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Úvod 

 

Jako téma svojí absolventské práce jsem zvolila „Genderové týrání, zanedbávání a 

zneužívání dětí“.  

Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů. Jedním z nich je, že sedmým rokem 

pracuji jako sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany Městského Úřadu 

v Neratovicích. Při své práci se setkávám s dětmi, které jsou vystaveny syndromu 

týrání, zneužívání a týrání, který se souhrnně nazývá syndrom CAN. 

 

Cílem práce by mělo být zjištění, zda se týrání, zanedbávání a zneužívání dětí 

dopouštějí spíše muži, či ženy a zda jsou v přímém příbuzenském poměru vůči obětem. 

Dále budu zjišťovat, jestli jsou oběťmi těchto forem násilí spíše dívky, nebo chlapci a 

také se zaměřím na věkové skupiny těchto dětí.  

V teoretické části bude vysvětleno, co základní pojmy vztahující se k problematice 

týrání, zneužívání a zanedbávání dětí jsou. Následně budou rozlišeny jeho formy. Ve 

své práci také uvedu možnosti sociální práce s oběťmi tohoto násilí, v našem případě 

s dětmi. V  teoretické části také budu informovat o ukotvení této problematiky 

v legislativě. 

 

Absolventská práci bude ve své praktické části zaměřena na rozlišení páchání 

syndromu týrání, zneužívání a týrání na dětech z pohledu gender. Rozhodla jsem se 

provést kvalitativní průzkum v oblasti správního obvodu Neratovic, kde pracuji.  

Pro průzkum jsem využila data ze spisové dokumentace OM (Ohrožená mládež), 

OSPOD MěÚ Neratovice za období 5 – ti let. 

Informace budu čerpat z odborné literatury a to jak legislativních pramenů, 

monografické literatury, tak z elektronických dokumentů. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

1.1 Hlavní cíl  

 

Hlavním cílem bude zjištění, zda se týrání, zanedbávání a zneužívání dopouštějí spíše, 

muži nebo ženy. 

 

1.2 Dílčí cíl 

 

V dílčím cíli se zaměřím na zjištění, zda se oběťmi týrání, zanedbávání a zneužívání 

stávají spíše dívky či chlapci a v jakých věkových skupinách. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Objasnění pojmu gender, CAN  

2.1.1 Gender 

„Gender“ původně v angličtině představoval „rod“ a to jak živočišný, tak i 

gramatický. Postupně se ale ujala současná podoba významu slova, které vyjadřuje 

spíše kulturně vytvořené odlišnosti mezi muži a ženami. Tento úzus přejala později i 

čeština. Pojem se tedy přes společenskovědní obory, kde se poprvé objevil v druhé 

polovině minulého století, dostal i do běžné mluvy. 

Gender je, řečeno terminologií společenských věd, sociálním konstruktem. To 

znamená, že společnost vytvořila soubor očekávání a norem, které jsou jiné pro muže a 

jiné pro ženy a podle kterých se očekává, že se jednotlivé „gendery“ budou chovat. 

Jedním slovem lze společenská očekávání označit jako konvenci. Společnost si na nové 

trendy zvyká jen pozvolna. To je jedna z příčin, proč mají ženy, homosexuálové a další 

menšiny minimálně stejné problémy s přijetím např. do zaměstnání, jako měli před půl 

stoletím, přestože jsou zdánlivě chráněni (ať už zákonem nebo angažovaností 

neziskového sektoru) lépe. 

Pojem gender se u nás se začal šířeji používat v 90. letech minulého století. 

Gender je termín, který označuje rozdíly mezi muži a ženami, které jsou vytvořeny 

kulturně, na rozdíl od biologických rozdílů. Jestliže pohlavím (sex) rozumíme 

biologickou danost mužství a ženství, gender představuje sociální konstrukt, maskulinní 

či feminní chování vyvinuté v průběhu socializace. Společnost ve shodě s pohlavím 

předpokládá automaticky existenci dvou genderů, tedy mužského a ženského. 

Společnost a kultura prostřednictvím výchovy a socializace jako takové působí na muže 

a ženy odlišně. To vede k sociálně vytvořeným rozdílům v chování, postojích a 

hodnotách mezi muži a ženami. Mužům jsou obecně připisovány charakteristiky jako 

síla, odvaha, racionalita, dominance apod., zatímco ženám jsou připisovány protikladné 

charakteristiky, jako je slabost, bázlivost, citovost, submisivita, apod. 

[www.cavi.cz/gender]    
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2.1.2 CAN 

CAN je syndrom týraného, zneužívaného dítěte, obecně označovaný v anglosaské 

literatuře jako Child Abuse and Neglect (CAN) a odtud převzatý do naší terminologie. 

Jedná se o soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje dítěte 

i jeho postavení ve společnosti, v rodině především.  

U nás byl syndrom CAN poprvé popsán na III. Evropské konferenci pro prevenci týrání 

dětí, která se konala v Praze 1991. 

Na výsledky vzešlé z této konference navázala Zdravotní komise Rady Evropy, která 

v roce 1992 definovala syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 

[ŠPECIÁNOVÁ, 2003, str. 20] 

 

Za týrání, zneužívání a zanedbávání člověka považujeme jakékoliv nenáhodné 

preventabilní (závadové), vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele 

anebo jiné obdoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné, nebo odmítané a 

jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje 

smrt. [DUNOVSKÝ, 1995, str. 7, 14] 

Pro posouzení zda můžeme u dítěte diagnostikovat CAN je vzhledem ke vnitřní 

složitosti, proměnlivosti tohoto jevu potřeba stanovit základní kritéria. Jednotlivé 

formy chování a jednání, které způsobují podstatu CAN, jsou značně proměnné, avšak 

společná je jejich nepřijatelnost a odmítání společností. Chování způsobující syndrom 

CAN se může vyskytovat jak v aktivní formě, kdy se jedná o jednání osob, tak ve 

formě pasivní, to znamená naopak v absenci žádoucího a přijatelného chování. [ 

ŠPECIÁNOVÁ, 2003] 

 

2.1.2.1 Rizikové skupiny vzhledem k syndromu CAN 

K ohroženým skupinám z hlediska CAN patří děti, jejichž projevy jsou pro okolí 

z nějakého důvodu nesrozumitelné, proto je jejich výchova obtížnější. Dále jde o děti, 

které svým chováním vychovatele nadměrně zatěžují, dráždí a vyčerpávají, vyvolávají 

jejich nechuť či odpor 

Za rizikové děti (potenciální oběti týrání, zneužívání a zanedbávání) lze považovat 

[Vágnerová, 2004, s. 595-596]: 
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 Děti trpící syndromem ADHD/DD (porucha pozornosti spojená 

s hyperaktivitou/porucha pozornosti), neklidné, nesoustředěné, impulzivní 

 Děti, které jsou naopak plačtivé, úzkostné, ustrašené (v důsledku například 

somatického onemocnění) 

 Děti, jež nesplňují očekávání rodičů, nějakým způsobem je zklamaly. Jsou to 

například děti nehezké, postižené, neprospívající, sociálně neobratné, nešikovné 

 Děti, které vymáhají uspokojení svých potřeb, které vychovatelé nedostatečně 

uspokojují, provokujícím chováním. 

 

Rizikovými dospělými (potencionálními pachateli týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí jsou [MATĚJČEK, DYTRYCH, 2004, s. 16-17]: 

 

 Lidé s patologickým vývojem osobnosti, s agresivními povahovými rysy, lidé 

impulsivní 

 Lidé závislí na alkoholu 

 Lidé žijící chronicky ve stresové situaci (např. nezaměstnaní, neúspěšní v podnikání, 

nešťastni v partnerství) 

 Rodiče psychosexuálně nezralí pro rodičovství (velmi mladí rodiče) 

 Osoby sexuálně deviantní 

 Osoby morálně narušené a sexuálně nevyzrálé 

 

2.2 Týrané děti 

Fyzické týrání je nejpodrobněji prozkoumaný a popsaný jev v rámci syndromu CAN. 

[DUNOVSKÝ, 1995] 

Tělesným týráním je fyzické zranění dítěte či selhání při jeho prevenci nebo fyzické 

utrpení dítěte, včetně úmyslné otravy anebo udušení, pokud existuje konečný důkaz či 

důvodné podezření, že bylo spácháno vědomě nebo mu nebylo předem zabráněno. 

[ŠPECIÁNOVÁ, 2003, str. 20] 
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2.2.1 Formy tělesného týrání 

Tělesné týrání rozdělujeme podle povahy na aktivní a pasivní [DUNOVSKÝ, 1995, s. 27-

43, ŠPECIÁNOVÁ, 2003, s. 20] 

 

Aktivní tělesné týrání 

Zahrnuje všechny akty násilí na dítěti, při kterých dochází k tělesnému zranění dítěte. 

Jedná se zejména o bití, popálení, opaření a také o selhání ochrany dítěte před násilím.  

Mezi aktivní tělesné týrání patří také tělesné tresty – je-li trest dítěte prováděn pomocí 

předmětu nebo na citlivou část těla, nebo když po ranách zůstávají stopy.  

Lékaři rozdělují tato zranění na zjevná či skrytá (otevřená či zavřená): 

Skrytá poranění nejsou na první pohled patrna, jsou způsobena zpravidla tupým 

násilím, bez porušení kůže. Vznikají účinkem náhlého, prudkého úderu, nebo nárazem 

těla na tupý předmět. 

Mezi skrytá poranění patří zejména: 

 Otřesy 

 Pohmoždění 

 Poranění svalů, kostí 

 Poranění míchy 

 Poranění nitrobřišních orgánů 

 Poranění hlavy – např. Shaken Infant Syndrom – třesení s dítětem 

Pro zjevná poranění je charakteristické porušení celistvosti kůže, ke ztrátě krve a také 

tělesných tekutin. Podle způsobu vzniku rozlišujeme několik typů ran – oděrka, rána 

řezná, bodná, tržná, zhmožděná, apod. 

Do zjevných poranění řadíme: 

 Rány na hlavě 

 Nitrooční krvácení 

 Rány na hrudníku 

 Popáleniny, opařeniny 

Někdy dojde při tělesném týrání k takové brutalitě napadení dítěte, že se jedná o 

akutní, život ohrožující stav. V případech, kdy jsou dítě a případně další člen vystaveni 

opakovanému napadání a útokům a zejména, pokud je takovéto ohrožení členů rodiny 
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dlouhodobého charakteru, dochází k mnohačetným zraněním, které jsou zjevné i 

skryté. Navíc je dítě nejenom ve velmi těžkém zdravotním stavu, ale je velmi hluboce 

zasaženo psychicky a emocionálně.  

Závažnost a naléhavost těchto stavů není diagnostický problém, řešení osudu dítěte 

však musí být zcela zásadní a radikální, protože prognóza v těchto podmínkách je 

krajně nepříznivá[DUNOVSKÝ 1995] 

 

Tělesné týrání pasivního charakteru 

Jedná se o úmyslné, ale i neúmyslné nepečování o dítě, nepochopení rodičovské role a 

s tím spojené opomenutí v péči o dítě. Nejdůležitější potřeby dítěte jsou nedostatečně 

uspokojovány, dítě je psychicky a sociálně traumatizováno. Děti, které jsou vystaveny 

této formě týrání, neprospívají, jsou zanedbané a vyznačují se nedostatečným 

rozvojem v mnoha oblastech. K nejzávažnějším důsledkům takovéhoto zacházení 

s dítětem, patří jeho zpustnutí, v krajním případě až smrt. [ŠPECIÁNOVÁ 2004] 

 

Za pasivní tělesné týrání je považováno: 

 Porucha v prospívání dítěte neorganického původu, jde o poruchy vzniklé u 

nedostatečné výživy, jak po stránce kvalitativní, tak po stránce kvantitativní. Tato 

porucha se projevuje výraznou podváhou, nedostatkem důležitých vitamínů, 

především skupiny D, C, B. Nejtěžší případy se mohou projevovat zastavením růstu 

dítěte  

 Nedostatek zdravotní péče, kdy se jedná o vědomé odmítání preventivní a léčebné 

péče. Pokud se jedná o nevědomé odmítání zdravotní péče, pak se zejména 

v kritických situacích jde o spíše nepochopení, nebo neporozumění případné 

vážnosti stavu. Jiné situace nastávají tam, kde rodiče, či jiné pečující osoby způsobili 

dítěti nějakou zdravotní újmu, jsou si vědomi, právních následků svého činu a proto 

lékařské ošetření nevyhledají. Tyto osoby doufají ve spontánní uzdravení dítěte a 

tím mu prakticky odpírají první pomoc. V těchto případech je velmi důležitá 

spolupráce pediatrů s odděleními sociálně právní ochrany dětí 

 Nedostatky ve výchově a vzdělání se týká situací, kdy je dítěti odpíráno jedno 

z významných práv a to je právo na vzdělání. Jednou z nejzávažnějších poruch je 
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negramotnost dítěte. Ve výchově se nedostatky projevují v zanedbanosti dítěte, 

v širším pojetí potom v nerozvinutí mentální kapacity dítěte a to nedostatečnou 

motivací a učením. Domnívám se, že situace, kdy dítě zůstane negramotné, se 

vzhledem k povinné školní docházce, stávají spíše výjimečně. 

 Nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany je součástí ohrožujících vlivů na zdraví a 

řádný vývoj dítěte. Jedná se o situace, kdy je dítě vystaveno nevhodným životním 

podmínkám a je zde nedostatečné zabezpečení domova. Děti takto postižené 

bezprostředně trpí chudobou svých rodičů, nebo pečujících osob. Patří sem i děti, 

které vlivem objektivních příčin (přírodní katastrofa, emigrace, úmrtí, apod.), nebo 

příčin subjektivních (izolace, útěk) přišly o domov. 

 Vykořisťování dětí, jde o nucení dětí k žebrání a využívání dětské 

práce.[DUNOVSKÝ, 1995] 

 

2.2.2 Následky fyzického týrání dětí 

Pokud dítě vyrůstá od útlého dětství tam, kde je jeho potřeba bezpečí neustále 

narušována a svět je pro něj neustálým rizikem, před kterým ho nikdo nedokáže 

ochránit je jeho sebepojetí natolik narušené, že vyrůstá s pocitem, že „ono je špatné a 

zaslouží si být potrestáno“ 

U těchto dětí se pocit traumatizace ubírá dvěma způsoby. Buď tím, že je dítě 

ustrašené, nejisté a nedůvěřuje si, nebo se u něj projeví agresivita a opakované násilí. 

Tělesné týrání dítěte, případně užívání nepřiměřených tělesných trestů může vést 

v budoucím vývoji dospívajícího a dospělého např. k poruchám chování, poruchám 

osobnosti, týrání vlastního partnera nebo vlastního dítěte, k alkoholismu, závislosti na 

návykových látkách apod. 

Traumatické zážitky z dětství mají za následek naplňování přenosu násilí z generace na 

generaci, tzv. transgenerační přenos. [LOVASOVÁ,SCHMIDOVÁ, 2006] 
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2.3 Psychické týrání 

Psychické týrání je z mého pohledu, přestože je nejrozšířenější, neprávem, opomíjenou 

součástí syndromu CAN. Možná je to z důvodu, že pojem psychické týrání je těžko 

uchopitelný, není jednoduché ho prokázat. 

 

Definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 zní takto: „Psychické týrání 

zahrnuje takové chování, které má negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho 

chování. Může mít formu slovních útoků na sebevědomí dítěte, opakovaného 

ponižování dítěte, jeho odmítání či zavrhování“. 

Odborníci tuto definici rozšířili o případy, kdy je dítě vystavováno závažným domácím 

konfliktům, je násilně izolováno anebo kontrolováno a cílem vyvolat pocit citového 

ohrožení. Dále může být dítě vystaveno velkému tlaku ze strany rodičů, kdy jsou na něj 

kladeny nerealistické nároky, které není možno ze strany dítěte splnit, ať se jedná o 

školní, či sportovní výsledky. Tato situace vyvolává v dítěti pocit, že pro své rodiče 

nikdy nebude dost dobré [ŠPECIÁNOVÁ, 2004] 

 

Psychické týrání obsahuje složku: 

 Aktivní – zde se jedná a cílené, účelné a záměrné jednání (nadávky, ponižování, 

zesměšňování, nedůvěra, opovrhování) 

Pasivní – absence něčeho, co by se správně mělo (nezájem, nevšímavost) [DUNOVSKÝ, 

2005] 

Dopady psychického týrání se liší v intenzitě, délce týrání a také na jakém vývojovém 

stupni rozvoje osobnosti k tomuto rozvoji dochází. 

 

Z praxe mohu říci, že je zaznamenáván obrovský nárůst nepřiměřené psychické zátěže v 

souvislosti s rozvodem (zatahování dítěte do konfliktů mezi rodiči, zneužívání dítěte 

jako “svědka”, získávání dítěte na svou stranu a jeho negativní ovlivňování proti 

druhému rodiči, bránění ve styku dítěte s druhým rodičem). 

Dalším významným faktorem způsobující psychické týrání dítěte jsou situace, kdy je dítě 

svědkem domácího násilí. Nemusí být přímou obětí (násilí nemusí být mířeno přímo 

proti němu), pouhá přítomnost při konfliktu zanechává v dítěti traumatické zážitky. 
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2.3.1 Následky psychického týrání 

Psychické týrání dítěte může mít tyto následky 

 Vznik různých závislostí, poruchy příjmu potravy, deprese 

 Pocity dítěte, že není rodiči milováno 

 Dítě se neustále podceňuje, je ustrašené, nebo se naopak projevuje agresivně, 

psychické projevy mohou být nevyrovnané, nepředvídatelné 

 Děti mají problémy v mezilidských vztazích, které mohou přetrvávat po celý život 

 Projevují tendence stát se obětí psychického týrání v dalších vztazích  

 Oběti psychického týrání se vzhledem ke sníženému sebevědomí a schopnosti 

sebeprosazení se stávají častěji obětí šikany, to jak ve škole, tak na pracovišti 

[ŠPECIÁNOVÁ, 2003, s. 21] 

 

V souvislosti s posledním bodem výčtu následků psychického týrání bych chtěla 

poznamenat, že málokdo z laické, ale leckdy i z řady odborníků si uvědomuje, že i 

šikana je formou syndromu CAN. 

 

2.3.2 Šikana 

Šikana je definována jako „Násilné a ponižující chování jednotlivce nebo skupin vůči 

slabšímu jedinci, který nemůže ze situace uniknout a není schopen se účinně bránit“ 

[VÁGNEROVÁ, 2004]. 

Šikana je obecně projevem zneužití postavení a moci, který jedinec ve skupině nějakým 

způsobem získal. 

