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Úvod 

Sociální oblast nabízí mnoho zajímavých témat pro absolventskou práci, nakonec jsem 

se rozhodla  pro téma „Záchranná sociální síť pro týrané a jinak zneužívané děti 

v Praze“. Toto téma je mi velice blízké, vždy jsem měla velmi kladný vztah k dětem a  

jako matka tří dětí vím, co děti potřebují ke spokojenému dětství. Snažím se jim 

rozumět, poznat co je trápí, čeho se obávají a vím, jak moc jsou zranitelné zvláště 

v útlém věku. Uvědomuji si, jak je důležité je povzbuzovat, chválit a vytvářet v nich 

zdravé sebevědomí, ale také smysl pro povinnost a zodpovědnost. Osud strádajících 

dětí ať po stránce tělesné, duševní či materiální mi není lhostejný.  

Děti potřebují zdravé domácí zázemí, měli by o ně pečovat milující rodiče, kteří 

vytvářejí v dětech pocit bezpečí. Je tolik dětí, které toto bohužel postrádají, neprožívají 

šťastné dětství, dokonce jsou týrané a zanedbávané. Některým umíme pomoci a 

dokážeme je „vysvobodit“ z tohoto traumatizujícího prostředí a nabídnout jim jinou 

alternativu, tj. šanci na spokojené dětství. Mnohem více je však těch, o jejichž krutém 

životě se nikdy nedozvíme a tudíž jim nemůžeme ani pomoci a nebo – a to je nejhorší 

varianta – o jejich trápení nic vědět nechceme. Mnoho dětí je tak ponecháno svému 

osudu, jsou vystaveny různým druhům a různé intenzitě týrání, které mnohdy končí 

smrtí dítěte. Není nic otřesnějšího než utýrané dítě, které zemřelo naprosto zbytečně a 

po dlouhém utrpení. 

Ve své práci se chci kromě teorie, odborných definic týrání a citací, soustředit na 

problematiku týraných dětí přímo v praxi. Zaměřuji se na oblast Prahy, jelikož zde 

bydlím a mohu osobně navštívit některé zařízení v této lokalitě. Potřebné informace 

budu čerpat z dostupné literatury, webových stránek a prostřednictvím rozhovorů. Dále 

se chci zaměřit na jednotlivé instituce, které mohou pomoci, tj. rodina, škola, 

zdravotnictví, orgán sociálně-právní ochrany, policie, neziskové organizace a v 

neposlední řadě společnost. Chci zmínit příslušnou legislativu vztahující se k 

problematice týraných a jinak zneužívaných dětí. Závěrem bych chtěla uvést kompletní 

komentář z mého pohledu. 
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1 CÍLE 

Hlavní cíl 
• Popsat problematiku týraných a jinak zneužívaných dětí. 

 
Dílčí cíl 

• Popsat jednotlivé formy týrání, dále se chci zaměřit na jednotlivé instituce v 
Praze, které nabízejí pomoc. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 PŘEHLED VÝVOJE POSTAVENÍ DÍTĚTE VE SPOLEČNOSTI 

Vztah mezi dospělým a dítětem předurčuje jeho postavení a to od samého počátku 

společnosti. Jedná se však o vztah nerovný, založený na uplatňování převahy dospělého 

a při zneužívání této moci se dítě nemůže bránit a ocitá se tak v roli oběti. Tento pojem 

je s dítětem spojen odnepaměti. Před tím, než nastoupily židovské a časem křesťanské 

tradice byla krvavá lidská oběť součástí přírodních náboženství. Děti byly zabíjeny 

formou ceremoniálních obětí. Hlavním cílem bylo kontrolovat kvalitu rodu a regulaci 

porodnosti. Mezi všeobecně známé patří například zabíjení tělesně postižených dětí v 

období Spartské republiky. V průběhu minulých století měl otec v rodině dominantní 

postavení a tudíž i právo rozhodovat o životě svého dítěte. Dítě bylo považováno za 

majetek a proto s ním otec mohl zacházet, jak chtěl, mohl ho například prodat nebo 

zabít, aniž by byl za tento čin jakkoli potrestán. Toto právo nazvané „potestas patris“ 

vycházelo z přesvědčení, že muž má zásluhu na zplození nového lidského jedince a to až 

do doby, než byly pomocí mikroskopu objeveny ženské zárodečné buňky. Přehodnocení 

činu zabití dítěte jako vraždy zakotvil až římský zákon z r. 374. Stalo se tak s přijetím 

křesťanství jako oficiálního státního náboženství. Na přelomu 18. a 19. století, tedy po 

nástupu osvícenectví, začal být kladen důraz na svébytnost období dětství s potřebou 

láskyplného přístupu v rodině. Značný podíl na tomto vývoji mají myšlenky J. J. 

Rousseaua o dětech, jejichž rodiče zemřeli ve válce. [PÖTHE, 1996] 

Kromě válečného utrpení, bídy a zanedbanosti dětí se začaly projevovat také první 

důsledky rozvíjející se průmyslové revoluce, a to především opět u dětí. Největší 

hrozbou pro děti a celou společnost se stala dětská práce. Proti ní se však začal 

soustřeďovat neobyčejně ostrý odpor, který se projevoval postupnými zákazy různých 

forem, míst i času námezdní dětské práce. Ta byla nakonec zrušena na konci 19. století. 

Mimo dosažení tohoto cíle přinesl soustředěný boj nejenom další poznání dětských 

potřeb, ale definoval současně tyto potřeby jako požadavky dítěte na alespoň 

přiměřený rozvoj jeho sil a schopností. Tyto potřeby a požadavky pak byly vyjádřeny 
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jako práva dítěte. Též bylo zdůrazněno, že zdraví a dobrý vývoj musí být všem dětem 

zajištěny a náležitě naplněny. Postupem  času vznikly základy celé řady medicínských i 

jiných oborů. Nejvýznamnější z nich se stala například pediatrie, hygiena a veřejné 

zdravotnictví, dále psychologie, pedagogika, právní vědy a jejich aplikace a další. Ty 

umožnily koncem století vytvořit nový vědní obor pedologii, nauku o dítěti. Ta se stala 

hlavní základnou, východiskem i návodem pro vědecky fundované poznání dítěte a 

dětství ve všech jeho fázích, ve zdraví, nemoci, ale i postižení. [DUNOVSKÝ, DYTRYCH, 

MATĚJČEK, 1995] 

Ve druhé polovině 20. století dítě začíná  získávat podobná nebo i stejná práva jako 

dospělý a vztah mezi dítětem a dospělým se stává rovnoprávnějším. V současnosti je 

dítě plnohodnotnou lidskou osobností a jeho práva zaručuje příslušná legislativa. Dnes 

je dítě zahrnováno láskou a péčí, už není jen objektem rodičovského působení, ale 

stává se též spolutvůrcem svého vlastního osudu. 

2.2 DÍTĚ A VLIV RODINY 

Rodina vznikla na počátku lidských dějin jako ochranné společenství, které jedince 

chránilo před vnějším nebezpečím. Po tisíce let sloužila též jako hlavní prostředek k 

předávání základních duchovních a materiálních hodnot. Z hlediska společenského je 

rodinné společenství definováno společným místem, společným sdílením, nejen 

radostných, ale i tragických událostí. Rodina v minulé době existovala v prostředí širšího 

společenství, které bylo složeno z blízkých a vzdálených příbuzných, příslušníků 

stejného rodu. Tyto vazby zaručovaly též vnější ochranu rodiny a dětí, například 

v případech, kdy se o ně vlastní rodiče nemohli z různých důvodů postarat. Rodina byla 

současně dílnou, pracovištěm, kde dítě získávalo základní pracovní přípravu. Fungovala 

jako tzv. uzavřené sociální a ekonomické společenství. Převedení oblasti výroby do sféry 

státu (v období industrializace) s sebou přineslo přebírání mnoha funkcí , které byly 

původně určeny rodině, dobrovolným sdružením, obcím nebo církvi. Rodina prošla 

mnohými proměnami, její ústřední rolí však zůstala ochrana a výchova dětí. Pro zdravý 

psychický vývoj dítěte má fungující rodina velice důležitý a zásadní význam. K 

nejvýznamnějším psychickým potřebám dítěte patří dostatečný přísun smyslových 
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podnětů zvenku, který má zásadní význam, aby došlo k rozvoji psychických schopností a 

dokončení vývoje nervového systému dítěte. Nejpřirozenějším zdrojem smyslové 

stimulace je každodenní tělesný, zrakový a řečový kontakt s dítětem. Velice důležité je, 

aby podněty odrážely jistou pravidelnost a srozumitelný řád, který zprostředkovává 

nejčastěji matka. Má to úzkou souvislost s potřebou porozumět světu, aby se do něho 

dítě mohlo včlenit. Další nepostradatelnou potřebou je pocit bezpečí, jistota osobního 

vztahu. Prožívání, které je založeno na bezvýhradném přijetí, je předpokladem 

vybudování základní důvěry k okolnímu světu. Jedná se o potřebu vztahu, který je 

založen na nepodmíněné lásce, kdy nás má někdo rád takové, jací jsme, a proto, že 

jsme. [PÖTHE, 1996] 

V dnešní době se však institut rodiny značně mění, v průběhu několika posledních 

desetiletí došlo k řadě proměn. Dnešní rodina se v důsledku změny životního stylu 

znatelně vzdálila ustálenému tradičnímu modelu. Žena v průběhu dvacátého století 

získala značnou osobní, ekonomickou a společenskou samostatnost, čímž se mění role 

muže a ženy. Dochází též ke změně ekonomické funkce rodiny. Ekonomický tlak 

vyžaduje dostatečnou aktivitu obou partnerů, čímž jsou v rodinách naneštěstí vytlačeny 

priority v péči o děti. Mladí lidé odkládají vstup do manželství a založení rodiny, vzrostl i 

podíl dětí, které se narodily neprovdaným matkám. Mnoho mladých rodin má v dnešní 

době obavy z ekonomické nejistoty. 

