programu pomohla zlepšit 
komunikaci mezi mnou a mým dítětem/dětmi. 

 

Účastí na rodičovském programu jsem získal/a potřebné 
informace o průběhu soudního řízení. 

 

Účastí na rodičovském programu jsem získal/a potřebné 
informace o návazných odborných službách. 

 

To, že jsem se účastnil/a rodičovského programu, 
pomohlo i mému dítěti/dětem. 

 

Účast na rodičovském programu mi pomohla naučit 
se lépe řešit konflikty. 

 

Účast na rodičovském programu mi pomohla naučit 
se lépe zvládat stres a stresové situace. 

 

Účast v rodičovském programu pomohla zlepšit 
komunikaci mezi mnou a druhým rodičem. 

 

Díky účasti na rodičovském programu se dokážu s druhým 
rodičem lépe dohodnout, jak nastavit péči o dítě/děti. 

 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=13/14) 
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EQ 1.2 BYLO MOŽNÉ PŘI STEJNÝCH VSTUPECH DOSÁHNOUT V PROGRAMU PRO RODIČE LEPŠÍCH 
VÝSLEDKŮ? 

V rámci této evaluační otázky byl vyhodnocován celý průběh programu pro rodiče od výběru účastníků 
až po ukončení programu. Tento průběh byl mapován pomocí rozhovorů s lektory a se zástupci realizačního 
týmu, pomocí lektorských deníků a dotazníkového šetření mezi účastníky po skončení programu.  

Výběr účastníků byl podle lektorů dobře nastaven. Jako stěžejní vnímali rozhovor mezi lektory a účastníky 
před zahájením programu, díky kterému bylo možné sestavit koherentní skupinu a motivovat účastníky.  

Respondenti z řad účastníků programu pro rodiče byli ve velké míře spokojeni jak s obsahem, tak 
s organizací programu pro rodiče. Ve velké míře pozitivně byli hodnoceni lektoři programu, odborné 
zaměření programu i využitelnost získaných dovedností. Nejčastěji zmiňovaným přínosem pro respondenty 
bylo sdílení zkušeností a pocitů ve skupině. Dále byly mezi přínosy zmiňovány poskytované právní 
informace a možnost využití individuálního poradenství včetně mediace, právního a psychologického 
poradenství.  

Respondenti z řad účastníků i lektorů se shodli na tom, že osobní setkávání bylo vhodnější než online forma 
programu. Respondenti z řad rodičů by pak ocenili více prostoru na sdílení a více praktických nácviků 
a řešení konkrétních situací. Někteří respondenti pak navrhovali zkrátit dobu setkání na dvě hodiny a zvýšit 
celkový počet setkání. Respondenti, kteří dojížděli, by pak v některých případech ocenili konec setkání dříve 
než v 19 hodin.  

Před zahájením rodičovského programu byly informace o kurzu šířeny prostřednictvím organizací Aperio 
a LOM. Využity byly webové a facebookové stránky obou organizací, informace byly dále šířeny 
prostřednictvím schůzek s klíčovými hráči (v rámci KA 5). Tyto schůzky probíhaly od 2/2020, osloveny byly 
organizace pracující s rodinami, Obvodní soudy v Praze, jednotlivé OSPODy. 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že nejvíce účastníků rodičovského programu se o programu 
dozvědělo na osobní doporučení rodiny či přátel, a to v prvním i druhém běhu kurzu. Následovaly webové 
a facebookové stránky organizace Aperio. Ani v jednom případě rodiče informace o programu nezískali 
při konzultacích na OSPOD. Dva respondenti se o programu dozvěděli na Facebooku Ligy otevřených mužů. 

Graf 10 Kde se účastníci o vzdělávacím programu dozvěděli 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=18/23) 

Zájemci/kyně o účast na rodičovském programu vyplnili vstupní formulář (přihlášku), na základě kterého je 
telefonicky kontaktovala koordinátorka organizace Aperio (ženy) a LOM (muže). Pro tyto potřeby byl vytvořen 
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realizačním týmem scénář pohovoru, cílem pohovoru bylo ověřit informace z dotazníku, podat podrobné 
informace o programu a podmínkách účasti, motivovat k účasti na programu a zapojení druhého rodiče.  

Další fází byl vstupní rozhovor s lektorem/kou rodičovského programu. Cílem rozhovoru bylo získat informace 
o zájemci a jeho vztahu a ověřit, jestli je rodič (případně děti) schopni zúčastnit se programu. Dále bylo cílem 
ujasnit vzájemná očekávání od rodičovského programu a posílit u rodiče důvěru a motivaci se zapojit.  

Tabulka 9 Počet přihlášených a počet účastníků programu 

 I. běh 14.12.2020–1.2.2021 II. běh 17. 5.–28. 6. 2021 

 Počet žen Počet mužů Počet 
celkem 

Počet žen Počet mužů Počet 
celkem 

Počet přihlášených  33 21 54 35 17 52 

Počet telefonických rozhovorů 
s koordinátory 

33 21 54 30 16 46 

Počet rozhovorů s lektory 19 16 35 26 15 41 

Počet rodičů, jimž byla 
nabídnuta účast a kteří ji 
potvrdili 

14 10 24 15 14 29 

Počet účastníků, kteří nastoupili 13 7 20 15 14 29 

Účastníci s více než 40 hodinami 
podpory  

10 6 16 8 6 14 

Zpracování: INESAN 

Dle lektorů se daný systém výběru osvědčil. Možné úpravy do budoucna budou dle lektorů směřovat 
ke zkrácení rozhovoru koordinátorek, aby se eliminovaly opakující se otázky, které zjišťují i lektoři. Pohovor 
s lektory vnímají jako nezastupitelný prvek ze zjištění motivace rodičů a jejich potřeb. Dalším přínosem 
tohoto pohovoru je vzájemné seznámení a naladění se na sebe, rodiče tak už před vstupem do programu 
mají „známou tvář“. Lektorka zmiňuje i fakt, že mají možnost rodiče do skupiny vybírat tak, aby byla skupina 
homogenní z hlediska potřeb, stádií rozchodu, ve kterém se rodiče nacházejí. 

Lektoři hodnotí, že se jim podařilo vybrat dostatečně motivované rodiče. Zároveň lektor zdůrazňuje výběr 
zájemců jako velmi důležitý prvek, který by neměl být ovlivňován tlaky na splnění indikátorů, což se projevilo 
v několika případech, kdy účastník byl v akutním rozchodovém konfliktu, ve kterém mu program neměl šanci 
pomoci. 

Všichni respondenti z řad účastníků I. běhu rodičovského programu kromě dvou byli těsně po jeho ukončení 
spokojeni se vzdělávacím programem pro rodiče, tři měsíce po jeho absolvování už s rodičovským 
programem vyjádřili všichni respondenti. Účastníci II. běhu byli s programem spokojeni všichni, a to jak těsně 
po jeho ukončení, tak tři měsíce poté.  
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Graf 11 Celková spokojenost se vzdělávacím programem pro rodiče 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=16/17/22/14) 

Většinová spokojenost převládala mezi respondenty i u jednotlivých aspektů programu (obsahového 
a organizačního).  

Z obsahového hlediska byli rodiče nejvíce spokojeni s odbornou úrovní lektorů a lektorek, jejich podporu 
rodiče řadí i mezi největší přínosy programu. Lektoři považovali za důležité, že rodičům zůstával jeden lektor 
stabilně v průběhu celého programu (i po promísení skupin). Lektorka by do budoucna považovala 
za přínosné, aby byl lektorský tým stabilní, snížil by časovou náročnost na přípravu na jednotlivá setkání. 
Z hlediska práce se lektorům velmi osvědčilo vedení v tandemu lektor a terapeut, kdy každý má jinou úlohu. 
Terapeut ošetřuje témata, která se otvírají, lektor drží strukturu setkání a aktivity. 

U prvního běhu byla nespokojenost v největší míře zmiňována respondenty u formy výuky, se kterou bylo 
nespokojeno 35 % respondentů a objevila se i v námětech respondentů na zlepšení do budoucna. První běh 
rodičovského programu byl zahájen v prezenční formě, poté z důvodu zhoršující se pandemické situace byl 
překlopen nejprve do hybridního prostředí (část skupiny se účastnila prezenčně, část online) a následně celá 
do online prostředí. Naopak II. běh začal v online formě, a v průběhu byl změněn na prezenční formu (více 
viz průběh KA1). Tyto změny byly lektorským týmem vyhodnocovány jako velice organizačně náročné.  

„Měli jsme velké změny, co se týkaly covidu, přecházeli jsme z prezenčního na online 
a za pochodu tvořili nový online program a byla to obrovská spousta práce navíc.“ 
Lektorka Praha I a Praha II 

Témata na setkání v online prostředí se snažili zachovat, nutné však bylo upravit aktivity programu, např. 
k tématu komunikace, kdy aktivitou bylo hraní rolí. 

„Měli vymyšlené aktivity, které vyžadovala vidět celé tělo, to v online nešlo, to jsme 
si vyzkoušeli.“ Lektor Praha I 

Lektoři považují obě formy – prezenční i online za přínosné pro účastníky. Rozdílně však hodnotí kvalitu 
setkávání. Lektorka považuje prezenční formu za „silnější“, protože samotný program je založen zážitkově 
a je potřeba osobní účast a zapojení, funguje řeč těla. To v online prostředí chybělo. Zároveň se domnívá, 
že aktivity v online prostředí se jim podařilo nastavit tak, aby na rodiče měly obdobný efekt.  

Za velkou výhodu online formy lektoři považují časovou dostupnost, dále lze programem zasáhnout i místa, 
kde podobné služby nejsou dostupné. Online formu hodnotí i jako organizačně snazší. Za nevýhodu lektorka 
považuje, že rodiče si dost často na online setkání nezajistili klid a soukromí a program pro ně byl méně 
efektivní, protože nemohli otevřeně sdílet své záležitosti. 

Do budoucna však oba oslovení lektoři preferují prezenční formu. U mnoha věcí byli rodiče při on-line 
setkávání ochuzeni – například o sdílení s ostatními účastníky o přestávkách apod.  
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Graf 12 Spokojenost s obsahem vzdělávacího programu pro rodiče 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=17/22) 

 

Z organizačního hlediska byli respondenti nejvíce spokojeni s dostupností a úplností informací o programu 
a s komunikací s organizátory kurzu před jeho zahájením. 

Nejvyšší míru nespokojenosti vyjádřili respondenti z I. běhu u rozsahu vzdělávacího programu a využívaných 
prostor, což úzce souvisí s tím, že většina prvního běhu probíhala v online prostředí (viz výše). 

Celkem pět respondentů negativně hodnotí e-learningovou část programu. E-learning byl jako problematický 
hodnocen i ze strany lektorů, a to především z hlediska připojení a technického zajištění. E-learning hodnotí 
lektoři jako přínosný a vhodný doplněk programu pro rodiče, ale i pro lektory, kteří při setkáních mají více 
prostoru na praktická cvičení. Celkově dle lektorů e-learning podpořil program v souvislosti s jeho změnou 
do online prostředí, do budoucna by jej však nekoncipoval jako povinný z důvodu výrazné časové zátěže 
rodičů. 

Graf 13 Spokojenost s organizací vzdělávacího programu pro rodiče 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/22) 
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Na konci programu rodiče hodnotili největší přínosy programu a jmenovali možné návrhy na zlepšení 
programu či to, co jim v programu chybělo. Nejčastěji zmiňovaným přínosem pro respondenty bylo sdílení 
zkušeností a pocitů ve skupině.  

„V průběhu programu jsem měl dojem, jako kdybych znovu prožíval posledních x let 
ve zrychleném módu. Díky tomu jsem si uvědomil, co je dobré dělat a co ne.“ Účastník programu 

Mezi největší přínosy byly dále rodiči zařazeny právní informace a možnost využití individuálního poradenství 
včetně mediace, právního a psychologického poradenství. Z obsahu kurzu rodiče zmiňovali jako přínosný 
rodičovský plán, trénování modelových situací a vzkazy dětí rodičům. Mezi přínosy zařadili rodiče i podporu 
ze strany lektorů. 

Graf 14 Přínosy a nedostatky rodičovského programu 

Zdroj: INESAN (2021, N=16/17/22/12) 

Respondenti by nejvíce v kurzu ocenili více prostoru pro sdílení, pro diskuzi témat rodičů a více praktických 
nácviků a řešení konkrétních situací. Zároveň se někteří rodiče vyjádřili, že by naopak ocenili méně 
simulačních příkladů a přehrávání fiktivních scének. Někteří z rodičů dále uvádějí, že by uvítali více odborných 
informací, týkajících se právních rad, psychologie dítěte, průběhu rozvodu. Pokud by byl prostor, ocenili by 
rozšíření právního poradenství a doplnění ekonomického poradenství (jak to po rozvodu/rozchodu řešit 
finančně). Zmiňováno bylo i rozšíření tématu komunikace a jeho nácviku. 

Formát setkávání by někteří rodiče upravili na kratší časový úsek, či by naopak zkrátili dobu setkání 
na 2 hodiny a zvýšili celkový počet setkání, která by byla ve dvoutýdenním intervalu. Dále bylo navrženo 
v případných příštích kurzech končit dříve než v 19 hodin, kdy je to pozdě především pro účastníky, 
kteří na kurz dojíždí. 

Rozsah programu hodnotí lektoři jako vhodný, v nastaveném časovém rámci se podařilo s účastníky pracovat 
tak, aby to na ně mělo efekt. Prodloužení by bylo možné, ale z hlediska nákladů a možností týmu to bylo takto 
vyhovující. Časový rozsah se osvědčil v online i prezenční formě. Lektor mužské skupiny hovoří o možném 
rozšíření o jedno setkání, aby účastníci homogenní skupiny měli více času se otevřít, a nešli příliš brzo 
do smíšené skupiny, kterou účastníci zpočátku považovali za ohrožující. 

Dle lektora je dále nutné do budoucna řešit, jak moc kurz držet na úrovni edukační (primární účel), jak moc 
se pouštět do řešení jednotlivých terapeutických situací. V online formě bylo pro sdílení více prostoru, 
zároveň v prezenční formě toto sdílení bylo bezpečnější, lektoři mohli lépe reagovat na skupinu. Lektorka 
ženské skupiny zmiňuje, že účelem skupiny bylo posunout se dále, neřešit věci, které se staly a případně 
odkázat na individuální podporu.   

PŘÍNOSY 

• sdílení zkušeností, pocitů 
(sdílení z pohledu druhého 
pohlaví) 

• právní okénko 

• možnost individuálního 
poradenství 

• emoční zklidnění (nadhled, 
sebepéče) 

• náhled na svou situaci 

• teploměr 

• rodičovský plán 

• podpora ze strany lektorů 

• modelové situace 

• vzkazy od dětí 

NÁVRHY KE ZLEPŠENÍ 

• více setkání 

• větší prostor pro konkrétní 
nácviky, sdílení, terapii 

• rozšířit ekonomické 
a právní poradenství 

• konec dříve než v 19 hodin 

• vytvořit skupinu na 
sociálních sítích pro 
výměnu zkušeností mezi 
účastníky 

• více prostoru na diskuzi 

• více informací (odborných) 

• úprava formátu setkávání  
(v I. běhu) 
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EQ 1.3 NAPLNIL EDUKAČNÍ PROGRAM PRO RODIČE POTŘEBY ÚČASTNÍKŮ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě rozhovorů s lektory a dotazníkového šetření mezi 
účastníky programu. Jako hlavní potřeby byly identifikovány: (1) podpora, pochopení a možnost sdílení. (2) 
jiný náhled, (3) nastavení pravidel péče, (4) informace, (5) zlepšení komunikace (s dítětem, s druhým 
rodičem). Všechny tyto potřeby byly naplněny u více než poloviny respondentů. U většiny respondentů 
program také naplnil vytyčená očekávání a téměř všichni respondenti využívají zjištěné dovednosti 
a poznatky, dá se tedy říci, že program naplnil potřeby účastníků. 

