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Odchod otce-ohrožení dítěte 
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Nová rodina otce-další znejistění 
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Nové partnerství matky 
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Těhotenství matky   
+diabetes Klárky 
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Stěhování a porod 
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matka otec 

dítě 

Změny vztahů s koncem partnerství zasahují celou 
vztahovou síť rodiny  

dotýkají se všech generací  

Nový  

partner 

Konflikt loajality 

Nová  

partnerka 
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Starosti nevlastních sourozenců, macechy a otčíma, 
problémy střídavé péče, zamlčení rodiče nebo 

sourozenci 

Otec+  
otčím 

Matka+ 
macecha 

A B 
Z 

Původní rodina 

Nová rodina matky Nová rodina otce 

X 

Y 

otec matka 
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Definice vrozených a získaných vztahů 

• Vznikají oplozením, těhotenstvím a 
porodem (zevniř ven) 

• Jsou bio-psycho-sociální 

• Jsou samozřejmé (při-rozené)  

• Jsme do nich vrženi, nelze je volit  

• Nelze je ztratit 

• Lze je naplnit nebo nenaplnit 

• Jsou trvalé i když nebyly naplněné 

• Hlubinně spojují celé generace rodů 

• Jsou vždy oboustranné 

• Jsou osudově stabilní 

• Vznikají seznámením, přijetím (zvenčí 
k sobě) 

• Mohou být jen psycho-sociální 

• Nejsou samozřejmé  

• Je možné je (ne)zvolit a (ne)získat  

• Lze je kdykoli ztratit  

• Lze je vypěstovat z ničeho 

• Pokud se o ně nepečuje, zanikají 

• Hlubinně mohou spojit jen dva 
jedince a to ještě v závislosti na volbě 
obou 

• Mohou být jednostranné 

• Jsou osudově labilní 
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Vliv státní politiky 

• Stát by měl chránit zdravé hranice rodiny. 

• Vstupovat do rodinných procesů jen nouzově 
(náhradní rodinná péče) 

• Vytvářet prostředí, ve kterém se snadněji 
uplatňují systémové síly, které vedou k 
obnově integrity rodiny jako bio-psycho-
sociálního organizmu, kde má každý své místo 
podobně jako v těle má každý orgán své místo 

10 Poslanecká sněmovna 0917 



Možnosti pozitivních intervencí státu 

• Podpora výzkumu vlivu psychosociálních aspektů na 
zdraví a nemoc a popularizace výsledků 

• Podpora vzdělávání v psychosomatické medicíně a 
rodinné terapii 

• Podpora rodinného poradenství 

• Bránit technokratickým, sociálně inženýrským, 
biomedicínským, ideologickým či politickým zásahům 
do vztahové sítě rodiny bez ohledu na bio-psycho-
sociální kontext   
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F M 

Y 

X V 15 letech syna otec žádá RT  

pro  svou sexuální dysfunkci, hrozí rozvod 

Y 
X 

MM FM 

V 15 letech syna odjel 

otec do zahraničí   

Y 
X 

FMM MMM 

V 15 letech syna 

zemřel otec na IM 

??? 

Matka syna odložila 

Matka: autohavárie,  

pak alkohol 

Matka: „udržuje“ živé trauma 

z nevěry M 

X 

MF FF 

Ukvapený rozvod po nevěře otce  

v 8 letech dcery, „udržují“ trauma  

stále živé  

 

??? 

Kasuistika jako příklad 

pár,  
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Tělesný systém 
C 

 

Tělesný systém 
B 

 

Tělesný systém 
A 

 
 

PSYCHICKÝ SYSTÉM  

B 

 
 
 

PSYCHICKÝ SYSTÉM  
C 

 
 

PSYCHICKÝ SYSTÉM  

A 

SOCIÁLNÍ SYSTÉMY 

KOMUNIKACE 
KOMUNIKACE KOMUNIKACE 

VĚDOMÍ VĚDOMÍ VĚDOMÍ 

Co to znamená bio-psycho-sociální? 
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