2.3 SYNDROM CAN 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, který je obecně označovaný 

v anglosaské literatuře jako Child Abuse and Neglect (CAN) a odtud převzatý i do naší 

terminologie, je soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a vývoje 

dítěte i jeho postavení ve společnosti, v rodině především. Jsou výsledkem převážně  

úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími 

vychovateli, hlavně rodiči. [DUNOVSKÝ, DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995, s. 15] 
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Tělesné týrání, ke kterému v rodinách 

dochází, bývá velmi často spojeno s řadou 

dalších nepříznivých faktorů a to zejména s 

emočním týráním, psychickou deprivací, 

zanedbáváním a s dalšími typy domácího 

násilí. Děje se tak nejčastěji v rodinách, kde 

se celkově vyskytuje vysoká úroveň stresu.  

Obrázek 1 – Týrané dítě 
http://www.denik.cz/z_domova/matka_odebrani_deti20081111.html 

 

Následky jednotlivých typů špatného zacházení s dětmi lze tedy jen obtížně oddělit, je 

však zřejmé že vývoj dítěte – kognitivní, emoční i tělesný – může být i celoživotně 

poškozen. [KREJČÍŘOVÁ, 2006, s. 289] 

2.3.1 RIZIKOVÁ RODINA 

Výzkumy a klinická pozorování potvrzují, že v rodinách, kde je dětem ubližováno, jsou 

rodinné vztahy velmi často narušené. Charakteristickým rysem těchto rodin je i 

dlouhodobé napětí mezi jednotlivými členy. Vztah manžela a manželky je například 

méně vřelý, méně podpůrný a uspokojující než v rodinách, kde nedochází k týrání. 

Často též obsahuje prvky otevřené agrese. Napětí mezi manžely se velmi často přenáší i 

do vztahů mezi sourozenci, které jsou v těchto rodinách konfliktnější a méně tolerantní 

než jinde. Ve velkém množství případů se týrání, sexuální zneužívání a zanedbávání 

dítěte v rodině neváže jen na jedno dítě, ale existují mnohočetné oběti. V případě 

sexuálního zneužívání se jako nejrizikovější rodinná struktura jeví přítomnost cizího 

člověka, který je v roli tatínka, dospívající dcera a častá nepřítomnost matky v rodině. 

V případě, že dochází k zanedbávání dětí, je pro rodinu typická chaotičnost a časté 

změny postav v rodičovských rolích a to nejčastěji ve formě střídání tatínků. V těchto 

rodinách se ve vztahu k dětem uplatňují více „volnější“ styly výchovy, které jsou 

charakteristické nízkou zainteresovaností rodiče na aktivitách dítěte, minimální 

kontrolou dítěte a absencí projevování hlubších emocí. Nízká podpora a vřelost ze 

strany rodičů je charakteristická rodinám s přítomností týrání. Zde je rodičovský styl 
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založen na autoritářství, s důrazem na trestání, donucování a omezování. Přestože 

přímá souvislost mezi užíváním tělesných trestů a přítomností tělesného týrání nebyla 

dosud potvrzena, retrospektivní studie prokázaly, že převážná většina případů týrání 

začíná u snahy rodiče dítě třeba i násilím ukáznit. Z hlediska sociálně-ekonomického 

postavení rodiny je třeba si uvědomit, že jakékoli ubližování dítěti není výsadou jedné 

nebo několika skupin obyvatelstva a v žádném případě se nevyhýbá žádné společenské 

a ekonomické vrstvě. Počet zjištěných a nahlášených případů týrání a zanedbávání se v 

kontextu se sociálním zařazením rodiny do určité míry liší. V této souvislosti se jako 

jeden z velmi významných rizikových faktorů jeví nízký ekonomický statut rodiny. 

Převážně fyzické násilí a zanedbávání se v nejchudších rodinách vyskytuje velmi často. 

V těchto rodinách se projevuje vyšší tolerance k násilných formám chování obecně a 

častější užívání násilí včetně jeho nejhrubších forem. Ve zhoršování ekonomické situace 

rodiny hraje významnou roli několik faktorů, které působí ve vnějším prostředí rodiny. 

Mezi velmi rizikové faktory, které vznikají ve vnějším prostředí rodiny a zásadně 

ovlivňují její ekonomický potenciál, patří především nezaměstnanost. Souvislost mezi 

špatným zacházením s dítětem a nezaměstnaností byl prokázán v různých výzkumech. 

Na vznik a průběh týrání nezaměstnanost nepůsobí pouze prostřednictvím zhoršené 

materiální situace rodiny, ale také v kombinaci s frustrací rodiče ze ztráty zaměstnání a 

hledání uplatnění na trhu práce. Obětí tělesného týrání se dítě též může stát i v situaci, 

kdy je tělesné napadání ventilem psychického napětí rodiče. Často se tak děje u 

jedinců, kteří jsou psychicky nevyrovnaní, neurotičtí, většinou trpící nějakou formou 

úzkostné či depresivní poruchy. V případě, že se takový rizikový rodič dostane do 

zátěžové stresové situace, kterou  nedokáže zvládnout, je pak velká pravděpodobnost 

toho, že se dítě může lehce stát předmětem jeho agresivity. [PÖTHE, 1996] 

Počet týraných a zneužívaných dětí v posledních letech nadále roste. S tímto 

problémem se denně střetávají řady organizací z celého světa. 

„Na Linku bezpečí se denně obrátí až 9 dětí s tím, že jsou týrané (syndrom CAN - Child 

Abused and Neglected). Nejedná se přitom jen o fyzické, ale stejně závažné psychické 

týrání (např. dlouhodobé nemluvení s dětmi, ponižování), zanedbávání či pohlavní 

zneužívání,“ vysvětluje vedoucí Linky bezpečí Peter Porubský. „Od ledna do října 
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letošního roku jsme z celkového počtu 34 613 telefonátů zaznamenali syndrom CAN 

(tedy týrání) celkem ve 2 792 telefonátech“ cituje vedoucí linky ze statistik Linky 

bezpečí. 

Sdružení linka bezpečí [online]. 16.11.2010 [cit. 2011-02-23]. Dostupné z WWW: 

<http://linkabezpeci.cz/webmagazine/articles.asp?idk=442&ida=515>. 

Týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí bylo dle statistiky Ministerstva práce a 

sociálních věcí v roce 2009 celkem 4447, z toho 2184 chlapců a 2263 dívek. 

Tělesné týrání:  594 dětí 

Psychické týrání: 558 dětí 

Sexuální zneužívání: 816 dětí 

Dětská pornografie: 14 dětí 

Dětská prostituce: 4 děti 

Zanedbávání: 2461 dětí  

MPSV.CZ [online]. 2009 [cit. 2011-02-27]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/9277/Sum_V20-2009_CR.xls>. 

2.3.2 FORMY A PROJEVY SYNDROMU CAN 

a) Tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání  

• aktivní (tržné, zhmožděné rány a poranění, bití, zlomeniny, krvácení, dušení, 

otrávení, smrt) 

• pasivní (neprospívání, vyhladovění, nedostatky v bydlení, ošacení, ve zdravotní a 

výchovné péči)  

b) Duševní a citové týrání,  zneužívání a zanedbávání 

• aktivní (nadávky, ponižování, strašení, stres, šikana, agrese)  

• pasivní (nedostatek podnětů, zanedbanost duševní i citová)  
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c) Sexuální zneužívání 

• aktivní (sexuální hry, pohlavní zneužití, ohmatávání, manipulace v oblasti 

erotogenních zón, znásilnění, incest)  

• pasivní (exhibice, video, foto, audiopornografie, zahrnutí dětí do sexuálních 

aktivit dospělých)  

d) Zvláštní formy 

• systémové týrání a zneužívání 

• organizované týrání a zneužívání 

• rituální týrání a zneužívání 

• Münchhausenův syndrom 

Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme jakékoliv nenáhodné, 

preventabilní, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné 

osoby vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje 

tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt. 

[DUNOVSKÝ, DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995, s. 24] 

2.3.2.1 TĚLESNÉ TÝRÁNÍ 

Tělesné týrání 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 vědomě nebylo předem zabráněno. 

[ŠPECIÁNOVÁ, 2003, s. 20] 

 Tělesné týrání lze dělit na týrání aktivní a pasivní povahy. 

Tělesné týrání aktivní povahy  

Tento druh týrání zahrnuje všechny akty násilí, které jsou prováděny na dítěti. Řadíme 

sem záměrné opomenutí v péči o dítě, které vyúsťuje v jeho poranění nebo smrt. Mezi 

děti tělesně týrané s následným poraněním patří děti, u kterých vzniklo poranění 

v důsledku bití, popálení, opaření, trestání a také ovšem selhání ochrany dítěte před 

násilím. Do druhé podskupiny patří  pak tělesně týrané děti, které nemají bezprostřední 
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známky tělesného poranění, ale jsou zasaženy mnohým utrpením způsobeným 

dušením, otrávením nebo jiným podobným násilím. Za jedno z hlavních východisek 

násilného zacházení s dětmi možno pokládat tělesné trestání dětí. 

Tělesná poranění a postižení orgánů a funkcí 

a) Zavřená poranění – vyznačují se poškozením tkání a orgánů tupým násilím, 

zpravidla nebývá porušená kůže. Tato poranění vznikají účinkem náhlého a prudce 

působícího úderu či tlaku na tělo nebo nárazem těla na tupý předmět. Průběh, 

závažnost a následky jsou řízeny stupněm působícího násilí a umístěním rány na 

těle.  

• Otřesy - projevují se funkčními poruchami bez patologickoanatomického nálezu. 

Řadíme sem otřes mozku a míchy. 

• Pohmoždění – vyskytují se na kůži, kdy účinkem tupého násilí dochází k lehkému 

nitrokožnímu krvácení. Vyskytují se zejména na trupu, méně často na hýždích. 

Mohou mít charakteristický tvar – otisk ruky, párové modřiny od svírání, obtisk 

prstenu, rákosky, vařečky apod. 

• Poranění svalu – může být úplné, neúplné trhliny, přerušení. Dále může dojít 

k poranění šlach, nervů, cév, kloubů. 

• Poranění kostí – zlomeniny podle způsobu dělíme na přímé a nepřímé, 

zlomenina může být úplná a neúplná. Zlomeniny jsou v dětském věku velmi 

časté, ale některé úrazy u dětí mohou být neobvyklé. Zlomeniny žeber bývají u 

tupých úderů a kompresí. Podezření z týrání nastává zejména u mnohočetných 

poranění. 