Potřeby účastníků byly podle vyjádření lektorů zjišťovány průběžně a aktivity se přizpůsobovaly tak, 
aby pro rodiče byly srozumitelné. Také pokud některá témata rezonovala více, věnovali jim lektoři více času. 

Lektorka zmiňuje, že potřeby a očekávání některých účastníků byly ve formě poskytnutí návodů ze strany 
lektorů. V tomto případě jim jejich potřeby nebyly naplněny, s potřebami účastníků bylo pracováno tak, 
a aby si přišli sami na to, co a jak v různých situacích dělat. 

Očekávání byla naplněna u všech respondentů kromě tří. U dvou respondentů z I. běhu nebyla očekávání 
naplněna z důvodu nedostatečných informací v právní oblasti a průběhu rozvodu, nedostatečného sdílení 
s ostatními účastníky a z důvodu velké časové náročnost. U jednoho respondenta z II. běhu nebyla očekávání 
naplněna, protože se nepodařilo zapojit do programu druhého rodiče. 

Graf 15 Míra naplnění očekávání od rodičovského programu 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=17/22) 

Potřeby účastníků rodičovského programu byly zjišťovány při výběru zájemců – v přihlašovacím dotazníku 
a následně při pohovorech s koordinátorkou a lektorem/kou programu. Obdobně byly potřeby účastníků 
zjišťovány v rámci úvodního dotazníkového šetření před zahájením rodičovského programu. 

Jako hlavní potřeby rodičů byly identifikovány: 

• Podpora, pochopení a možnost sdílení  

• Jiný náhled na svou situaci 

• Nastavení pravidel péče o děti s druhým rodičem 

• Informace, rady či doporučení  

• Zlepšení komunikace s dítětem ohledně rozchodové situace  

• Zlepšení komunikace s druhým rodičem 

To, do jaké míry program pro rodiče umožnil respondentům sdílet a to, do jaké míry účast v programu 
změnila respondentům pohled na svou situaci, bylo hodnoceno v rámci výstupního dotazníku těsně 
po ukončení programu. Míra naplnění dalších potřeb byla pak zkoumána jak v rámci výstupního, tak v rámci 
dopadového dotazníku po třech měsících po ukončení programu.  
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Graf 16 Rodičovský program pomohl získat potřebnou podporu, pochopení a možnost sdílení 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/22) 

 

Všem respondentům kromě jednoho v I. běhu rodičovského programu pomohl rodičovský program získat 
potřebnou podporu, pochopení a možnost sdílení. 

Graf 17 Rodičovský program pomohl získat jiný náhled na situaci rodičů 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/22) 

U prvního běhu 82 % respondentům pomohl rodičovský program získat jiný náhled na svou situaci. 
Pro jednoho z respondentů nebyla tato oblast naplněna, protože v jeho případě spíše šlo o potvrzení, 
že směr, kterým se vydali, je správný. Další z respondentů uvedl, že doufal v jiný náhled druhého rodiče, 
což se nestalo. Ve druhém běhu program pomohl získat jiný náhled na svou situaci všem respondentům. 

Přínos rodičovského program z hlediska nastavení pravidel péče o děti a společné komunikace rodičů a dětí 
byl hodnocen jak těsně po skončení programu v rámci výstupního dotazníku, tak tři měsíce po skončení 
v rámci dopadového dotazníku. 

V prvním běhu 65 % respondentů pomohl rodičovský program nastavit pravidla péče o děti s druhým rodičem 
hned po skončení programu. Podíl respondentů, kteří vyjádřili souhlas s tímto výrokem v dopadovém 
dotazníku, narostl o 5 p. b. (procentních bodů). Ve druhém běhu 84 % respondentů pomohl rodičovský program 
nastavit pravidla péče o děti s druhým rodičem hned po skončení programu. Podíl respondentů, kteří vyjádřili 
souhlas s tímto výrokem v dopadovém dotazníku, klesl o 27 p. b. (procentních bodů). 

Mezi důvody, proč ke zlepšení v této oblasti nebylo dosaženo – (1) nespolupráce, konfliktní vztah s druhým 
rodičem a (2) pravidla jsou již nastavena. 
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Graf 18 Rodičovský program pomohl nastavit pravidla péče o děti s druhým rodičem 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/13/22/14) 

 

Rodičovský program v obou bězích pomohl nadpoloviční většině rodičů zlepšit komunikaci s druhým rodičem. 
Rodiče, kteří se vyjádřili negativně, uvedli, že ke zlepšení nedošlo z důvodu, že komunikace fungovala již 
před programem, vše měli vyřešené. Další respondenti, kteří se vyjádřili negativně, uvedli, že ke zlepšení 
nedošlo z důvodu neochoty případně neschopnosti druhého rodiče komunikovat. 

Graf 19 Rodičovský program pomohl zlepšit komunikaci s druhým rodičem 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/13/22/14) 

To, že komunikace rodičů s dítětem ohledně rozchodové situace se podařila, deklarovalo těsně po skončení 
I. běhu programu 76 % respondentů, s delším časovým odstupem pak 61 % respondentů, po skončení II. běhu 
pak 86 % respondentů, respektive 100 % respondentů. Rodiče, kteří se vyjádřili negativně, uvedli, že již 
komunikaci měli nastavenou, či mají dosud malé děti a poznatky a informace nemohly být využity. 
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Graf 20 Rodičovský program pomohl zlepšit komunikaci s dítětem ohledně rozchodové situace 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/13/22/14) 

 

Téměř všem rodičům pomohl rodičovský program získat potřebné informace, rady či doporučení. 
Respondenti, kteří odpověděli negativně, buď již poskytnuté informace znali, případně očekávali více 
praktických a konkrétních rad, rozšíření stávajících informací, či více času na dotazy právničce. 

Graf 21 Rodičovský program pomohl získat potřebné informace, rady či doporučení 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=17) 

 

Rodiče po dokončení programu ve většině získané dovednosti nebo poznatky využívají či plánují využívat. 
Nejčastěji byly zmiňovány komunikační dovednosti směrem k druhému rodiči i dítěti, teploměr pocitů 
a rodičovský plán. 

Graf 22 Poměr rodičů, kteří v současnosti získané dovednosti nebo poznatky využívají a plánují využívat  

  
Zdroj: INESAN (2021, N=17//22/17/22) 
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Tabulka 10 Dovednosti a poznatky, které rodiče využívají a plánují využívat 
Dovednosti a poznatky, které rodiče využívali těsně 
po skončení programu 

Dovednosti a poznatky, které rodiče využili do 3 
měsíců po konci programu 

- zásady konstruktivní komunikace (komunikace 
s dětmi, vnímání potřeb dítěte, klidná 
komunikace s druhým rodičem) 

- teploměr pocitů 
- rodičovský plán 
- sebepéče 
- motivace k řešení  
- deštník podpory/ochranný deštník 
- podpora sebevědomí 

- komunikační dovednosti (komunikace směřující 
k dohodě, komunikace s dětmi, vyjednávání 
v krizové situaci) 

- teploměr 
- deštník podpory/ochranný deštník 
- vnímání potřeb dítěte 
- fáze rozvodu  
- rodičovský plán 
- stress management 
- poznatky z právní oblasti 
- semafor 
- sebepéče 
- oceňování dítěte 
- podpora sebevědomí 
- sdílení s ostatními účastníky 
- informace z individuálního poradenství, 

mediace 
- přijetí situace 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/13/22/14) 
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EQ 2.1 ZVÝŠIL SE POČET POSKYTNUTÝCH INTERVENCÍ INDIVIDUÁLNÍHO PORADENSTVÍ 
A DOSTUPNOST PRO RODIČE? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě desk research dokumentů poskytnutých organizací 
Aperio (Výroční zprávy 2019, 2020 a 2021 a dat o individuální podpoře z let 2020 a 2021). 

Počet intervencí se na základě aktivit projektu zvýšil, a to díky navýšení kapacit pracovníků poskytujících 
jednotlivé druhy poradenství. Poskytování individuální podpory bylo významně ovlivněno situací spojenou 
s pandemií Covid-19. Byl zaznamenán výrazný nárůst požadavků na právní i psychologické poradenství, 
aby se rodiče mohli vyrovnat se změnami, které pandemie přinesla. Jak je ze zájmu účastníků patrné, rodiče 
mají o tento druh poradenství zájem a navýšenou kapacitu využívali. 

Linka pro mámy a táty byla spuštěna na začátku roku 2019. V tomto roce byla tato intervence dostupná pro rodiče 
jednou týdně v pondělí o době 10–16 hodin. Mezi lety 2019 a 2020 došlo k rozšíření poskytovaných hodin ze šesti 
na dvanáct hodin týdně, z čehož tři hodiny byly hrazeny z evaluovaného projektu. Počet poskytnutých intervencí 
se v návaznosti na rozšíření kapacit mezi lety 2019 a 2020 narostl ze 106 na 239, tedy o 125 %, mezi lety 2020 
a 2021 pak došlo k nárůstu o dalších 5 %. 

U právního telefonického poradenství došlo stejně jako u Linky pro mámy a táty k výraznému rozšíření 
poskytovaných služeb. Došlo k rozšíření počtu hodin, kdy je toto poradenství nabízeno z šesti hodin týdně 
(2019) na 8 hodin týdně (2020) a následně 10 hodin týdně (2021). V rámci projektu byla hrazena 1 hodiny 
tohoto poradenství týdně. Počet poskytnutých intervencí se zvýšil mezi lety 2019 a 2020 o 85 %, mezi lety 
2020 a 2021 pak o dalších 16 %. 

U online poskytovaného poradenství došlo mezi lety 2019 a 2020 a 2021 k mírnému nárůstu počtu dotazů, 
a to o jedno procento. Dá se tedy říci, že zájem rodičů o tento způsob poradenství je dlouhodobě vysoký. 

Tabulka 11 Dostupnost individuálního poradenství 
Výstupy 2019 2020 2021  

Poskytnuté telefonické poradenství 
rodičům v rozchodu (Linka pro mámy 
a táty) 

1x týdně 10–16 hodin 2x týdně 10–16 hodin 
(červenec–srpen 13–16 
hodin) 

2x týdně 10–16 hodin 
(červenec–srpen 13–16 
hodin) 

Celkem konzultací 106 239  252 

Telefonické právní poradenství Leden-září 2xtýdně/2h  
Říjen–prosinec 3x 
týdně/2h 

Leden-březen 3x týdně/2h 
Duben prosinec 4x 
týdně/2h (2h týdně 
hrazeno z projektu)  

4krát týdně 2 hodiny do 
konce srpna 2021, 5krát 
týdně 3 hodiny v září 2021  
a 5krát týdně 4 hodiny od 1. 
října 2021 (2h týdně 
hrazeno z projektu) 

Celkem konzultací 501 928 1074 

On-line poradenství  24/7/365 24/7/365 24/7/365 

Celkem konzultací 1693 1718 1727 

Poskytnuté individuální právní 
a psychologické poradenství rodičům 
v rozchodu 

V rámci projektů 
Naberte dech, Nové 
šance, MPSV/MHMP, 
dále na objednání 

V rámci projektů 
S rozchodem rodina 
nekončí a běžného 
poradenství 

V rámci projektů 
S rozchodem rodina nekončí 
a běžného poradenství 

Celkem konzultací 465* 307 (6 účastníkům 
programu) 

804 (72 účastníkům 
programu) 

* pouze pro účastníky projektů Naberte dech, Nové šance, MPSV/MHMP 

Zpracování: INESAN, 2021; zdroj: Výroční zpráva Aperio 2019 a 2020, https://aperio.cz/, záznamy o poskytovaných intervencích 

Projekt dále rozšířil dostupnost individuálního poradenství pro účastníky rodičovského programu. V rámci 
individuálního poradenství se mohli do větší hloubky zaměřit na své problémy. Toto poradenství bylo 
nabídnuto všem účastníkům, a to jak v průběhu programu, tak v období tří měsíců po jeho ukončení. 
Oproti původnímu plánu využilo tuto nabídku méně rodičů, než bylo plánováno, a to především u II. 

https://aperio.cz/
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programu pro rodiče. Jedním z důvodů nižšího využití byla ztížená možnost osobního setkávání vyplývající 
z vládních nařízení. Distanční individuální poradenství pak pro část rodičů není vhodné, vzhledem k tomu, 
že si v domácnosti nejsou schopni zajistit soukromí. Dalším možným důvodem pak byla obava z nákazy, kvůli 
které se snížila ochota osobně se setkávat.  
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EQ 2.2 INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ PRO RODIČE: BYLO MOŽNÉ PŘI STEJNÝCH VSTUPECH 
DOSÁHNOUT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě dotazníků spokojenosti, rozeslaných neanonymním 
osobám, kteří služeb Aperia využili v roce 2020 a 2021 a dále na základě dopadových s výstupních 
dotazníků pro účastníky programu pro rodiče, kteří využili individuální podporu. Vzhledem k malému počtu 
respondentů byly odpovědi vyhodnocovány souhrnně. 

Až na výjimky byli respondenti spokojeni s poskytovaným individuálním poradenstvím i s jeho organizací. 
Ve velké míře byli spokojeni především s přístupem pracovníků, kteří jim poradenství poskytovali. 
Respondenti byli spokojeni bez ohledu na formát poskytovaného poradenství a část respondentů využila 
formátů více. Dá se tedy říci, že individuální poradenství je pro klienty vhodně nastaveno. 

V největší míře se účastníci, podobně jako u programu pro rodiče, dozvěděli o poskytovaných službách díky 
osobnímu doporučení. Pokud by Aperio chtělo rozšířit počet klientů, mohlo by být vhodné rozšířit povědomí 
o službách skrze reklamu. 

Graf 23 Kde se účastníci o službách Aperia dozvěděli 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=33) 

 

Respondenti v největší míře využili právní poradenství. Více než polovina respondentů pak využila 
psychologické poradenství. Pouze 12 % respondentů využilo krizové poradenství (Linku pro mámy a táty). 
Z další analýzy vyplynulo, že téměř polovina (45 %) respondentů využila více než jeden druh poradenství. Dá 
se tedy usuzovat, že služby jsou vhodně propojené a klienti krizové linky jsou odkazováni na další služby. 

Graf 24 Využité služby 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=33) 
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Právní poradenství (viz průběh KA2) bylo významně ovlivněno situací spojenou s šířením viru COVID-19, která 
přinesla zvýšenou poptávku cílové skupiny o odborné právní konzultace v souvislosti s vydávanými 
opatřeními a zvýšenou poptávkou o právní konzultace týkající se uspořádání péče o děti v krizovém období. 
Vzhledem k rychle měnící se legislativě a pokynům v období koronavirových opatření bylo nutné průběžně 
změny monitorovat, zpracovávat a informovat poradenský tým a konzultovat jednotlivé případy, což zvýšilo 
nároky na odbornou garanci a zátěž realizačního týmu. 

Z hlediska právního poradenství ve velké míře organizace nad rámec projektu poskytovala informace skrze 
své webové stránky a Facebook. Tyto články měly velký úspěch. Například článek na téma ošetřovné, jak o něj 
žádat a kdo na něj má nárok, se stal nejnavštěvovanějším článkem za celou existenci webových stránek 
Aperia s více než 100 tisíci unikátních zobrazení. 

Více než polovina respondentů využila možnost telefonického právního poradenství, dvě pětiny pak dotaz 
do webové poradny. Osobní online konzultace byla nově zavedena kvůli situaci okolo pandemie COVID-19. 

