
Provázení rozvodem 

 

Paní K. je ve středním věku, pracuje jako účetní v mezinárodní firmě, s manželem žila 15 let, mají 

dvě děti, staršího syna a mladší dceru, jejich otec je ctižádostivý muž zaměstnaný na státním úřadě, 

kde má na starosti ochranu životního prostředí. Paní je přizpůsobivá, svědomitá, její muž se 

opakovaně zaplétal do mimomanželských vztahů na svém pracovišti. Paní to nesla trpce, ale spíše 

fatalisticky,  vyhýbala se konfliktům a snažila se s mužem vyjít v dobrém. Muž zplodil v 

mimomanželském vztahu dceru, kterou přiváděl do rodiny na pravidelné návštěvy. Paní K. se 

navenek přizpůsobila, ale vniřně se velmi zlobila. Muž na čas odešel z rodiny, "aby si uspořádal 

myšlenky" a po čase se vrátil. Zanedlouho se situace  s jiným obsazením, tj. s jinou milenkou z 

pracoviště zopakovala a tentokrát se muž rozhodl z rodiny odejít, manželku a děti opustit a založit 

rodinu novou. V novém vztahu zplodil další nové dítě. Situace rychle spěla k rozvodu, jehož 

součástí je majetkové vyrovnání včetně prodeje rodinného domu. Paní K. je velmi racionální, trpké 

emoce spíše potlačuje, "snaží se brát věci rozumně". Postupně skutečně prodala rodinný dům a 

hledala náhradní, zřetelně skromnější bydliště. Doma se soustředila na výchovu dětí. Dostala 

kontakt na právní poradkyni, která hledala smírné řešení. V poradně jsme se soustředili na 

emocionální podporu paní K., kterou vděčně přijímala. Postupně se osvobozovala od konfliktního 

vztahu k muži, který ji i děti opustil, a dospívala k názoru, že k rozpadu manželství a rodiny přispěl 

výběr nestálého a sobeckého partnera. Nyní se soustřeďuje na péči o děti a hledání nového bydliště, 

docela prosperuje v zaměstnání a učí se španělsky. Krizové prožívání osobního života pozvolna 

opadává a v poradně uchováváme celkem pavidelné podpůrné konzultace. Ve vzpomínkách na 

počátek partnerského vztahu se paní K. vracela k varovným pocitům, které ji od vztahu spíše 

zrazovaly, ale "bohužel" je vytěsnila racionálními úvahami, které jsou její silnou i slabou stránkou a 

pocházejí z výchovy v primární rodině. 

Popsaný příběh vypráví o nesourodém partnerství, kde je na jedné straně nezralý bezcitný partner 

orientovaný na vlastní ctižádost a na druhé racionální a smířlivá partnerka, která s úžasem a občas  s 

vnitřním vztekem, který jí nikdy dlouho nevydrží, přihlíží jeho chování, které je v příkrém rozporu 

s jejím životním postojem. Z proběhlé krize a katastrofy se paní K. vynořuje jako člověk 

orientovaný na vlastní životní plány.    

 