• Poranění hlavy – jedná se o nejčastější příčinu smrti u týraných dětí a je 

současně významnou příčinou chronických neurologických potíží. Z celkového 
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počtu je asi 10 % spojeno s dlouhodobým bezvědomím a u 5 % poraněných 

dochází k nitrolebnímu krvácení. Podezření na týrání musíme mít vždy, pokud je 

dítě v bezvědomí a nevíme-li nic o vzniku poranění nebo nemáme-li patřičné 

vysvětlení příčiny vzniku úrazu. Důsledkem poranění hlavy je nejčastěji otřes 

mozku. 

• Poranění míchy – otřes míchy se projevuje přechodným znecitlivěním všech 

částí těla ležících pod zraněním. Při pohmoždění míchy zůstanou ohraničené 

poruchy funkce. Stlačení míchy způsobí prohlubující se ochrnutí a necitlivost. 

Přerušení míchy má za následek trvalé ochrnutí částí těla ležících pod místem 

zranění. 

• Poranění nitrobřišních orgánů – může být otevřené nebo uzavřené. I tupým 

úderem může být způsobeno roztržení jater, sleziny, slinivky břišní, žaludku. 

Příležitostně může způsobit šok i smrt. 

b) Otevřená poranění – ranou máme na mysli každé porušení kůže, sliznice nebo 

povrchu některého orgánu. Jedná se vždy o zásah do celého organismu. Dle 

způsobu vzniku rozlišujeme tyto typy ran: oděrka, rána řezná, sečná, bodná, tržná, 

zhmožděná, rána kousnutím, střelná. Velmi důležité je zastavení krvácení.  

• Rány na hlavě – bývají provázeny roztříštěním lebečních kostí, i když  vzhled 

zvenčí nevypadá závažně. Zanedbané ošetření může mít za následek např. 

poúrazovou epilepsii. 

• Nitrooční krvácení – přichází velmi často při jakémkoli úderu či pádu přímo na 

očnici (např. úder pěstí do oka) nebo násilím na hlavu. 

• Rány na hrudníku – jsou velmi nebezpečné tím, že vniká vzduch do pohrudniční 

dutiny a vzniká pneumotorax. 
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• Popáleniny – vyskytují se též jako jedna z forem tělesného týrání. Obraz může 

být velmi různorodý, postiženy bývají již děti od útlého věku. 

c) Mnohočetná zranění – vyskytují se v rámci syndromu CAN nejčastěji v rodinách, kde 

již dítě delší dobu trpí především opakovanými útoky psychopata. Pokud je obětí 

agrese také matka, trvá objevení takovéhoto závažného ohrožení členů rodiny velmi 

dlouho. Kromě četných oděrek, pohmožděnin, nejrůznějších typů ran jsou zjištěny 

fraktury i vnitřní krvácení nejrůznějšího data a původu. Dítě bývá těžce psychicky a 

emocionálně zasaženo. [DUNOVSKÝ, DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995] 

Tělesné týrání pasivního charakteru 

Myslí se tím nedostatečné uspokojení alespoň těch nejdůležitějších tělesných potřeb 

dětí, a to i v návaznosti na psychické a sociální potřeby. Jedná se o úmyslné, ale i 

neúmyslné nepečování při závažných psychických poruchách či značné nezralosti 

rodičů. Dále jde o opomenutí v péči o dítě či nepochopení rodičovské role, ať již 

z důvodů nezralosti, otupělosti, hledání jiných životních hodnot než spojených s dětmi. 

Výsledkem těchto skutečností je neprospívání dítěte, jeho větší nebo menší 

zanedbanost, nedostatečné rozvinutí jeho sil a schopností ve všech oblastech života i 

vztahu k blízkému i vzdálenému okolí.  

• Porucha v prospívání dítěte neorganického původu – vyskytuje se hlavně ve 

zchudlých a málo společensky přizpůsobivých rodinách. Společným rysem 

tohoto problému je nedostatečná výživa. Ta se projevuje ve výrazné podváze a 

v nejtěžších případech i zástavě růstu. 

• Nedostatek zdravotní péče – vědomé odmítání zdravotní péče, hlavně pokud se 

jedná o péči léčebnou. Lze sem zařadit i odpírání preventivní péče, včetně 

očkování. Patří sem i situace, kdy rodiče dostatečně nezabezpečují dítěti kvalitní 

hygienickou péči, dostatek ochrany, něhy a lásky, která je rozhodující zvláště 

v časném období po narození a na níž je existence dítěte i závislá. To svým 

způsobem vede k rozšíření vlastního pojetí syndromu CAN a vyjadřuje názor, že 
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každé dítě, které není milováno, je týráno. Právě v nejútlejším věku života je 

odepření lásky dítěti vždy velmi těžkým proviněním proti jeho potřebám a 

znásilněním jeho práv. 

• Nedostatky ve vzdělání a výchově – jedním z důležitých práv dítěte je právo na 

vzdělání. Bohužel však zdaleka není uspokojováno u všech dětí, zvláště pak 

v rozvojových zemích. To je patrné hlavně tam, kde mentální kapacity dítěte pro 

nedostatečnou stimulaci a učení nejsou zcela rozvinuty a vzdělanostní úroveň 

dítěte neodpovídá jeho možnostem. 

• Nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany – jedná se o nezabezpečení domova, 

vhodných životních podmínek a nedostatečnou pozornost k nepříznivým vlivům, 

které ohrožují zdraví a život dítěte. Nejpočetnější skupinu takto postižených dětí 

představují děti trpící bezprostředně chudobou svých rodičů, jejich 

nezaměstnaností.  

• Vykořisťované děti – jedná se o problém dětské námezdní práce, jejíž zákaz do 

16 let věku dítěte u nás již platí mnoho desetiletí. Zcela nově se však objevilo 

žebrání dětí, zvláště dětí přistěhovalců, uprchlíků, kteří přecházejí naší zemí do 

západní Evropy. [DUNOVSKÝ, DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995] 

2.3.2.2 PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ 

Psychická bolest nebo-li bolest duše je neměřitelná. Může ji procítit jen ten, kdo tuto 

bolest zažil. Na rozdíl od tělesné bolesti přetrvává dlouho po ublížení. Psychickému 

ubližování ze strany rodičů jsou u nás děti vystavovány velmi často v souvislosti 

s rozvodovými spory. Příkladem je situace, kdy jeden z rodičů, který je vedený nenávistí 

vůči druhému rodiči a chce se pomstít, nechce dítěti dovolit, aby bylo s bývalým 

partnerem ve styku. Je pevně přesvědčený, že člověk, který mu v průběhu manželství a 

před rozvodem již tolik ublížil, nemá právo na styk s jejich dítětem. Ve své zaslepené 

víře si bohužel neuvědomuje, že jeho uraženost a neústupnost brání v naplnění 

základních citových potřeb dítěte. Psychické týrání spočívá v takovém jednání, které má 
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naneštěstí závažný nepříznivý vliv na citový vývoj a chování dítěte. Může mít formu 

slovních útoků na sebevědomí dítěte, opakovaného ponižování, odmítání či zavrhování 

dítěte. Jde však i o případy, kdy je dítě například vystavováno závažným domácím 

konfliktům, je násilně izolováno nebo kontrolováno, s cílem vyvolat pocit citového 

ohrožení. Též může být podrývána sebedůvěra a sebevědomí dítěte opakovaným 

urážením a podceňováním. Rodiče mohou na dítě klást nerealistické nároky, které dítě 

není schopno splnit a následkem toho jsou pak rodiče neustále nespokojeni, ať už jde o 

sportovní výkony, školní výsledky či jakékoliv další výkony dítěte. Dítě tak nabývá 

dojmu, že nikdy nebude pro rodiče dost dobré.  

Psychické týrání obsahuje aktivní složku, která spočívá v cíleném, záměrném a účelovém 

jednání. Pasivní složkou psychického týrání je naopak absence něčeho, co by se správně 

dítěti mělo dít. Výsledkem je, že nejsou uspokojovány základní potřeby dítěte. Na 

základě této skutečnosti pak může vzniknout u dítěte psychická deprivace. 

[ŠPECIÁNOVÁ, 2003, s. 21] 

Psychické týrání může mít tyto následky: 

• Mohou vzniknout různé druhy závislostí, poruchy příjmu potravy či deprese.  

• Dítě má pocit, že ho rodiče nemilují.  

• Dítě se podceňuje a je ustrašené nebo se naopak projevuje velmi agresivně, 

jeho psychické projevy jsou různorodé, často nevyrovnané a proměnlivé. 

• Dítě může mít potíže v mezilidských vztazích, které přetrvávají do dospělého 

věku a mohou přetrvávat po celý zbytek života. Tyto problémy se projevují 

především ve vztahu k lidem, se kterými navazuje důvěrný vztah, ve vztahu ke 

kolegům v zaměstnání a hlavně ve vztahu k nadřízeným, zde může spatřovat 

reflexi rodičovské autority. Hlavním příznakem je nejistota v těchto vztazích.  
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• Dítě pochybuje o správnosti svého vnímání reality, je pro něj jednodušší 

obviňovat sebe sama než připustit odpovědnost vlastních rodičů za to, co se mu 

děje. 

• Projevují se tendence stát se obětí psychického týrání v dalších vztazích. Oběti 

domácího násilí si v dospělosti bohužel vybírají partnery, kteří je obdobně jako 

rodiče psychicky týrají nebo mohou naopak v dalších vztazích aktivně psychicky 

týrat své děti, partnery, apod.  

• Dochází k častější viktimizaci dalšími negativními společenskými jevy – oběti 

psychického týrání se v důsledku sníženého sebevědomí a menší schopnosti se   

prosadit, daleko častěji a snáze mohou stát obětí např. šikany v dětském 

kolektivu, později šikany na pracovišti, apod. [ŠPECIÁNOVÁ, 2003] 

2.3.2.3 SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ 

Sexuální zneužívání je nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu, aktivitě nebo 

chování. Zahrnuje jakékoliv dotýkání se dítěte se sexuálním podtextem, vykořisťování 

dítěte jakoukoliv osobou v sexuální rovině či pohlavní styk s dítětem. [ŠPECIÁNOVÁ, 

2003, s. 22] 

 Pachatelem může být rodič, příbuzný, přítel, či pro dítě cizí osoba. Nemusí se jednat o 

dospělého zneuživatele, ale může být jím i dítě. Někdy se jedná o starší sourozence, 

kteří sami byli zneužíváni a chovají se stejně k mladším sourozencům. Pachatelé 

pocházejí z různých společenských vrstev a mají různý stupeň vzdělání. 