Graf 25 Forma právního poradenství 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=27) 

Celkově byli s právním poradenstvím spokojeni všichni až na jednoho respondenta. Všichni respondenti byli 
spokojeni s rychlostí odpovědi či domluvení termínu osobní konzultace. Všichni kromě jednoho respondenta 
byli také spokojeni s přístupem poradců/poradkyň, jejich odbornou úrovní, se srozumitelností a s rozsahem 
poskytnutých informací. Pouze dva respondenti pak byli mírně nespokojeni s využitelností informací 
pro jejich aktuální situaci. 

Graf 26 Spokojenost s právním poradenstvím 

 
 
Zdroj: INESAN (2021, N=27) 

Psychologické poradenství bylo také ovlivněno situací, týkající se pandemie COVID-19. Osobní konzultace 
kvůli této situaci probíhaly větší míře online, než tomu bylo v předchozích obdobích. Přesto mezi respondenty 
v největší míře převládala osobní prezenční forma poskytovaného poradenství.  
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Graf 27 Forma psychologického poradenství 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=17) 

Všichni dotazovaní byli spokojeni s poskytnutým psychologickým poradenstvím. V největší míře byli 
spokojeni se srozumitelností poskytnutých informací a s celkovým přístupem poradců/terapeutů. S těmito 
charakteristikami byli velmi spokojeni všichni klienti až na jednoho.  

Graf 28 Spokojenost s psychologickým poradenstvím 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=17) 

Pouze čtyři respondenti absolvovali krizové poradenství na Lince pro mámy a táty. Tři z těchto respondentů 
byli velmi spokojeni s krizovým poradenstvím i se všemi dotazovanými charakteristikami, jeden respondent 
pak byl spíše spokojen.  

Graf 29 Spokojenost s krizovým poradenstvím 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=4) 

Individuální poradenství bylo zaměřeno i na účastníky rodičovského programu. Všichni účastníci měli 
možnost toto poradenství využít jak během programu, tak do tří měsíců po jeho ukončení. V průběhu I. běhu 
programu využila více jak polovina respondentů psychologické poradenství, téměř polovina pak mediaci. 
V rámci II. programu více než třetina respondentů nevyužila žádnou individuální podporu.  
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Graf 30 Využitá podpora v rámci programu 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=17/22) 

 

I po skončení programu individuální podporu využívali ve větší míře účastníci I. běhu programu pro rodiče 
než účastníci II. běhu. Každý z respondentů z účastníků I. běhu využil alespoň jeden způsob individuální 
podpory, u respondentů ze II. běhu individuální podporu využila více než polovina respondentů.  

Graf 31 Využitá podpora po skončení programu 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=17/22) 

 

Respondenti, kteří individuální podporu nevyužili v průběhu programu, v největší míře argumentovali tím, 
že tuto podporu plánují využít po skončení programu. Část respondentů neměla potřebu využít podporu 
ani v průběhu programu, ani po jeho ukončení, například proto, že terapii absolvují jinde. Pro některé 
respondenty pak byl důvodem nedostatek času či neochota ze strany druhého rodiče (co se týká mediace).  

Tabulka 12 Důvody nevyužití individuální podpory 

Důvody nevyužití v průběhu programu Důvody nevyužití po skončení programu 

- plánuji využít 
- nebylo třeba 
 
 

- nebyla potřeba 
- nebyl dostatek času 
- neochota ze strany druhého rodiče 
- terapii absolvuji jinde 

Zdroj: INESAN (2021, N=8/6) 
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EQ 2.3 NAPLNILO PORADENSTVÍ POTŘEBY RODIČŮ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě dotazníků spokojenosti, rozeslaných neanonymním 
osobám, kteří služeb Aperia využili v roce 2020 a 2021 a dále na základě dopadových s výstupních 
dotazníků pro účastníky programu pro rodiče, kteří využili individuální podporu. Vzhledem k malému počtu 
respondentů byly odpovědi vyhodnocovány souhrnně.  

Naprostá většina respondentů hodnotila poradenství jako přínosné pro řešení jejich aktuální situace, a to 
mimo jiné díky tomu, že během poradenství obdrželi potřebné informace. Část respondentů díky 
individuálnímu poradenství změnila vnímání své situace a podnikal první kroky k její změně. Přínosem 
především psychologického poradenství bylo dále zlepšení komunikace s druhým rodičem a s dítětem.  

Všichni respondenti, kteří se účastnili individuálního psychologického poradenství, v rámci tohoto poradenství 
získali informace, které potřebovali. U účastníků krizového poradenství dostali potřebné informace tři ze čtyř 
respondentů. U právního poradenství pak potřebné informace obdrželi všichni kromě dvou respondentů.  

Graf 32 Přínos individuálního poradenství pro získání potřených informací 
Právní poradenství Psychologické poradenství Krizové poradenství 

  

 

Zdroj: INESAN (2021, N=27/17/4) 

 

Všichni respondenti, kteří se účastnili krizového poradenství, hodnotili toto jako přínosné pro řešení jejich aktuální 
situace. U psychologického spíše nepomohlo poradenství jednomu respondentovi. U právního poradenství s tímto 
nesouhlasili dva respondenti. Důvodem nesouhlasu bylo to, že poskytnuté informace již znali.   

Graf 33 Přínos individuálního poradenství pro řešení aktuální situace 

Zdroj: INESAN (2021, N=15/11/3) 
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Nejvýznamnějším přínosem právního poradenství bylo podle respondentů to, že dostali přesné a jasné 
informace, a že s nimi poradci řešili jejich konkrétní problémy (např. sestavení smluv o výživném či péči).  

Mezi konkrétní přínosy psychologického poradenství pak respondenti zmiňovali například to, že jim sdílení 
umožnilo nový náhled na jejich situaci a utřídění myšlenek.  

Tabulka 13 Konkrétní definované přínosy 

Přínosy právního poradenství  Přínosy psychologického poradenství Přínosy krizového poradenství  

- podstatné a jasné informace 
- řešení konkrétní právní zakázky (např. 
sestavení smlouvy) 
- možnost sdílení 
- stanovení konkrétních návazných kroků 
- pochopení svých práv 
- nadhled na svou situaci 

- jiný náhled na situaci 
- utřídění myšlenek 
- nasměrování, kam v živote dál 
- zlepšení komunikace s druhým rodičem 
- zlepšení komunikace s dítětem 
- zpracování těžkých emocí/situací  
- podpora, že v dané situaci není člověk 
sám 
- nasměrování na návazné služby 

- nasměrování na návazné služby 
- vyslechli si mne a já v tu chvíli 
v tom nebyla sama  
- cítila jsem obrovskou podporu 
a pochopení 

Zdroj: INESAN (2021, N=14/11/3) 

 

Všichni respondenti z řad účastníků rodičovského programu kromě jednoho hodnotili individuální 
poradenství jako přínosné. Ti, kteří se individuálního poradenství účastnili již v průběhu projektu, oceňovali 
především možnost zklidnění situaci a zlepšení komunikace (především díky mediaci) a ujasnění dalších 
kroků. Dále pak oceňovali možnost sdílení a psychoterapeutickou podporu a konkrétní informace (viz níže)  

Graf 34 Přínos individuálního poradenství pro účastníky rodičovského programu 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=13/8) 

 

Tabulka 14 Přínos individuální podpory pro účastníky programu 

Přínosy individuální podpory   

- zklidnění situace 
- ujasnění dalších kroků 
- možnost sdílení 
- posun díky psychoterapeutické podpoře (zlepšení 
psychického stavu, jiný náhled, zpracování emocí) 
- bezpečný prostor 

- sestavení rodičovského plánu 
- zlepšení komunikace díky mediaci 
- odkaz na další služby/odbornou literaturu 
- právní poradenství – jak na výplatu podílu z bytu 
- zlepšení psychického stavu dětí 

Zdroj: INESAN (2021, N=21) 
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EQ 3.1 DO JAKÉ MÍRY SE ZVÝŠILA RESILIENCE DĚTÍ VŮČI ZTRÁTĚ ÚPLNÉ RODINY A NAKOLIK 
SE PODAŘILO UDRŽET WELL-BEING DĚTÍ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě rozhovorů s lektorkou dětské skupiny a dotazníkového 
šetření mezi účastníky programu, a zaměřuje se na well-being a resilienci všech dětí zapojených rodičů, 
nejen dětí, které navštěvovaly dětskou skupinu. Vzhledem k tomu, že řada účastníků programu má malé 
děti, které by dotazník nebyly schopny vyplnit, byla zvolena varianta, ve které stav dětí popisují jejich 
rodiče. Pro zjištění well-beingu dětí byla pak zvolena normovaná škála Kidscreen. Vyhodnocení této škály 
ukázalo, že za dobu trvání programu se statisticky významně zlepšil well-being dětí zapojených rodičů. 

Resilience dětí vůči ztrátě úplné rodiny byla zkoumána podle míry sdílení pocitů dětí rodičům, které 
se zlepšilo především v rámci I. běhu programu. Resilience dále byla hodnocena podle toho, do jaké míry 
rodiče znali obavy dětí spojené s rozvodem či rozchodem a podle toho, do jaké míry rodiče vnímají, že děti 
sami sebe obviňují z rodičovského rozvodu/rozchodu. V obou případech došlo oproti vstupním hodnotám 
ke zlepšení. 

Součástí evaluace bylo i hodnocení toho, nakolik se podařilo udržet či zlepšit well-being dětí. Lektorka dětské 
skupiny považuje za stěžejní aktivitu dětské skupiny, která napomohla zlepšit well-being dětí tzv. teploměr. 
Technika měla za cíl podpořit komunikaci mezi rodiči a dětmi. V praxi umožnila dětem vytvořit bezpečné 
prostředí pro sdělení svých potřeb, přání, postěžování si. Děti často potřebují něco rodiči říci, a díky této 
technice v tomto směru došlo podle lektorek ke značnému posunu. Lektorky také vnímaly posun v celkové 
pohodě dětí zapojených do skupiny. S technikou teploměru byli v rámci programu seznámeni i rodiče dětí, 
kteří ji opakovaně spontánně hodnotili jako přínosnou (viz EQ 1.3). 

Pro hodnocení well-beingu dětí byl využit normovaný dotazník Kidscreen (Dotazník o zdraví pro děti 
a mládež). Dotazník hodnotí psychologickou pohodu dítěte, míru prožívaných pozitivních emocí, prožitků 
a energie, interakci mezi dítětem a rodičem, vztah s vrstevníky, případně školní prostředí. Vzhledem k tomu, 
že řada účastníků programu má malé děti, které by dotazník nebyly schopny vyplnit, byla zvolena varianta, 
ve které stav dětí popisuje v deseti položkách rodič. 

Well-being dětí podle dotazníku Kidscreen je hodnocen na škále 1-100, kde 100 je nejlepší výsledek. 
Vzhledem k malému počtu příkladů byly porovnávány hodnoty indexu pro oba běhy zároveň. Celkem byly 
porovnávány hodnoty 31 respondentů, kteří vyplnili všechny otázky nutné pro výpočet indexu ve vstupním 
i ve výstupním dotazníku. Průměrná hodnota well-beingu dětí před programem byla 67,2, po programu pak 
73,3. Na základě párového t-testu je tato změna statisticky významná, dá se tedy říci, že za dobu trvání 
programu se statisticky významně zlepšil well-being dětí zapojených rodičů. 

Graf 35 Průměrné hodnoty well-beingu dětí 

 
Zdroj: INESAN (2021, N=31) 
Pozn.: 0=nejhorší hodnocení, 100=nejlepší hodnocení 
Pozn.: Test normality index vstupní: Shapiro-Wilk [W=0,963, df=30, p=0,367]; Test normality index výstupní: Shapiro-Wilk [W=0,969, df=30, p=0,518] 
Pozn.: párový t-test: [t=-3,665; df=29; p=0,000] 
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Resilience dětí vůči ztrátě úplné rodiny byla zkoumána podle míry sdílení pocitů dětí rodičům, dále byla 
resilience hodnocena podle toho, do jaké míry rodiče znali obavy dětí spojené s rozvodem či rozchodem 
a podle toho, do jaké míry rodiče vnímají, že děti sami sebe obviňují z rodičovského rozvodu/rozchodu.  

53 % respondentů na začátku I. běhu programu a 71 % respondentů na začátku II. běhu programu uvedlo, 
že s nimi děti mluví o svých pocitech.  

Na konci I. běhu programu vzrostla míra respondentů, kteří s tím, že s nimi jejich dítě mluví o svých pocitech, 
souhlasí. U II. běhu programu zůstala míra sdílení pocitů dětí rodičům prakticky stejná, zvýšila se ale míra 
respondentů, kteří s tímto tvrzením rozhodně souhlasí.  

„Skupina pomohla dětem zpracovat si pocity spojené s rozvodem. Uvědomili si, že rozvodem rodina 
nekončí a že naše rodina není jediná, která se rozvádí.“ Účastník programu 

Na začátku programu děti s respondenty často sdíleli smutek či obavy, na konci programu pak sdíleli větší 
škálu pocitů týkajících se běžných záležitostí i rozvodu/rozchodu.   

Graf 36 Míra sdílení pocitů dětí rodičům  

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=17/14/21/19) 

 

Tabulka 15 Pocity, se kterými se děti rodičům svěřovaly 
Pocity, se kterými se děti rodičům svěřovaly před začátkem 
programu 

Pocity, se kterými se děti rodičům svěřovaly na konci 
programu 

smutek, lítost 
potřeba druhého rodiče 
radost, příjemné pocity 
obavy ze školy 
hněv, zlost 
nespokojenost s chováním druhého rodiče 
běžné záležitosti (škola, neshody se sourozenci atp.) 
 

běžné záležitosti (škola, kamarádi…) 
radost 
pocity týkající se rozvodu/rozchodu 
smutek, stesk 
potřeba druhého rodiče 
nespokojenost s chováním někoho z rodiny (druhého rodiče, 
sestry) 
neochota, nejistota ohledně styku s druhým rodičem 
touha po (fyzickém) kontaktu s rodičem 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/14/21/19) 

Mezi důvody, proč se děti rodičům se svými pocity nesvěřují, respondenti uváděli (1) věk dítěte 
(puberta/příliš malé dítě), (2) dítě nechce, aby se rodiče trápili, měli starosti a (3) odcizení, nedostatečná 
komunikace (nejsou zvyklí a stydí se). Třetí bod již po skončení programu nebyl respondenty jmenován. 

Respondenti po skončení programu ve větší míře vyjádřili, že znají obavy svých dětí spojených 
s rozvodem/rozchodem.  
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Graf 37 Míra znalosti rodičů o obavách dětí spojených s rozchodem/rozvodem   

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

 

 

Zdroj: INESAN (2021, N=17/13/21/19) 

 

Mezi zmiňované obavy dětí patří omezený kontakt s druhým rodičem, noví partneři rodičů, noví sourozenci, 
stěhování. I na konci programu rodiče nejčastěji zmiňují omezený kontakt s druhým rodičem, noví partneři 
rodičů, noví sourozenci a dále pocity nejistoty, zhoršení životní úrovně dětí. Dále pak to, že situace nebude 
jako dřív, že již netvoří rodinu, že zůstanou sami. Další obavy se týkají toho, aby neztratili kontakt s oběma 
rodiči (zda se budou moci vídat, telefonovat si apod.) a bytových otázek (stěhování dětí/jednoho z rodičů). 

Na konci programu můžeme na grafu níže pozorovat, že respondenti jsou si ve větší míře jistí, že jejich dítě 
se neobviňuje z rodičovského rozchodu. 

Graf 38 Myslíte si, že se Vaše dítě obviňuje z rodičovského rozchodu?  