Charakteristickým je opakování agrese vůči téže oběti. Nejvíce typickým je hrubé 

fyzické násilí, nebo ponižující manipulace. Kruté mohou být nadávky a hrubý posměch 

[DUNOVSKÝ, 2005] 

 

Fenoménem dnešní doby je kyberšikana, což je specifický druh šikany. Agresor může 

oběti zasílat kruté a výhružné e-maily a SMS zprávy, dochází k urážkám a ponižování na 

sociálních sítích.  Hlavním motivem ke kyberšikaně je anonymita, kterou internet 
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poskytuje. Pachatel se domnívá, že jej nikdo nevidí a také on nevidí přímé důsledky 

svého konání. 

 

2.4 Zanedbávané děti 

 

,,Zanedbávání, se vyznačuje jako nedostatek péče, který způsobuje vážnou újmu vývoji 

dítěte anebo ohrožuje dítě samé (podle definice Zdravotní komise Rady Evropy z roku 

1992)." 

Zanedbávání rozlišujeme v těchto formách: 

 Tělesné zanedbávání, které spočívá v selhání při zabezpečení základních, tělesných 

potřeb dítěte (výživa, ošacení, přístřeší, apod.) 

 Citové zanedbávání se vyznačuje selháním, nebo naprostým nedostatkem citových 

potřeb dítěte 

 Zanedbání výchovy a vzdělávání, sem patří vytrvalé absence dítěte ve škole. To 

znamená, že nejsou zabezpečeny plné možnosti ve vzdělání dítěte. Krajním 

případem je izolace dítěte od lidské společnosti 

 Dalším druhem je zanedbávání v oblasti zdravotní péče. Pokud dítě potřebuje 

zdravotní péči a není mu poskytnuta, případně pokud je opomíjena preventivní 

zdravotní péče 

 Pokud není dostatečný dohled přiměřený věku dítěte, dítě je necháváno bez dozoru 

a v tomto důsledku dochází ke zvýšenému počtu úrazů [ŠPECIÁNOVÁ, 2003] 

 

V zásadě lze činitele přispívající k zanedbávání dítěte rozdělit na vnější a vnitřní a 

nejrůznější kombinace těchto dvou. 

 

Mezi vnější podmínky řadíme například: 

 Ztrátu matky a osiření dítěte 

 Závažným deprivačním činitelem může být i nepřítomnost otce 

 Nízká socioekonomická úroveň rodiny 

 Alkoholismu či drogová závislost rodičů 
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 Nestálost prostředí [DUNOVSKÝ, 1995] 

Mezi nezanedbatelné a zejména v poslední době se čím dál častěji vyskytující faktory 

zanedbávání dětí, patří workoholismus rodičů, kteří sice dítě zabezpečí nadstandardně 

materiálně, nicméně zde chybí citová vazba i tímto způsobem může dojít ke strádání 

dítěte. 

 

Za vnitřní podmínky označujeme psychiku a celkovou osobnost primárních vychovatelů 

dítěte: 

 Citová nezralost a povahová nevyspělost matky, otce nebo obou, která může 

souviset s jejich mladistvým věkem 

 Rodiče trpící duševními poruchami, či poruchami, které je více nebo méně vyřazují 

z vychovatelské funkce 

 Rodiče s hlubšími či lehčími formami mentální retardace  

 Rodiče, kteří trpí vážnými smyslovými poruchami (slepota, hluchota), případně trpí 

vážnější poruchou pohybového aparátu 

 Rodiče, kteří jsou vyznavači některých náboženských sekt, nebo uskupení, jež se 

výrazně liší od okolní společnosti a žijí v určité sociální izolaci 

Dále je důležité rozlišit, zda se jedná o zanedbávání dítěte v oblastech, kde jsou různé 

etnické skupiny. Mnoho lidí z jiných etnických skupin má svoji osobitou kulturu, která 

se většinou liší v názorech na nějaké hygienické návyky, některé formy tzv. 

společenského chování. Tyto odlišnosti zpravidla nepůsobí hlubší zásahy do vývoje 

osobnosti dítěte [DUNOVSKÝ, 1995] 

 

Při posuzování míry zanedbávání vycházíme z těchto kategorií: 

Všeobecné zanedbávání týkající se nedostatku odpovídajícího jídla, ošacení, hygieny. 

Dětem je bráněno v kontaktu s vrstevníky, jsou izolovány od společnosti. 

 Typickými projevy všeobecného zanedbávání je například: 

 Nevhodné oblečení dítěte, které není adekvátní pro dané roční období, příliš malé, 

nebo velké, které není dítěti pohodlné 

 Únava a ospalost dítěte mimo běžnou denní dobu 

 Nedostatečná osobní hygiena, včetně hygieny dentální 
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 Zdravotně závadné podmínky v domácnosti s dítětem (nedostatečné vytápění, 

tma, plíseň, nevyhovující podmínky pro spaní…) 

 Podávání jídla bez odpovídající nutriční hodnoty a jednostranné stravy po 

nepřiměřeně dlouho dobu (dítě nezná ovoce a zeleninu) 

 

Další kategorií je těžké zanedbání výživy, zdravotní péče a psychického vývoje, která se 

vyznačuje přítomností dětí v situacích, které bezprostředně ohrožují jejich život či 

zdraví. Jedná se o děti, které jsou nuceny žít v izolaci, ve společnosti zvířat apod. 

[ŠPECIÁNOVÁ, 2003, str. 25] 

 

2.4.1 Následky zanedbávání 

Hlavní důsledky zanedbávání dětí jsou: 

 Narušení psychického a tělesného vývoje, který je opožděný především v řeči a 

v oblasti sociálního chování.  

 U těžších forem zanedbávání jsou zřejmé poruchy vývoje (neprospívání, poruchy 

růstu – výška, váha, obvod hlavy neodpovídá věku) 

 Poruchy v citové oblasti 

 Narušení vývoje osobnosti [LANGMEIER, 2006] 

 

2.5 Sexuální zneužívání dětí 

Sexuální zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti a 

chování. Zahrnuje jakékoliv sexuální dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo 

dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv, kdo se s dítětem dostal do nějakého styku. 

[Zdravotní komise Rady Evropy, z roku 1992].  

Sexuální zneužívání dědí je obecně označováno v anglosaské literatuře jako Child 

Sexual Abuse (CSA) 
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2.5.1 Rozlišení sexuálního zneužívání 

Zneuživatelem dítěte může být rodič, příbuzný, přítel, či pro dítě cizí osoba. 

Sexuální zneužívání dělíme na bezdotykové – zneužití bez tělesného kontaktu a 

dotykové, zde dochází k přímému tělesnému kontaktu 

Do bezdotykového sexuálního zneužívání řadíme 

 Setkání s exhibionisty 

 Účast na sexuálních aktivitách, kde nedochází k tělesnému kontaktu, např. 

promítání pornografických záznamů dítěti 

 Harassment, který představuje znepokojování dítěte slovními výpady, poplácáváním 

po zadku se sexuálním kontextem 

 Obscénní telefonické hovory [ŠPECIÁNOVÁ, 2003, DUNOVSKÝ, 1995] 

 

Dotykové zneužívání představuje: 

 Jednání, při kterém je dítě dospělým obtěžováno, líbáno, osaháváno na 

erotogenních zónách. Toto jednání je často doprovázeno slovními útoky  

 Sexuální útok, kdy se dospělý, často za užití síly, dítěte dotýká na jeho erotogenních 

zónách, mazlí se s ním a poškozuje ho tím, že do něj vniká např. prstem, jazykem či 

předměty 

 Znásilnění, které spočívá ve vynuceném vniknutí do vagíny, konečníku či úst dítěte 

penisem 

 Intrafemurální pohlavní styk (styk mezi stehna) 

 Incest, který je definován jako sexuální aktivita mezi dvěma osobami, jimž není 

zákonem povoleno uzavřít sňatek  

 Komerční sexuální zneužívání, které může mít podobu dětské pornografie, dětské 

prostituce a obchodu s dětmi za účelem sexuálního zneužití [ŠPECIÁNOVÁ, 2003, str. 

22, VANÍČKOVÁ, 1995] 
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Doposud byly děti vnímány v souvislosti s dětskou pornografií „pouze“ jako oběti. 

V posledních letech se však začala situace dramaticky měnit. Mnoho dětí pochopilo, že 

po materiálech s pedofilní či pornografickou problematikou je poptávka a začalo ji 

produkovat. Na základě této zkušenosti je nutné si uvědomit, že se materiály s dětskou 

pornografií začínají dostávat na novou úroveň. Pokud jsou tvůrci samotné děti, je 

obtížnější je postihovat a případy klasifikovat. Pachatel zde splývá s obětí a tak je 

složitější oběť ke spolupráci přimět [HULANOVÁ, 2012, str. 62] 

 

Další důležitou oblastí sexuálního zneužívání je kybergrooming. 

Kybergrooming je termín, který označuje chování uživatelů internetu, které má v dítěti 

vyvolat falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je nezletilou oběť 

pohlavně zneužít. Útočníci jsou tedy často pedofilové. Kybergrooming je velice často 

vázán na synchronní i asynchronní komunikační platformy, nejčastěji veřejný chat, 

seznamky, dále ICQ a e-maily [www.e-bezpeci.cz]. 

 

V dnešní době obrovského rozvoje sociálních sítí a velmi snadného přístupu na internet 

(naprostá většina dětí vlastní mobilní telefony s připojením na internet a u počítačů 

tráví většinu času), obětí internetové kriminality přibývá.  

Řekla bych, že mnoho rodičů podceňuje schopnosti svých dětí, co se týká obsluhy 

počítačů a orientace na internetu. Mnozí rodiče si neuvědomují, že pokud své děti poučí 

o nevhodnosti některých webových stránek, tak to neznamená, že jsou děti ve světě 

internetu v bezpečí. Ani zabezpečení počítače nejrůznějšími rodičovskými zámky 

neochrání dítě před potencionálním pachatelem. Profily na sociálních sítích již mají 

založeny děti na prvním stupni základní školy.  

Pokud dítě zpestří svůj profil různými fotografiemi, kde se například chlubí novými 

plavkami na pláži, tak se nevědomě vystavuje obrovskému riziku. 
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2.5.2 Syndrom přizpůsobení 

Americký dětský psychiatr C. R. Summit popsal v roce 1983 syndrom dětského 

přizpůsobení pohlavnímu zneužití a rozdělil jej do celkem pěti postupných 

fází[DUNOVSKÝ, HALFAROVÁ, 1995, ŠPECIÁNOVÁ, 2003]: 

 Utajování – žádné dítě není na možnost obtěžování připraveno a většinou bývá na 

svém zneuživateli závislé. Ten, kdo dítě obtěžuje, jej psychicky „zpracovává“. 

S dítětem je vytvářena jakási aliance. Spojovacím článkem je uměle navozený pocit 

společného tajemství o sexuálním zneužití. Dítě se od zneuživatele dozvídá, že 

tomuto tajemství by nikdo nerozuměl, pokud by se o tom dozvěděli rodiče (nebo 

druhý z rodičů), velmi by se zlobili, dítě by nenáviděli apod. V dítěti je tímto 

vyvoláván dojem, že pokud by se svěřilo někomu dalšímu, pak by se stalo něco zlého 

 Druhou fází je pocit bezmoci, kdy je pravděpodobnější, že dítě bude zneužíváno 

známým dospělým, než cizím. Bezmocnost se zvětšuje svěřením dítěte do péče 

pachatele 

 Poté může následovat svedení a přizpůsobení. Sexuální zneužití není pro dítě 

jednorázovou záležitostí, proto jedinou možností je přijmout tuto skutečnost a 

podřídit se jí. Dítě tak prožívá intenzivní vnitřní konflikt, který po psychické stránce 

velmi těžko zvládá. Důsledkem tohoto prožívání může být projev psychopatologie, 

patologické závislosti, sebetrestání. 

Tato bolestná situace je dítětem zpracována tak, že samo sebe viní z vyprovokování 

situace, při níž bylo zneužito, tím, že už bude „hodné“. Tímto se podrobuje 

zneuživateli, přestože se snaží o znovu získání lásky a přijetí. Cenou je 

však rozštěpení morálky a hodnot 

 Opožděné a nepřesvědčivé odhalení, je fáze, kdy dítě nahlásí případ sexuálního 

zneužití se značným časovým odstupem. Toto je v praxi vcelku běžné, neboť si oběť 

často traumatizující zážitek nechává dlouho pro sebe.  Pozdější nahlášení již však 

působí nevěrohodně a neprokázaná vina dává zneuživateli větší moc nad dítětem 

 Proto se lze v poslední fázi setkat s odvoláním výpovědi, kdy dítě vezme vše zpět a 

připustí, že si vše vymyslelo. Snaží se tak chránit před zavržením jednoho z rodičů, 

rozbití rodiny, před dalšími výslechy. Velmi silnou roli zde také hraje strach před 
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pachatelem. Odvoláním výpovědi však ve většině případů zneužívání nekončí, 

naopak často pokračuje s ještě větší intenzitou 

 

Podle Špeciánové Russel v roce 1983 rozdělil sexuální zneužívání na tři kategorie podle 

závažnosti: 

 Velmi závažné formy sexuálního zneužití – tyto formy zahrnují orální styk ke 

kterému je oběť donucena jako aktivní účastník, orální styk, kdy je oběť pasivním 

účastníkem sexuální agrese, vaginální a anální styk uskutečněný penisem 

 Středně závažné formy sexuálního zneužití – tyto formy zahrnují hnětení a líbání 

prsou, vnikání do vagíny prsty nebo předměty, pronikání prsty, jazykem nebo 

předměty do anusu, vzájemní dotýkání se genitálií 

 Nejméně závažné formy – vzájemné svlékání, nepatřičné líbání a pronikání jazyka do 

úst, fotografování, sexuální dotyky, laskání genitálií prsty, jazykem, nucená 

masturbace [ŠPECIÁNOVÁ, 2003, str. 23,24] 

 

2.5.3 Následky sexuálního zneužívání 

Sexuální zneužívání představuje tělesnou duševní a sociální zátěž, která může 

vést k poškození dítěte. Změny psychických projev dítěte mohou vyjadřovat způsob 

prožívání situace dítětem. Pokud je subjektivní zátěž příliš velká, může se objevit 

posttraumatická stresová porucha. 

Posttraumatická stresová porucha (dále jen PTSD) je prodlouženým nebo 

oddáleným zpracováním závažné traumatické zkušenosti, která se projevuje 

přetrváváním psychických i somatických obtíží. 

Typickými příznaky PTSD jsou emoční příznaky (přetrvávající úzkost, vnitřní 

napětí, zvýšená přecitlivělost, nebo naopak otupělost, strnulost, vyhaslost). Dále sem 

patří změny kognitivních funkcí, kdy člověk není schopen negativní zážitek zpracovat, 

to znamená, že vzpomínky potlačuje, vytěsňuje, nebo se naopak k prožitému traumatu 

opakovaně vrací. Mladší děti nejsou vůbec schopny pochopit, co se stalo, úvahy 

starších dětí jsou ovlivněny neschopností koncentrace pozornosti, obtížemi ve 

vybavování některými událostmi. 
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Chování dětí, které trpí PTSD bývá extrémní – může se výrazně zvýšit sklon 

k agresivnímu chování, případně nastane situace, kdy oběť ztratí zájem o jakoukoli 

činnost a má tendenci vyhýbat se i o běžné dění. V souvislosti s prožitým traumatem 

může dojít k vývojové regresi (ztráta dosažených schopností). Tyto děti se mohou začít 

pomočovat, přestávají mluvit, apod. 

Mezi další příznaky PTSD patří i tělesné příznaky, kdy lidé postiženi touto 

poruchou trpí nespavostí, pocity únavy a vyčerpání. 

 

V rámci PTSD může dojít k trvalejším změnám osobnosti – jde zejména o rozvoj 

těch osobnostních vlastností, které signalizují změněný vztah ke světu i sobě samému. 

Obecně platí, že závažnost důsledků této zátěže je tím vyšší, čím je dítě mladší, 

čím déle zneužívání trvá, čím jsou reakce nápadnější, čím je dítě na násilníkovi závislejší 

a čím menší najde oporu u ostatních členů rodiny [Vágnerová, 2004] 

 

Chtěla bych zmínit případy sexuálního zneužití, kdy jde o dobrovolně vykonaný pohlavní 

styk u nezletilých dětí. Toto je vcelku rozšířený jev poslední doby, kdy sociální pracovníci 

oddělení sociálně právní ochrany dětí řeší situace, kdy dívka zcela dobrovolně (často 

bývá i ona iniciátorem) absolvuje pohlavní styk s vrstevníkem, případně starším 

chlapcem či mužem. Pokud nesdělí, kdo je „pachatelem“, potom se vyšetřování zastaví 

na „mrtvém bodu“. Dle trestního zákoníku je dívka obětí, nicméně ona si tak rozhodně 

nepřipadá. Velmi často se stává, že nezletilé děti žijí aktivním pohlavním životem již od 

13,14 let. 
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2.6 Zvláštní formy syndromu CAN 

Systémové týrání (druhotné týrání a ponižování) 

Vyznačuje se, druhotným ubližováním dítěti, tzv. sekundární viktimizací. Vzniká 

v důsledku chování různých lidí, které je reakcí na tuto situaci nebo s ní souvisí 

(například práce policistů při vyšetřování). Oběť může být poškozena jednáním, které 

vnímá jako necitlivé, bez ohledu na to, zda objektivně takové je, nebo není. Klasickým 

případem systémového týrání je situace, kdy je oběť opakovaně vystavována 

opakujícím se výslechům, kdy jeho výpovědi jsou zpochybňovány, je nuceno si znovu 

vybavovat traumatizující zážitky, podstupuje lékařská vyšetření, která se provádějí 

nadbytečně [VÁGNEROVÁ, 2004, ŠPECIÁNOVÁ, 2004] 

 

Jsem přesvědčena o tom, že vliv na sekundární viktimizaci má nedostatečný výcvik 

policistů, kteří pracují s oběťmi trestných činů, respektive je v řadách policie příliš málo 

specialistů pro práci s dětskými oběťmi. 

Další zvláštní formou syndromu CAN je organizované zneužívání dětí a sexuální 

turismus. 

Zde se jedná o závažné formy sexuálního zneužívání, které probíhá organizovaně. 

Organizovanost je provázána napříč všemi státy světa. Vedle dětské prostituce spadá 

do této kategorie i dětská pornografie v kontextu se sexuální turistikou (např. Jižní 

Asie, bývalý východní blok) a obchodní aktivity, ve kterých je dítě bráno pouze jako 

zboží[ DUNOVSKÝ, 2005]. 

 

2.6.1 Rituální zneužívání 

Definice rituálního zneužívání dle Tinkelborna zní takto – Jedná se o takové 

zacházení s dětmi, které se uskutečňuje v souvislosti s nějakými symboly, které mají 

náboženskou, magickou či nadpřirozenou charakteristiku a jsou součástí nějakého 

organizovaného společenství. Vzývání těchto symbolů nebo provozování aktivit, 

většinou opakovaných je užíváno též k nahnání strachu dětem. 