Sexuální zneužití se dělí na zneužití bez tělesného kontaktu (tzv. bezdotykové) a 

s tělesným kontaktem (tzv. dotykové). 

Bezdotykové zneužívání 

Některé bezdotykové formy sexuálního zneužívání mohou být považovány spíše za 
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nemravné, než za skutečné sexuální zneužívání. Přesto se však jedná o velmi 

nebezpečné chování, které má závažné negativní důsledky pro další vývoj dítěte. 

Bezdotykové formy sexuálního zneužívání 

• Exhibicionismus – jde o sexuální úchylku, při které pachatel dosahuje 

sexuálního uspokojení odhalováním svých genitálií pohledům jiných osob.  

• Voajérství – jde o způsob získávání sexuálního uspokojení pozorováním jiných 

osob při svlékání, nahých nebo při sexuálním styku. Dítě si nemusí být vědomo, 

že je pozorováno, někdy však může být pachatelem nuceno k tomu, aby se 

svléklo.  

• Verbální zneužívání – jedná se o používání obscénní řeči, dále používání 

obscénních výrazů či popisování sexuálních aktivit. Často jde také o anonymní 

telefonní hovory, kdy volající nachází uspokojení jednak v používání sexuálně 

zabarvené obsahu, ale i tím, že nutí po telefonu dítě k různým sexuálním 

aktivitám, například aby se svléklo, osahávalo apod. Uspokojení pak nachází 

v představě dítěte, které vykonává jeho pokyny.  

Dotykové zneužívání 

O dotykovém zneužívání hovoříme tehdy, jestliže dochází k sexuálnímu kontaktu mezi 

pachatelem a dítětem, dotýkání včetně laskání prsou a pohlavních orgánů, orálnímu, 

interfemorálnímu (mezi stehna), vaginálnímu či análnímu pohlavnímu styku. 

Dotykové formy sexuálního zneužívání: 

• Osahávání a ohmatávání genitálních partií dítěte, může jít také o osahávání 

horních částí stehen a prsou, hlavně u starších dívek. Známé jsou také případy, 

kdy pachatel ohmatává dítě pod záminkou masáže, udržování hygieny, natírání 

olejem apod.  
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• Masturbace – jedná se o specifické dotýkání nebo spíše dráždění na 

erotogenních zónách.  

• Frotérství – v tomto případě pachatel dosahuje sexuálního uspokojení, když se 

otírá o jinou osobu. Této formě zneužití může být dítě vystaveno v dopravním 

prostředku, v tlačenici apod.  

• Simulovaná soulož – zde pachatel používá tření svých genitálií o genitálie dítěte 

k dosažení sexuálního uspokojení, aniž by došlo ke znásilnění dítěte.  

• Znásilnění – jedná se o brutální zneužití dítěte, jelikož zde vzhledem 

k fyziologické obtížnosti sexuálního styku může také často dojít k poranění 

dítěte. K análnímu znásilnění dochází nejen u chlapců v případě homosexuálně 

orientovaných pachatelů, ale i u dívek, zejména v mladším věku.  

• Sadomasochistické aktivity – pachatel se sexuální úchylkou je vzrušován nebo 

dosahuje uspokojení pouze v případě, když týrá druhou osobu či pokud je týrán 

on samotný. V případě dětí se jedná častěji o sadistické aktivity, děti jsou bity, 

svazovány a mučeny nejrůznějšími způsoby. Někdy může dojít i k usmrcení 

dítěte – spojení sadismu s nekrofilií.  

• Orální sexuální praktiky – může se jednat o líbání s proniknutím jazyka do úst 

dítěte, ale i olizování či dráždění genitálií dítěte pachatelem. Jindy je dítě 

nuceno, aby orálně dráždilo a uspokojovalo pachatele.  

• Fetišismus – může být rozmanitého druhu, dítě může být například nuceno, aby 

se obléklo do vyzývavého oblečení. Konkrétní forma závisí na typu fixace 

pachatele.  
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• Sexuální aktivity se zvířaty – tyto formy sexuálního zneužívání se často objevují 

v pornografických filmech s dětmi. [VANÍČKOVÁ, PROVAZNÍK, HADJ-MOUSSOVÁ, 

1997] 

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

přizpůsobení se sexuálnímu zneužití, který obsahuje 5 fází. 

1. Utajování – agresor oběti vyhrožuje, citově je vydírá a psychicky terorizuje.  

2. Bezmocnost – je dána citovou, sociální a hmotnou závislostí na dospělém 

agresorovi.  

3. Svedení a přizpůsobení – sexuální zneužití většinou nebývá pro dítě ukončeno 

jednorázovým atakem a tak mnohdy jediných způsobem vyrovnání se s nastalou 

skutečností je přijetí a podřízení se dalším atakům. Dítě tak prožívá velice 

intenzivní vnitřní konflikt, který po psychologické stránce těžce zvládá a jehož 

důsledkem může být narušení osobnosti, sebetrestání či patologické závislosti.  

4. Opožděné, konfliktní a nespravedlivé odhalení – oběti sexuálního zneužívání si 

traumatizující zážitek mnohdy nechávají pro sebe a oznámí ho až po určitém 

čase. Jejich reakce na tento zážitek se však v době ohlášení již dostala do zcela 

jiné roviny než bezprostředně po zneužití. Toto pochopitelně působí 

nevěrohodně a oběť se tak nachází ve velmi obtížné situaci.  

5. Odvolání výpovědi – dítě se ocitá v nezáviděníhodné situaci vůči dospělému, 

kterého označilo jako sexuálního agresora. Dítě začíná mít pocity viny a strach 

že ho rodina zavrhne, že rodinu rozbije, apod.  Z tohoto důvodu dítě mnohdy 

nepravdivě uvádí, že si celou situaci vymyslelo a je velká pravděpodobnost, že 

zneuživatel bude ve svém jednání vůči dítěti pokračovat. [DURNOVSKÝ, 

DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995] 
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Pro posouzení spolehlivosti výpovědi dítěte je nutné vzít v úvahu kritéria ze všech 

následujících okruhů: 

• Vývojová kritéria, která posuzují úroveň vývoje a vývojových charakteristik 

dětského svědka. Patří sem například odborné posouzení psychické a kognitivní 

zralosti dítěte, schopnost jak dokáže testovat realitu, a jak odlišuje vlastní 

fantazie a přání od vnějších zážitků. 

• Výpověďová kritéria, ta se vztahují k analýze způsobu, jakým dítě vypovídá. Patří 

sem posouzení spontaneity výpovědi, spolehlivost ve výpovědi provedené za 

různých okolností, posouzení způsobu vyjadřování. Také sem řadíme užívanou 

terminologii, která se týká sexuálního chování, měla  by být přiměřená věkové 

úrovni dítěte. 

• Vztahová kritéria, která postihují důležité aspekty v oblasti vztahů, v rámci nichž 

mělo ke zneužívání dojít. 

Důležité je posouzení rodinné dynamiky, posouzení charakteru vztahů dítěte k jednomu i 

druhému z rodičů, a zejména vztahů rodičů mezi sebou, jde-li mezi nimi o manželský 

konflikt. Je třeba vědět, komu a za jakých okolností dítě o zneužívání poprvé řeklo a jaká 

byla reakce osoby, jíž toto bylo sděleno. [KOCOURKOVÁ, 2006, s. 294] 

2.3.2.4 ZANEDBÁVÁNÍ 

Zanedbávání se vyznačuje nedostatkem péče, způsobujícím závažné ohrožení vývoje 

dítěte nebo nebezpečí pro dítě. Tělesné zanedbávání spočívá v selhání při zabezpečení 

tělesných potřeb dítěte (tj. výživy, ošacení, přístřeší, zdravotní péče a ochrany před 

ohrožením). Citové zanedbávání se vyznačuje selháním v zabezpečení citových potřeb 

dítěte v oblasti lásky a smyslu příslušnosti. [ŠPECIÁNOVÁ, 2003, s. 24] 
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Pro posuzování stupně zanedbávání rozeznáváme tyto kategorie: 

• Těžké zanedbávání (výživy, zdravotní péče a psychického vývoje) – vyznačuje se 

přítomností dětí v takových situacích, které bezprostředně ohrožují jejich život 

či zdraví, např. děti žijící izolovaně, ve společnosti zvířat.  

• Všeobecné zanedbávání odpovídajících potravin, ošacení, zdravotní péče, 

kontaktu s lidmi. Patří sem též nedostatečná ochrana před hrozbou úrazu a 

patologickými jevy např. alkoholismus, kriminalita apod.  

Činitelé přispívající k zanedbávání dítěte v rodině dělíme na vnitřní a vnější. 

Vnitřní činitelé: 

• citová nezralost a povahová nevyspělost matky, otce či obou (nízký věk rodičů)  

• vážné smyslové poruchy, pohybová invalidita  

• duševní poruchy a nemoci rodičů, mentální postižení rodičů  

• neobvyklé životní postoje, praktiky, zásady náboženských sekt  

Vnější činitelé: 

• úmrtí matky a osiření dítěte  

• nepřítomnost otce  

• život dítěte v zařízeních kolektivní výchovy  

• nízká ekonomická úroveň rodiny  

• náročná povolání rodičů  

• drogová závislost v rodině, alkoholismus  

• nestálost prostředí v rodině, promiskuitní sexuální vztahy [ŠPECIÁNOVÁ, 2003] 
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2.3.2.5 ZVLÁŠTNÍ FORMY TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ 

Do této skupiny řadíme systémové týrání, organizované zneužívání dětí, sexuální 

turismus, rituální zneužívání. 

Systémové týrání 

Označujeme ho též jako druhotné ubližování (sekundární viktimizace). Po prvním 

traumatu, poranění nebo poškození dítěte následuje toto druhotné týrání právě těmi, 

kteří by měli dítě ochraňovat. Názorným příkladem jsou případy, kdy se dítě poprvé 

svěří s týráním či zneužíváním odborníkovi a jeho výpověď je následně zpochybněna, 

dítě je opakovaně vyslýcháno a tím se mu opět vybavují traumatické zážitky. Je to 

týrání, které způsobuje systém (instituce), ten by měl především sloužit k pomoci a 

ochraně dětí a jejich rodin. 