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=17/13/21/19) 
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EQ 3.2 DĚTSKÁ SKUPINA: BYLO MOŽNÉ PŘI STEJNÝCH VSTUPECH DOSÁHNOUT LEPŠÍCH 
VÝSLEDKŮ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě rozhovorů s lektorkou dětské skupiny a dotazníkového 
šetření mezi účastníky programu, jejichž děti navštěvovaly dětskou skupinu. Vzhledem k tomu, že řada 
účastníků programu má malé děti, které by dotazník nebyly schopny vyplnit, byla zvolena varianta, 
ve které stav dětí popisují jejich rodiče. 

Všichni respondenti, jejichž děti navštěvovaly dětskou skupinu, byli s touto skupinou spokojeni. Podle části 
respondentů však s účastí nebyla spokojena část dětí. Podle lektorky dětské skupiny toto bylo zapříčiněno 
především situací související s pandemií COVID-19, kdy část setkání musela být realizována v online 
prostředí, které je zvláště pro malé děti náročné. Lektorka by také doporučovala u online setkání počítat 
s kratší variantou než u prezenčních setkání a děti rozdělit podle věkových kategorií do dvou skupin. 
Jako velice pozitivní lektorka vnímala fakt, že jeden z lektorů dětské skupiny nabízel i individuální podporu 
dětem, takže si o ni děti mohly v případě potřeby rovnou říci.  

V rámci dopadového dotazníku respondenti kromě průběhu programu pro rodiče hodnotili i dětskou 
skupinu. Tuto skupinu navštěvovaly děti celkem pěti respondentů I. běhu programu a devíti respondentů II. 
běhu programu.  

Všichni respondenti byli spokojeni s účastí svého dítěte či dětí na dětské skupině.  

Graf 39 Spokojenost rodičů s účastí dětí na dětské skupině 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=5/9) 

Podle tří respondentů I. běhu byly jejich děti spokojené s účastí v dětské skupině, dva respondenti pak s tímto 
spíše nesouhlasili. Toto může být ovlivněno organizací dětské skupiny, která se stejně jako rodičovský 
program po druhém setkání přesunula do online prostředí (viz níž). Ve II. běhu byly děti spokojeny podle osmi 
respondentů z devíti.  

Graf 40 Vnímaná spokojenost dětí s účastí dětí v dětské skupině 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=5/9) 
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Lektorka dětské skupiny byla při přihlašování zájemců o účast v programu k dispozici – rodičům a dětem. 
Lektorka tuto možnost hodnotí kladně, kdy rodiče měli možnost se ujistit, zda je dítě vhodné zapojit 
do programu, jestli je dítě schopno se účastnit. Dětem se lektorka mohla představit a navázat s nimi kontakt 
a vztah, což mělo vliv na motivovanost dětí docházet a spolupracovat ve skupině.  

Dětské skupiny do značné míry ovlivnila pandemie COVID-19. První běh byl na základě zhoršující 
se epidemiologické situace v průběhu překlopen do online formy. Druhý běh fungoval částečně online 
a částečně prezenčně. 

Online formu nejprve lektorky vnímaly jako potenciálně problematickou, vzhledem k tomu, že neočekávaly, 
že by malé děti byly schopné se touto formou zapojit. Děti však projevily neočekávaný zájem o setkávání: 

„Po překlopení do online jsme si mysleli, že zůstane jen rodičovský program, že děti nevydrží tři 
hodiny u obrazovky. Ale protože první Vánoce bývají náročné pro děti, když se rodiče 
rozcházejí, tak jsem rodičům starší dětí (9 a výše) nabídla, že budu v daný čas připojená 
na Zoomu a v případě zájmu ať se připojí. A připojili se všichni, a byla jsem překvapená, neměla 
ani pořádně program, a rychle jsem volala kolegyni, aby se připojila také. Další setkání také 
bylo dobrovolné, ale připojili se opět všichni, proto jsme tom již dále pokračovali. Netuším, jestli 
ty děti donutili rodiče, nebo sami chtěli.“ Lektorka dětské skupiny 

Překlopení do online prostředí mělo dopad i na plánovanou náplň skupiny, vzhledem k tomu, že velkou část 
aktivit nebylo možné realizovat.  

„V tomto běhu to nebylo pojaté systematicky, v online setkání trvalo hodinu, takže se změnila 
náplň, bylo to spíše o udržení kontaktu. Vymezili jsme si cíl, aby měli děti kontakt na někoho, 
kde si mohou říct o pomoc, protože druhá lektorka vedla individuální terapie pro děti. Ať jí 
znají, ať jí mají jako „kámošku“. Ať děti vědí, že v tom nejsou samy.“ Lektorka dětské skupiny 

Lektorka hodnotí jako zajímavé a překvapivé, že online forma fungovala, že děti jsou schopny dávat pozor 
i v online prostředí a daří se je zaujmout.  

Z hlediska organizace podle lektorky nefungovala původní představa jedné skupiny dětí 6–12 let, vzhledem 
k tomu, že mladší děti nejsou zvyklé být v kolektivu bez podpory dospělého.  

V online formě dětské skupiny by lektorka stanovila minimální věk 8 let, aby již byly děti technicky zdatné. 
Skupinu pak navrhuje rozdělit podle věku na skupinu pro děti 8–10 let a 11 a více let. Délka setkání v online 
formě 1h 15 min byla podle lektorky ideální a maximální. V rámci setkání lektorky prezentovaly jednotlivá 
témata, ke kterým se děti mohly vyjádřit a pokud vycítí potřebu dětí, téma dále rozvíjejí a podporují. 

U prezenční formy setkávání by lektorka stanovila minimální věk 7 let. V prezenční formě fungovalo 3 h 
setkání s tím, že bylo nutné vytvořit dva bloky po 1.5 h. První stmelovací blok, zaměřený na aktivity, hry, aby 
děti, které prožívají rozvod, společně strávili čas. Druhý pracovní blok, kde se lektorkami věnují tématům 
týkajících se rozvodu. Tento postup se podle lektorky osvědčil.  

Celkových sedm setkání bylo navázáno na rodičovský program (dětské a rodičovské skupiny probíhají 
paralelně). Lektorka by uvítala více kratších setkání, kdy ze zkušenosti i z jiných programů trvá delší dobu 
získat důvěru dětí, děti se začaly otevírat až na pátém či šestém setkání. 

Lektorka doporučuje do budoucna, aby jeden z lektorů dětské skupiny nabízel i individuální podporu dětem, 
jak to měli nastavené v obou bězích. Rodiče i děti to vnímali jako velký přínos, že dítě buď samo podporu 
chce, nebo když rodiče toto dítěti nabídnou, je s tím více ztotožněné, protože lektorku zná.  
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EQ 3.3 NAPLNIL PROGRAM A INDIVIDUÁLNÍ PODPORA POTŘEBY DĚTSKÝCH ÚČASTNÍKŮ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě rozhovorů s lektorkou dětské skupiny a dotazníkového 
šetření mezi účastníky programu, jejichž děti navštěvovaly dětskou skupinu. Vzhledem k tomu, že řada 
účastníků programu má malé děti, které by dotazník nebyly schopny vyplnit, byla zvolena varianta, 
ve které stav dětí popisují jejich rodiče. 

Účastníci programu, jejichž děti navštěvovaly dětskou skupinu i lektoři se shodují na tom, že dětská skupina 
poskytla dětem prostor pro sdílení a vyjádření a zpracování vlastních emocí v bezpečném prostředí a jejich 
účast měla pozitivní dopad na zlepšení komunikace s rodiči.  

Před zahájením programu byli rodiče dotazováni na to, jaké potřeby mají jejich děti. Na základě tohoto 
dotazování a zkušeností lektorů bylo definováno několik oblastí potřeb, na které se skupina zaměřila: 

• možnost sdílení, prostor pro vlastní emoce 

• porozumění situaci skrze zpracování pocitů spojených s rozvodem/rozchodem 

• zlepšení komunikace s rodiči 

 

Lektorky zjišťovaly potřeby dětí převážně z individuální podpory, tedy jaká témata v rámci individuální 
podpory děti řešily. V rámci skupin zjišťovaly potřeby také, ale aktivity nebyly na individuální potřeby přímo 
zaměřené.  

V obou bězích všichni respondenti až na jednoho hodnotili, že účast na dětské skupině pomohla jejich dětem 
se zpracováním pocitů spojených s rozchodem/rozvodem rodičů. Dětská skupina podle vyjádření 
respondentů pomohla dětem zpracovat tyto pocity skrze jejich sdílení s dětmi ve stejné situaci 
i s odborníkem, který jim citlivým způsobem umožňoval komunikovat o náročných tématech. 

„Díky skvělým lektorkám a psychologům se cítilo bezpečně a mohlo tak vyjádřit své 
pocity.“ Účastník programu 

 

Dále dětem skupina přinesla podněty k zamyšlení se nad vlastními postoji. Tento názor sdílí i lektorka dětské 
skupiny, kdy podle ní k celkové pohodě dětí také přispělo to, že se dětem ve složité době období pandemie 
a rozchodové situace někdo intenzivně věnoval a věnoval jim pozornost. 

„I přesto, že se to týká 50 % dětí, že jsou v rozchodu, tak pořád děti mají pocit, že jsou 
divný, hodně z nich, a že nemají si s kým o tom popovídat. Tak jen to, že jsou 
v bezpečném prostředí, potkají další děti, takže v tom nejsou samy, mohou sdílet tu 
zkušenost, tak to je pro ně obrovským přínosem.“ Lektor dětské skupiny 

 

Lektorka potřeby dětí také hodnotila dle fáze, v jaké se dítě nacházelo – mnohdy pro dítě bylo příliš brzy 
připustit si, že se rodiče rozcházejí, děti proto mohly být pasivnější a nezapojovat se do činnosti skupiny. 
Pro takové děti může být vhodnější individuální než skupinová podpora. Pro některé děti pak bylo náročné 
udržet pozornost po dobu online setkání.  
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Graf 41 Účast dětí na dětské skupině pomohla se zpracováním pocitů spojených s rozchodem/rozvodem 
rodičů 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=5/9) 

 

Více než polovina respondentů souhlasila s tím, že účast na dětské skupině pomohla k celkové pohodě dítěte, 
a to především díky možnosti potkat se s dětmi v podobné situaci. Pokud k tomu nedošlo, bylo to především 
z toho důvodu, že děti byly v psychické pohodě nezávisle na účasti v programu.  

Graf 42 Účast dětí na dětské skupině pomohla k jejich celkové pohodě 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=5/9) 

 

Tři z pěti respondentů I. běhu a všichni respondenti II. běhu vyjádřili, že účast na dětské skupině pomohla 
ke zlepšení komunikace mezi dítětem a rodičem. Tito respondenti vyjádřili, že toto nastalo především díky 
tomu, že si děti na skupině pojmenovaly určitá témata a nebylo tolik tabu se o rozvodu/rozchodu s dětmi 
bavit. Na tuto potřebu byla zaměřena i aktivita kdy s dětmi lektorky pracovaly na vzkazech pro rodiče, 
které byly rodičům předány na 6. setkání. Někteří respondenti také začali používat s dětmi techniku 
teploměr, která komunikaci mezi rodiči a dětmi pomohla.  

Graf 43 Zlepšení komunikace mezi dítětem a rodičem díky účasti dítěte ve skupině 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=5/9) 
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EQ 4.1 JAKÝM ZPŮSOBEM SE ZLEPŠILY PROFESNÍ KOMPETENCE ODBORNÍKŮ? DO JAKÉ MÍRY 
SE ZVÝŠILA INFORMOVANOST KLÍČOVÝCH HRÁČŮ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě evaluačních dotazníků sbíraných po kulatých stolech. 

U respondentů z řad účastníků kulatých stolů (zástupců odborné veřejnosti) se díky kulatým stolům zlepšily 
jejich znalosti týkající se jak potřeb rozcházejících se rodičů, tak potřeb jejich dětí.  

Profesní kompetence týkající se znalostí potřeb rozcházejících se rodičů a jejich dětí se nezlepšily pouze 
u dvou respondentů z I. kulatého stolu a u jednoho respondenta z II. kulatého stolu, a to kvůli tomu, že tito 
respondenti již řešenou problematiku znali. U všech ostatních byl pozorován alespoň mírný posun. To lze 
vysvětlit jednak zaměřením semináře, jednak tím, že semináře se účastnily pouze osoby, 
které s rozcházejícími rodinami už pracují a zajímají se o nové trendy. 

Graf 44 Zlepšení znalostí účastníků kulatých stolů díky kulatým stolům 

 
Zpracování: INESAN (2021, N=20/23) 
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EQ 4.2 BYLO MOŽNÉ PŘI STEJNÝCH VSTUPECH DOSÁHNOUT U AKTIVIT PRO ODBORNÍKY LEPŠÍCH 
VÝSLEDKŮ? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě evaluačních dotazníků sbíraných po kulatých stolech. 

Kulaté stoly dosáhly očekávaných výsledků (viz EQ 4.1 a 4.32). Všichni respondenti byli spokojeni 
s odborností a výběrem vystupujících a prezentovanými tématy. Ve velké míře byli respondenti z řad 
účastníků spokojeni i s dalšími organizačními charakteristikami kulatých stolů.  

Respondenti z řad účastníků kulatých stolů byli ve velké míře spokojeni se všemi organizačními 
charakteristikami kulatých stolů. V největší míře byli spokojeni s odborností a výběrem vyučujících a s tématy 
příspěvků. U prvního kulatého stolu by někteří účastníci volili jiné prostory pro konání této akce – konkrétně 
hodnotili vybrané prostory jako příliš malé a špatně osvětlené.  

U druhého kulatého stolu by někteří účastníci z hlediska technického zázemí a organizace ocenili větší 
promítací plátno či lepší dodržování hygienických nařízení.  

Výsledky a podněty z kulatých stolů byly v rámci realizačního týmu diskutovány a byla přijata opatření 
pro jejich zohlednění v organizaci obdobných akcí. 

Graf 45 Spokojenost účastníků kulatých stolů s organizačními aspekty 

 
Zpracování: INESAN (2021, N=20/23) 
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EQ 4.3 ZVÝŠILY KULATÉ STOLY A OSOBNÍ SCHŮZKY INFORMOVANOST O MOŽNOSTECH PODPORY 
A V OCHOTĚ DOPORUČIT PROGRAM? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě evaluačních dotazníků sbíraných po kulatých stolech.  

Díky kulatým stolům se u více než tří čtvrtin respondentů zlepšila jejich informovanost o možnostech 
podpory. Téměř všichni respondenti, kteří pracují s rodiči v rozvodové či rozchodové situaci by svým 
klientům doporučili program „Rozchodem rodina nekončí“. 

Více než tři čtvrtiny respondentů z řad účastníků kulatých stolů deklarovalo, že se díky kulatému stolu 
dozvěděli něco nového o možnostech podpory rozcházejících se rodičů a jejich dětí.  

Graf 46 Zlepšení informovanosti účastníků kulatých stolů o možnostech podpory  

 
Zpracování: INESAN (2021, N=20/23) 

 

Více než tři čtvrtiny respondentů z řad účastníků kulatých stolů by doporučilo svým klientům/klientkám, 
případně svým spolupracovníkům program pro rodiče „Rozchodem rodina nekončí“. Ti, kteří by program 
nedoporučili, by to učinili především proto, že nepracují s cílovou skupinou programu.  

Graf 47 Ochota účastníků kulatých stolů doporučit program pro rodiče 

 
Zpracování: INESAN (2021, N=20/23) 
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EQ 5 JAKÉ JSOU PŘEDPOKLADY A RIZIKA VYUŽÍVÁNÍ PROGRAMU V BUDOUCNU? 

Tato evaluační otázka byla zodpovězena na základě hloubkových rozhovorů s realizátory projektu 
a na základě vyhodnocení ostatních evaluačních otázek.  