Dunovský a kolektiv autorů se však s touto definicí neztotožňují. Poukazují na 

to, že nelze připustit představu, že rituální zneužívání mlže být jen skupinový jev, 

opakovaný v čase a na týž dětech. Dále nelze nikdy odhadnout, jaký bude proces 
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zneužívání dítěte a jaké to na dítěti zanechá následky. Z tohoto důvodu se odborníci 

domnívají, že veškerá aktivita by měla být soustředěna na dítě a na následky rituálů na 

ně, nikoli na rituály samotné [DUNOVSKÝ, 1995] 

 

2.6.2 Münchhausenův syndrome by proxy (v zastoupení)  

Patří do skupiny předstíraných poruch, kdy obvykle dospělý, obvykle je to 

matka simuluje anebo vytváří u dítěte různé zdravotní problémy a potíže, kvůli nimž 

vyhledává a vyžaduje lékařskou péči. Důsledkem takovéhoto jednání může být 

dlouhodobé poškozování zdraví dítěte, například podáváním nevhodných léků 

vyvolávající somatické potíže. Jsou známy i případy, kdy docházelo i k přímému 

poškozování dítěte simulující to, či ono onemocnění. 

 

2.7 Prevence syndromu CAN 

Definice Světové zdravotnické organizace uvádí, že prevence znamená počínat 

si tak, aby nedocházelo k neblahému jevu. Je to tedy snaha předcházet jeho vzniku, 

potlačit jej v zárodku, nedat mu příležitost, aby se mohl projevit a rozvinout 

Cílem prevence je předejít vzniku traumatizace dítěte, zabránit jejímu 

pokračování a zabránit rozvoji dlouhodobých zdravotních, sociálních a psychologických 

následků na zdraví dítěte 

 

Primární prevence 

Primární prevence je jednak specifická, tj. zaměřena proti rizikům vedoucích ke vzniku 

poškození a jednak nespecifická, která se zaměřuje na podporu zdravého vývoje dítěte 

a rodiny. Z tohoto hlediska je nesporně velkým preventivním činem celosvětového 

významu právě Úmluva o právech dítěte a Světová deklarace o přežití, ochraně a 

rozvoji dítěte [DUNOVSKÝ, MATĚJČEK A KOL., 1995, str. 72] 

Prostředkem primární osvěty je především osvěta. Osvěta je předávána široké 

veřejnosti prostřednictvím nejrůznějších institucí, které s dětmi nebo pro blaho a pro 

rozvoj dětí pracují. 
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Mezi nejdůležitější patří zákonodárci, kteří vytvářejí zákony, vyhlášky a pokyny chránící 

zájmy dětí. Neméně důležité jsou i další instituce podporující blaho, rozvoj a práva dětí 

například školství, nevládní organizace nebo sdělovací prostředky. 

Podstatnou úlohu při předcházení syndromu CAN sehrává rodina. Postavení rodiny ve 

společnosti, zajištění pocitu bezpečí a jistoty ze strany státu, zajištění pocitu bezpečí, 

jistoty, zázemí, projevy lásky a porozumění ze strany rodičů, plánované rodičovství, 

způsob výchovy dětí atd., to vše jsou faktory, které sehrávají důležitou úlohu v primární 

prevenci [DUNOVSKÝ, 1995]. 

 

Sekundární prevence 

Sekundární prevence je zaměřena na aktivní vytipování (depistáž) rizikových skupin 

dětí, dospělých, ale i rizikových životních situací. Jejím úkolem je cílené působení na 

tyto skupiny lidí a situace, takovým způsobem, aby se riziko vzniku syndromu CAN 

snížilo na minimum. 

 

Terciární prevence 

Tímto termínem rozumíme takové chování pedagoga, lékaře, rodiče, když reaguje na 

situaci, v níž došlo k týrání, zneužívání dítěte. Následně zabraňuje jeho dalšímu týránї a 

zneužívání. Smyslem terciální prevence je tedy zamezení dalšího násilí či zneužívání 

dítěte. Dítě nesmí být dále týráno, zneužíváno. K tomu musí být vytvořen určitý systém 

opatření. Do terapie a rehabilitace lze zahrnout celou rodinu, je-li to z hlediska zájmu 

dítěte možné, dále školu a další odborníky. Vycházet z interdisciplinární spolupráce 

[HANUŠOVÁ, 2006]. 
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2.8 Následná péče o děti týrané, zanedbávané a zneužívané 

 

Léčba dětí postižených některými formami syndromu CAN je vyústěním 

veškerého předchozího snažení o odhalení, poznání, či diagnózu CAN. Jsou zde 

zahrnuty veškeré aktivity zúčastněných oborů. Cílem následné péče o oběti je 

obnovení či vytvoření žádoucí tělesné, psychické i sociální pohody dítěte. 

Léčba musí být komplexní a interdisciplinární, aby byly ovlivněny všechny složky 

života dítěte, a také je důležité zaměření na zlepšení postavení dítěte v rodinném 

systému. Léčba oběti musí být nejen symptomatická (zaměřená na příznaky ubližování 

dítěti), ale i a to především na kauzální (příčinná), vedoucí opět k prevenci a k zamezení 

se jevu cykličnosti násilí v rodině, kde docházelo k jakékoli formě týrání, zneužívání 

nebo zanedbávání dítěte [DUNOVSKÝ, 1995, str. 166] 

 

Domnívám se, že v dnešní době není ani tak problém v interdisciplinární spolupráci, 

jako spíše v nedostatečném zasíťování služeb, které se zabývají problematikou 

syndromu CAN. Sociální pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dětí (zejména 

v menších městech), se velmi často potýkají s absencí návazných služeb, se kterými mají 

spolupracovat jak při prevenci syndromu CAN, tak při následné péči o oběti tohoto 

syndromu. 
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3. LEGISLATIVA, INSTITUCE 

3.1 Legislativa 

 

Výběr legislativních dokumentů týkající se problematiky: 

Listina základních práv a svobod, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního 

zákona č. 162/1998 Sb. 

Zákon o sociálně právní ochraně dětí, 359/1999 Sb. Sociálně-právní ochranou dětí se 

rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj, ochrana oprávněných zájmů 

dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí 

rodiny. 

Občanský zákoník, 89/2012 Sb, součástí tohoto zákoníku je Zákon o rodině, který 

přestal být platným 1.1.2014, kdy nabyl účinnosti Občanský zákoník 

Úmluva o právech dítěte, Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným 

shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku.  

Podle odstavce I čl. 1 se "pro účely této Úmluvy  dítětem rozumí každá lidská bytost 

mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti 

dosaženo dříve". 

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

1. Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.  

2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, 

volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.  

3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a 

zanedbávání.  

4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, 

které se ho týkají.  

 

Trestné činy týkající se problematiky 

Osoby vystavující dítě vědomě či nevědomě vlivům, které negativně 

působí na jejich vývoj, se v rámci práva dopouštějí trestného činu, nebo hned několika 

trestných činů najednou. V oblasti zákonodárných opatření bylo řešeno týrání, 
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zneužívání a zanedbávání Zákonem č. 140/1961 Sb., trestního zákona ve znění 

pozdějších předpisů.  

V novele zákona č.40/2009 Sb., trestního zákoníku, která je účinná od 1. 

ledna 2010 je zahrnuto týrání, zneužívání a zanedbávání v části druhé tohoto zákona 

nazvané Zvláštní předpisy.  

 

Citace trestních předpisů 

Zmínila bych několik následujících paragrafů, které se dotýkají problematiky syndromu 

týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte. 

Trestní zákoník, 40/2009 Sb. ve zvláštních předpisech mimo jiné sděluje že: 

§126 Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví 

jinak. 

§ 140 Vražda dítěte mladšího patnácti let, trest 15-20 let odnětí svobody, nebo 

výjimečný trest 

§ 141 Zabití dítěte mladšího patnácti let, nebo těhotné ženy, trest 5-15 let odnětí 

svobody 

§ 142 Vražda novorozeněte matkou, trest 3-8 let odnětí svobody  

§ 144 Účast na sebevraždě (dopomoc, pohnutka) dítěte mladšího 15 let, trest 5-12 let 

odnětí svobody, čin je trestný i při nedokonaném skutku 

§ 145 Těžké ublížení na zdraví dítěti do 15 let, trest 5-12 let odnětí svobody 

§ 146 Ublížení na zdraví dítěti do 15 let, trest 1-5 let odnětí svobody 

§ 149 Mučení a nelidské zacházení s dítětem mladším 15 let, 5-12 let odnětí svobody, 

8-15 let odnětí svobody, pokud pachatel způsobí dítěti smrt 

§ 169 Svěření dítěte do moci jiného, trest až 3 roky odnětí svobody, nebo zákaz 

činnosti 

§ 185 Znásilnění dítěte, trest 2-10 let odnětí svobody, 5-12 odnětí svobody let za 

znásilnění dítěte mladšího 15 let 

§ 186 Sexuální nátlak na dítě, trest 1-5 let odnětí svobody, 5-12 let odnětí svobody u 

dítěte mladšího 15 let, 10-15 let odnětí svobody, pokud byla způsobena smrt 
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§ 187 Pohlavní zneužití dítěte, trest 1-8 let odnětí svobody, 2-10 let odnětí svobody, 

pokud je dítě na pachateli závislé, 5-12 let odnětí svobody, pokud byla způsobena 

těžká újma na zdraví, 10-16 let odnětí svobody, pokud byla způsobena smrt 

§ 190 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, trest 6 měsíců – 5 let odnětí svobody 

podle podmínek stanovených zákonem 

§ 195 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby, trest 6 měsíců – 3 roky odnětí svobody, 1-

5 let odnětí svobody pokud se jedná o opuštění dítěte mladšího 3 let, 2-8 let odnětí 

svobody, pokud se jedná o těžké ublížení na zdraví, 3-10 let odnětí svobody pokud 

dojde ke smrti dítěte 

§ 198 Týrání svěřené osoby, trest 1-5 let odnětí svobody, 2-8 let odnětí svobody při 

těžké újmě na zdraví, 5-12 let odnětí svobody v případě smrti  

§ 199 Týrání osoby žijící ve společné domácnosti, trest 6 měsíců – 4 roky odnětí 

svobody, 2-8 let odnětí svobody při těžké újmě na zdraví či týrání více osob, 5-12 let 

odnětí svobody v případě smrti 

§ 202 Svádění k pohlavnímu styku, trest až 2 roky odnětí svobody nebo peněžitý trest, 

6 měsíců – 5 let, zákaz činnosti, podle podmínek stanovených zákonem 

§ 203 Beztrestnost dítěte, dítě, které žádá, nebo přijme za sexuální aktivity s ním za 

úplatu, výhodu či prospěch, není trestné [www.trestnizakonik.cz] 

 

3.2 Instituce 

 

Pokud se kdokoli – učitel, výchovný poradce, pediatr, blízká osoba, dozví 

o týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte, má oznamovací povinnost. Toto oznámení 

může učinit buď přímo na jakékoli oddělení PČR, nebo na Oddělení sociálně právní 

ochrany dětí. 

Pokud se dítě svěří osobně, platí zde jasné zásady – brát sdělení dítěte velmi 

vážně (ubezpečit o tomto samotné dítě) a snažit se co nejrychleji zajistit jeho bezpečí.  

V ČR je několik organizací, které se zabývají pomocí obětem syndromu CAN, já 

zde popíši společnosti, které jsou asi v podvědomí veřejnosti nejznámější a s  nimiž 

profesně spolupracuji.  
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 Dětské krizové centrum - hlavním zaměřením Dětského krizového centra je 

problematika syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 

(syndrom CAN). Odborné poradenství a služby v oblasti prevence, diagnostiky a 

terapie poskytují psychologové, sociální pracovníci a psychoterapeuti 

[www.ditekrize.cz ]. Tato organizace provozuje i nonstop linku bezpečí, kam 

mohou bezplatně telefonovat děti, které se cítí být jakýmkoli způsobem ohroženy.  

 Fond ohrožených dětí - pomoc opuštěným, zanedbávaným a týraným dětem, 

Klokánek - rodinná alternativa ústavní péče [www.fod.cz]. Tato organizace má 

pobočky po celé republice. 

 Dům tří přání - azylový dům- zařízení rodinného typu pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, terénní služby, ambulantní pomoc [www.dumtriprani.cz]. Tato 

organizace se zaměřuje na pomoc rodinám v krátkodobé i dlouhodobé krizi.  

 

 

 

V teoretické části jsem se pokusila popsat syndrom CAN, jeho formy, projevy, následky. 

Nyní bych chtěla zjistit, jaké formy CAN se vyskytují, kým a na kom jsou páchány 

v oblasti obce s rozšířenou působností Neratovice, kde pracuji jako sociální pracovnice 

oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Když jsem se při volbě tématu pro zadání absolventské práce rozhodovala, 

jakou formu výzkumu použiji, a vybírala jsem mezi kvalitativním a kvantitativním 

výzkumem, zvolila jsem jako vhodnější kvalitativní výzkum. Tuto formu výzkumu jsem 

vybrala z důvodu, že budu vycházet z kazuistik případů, které byly za dobu posledních 5 

let, tedy od roku 2009 do ledna 2015 řešeny na Oddělení sociálně právní ochrany, 

Městského úřadu v  Neratovicích.  

Prvotní informace o dětech, u nichž bylo podezření na některou uvedených 

forem syndromu CAN, jsou uvedeny evidovány v Rejstříku Om (Ochrana mládeže), 

který slouží jako podkladový materiál pro zpracování statistických a evidenčních údajů. 

Informace jsem čerpala ze spisů Om, které jsou vedeny v evidenci oddělené sociálně 

právní ochrany v Neratovicích.  

Jako sociální pracovnice mám přístup nejen k veškeré spisové dokumentaci a 

podkladům, které se nezletilých dětí týkají, ale část případů, které jsou v kazuistikách 

uvedeny, jsem řešila já osobně. Z tohoto důvodu mám možnost analýzy všech faktorů, 

relevantních k získání odpovědí na výzkumné otázky. 
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4.1 Realizace sběru dat  

 

Oddělení sociálně právní ochrany Městského úřadu v Neratovicích evidovalo do 

31.12.2014 1876 spisů. Z pomocných rejstříků Om za období 2009 – 2014 bylo zjištěno, 

že v 197 případech, bylo zaznamenáno podezření na spáchání trestného činu ohrožující 

život, zdraví, svobodu, lidskou důstojnost, mravní vývoj dětí. 

Při hloubkovém studiu spisové dokumentace a sběru dat potřebných k výzkumu 

jsem zjistila, že mnoho případů, kde bylo podezření na týrání, zanedbávání, či 

zneužívání nebylo prokázáno. Setkávám se s tím, že pokud orgány činné v trestním 

řízení nemají jednoznačný signál, že oběť vykazuje známky syndromu CAN, případně 

důkazy nejsou naprosto průkazné, mají tendenci záležitost odložit s tím, že se nestala.  

Případy podezření na týrání, či zneužívání vysoce převyšují nad prokázanými, 

což ovšem rozhodně neznamená, že se v některých případech o určitou formu týrání, či 

zanedbávání nejednalo.  

Zpracované kazuistiky zahrnují všechny aspekty výzkumných otázek, lze z nich 

tedy jednoznačně určit cíl výzkumu. Všechny údaje uvedené v kazuistikách jsou 

autentické, změněna jsou jména a detaily, které by mohly vést i identifikaci případu. 

 

4.2. Zpracování dat 

 

Po důkladném prostudování spisové dokumentace jsem pořídila fotokopie 

podstatných dokumentů, případně jsem ručně psala záznamy na pomocný arch. 

Zpracování kazuistik mi trvalo týden, následně jsem všechny fotokopie a poznámky 

skartovala, aby nedošlo k úniku citlivých dat a údajů. 
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4.3. Cíle  

 

Hlavním cíl: zjistit, zda se týrání, zanedbávání a zneužívání dopouštějí spíše, muži nebo 

ženy 

Dílčí cíl: zjistit, zda se oběťmi týrání, zanedbávání a zneužívání stávají spíše dívky či 

chlapci a v jakých věkových skupinách 

 

4.4 Výzkumné otázky 

1. Jak se orgán sociálně právní ochrany dětí dozvěděl o týrání, zanedbávání, či 

zneužívání? 

2a) Jaké formy týrání byly charakteristické v případě pachatele muže? 

 b) Jaké formy týrání byly charakteristické v případě, pachatelky ženy? 

3. Byly zjištěny nějaké formy kombinovaného týrání, zneužívání a zanedbávání? 

4a) Pokud byli pachateli muži, byly jejich oběťmi spíše dívky, čí chlapci? 

  b) Pokud byly pachatelkami ženy, byly jejich oběťmi spíše dívky, či chlapci? 

5. V jakých věkových skupinách byly děti, které se staly obětmi týrání, zneužívání či 

zneužívání? 

6. Z jakého výchovného prostředí pocházejí oběti výše uvedených trestných činů? 
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4.5 Analýza kazuistik a vyhodnocení dat 

Pro vyhodnocení dat a odpovědí na výzkumné otázky budu vycházet z deseti 

kazuistik, které jsou uvedeny v příloze pod číslem 1-10. V některých kazuistikách je 

zohledněno více dětí, vždy se jedná o sourozence.  

Ve výzkumných otázkách budu zohledňovat každé dítě, které je v kazuistice 

zahrnuto a bylo obětí, případně bylo podezření, že obětí některé z forem týrání, 

zanedbávání, či zneužívání (nebo kombinace některých z nich) bylo. V kazuistikách je 

hovořeno o osmnácti dětech, které žily v deseti rodinách. Kazuistiky jsou skupinově 

odděleny podle druhu týrání. 

 

 

Graf č. 1 - Zaměření kazuistik  

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Ve výše uvedeném grafu jsou zohledněny kazuistiky, kde je zaznamenán 

syndrom CAN. Jak jsem již uvedla v teoretické části, syndrom CAN je souhrn několika 

forem týrání. Tento syndrom je diagnostikován až následně, je to důsledek 

dlouhotrvajícího působení negativních jevů na oběť.  Ve výzkumných otázkách budu 

zjišťovat jakých jednotlivých forem týrání, zanedbávání, či zneužívání se pachatelé na 

obětech dopouštěli, tedy budu zohledňovat a vykazovat každou z forem týrání zvlášť. 
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4.6 Analýza výzkumných otázek 

 

Výzkumná otázka 1 -  Jak se orgán sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) dozvěděl 

o týrání, zanedbávání, či zneužívání? 