Organizované zneužívání dětí 

Zde se jedná o závažné formy sexuálního zneužívání s rostoucím důrazem na jeho 

organizovanost (např. dětská prostituce, dětská pornografie v kontextu se sexuální 

turistikou). 

Sexuální turismus  

V praxi to znamená, že turisté přijíždějí do cizí země již s tím, že jejich cílem je vyhledat 

dítě, aby se jím sexuálně uspokojili. Sexuální vykořisťování dětí v souvislosti s turistikou 

padá na vrub nejen pedofilům, kteří se na sexuálním zneužívání podílejí hlavní měrou, 

ale i na skupinu upřednostňující sexuální kontakt s jedinci pubertálního věku a dále na 

skupinu, která děti sexuálně zneužívá příležitostně, aniž by se na ně výhradně 

orientovala. [VANÍČKOVÁ, PROVAZNÍK, HADJ-MOUSSOVÁ, 1997] 

Rituální zneužívání 

Jedná se o zacházení s dětmi, které se uskutečňuje v souvislosti s nějakými symboly, 

které mají například náboženskou, magickou či nadpřirozenou charakteristiku a jsou 

součástí nějakého organizovaného společenství. 
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2.3.3 PREVENCE CAN 

2.3.3.1 PRIMÁRNÍ PREVENCE  

• Zaměřené působení na širokou veřejnost  

Jedná se o společnost jako celek, který zahrnuje veškeré vrstvy obyvatelstva, 

které jsou definované věkově, ekonomicky, vzděláním, zaměstnáním apod. Jde o 

společenský rámec, v jehož hranicích probíhá život jednotlivců a malých 

společenských skupin například rodin. Zahrnuje i společenské pozadí, na němž 

se jakékoliv „zvláštní“ chování jednotlivců či malých společenských skupin 

teprve stává zjevným a nápadným. Hlavním úkolem je působit na tuto 

společnost tak, aby byla citovější a citlivější, aby byla vnímavější vůči zájmům a 

potřebám dítěte. Prostředkem k dosažení je široce založená osvěta. Jejími 

činiteli jsou např. všechny orgány státní legislativy, politické strany se svými 

programy, církve, školy a školství jako celek, zdravotnictví, kulturní instituce, 

sdělovací prostředky, nevládní organizace dětí a mládeže, organizace zabývající 

se rodinou a mnoho dalších. 

• Zaměřené působení na rodiče (a jiné vychovatele) nynější a budoucí  

Tato prevence má už jasnější objekt svého působení, určitější cíle i pracovní 

prostředky. Jde o dítě v jeho nejvlastnějším prostředí, to znamená v rodině a o 

jeho nejbližší vychovatele, jimiž bývají nejčastěji rodiče. Hlavním cílem je 

vybudovat v systému jejich hodnot, postojů, ale i názorů vědomostní podmínky 

pro psychické, bezvýhradné „přijetí“ dítěte takového, jakým je. Prostředkem 

primární prevence jsou všechna obecná opatření, která podporují rodiny s 

dětmi, např. podpora finanční, nabídky nejrůznějších služeb, nabídky 

rekreačních možností apod. Všechna taková opatření zvyšují pocit bezpečí a 

jistoty jednotlivých členů rodiny. Významně také stoupá úloha školy s jejím 

programem sexuální výchovy a výchovy dětí k rodičovství. V souvislosti 

s předcházením nechtěnému těhotenství vystupuje do popředí také propagace 

antikoncepce a plánování rodiny. 
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• Zaměřené působení na odborné pracovníky a veřejné činitele  

Na této rovině jde o zprostředkování poznatků z výzkumů, odborných studií, 

průzkumů obyvatelstva. Cílovou skupinou potenciálních příjemců jsou lidé 

nejrůznějších vědních oborů a společenské akce, kteří se zabývají otázkami CAN. 

2.3.3.2 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE  

• Vytipování rizikových skupin obyvatelstva a rizikových životních situací, za nichž 

nejspíše k týrání, zanedbávání či zneužívání dítěte dochází.  

• Cílené, programové působení na tyto skupiny lidí a na tyto situace tak, aby se 

riziko CAN snížilo na minimum.  

2.3.3.3 RIZIKOVÍ DOSPĚLÍ, RIZIKOVÉ DĚTI, RIZIKOVÉ SITUACE 

Jsou lidé, kteří mají k aktům týrání dítěte blíže než druzí. Některé děti se stávají častěji 

obětí týrání než druhé a někdy se vyskytují životní situace, které spíše než jiné 

vyvolávají projevy násilí vůči dítěti. V reálném životě mohou nastat různé kombinace 

všech těchto možností. To samé platí o pohlavním zneužívání dítěte i o jeho těžkém 

zanedbávání. Prevence na této úrovni znamená zejména tato rizika odhalovat, 

objasňovat, poznávat a mít je pod kontrolou. Týrání dítěte, zneužívání nebo 

zanedbávání je dosud jen potenciálně přítomno, je pouze „v možnosti“. Hlavním 

úkolem je ochránit dítě i potenciálního pachatele CAN, aby to, co bylo jen „v možnosti“, 

se nestalo skutkem. 

Pro vytipovávání rizikových osob a situací může posloužit následující přehled.  

1. Fyzické týrání dítěte 

a) Rizikoví dospělí 

• lidé s anomálním vývojem osobnosti (psychopatie)  
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• někteří lidé psychicky nemocní (psychotici), někteří lidé s neurotickými 

obtížemi (chronická frustrace se mění v agresi)  

• alkoholici, toxikomani  

• mladiství rodiče, povahově nezralí, nevyspělí  

• lidé se zvláštním životním stylem, příslušníci některých společenských 

skupin s agresivním programem  

• lidé dlouhodobě ve stresové situaci, např. nezaměstnaní  

b) Rizikové děti 

• děti s lehkými mozkovými dysfunkcemi, děti neklidné, nesoustředěné, 

impulzivní, s nápadnými výkyvy nálad, apod.  

• děti z jiných důvodů dráždivé a neklidné, zlostné (často v důsledku 

somatického onemocnění, ať již v akutním nebo chronickém stadiu), též děti 

úzkostné, ustrašené 

• děti mentálně postižené, zvláště když jejich vývojové opoždění a jeho 

průvodní projevy vyvolávají zklamání rodičů, jejich trvalou frustraci a tím i 

jejich agresivní postoje vůči dítěti  

• děti s lehce sníženými intelektovými schopnostmi, ve škole neprospívající, 

děti tělesně neobratné, nešikovné, které toho mnoho rozbijí, pokazí, zničí, 

děti sociálně neobratné apod.  

c) Rizikové situace 

• milenecké a manželské konflikty v akutní fázi, rozvodové situace a spory o 

děti  

• jakékoliv stresové situace  

• alkoholová, drogová či jiná intoxikace  

• hmotná bída, pokud je pro postižené stresovou situací.  

• stres při prožitku vlastní viny (úzkost se mění v agresi a maličkost vyvolá 

nepřiměřenou reakci) 

• stresové situace při somatickém onemocnění, při fyzické nebo psychické 

vyčerpanosti  
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2. Pohlavní zneužívání 

a) Rizikoví dospělí 

• muži trpící sexuálními úchylkami (sexuální devianti)  

• muži staršího věku, u nichž korová kontrola chování ochabuje, případy 

demence nebo jiných poruch či onemocnění omezují kontrolu pudového 

jednání 

• muži sexuálně hyperaktivní  

• alkoholici, toxikomani  

b) Rizikové děti 

• holčičky výrazně ženských tvarů, jemné, kypré 

• holčičky koketní, mazlivé, se svádivě ženským chováním 

c) Rizikové situace 

• stísněný životní prostor rodiny (v dřívějších dobách např. časté spaní rodičů 

a dětí v jedné posteli) 

• „příležitosti“ – např. dítě je nemocné, pečující je otec nebo jiný muž 

v rodině, ošetřování vyžaduje intenzivní tělesný kontakt 

• „cizí“ muži žijící v rodině, návštěvníci, přátelé apod., u nichž se nemohlo 

vytvořit sexuální tabu, jaké se zpravidla vytváří u vlastních rodičů a 

sourozenců dítěte, z tohoto hlediska jsou v náročné rizikové situaci i 

pěstouni, vychovatelé v dětských domovech a jiných dětských zařízeních, 

ošetřovatelé v nemocnicích, ozdravovnách apod.  

• alkoholová, drogová intoxikace 

• celkově „uvolněná“ sexualita v rodině (v dřívější době to bývala poměrně 

častá situace v rodinách s nízkou socioekonomickou úrovní, v rodinách 

mentálně postižených rodičů, invalidních rodičů apod., dnes nutno počítat i 

s rodinami žijícími na poměrně vysoké ekonomické úrovni) 

3. Zanedbávání 

a) Rizikoví dospělí 
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• mentálně postižení, kteří na péči o děti nestačí (zvláště zůstávají-li v péči o 

dítě bez pomoci)  

• somaticky nemocní, smyslově či pohybově postižení, invalidní, psychicky 

nemocní 

• osaměle  žijící osoby  

• alkoholici a toxikomani  

• mladí, nezralí, nevyspělí rodiče, se zájmy dosud dětskými nebo mladistvými.  