Základním předpokladem využívání programu v budoucnu je zájem uchazečů. Jak vyplynulo z počtu 
přihlášených osob, zájem účastníků byl významně vyšší, než byla plánovaná kapacita aktivit, a to 
jak v případě programu pro rodiče, tak v případě aktivit pro odbornou veřejnost. Mezi další předpoklady 
pak patří nutnost personálního a finančního zajištění. V této oblasti organizátoři spatřují i potenciální 
rizika projektu, kdy by při výpadku financování mohlo být problematické udržet vytvořený projektový tým 
a udržet aktivity v plánovaném rozsahu.  

Jedním z předpokladů realizace programu pro rodiče je zájem potenciálních účastníků. Jak je patrné z počtu 
přihlášených osob, zájem byl obou rodičovských programů výrazně vyšší, než byla kapacita jejich kapacita (viz 
tabulka 9). V I. běhu programu bylo přihlášeno 54 osob, ve II. běhu pak 52 osob, plánovaná kapacita pak byla 
24 osob na jeden běh. Z toho je možné usuzovat, že poptávka po tomto programu významně převyšuje 
nabídku. O zájmu účastníků ze strany odborné veřejnosti pak vypovídá to, že kulatých stolů se místo 
plánovaných 40 účastnilo celkem 73 odborníků a bylo potřeba navyšovat kapacitu těchto akcí. 

Oproti tomu individuální podpora účastníků programu pro rodiče byla využívána ve výrazně menší míře, 
než bylo plánováno, s čímž je spojeno i menší vyčerpání příspěvků na hlídání dětí. V příštích programech tato 
podpora tedy nebude nabízena v takové míře. 

Jak je patrné z reakcí účastníků rodičovského programu, tento program byl pro respondenty přínosný a byli 
s ním spokojeni. To dokládá i jejich ochota doporučit tento program svému okolí. Respondenti hodnotili 
jako přínosné i individuální poradenství a dětskou skupinu. Dá se tedy předpokládat, že by měli v budoucnu 
o takovéto aktivity zájem.  

Graf 48 Ochota účastníků programu doporučit program 

I. běh rodičovského programu II. běh rodičovského programu 

  

Zdroj: INESAN (2021, N=13/14) 

 

Z hlediska budoucí organizace organizátoři vnímají jako potenciální riziko opakování situace, která nastala 
v souvislosti s pandemií COVID-19. Z toho důvodu by již při chystání programu v budoucnu počítali s možností 
realizovat program v distanční formě.  

„Musíte mít dvě metodiky, nedá se to překlopit do online, to, co máte v prezenční formě. 
Musíte vytvořit dva programy – ty už jsme právě vytvořili. Takže už jsme připraveni, 
kdyby se to stalo.“ Zástupce Aperia 
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V současnosti se plánuje na Pražské úrovni pokračovat s programem pro rodiče. Podmínkou realizace 
návazného programu je jeho finanční a personální zajištění. Z hlediska personálního zajištění 
se organizátorům osvědčila spolupráce mezi lektory LOMu a Aperia, kterou plánují dále posilovat. Z hlediska 
finančního zajištění je potenciálním rizikem podle respondentů to, že by se neudržela kontinuita financování, 
a z toho důvodu by bylo problematické udržet nastavený projektový tým, který již má potřebné zkušenosti 
pro realizaci.  

Dále je v budoucnu plánováno navázat na aktivity zaměřené na odbornou veřejnost (kulaté stoly). Na tyto 
aktivity měli organizátoři pozitivní zpětnou vazbu a je poptávka po těchto aktivitách i do budoucna. 

„Byl o to obrovský zájem i ze strany přednášejících. Má to obrovský potenciál a ukázalo 
se, že ta platforma je potřebná.“ Zástupce Aperia 

 

Na základě toho plánuje Aperio dále síťovat odborníky a zaměřit se na sdílení dobré praxe. Z hlediska cílové 
skupiny by se organizátoři ve větší míře zaměřili nejen na odborníky SPOD, ale i na ostatní odborníky, 
kteří pracují s rodiči v rozvodové/rozchodové fázi (tedy nejen zástupce státní správy, ale i zástupce např. 
neziskových organizací či terapeutů). 
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PŘÍLOHA – EVALUAČNÍ PLÁN PROJEKTU 

ÚVOD 

Projekt Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem rodičů v Praze je 
realizován v rámci Operačního programu zaměstnanost, výzvy číslo 95.  
 
V současnosti se rozvádí necelá polovina všech manželství, v 60 % z nich vyrůstají děti. Polovina dětí se dnes 
rodí mimo manželství a svobodných je mezi sólo rodiči cca 1/4. Rozvod či rozchod se tedy každoročně 
dotknou odhadem cca 25–30.000 rodin s dětmi (zdroj: ČSÚ: Sňatky a bilance manželství v letech 1920–2015; 
Šťastná, A.: Neúplné rodiny a rozvody manželství s dětmi). Průvodním prvkem rozchodu je často rodičovský 
konflikt. Neschopnost se spolu dohodnout na běžných záležitostech je často impulsem k rozpadu rodiny 
– zároveň bohužel také komplikuje dohodu rodičů o porozvodovém/porozchodovém uspořádání.  
 
Rodičovský konflikt přímo ovlivňuje duševní a fyzickou pohodu - tzv. well being – dětí. Kromě toho působí 
i nepřímo, když dítě ztratí po rozvodu následkem neshod kontakt s jedním z rodičů, anebo pokud není řádně 
vypláceno výživné: pro sólo rodiče je zpravidla obtížné pokrýt z jednoho příjmu všechny výdaje rodiny, a tak 
je 37 % neúplných rodin vystaveno příjmové chudobě (ČSÚ, 2017) a až 16 % neúplných rodin se potýká 
s chudobou, i když rodič pracuje (v úplných rodinách jde jen o 4%) (zdroj: Eurostat 2016, databáze SILC). 
V Norsku, kde je věnována tradičně velká pozornost well-beingu dětí, se uvádí, že rozpad rodiny je, vzhledem 
ke své rozšířenosti, největším zátěžovým faktorem na vývoj dětí (zdroj: Voksne for Barn, 2019). 
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PŘEHLED ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O PROJEKTU 

Shrnutí projektu 
Projekt  Název: Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem rodičů v Praze 

Cíl projektu  Minimalizovat dopady rodičovského rozchodu/rozvodu na děti, a to těmito dílčími kroky: 
1. Zachytit co nejvíce rodičů, kteří se rozcházejí/rozvádějí, umožnit jim zklidnění a poskytnout základní 
informace pro prevenci eskalace a eliminaci rodičovského konfliktu. 
2. U motivovaných rodičů zvýšit kompetence pro zvládání konfliktu, otupit hranu negativním emocím 
a zvýšit jejich citlivost vůči potřebám dítěte. 
3. Přímou prací s dětmi zvýšit jejich resilienci vůči ztrátě úplné rodiny a udržet jejich well-being. 
4. Zajistit dostatek podpůrných poradenských služeb pro rodiče i děti. 
5. Zpracovat zkušenosti z práce s rodinami a předat je pracovníkům OSPOD a sociálním pracovníkům. 

Příjemce  Název: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s. 
Adresa: Dřevná 2, Praha 2 Nové Město, 128 00 

Partner projektu  Název: Liga otevřených mužů, z.s. 
Adresa: Husinecká 903/10, Praha 3 Žižkov, 130 00 

Termín realizace  1. 1. 2020–31. 12. 2021  
Cílová skupina - Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 

- Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice 
Realizace projektu Klíčové aktivity projektu:  

- KA1 – Edukace rodičů a zajištění komplexní podpory rodin 
- KA2 – Individuální podpora rodičů 
- KA3 – Podpora dětí zasažených rozchodem rodičů 
- KA4 – Vytvoření, přenos a udržitelnost inovace 
- KA5 – Komunikační strategie inovace 
- KA6 – Přímá podpora pro CS rodiče 

Projektový tým  Koordinátor/ka skupin pro ženy, koordinátor/ka skupin pro muže, odborný/á asistent/ka, lektoři 
(edukace rodičů, odborné školení), koordinátor/ka individuální podpory, koordinátorka a metodička 
krizové Linky pro mámy a táty, poradci (individuální právní poradenství, telefonická právní linka, krizová 
Linka pro mámy a táty, webová poradna (Aperio), on-line poradna (LOM)), Metodička práce s dětmi, 
Doprovodný/á lektor/ka pro dětské skupiny, dětský/á psychoterapeut/ka (pref. s atestací klin. psych.), 
Odborná garantka APERIO, odborný garant LOM, specialistka na Cochemskou praxi (práce na metodice, 
zprostředkování potřeb odborné veřejnosti), evaluátor/ka APERIO, evaluátor/ka LOM, Specialista/ka na 
komunikační strategii 

Hlavní monitorovací 
indikátory  

6 00 00    Celkový počet účastníků: 48 
- více než 40 hodin podpory získá 48 osob – rodičů, kteří se zúčastní edukačně-podpůrných 

skupin a využijí e-learning a individuální podporu 
6 70 01    Kapacita podpořených služeb: 2 

- pracovník telefonického poradenství 
- pracovník osobního poradenství 

6 70 10    Využívání podpořených služeb: 80 
- min. 80 osob z řad rodičů získá poradenskou podporu v bagatelním rozsahu 

 
8 05 00   Počet napsaných a zveřejněných dokumentů: 3 

- metodika práce s rodinami, která představí potřeby této CS a postupy v práci s dětmi i s rodiči 
(KA4) 

- metodika práce s odbornou veřejností, která vzejde z pilotáže odborného školení 
- evaluační zpráva celé inovativní metodiky (KA4) 

Mimo 6 00 00 
- 40 dětí z rozpadajících se rodin získá podporu formou poradenství a podpůrných skupin 
- 140 rodičů získá krátkodobou poradenskou podporu 
- 10 pracovníků OSPOD a sociálních pracovníků 
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CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU 

V rámci projektu budou podpořeny dvě cílové skupiny, na které se realizované aktivity zaměřují. 

1. Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené 
 

Cílovou skupinou jsou rodiče, kteří se rozcházejí anebo již rozešli, a jejich děti do 18 let. Rodiče i děti jsou 
v emočně náročné situaci, kdy se jejich dosavadní život mění a musejí si najít nové zdroje odolnosti, 
podpory i zajištění základních potřeb. Rodiče potřebují zejména podporu a informace, aby dokázali řešit 
situaci s (bývalým) partnerem konstruktivně a našli odvahu řešit vlastní emoční zranění, hněv, vinu 
a smutek. Děti potřebují bezpečné prostředí, pocit, že v tom nejsou samy, odbornou podporu a vedení při 
vypořádání se se svými ztrátami. Ze všeho nejvíce potřebují rodiče, kteří jsou s to svou situaci řešit 
zodpovědně a konstruktivně. Rodiče budou osloveni prostřednictvím sociálních sítí a internetu, 
ale i prostřednictvím oslovených partnerů (OSPOD, rodinná centra aj.).  
 
Práce s rodiči bude probíhat ve třech stupních: 
1. Kritériem pro poskytnutí poradenství bude to, zda bude osoba spadat do CS (tj. bude rodičem dítěte 

do 18 let, který/á řeší konflikt s bývalým partnerem). 
2. Kritériem pro výběr do edukace bude ochota řešit svou rodinnou situaci a dokončit účast v programu. 

Naopak nebude rozhodující, zda bude druhý partner ochotný se sám zapojit. 
3. Kritériem pro poskytnutí návazných služeb (mediace, práv./psych. poradenství) bude zvýšená potřeba 

a motivace řešit konflikt. 
Kritériem pro zapojení dětí rozcházejících se či rozešlých rodičů bude to, zda oba rodiče poskytnou souhlas 
s účastí v projektu (více viz Rizika). 
 
Zlepšení uplatnění na trhu práce není pro tuto výzvu relevantní, ale z předchozích zkušeností vidíme u CS, 
že snížení napětí vycházející z konfliktu s bývalým partnerem vede ke zvýšení kapacity nejen pro výchovu 
dětí (větší empatie pro vnímání jejich potřeb, uplatňování pozitivnějších rodičovských praktik), ale v rámci 
teorie o vzájemném ovlivnění oblastí práce a rodiny i k rozvoji vlastní profesní dráhy. Lze tedy očekávat, 
že u účastníků/ic projektu dojde i ke zlepšení uplatnění na trhu práce, ačkoli to není přímým cílem 
projektu. 

 
2. Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice 

 
Cílovou skupinou jsou zaměstnanci opatrovnických soudů (včetně soudců) a OSPOD na obcích či krajských 
úřadech. 
Pracovníci OSPOD jsou při své práci často přetížení a nemají čas pro individuální práci se všemi rodinami. 
Proto se potřebují naučit rozeznat rizikové znaky konfliktu ohrožujícího dítě. Navíc často nemají nástroje 
(komunikační a facilitační dovednosti), jak takový rodičovský konflikt moderovat, ať už při rozhovoru 
s jedním, či s oběma rodiči. Vedoucí pracovníci a soudci potřebují informace o tom, jak začlenit inovativní 
postup do praxe tak, aby se zefektivnila práce s rodinami procházejícími rozchodem. Budou osloveni 
zejména osobně (telefonicky, emailem), více viz KA5. Kritéria výběru: buď přímá práce s rodinami 
procházejícími rozchodem, nebo vytváření metodik práce s těmito rodinami, nebo rozhodovací pozice 
v této oblasti. Zlepšení uplatnění na trhu práce je relevantní zejména u absolventů pilotního odborného 
kurzu (KA4). 
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TEORIE ZMĚNY 

 
Zdroj: projektová žádost, informace od realizačního týmu  

*Pozn.: Monitorovací indikátory  

PříčinyPříčiny

•Rodičovský konflikt 
vedoucí 
k rozchodu/rozvodu

•Konfliktní vztah 
a komunikace rodičů 
v rozchodové/rozvodové 
fázi zabraňující 
konstruktivnímu řešení 
dalšího rodinného 
uspořádání

•Zdlouhavé opatrovnické 
řízení v případě sporných 
řízení eskalující konfliktní 
vztah rodičů

•Konfliktní vztah 
a komunikace rodičů 
negativně ovlivňující 
pozici a roli dítěte 
v rodině (dítě ve středu 
konfliktu X na okraji 
zájmu)

•Nedostatečná nabídka 
(nebo naopak přílišná 
vytíženost) a nevyužívání 
odborné pomoci cílené 
na snížení konfliktního 
prostředí v rodině

•Chybějící kompetence 
a nedostatečné nástroje 
odborné veřejnosti 
(OSPOD, soudy aj.) 
k rozeznání a řešení 
rizikových faktorů 
konfliktu ohrožujího dítě

Cíle Cíle 

•Minimalizovat dopady 
rodičovského 
rozchodu/rozvodu 
na děti, a to těmito dílčími 
kroky:

•1. Zachytit co nejvíce 
rodičů, kteří se 
rozcházejí/rozvádějí, 
umožnit jim zklidnění 
a poskytnout základní 
informace pro prevenci 
eskalace a eliminaci 
rodičovského konfliktu.

•2. U motivovaných rodičů 
zvýšit kompetence 
pro zvládání konfliktu, 
otupit hranu negativním 
emocím a zvýšit jejich 
citlivost vůči potřebám 
dítěte.

•3. Přímou prací s dětmi 
zvýšit jejich resilienci vůči 
ztrátě úplné rodiny 
a udržet jejich well-being.

•4. Zajistit dostatek 
podpůrných 
poradenských služeb 
pro rodiče i děti.