Kazuistika 1. – zanedbávání nezletilých dětí v rodině bylo zjištěno dlouhodobou terénní 

sociální prací v rodině, impulsem k radikálnímu zásahu bylo oznámení od sousedky 

rodičů 

Kazuistika 2. – zanedbávání nezletilých dětí v rodině bylo také zjištěno při kontinuálním 

výkonu terénní sociální práce a zjištění závažných nedostatků v péči rodičů bylo 

podpořeno spoluprací s dětskou lékařkou 

Kazuistika 3. – týrání nezletilých dětí bylo odhaleno v Dětském krizovém centru, 

podnět zahájení trestního stíhání rodičů na PČR byl podán Orgánem sociálně právní 

ochrany dětí 

Kazuistika 4. – týrání nezletilých dětí bylo OSPOD oznámeno PČR 

Kazuistika 5. – týrání nezletilých dětí bylo OSPOD oznámeno dětskou lékařkou, podnět 

zahájení trestního stíhání rodičů na PČR byl podán Orgánem sociálně právní ochrany 

dětí 

Kazuistika 6. – podezření na týrání dětí bylo OSPOD oznámeno pracovníky Fondu 

ohrožených dětí – Klokánek, podnět zahájení trestního stíhání partnera matky na PČR 

byl podán Orgánem sociálně právní ochrany dětí 

Kazuistika 7. – oznámení o hospitalizaci sdělila matka dítěte, nemocnice sdělila 

podezření na týrání, podnět zahájení trestního stíhání partnera matky na PČR byl 

podán Orgánem sociálně právní ochrany dětí 

Kazuistika 8. – oznámení na podezření ze sexuálního zneužití bylo na OSPOD oznámeno 

matkou dívčina spolužáka, podezření bylo potvrzeno Dětským krizovým centrem, 

podnět zahájení trestního stíhání byl na PČR  podán Orgánem sociálně právní ochrany 

dětí 
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Kazuistika 9. – oznámení o sexuálním zneužití bylo na OSPOD oznámeno matkou dívky, 

podnět zahájení trestního stíhání byl na PČR  podán Orgánem sociálně právní ochrany 

dětí 

Kazuistika 10. – oznámení o podezření na sexuálním zneužití bylo na OSPOD oznámeno 

matkou přítele dívky, podnět zahájení trestního stíhání byl na PČR  podán Orgánem 

sociálně právní ochrany dětí 

 

Graf č. 2 - Jak se OSPOD dozvěděl  

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 
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Výzkumná otázka 2a -  Jaké formy týrání byly charakteristické v případě pachatele 

muže? 

 

Graf č. 3 - Formy týrání - pachatel muž  

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Tato výzkumná otázka se zabývá charakteristickou formou týrání, v případě, že 

jsou pachatelé muži. Při rozboru jednotlivých kazuistik jsem zjistila, že muži, se ve třech 

případech, dopouštěli sexuálního zneužívání, v sedmi případech psychického týrání, v 

osmi případech fyzického týrání – u dvou z těchto případů se podezření nepodařilo 

potvrdit. Muži se také podíleli na devíti případech zanedbávání dětí.  
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Výzkumná otázka 2b - Jaké formy týrání byly charakteristické v případě, pachatelky 

ženy? 

Tato výzkumná otázka se zabývá charakteristickou formou týrání, v případě, že 

jsou pachatelé ženy. Při rozboru jednotlivých kazuistik jsem zjistila, že ženy, se ve 

čtyřech případech, dopouštěly psychického týrání a ve čtyřech případech týrání 

fyzického. Zanedbávání se ženy dopustily v devíti případech.  

 

Graf č. 4 - Formy týrání - pachatel žena  

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že se ženy dopouštějí nejčastěji 

zanedbávání dětí. Poměr psychického týrání vůči fyzickému byl stejný. Ženy se 

v uvedených kazuistikách (výzkumných vzorcích), nedopustily ani v jednom případě 

sexuálního zneužívání. 
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Výzkumná otázka 3 - Byly zjištěny nějaké formy kombinovaného týrání, zneužívání a 

zanedbávání? 

 

Graf č. 5 - Kombinované formy týrání   

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Při analýze kazuistik bylo zjištěno, že u jednoho dítěte byla zjištěna 

kombinovaná forma psychického a fyzického týrání. U čtyř dětí, byl diagnostikován 

syndrom CAN, kdy děti byly dlouhodobě vystaveny psychickému a fyzickému týrání 

v kombinaci se zanedbáním. 
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Výzkumná otázka 4 - Pokud byli pachateli muži, byly jejich oběťmi spíše dívky, či 

chlapci? 

 

Graf č. 6 - Oběti pachatelů mužů 

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že oběťmi násilí v případě pachatele muže byly 

ve třech případech sexuálního zneužití dívky, ve čtyřech případech došlo u dívek 

k psychickému týrání. V pěti případech se dívky staly obětí prokázaného fyzického 

týrání. U dvou případů fyzického týrání dívek se tento trestný čin nepodařilo prokázat. 

Muži se dopouštěli zanedbávání u šesti dívek a třech chlapců. Ve třech případech muži 

psychicky týrali chlapce, v jednom případě došlo k týrání fyzickému. 

Z tohoto jednoznačně vyplývá, že se muži dopouštěli týrání, zneužívání či 

zanedbávání, v osmnácti případech nezletilých dívek. Chlapců, kteří se stali obětí 

týrání, zneužívání, či zanedbávání bylo sedm. 

Je důležité opět zmínit, že se v několika případech jednalo o kombinaci několika 

způsobů týrání – fyzického a psychického, včetně zanedbání. 
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4b) Pokud byly pachatelkami ženy, byly jejich oběťmi spíše dívky, či chlapci? 

 

Graf č. 7 - Oběti pachatelů žen  

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Z výše uvedených dat vyplývá, že oběťmi násilí v případě pachatelky ženy došlo 

ve třech případech u dívek k psychickému týrání. Ve třech případech se dívky staly 

obětí fyzického týrání. Ženy se dopouštěly zanedbávání u šesti dívek a třech chlapců. V 

jednom případě ženy psychicky týraly chlapce, v jednom případě došlo k týrání 

fyzickému. 

Ženy se dopouštěly týrání, či zneužívání u dvanácti dívek a u pěti chlapců. 

I v této analýze jsou zahrnuty jednotlivé druhy týrání či zanedbávání – některé 

děti byly oběťmi více typů týrání či zanedbání zároveň. 
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Výzkumná otázka 5. V jakých věkových skupinách byly děti, které se staly oběťmi 

týrání, zanedbávání či zneužívání? 

 

Graf č. 8 - Věk dívky 

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Z kazuistických dat bylo zjištěno, že nejčastější věková kategorie dívek, které se staly 

oběťmi týrání, zneužívání či zanedbávání byl věk mezi 7 – 11 lety. V této věkové 

skupině bylo násilí proti dítěti, případně jeho zanedbání zaznamenáno v pěti 

případech.  

V ostatních věkových kategoriích bylo násilí proti dívčím obětem zastoupeno 

rovnoměrně, tedy ve třech případech u dětí ve věku 0-3 let, ve třech případech dětí, 

kterým bylo mezi 4 – 6 roky a ve třech případech u dívek, kterým bylo mezi 12 – 16 

roky. 
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Graf č. 9 - věk chlapci 

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že největší počet chlapeckých obětí různých forem 

týrání, či zanedbávání byli děti ve věku 0-3 roky. Proti těmto dětem bylo násilí, 

případně zanedbávání zaměřeno ve třech případech.  

V jednom případě byl obětí chlapec ve věku 4-6 let a v jednom případě chlapce věkové 

kategorie 7 -11 let. 

V kazuistikách není zaznamenán ani jeden případ chlapce věkové hranice 12 – 16 let, 

který by byl obětí týrání či zanedbávání. 
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5. Z jakého výchovného prostředí pocházejí oběti výše uvedených trestných činů? 

 

Graf č. 10 - Výchovné prostředí obětí  

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Jak je výše uvedeno, nejvíce dětí, tedy devět, které jsou uvedeny v kazuistikách jako 

oběti týrání, zneužívání, či zanedbávání, pochází z rodin, jejichž rodiče žijí v družeckém 

vztahu, tři děti se narodily v manželství.  

V pěti případech žije matka s partnerem, který není otcem dětí. Pouze jedno dítě žije 

pouze s matkou. 
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4.7 Shrnutí výsledků 

 

 

Graf č. 11 - Týrání z pohledu gender  

Zdroj dat -  Spisová dokumentace OM, MěÚ Neratovice 

 

Graf č. 11 přehledně zobrazuje genderové rozlišení pachatelů, kteří se dopouštěli 

fyzického, psychického týrání, sexuálního zneužívání, případně závažné formy 

zneužívání. 

Z dat, která jsou barevně označena, jednoznačně vyplývá, že se muži ve vyšším počtu 

dopouštěli fyzického a psychického násilí na dětech.  

V případě sexuálního zneužívání se muži tohoto skutku dopustili ve třech případech ze 

tří.  

Těžké formy zanedbání se ženy i muži dopouštěli ve stejném počtu, což plně 

koresponduje s výzkumným vzorkem – kazuistikami. 
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5 DISKUZE 

 

Pro svou absolventskou práci jsem vybrala téma „Genderové týrání, 

zanedbávání a zneužívání dětí“. Syndrom CAN, tedy souhrn těchto forem týrání je 

oblast, která je velmi obsáhlá a v mnohých případech těžko prokazatelná.  

Teoretickou část mé absolventské práce jsem zaměřila na problematiku 

fyzického a psychického týrání, zanedbávání a sexuálního zneužívání dítěte, včetně 

jejich forem, které nadále zahrnují nejběžnější typy týrání. 

Při zpracovávání teoretické práce jsem studovala mnoho odborných materiálů, 

které se problematikou CAN zabývají. Bylo pro mě překvapivým zjištěním, že naprostá 

většina publikací ve svém textu odkazuje na jediný zdroj a to knihu „Týrané, zneužívané 

a zanedbávané dítě“ od autorů Dunovský J., Matějček Z., Dytrych Z., a kol. Ačkoli od 

vydání této publikace uplyne v letošním roce již 20let, dovolím si ji označit za 

nadčasovou.  

V teoretické části své absolventské práce jsem také uvedla, jak jsou dle aktuální 

právní legislativy trestány trestné činy páchané na dětech. Rovněž zde zmiňuji výběr 

legislativních dokumentů týkající se problematiky 

Domnívám se, že oproti nedávné minulosti je již více organizací – nestátních 

subjektů, které se pomocí obětem zabývají. Nejvýznamnější organizace jsem také 

uvedla v závěru teoretické části své absolventské práce. 

Jako hlavním cíl své absolventské práce jsem chtěla zjistit, zda se týrání, 

zanedbávání a zneužívání dopouštějí spíše, muži nebo ženy. Jako dílčí cíl jsem zvolila 

zjištění, zda je násilí pácháno spíše na dívkách či chlapcích. 

V praktické části absolventské práce jsem vycházela z deseti kazuistik, které 

jsem vypracovala ze spisového materiálu oddělení sociálně právní ochrany dětí 

Městského úřadu v Neratovicích a to za období pěti let, tedy od tedy od roku 2009 do 

ledna 2015. Všechny údaje uvedené v kazuistikách jsou autentické, změněna jsou 

jména a detaily, které by mohly vést i identifikaci případu. 

V úvodu praktické části absolventské práce jsem určila 6. výzkumných otázek. 

Odpovědi na tyto otázky jsem čerpala z kazuistik, které jsou uvedeny v příloze. 

Výsledky, respektive zjištění jsem se pokusila přehledně shrnout do grafů.  
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Jak jsem již uvedla v úvodu praktické části, při svém výzkumu jsem 

zohledňovala jednotlivé formy týrání. Tedy pokud byl u dítěte diagnostikován syndrom 

CAN, tak byla do výzkumu zahrnuta každá z forem týrání. Proto celkový počet 

jednotlivých případů nemusí být totožný s uvedeným počtem dětí. 

Pří zjišťování hlavního cíle jsem na výzkumných vzorcích prokázala, že se muži 

dopouštějí zcela jednoznačně ve všech případech sexuálního zneužívání a ve vyšším 

počtu páchají fyzické a psychické násilí na dětech. Zanedbávání se dopouštějí ve stejné 

míře ženy i muži. 

Odpovědi na výzkumné otázky prokázaly, že nejčastějšími oběťmi týrání ať 

fyzického či psychického, zanedbávání, či zneužívání jsou dívky. Fakt, že dívky jsou 

zastoupeny v kazuistikách v daleko vyšším počtu, nijak nesnižuje výzkumnou hodnotu 

výzkumného zkoumání. V případech, kdy se týrání (fyzické, či psychické) týkalo 

sourozenecké skupiny, byly to právě dívky, na které bylo toto násilné chování 

zaměřeno primárně. Co se týká sexuálního zneužití, zde byly oběťmi ve všech 

případech dívky. 

Věkové kategorie dětí, které se staly oběťmi týrání, zanedbávání či zneužívání 

se liší. Zejména ve věkové kategorii 12 – 16 let, kdy dívky jsou zde zastoupeny hned 

v pěti případech, chlapci ani v jednom. Toto lze vysvětlit tím, že v této věkové kategorii 

jsou zahrnuty všechny případy dívek, které byly pohlavně zneužity. 

Překvapena jsem byla ze zjištění rodinného zázemí klientů, kdy bylo prokázáno, 

že nejvíce dětských obětí pochází z prostředí, kde rodiče nejsou manželé, ale žijí spolu 

v družeckém vztahu. 

Domnívám se, že tato absolventská práce má přínos v hlubším poznání a zjištění 

rozsahu problematiky syndromu CAN, případně jeho různých forem na regionální 

úrovni.  

Přestože jsem ve svém kvalitativním výzkumu pracovala s malým 

reprezentativním vzorkem, tak jsem chtěla provést srovnání s republikovými výzkumy. 

Bohužel se mi nepodařilo, žádný aktuální výzkum, který by byl stejně zaměřený, 

dohledat. Jsem přesvědčena, že mnou zjištěné výstupy z výzkumu nelze nijak 

zobecňovat, přesto se jedná o velmi zajímavé informace. 
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ZÁVĚR 

 

Jak jsem již uvedla v úvodu praktické části své absolventské práce, téma 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je velmi obsáhlé a v mnoha případech 

těžko prokazatelné. Pracuji osmým rokem jako sociální pracovnice oddělení sociálně 

právní ochrany dětí, Městského úřadu v Neratovicích. Za tuto dobu jsem se setkala 

s mnoha dětmi, respektive rodinami, kde z pohledu sociálního pracovníka docházelo 

k výrazně nestandardnímu chování vůči dětem. Určit, kde je hranice standardnosti je 

velmi těžké, existují však situace, které jsou zcela nepřijatelné pro bezpečí dětí a jejich 

řádný vývoj. 

V teoretické části jsem podrobně popisovala formy různých druhů týrání, 

zanedbávání, či zneužívání. Z mé praxe mohu uvést, že v poslední době rapidně přibývá 

dětí, které jsou ze strany jednoho, či obou rodičů vystavovány tak obrovskému stresu a 

je na ně vyvíjen takový nátlak, že je do budoucna vážně ohrožen harmonický vývoj 

osobnosti těchto dětí. Hovořím o situacích, kdy jsou děti svědky domácího násilí mezi 

rodiči.  

Další velmi častou situací, kdy je dítě vážně ohroženo po psychické stránce, jsou 

vleklé spory rodičů o děti. Tato oblast psychického týrání je bohužel opomíjena a 

vzhledem k velmi těžké průkaznosti není takto postiženým dětem věnována taková 

pozornost, kterou by si jistě zasloužily. 

V kazuistikách jsou podrobně popsány nijak nezkreslené případy rodin, které 

v Neratovicích, případně jejich blízkém okolí žili, či stále žijí. Tyto rodiny jsem zvolila 

k vypracování kazuistik z důvodu, že zde bylo pácháno násilí, případně zanedbávání na 

dětech v takové míře, že děti musely být z rodiny na základě rozhodnutí soudu 

odebrány a v několika případech došlo i k potrestání pachatelů. 

Jsem ráda za to, že veřejnost získává povědomí o týraných, zanedbávaných a 

zneužívaných dětech, že toto téma již není tabuizováno. Jak je v praktické části zřejmé, 

tak právě jiné, rodině nepříbuzné osoby se staly oznamovatelem několika závažných 

trestných činů proti dítěti.  

Jak jsem uvedla v úvodu, průkaznost páchání těchto trestných činů je velmi 

obtížná a orgány činné v trestním řízení často záležitost odkládají pro nedostatek 
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důkazů. Jako sociální pracovníci proto klademe velký důraz na terénní sociální práci 

s rodinami, ve snaze předejít páchání týrání, zanedbávání, či zneužívání dětí. 

Závěrem bych chtěla poukázat na výše zmíněné kazuistiky, které ačkoli jsou 

v příloze této absolventské práce, jsou její velmi významnou součástí a jejich 

zpracování pro mě bylo značně náročné nejenom časově, ale i emocionálně. 

Domnívám se, že téma této absolventské práce je zajímavé a jedinečné. Nabízí jiný 

úhel pohledu, na tak obsáhlou oblast jako je syndrom CAN Přestože jsem svůj 

kvalitativní výzkum zaměřila pouze na vcelku malý region jako je město Neratovice a 

jeho spádové oblasti, jsem přesvědčena, že i tyto dílčí informace budou přínosem. 
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РЕЗЮМЕ 

Жестокое обращение с женщинами, запущение детей и жестокое 

обращение с детьми 

При выборе темы для своей выпускной работы я исходила из того, что в 

настоящее время работаю на должности социального работника отделения 

социально-правовой охраны детей. По данной специальности я работаю уже 

восемь лет и за время своей практики я много раз встречалась со случаями 

насилия над детьми. 

Главной целью моей выпускной работы является выяснить, если насилие по 

отношению к детям – жестокое обращение, запущение детей или 

злоупотребление совершается больше мужчинами или женщинами. 

Второстепенной задачей было выяснить, если жертвами насилия или 

злоупотребления являются большей частью девочки или мальчики и каких 

возрастных категориях. 

Моя выпускная работа состоит из двух основных частей – теоретической и 

практической. В теоретической части я описала разные виды насилия – 

физическое, психическое, недостаток заботы и сексуальное насилие – синдром  

CAN. При разработке данных тем я использовала информацию из научной 

литературы. 

Перед тем, как я начала писать практическую часть своей выпускной работы, я 

изучила десять тематических случаев и шесть исследовательских вопросов. Эти 

примеры относятся к конкретным случаям жестокого обращения, запущение 

детей или насилия над детьми, которые жили в городе Нератовице или в его 

окрестностях. При работе над тематическими исследованиями, указанные там 

данные, я перевела в графики, которые указывают однозначные ответы на 

исследовательские вопросы.    

Я считаю, что мне удалось выполнить поставленные цели и найти ответы на 

исследовательские вопросы. 