• lidé s životní historií deprivační, kteří svým dětem opět vytvářejí deprivační 

životní prostředí  

• lidé v hmotné bídě, kteří jsou sotva schopni uhájit svou existenci, 

nezaměstnaní, bezdomovci, lidé žijící na okraji společnosti 

• lidé příliš zaujatí jinými zájmy, zálibami nebo i povinnostmi, pracovně 

přetíženi 

b) Rizikové děti 

• děti svým temperamentem neaktivní, pomalé, málo „živé“, které samy 

zájem okolí neprovokují a nepřitahují  

• děti mentálně postižené, se smyslovými vadami, pohybovým omezením  

• děti somaticky nemocné, vyčerpané, apatické  

• děti podvyživené (bludný kruh podvýživou snížené aktivity dítěte a 

sníženého přísunu potravy v důsledku této hypoaktivity) 

c) Rizikové situace 

• Takové situace nepřicházejí dobře v úvahu. Zanedbávání je děj poměrně 

dlouhodobý, tudíž se nanejvýš skládá z mnoha „příležitostí“ nebo jiných 

časově omezených aktů. Je však nutno stejně jako v případech týrání a 

pohlavního zneužívání dítěte, počítat s nejrůznějšími kombinacemi 

rizikových činitelů vnějších i vnitřních, tj. v lidech i v prostředí. [DURNOVSKÝ, 

DYTRYCH, MATĚJČEK, 1995] 
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2.4 POMOC TÝRANÝM A ZNEUŽÍVANÝM DĚTEM 

Předpokladem k tomu, aby se nám dítě s týráním nebo zneužíváním svěřilo, je 

vytvoření vzájemného důvěrného vztahu. Jedná se o vztah, který dítěti umožní otevřít 

svou duši, aby se svěřilo se svými  pocity, co ho trápí nebo naopak, co ho činí šťastným  

nebo požádat o radu. Dlouhodobě týrané děti berou prožívání bolesti jako normální 

součást svého života. K tomu, aby si dítě uvědomilo, že se s ním děje něco 

„nenormálního“, musí zažít stav opačné kvality. Tím, že prožije klid, zbavený psychické a 

tělesné bolesti, postaví jeho dosavadní zkušenost do jiného světla. Dítě najednou zjistí, 

že existuje jiný svět, než v jakém doposud žilo. Tuto zkušenost lze nazvat jako 

normativní zkušenost, dítěti jí může zprostředkovat kdokoliv z nás. Osobou, která 

zprostředkovává tento zážitek bezpečí bývá většinou např. pedagog, sociální pracovník, 

zdravotník, trenér nebo přítel dítěte. Zážitek zbavený strachu, kde se dítě může 

svobodně projevovat, má někdy na dítě celoživotní pozitivní zkušenost, která významně 

ovlivní jeho vztah ke světu. Též přispívá k zahojení hlubokých duševních ran, které dítě 

utrpělo. Jedná se o proces, o jehož úspěchu rozhoduje zejména naše trpělivost a vůle 

pomoci dítěti. Nejobtížnějším úkolem tohoto procesu je prolomení nedůvěry dítěte. 

K tomu, aby se nám dítě otevřelo, musí mít naprostou jistotu, že nezneužijeme jeho 

důvěru. Jedním ze způsobů ověřování naší důvěryhodnosti je jeho vzdorovité, 

neukázněné chování, někdy nám může i vulgárně nadávat, vysmívat se a urážet. Pokud 

jeho útoky v klidu přijmeme a dáme mu jasně najevo, že ho navzdory jeho chování 

neodsuzujeme, ale naopak přijímáme, je šance stát se jeho první „pevností“, která mu 

poskytne v případě potřeby ochranu. Ve chvíli, kdy se dítě svěřuje, je nutné, aby mělo 

pocit, že jsme v danou chvíli jen pro něj a že mu plně nasloucháme. Pokud se nám dítě 

svěřuje, je nezbytně nutné, abychom ho nenutili do sdělování detailů, pokud je samo 

spontánně nesděluje. Při rozhovoru používáme výrazy, které je dítě běžně zvyklé 

používat. Prvotním impulsem pomoci ohroženým dětem by měla být rodina, škola, dále 

pak orgány sociálně-právní ochrany, specializovaná lékařská a psychologická pracoviště 

a v neposlední řadě různé neziskové organizace, které se specializují na pomoc těmto 

dětem. [PÖTHE, 1996] 
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2.4.1 POMOC RODINY 

Prvořadým zájmem všech rodičů by mělo být  kromě zabezpečení všech materiálních 

potřeb svých dětí především jejich spokojený a šťastný život. Rodina by měla 

poskytovat bezpečné a láskyplné prostředí pro zdravý a přiměřený vývoj a rozvoj 

osobnosti dítěte. Příslušníci rodiny by měli mít v rámci možností přehled o tom, zda 

nejsou děti jejich vlastní rodiny nějakým způsobem týrány, zneužívány nebo 

zanedbávány. V případě jakéhokoliv podezřeni je jejich povinností tuto skutečnost 

oznámit Policii ČR nebo informovat orgány sociálně-právní ochrany. 

  

2.4.2 POMOC ŠKOLY 

Učitelé, kteří vyučují každodenně své žáky, jsou hned po rodičích dětem nejblíže. 

Jestliže se učitel setkává s žákem, u kterého pravděpodobně dochází k týrání, může v 

tomto případě sehrát velice důležitou roli. Jeho možností je zamezit dalšímu týrání, 

může mu také pomoci zbavit ho dalšího fyzického či psychického týrání a někdy mu 

může dokonce zachránit i život. V první řadě, co musí učitel udělat, aby týranému dítěti 

pomohl, je vůbec všimnout si a odhalit to, že dítě nese nějaké stopy týrání. Jde o změny 

chování žáka a také o fyzické známky, které vypovídají o násilném zacházení s dítětem. 

Jedním z velmi častých signálů, které ukazují na možné týrání doma je náhlé podstatné 

zhoršení prospěchu žáka.  Dítěti začne být úplně jedno, jestli dostane dobrou či špatnou 

známku. Z dítěte, které bylo veselé, se náhle stane žák, který je úzkostný. Současně 

může mít nejrůznější problémy ve vztazích se spolužáky. Dítě, které bylo dříve v 

kolektivu kamarádské, se začne najednou ostatních stranit, nebo se začne vůči ostatním 

chovat agresivně. U žáka se mohou projevit též různé poruchy v pravidelných návycích, 

například začne chodit pozdě do školy z důvodu zaspání. V případě, že jde o tělesné 

známky týrání, zejména učitel tělesné výchovy má jedinečnou možnost, aby si všiml 

různých modřin, odřenin či nezvyklé únavy či apatie žáka. Neměli bychom také 

zapomínat na ostatní spolužáky, mezi nimiž je týrané dítě ve škole každodenně ve styku. 

Pedagog by se proto měl  také obrátit na spolužáky nebo sourozence a informovat se, 

zda o příčině jeho problémů nevědí něco bližšího. 
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Pokud má učitel jistotu, že byl spáchán trestný čin, má ze zákona povinnost obrátit se 

na orgány činné v trestním řízení. Jestliže má podezření, zákon určuje školskému 

zařízení za povinnost nahlásit tuto skutečnost obecnímu úřadu, tedy sociálnímu 

pracovníkovi z orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) . 

Jubilejní škola Skalice [online]. 2008 [cit. 2011-02-23]. Dostupné z WWW: 

<http://www.skolaskalice.cz/media/dokumenty/msmt-prevence-rizikoveho-

chovani/05-syndrom-tyraneho-ditete.pdf>. 

2.4.3 POMOC LÉKAŘŮ 

Pediatři, kteří mají dítě dlouhodobě v péči, by měli dle změn chování a dalších projevů 

či přímo z typů poranění či stop po poranění poznat, že by dítě mohlo být týrané. 

Varující jsou též opakované úrazy. Buď rodiče popisují nevěrohodně vznik úrazu nebo 

přivedou dítě s několika různě starými úrazy. To vše by mělo být signálem, že s dítětem 

není něco v pořádku. 

 "Pediatr, který dlouhodobě dítě zná a léčí jej, pozná určitou změnu psychiky při 

preventivních prohlídkách," řekl dětský lékař Milan Kudyn z Prahy 10. Lékař podle něj 

sleduje, jaká je vazba mezi matkou a dítětem, a jak s ní dítě komunikuje. "Týrané dítě je 

plaché, než něco řekne, hledá očima matku, je ustrašené, aby něco neprovedlo," popsal. 

Některé děti se takto chovají normálně, ale tady je varující právě změna, když dítě takto 

dříve nereagovalo. 

Násilí na dětech - jak dál v prevenci syndromu CAN. Zdravotnické noviny [online]. 2010, 

16, [cit. 2011-02-24]. Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-

noviny/nasili-na-detech-jak-dal-v-prevenci-syndromu-can-451186>. 

„Musím říct, že s domácím násilím u dětí naštěstí osobní zkušenosti nemám,“ říká 

praktická lékařka pro děti a dorost z pražského Jihozápadního Města MUDr. Mária 

Žalská. „Fyzické násilí bych při nějaké systematické prohlídce odhalila, ale to se sotva 

stane, protože člověk, který by se násilí dopouštěl, nepůjde po činu s dítětem na 

vyšetření k lékaři. Pokud bude na pravidelnou prohlídku právě objednáno nebo 

předvoláno, dospělý si vymyslí omluvu a vyčká, dokud stopy jeho chování na tělíčku 
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dítěte nezmizí. I tak si neustále dávám velký pozor, abych něco nepřehlédla. Jiná věc je 

psychické násilí, které je rafinovanější. Myslím si, že by eventuální stopy fyzického a 

psychického násilí byly detekovatelnější ve škole, kam dítě chodí denně. Také musím 

upozornit, že lékař v ordinaci nemá příliš času, aby s dítětem probral patřičné věci a 

zároveň ho přitom ještě psychicky neranil. Děti se za vše, co je na nich pácháno, 

neoprávněně stydí.“   

Násilí na dětech - jak dál v prevenci syndromu CAN. Zdravotnické noviny [online]. 2010, 

16, [cit. 2011-02-24]. Dostupný z WWW: <http://www.zdn.cz/clanek/zdravotnicke-

noviny/nasili-na-detech-jak-dal-v-prevenci-syndromu-can-451186>. 

V současné době se často na veřejnosti objevují rozporuplné názory na lékaře 

v souvislosti s plněním oznamovací povinnosti a pokud dojde k pochybení, je patřičně 

medializováno. Úloha lékařů však v těchto případech není vůbec jednoduchá. Diagnóza 

týrání, zneužívání či zanedbávání se obtížně stanovuje. 

Oznamovací povinnost pro zdravotnický personál v souvislosti s týráním dětí se řídí dle 

§ 367 a § 368 trestního zákoníku. Pokud má lékař pochybnosti, zda případ nahlásit 

orgánům činným v trestním řízení z důvodu hodnověrnosti sdělení, měl by skutečnost 

oznámit orgánům sociálně-právní ochrany dětí, kdy oznamovací povinnost vyplývá 

z ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.4.4 POMOC ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 

Orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“) poskytují pomoc dětem v 

různých sociálních situacích, které ohrožují jejich život a brání příznivému vývoji. K 

těmto situacím patří nejen případy týrání a zneužívání dětí, ale i stav, kdy je dítě 

například svědkem násilí mezi svými rodiči. V České republice zabezpečují sociálně-

právní ochranu dětí úřady městských obvodů či městských úřadů a magistráty 

statutárních měst. Každý, kdo je obeznámen s případem, kde dítě strádá v důsledku 

trestného činu nebo přestupku, by měl informovat sociální pracovníky místně 

příslušného úřadu (telefonicky, písemně, nejlépe však osobně). Osoby, které poskytnou 
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jakékoli oznámení, jsou chráněny anonymitou. Sociální pracovníci mají povinnost na 

každé oznámení reagovat, dále by měli zjistit závažnost situace a po vyhodnocení 

přijmout opatření k ochraně dětí.  