•5. Zpracovat zkušenosti 
z práce s rodinami 
a předat je pracovníkům 
OSPOD a sociálním 
pracovníkům

VstupyVstupy AktivityAktivity

•KA1 - Edukace rodičů 
a zajištění komplexní 
podpory rodin

•KA2 - Individuální podpora 
rodičů

•KA3 - Podpora dětí 
zasažených rozchodem 
rodičů

•KA4 - Vytvoření, přenos 
a udržitelnost inovace

•KA5 - Komunikační strategie 
inovace

•KA6 - Přímá podpora pro CS 
rodiče

VýstupyVýstupy

• KA1: 48 podpořených rodičů (4 
skupiny po 12 os.) v rozsahu > 40 
h*

• KA2: Průměrně 100 poskytnutých 
hovorů (200 h) v rámci 
anonymního telefonického 
poradenství , 80 poskytnutých 
konzultací osobního právního 
či psychologického poradenství*

• KA2: až 48 podpořených rodičů 
(účastníci skupin) v poskytnutí 
osobního právního či 
psychologického poradenství (3h), 
mediace (3x3h)

• KA3: 40 podpořených dětí v rámci 
skupinové či individuální práce

• KA3: metodika práce s dětmi 
a dospívajícími

• KA4: 10 odborně proškolených 
pracovníků/ic či sociálních 
pracovníků (16h + 10h 
e-learningu) v programu pro 
rodiny

• KA4: 1 zveřejněná evaluační 
zpráva*

• KA4: 1 metodika práce 
s rodinami*

• KA4: 1 metodika odborného 
školení*

• KA5: databáze klíčových hráčů, 
alespoň 12 schůzek s vysoce 
postavenými klíčovými hráči

• KA5: 40 informovaných 
relevantních osob (2 kulaté stoly) 
o metodice a programu pro rodiny

• KA6: 48 rodičů s přiznaným 
příspěvkem na hlídání dětí

• po dobu účasti v projektu

VýsledkyVýsledky

•Standardizovaný systém 
práce s rodinami 
v rozchodu

•Rodiče edukovaní 
ve zvládání rozchodu, 
posílení v komunikačních 
dovednostech a zvládání 
stresu

•Individuálně podpoření 
rodiče ve zvládání 
rozchodové situace 
(právní, psychologické 
poradenství, mediace)

•Děti podpořené 
ve zvládání rozchodu 
rodičů - v jejich resilienci, 
well-beingu 
a komunikačních 
dovednostech

•Funkční systém školení 
pro odborníky připravené 
k akreditaci

•Znalost klíčových hráčů 
v opatrovnickém řízení 
a zvýšení informovanosti 
o programu pro rodiny 
a odborném školení

DopadyDopady

•Zvýšená informovanost 
rodičů o odborných 
možnostech řešení 
rozchodové situace 

•Zvýšené rodičovské 
kompetence 
a komunikační dovednosti 
rodičů procházející 
rozchodem/rozvodem

•Nižší riziko eskalace 
rodičovského konfliktu, 
zmírnění stresu 
a negativních emocí

•Zvýšení resilience dětí 
vůči ztrátě úplné rodiny, 
udržení jejich well-beingu

•Rozšíření kapacity 
poskytování 
individuálních 
poradenských služeb 
pro rodiče a děti v období 
rozchodu rodičů

•Zvýšení profesních 
kompetencí pracovníků 
v přímé práci s rodinou 
ve fázi rozchodu/rozvodu 
vedoucí ke zmírnění 
konfliktu

•Zvýšení povědomí u rodin, 
klíčových hráčů a odborné 
veřejnosti o závažnosti 
rodičovského konfliktu, 
základních zásadách jeho 
řešení, pomoci dětem 
v těchto rodinách

• Rozpočet projektu 

• Realizační tým: 
Koordinátor/ka skupin  
pro ženy, koordinátor/ka 
skupin pro muže, 
odborný/á asistent/ka, 
lektoři, koordinátor/ka 
individuální podpory, 
koordinátorka a metodička 
krizové Linky pro mámy  
a táty, poradci, on-line 
poradna (LOM)), 
Metodička práce s dětmi, 
Doprovodný/á lektor/ka 
pro dětské skupiny, 
dětský/á 

psychoterapeut/ka, 
Odborná garantka APERIO, 
odborný garant LOM, 
specialistka na 
Cochemskou praxi 
evaluátor/ka APERIO, 
evaluátor/ka LOM, 
Specialista/ka  
na komunikační strategii 

• Účastníci programu 
(rodiče, děti, odborní 
pracovníci) 

• Know-how žadatele  
a partnera 
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LOGICKÝ RÁMEC PROJEKTU 
POPIS CÍLŮ OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ UKAZATELE ZPŮSOBY OVĚŘENÍ PŘEDPOKLADY* 

Záměr projektu  
 
 
Minimalizovat dopady rodičovského 
rozchodu/rozvodu na děti 

Ad 1. 
- způsob řešení stresových situací rodičů 
- způsob komunikace s druhým rodičem 
- způsob komunikace rodiče s dítětem 
Ad 2. 
- well-being dítěte 
- komunikace dítěte s rodiči 
Ad 3. 
- informovanost rodičů o formách podpory 
- četnost využívání systému podpory  

ze strany rodičů 
Ad 4. 
- způsob a metody práce odborníků s rodiči 

v rozchodové fázi 
- informovanost klíčových hráčů o systému 

podpory rodiny v rozchodové fázi 

 
- počet rodičů se zpracovaným rodičovským 

plánem 
- porovnání well-beingu  

před a po intervencích u dětí i rodičů 
- porovnání znalostí rodičů o formách 

odborné podpory  
- porovnání četnosti využívání základního  

a individuálního poradenství 
- statistiky organizace APERIO a LOM 

- porovnání znalostí odborníků o systému 
podpory rodiny v rozchodové fázi 

 

Hlavní cíl projektu 
1. Zachytit co nejvíce rodičů, kteří se 
rozcházejí/rozvádějí, umožnit jim zklidnění 
a poskytnout základní informace pro 
prevenci eskalace a eliminaci rodičovského 
konfliktu a u motivovaných rodičů zvýšit 
kompetence pro zvládání konfliktu, otupit 
hranu negativním emocím a zvýšit jejich 
citlivost vůči potřebám dítěte. 
2. Přímou prací s dětmi zvýšit jejich 
resilienci vůči ztrátě úplné rodiny a udržet 
jejich well-being. 
3. Zajistit dostatek podpůrných 
poradenských služeb pro rodiče i děti. 
4. Zpracovat zkušenosti z práce s rodinami 
a předat je pracovníkům OSPOD  
a sociálním pracovníkům 

Stav při ukončení projektu  
- pilotně ověřený edukačně-podpůrný 

program pro rodiny a odborné školení  
pro pracovníky OSPOD a sociální 
pracovníky 

- pilotně ověřené metodiky: práce 
s rodinami, práce s dětmi a dospívajícími, 
odborného školení 

- rodiče edukovaní ve zvládání rozchodové 
fáze a způsobeného stresu, posílení  
v komunikačních dovednostech  

- zvýšená informovanost rodičů o odborné 
podpoře a vyšší využití podpory v průběhu 
rozchodové fáze 

- děti podpořené ve zvládání rozchodu 
rodičů a odstranění stresu, posílené 
v komunikačních dovednostech 

- klíčoví hráči zahrnutí v databázi  
a informovaní o systému podpory rodiny 
v rozchodové fázi  

 
- evaluace efektivit vzdělávacího procesu 

(Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model) 
- satisfakční výzkum proškolených  

a informovaných odborníků 
- změna ve wellbeingu dětí (upravený 

Kidscreen) 
- nárůst využívání služeb Aperio a LOM 
- změna ve spokojenosti (vnímání stresu) 

rodičů a v rodičovských a komunikačních 
dovednostech prostřednictvím škál 
Parenting Sense of Competence  
a Perceived Stress Scale.  

- změny na úrovni konkrétních rodičovských 
kompetencí a ve znalostech odborné 
pomoci a pojmů vztahující se  
k rozchodové fázi 

Cíl vůči záměru  
- schopnost rodičů využívat 
získané dovednosti a vědomosti 
v praxi 
- schopnost dětí zvnitřnit si vzorce 
chování a jednání pro udržení 
well-beingu 
- ochota rodičů využívat odborné 
pomoci v případě potřeby 
- schopnost a možnost odborníků 
využívat získané kompetence 
v praxi práce s rodinami 
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Výstupy 
- Telefonické a online poradenství 
- Individuální osobní právní či 

psychologické poradenství, mediace 
- Skupinová či individuální práce 

s dětmi a dospívajícími 
- Edukačně-podpůrný program  

pro rodiče 
- Příspěvek na hlídání dětí 
- Metodika práce s rodinami*  
- Metodika práce s dětmi  

a dospívajícími* 
- Metodika odborného školení* 
- Databáze klíčových hráčů 
- 2 kulaté stoly 
- 10 odborně proškolených 

pracovníků/ic OSPOD a sociálních 
pracovníků/ic 

- Závěrečná evaluační zpráva* 

Dodací podmínky 
Telefonické a online poradenství 
- 100 hovorů (200 hodin) poradenství 
Individuální osobní právní či psychologické 
poradenství, mediace 
- až 48 rodičů účastnící se edukačně-

podpůrného programu* 
- 48 x 3 hodin poradenství 
- 48 x 9 hodin mediace (3x3 h) 
- 80 poskytnutých konzultací osobního 

právního či psychologického poradenství 
pro ostatní klienty* 

Skupinová či individuální práce s dětmi a 
dospívajícími 
- 40 zapojených dětí a dospívajících 

skupinově či individuálně (2 běhy, 7x 3 
hodiny) 

- 2 skupiny děti, 1 skupina dospívající (každá 
skupina maximálně 15 osob) 

Edukačně-podpůrný program pro rodiče 
- 48 podpořených rodičů v rozsahu > 40 

hodin (2 běhy, 7x 3 hodiny)* 
- E-learning (25–35 hodin) 
Příspěvek na hlídání dětí 
- 48 podpořených rodičů v zajištění péče  
o dítě po dobu účasti v projektových 
aktivitách 
Metodika práce s rodinami*  
Metodika práce s dětmi a dospívajícími* 
Metodika odborného školení* 
Databáze klíčových hráčů 
2 kulaté stoly (celkem 40 osob) 
10 odborně proškolených pracovníků/ic 
OSPOD a sociálních pracovníků/ic 
- 16 hodin odborného školení v programu 

pro rodiny 
- 10–15 hodin e-learningu 

Závěrečná evaluační zpráva* 

 
Telefonické a online poradenství 
- počet hovorů 
- anonymizované záznamy z telefonického 

a online poradenství (více viz kap. 2.4.1) 
Individuální osobní právní či psychologické 
poradenství, mediace 
- počet poskytnutých intervencí (počty 

konzultací, počet hodin podpory, počet 
účastníků edukačne-podpůrného 
programu) 

- anonymizované záznamy z osobního 
poradenství a mediace (více viz kap. 
2.4.1) 

Skupinová či individuální práce s dětmi  
a dospívajícími 
- počet účastníků (skupinová i individuální 

podpora) 
- vyjádření lektora/ky dětských skupin 
- vstupní a výstupní dotazníky z dětských 

skupin 
- anonymizované záznamy z individuální 

práce s dětmi (více viz kap. 2.4.1) 
Edukačně-podpůrný program pro rodiče 
- počet účastníků 
- vstupní, výstupní a závěrečné dotazníky 
- počet účastníků, kteří splnili e-learningové 

lekce 
- informace od lektorů (reportingový deník)  

Příspěvek na hlídání dětí 
- počty poskytnutých příspěvků  
s odůvodněním 
Metodika práce s rodinami 
- 1 pdf soubor metodiky 
Metodika práce s dětmi a dospívajícími 
- 1 pdf soubor metodiky 
Metodika odborného školení 
- 1 pdf soubor metodiky 
Databáze klíčových hráčů 
- zápisy ze schůzek s klíčovými hráči 

Výstupy vůči cíli 
- odborné schopnosti realizačního 
týmu 
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- tabulka s databází 
- dotazníky zpětné vazby 
2 kulaté stoly (celkem 40 osob) 
- dotazníky zpětné vazby 
10 odborně proškolených pracovníků/ic 
OSPOD a sociálních pracovníků/ic 
- vstupní, výstupní dotazník 
Závěrečná evaluační zpráva 
- 1 pdf soubor evaluační zprávy 

Klíčové činnosti  
KA1 – Edukace rodičů a zajištění komplexní 
podpory rodin 
KA2 – Individuální podpora rodičů 
KA3 – Podpora dětí zasažených rozchodem 
rodičů 
KA4 – Vytvoření, přenos a udržitelnost 
inovace 
KA5 – Komunikační strategie inovace 
KA6 – Přímá podpora pro CS rodiče 

Vstupy a zdroje: 
- rozpočet projektu 
- realizační tým  
- účastníci projektu (rodiče a děti 

v rozchodové fázi) 
- účastníci školení (pracovníci OSPOD  

a sociální pracovníci) 
- know-how Aperio, z.s. a Liga otevřených 

mužů, z.s.  

Časový odhad jednotlivých činností  
KA1 – Edukace rodičů a zajištění komplexní 
podpory rodin 
- 1/8/2020–31/12/2020 
- 1/2/2021–30/6/2021 
KA2 – Individuální podpora rodičů 
- 1/1/2020–31/12/2021 
KA3 – Podpora dětí zasažených rozchodem 
rodičů 
- 1/10/2020–30/8/2021 
KA4 – Vytvoření, přenos a udržitelnost 
inovace 
- 1/1/2020–31/12/2021 
KA5 – Komunikační strategie inovace 
- 1/1/2020–31/12/2021 
KA6 – Přímá podpora pro CS rodiče 
- 1/1/2020–31/12/2021 

Činnosti vůči výstupům 
- Zájem rodičů 
- Zájem dětí 
- Zájem odborníků 
- Projektové řízení 
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METODIKA EVALUACE 

Evaluační plán projektu „Rozchodem rodina nekončí: podpora dětí ohrožených rozvodem či rozchodem 
rodičů v Praze je zpracován s cílem zhodnotit jednotlivé aktivity a výstupy projektu s ohledem na vytyčené 
cíle a tvorbu výstupů. 

Evaluace bude probíhat průběžně během realizace daného projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že evaluační 
činnosti musejí být zpracovány před ukončením realizace projektu, bude vyhodnocení efektů a posouzení 
užitečnosti provedeno na základě evidence dostupné k termínu provedení závěrečné evaluace.  

V rámci možností se jednotlivé evaluační závěry budou opírat o empirická data a další dostupnou evidenci 
(evidence-based practice). Využívána budou primární data vycházející z prováděných dotazníkových šetření 
a rozhovorů, dále bude provedena sekundární analýza dat vycházející z dokumentů vzniklých v rámci realizace 
projektu (půjde zejména o zápisy a o metadata). 

Evaluace projektu se bude skládat ze dvou komponent: 

a) Formativní evaluace 

Účelem formativní evaluace je poskytnout zpětnou vazbu realizátorovi projektu a jednotlivým týmům 
účastnících se realizace klíčových aktivit. Tato evaluace bude prováděna vždy po ukončení dílčích kroků 
jednotlivých KA. Výsledky takto prováděných evaluačních aktivit budou průběžně sdíleny s realizačním 
týmem. Formativní evaluace bude prováděna formou hloubkových rozhovorů s členy realizačního týmu 
a prostřednictvím vyhodnocení dotazníků s účastníky klíčových aktivit. 

Kromě této formativní evaluace bude ještě probíhat monitoring projektu. Ten se zaměří zejména 
na ověřování dosažení stanovených výstupů, kontrolu čerpání rozpočtu a dodržování harmonogramu. 

b) Závěrečná evaluace 

Předmětem závěrečné evaluace je inovace vznikající v rámci projektu. Konkrétně se jedná o metodiku práce 
s rodinami ohroženými rozvodem a rozchodem (KA4) a na ní založený edukační program (KA1 a KA3) a dále 
o metodiku odborného školení a na ní založené školení práce s rozcházejícími se rodinami pro odbornou 
veřejnost (KA4). 