 

Ключевие слова: Сексуальное нападение, физическое насилие, психическое 

насилие, недостаток заботы, синдром САN 
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KAZUISTIKY 

1. KAZUISTIKA – zanedbávání nezletilých dětí 

 

Jana, nar. 2002, Josef, nar. 2006, Anna, nar. 2008 

Osobní anamnéza 

Jana vyrůstala spolu se svými sourozenci ve velmi nepodnětném prostředí, kde 

nedocházelo k žádnému psychomotorickému rozvoji. Jana nereagovala na svoje jméno, 

bylo zjištěno, že jí rodiče od narození říkají „Kača“, protože je dle jejich slov hloupá a 

neschopná. Dívka má diagnostikovánu lehkou mentální retardaci, má nižší rozumové 

schopnosti, problém s výslovností i porozuměním. Je velmi slabá v sociálních 

kontaktech, nerozlišuje mezi přátelskými vztahy a vztahy k dospělým, je velmi snadno 

zmanipulovatelná. 

Dívka navštěvuje čtvrtou třídu ZŠ speciální (druhou třídu opakovala), její prospěch je 

velmi slabý. Ve škole se nezapojuje, je ostýchavá, bojácná. Je nutný dohled nad její 

osobní hygienou a oblékáním. 

Josef je živý velmi aktivní kluk, je komunikativní, nicméně jeho slovník je velmi 

omezený, nerozumí běžně užívaným slovům a obratům, ale stejně jako jeho sourozenci 

velmi často užívá vulgarismy. Umí se sám zabavit, nemá vyhraněné zájmy, rád kreslí, je 

sportovně i pohybově nadaný. 

Chlapec navštěvuje druhou třídu ZŠ praktické, z důvodu školní nezralosti a značnému 

zanedbání měl roční odklad školní docházky 

Anna chodí do MŠ speciální. Je to usměvavá, klidná dívka. Problémem je, že stejně jako 

Jana nerozlišuje autority, proto se dostává do složitých sociálních situací. Sebeobsluhu 

a hygienu zvládá s dopomocí. I přes snahu pedagogických pracovníků postupuje velmi 

pomalu. 

Sourozenecké vazby jsou velmi komplikované. Josef a Anna tvoří vždy proti Janě 

tandem a jsou na ni zlí – mají-li pocit, že je Jana v „nemilosti“, mají tendenci ji trestat 

naprosto neadekvátně vzhledem k situaci a věku dětí. Lze se tedy domnívat, že byla 

Jana v rodině často trestána a Josef s Annou převzali nevhodné vzorce chování od 

rodičů. Jana má sourozence ráda, jejich chování ji asi mrzí, ale nebrání se mu. 



 

 

 

Děti se na rodiče vždy těší, mají je velmi rády. 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1984, Narodila se a žila na Slovensku, do ČR se přistěhovala v roce 2002. 

Pochází z osmi sourozenců, otec již nežije. Má základní vzdělání, ničím vyučená není. 

V současné době je matka zřejmě zpět na Slovensku, o jejím faktickém pobytu nejsou 

známy žádné informace. 

Otec, nar. 1964, je hluchoněmý, užívá částečně znakovou řeč, otec přidává množství 

obtížně srozumitelných vlastních výrazů a gest. Rodiče otce již nežijí, má sedm 

sourozenců, jedna sestra je také neslyšící. Otec od útlého věku navštěvoval ústav pro 

neslyšící se zvláštní školou. V současné době otec pobírá ID 3. stupně. 

Zdravotní anamnéza 

Jana nemocnost běžná, v roce 2009 těžké popálení 3. stupně na 12 % těla.  

Josef zdráv, běžné dětské nemoci, matka se k lékaři dostavovala v případě akutní 

choroby. 

Anna opakované respirační infekty. 

Lékařkou byla péče rodičů označována za velmi komplikovanou z důvodu zdravotního 

postižení otce a simplexní osobnosti matky. Na preventivní prohlídky a povinná 

očkování rodiče s dětmi dostavovali až na základě opakovaných výzev a většinou za 

doprovodu sociálních pracovnic. 

Sociální anamnéza 

Spisová dokumentace nezletilých dětí je vedena na oddělení sociálně právní ochrany 

dětí MěÚ (dále OSPOD) od narození Jany, neboť matka nebyla v té době zletilá. Matka 

se od počátku projevovala jako jednodušší osobnost, otec je hluchoněmý, proto je 

s ním komunikace obtížná. Péče o Janu byla pravidelně sledována, rodiče byli schopni 

se starat o dítě v rámci svých možností, bylo třeba jim opakovat určitá doporučení. 

V listopadu 2003 matka rodinu opustila a Jana byla rozsudkem OS svěřena do společné 

výchovy příbuzných otce, jednalo se o bratra otce s manželkou. Otec za dcerou téměř 

denně docházel, nicméně fakticky se o ni starat nemohl. Matka se v roce 2005 vrátila 

zpět, obnovila s otcem soužití a převzala dceru zpět do péče. V roce 2006 byla péče 

bratra otce zrušena a nezletilá Jana byla svěřena do péče rodičů. Rodiče žijí ve 



 

 

 

dvoupokojovém bytě, nemají k dispozici koupelnu a teplou vodu, byt byl vždy shledán 

v pořádku, uklizený. Okolí bytu neutěšené. 

V roce 2006 se narodil nezletilý Josef, o dva roky později Anna. Péče rodičů byla 

hraniční, jak je výše uvedeno, byla problematická spolupráce s pediatrem, v rodině 

nebylo podnětné prostředí, rodiče o děti pečovali v rámci svých možností. Z těchto 

důvodů začala nezletilá Jana navštěvovat internátní mateřskou školu v Praze. Školu 

navštěvovala od podzimu 2007 do léta 2009.  

V létě 2009 byla Jana přivezena RZS na popáleninové centrum FN Královské Vinohrady 

z důvodu popálenin s popáleninami 3. stupně na 12% těla – jednalo se o hrudník, krk a 

ruce. Úraz se stal, když si Jana hrála bez dozoru se zapalovačem a vzňalo se na ní 

oblečení. Po propuštění z nemocnice musela matka s dcerou pravidelně docházet na 

kontroly k pediatrovi. Matka nebyla schopna docházet pravidelně, proto musela být 

často doprovázena terénní sociální službou. Jana nastoupila na lázeňský pobyt, který 

měl trvat šest až osm týdnů, otec tento pobyt po měsíci nekompromisně ukončil. 

Na OSPOD se dostávaly informace o tom, že jsou děti často vídány bez dozoru venku, 

mají si hrát v těsné blízkosti vlakového kolejiště, případně řeky. Rodiče však upozornění 

nijak nedbali, i nadále nechávali děti bez dozoru. 

Na základě těchto skutečností byl k soudu podán návrh na stanovení soudního 

dohledu. Soud návrhu vyhověl a nad výchovou nezletilých dětí byl stanoven soudní 

dohled. 

Jana nastoupila do ZŠ praktické, Josef nějaký čas navštěvoval před školku organizace 

Člověk v tísni, rodiče jej tam však odmítli vodit. Jana i přes pomoc dobrovolnice, která 

do rodiny každý týden docházela, nezvládala výuku ve škole, navíc se zvyšoval počet 

absencí, kdy byla Jana rodiči omlouvána jako nemocná, přesto bývala běžně vídána 

venku.  

Pediatr upozorňoval na chybějící prohlídky a očkování, škola upozorňovala na 

zhoršenou péči o Janu v oblasti hygieny, chodí ušpiněná, je cítit, nenosí svačiny, pití. 

Byl zaznamenán nárůst neomluvené absence. 

OSPOD navrhl soudu napomenutí rodičům a rodiče byli důrazně upozorněni, na 

závažnost situace. 



 

 

 

Přes opakovaná doporučení se rodiče s dětmi na plánovaná vyšetření v pedagogicko – 

psychologické poradně a na lékařská vyšetření (oční, stomatologické) nedostavili. 

Zpráva ZŠ praktické upozornila na prakticky nezlepšenou situaci v rodině – Jana stále 

přichází zcela nepřipravena, zapáchá, oblečení má špinavé, opakovaně má vši. Podpora 

a pomoc ze strany rodiny je minimální, omezuje se na jednoduchou písemnou 

komunikaci s otcem. 

V létě 2012 došlo k vážnému úrazu Josefa. Chlapec se měl houpat na houpačce, Anna 

mu měla přehodit provaz kolem krku, ten se během houpání utáhnul a chlapec se začal 

škrtit. Matka byla celému incidentu přítomna a nijak nereagovala, chlapci pomohla až 

jiná dospělá osoba, která provaz přeřízla. Matka k tomu v podstatě nic nesdělila, 

údajně si v tu dobu balila cigaretu. Přestože byl dle účastnice (oznamovatelky) 

incidentu chlapec v bezvědomí, modral a nedýchal, matka nevolala lékařskou pomoc. 

Tato událost byla obratem prošetřena sociálními pracovnicemi OSPOD, které zjistily, že 

má Josef na krku zcela jasně patrnou strangulační rýhu. Matka celý incident 

bagatelizovala, sousedy však byl potvrzen. Josefovi bylo zajištěno lékařské ošetření, a 

k okresnímu soudu byl podán návrh na předběžné opatření na základě, kterého budou 

děti umístěny do diagnostického ústavu. OS návrhu vyhověl a děti byly umístěny 

v diagnostickém ústavu. 

Rodiče s umístěním dětí nesouhlasili, domáhali se jejich vrácení do své péče. Z tohoto 

důvodu byl vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie se 

zvláštní specializací klinická psychologie, který měl posoudit výchovné schopnosti 

rodičů. 

Při znaleckém zkoumání bylo zjištěno, že osobnost matky vybočuje z pásma normy, její 

jednání je povrchní, osobnostně velmi simplexní, emočně nestabilní, citová složka není 

rozvinuta. Chybí hlubší mateřské city, není schopna vnímat a uspokojovat potřeby dětí 

a jejich zájmy, ani je rozvíjet. O nezletilé děti není schopna uspokojivě pečovat a to ani 

v elementárním smyslu ochrany před nebezpečnými situacemi. 

Otec je osobnostně simplexní, obtížně se i díky svému postižení orientuje i v běžných 

životních situacích. Otec prezentuje pozitivní vztah vůči svým dětem, rád by o ně 

pečoval, nicméně toho není uspokojivě schopen díky svému smyslovému handicapu 



 

 

 

ani intelektovým schopnostem a osobnostním rysům. Nezvládne o ně pečovat, 

uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet je. 

Závěrem znalec uvedl, že ani otec ani matka nejsou ani s důsledným soudním 

dohledem pečovat o nezletilé děti. Pokud by děti v péči rodičů zůstaly, byl by ohrožen 

nejen jejich přiměřený psychosociální vývoj, ale i jejich bezpečnost a zdraví. 

Z psychologického hlediska znalec uvedl jako nejvhodnější způsob výchovy nezletilých 

dětí pěstounskou péči, či umístění do dětského domova rodinného typu. Rodičům by 

měly být umožněny časté návštěvy dětí. 

V současnosti jezdí za dětmi pouze otec, neboť matka v průběhu léta 2014 opustila 

společnou domácnost a v současné době je neznámého pobytu. Dle otce se matka 

zdržuje kdesi na Slovensku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. KAZUISTIKA – zanedbávání nezletilých dětí 

 

Nikola a Denis, nar. 2013 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1974, má ukončené základní vzdělání – praktická škola, příležitostně byla 

zaměstnána jako pomocná síla v kuchyni, po narození prvního dítěte již zůstala doma. 

Je evidována na ÚP. Rodina matky (matka a sestra) žijí cca 50 km od místa bydliště 

matky, jsou spolu v občasném kontaktu. 

Otec, nar. 1971, vyučen strojníkem, je zaměstnán jako posunovač na dráze. Stará se 

spolu se svojí družkou o svoji zrakově postiženou matku, která bydlí ve vlastním bytě 

v témže městě. 

Rodiče nejsou manželé, kromě výše uvedených nezl. dětí mají další dvě děti – Davida, 

nar. 2006 a Zuzanu, nar. 2008. 

Zdravotní anamnéza 

Nikola a Denis se narodili s nižší porodní vahou, každý cca 2800g. Žádný zdravotní 

problém nebyl zpočátku diagnostikován, při propouštění z porodnice se jednalo o 

zdravé děti. V cca 5 měsících věku hospitalizace obou dětí z důvodu podávání 

nedostatečné a nevhodné stravy, následně zápal plic u Nikoly. V současné době je 

Nikola sledována a léčena s bronchiálním astmatem. Dále bylo u dívky podezření na 

fetální alkoholový syndrom, ten však nebyl prokázán. 

Denis je zdráv. 

Sociální anamnéza 

Spisová dokumentace je na oddělení sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD) vedena 

od roku počátku 2012, kdy bylo oddělení anonymním oznámením upozorněno na 

špatnou péči rodičů o nezletilé děti a alkoholismus otce. 

Šetřením bylo zjištěno, že rodiče žijí spolu s nezletilými dětmi Davidem a Zuzanou v 

městském holobytu. Byt je o velikosti 2+kk, tmavý, vybavený starým většinou zničeným 

nábytkem. V bytě byl velký nepořádek, všude poházené věci, špína. Děti měly každý 

vlastní postel, lůžkoviny byly povlečeny velmi špinavým povlečením. V bytě nejde 

elektřina, byla pro velký dluh odpojena. Otec sdělil, že je zaměstnán na směny, práci 



 

 

 

má teprve chvíli, proto ještě dluh za elektřinu neuhradil, ale má to v plánu. S rodiči byla 

situace probírána, bylo jim poskytnuto poradenství jak postupovat při splácení dluhu.  

Děti byly oblečené ve špinavém oblečení, ale vypadaly spokojeně. Projevovaly se 

bezprostředně, nestyděly se. Pediatr dětí neměl vůči péči rodičů zvláštní výhrady, děti 

občas přicházejí do ordinace ušmudlané, ale jsou šikovné.  

Rodiče byli upozorněni na hraniční prostředí, byli seznámeni s častějšími návštěvami 

pracovníků OSPOD. Prostředí v bydlišti rodiny bylo nadále neutěšené, děti však po 

intervenci OSPOD nastoupily do mateřské školy a odtud nebyly signalizovány žádné 

zásadní nedostatky. 

Následně matka otěhotněla a čekala dvojčata. Rodiče byli důrazně vedeni k tomu, aby 

zlepšily bytové podmínky k tomu, aby byly vhodné pro malé děti. Toto se částečně 

podařilo, rodiče byt v rámci svých možností připravili, elektřina však byla opět pro 

nehrazení záloh odpojena. Toto se vzhledem k letním měsícům nejevilo jako zásadní 

problém a Nikola s Denisem byli propuštěni z porodnice domů. 

Péče rodičů, potažmo matky byla pravidelně OSPOD monitorována, zpočátku nebyly 

signalizovány žádné nedostatky, s pediatrem bylo oddělení v častém kontaktu. Pár 

týdnů po porodu bylo zjištěno, že bytové podmínky se opět rapidně zhoršují, 

opakovaně se stalo, že matka byla zcela bez finančních prostředků na nákup Sunaru a 

plen. Toto vysvětlovala zpožděním rodičovského příspěvku, či otcovy výplaty. 

Spolupráce s rodiči se zhoršila, matka přestávala komunikovat, bagatelizovala situaci, 

lhala. Otec prakticky celé dny nebyl doma, matka mnohdy nevěděla, kde je.  

Pediatr začal signalizovat nedostatečné příbytky na váze dětí, sdělil, že několikrát 

nastala situace, kdy matce balení Sunaru lékařka v ordinaci dala. Dohled nad rodinou 

byl zvýšen, do rodiny začala jednou týdně docházet terénní sociální pracovnice. Ve 

čtyřech měsících věku došlo k rapidnímu úbytku na váze Nikoly i Denise, který dle 

lékařky odpovídal tomu, že děti poslední dny (období přes víkend) dostávaly velmi 

naředěný Sunar, případně nějakou náhražku. Na základě této informace byl domluven 

okamžitý převoz dětí do nemocnice.  

Během hospitalizace bylo prokázáno, že děti trpí malnutricí a počínající anemií.  

Otec opět celou situaci bagatelizoval, popíral, že by neměli peníze na nákup sunaru, 

dětem vždy dávali jíst dost. Matka při pohovoru o samotě přiznala, že od otce 



 

 

 

nedostávala žádné peníze, co otec s penězi (plat otce cca 17.000,-Kč) dělá, tak to 

netuší. Matka potřeby celé rodiny hradí z rodičovského příspěvku a přídavků na děti 

v celkové částce cca 10.000,-Kč a i z těchto peněz si občas něco vezme otec pro svoji 

potřebu. Proto se stalo, že jí již nezbyly peníze na nákup Sunaru pro děti, proto ho 

ředila v daleko větším poměru než se má, případně dětem dávala tvaroh naředěný 

vodou. 

S rodiči bylo velmi důrazně hovořeno ve smyslu, že se tato situace nesmí již nikdy 

opakovat, o možnosti propuštění dětí zpět do domácího prostředí bylo rozhodnuto, 

když bylo rodiči zajištěno dostatečné množství Sunaru a dalších potřeb pro děti.  

Situace v rodině byla velmi úzce monitorována a zpočátku byla stabilizována. V sedmi 

měsících věku dětí však matka nepřišla s dětmi k pediatrovi a terénní sociální 

pracovnice matku s dětmi opakovaně doma také nezastihla. ZŠ a MŠ potvrdili, že David 

a Zuzana do jejich zařízení normálně docházejí, děti jsou šikovné, občas chodí 

ušmudlaní, rodiče dluží platby za školné a obědy, ale jinak nemají vůči péči o děti 

zásadní výhrady. 

Ve večerních hodinách bylo provedeno opakované šetření v bydlišti rodiny, při kterém 

byla matka s dětmi zastižena doma. V bytě bylo chladno, velký nepořádek, Nikola a 

Denis byli velmi nachlazeni, měli velký kašel, rýmu. Matka nedokázala vysvětlit, 

z jakého důvodu nebyla u lékaře a ani doma, nepopřela ani to, že se doma nezdržovala 

úmyslně. Sunar pro děti byl odhadnut tak na dvě porce pro každého, další matka doma 

neměla. Žádné peníze také ukázat nemohla, všechny má prý u sebe otec, který nebyl 

doma a matka nevěděla kde je. David i Zuzana byli v pořádku, jídlo pro ně měla matka 

nakoupeno. 

Matce bylo důrazně doporučeno, aby následující den ráno navštívila s dvojčaty 

pediatra. Toto bylo matkou přislíbeno. Otec opět nebyl doma, matka nedokázala říci, 

kde je. Na přímý dotaz, zda otec užívá v nadměrné míře alkoholické nápoje, matka 

sdělila, že občas do hospody zajde, má hrát i automaty. S matkou bylo hovořeno o 

velmi závažné situaci, z pohledu OSPOD jsou již děti v rodině ohroženy, toto matka 

nepřijala, dle ní nebyla situace tak vážná, opět slibovala nápravu. 

Následující den byla v ranních hodinách kontaktována dětská lékařka nezl. dětí, ta 

sdělila, že matka s Nikolou a Denisem zrovna odešli z ordinace. Děti mají zánět 



 

 

 

průdušek, jejich zdravotní stav není vůbec dobrý. Lékařka jim okamžitě nasadila ATB a 

dala matce ještě krabici Sunaru. Na váze byl zaznamenán drobný úbytek. Z pohledu 

lékařky, je důvod onemocnění značně podpořen prostředím, ve kterém děti žijí a 

opakující se situace, je pro děti již ohrožující. 