OSPOD poskytnou obětem a dalším zúčastněným osobám informace a rady v právních 

záležitostech (péče o děti, rozvod, sociální dávky, trestní oznámení aj.). Na základě 

povahy případu vstupují v jednání s dalšími institucemi (policie, soudy aj.), mohou též 

obětem zajistit doprovod k jednání. V případě nutnosti zprostředkují také obětem 

ubytování v azylovém domě. V nutných případech zajistí ústavní výchovu dítěte. 

2.4.5 POMOC POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

Policie České republiky (dále jen „PČR“) poskytne v rozsahu své působnosti pomoc 

každému, kdo se na ni obrátí. Policie nemá pravomoc a možnost vstupovat do 

soukromého života a řešit konflikty v rodinných vztazích, avšak zasáhne, dojde-li v 

rodině k protiprávnímu jednání vůči zájmům chráněným zákonem – to jsou zejména 

život a zdraví občanů, jejich práva a majetek. PČR přijme trestní oznámení na pachatele. 

Trestní oznámení může podat kdokoliv (oběť, svědek apod.), a to ústně nebo písemně, 

nejlépe na nejbližším obvodním oddělení PČR. Policisté jsou vždy povinni přijmout 

oznámení případu a provést další služební úkony. Musí postupovat tak, aby 

oznamovateli nevznikla bezdůvodná újma a nebyla ohrožena také jeho čest a lidská 

důstojnost. Podává-li občan oznámení na osobu v příbuzenském poměru (nejčastěji 

manžela/ku), poučí ho policista o jeho právu dát souhlas k zahájení trestního stíhání. 

Protiprávní jednání však nemusí být vždy trestným činem – může se jednat o přestupek, 

který pak policie předává k řešení jiným orgánům (obecní/obvodní úřady, magistráty 

statutárních měst). 

PČR uzavřela dne 13.8.2010 dohodu s Bílým kruhem bezpečí, která upravuje společný 

postup, jehož cílem je co nejrychlejší zprostředkování odborné a bezplatné pomoci oběti 

(či pozůstalým po obětech) úmyslné násilné trestné činnosti, a to zejména při trestných 

činech s následkem smrti, těžké újmy na zdraví a znásilnění. 
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Pomoc obětem trestné činnosti [online]. 2010 [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.policie.cz/clanek/pomoc-obetem-trestne-cinnosti-404389.aspx>. 

2.4.6 POMOC NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ A LINEK POMOCI 

Neziskové organizace hrají v problematice týraných a jinak zneužívaných dětí 

nezastupitelnou roli. Je pravděpodobné, že jejich role poroste.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje změny v péči o zneužívané, týrané či jinak 

ohrožené děti. Případy by místo sociálních odborů úřadů nově řešily neziskové 

organizace, specializované právě na tuto problematiku. Příslušná novela vychází z praxe 

zemí EU. Nyní je v připomínkovém řízení, na vládu by měla přijít v dubnu. Změna by 

měla platit od ledna 2012. Důvod je jasný, na jednoho sociálního pracovníka připadá v 

současnosti až 350 rodin. Ti pak nestíhají všechny případy důkladně řešit. Úředníci 

navíc působí na rodiny často spíše represivně, a nejsou tak pro ně podporujícím 

partnerem v řešení problému. „Chceme, aby si sociální pracovníci přímo objednávali 

služby, které jim budou poskytovat neziskové organizace," uvedl ředitel odboru rodiny a 

dávkových systémů ministerstva práce a sociálních věcí Miroslav Macela. 

ČT24 [online]. 31.3.2011 [cit. 2011-04-02]. Ohroženým dětem by nově měly pomáhat 

neziskové organizace. Dostupné z WWW: <http://www.ct24.cz/domaci/119754-

ohrozenym-detem-by-nove-mely-pomahat-neziskove-organizace/>. 

2.5 NEZISKOVÉ ORGANIZACE A LINKY POMOCI V PRAZE 

2.5.1 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM  

Občanské sdružení Dětské krizové centrum, o. s. (dříve Sdružení proti násilí na dětech) 

je zřizovatelem Dětského krizového centra (DKC), které působí v České republice již od 

roku 1992. Na základě pověření MPSV z roku 2000 vykonává sociálně-právní ochranu 

dětí. Od roku 2007 má v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

registrované tyto sociální služby: krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi a telefonická krizová pomoc. Působnost DKC je celorepubliková. 
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Posláním všech služeb Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi 

pro děti a dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, ať již jako přímé či nepřímé oběti ve 

své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí. 

Dětské krizové centrum [online]. 2002 [cit. 2011-02-24]. Dostupné z WWW: 

<http://www.dkc.cz/socialni-sluzby.php>. 

2.5.2 RŮŽOVÁ LINKA 

Zřizovatelem této linky je Česká společnost na ochranu dětí. Helpline Růžová linka je 

telefonická linka určená pro děti a mladé lidi ve stavu akutní krize nebo v situaci, kdy si 

neumějí sami poradit nebo se rozhodnout. Tato linka nabízí dětem pomoc formou 

krizové intervence na telefonní lince nebo též prostřednictvím e-mailu. Obrátit se o 

pomoc mohou děti a mladí lidé také tzv. korespondenční formou (dopisem) nebo 

osobně, mají-li doprovod na cestu. Každý hovor dítěte znamená psycho-diagnosticko-

terapeutický rozhovor, jehož cílem je odhalit spouštěč krize, zjistit příčinu nepohody či 

konfliktu dítěte a pomoci mu rozpoznat souvislosti tak, aby dítě porozumělo svému 

chování ve stavu krize, kdy jedná pod určitým tlakem. Během rozhovoru je poskytován 

dítěti „návod" jak překonat úzkost a zbavit se strachu, snahou je získat dítě ke 

spolupráci při zvládání jeho problému způsobem, který je vlastní jeho stylu chování a 

odpovídá také zvyklostem rodiny. Řada hovorů vyžaduje opakovanou intervenci a 

spolupráci dalších institucí. Východiskem krizové intervence Růžové linky je respekt 

nejvyššího zájmu dítěte a práva dítěte, jeho zákonných zástupců vůbec. 

Projekt Růžová linka má podporu UK v Praze - 3. LF, díky které je provoz helplinu 

zajištěn v prostorách 3. lékařské fakulty, která současně znamená vysoce prestižní 

odborné zázemí. Růžová linka je součástí českého adresáře sociálních služeb, součástí 

European Directory of Telephone Helplines for Children and Young People a také je 

uveden v Global Internet Register. 
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2.5.2.1 RŮŽOVKA 

U příležitosti Světového dne prevence týrání dětí 19. 11. 2007 byla založena Poradna 

pro dětské oběti násilí – Růžovka. Její vznik podpořil Ústav zdraví dětí a mládeže, 3. 

lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a helpline Růžová linka. Růžovka je 

poradenské centrum poskytující základní informace o právech dětí, ochraně dětí před 

všemi formami interpersonálního násilí a zejména ochraně dětských obětí násilí. Její 

činnost respektuje zájem dětí garantovaný Úmluvou o právech dítěte a z toho 

vyplývající podporu klíčové osoby dětské oběti násilí a intervenci pro celou rodinu. 

Růžová linka [online]. 2007 [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ruzovalinka.cz/helpline.htm>. 

2.5.3 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ 

Fond ohrožených dětí je občanské sdružení na pomoc týraným, zneužívaným, 

zanedbávaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem s působností na 

celém území České republiky. Má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a 

provozuje 22 poboček, 6 azylových domů s kapacitou 120 míst a 17 rodinných zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Hlavní směry činnosti: 

• pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na terénní 

sociální práci a sanaci rodin  

• provoz krizové linky  pro matky, které tají těhotenství a porod  

• vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti  

• Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy  

• provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež bez domova  

• poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám  

• osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí  
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2.5.3.1 KLOKÁNEK 

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto 

ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do 

své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, 

pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). 

Klokánky mají pověření MPSV (Ministerstva práce a sociálních věcí) jako zařízení pro 

děti vyžadující okamžitou pomoc. Podle § 46 odst. 2 zákona o rodině má rodinná péče v 

zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. Děti 

se přijímají přímo „z terénu“, bez pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně 

děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými. 

Klokánky mohou přijímat děti na základě: 

• žádosti rodičů  

• soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek)  

• žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí  

• žádosti samotného dítěte  

• žádosti osoby, která dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci  

V posledních dvou uvedených případech mohou děti v Klokánku zůstat i proti vůli 

rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Klokánky mají 

nepřetržitý provoz, proto mohou kdykoliv přijmout i novorozence, jejichž matky tají 

těhotenství a porodí mimo zdravotnické zařízení.  

Fond ohrožených dětí [online]. [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.fod.cz/>. 



 41

2.5.4 DŮM TŘÍ PŘÁNÍ 

Sdružení Dům tří přání bylo založeno v roce 2001 jako nestátní nezisková organizace, 

jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v nouzi, s cílem umožnit 

jim bezpečný vývoj v jejich původní rodině. 

Pomoc: 

• rodinám v přechodné krizi (existenční, vztahové, zdravotní problémy 

dočasného rázu) 

• rodinám v dlouhodobé krizi (rodiny dysfunkční, sociálně slabé, neúplné či jinak 

dlouhodobě hendikepované) 

• rodinám s potřebou respitní (odlehčovací) péče - např. pěstounské rodiny s 

výchovnými problémy dítěte 

• rodinám s dětmi spadajícími do syndromu CAN (Child Abuse and Neglect) - 

týraným, zneužívaným, zanedbávaným (děti vystavené domácímu násilí, těžkým 

konfliktům mezi rodiči, dlouhodobým rozvodovým sporům rodičů, děti rodičů 

alkoholiků či jinak závislých) 

• rodinám s dětmi s poruchami chování, výchovnými problémy, reaktivními útěky 

• rodinám s dětmi s těžkým průběhem vývojových krizí v pubertě a adolescenci 

Dům tří přání [online]. 2007 [cit. 2011-04-04]. Dostupné z WWW: 

<http://www.dumtriprani.cz/index.html>. 