Účelem závěrečné evaluace bude popsat postup realizace projektu a zhodnotit, zda byly naplněny stanovené 
cíle projektu. Dále bude výzkumná pozornost zaměřena na to, jakým způsobem projekt přispěl a má ještě 
potenciál přispět k minimalizaci dopadů rodičovského rozchodu/rozvodu na děti. V souvislosti s tím budou také 
vyhodnoceny předpoklady a rizika aplikace výstupů projektu v budoucnu (viz evaluační otázky). Z evaluačních 
metod bude využita metoda desk research, Kirkpartickův čtyř-úrovňový model a satisfakční výzkum. 

DESK RESEARCH 

Desk research v rámci realizace evaluace představuje základní metodu, s jejíž pomocí jsou zpracovány 
podklady dokumentující cíle projektu a data o výsledcích a výstupech jeho realizace. Zjištění a závěry plynoucí 
z desk research poskytují potřebné informace pro vyhodnocení jednotlivých evaluačních otázek a zároveň 
jsou podkladem pro nastavení dalších výzkumných šetření. 

Desk research nemá alternativu. Zásadní výhodou této metody je získání rozsáhlých informací ze stávajících 
informačních pramenů (bez nutnosti provádět primární výzkum). Desk research představuje stěžejní fázi 
výzkumu, jelikož dovoluje výzkumnému týmu seznámit se detailněji s posuzovaným projektem, s rolemi 
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jednotlivých zainteresovaných stran a informovaně připravit následné fáze výzkumu, včetně nástrojů pro sběr 
dat (zejména pak otázky pro dotazníkové šetření a scénář individuálních hloubkových rozhovorů). Desk 
research dále umožňuje eliminovat sběr duplicitních údajů, které jsou již dostupné, a zaměřit se na jejich 
ověření, doplnění a další elaboraci. Zároveň umožňuje přípravu vhodných a zacílených nástrojů sběru dat, 
které tak mají vyšší epistemologický potenciál. V neposlední řadě desk research přispívá k upřesnění definice 
cílové skupiny, která by měla být zahrnuta do vyhodnocení, a k precizaci výběru vzorků oslovených v rámci 
jednotlivých šetření. Nevýhodou desk research je omezení dané rozsahem a dostupností stávajících pramenů. 

Metody sběru dat: 

- Desk research (zdroje uvedeny níže) 
 

KIRKPARTICKŮV ČTYŘ-ÚROVŇOVÝ MODEL 

Pro účely hodnocení vzdělávacích intervencí bude využit Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model, navržený 
pro evaluace efektivity vzdělávacích procesů. Je rozdělen na evaluaci reakce (1), kdy je měřena spokojenost 
s intervencí, evaluaci poznání (vědomosti) (2), kdy je měřena změna postojů, úroveň znalostí či schopností, 
evaluaci chování (3), hodnotící využití nabytých schopností v praxi a evaluaci výsledků (4), zaměřenou 
na hodnocení dopadů a přínosů vzdělávání v širším kontextu (na profesní rozvoj a chod organizace, 
společnost). Kirkpatrickův model se řadí mezi takzvané evaluace orientované na cíl (Goal-based evaluation). 
Vyznačuje se stanovením jasně definovaných a měřitelných cílů, které musí být dány před započetím samotné 
evaluace (více viz evaluační matice). 

Model bude aplikován primárně na vzdělávací program pro rodiče (KA1) a podporu dětí (KA3), dále na pilotní 
odborné školení sociálních pracovníků (KA4). U některých intervencí (KA5) bude evaluována pouze první fáze 
Kirkpatrickova modelu, reakce jedinců na danou intervenci (spokojenost) – viz satisfakční výzkum.  

Metody sběru dat: 

- CAWI s účastníky vzdělávacího programu, sociálními pracovníky 
- IHI s realizačním týmem, účastníky vzdělávacího programu 
- PAPI s účastníky dětské skupiny 
- Samovyplňovací dotazník – reportingový deník pro lektory/ky 

 

SATISFAKČNÍ VÝZKUM 

Satisfakční výzkum bude zaměřen na určení spokojenosti účastníků s jednotlivými klíčovými aktivitami. 
U aktivit KA1, KA3 a KA4 bude spokojenost hodnocena jako součást evaluace dle Kirkpartickova čtyř-
úrovňového modelu (viz výše). U KA2 bude hodnocena spokojenost klientů s poskytnutým poradenstvím 
na základě analýzy dokumentů, v rámci KA5 spokojenost účastníků kulatých stolů a klíčových hráčů 
s předanými informacemi o vytvořené inovaci. Samovyplňovací dotazníky s účastníky KA5 budou vytvořeny 
na základě individuálních hloubkových rozhovorů s realizačním týmem. 

Metody sběru dat: 

- Analýza dokumentů 
- CAWI s účastníky vzdělávacího programu, sociálními pracovníky 
- IHI s realizačním týmem, účastníky vzdělávacího programu 
- PAPI s účastníky dětské skupiny 
- Samovyplňovací dotazník – SAQ 
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METODY SBĚRU DAT 

Tabulka 16: Metody sběru dat pro závěrečnou evaluace 
Klíčová 
aktivita 

Název Metody sběru dat 

KA1 Edukace rodičů a zajištění 
komplexní podpory rodin 

- CAWI šetření u rodičů před prvním a po posledním setkání edukačního 
programu a po 6 měsících od skončení programu 

- Průběžný reportingový deník 
- Individuální hloubkové rozhovory (IHI) s realizačním týmem – projektová 

manažerka, lektoři/ky a účastníky kurzu 
KA2 Individuální podpora rodičů - Analýza dokumentů – anonymizované záznamy z individuálního právního  

či psychologického poradenství, mediace, telefonického a online 
poradenství 

- Individuální hloubkové rozhovory (IHI) s realizačním týmem – vedením 
organizací Aperio a LOM a pracovníky poskytovaných poradenských služeb 

KA3 Podpora dětí zasažených 
rozchodem rodičů 

- Osobní dotazování s dotazníkem (PAPI) dětí před prvním a po posledním 
setkání dětské skupiny 

- IHI s lektorem/kou po skončení dětské skupiny 
- Anonymizované záznamy o individuální podpoře dětí 

KA4 Vytvoření, přenos a udržitelnost 
inovace 

- CAWI šetření u účastníků odborného školení (pracovníci OSPOD a sociální 
pracovníci)  

- Individuální hloubkové rozhovory (IHI) s realizačním týmem 
KA5 Komunikační strategie inovace - Samovyplňovací dotazník (SAQ) pro účastníky kulatých stolů a pro klíčové 

hráče 
- Individuální hloubkové rozhovory (IHI) s realizačním týmem 

KA6 Přímá podpora pro CS rodiče - Analýza dokumentů – počet podpořených dětí s odůvodněním 
- Individuální hloubkové rozhovory (IHI) s realizačním týmem 

Desk research (sekundární analýza dat) 

V rámci tohoto projektu spočívá desk research v analýze stávajících dokumentů a dokumentů vzniklých 
během projektu. Při desk research budou pro sběr dat využívány následující zdroje: 

➢ projektová dokumentace 
➢ relevantní odborná literatura 
➢ statistická data (výsledky dotazníkového šetření „Potřeby rozcházejících se rodin v Praze“) 
➢ zápisy z porad projektového týmu 
➢ anonymizované záznamy z telefonického a online poradenství 

o telefonické – počet hovorů (rok 2019, 2020, 2021), délka hovorů, řešená témata, na jaké další 
služby byl odkazováno + v kolika případech, jak/kde se o lince dozvěděli, zpětná 
vazba/spokojenost, hodnocení změny vlastních kompetencí 

o online – počet poskytnutých intervencí (rok 2019, 2020, 2021), řešená témata, na jaké další 
služby byl odkazováno + v kolika případech, jak/kde se o poradně dozvěděli, zpětná 
vazba/spokojenost, hodnocení změny vlastních kompetencí 

➢ anonymizované záznamy z osobního poradenství a mediace 
o Právní a psychologická poradna (Aperio) – počet intervencí (rok 2019, 2020, 2021)  

– jednorázové X opakované, počet účastníků programu, kteří využili poradny; řešená témata, 
jak/kde se o poradně dozvěděli, zpětná vazba/spokojenost, hodnocení změny kompetencí, 
kolik klientů přesměrováno na další služby + na jaké, info z přihlašovacího formuláře (zda 
využívají jiné služby Aperia, z jakého kraje jsou) 

o Kajuta (LOM) – počet intervencí (rok 2019, 2020, 2021) – jednorázové X opakované, počet 
účastníků programu, kteří využili intervence, řešená témata, jak/kde se o poradně dozvěděli, 
zpětná vazba/spokojenost, hodnocení změny kompetencí, kolik klientů přesměrováno 
na další služby + na jaké 

o Mediace – počet účastníků, počet dokončených (3x3h) X předčasně ukončených sezení, 
řešená témata, k jaké změně/výsledku došlo 
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➢ anonymizované záznamy o individuální podpoře dětí 
o počet intervencí, téma/náplň podpory, spokojenost dítěte/rodiče – zpětná vazba, kolik 

klientů přesměrováno na další služby + na jaké 
➢ záznamy z e-learningu 

o počet účastníků vzdělávacího programu, kteří e-learning absolvovali i s přípravou na setkání 
(kompletně, částečně, vůbec) 

➢ anonymizované záznamy o výběru a pohovorech s účastníky rodičovského programu 
o počet celkem přihlášených (jednotlivci, oba rodiče, s dítětem), vyřazených (v 1. fázi, 2.fázi 

po tel. rozhovoru, v 3. fázi po rozhovoru s lektory) + důvody vyřazení/kritéria, zájem 
o dětskou skupinu/individuální práci s dětmi/o příspěvek na hlídání, potřeby účastníků 
(důvody pro účast), doba trvání rozchodové fáze 

➢ pracovní listy z dětské skupiny 
➢ zápisy ze schůzek s klíčovými hráči 
➢ databáze klíčových hráčů 
➢ metodiky práce s rodinami, dětmi a metodika odborného školení 

CAWI 

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) je metoda on-line dotazníkového šetření, kdy jsou konkrétní 
respondenti elektronickou formou pozváni k účasti na dotazování, jejich odpovědi jsou zaznamenány 
v databázi. K využití metody bude využita aplikace SurveyMonkey, přenosu dat probíhá přes zabezpečené 
připojení využívajícího šifrování zasílaných dat takovým způsobem, aby byla zaručena anonymita 
respondentů a ochrana dat před jejich potenciálním zneužitím. Získaná data budou vyhodnocena pomocí 
statistického softwaru (IBM SPSS Statistics). 

Pomocí metody CAWI budou k účasti na dotazování (viz výše) osloveni rodiče přihlášení do vzdělávacího 
programu (KA1), celkem 48 rodičů. Dotazování bude probíhat před zahájením programu, po skončení 
programu (do 7 dnů) a v období 6 měsíců po skončení programu. Dále budou metodou CAWI dotazováno 10 
sociálních pracovníků (OSPOD a další pracující s rodinami a dětmi), účastnících se pilotního odborného školení 
(KA4). Dotazování bude probíhat před zahájením a po skončení školení (do 7 dnů). Pozvánka k dotazníkovému 
šetření bude zaslána organizací INESAN, kromě úvodní pozvánky jsou předpokládány dvě opakované výzvy 
k participaci na výzkumu pro pasivní respondenty. Z identifikačních údajů bude mít INESAN k dispozici pouze 
e-mailové adresy, které budou po zpracování smazány, a další analýzy budou pracovat pouze s anonymními 
identifikátory. 

Tvorba dotazníku pro rodiče i sociální pracovníky bude probíhat ve spolupráci s realizačním týmem 
organizace Aperio a LOM. V rámci dotazování rodičů (KA1) bude zjišťována změna ve spokojenosti (vnímání 
stresu) rodičů a v rodičovských a komunikačních dovednostech prostřednictvím škál Parenting Sense of 
Competence a Perceived Stress Scale. Dále budou použity vlastní škály zaměřené na zjištění změny na úrovni 
konkrétních rodičovských kompetencí a ve znalostech odborné pomoci a pojmů vztahující se k rozchodové 
fázi. Při tvorbě bude čerpáno z metodik organizace Spondea, vytvořeného e-learningového kurzu, vzoru 
rodičovského plánu a odborné literatury věnující se tématu. Na konci programu bude dále zjišťována 
spokojenost s organizačním zajištěním programu. Závěrečné (dopadové) dotazníky budou zaměřeny 
na hodnocení změny ve spokojenosti (vnímání stresu) a změny v rodičovských a komunikačních dovedností 
s odstupem času, hodnocení přínosu programu. V rámci šetření bude dále zjišťován well-being dětí (viz KA3) 
zapojených rodičů pomocí škály KIDSCREEN 10. U velmi malých dětí (mladší než 4 roky) budou rodiče 
dotazováni pouze na základní otázky týkající se aktuálního stavu dítěte. Dotazníkové šetření pro sociální 
pracovníky (KA4) bude obsahovat oblasti hodnotící spokojenost účastníků se školením, změnu v nabytých 
znalostech, hodnocení jejich využití v praxi, hodnocení změny vlastních kompetencí. 
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PAPI 

PAPI (Pen and Paper Interviewing) je metodou osobního dotazování respondenta tazatelem, kdy informace 
jsou zaznamenávány do vytištěného dotazníku. Získaná data jsou poté digitalizována a vyhodnocena pomocí 
statistického softwaru (IBM SPSS Statistics). 

Metoda PAPI bude využita v rámci KA3, osloveny budou děti účastnící se skupinových setkání, celkem až 40 
dětí. Dotazování bude probíhat před zahájením programu a po skončení programu (do 7 dnů). Tazatelem/kou 
bude lektor/ka dětské skupiny, která bude mít k dispozici manuál k vyplňování dotazníků.  

Tvorba dotazníku bude probíhat ve spolupráci s realizačním týmem organizace Aperio a LOM. Při tvorbě bude 
čerpáno z metodik organizace Spondea a odborné literatury věnující se tématu. Dotazováním dětí budou 
zjišťovány pouze základní informace – hodnoceno bude zejména naplnění očekávání a přání dětí ve skupině, 
změna jejich aktuálního naladění a komunikace s rodiči. U velmi malých dětí (mladší než 4 roky) lektor/ka 
s dítětem vyplní dle své úvahy pouze relevantní otázky. Zjištění podrobnějších informací o zapojených dětech 
v projektu bude realizováno prostřednictvím rodičů. Pro zpracování budou dotazníky dodávány v již 
anonymizované formě. 

Samovyplňovací dotazník  

SAQ (Self Assessment Questionaire) je metodou dotazníkového šetření, kdy respondent sám zaznamenává 
své odpovědi do dotazníkového formuláře bez jakékoliv asistence tazatele. Formou samovyplňovacího 
dotazníku je deník. Strukturovaný výzkumný deník je předem vyplněn sadou otázek, na které respondenti 
v určitých intervalech odpovídají, bez asistence výzkumníka či tazatele. Cílem je zachytit události, reflexe, 
nálady nebo interakce a to v čase, kdy se objeví. 

SAQ bude využit pro zjištění zpětné vazby na realizovaný projekt u účastníků KA5 – 40 účastníků kulatých 
stolů (2 kulaté stoly pro 20 osob) a 12 klíčových hráčů, s nimiž realizační tým uskuteční osobní schůzky. 
Dotazník bude respondentům rozdán přímo po skončení kulatého stolu či osobní schůzky ze strany 
realizátorů. Tvorba dotazníku bude probíhat ve spolupráci s realizačním týmem organizace Aperio a LOM, 
na základě individuálních hloubkových rozhovorů s realizačním týmem. V rámci KA5 bude hodnocena 
u účastníků kulatých stolů i u klíčových hráčů spokojenost s předanými informacemi, jejich přínos 
a využitelnost inovace v praxi.  