OSPOD podalo k OS návrh na předběžné opatření, na základě kterého by byly děti 

svěřeny do péče Dětského centra. OS návrhu vyhověl a děti byly převezeny do zařízení. 

Zde byly okamžitě podrobeny lékařskému vyšetření, které prokázalo zápal plic u nezl. 

Nikoly, Denis měl zánět průdušek. V průběhu pobytu byla dětem provedena řada 

dalších vyšetření, kdy bylo u Nikoly diagnostikováno astma bronchiale a bylo zde 

podezření na fetální alkoholický syndrom. Tento se však nepodařilo prokázat.  

Matka za dětmi do Dětského centra několikrát přijela, otec byl za dětmi pouze jednou. 

Přestože byla snaha OSPOD pomoci rodičům vytvořit vhodné podmínky pro možný 

návrat dětí domů, tak otec naprosto odmítl spolupracovat. Nepřipouštěl žádný 

problém, ze všeho obviňoval okolí, které má za všechno moci, problémy s alkoholem či 

gamblerstvím naprosto popíral. Matka je na otci naprosto emocionálně závislá, 

naprosto odmítala možnost ukončení soužití. 

 Situace vygradovala tak daleko, že rodina dostala výpověď z bytu – byl zde obrovský 

dluh na nájmu, rodiče nikdy nepřistoupili ani na možnost splátkového kalendáře. 

Rodiče předali Davida a Zuzana do péče sestry matky, která následně podala návrh na 

pěstounskou péči. 

Nikola s Davidem také byli předáni do pěstounské péče, rodiče je od té doby nijak 

nekontaktovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. KAZUISTIKA – syndrom CAN 

 

Karolína, nar. 2003, Denisa, nar. 2005, Václav, nar. 2007 

Osobní anamnéza 

Karolíně bylo v době umístění do DD necelých sedm let, vzhledem k velmi 

nepodnětnému prostředí byl její vývoj opožděný, v současné době u ní došlo k velkému 

zlepšení ohledně rozšíření slovní zásoby, způsobu vyjadřování a v oblasti hygieny. 

Sebeobslužné dovednosti zvládá Karolína ze všech sourozenců nejlépe. Je přátelská, 

velmi šikovná na manuální práce, pokud se jí něco ihned nepodaří, dokáže být urážlivá, 

netrpělivá. Je zde patrna velmi silná citová vazba k ostatním sourozencům 

Dívka dochází do ZŠ praktické, ve škole je úspěšná, na vysvědčení mívá jedničky a 

dvojky. Do kolektivu se zapojuje dobře, při plnění školních povinností bývá občas 

tvrdohlavá. 

Denisa je ze všech sourozenců nejvíce postižena nepodnětným prostředím v rodině, 

které prohloubilo částečně dědičné dispozice. Na Denise se projevovaly známky 

hlubokého citového strádání a citové deprivace. Dívka je velmi ráda v kolektivu, je 

mazlivá, snaží se zalíbit, velmi stojí o jakoukoli pochvalu. Není schopna samostatnosti, 

téměř při všech sebeobslužných činnostech je zapotřebí dozor dospělé osoby. Je velmi 

silně fixována na své sourozence. 

Denisa navštěvuje ZŠ speciální, dokáže se na úkol soustředit v řádu pár minut, 

potřebuje neustálé individuální vedení, je u ní třeba užívat oční kontakt, vedení 

dotykem, gesty, opakování instrukcí. 

Václav je nepodnětným prostředím v rodině postižen ze všech sourozenců nejméně, 

respektive jeho dovednosti se během vcelku krátké doby za pomoci pracovníků DD 

výrazně zlepšily. Chlapec je velmi kamarádský, usměvavý, spontánní a komunikativní. 

Je velmi rád ve společnosti dětí, pokud ho nějaká činnost zaujme, dokáže být velmi 

trpělivý. Sebeobslužné činnosti zvládá zčásti, je zde ještě potřeba občasné pomoci. 

Autoritu dospělých respektuje. Se sestrami vychází velmi dobře, v rámci 

sourozeneckých sporů mezi nimi občas dochází k pranicím, nicméně i zde je silné 

pouto. 



 

 

 

Chlapec je žákem ZŠ praktické, v současné době chodí do první třídy, neboť mu byl pro 

osobnostní a mentální nezralost doporučený odklad povinné školní docházky. Ve škole 

mu to jde dobře. 

Ani jedno z dětí nemá vytvořenou citovou vazbu k rodičům, nestýská se jim, neptají se 

na ně. 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1971, ukončené základní vzdělání – praktická škola. Pracovala jako 

pomocná síla v kuchyni, nebo jako uklízečka. Později byla doma už jenom s dětmi. 

V současné době je evidována na ÚP.  

Otec, nar. 1968, ukončené základní vzdělání – praktická škola, poté se vyučil zedníkem. 

Pracoval na stavbách, v současné době nepracuje, není evidován na ÚP. Vyrůstal 

v rozvedené rodině, měl dva sourozence, otec i bratr spáchali sebevraždu.  

Rodičům se za dobu manželství narodilo 10 dětí. 

Zdravotní anamnéza 

Karolína má lehkou mentální retardaci, opožděný vývoj řeči. Dochází na logopedii. Je 

sledována na oční ambulanci pro oční vadu (tupozrakost). Dále jsou prováděna 

pravidelná psychiatrická vyšetření, bez léčby.  

Denise byla diagnostikována středně těžká mentální retardace spolu s poruchou 

pozornosti s hyperaktivitou (syndrom ADHD). Dále byla zjištěna deprivace, zanedbání. 

Je sledována dětským psychiatrem.  

Václav je pro vrozenou vadu sledován na urologické ambulanci, jinak bývá běžně 

nemocen (záněty horních cest dýchacích, zánět středního ucha). Vzhledem 

k neobratnému a překotnému slovnímu projevu je chlapec v péči logopeda.  

Sociální anamnéza 

Rodina je v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ (dále jen OSPOD) od 

roku 1999 s tím, že první známky týkající se nedostatečné péče o děti byly 

signalizovány již v roce 1998. V té době rodina bydlela na ubytovně a bylo 

poukazováno na nadměrné požívání alkoholu otcem. Vzhledem k nevyhovujícím 

bytovým podmínkám byl rodině přidělen městský byt o velikosti 2+1. 

 



 

 

 

V tu dobu rodiče pečovali o čtyři děti – tři chlapce (nar. 1994, 1995, 1998) a jednu 

dívku (nar. 1997). U dětí byl signalizován opožděný vývoj. V roce 1999 a 2001 se 

rodičům narodily další dvě dcery. Rodiče výchovu dětí nezvládali, měli bytové a 

finanční problémy, nejmladší dítě bylo hospitalizováno z důvodu anemie, která byla 

způsobena nedostatečnou stravou. Proto byly děti na základě vydání předběžného 

opatření, které vydal okresní soud, umístěny do dětského domova, a následně byla 

nařízena ústavní výchova, přičemž nejmladší dvě dívky byly nezrušitelně osvojeny. 

Rodiče nikdy neprojevili zájem o kontakt s dětmi, od umístění dětí v DD se o ně přestali 

zcela zajímat, naprosto je vymazali ze svého života. 

V dalších letech se rodičům narodily výše uvedené tři děti. Rodina byla OSPOD 

sledována, podmínky bydlení i materiální zajištění byly opakovaně shledávány jako 

dostačující. Naprosto nedostatečné bylo rozvíjení dětí, které byly podnětově 

deprivované, jejich vývoj byl opožděn. V rodině děti neměly adekvátní stimuly, rodiče 

je neučili mluvit, poznávat barvy apod. Na základě toho začala do rodiny pravidelně 

docházet terénní pracovnice v sociálních službách.  

Praktický lékař označoval péči rodičů jako simplexní, nepodnětnou. Děti byly z pohledu 

lékaře lehce opožděné, nicméně nikdy nebyla péče rodičů o děti vyhodnocena jako 

ohrožující, či zcela nedostatečná. Známky týrání nikdy nebyly uvedeny. 

Zhruba od ledna 2010 byla při opakovaných šetřeních zaznamenávána drobná 

poranění Karolíny posléze i Denisy, která rodiče vysvětlovali nepříliš věrohodným 

způsobem, např., že se Karolína sama poškrábala, že se sourozenci při pošťuchování 

udeřily hlavou o botník, apod. Jednou byl OSPOD informován terénní sociální 

pracovnicí, že byla Denisa zavřená potmě v koupelně, odkud byl slyšet vzlykot, rodiče 

to vysvětlovali tím, že se počůrala. 

Na základě zjištěných informací bylo zajištěno vyšetření dětí v DKC, které doporučilo 

zvýšený dohled nad rodinou, kde jsou děti ohroženy neadekvátním chováním rodičů, 

zejména používáním fyzických trestů, a hospitalizaci nezl. Denisy na dětské psychiatrii. 

Na základě dostupných zpráv bylo nejprve vyhodnoceno, že v rodině je nejvíce 

ohrožena Denisa a posléze i Karolína, nicméně následně byl podán k Okresnímu soudu 

návrh na vydání předběžného opatření na všechny tři děti. 



 

 

 

Na rodiče byl podán podnět na zahájení trestního stíhání, kterým se PČR začala 

zabývat. Oba dva rodiče byli podmíněným trestem odsouzeni pro zločin týrání svěřené 

osoby ve spolupachatelství a přečin ohrožování výchovy dítěte ve spolupachatelství.  

V únoru 2011 matka porodila své desáté dítě, chlapce. Tento byl na základě 

předběžného opatření umístěn ihned z porodnice do Kojeneckého centra a následně 

byl převzat do pěstounské péče.  

Ani jeden z rodičů od té doby neprojevil o děti sebemenší zájem, nikdy se je nepokusili 

kontaktovat.  

Otec přestal pracovat, z důvodů velkých dluhů na nájmu se vystěhovali z městského 

bytu, manželé ukončili soužití. V současné době je otec neznámého pobytu, matka je 

vídána s bezdomovci, o žádnou pomoc nestojí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. KAZUISTIKA – syndrom CAN 

 

Jiřina, nar. 2004, Kamila, nar. 2008 

Osobní anamnéza 

Jiřina navštěvovala, před svěřením do péče Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc Klokánek (dále ZDVOP Klokánek), mateřskou školu. Školka hodnotí Jiřinu jako 

klidné dítě, které příliš nevyhledává společnost ostatních dětí. Její docházka do školky 

je však velmi nepravidelná, matka ji často nechává doma, nicméně na dívce nebyly 

nikdy shledány známky týrání či zanedbání. 

Kamila byla v celodenní péči matky, její vývoj byl v pásmu širšího průměru. 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1979, ukončené základní vzdělání, nikdy nebyla zaměstnána. Matka 

porodila kromě výše uvedených nezletilých dcer ještě dvě děti, které byly dány do 

osvojení.  

Otec, nar. 1960, byl zaměstnán jako sanitář v nemocnici v Praze. O jeho poměrech není 

nic známo. 

S dětmi není otec v žádném kontaktu, není zřejmé, že je biologickým otcem Jiřiny a je 

velmi nepravděpodobné, že je biologickým otcem Kamily. S matkou jsou nadále 

manželé, proto zde byla uplatňována domněnka otcovství. Matka sama není schopna 

určit, kdo je otcem jejích dětí.  

Zdravotní anamnéza 

Jiřina i Kamila jsou dle pediatra zdrávy, absolvovaly všechny preventivní prohlídky i 

povinná očkování. Matka s nimi docházela k lékaři pravidelně, bez potřeby 

opakovaných výzev. Matka byla lékařkou označena jako jednodušší osobnost, nicméně 

je zřejmé, že má k dětem vytvořený hezký vztah. Lékařka na dětech nikdy neshledala 

známky týrání. 

Sociální anamnéza 

Spisová dokumentace týkající se nezletilé Jiřiny a Kamily je na oddělení sociálně právní 

ochrany dětí (dále OSPOD) vedena od roku 2008, kdy se matka tehdy pouze s Jiřinou 

přistěhovala do správního obvodu OSPOD ke svému partnerovi, panu Novákovi.  



 

 

 

Z postoupené spisové dokumentace bylo zjištěno, že rodiče dětí opakovaně řešili 

bytovou situaci, kdy se často stěhovali, stávalo se, že matka opustila společnou 

domácnost na několik dní a otce nechala s malou Jiřinou. Dle otce se matka měla živit 

prostitucí. Péče rodičů byla v místě jejich předchozího bydliště místním OSPOD 

sledována, péče matky byla označena jako hraniční. 

Pár týdnů po přistěhování se matce narodila Kamila. Matka označovala za biologického 

otce svého současného partnera, ten to zpochybňoval, nicméně k určení otcovství 

nikdy nedošlo. 

Péče matky o nezletilé děti byla OSPOD monitorována. Matka s partnerem s dětmi 

měli odpovídající bytové zázemí, byt udržovala v dostatečném pořádku. Drobné 

problémy byly zaznamenány v péči o Kamilu – matka musela být opakovaně 

upozorňována na vhodnost oblékání dítěte, zajišťování bezpečného prostředí (matka 

nechávala dítě bez dozoru na posteli apod.).  

První signály o nestandardním chování obdrželo OSPOD počátkem roku 2011, kdy bylo 

informováno Městskou policií o tom, že byla nezletilá Jiřina nalezena na ulici bez 

doprovodu. Při předávání Jiřiny matce došlo k tomu, že matka začala na dceru křičet a 

ta se bála jít s matkou domů. Při pohovoru bez přítomnosti matky Jiřina uvedla, že bez 

vědomí matky odešla z domova, protože chtěla jet za tetou do Prahy. Po chvíli si to 

rozmyslela, ale bála se jít domů, protože věděla, že za odchod „dostane“. Od mámy i 

od „táty“ (pana Nováka) prý občas dostane na zadek, třeba když lže. Poté bylo 

hovořeno s matkou. Ta připustila, že Jiřina občas dostane rukou na zadek a to 

v případech, kdy ubližuje mladší sestře Kamile. 

Zhruba po půl roce se na OSPOD obrátila dětská lékařka dětí s tím, že u ní před chvílí 

byla sousedka matky a přivedla s sebou Jiřinu. Jiřina má mít po celém těle modřiny 

v různém stadiu hojení, lékařkou bylo vysloveno podezření na týrání a sexuální 

zneužívání. Sousedka má u sebe Jiřinu se souhlasem matky, neboť se dívka účastnila 

narozeninové oslavy dcery sousedky a u nich může přespat. 

Obratem byla zajištěna hospitalizace na dětském oddělení nemocnice, kam byla Jiřina 

následně převezena. Dívka již při převozu sdělila, že jí teď rodiče (myšleno matka a její 

partner pan Novák) hodně bijí a ona už domů nechce. Dále dívka hovořila o tom, že ji i 

sestru nechávala matka s přítelem o samotě a to i přes noc, někdy s nimi jezdily celou 



 

 

 

noc autem, „táta“ jezdil „kšeftovat“ do Prahy. Následně hovořili s dívkou kriminalisté 

SKPV, kteří pořizovali dokumentaci pohmožděnin. Jiřina měla na tváři modřinu, její 

původ vysvětlovala tím, že ji „táta“ kopl, na noze měl mít bačkoru. Dále po ní „táta“ 

střílel z kuličkové pistole a to velmi zblízka – chytil ji za jednu ruku, ve druhé držel 

pistoli a zblízka ji střílel do břicha. Jiřinu to velmi bolela, plakala. U tohoto byla 

přítomna i matka, která však nijak nezasáhla, pouze měla říct partnerovi, ať toho 

nechá. Máma jí bije také, opakovaně od ní dostala facku. K pohlavnímu zneužívání se 

Jiřina odmítla vyjadřovat, lékařské vyšetření nepotvrdilo aktuální poranění v oblasti 

pohlavních orgánů. Během pohovoru se Jiřina rozplakala, ujišťovala se, že nemusí 

domů, už nechce být s mámou. 

Na základě těchto informací byl k soudu podán návrh na vydání předběžného opatření, 

kterým by byly obě děti, Jiřina i Kamila svěřeny do péče ZDVOP Klokánek. Soud návrhu 

vyhověl a usnesením děti do ZDVOP svěřil.  

Vzhledem k tomu, že byla matka s přítelem a malou Kamilou v Praze (toto bylo 

potvrzenou Jiřinou), tak bylo s PČR čekáno na jejich návrat. Po příjezdu byla matka 

s partnerem zadržena policí a Jiřina byla převezena za sestrou do nemocnice a po 

vyšetření byly obě dívky převezeny do ZDVOP Klokánek. Při nemocničním vyšetření 

nebyly na Kamile shledány známky týrání. Na lýtku měla strup o velikosti jednoho 

centimetru nejasného původu. Kamila měla na sobě silně pomočenou plenu. Při 

prohlídce genitálu Kamila nápadně přirozeně roztáhla nožičky, což mohlo být také 

způsobeno tím, že dosud nosí pleny a je zvyklá, že je takto přebalována. V průběhu 

následujícího vyšetřování nebylo pohlavní zneužití ani jedné z dívek potvrzeno. 

Děti se ve ZDVOP velmi dobře adaptovaly, Jiřina odmítala o matce mluvit, říkala o ní, že 

je mrtvá. Kamilka byla prvních pár dní posmutnělá, ptala se na mámu. Po pár dnech se 

upnula na pečující tetu, o matce již nehovoří. Obě děti byly v péči psychologů, který u 

Jiřiny diagnostikoval syndrom CAN. 

Partner matky i matka byli po výslechu na SKPV a po dobu vyšetřování byli stíhání 

vazebně. Matce i jejímu partnerovi bylo sděleno obvinění ze zločinu týrání svěřené 

osoby.  

Oddělení OSPOD obdrželo informaci, že bude u soudu jednáno o propuštění matky 

s přítelem z vazby a je pravděpodobné, že bude žádosti vyhověno. Z tohoto důvodu 



 

 

 

podalo OSPOD k okresnímu soudu návrh na vydání předběžného opatření, kterým 

bude matce zakázána jakákoli forma kontaktu s nezletilými dětmi. OS návrhu vyhověl a 

matce styk s dětmi zakázal. 

Matka byla odsouzena k podmíněnému trestu, partner matky k 18 měsícům 

nepodmíněného trestu. K okresnímu soudu byl OSPOD podán návrh na zbavení 

rodičovské zodpovědnosti. Okresní soud i přes nesouhlas matky návrhu vyhověl, matka 

v zákonné lhůtě nepodala proti rozsudku odvolání.  