Průběžný reportingový deník bude vytvořen pro lektory/ky vzdělávacího programu pro rodiče (KA1)  
– pro každou skupinu jeden, kde bude po každém ze setkání vyplňován počet účastníků, vnímaná 
připravenost účastníků/skupiny a vnímaný posun účastníků/skupiny na základě probíraného tématu setkání 
s možností komentářů. 

Individuální hloubkový rozhovor – IHI 

Individuální hloubkový rozhovor (resp. polostrukturovaný rozhovor) je metodou kvalitativního šetření, kdy 
formou rozhovoru tazatel hovoří s respondentem na základě připraveného scénáře. Respondentovi 
umožňuje flexibilně reagovat podle jeho individuální zkušenosti a názorů na zkoumanou problematiku. Touto 
metodou lze získat konkrétní a individualizovaný popis zkušenosti předem definovaných typů (vzorků) 
respondentů. 

Individuální hloubkové rozhovory (IHI) budou realizovány ve všech klíčových aktivitách. V KA1 bude 
provedeno několik rozhovorů s rodiči po posledním setkání rodičovského programu, prohlubující informace 
získané z CAWI šetření. Při posuzování účinnosti KA1 a KA3 bude proveden rozhovor s projektovou 
manažerkou a lektory/kami, kteří se podíleli na výběrů účastníků programu. Pro zjištění účinnosti 
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a užitečnosti KA2 budou provedeny IHI s vedením organizací Aperio a LOM a pracovníky poskytovaných 
poradenských služeb. Při KA3 bude po skončení dětské skupiny uskutečněn rozhovor s lektorem/kou s cílem 
zjištění zpětné vazby na účelnost, účinnost a užitečnost klíčové aktivity. U KA4 a KA5 bude po konci aktivit 
s vedením organizací prostřednictvím IHI probírána udržitelnost daných KA do budoucna (tato oblast 
evaluace bude vedením organizace hodnocena u všech klíčových aktivit). 

 

ANALÝZA A SYNTÉZA 

Přestože se nejedná o metodu sběru dat, analýza a syntéza poznatků tvoří klíčovou fázi každého výzkumu. 
Realizační tým provede preliminární analýzu po provedení sběru dat každou z výše představených metod 
a využije získaných poznatků k přípravě následujících fází vyhodnocení. Po ukončení sběru dat pak bude 
provedena souhrnná analýza a syntéza poznatků shromážděných prostřednictvím všech těchto metod. V rámci 
možností bude provedena verifikace a triangulace klíčových poznatků; budou přiřazeny jednotlivé informace 
a závěry k jednotlivým evaluačním otázkám. Na základě tohoto procesu budou formulovány souhrnné odpovědi 
na jednotlivé evaluační otázky. 

Shrnutí závěrů vzešlých z analýzy a syntézy bude vypracováno v závěrečné evaluační zprávě. 

 

ZPŮSOB ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH EVALUAČNÍCH OTÁZEK 

Způsob řešení jednotlivých evaluačních otázek je ve větším detailu popsán v evaluační matici (viz níže). 
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Tabulka 17: Evaluační matice 

Projektová 
aktivita 

Evaluační otázka 
(EQ) 

Zdroje dat/respondenti Harmonogram sběru 
dat 

Indikátory Metody sběru dat 

KA1 
(účelnost) 

Do jaké míry se 
změnily znalosti  
a dovednosti účastníků 
v oblasti rodičovských 
kompetencí a zvládání 
konfliktu? 

Účastníci/ice edukačního 
programu (rodiče) 
Lektoři/ky 

- vstupní dotazník  
pro účastníky před 
zahájením programu 
- výstupní dotazník  
pro účastníky do 7 dnů  
po skončení programu 
- závěrečný dotazník  
pro účastníky po 6 
měsících po skončení 
programu 
- průběžný reportingový 
deník pro lektory 

- znalosti účastníků (dostupná sociální  
a opora, institucionální podpora, 
finanční a materiální zajištění, 
orientace v procesu rozvodu, 
opatrovnického řízení) 

- kompetence účastníků (rodičovské 
kompetence, zvládání stresu) 

- vstupní, výstupní, závěrečný 
dotazník (CAWI) pro rodiče 
- průběžný reportingový deník  
pro lektory/ky 

KA1 
(účinnost) 

Bylo možné  
při stejných vstupech 
dosáhnout lepších 
výsledků?  

Účastníci/ice edukačního 
programu (rodiče) 
Lektoři/ky 
Projektová manažerka 

- vstupní rozhovory (IHI) 
před zahájením 
programu realizačním 
týmem 

- zájem účastníků – počet přihlášených 
- motivace účastníků – očekávání  

a potřeby účastníků, motivace 
účastníků ze strany realizačního týmu 

- způsob výběru účastníků – tříkolový 
systém výběru 

- nastavení (forma) programu  

- analýza dokumentů 
- rozhovory (IHI) s projektovou 
manažerkou (úvodní rozhovor se 
zájemci) a lektory/kami (vstupní 
rozhovor se zájemci)   

KA1 
(užitečnost) 

Naplnil edukační 
program potřeby 
účastníků? 

Účastníci/ice edukačního 
programu (rodiče) 

- vstupní dotazník  
pro účastníky před 
zahájením programu 
- výstupní dotazník  
pro účastníky do 7 dnů  
po skončení programu 
- závěrečný dotazník  
pro účastníky po 6 
měsících po skončení 
programu 
- rozhovory (IHI) 
s vybranými rodiči  
po skončení rodičovského 
programu  

- adekvátnost programu (užitečnost 
informací získaných v kurzu, využití 
informací z kurzu ve svém životě, zpětná 
vazba k tématům) 

- procesní stránka programu 
(odbornost lektorů, prostory  
a materiální zajištění, organizační 
podpora, rozsah kurzu a jednotlivých 
setkání, intervaly mezi nimi) 

- vstupní, výstupní, závěrečný 
dotazník (CAWI) pro rodiče 
- rozhovory (IHI) s vybranými 
rodičem po skončení rodičovského 
programu 

KA2 
(účelnost) 

Zvýšil se počet 
poskytnutých 

Databáze individuální 
podpory (záznamy) 
Počty intervencí 

- průběžně  - počet poskytnutých intervencí, počet 
opakovaných intervencí, využité formy 
podpory 

- analýza dokumentů 
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intervencí (dostupnost)  
pro rodiče? 

- znalost služby (kde se o službě 
dozvěděli) 

KA2 
(účinnost) 

Bylo možné  
při stejných vstupech 
dosáhnout lepších 
výsledků? 

Databáze individuální 
podpory (záznamy) – 
počty intervencí 

- před 
- v průběhu 
- po 

- zájem účastníků programu/klientů 
- motivace účastníků programu/klientů 
- informovanost účastníků/klientů  

o individuální podpoře 
- personální zajištění služby 

 

- analýza dokumentů  
- rozhovory (IHI) s realizačním 
týmem 
 

KA2 
(užitečnost) 

Naplnilo poradenství 
potřeby rodičů? 

Databáze individuální 
podpory (záznamy) 

- průběžně - zpětná vazba/spokojenost (úplnost 
informací, užitečnost informací, praktické 
využití informací) 
- řešená témata 
- výsledky (mediace) 
- odkazování na další služby + jaké 

- analýza dokumentů 
- rozhovory (IHI) s realizačním 
týmem 

KA3 
(účelnost) 

Do jaké míry se zvýšila 
resilience dětí vůči 
ztrátě úplné rodiny  
a nakolik se podařilo 
udržet well-being dětí? 

Účastníci programu  
a individuální podpory 
(děti i jejich rodiče) 
Lektorka pro dětské 
skupiny  

- vstupní dotazník  
pro účastníky  
před zahájením 
programu 

- výstupní dotazník  
pro účastníky do 7 dnů 
po skončení programu 

- resilience dětí (odolnost, vytrvalost) 
- well-being dětí (duševní, fyzický well-
being, autonomie a vztah s rodiči, vztah 
s vrstevníky a sociální podpora, školní 
prostředí) 

- vstupní, výstupní dotazník (PAPI) 
pro účastníky dětské skupiny 
- vstupní, výstupní, závěrečný 
dotazník (CAWI) pro rodiče 
- analýza dokumentů 
- IHI s lektorkou 

KA3 
(účinnost) 

Bylo možné při 
stejných vstupech 
dosáhnout lepších 
výsledků? 

Účastníci/ice programu a 
individuální podpory (děti 
i jejich rodiče) 
Lektoři/ky 
Projektová manažerka 

- průběžně - zájem účastníků (rodičů) – počet 
přihlášených rodičů s dětmi 
- motivace účastníků (rodičů i dětí) – 
očekávání a potřeby účastníků, motivace 
účastníků ze strany realizačního týmu 
- způsob výběru účastníků – tříkolový 

systém výběru 
- nastavení (forma) programu 

- analýza dokumentů 
- rozhovory (IHI) s projektovou 
manažerkou (úvodní rozhovor se 
zájemci) a lektory/kami (vstupní 
rozhovor se zájemci) 

 
KA3 
(užitečnost) 

Naplnil program a 
individuální podpora 
potřeby účastníků? 

Účastníci programu a 
individuální podpory (děti 
i jejich rodiče) 
Lektorka pro dětské 
skupiny 

- před 
- po 

- adekvátnost dětského programu  
a individuální podpory (zpětná 
vazba/spokojenost dětí i rodičů) 
- procesní stránka programu 
(odbornost lektora, prostory a materiální 
zajištění, organizační podpora, rozsah 
programu a jednotlivých setkání, 
intervaly mezi nimi) 

- vstupní, výstupní dotazník (PAPI) 
pro účastníky dětské skupiny 
- vstupní, výstupní, závěrečný 
dotazník (CAWI) pro rodiče 
- analýza dokumentů 
- IHI s lektorkou 
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KA4+KA5 
(účelnost) 

Jakým způsobem se 
zlepšily profesní 
kompetence 
odborníků? 
Do jaké míry se zvýšila 
informovanost 
klíčových hráčů  
a ochota podpořit 
program?  

Účastníci školení 
Účastníci kulatých stolů 

- před 
- po 

- míra odborných kompetencí 
- míra informovanosti o inovativním 

programu 

- vstupní, výstupní dotazník (CAWI) 
pro účastníky školení 
- hodnotící dotazník (SAQ)  
pro účastníky kulatých stolů 
- hodnotící dotazník (SAQ)  
pro klíčové hráče (osobní schůzky) 

KA4+KA5 
(účinnost) 

Bylo možné  
při stejných vstupech 
dosáhnout lepších 
výsledků? 

Účastníci školení 
Účastníci kulatých stolů 
Klíčoví hráči 

- průběžně - zájem účastníků – počet přihlášených  
- očekávání a zpětná vazba účastníků 
- nastavení (forma) aktivit 

- vstupní, výstupní dotazník (CAWI) 
pro účastníky školení 
- hodnotící dotazník (SAQ)  
pro účastníky kulatých stolů 
- hodnotící dotazník (SAQ)  
pro klíčové hráče (osobní schůzky) 
- rozhovory (IHI) s projektovou 
manažerkou, realizátory aktivit 

KA4+KA5 
(užitečnost) 

Naplnilo školení 
potřeby účastníků? 
Zvýšily kulaté stoly  
a osobní schůzky 
informovanost  
o možnostech podpory 
a v ochotě doporučit 
program? 

Účastníci školení 
Účastníci kulatých stolů 
Klíčoví hráči 

- před 
- po 

- komunikační a facilitační dovednosti  
pro moderaci konfliktu při práci s CS 
- informovanost o potřebách CS 
- informovanost o možnostech jejich 
podpory 
- ochota doporučit program 

- vstupní, výstupní dotazník (CAWI) 
pro účastníky školení 
- hodnotící dotazník (SAQ)  
pro účastníky kulatých stolů 
- hodnotící dotazník (SAQ)  
pro klíčové hráče (osobní schůzky) 

KA1-KA6 
(udržitelnos
t) 

Jaké jsou předpoklady 
a rizika využívání 
programu v budoucnu? 

Management organizace - před ukončením 
projektu 

- statistiky počtu zapojených rodičů, 
využitých forem podpory, výsledků 
- řešená témata  
- zpětná vazba účastníků 
- zpětná vazba klíčových hráčů 

- IHI s realizačním týmem 

Zdroj: INESAN, 2020 
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HARMONOGRAM 

Evaluace bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Plánované sběry dat jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tabulka 18: Harmonogram evaluace 

SBĚR DAT DATUM 

Samovyplňovací dotazník (SAQ) pro účastníky kulatých stolů 6/2020 

Neformální rozhovory lektoři programu 9/2020 

CAWI a PAPI pro účastníky programu (rodiče a děti) I. běh – vstupní 12/2020 

CAWI a PAPI pro účastníky programu (rodiče a děti) I. běh – výstupní 2/2021 

CAWI a PAPI pro účastníky programu (rodiče a děti) I. běh – vstupní 4/2021 

CAWI a PAPI pro účastníky programu (rodiče a děti) I. běh – výstupní 6/2021 

Samovyplňovací dotazník (SAQ) pro účastníky kulatých stolů, klíčové hráče 6/2021 

CAWI pro účastníky programu (rodiče) I. běh – dopadový 7/2021 

CAWI pro účastníky odborného školení 10/2021 

CAWI pro účastníky programu (rodiče) II. běh – dopadový 12/2021 

Zdroj: INESAN, 2020 

 

21.  
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O INSTITUTU EVALUACÍ A SOCIÁLNÍCH ANALÝZ 

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) je první soukromý vědecko-výzkumný institut v oboru 
společenských věd založený v ČR. Jde o nezávislý subjekt, který byl založen podle pravidel stanovených 
Evropskou unií (Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, 2014/C/198/01). Institut 
je výzkumnou organizací dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
a je zapsán na Seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT). Cílem INESANu je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit 
jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií, přičemž veškerý zisk je zpětně 
investován do těchto činností. 

Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy. 

Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož 
cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu 
kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Evaluace mohou zlepšit 
kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich realizace a mohou 
přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu. V oblasti evaluací se INESAN specializuje na: 

▪ metaevaluace (evaluace již provedených evaluací), 

▪ evaluace intervenčních programů (hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna 
či formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací). 

 

Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí. 
INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit; tím 
se sociální analýzy odlišují od běžných výzkumů. V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu 
zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje 
analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit. V oblasti sociálních analýz je realizován zejména: 

▪ primární a sekundární výzkum, 

▪ syntetizující, komparativní a analytické studie, 

▪ případové studie. 

 

Mezi tematické okruhy, jejichž výzkumem se INESAN zabývá, patří eticky odpovědné chování, manažerská 
studia, ICT, životní prostředí a sociálně-zdravotní témata. 

Díky svému zázemí v oblasti metodologie aplikovaného společenskovědního výzkumu INESAN poskytuje také 
zpracování výzkumných šetření a metodologických analýz. INESAN rovněž poskytuje odborné služby při 
tvorbě metodických nástrojů pro evaluaci, realizuje samotná evaluační šetření, podílí se na přípravě zadávací 
dokumentace, poskytuje peer-review jednotlivých dokumentů vztahujících se k evaluaci a k metodologii 
společenskovědního výzkumu. 

Publikace, expertízy, odborná stanoviska a posudky, které INESAN vydává, nejsou ovlivněny postoji donorů 
a zadavatelů, nýbrž obsahují nezávislý pohled expertů INESAN. 
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