Počátkem roku 2013 byly děti svěřeny do předpěstounské péče. Spisová dokumentace 

nezletilých dětí byla postoupena do místa jejich trvalého bydliště, kam je přehlásila 

budoucí přestounka. Při zjišťování současné situace nezletilých dětí bylo zjištěno, že 

jsou děti zpět ve ZDVOP Klokánek, neboť pěstounka i přes opakovaná upozornění, že 

má v péči děti, které byly v rodině týrány, Jiřinu i Kamilu nepřiměřeně trestala 

(opakovaně je bila vařečkou) a používala i jiné tresty, hraničící s psychickým týráním. 

Usnesením o předběžném opatření a následně rozsudkem obvodního soudu byla 

pěstounská péče zrušena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. KAZUISTIKA – psychické a fyzické týrání 

 

Daniela, nar. 2000, Patrik, nar. 2003 a Jiří, nar. 2008 

Osobní anamnéza 

Daniela - v době řešení situace v rodině bylo dívce 11 let, navštěvovala 5. třídu ZŠ. Její 

prospěch byl hodnocen jako velmi dobrý. Své školní povinnosti si aktivně plní. 

Veškerou domácí přípravu dělá samostatně. Je snaživá, pracovitá. Ve třídě je Daniela 

zamlklá, spíše smutná. Stydí se před třídou hlasitě mluvit. V kolektivu má několik 

kamarádek, které mají podobnou povahu. 

Do školy chodí dívka upravená, čistě oblečená, nosí svačiny i pití. Pokud je dívka 

nemocná déle jak 3 dny, je povinností matky informovat školu. Matka na tuto 

povinnost ale zapomíná. Pro doplnění zameškaného učiva si také matka nechodí.  Dle 

názoru školy je spolupráce se rodičů nedostačující.  

Patrik – byl žákem 2. ročníku. Jeho prospěch byl ohodnocen jako nadprůměrný. Své 

školní povinnosti si plné pouze částečně. Velmi často zapomíná na domácí úkoly. 

Jeho chování ve škole je během vyučování převážně zamlklé. Stydí se před třídou 

vystupovat a mluvit hlasitě kvůli své vadě řeči. U chlapce se tato vada začíná 

projevovat i při psaní diktátů. O přestávkách se jeho chování výrazně mění, vyhledává 

konfliktní situace a pere se. Díky tomu není v kolektivu oblíben a nemá ve třídě žádné 

kamarády.  

Do školy chodí Patrik upravený a čistě oblečený. Nosí si pravidelně svačinu a pití. Jeho 

školní docházka je na tom o trochu hůře. Občas přijde s mírným zpožděním. Pro úkoly 

během Patrikovy nemoci matka nechodí a zameškanou látku Patrik nedopisuje. Na 

textové a písemné zprávy matka neodpovídá. Spolupráce matky se školou je zcela 

nedostačující.  

Patrik je na jednu stranu velmi plachý chlapec, ve kterém ale dřímá píle a snaha (která 

se sem tam zřídka projeví). Bohužel nedůsledností jeho samého i jeho rodičů se tato 

snaha bude stále více ztrácet a jeho výkony a výsledky budou rapidně klesat.  

Jiří byl v roce 2011 v celodenní péči matky, jeho vývoj byl běžný. 

 

 



 

 

 

 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1973, dokončené základní vzdělání, nevyučena. Brigádně si přivydělávala 

jako prodavačka, v době incidentu byla na MD. Z předchozího manželství má matka 

dvě děti, které byly pro její nedostatečnou péči a nadměrné užívání alkoholu svěřeny 

do výchovy otce a matka s nimi není v žádném kontaktu. Matka má širší rodinu (sestru, 

matku) v 160km vzdáleném městě, jsou spolu v častém kontaktu. 

Otec, nar. 1962, vyučen truhlářem, pracoval brigádně, veden na ÚP. Z předchozího 

vztahu měl otec dva již zletilé syny, nevídali se. 

Výše uvedené děti se narodily z družeckého vztahu, rodiče manželství neuzavřeli. 

Otcovství bylo uznáno souhlasným prohlášením na matrice. 

Zdravotní anamnéza 

Daniela je zdráva, prodělala běžné dětské nemoci, s ničím se neléčí. 

Patrik má vadu řeči – zadrhává, špatná výslovnost souhlásek – matce byla 

doporučována konzultace s logopedem, nikdy však tohoto specialistu nevyhledala. 

Jiří je zcela zdráv, jeho vývoj odpovídá normě. 

Pediatr nikdy neshledal v péči matky závažnější nedostatky, několikrát se stalo, že 

musela být matka urgována, když se s dětmi nedostavila na povinné očkování. 

Sociální anamnéza 

Rodina byla v evidenci oddělení sociálně právní ochrany MěÚ (dále OSPOD) od roku 

2000, kdy se matka přestěhovala do správního obvodu OSPOD a kam byl postoupen 

opatrovnický spis z místa předchozího bydliště matky. Ze spisu vyplynulo, že matka 

měla dříve ve výchově dvě nezletilé děti, které byly pro její nedostatečnou péči a 

závadové chování (nadměrné požívání alkoholických nápojů) předány do péče otce. 

Matka se s dětmi přestala stýkat, není s nimi v žádném kontaktu. Tyto děti jsou 

v současnosti již zletilé. 

V době, kdy se matka přistěhovala do našeho správního obvodu, již žila se svým 

partnerem a očekávala narození dítěte (Daniely). Situace v rodině byla oddělením 

SPOD sledována, nebyly shledány žádné závažnější nedostatky v péči matky o děti, 

které se narodily v průběhu vztahu s partnerem.  



 

 

 

OSPOD nebyly signalizovány žádné problémy v rodině, oddělení nebylo informováno o 

problémech s alkoholem, u partnera matky ani o jeho napadání členů rodiny. 

Tuto skutečnost se OSPOD dozvěděl v okamžiku, kdy byl na oddělení doručen Úřední 

záznam o vykázání partnera matky. Až výslovnou žádost, byly OSPOD předány záznamy 

z opakovaných zásahů PČR v rodině. 

PČR vyjížděla do rodiny na základě hlášení o sporech mezi partnery, kdy docházelo ke 

konfliktům. Matka nikdy předtím nehlásila fyzické napadení sebe nebo dětí, to bylo 

přiznáno v okamžiku, kdy došlo k napadení nezletilé Daniely, která v rozrušení vyběhla 

z domu a hledala pomoc u sousedů.  

Během výpovědí matky a nezletilých dětí vyšlo najevo, že otec má dlouhodobé 

problémy s užíváním alkoholu, kdy je v opilosti agresivní, sprostý, napadá matku dětí a 

v posledních několika případech napadl i nejstarší dceru. Danielu měl otec honit po 

dvoře, kdy po ní házel různé věci. Když dívka uklouzla a ležela na zemi, tak jí měl otec 

taháním za vlasy postavit a poté ji udeřil do různých částí těla. Dále se nejméně jednou 

stalo, že když Daniela bránila matku, tak byla otcem odhozena tak, že se hlavou udeřila 

o rám dveří, či spadla na zem. Otec několikrát házel předměty i po mladších 

sourozencích, ty však přímo fyzicky nenapadl. Matce s dětmi otec opakovaně velmi 

hrubě nadával, nadával jim do parazitů, sviní apod. 

Na základě těchto informací byl otec vzat do vazby a následně byl obviněn z týrání 

svěřené osoby žijící ve společné domácnosti. 

Matka s vazebním stíháním partnera nesouhlasila, nijak se netajila tím, že s otcem 

hodlá nadále žít ve společné domácnosti. Děti byly z celé situace zmatené, otec jim 

chyběl, byly smutné z toho, že s nimi doma není. Daniela i Patrik uvedli, že pokud se 

táta nenapil, tak byl skvělý. Hrál si s nimi, jezdili na výlety. Proto byla matka 

motivována k tomu, aby s dětmi vyhledala odbornou pomoc. Matka zpočátku 

spolupráci odmítala, posléze odbornou pomoc i s dětmi vyhledala. Psycholog sdělil, že 

pokud se bude otec skutečně řádně léčit a nebude již pít alkohol, tak je možné, že má 

rodina šanci.  

Otec byl obviněn ze zločinu týrání svěřené osoby a ve zkráceném řízení byl podmíněně 

odsouzen a byla mu uložena povinnost ambulantního léčení. 



 

 

 

Otec se vrátil zpět do rodiny a OSPOD podalo k soudu návrh na soudní dohled nad 

rodinou. Zhruba tři neděle po návratu k rodině spáchal otec sebevraždu. 

Matka se prakticky okamžitě i s dětmi přestěhovala za svojí rodinou.  Spisová 

dokumentace byla postoupena do místa současného pobytu matky s dětmi. 

Současná situace v rodině je taková, že matka si našla pár týdnů po přestěhování 

nového partnera, se kterým otěhotněla a narodila se jí dvojčata. Partnerství s otcem 

dvojčat bylo ukončeno pro zvýšené užívání alkoholu partnerem matky a byly zde 

projevy domácího násilí vůči matce. Nad rodinou je stanoven soudní dohled, neboť i 

matka začala v poslední době užívat ve větší míře alkoholické nápoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. KAZUISTIKA – fyzické týrání 

 

Pavla, nar. 2004 a Petra, nar. 2007 

Osobní anamnéza 

Pavle bylo v době ohlášení podezření z týrání partnerem matky 9 let. Chodila do druhé 

třídy ZŠ, ve škole byla mezi spolužáky oblíbená, učivo zvládala, příprava do školy byla 

v pořádku. Dobrá v  časoprostorové orientaci. 

Rozumové schopnosti byly označeny jako nadprůměrné, bez známek narušení 

Dívka je velmi silně citově vázána na svojí polorodou sestru Petru.  

Petra navštěvovala v době řešení situace MŠ, z důvodu dyslalie a opoždění vývoje řeči 

doporučena péče logopeda 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1979, je nejmladší ze tří sourozenců a má ukončené střední odborné 

vzdělání. V roce 2000 byla matka rok v Anglii, kde brigádně pracovala. Poté byla 

vedena na ÚP, po MD nastoupila jako pedagog v MŠ. 

Otec Pavly, nar. 1977, o jeho minulosti není nic známo, s matkou žil ve společné 

domácnosti velmi krátkou dobu, po narození dítěte se vztah rodičů rozpadl. 

Rozsudkem Okresního soudu byly upraveny poměry a otci vyměřeno výživné. Otec 

soudem stanovené výživné hradí nepravidelně, s dcerou se od rozpadu vztahu nestýká. 

Otec Petry, nar. 1976, taktéž není o jeho minulosti nic známo, s dcerou od jejího 

narození není v žádném kontaktu, na její výživu ničím nepřispívá, opakovaně ve VTOS 

Zdravotní anamnéza 

Pavla je zdráva, byla sledována pro vadné držení těla.  

Petra byla léčena pro častá onemocnění horních cest dýchacích, dříve trpěla častými 

bolestmi hlavy. 

Sociální anamnéza 

Rodině nezletilé Pavly je založen spis na MěÚ roku 2005, kdy byly upraveny poměry 

dítěte, od roku 2010 je založena spisová dokumentace na nezletilou Petru.  

Babička nezletilých dětí (matka matky) začala v roce 2010 upozorňovat Oddělení 

sociálně právní ochrany dětí MěÚ (dále OSPOD) na špatnou péči matky o děti. Matka i 

s nezletilými dcera dlouhodobě bydlela u své matky. Dle babičky se matka o děti 



 

 

 

nedokáže postarat, celé dny leží v posteli, je jí jedno co děti dělají. Babička měla 

tendence do matčina způsobu výchovy velmi zasahovat, chtěla mít nad výchovou dětí 

plnou kontrolu. 

Zprávy od lékaře ani opakovaná šetření v místě bydliště neprokázaly žádné nedostatky 

v péči matky. Babička však nadále upozorňovala na špatnou péči matky o děti – matka 

měla opouštět domácnost na několik hodin či dní, po návratu pořád spala, kdyby se o 

ně babička nepostarala, tak by děti zůstaly bezprizorní. Babička má tendence přebírat 

matčiny kompetence, péče babičky je úzkostná. 

Z důvodů velmi vyhrocených vztahů v rodině, kdy docházelo ke konfliktům i 

v přítomnosti nezletilých dětí byl nad jejich výchovou v roce 2010 stanoven soudní 

dohled. Následně se matka i s dětmi přestěhovala do Azylového domu pro matky 

s dětmi, neboť již byla situace v rodině neúnosná.  

Babička se domáhala téměř každodenního kontaktu s vnučkami, i nadále poukazovala 

na neschopnost matky se o děti postarat. Toto však ze zprávy AD nevyplynulo, matka 

byla označena jako mírná, ve výchově nedůsledná, nicméně zásadní nedostatky v péči 

matky nebyly shledány. 

Během pobytu matky v AD podala babička k OS návrh na svěření dětí do své výhradní 

výchovy. Soudem bylo nařízeno vypracování znaleckých posudků, které měly prokázat, 

zda bude pro děti lepší péče matky či babičky. 

V mezidobí byl matce přidělen městský byt, kam se s dětmi přestěhovala a také si našla 

zaměstnání v MŠ. Matka s babičkou uzavřely mimosoudní dohodu, která spočívala 

v tom, že se střídali v péči o děti po týdnu. Z této situace vycházel i soudní znalec, který 

v posudku doporučil výhradní péči matky a častý kontakt dětí s babičkou. 

Matka si následně našla partnera, ke kterému se přestěhovala. Děti si s přítelem matky 

rozuměly, babička také neavizovala žádný problém. Děti k babičce jezdily na víkendy.  

Situace v rodině se jevila stabilizována až do roku 2013, kdy byly děti převezeny 

babičkou na vlastní žádost do FOD, Klokánek. Jako důvod žádosti dětí bylo uvedeno 

týrání přítelem matky.  

Následně byl na základě zprávy psycholožky zařízení, ve které byla zaznamenána 

výpověď dětí, podán OSPOD návrh k Okresnímu soudu na vydání předběžného 



 

 

 

opatření, na základě kterého budou děti neprodleně svěřeny do péče zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc, Klokánek. Tomuto návrhu bylo OS vyhověno. 

Dále byl podán podnět na PČR pro podezření týrání svěřené osoby. Policie začala 

podnět prošetřovat. 

Děti vypovídaly, že je partner matky zamykal do sklepa, vyhazoval na mráz, mlátil je 

proutkem a házel s nimi. Petru měl po dobu asi tří hodin sprchovat ledovou vodou. 

Obě dívky měl partner matky bít rákoskou z bambusu přes nohy a záda. Dále děti 

nesměly vycházet z pokoje a to ani, když měly hlad, nebo potřebovaly na záchod. Dále 

děti vypověděly, že byly svědkem toho, když byla matka partnerem zbita. 

Babička dětí popisovala, že děti měly z partnera matky až panický strach, popisovaly jí, 

co vše doma zažívají, matka se jich prý většině napadání dětí nebyla přítomna, když se 

jí děti měly svěřit, tak jim nevěřila. Na základě vyprávění dětí se babička rozhodla 

oslovit ředitelku Fondu ohrožených dětí, která jí převoz dětí do zařízení navrhla. 

Děti se v zařízení velmi rychle adaptovaly, matce byl s dětmi umožněn kontakt za 

přítomnosti třetí osoby. Matka vystupovala afektovaně, neustále se domáhala 

umožnění návštěvy svého partnera, před dětmi velmi negativně hovořila o babičce 

dětí, proto musela být mnohokrát její návštěva předčasně ukončena. 

Babička do zařízení dojížděla také velmi často, zde se začalo projevovat její 

manipulativní chování jak vůči dětem, tak personálu. S dětmi babička, i přes 

upozornění o nevhodnosti, stále probírala, jakým způsobem je partner matky bil, jak to 

matce bylo jedno, apod. V dětech tímto vzbuzovala nejistotu a podněcovala 

ambivalentní vztah k matce.  

Partner matky byl obžalován ze zločinu týrání svěřené osoby a v rámci obsáhlého 

dokazování byl vypracován znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví dětská 

psychiatrie a psychologie. V posudku bylo zjištěno, že ani jedna z dívek nemá sklon ke 

konfabulacím, nicméně vzhledem k věku jsou zvýšeně sugestibilní a proto u nich nelze 

vyloučit vliv jiných osob na jejich výpovědích. Znalci bylo dále konstatováno, že 

výchovné metody druha matky jsou málo empatické a tvrdší. 

Babička podávala opakovaně k OS návrhy na svěření dětí do své výhradní výchovy, ty 

však byly vždy zamítnuty. 



 

 

 

Trestním řízením nebylo týrání dětí partnerem matky prokázáno, děti byly vráceny zpět 

do výhradní výchovy matky. Rodina je intenzivně OSPOD monitorována. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. KAZUISTIKA – fyzické týrání 

 

Kristýna, 2011 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1993, má ukončené základní vzdělání, nevyučena. V současné době je 

matka na RD. Otcovství bylo rodiči uznáno souhlasným prohlášením na matrice. 

Vzhledem k tomu, že matka nebyla v době narození dcery zletilá, byla jí soudem 

přiznána rodičovská zodpovědnost. 

Matka nezletilé Kristýny byla vedena na oddělené sociálně právní ochrany sama 

vedena jako nezletilá a následně mladistvá. Důvodem evidence bylo výrazně výchovně 

problémové a rizikové chování matky. Útěky z domu, záškoláctví, experimenty 

s psychotropními látkami. 

Otec, nar. 1989, je vyučen automechanikem. V současné době není znám pobyt otce, 

ani to zda je zaměstnán. 

Otec byl v minulosti podmínečně odsouzen pro přečin ohrožování mravní výchovy, 

protože měl s matkou Kristýny opakovaně pohlavní styk již v době, kdy jí bylo 14 let. 

V roce 2011 byly soudem upraveny poměry k nezletilé Kristýně, ta byla svěřena do 

výchovy matky a otci bylo vyměřeno výživné.  

Zdravotní anamnéza 

Dle pediatra byla Kristýna až do události na konci května 2011 zdravé, dobře 

prosperující dítě. Následně byla dívka opakovaně hospitalizována pro krvácení na 

sítnici a dále byl nález tekutiny pod lebeční kostí. V současné době je dívka pravidelně 

sledována na neurologii a neurochirurugii. 

Sociální anamnéza 

Spisová dokumentace Kristýny je v evidenci oddělení sociálně právní ochrany dětí MěÚ 

(dále OSPOD) od narození. Kristýna žila se svými rodiči a s otcem ze strany otce 

v prostorném bytě. Péče rodičů o nezletilou dceru byla OSPOD sledována, nebyly 

signalizovány žádné problémy, pediatr byl s prospíváním dítěte spokojen.  

Dne 1. 6. 2011 matka při telefonickém rozhovoru uvedla, že je s dcerou hospitalizována 

ve FN Bulovka v Praze a to od neděle 29. 5. 2011, kdy tam byly přivezeny vozem rychlé 



 

 

 

záchranné služby. Důvodem byla zástava dechu nezletilé Markéty, kterou v tu chvíli 

hlídal otec otce. 

Dne 24. 5. 2011 byla matka s dcerou na očkování u dětské lékařky a od následujícího 

dne byla Kristýnka více plačtivá, byla k neutišení. Dne 25. 5. 2011 hlídal dceru její otec 

a to po dobu cca dvou hodin, kdy matka vyřizovala záležitosti na úřadech. Asi deset 

minut po návratu matky začala dívka opakovaně zvracet, což matka ihned volala dětské 

doktorce a ta vystavila žádanku na vyšetření do FN Bulovka. Kristýnka opakovaně 

zvracela až do soboty, více spala. V neděli 29. 5. 2011 odešli rodiče na nákup a asi pět 

minut po odchodu volal dědeček dítěte, že dívka přestala dýchat. Po příchodu zavolal 

dědeček dítěte RZS a matka s dcerou byly převezeny do FN Bulovka v Praze. 

Matka popsala, že otec se k dceři choval velmi nešetrně, již ve věku dvou měsíců dcery 

se jí pokoušel posazovat, stavět. Dceru často také vyhazoval do výšky do vzduchu. 

Matka mu měla říkat, že toto dělat nesmí, ale neposlouchal jí. 

Hospitalizace byla ověřována a následně potvrzena sociální pracovnicí nemocnice. 

Vyšetřením bylo u nezletilé zjištěno krvácení na sítnici a dále nález tekutiny pod lebeční 

kostí, který se velmi často vyskytuje u dětí, se kterými se nešetrně zachází. Zároveň 

bylo vysloveno podezření, že osoby, které Kristýnu pečovaly, mohly mít účast na jejím 

zdravotním postižení. Do budoucna nebyly u nezletilé vyloučeny trvalé zdravotní 

následky vlivem poškození mozku. Lékaři bylo sděleno podezření na „shaken baby 

syndrom“.  

Nezletilá Markéta byla následně přemístěna i s matkou do FN Motol v Praze na 

oddělení dětské neurochirurgie. Otec se po celou dobu hospitalizace o dceru nijak 

nezajímal, nenavštívil ji. 

Ze zprávy nemocnice dále vyplývá, že dcera byla doma občas v houpačce, která se 

zavěšuje mezi futra dveří. Otec tvrdil, že tato houpačka dítěti pevně drží hlavu, 

nicméně matka matky, toto na OSPOD vyvrátila. Má se jednat o látkovou houpačku s 

dírami na nohy a kulatým rámem. 

Na základě takto závažných informací byl OSPOD podán na prošetření situace PČR.  

Matka podala v mezidobí návrh na úpravu poměrů k nezletilé dceři a s otcem ukončila 

soužití. Matka se přestěhovala i s dcerou ke svým prarodičům. Její péče o dceru je 

OSPOD monitorována a nejsou zde shledávány žádné nedostatky. Zdravotní stav 



 

 

 

Kristýny je stabilizovaný, dojíždí na pravidelné kontroly. V současnosti je matka 

provdána, s manželem mají další dítě. 

Otec byl podmíněně odsouzen za přečin ublížení na zdraví. S dcerou není v žádném 

kontaktu, soudem vyměřené výživné nehradí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. KAZUISTIKA - pohlavní zneužití 

 

Tereza, nar. 1998 

Osobní anamnéza 

Tereze bylo v době ohlášení podezření z pohlavního zneužití 15 let. Chodila do deváté 

třídy ZŠ. Patřila mezi nadanější žáky, je velmi inteligentní, avšak v naukových 

předmětech byla prospěchově slabší, protože se vůbec neučila. Chování Terezy bylo 

školou vyhodnoceno jako ochotné a vstřícné, poslední dobou se u ní začaly projevovat 

sklony k hysterii, nesoustředěnost, výkyvy nálad.  

Tereza spíše vyhledává společnost mladších dětí, ale má několik kamarádek i mezi 

vrstevnicemi. V současné době dívka studuje 1. ročník Střední zdravotnické školy, kde 

je velmi spokojená. 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1975. Rodiče matky byli rozvedeni, má dva polorodé sourozence. Matka se 

po ukončení ZŠ vyučila v oboru zpracování technické dokumentace. V současné době je 

zaměstnána jako prodavačka 

Otec, nar. 1965. Vyrůstal v úplné rodině, otec otce již zemřel. Po ZŠ se vyučil 

mechanikem, poté vystřídal mnoho profesí. V současné době je zaměstnán jako řidič. 

Tereza má mladší sestru Jitku, nar. 2001. Sestry mají mezi sebou typicky sourozenecký 

vztah, občas se hádají, ale dokáží si spolu hrát, povídat si, mají se rády. 

Manželství rodičů je rozvedeno, každý z rodičů má jiného partnera. 

Zdravotní anamnéza 

Tereza bývá častěji nemocná (angíny, záněty průdušek, zápaly plic), dochází na 

rehabilitace a ortopedii pro skoliózu páteře. 

Od března 2014 dívka z důvodu adolescentní krize a úzkosti užívá antidepresiva, která jí 

předepsal psychiatr.  

Sociální anamnéza 

Spisová dokumentace nezletilé dívky byla na Oddělení sociálně právní ochrany MěÚ 

(dále OSPOD) založena v roce 2009 na základě matkou podaného návrhu na úpravu 

poměrů k nezletilým dětem. V té době byla komunikace mezi rodiči na velmi špatné 

úrovni, docházelo mezi nimi k častým otevřeným konfliktům. Tereza společně se svojí, 



 

 

 

o tři mladší sestrou Jitkou, preferovaly péči otce zejména kvůli jejich tehdejšímu velmi 

negativnímu vztahu k matčině partnerovi. Vzhledem ke stanovisku dívek a závěrům 

znaleckého posudku z oboru dětské psychologie, byly obě dívky rozsudkem okresního 

soudu svěřeny do výchovy otce, matce bylo vyměřeno výživné a nad výchovou byl 

stanoven soudní dohled. 

V únoru 2014 obdrželo OSPOD oznámení o podezření z pohlavního zneužívání nezletilé 

Terezy, kterého se měl dopouštět blízký kamarád jejího otce. Tereza se se svou situací 

svěřila některým spolužákům a matka jednoho ze spolužáků záležitost nahlásila na 

oddělení sociálně právní ochrany dětí. Na základě tohoto oznámení se OSPOD obrátilo 

se žádostí o poskytnutí odborného vyšetření na Dětské krizové centrum (dále DKC) 

v Praze a současně byl podán podnět na prošetření situace na PČR. 

V rámci vyšetření v DKC bylo zjištěno, že se nezletilá dívka se svými problémy svěřila již 

dříve psychologovi, kterého si sama z vlastní iniciativy vyhledala a poté průběžně 

navštěvovala. Od psychologa nebylo informováno o vážnosti Terezina sdělení ani 

OSPOD, ani PČR. Z odborného vyšetření v DKC dále vyplynulo, že se situací nezletilé 

dívky byl konfrontován v minulosti také její otec, který si zjevně neuvědomoval 

závažnost sdělení a problém řešil rozhovorem se svým známým, který byl z pohlavního 

zneužívání podezřelý. Otec se zpočátku domníval, že se toto nestalo, svému známému 

hodně důvěřoval. 

Odborné vyšetření dále prokázalo, že výpověď dívky byla provázena autentickým 

emočním projevem, zejména výrazným studem a celé její sdělení působilo 

věrohodným dojmem. Z její výpovědi dále vyšlo najevo, že k prvním sexuálním atakům 

ze strany rodinného známého začalo docházet přibližně před dvěma lety, tedy v době, 

kdy Tereze bylo 13 let. Sexuální ataky měly dle dívčina sdělení zahrnovat opakované 

líbání, osahávání, dožadování se dráždění pohlavního údu rukou i ústy, a to až do 

vyvrcholení, a pokusy o pohlavní styk. 

V průběhu postupného absolvování podrobných vyšetření se již celou situací zabývala 

PČR. Poté, co bylo policí vyslechnuti spolužáci nezletilá, byla formou neopakovatelného 

úkonu za přítomnosti soudce, sociální pracovnice OSPOD a dětské psycholožky DKC 

také vyslechnuta sama Tereza. Na základě tohoto výslechu podala PČR žádost o 

vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, oboru psychiatrie, aby mohla 



 

 

 

být odborně posouzena věrohodnost jejích výpovědí. Tímto odborným znaleckým 

posudkem nebyly u Terezy zjištěny sklony ke zkreslování, bájivé lhavosti, ani žádné 

známky konfabulace. Její výpověď nesla znaky líčení skutečně prožitých událostí. 

V listopadu 2014 bylo OSPOD informováno okresním státním zastupitelstvím o tom, že 

je na otcova známého podávána obžaloba pro spáchání zločinu pohlavního zneužití a 

přečinu ohrožování výchovy dítěte 

V průběhu roku, kdy se celá situace řešila, se snažila s OSPOD spolupracovat zejména 

matka, která byla dceři velkou psychickou oporou a vztah mezi ní a Jitkou se velmi 

upevnil. Poslední dobou došlo i k velkému zlepšení vztahů ze strany děvčat také 

k matčinu partnerovi, proto matka do budoucna zvažuje podání návrhu na změnu 

výchovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. KAZUISTIKA – pohlavní zneužití 

 

Lucie, nar. 1998 

Osobní anamnéza 

Lucie v současné době navštěvuje 3. Ročník SOU obor cukrář, vzhledem k vzdálenosti 

učiliště je dívka přes týden na internátu, domů jezdí na víkendy. Školou je Lucie 

hodnocena jako velmi šikovná, v rámci sebehodnocení má sklon k sebepodceňování. 

V třídním kolektivu se projevuje jako družný, společenský typ člověka. Je srdečná, 

ochotná, někdy až příliš sdílná. 

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1970, vyučená prodavačka, zaměstnána jako zástupce vedoucího prodejny 

ve dvousměnném provozu. 

Otec, nar. 1967, vyučen zedníkem, v současné době ve VTOS pro nehrazení výživného 

Lucie se narodila v manželství rodičů jako druhé dítě ze tří sourozenců (zletilý bratr, 

nar. 1995, sestra, nar. 1999).  V roce 2006 byly upraveny poměry k nezletilým dětem, 

děti byly svěřeny do výchovy matky, otci bylo vyměřeno výživné, následně bylo 

manželství rodičů rozvedeno. Otec se o děti nijak nezajímá, soudně stanovené výživné 

nikdy nehradil. 

Matka již 6 let žije partnerem, který si s dětmi velmi dobře rozumí, na jejich výchově se 

podílí převážně on.  

Zdravotní anamnéza 

Lucie je zdravá, v dětství trpěla běžnými dětskými nemocemi  

Sociální anamnéza 

Spisová dokumentace je nezletilé Lucie je na oddělení sociálně právní ochrany dětí 

MěÚ (dále OSPOD) vedena od roku 2006 v souvislosti s úpravou poměrů k nezletilým 

dětem. S matkou bylo OSPOD v občasném kontaktu, kdy jí bylo poskytováno 

poradenství, jak postupovat při neplacení výživného otcem. 

V říjnu 2011 se na OSPOD obrátila matka nezletilé dívky, že byla s dcerou na 

gynekologii a lékař zjistil, že je Lucie v 7. týdnu těhotenství. Matka nevěděla, kdo má 

být otcem dítěte, nevěděla ani, že by dcera s někým udržovala poměr. Dcery se ptala, 

ta se o této záležitosti s ní odmítá bavit. Matka sdělila, že měla podezření, že něco není 



 

 

 

v pořádku, když si všimla, že dcera má stále netknuté balení menstruačních vložek. 

Proto dceru donutila, aby si udělala těhotenský test, který vyšel jako pozitivní. Z tohoto 

důvodu s dcerou neprodleně navštívila gynekologa. 

Lucie při pohovoru bez přítomnosti matky uvedla, že již cca 7 měsíců chodí a udržuje 

intimní poměr s 24 letým Karlem. Seznámili je společní přátelé, znají se spolu asi deset 

měsíců. Karel věděl kolik je Lucii let, údajně s ní nechtěl mít intimní poměr do doby 

jejích 15 let, ale Lucie jej přesvědčila. 

Pohlavní styk spolu měli jednou až třikrát týdně v pronajatém bytě, kde Karel žil. Vždy 

používali kondom, je si jistá, že to bylo v každém případě. Své těhotenství si vysvětluje 

tak, že kondom musel prasknout. 

S tím, že má přítele, věděla mladší sestra, matce se nesvěřila, moc si spolu nepovídají, 

matka je stále v práci, nemá na ni čas. 

Dále dívka uvedla, že rozhodně půjde na přerušení těhotenství, je si vědoma svého 

nízkého věku, není připravena být matkou. Lucie byla seznámena s kroky, které budou 

následovat a to oznámení na PČR a zřejmě i trestní stíhání jejího přítele. 

Na základě zprávy z gynekologie byl podán podnět na PČR k prošetření situace. Policie 

zahájila úkony v trestním řízení a byla podána k soudu obžaloba, která Karla viní ze 

spáchání zločinu pohlavního zneužití, kdy opakovaně uskutečnil soulož s osobou mladší 

15 let, přestože mu tato skutečnost byla dobře známa. Karel byl odsouzen 

k podmíněnému trestu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. KAZUISTIKA – pohlavní zneužití 

 

Sylvie, nar. 2000 

Osobní anamnéza 

 V současné době je dívka žákyní 7. třídy základní školy, do školy dochází osmým rokem 

(sedmou třídu opakuje). Její prospěch je školou dlouhodobě hodnocen jako 

podprůměrný, problémy se objevují i v chování dívky. Mezi spolužáky není příliš 

oblíbená, ve třídě nemá žádnou kamarádku. Sylvie je starší než většina jejich 

spolužáků, svým způsobem života se od nich značně odlišuje.  

Rodinná anamnéza 

Matka, nar. 1977, je vyučena zahradnicí. Poté absolvovala kurs a je zaměstnána jako 

pečovatelka.  

Otec, nar. 1972, žije v cca 180 km vzdáleném městě, je vyučen zedníkem, v současné 

době je OSVČ, provozuje autodopravu. Otec je ženat, se svojí manželkou má jedno 

dítě. S dcerou je spíše v telefonickém kontaktu, dříve za ním Sylvie často jezdila, nyní již 

jezdit nechce, otec toto respektuje. 

Zdravotní anamnéza 

Dívka v minulosti prodělala opakovaně záněty ledvin, z tohoto důvodu byla opakovaně 

hospitalizována, neutrpěla žádný vážný úraz. 

Sociální anamnéza 

Rodiče nezletilé v roce 2008 ukončili soužití. Matka s dcerou se od otce odstěhovala do 

rodinného domu ke svému příteli, s kterým pak žila 5 let. Nakonec se jejich soužití 

rozpadlo a matka s dcerou se od přítele odstěhovala do bytu, ve kterém žijí do dnes. 

V současné době matka nemá žádného přítele. Sylvie se narodila jako jediné dítě ze 

vztahu matky a otce 

V roce 2012 se začaly objevovat první výchovné problémy se Sylvií. Na problematické 

chování upozornila OSPOD škola, kam dívka dochází. Matka počínající problémy 

bagatelizovala, odmítala je řešit, obviňovala pedagogy z toho, že jsou v hodnocení 

dcery nespravedliví a zaujatí.  Problémy s chováním dcery v domácím prostředí matka 

zpočátku odmítala. Později připustila, že chování dcery nebylo vždy v pořádku, příčinu 



 

 

 

matka spatřovala v bouřlivém rozchodu se svým přítelem. Podle jejího vyjádření se 

situace uklidnila v době, kdy se od přítele odstěhovala a začala žít s dcerou sama. 

Sylvie od svých 12- ti let udržovala známost s chlapcem o pět let starším. Matka proti 

tomuto vztahu nic nenamítala, Jaroslava, přítele dcery, osobně znala. Matka Jaroslava 

se obrátila na oddělení sociálně právní ochrany MěÚ, kde sdělila, že její syn zcela jistě 

udržuje s nezletilou Sylvií intimní poměr. Toto bylo Sylvií radikálně popřeno, přesto 

matka přítele trvala na svém. Z tohoto důvodu podstoupila dívka gynekologické 

vyšetření s negativním výsledkem. 

 V roce 2013 Barbora vztah s Jaroslavem ukončila a téměř okamžitě navázala známost 

s jiným chlapcem, 19- ti letým Viktorem.  Tato známost byla krátkodobá, trvala asi 

týden. Dívka se vrátila k Jaroslavovi, kterému se svěřila, že měla se svým bývalým 

partnerem pohlavní styk.  K sexu byla podle svého vyjádření donucena, Viktor jí 

vyhrožoval rozchodem, pokud s ním nebude mít pohlavní styk. Nakonec jeho nátlakům 

Sylvie podlehla, vztah se však i přes to, že Barbora svému příteli vyhověla, rozpadl. 

Přítel Sylvie se svěřil své matce, která bezprostředně poté ohlásila věc na OSPOD. 

Orgán sociálně- právní ochrany vyzval matku, aby dceři zajistila vyšetření na 

gynekologii, což matka učinila.  Vyšetřením bylo zjištěno, že dívka skutečně měla 

pohlavní styk, a protože se jednalo o osobu mladší 15-  

ti let, byl podán ze strany OSPOD podnět na policii k prošetření situace nezletilé s tím, 

že existuje podezření na spáchání trestného činu pohlavního zneužívání.  

Sylvie při výslechu na policii uvedla jméno svého bývalého přítele a potřebné údaje 

vedoucí k ztotožnění muže, se kterým měla pohlavní styk. Ten se orgánům v trestním 

řízení ke svému jednání částečně doznal.  Za svůj čin byl soudem odsouzen 

k podmíněnému trestu odnětí svobody.  

Nezletilá Sylvie udržuje vztah stále s Jaroslavem, velmi pravděpodobně přes svůj velmi 

nízký věk žije aktivním sexuálním životem. Při pohovorech sice tyto aktivity nepřizná, 

nicméně si je vědoma velmi obtížné prokazatelnosti. Sylvie se cítí být starší, než ve 

skutečnosti je, odmítá svůj život jakýmkoli způsobem měnit. 

 Matka se staví do role kamarádky, pro svou dceru není autoritou, neumí jí nastavit 

potřebné hranice. Při pohovoru na OSPOD i nadále matka bagatelizuje dívčiny 

výchovné problémy. Několikrát nastala situace, kdy matka připustila, že výchovu dcery 



 

 

 

nezvládá, doporučenou spolupráci se  Střediskem výchovné péče nikdy nenavázala, dle 

jejích slov to již nebylo třeba, neboť po pohovoru na oddělení OSPOD se chování dcery 

mělo výrazně zlepšit. 

I přes výchovné problémy dcery a veškerá upozornění zdůrazňujících potřebu pevně 

nastavených hranic, odjela matka dívky pracovat do zahraničí. O dívku se v současné 

době stará otec matky. Sylvie dědečka označila za jedinou osobu, ke které cítí respekt.  

 

 