2.5.4.1 DŮM PŘEMYSLA PITTRA PRO DĚTI 

Zařízení rodinného typu pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 

Cíle poskytovaných služeb: 

• poskytnutí krátkodobého nebo dlouhodobého útočiště dítěti v nepříznivé 

situaci dítěte 
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• zajištění neutrálního prostředí, odborná podpora a péče o děti 

• sanace rodiny (ošetření rodinného prostředí, komunikace v rodině, snaha o 

zabezpečení stabilního prostředí pro dítě) 

• spolupráce s institucemi, které se spolupodílí na péči o dítě (škola, lékař, 

OSPOD apod.) 

• nabídka následné sociálně aktivizační služby v Ambulantně terénním centru 

Pobytové služby: 

• pobyt dětem od 3 do 18 let 

• 3 krizová lůžka pro děti ztracené, na útěku, kdy situaci řeší sociální pracovníci 

OSPOD 

• 7 azylových lůžek 

• pobyt od 1 dne do 3 měsíců 

• pobyt na základě souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce, či na 

základě předběžného opatření soudu 

• podmínkou přijetí dítěte na pobyt je spolupráce s rodinnými příslušníky, kteří 

pravidelně 1x týdně dochází na ambulanci 

• celoroční provoz 24 hodin denně 

Dům 3 přání [online]. 2007 [cit. 2011-04-04]. Dostupné z WWW: 

<http://www.dumtriprani.cz/azylovy-dum-Premysla-Pittra.html>. 

2.5.5 BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ 

Bílý kruh bezpečí je občanské sdružení, které funguje od roku 1991. Své služby nabízí 

obětem, svědkům trestných činů, případně pozůstalým po obětech trestných činů. 

Jedná se o právní, sociálně–právní poradenství a psychologickou a emocionální 

podporu těmto lidem. Tyto služby nabízí Bílý kruh bezpečí prostřednictvím osmi 

poraden po celé České republice. Poradenství obětem trestných činů poskytují 
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odborníci z oblasti práva, sociálních služeb, zdravotnictví a psychologie. Poradenství 

obětem poskytují ve svém volném čase, bez nároku na odměnu, tedy jako dobrovolníci. 

V praxi to vypadá tak, že v poradnách se věnuje klientům mini tým, který tvoří tři lidé: 

asistent na přijmu, který klienta přijme, představí mu službu, vysvětlí pravidla pro 

poskytování služby a uvede ho do poradny, kde se mu věnují dva poradci – odborník na 

právo a psychosociální pracovník. 

Bílý kruh bezpečí se také věnuje zákonodárným iniciativám, které směřují ke zlepšení 

postavení obětí trestných činů. Například velkou zásluhu má na přijetí legislativy na 

ochranu obětí domácího násilí. Významně přispěl ke zlepšení situace obětí 

nebezpečného pronásledování a nebezpečného vyhrožování, kdy oba jevy jsou dnes již 

trestnými činy. Bílý kruh bezpečí zřídil DONA linku s nepřetržitým provozem na pomoc 

obětem domácího násilí. 

Bílý Kruh Bezpečí [online]. 2007 [cit. 2011-02-27]. Dostupné z WWW: 

<http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=277>. 

2.5.5.1 DONA LINKA 

DONA linka je specializovaná celostátní služba telefonické krizové pomoci pro osoby 

ohrožené domácím násilím. Pracuje v nepřetržitém provozu od 11. září 2001. Pomáhá 

každému, kdo se cítí ohrožen domácím násilím nebo je svědkem domácího násilí. Též 

pomáhá profesionálům, kteří při výkonu svého povolání přicházejí do prvního či 

opakovaného kontaktu s osobou ohroženou domácím násilím, respektuje anonymitu 

klientů, požadavek diskrétnosti a garantuje vysoký standard služeb.  

• Osobám ohroženým domácím násilím, jejich příbuzným a známým nabízí 

porozumění a důvěru.  

• Poskytuje okamžitou odbornou psychologickou, právní, organizační a morální 

podporu.  

• Pomůže orientovat se v aktuální situaci.  

• Pomáhá sestavit individuální bezpečnostní plán.  
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• Poskytne praktické rady a pomůže nalézt další vhodný postup.  

• Předá informace o možných sociálně-právních a trestněprávních opatřeních, 

zejména rady směřující k bezpečnému zastavení domácího násilí, například 

využitím institutu vykázání (zák. 135/2006 Sb.).  

• Pomůže orientovat se v systému služeb sociální záchranné sítě pro oběti 

domácího násilí a trestných činů, zejména prostřednictvím sítě intervenčních 

center v krajích.   

• Pomůže vyhledat bezpečné ubytování.  

• Přivolá v případech vážného ohrožení zdraví a života urgentní pomoc. 

DONA linka  [online]. 2007 [cit. 2011-02-27]. Dostupné z WWW: 

<http://www.donalinka.cz/index.php>. 

2.5.6 STŘEP 

Posláním tohoto občanského sdružení je pomáhat dětem (0 – 15 let), jejichž vývoj je 

ohrožen v důsledku existence rizik nebo různé míry zanedbávání péče v rodinách. 

Nástrojem pomoci je poskytování sociálních služeb (s aspektem sociální rehabilitace, 

integrace, vyrovnávání příležitostí a vazeb na dodržování lidských práv), které mají 

charakter služeb veřejně prospěšných. Příjemcem této pomoci je nejen dítě, ale celá 

jeho rodina. Prostředkem je sociální a rodičovský výcvik - stimulace a rozvoj osobnosti 

dítěte, nácvik a podpora rodičovského chování, úprava rodinných a sociálních 

podmínek celé rodiny.  

Cílem je zabránit odebrání dítěte z rodiny nebo umožnit jeho návrat zpět domů ze 

zařízení pro výkon ústavní výchovy či z jiných typů rezidenčních služeb. 

V souladu se svým posláním vyvíjí sdružení následující činnost: 

• Poskytuje sociální služby a probační programy výše uvedené cílové skupině dětí 

a rodin. Za tímto účelem zřizuje Střediska pomoci dětem a rodinám na území 
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ČR, případně jiná účelová zařízení dle rozsahu získaného pověření či akreditace 

ústředními či krajskými orgány. 

• Hájí zájmy jmenované cílové skupiny a usiluje o dodržování a aktualizaci jejích 

práv v kontextu společenských změn souvisejících se vstupem ČR do Evropské 

unie. 

• Podporuje vznik a rozvoj nových sociálních služeb a programů v rámci ČR, které 

jsou v souladu s posláním sdružení. 

• Spolupracuje s ústředními orgány státní správy, s orgány krajů, obcí s 

přenesenou působností, a dalšími státními, městskými, nestátními a 

soukromými institucemi, které se zabývají sociálně-právní ochranou a výkonem 

ústavní výchovy dětí. 

• Realizuje výcvikové a vzdělávací programy pro odbornou a laickou veřejnost. 

• Realizuje výzkumné programy. 

• Pořádá semináře a odborné konference. 

• Publikuje články a vydává účelové publikace. 

• Navazuje kontakty se státními institucemi a jinými organizacemi s obdobnými 

cíly v ČR i v zahraničí. 

Střep [online]. 2007 [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.strep.cz/socialni_sluzby.php>. 

2.5.7 NADACE NAŠE DÍTĚ 

Posláním Nadace Naše dítě je pomoc dětem v krizových životních situacích, 

prosazování práv dětí a dodržování Úmluvy o právech dítěte v České republice. K cílům 

nadace patří podpora humanitárních projektů, které přispívají k vytvoření účinného 

systému ochrany dětí v České republice. Hlavním projektem nadace je trvalé udržení 

nepřetržité činnosti celostátní Linky bezpečí, Rodičovské linky a prohloubení činnosti 

Krizového centra především pro děti zneužívané, týrané a zanedbávané. Realizaci 

těchto projektů s akcentem na vysokou kvalitu a profesionalitu zajišťuje Sdružení Linka 
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bezpečí dětí a mládeže. Nadace Naše dítě rozvíjí spolupráci s národními i 

mezinárodními organizacemi působícími v oblasti ochrany dětí a dětských práv. Ke 

strategickým cílům nadace patří v neposlední řadě také sledovat dění v oblasti dětských 

práv ochrany dětí na mezinárodní scéně a budovat mezinárodní vztahy. 

Nadace Naše dítě [online]. 2009 [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.nasedite.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=177>. 

2.5.7.1 LINKA BEZPEČÍ  

Linka bezpečí je celostátní telefonická pomoc určená dětem v tísni nebo v krizové 

životní situaci. Některé tíží opuštěnost, školní a rodinné problémy, šikana spolužáka, 

drogy a jiné si potřebují prostě promluvit. Na Lince bezpečí naslouchá problémům dětí 

tým odborníků a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají najít cestu jak problém 

řešit. 

Rodičovská linka  

Rodičovská linka byla zřízena v roce 2001. Je to telefonní linka pro rodiče či dospělé, 

kteří potřebují konzultovat své dotazy týkající se dětí či výchovy.  

Od roku 2001 se nadace výrazně zaměřuje také na oblast dětských práv. Prvním 

výrazným počinem nadace na tomto poli bylo vydání Slabikáře dětských práv a 

Metodiky k jejich výuce. Tento projekt nadále pokračuje ve spolupráci s Evropským 

společenstvím a je rozšířen nejen o pracovní část slabikáře, ale také o semináře pro 

pedagogy, besedy pro žáky a veřejnou osvětovou kampaň. 

Sdružení Linka bezpečí [online]. 2010 [cit. 2011-02-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=212>. 

2.6  LEGISLATIVNÍ OCHRANA DĚTÍ 

Práva dětí jsou součástí řady jak vnitrostátních, tak i mezinárodních předpisů a 

dokumentů. Povinností státu i celé společnosti je, aby se zasadili o co největší ochranu 

dětí před veškerým násilím a nevhodným zacházením. 
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Úmluva o právech dítěte 

Úmluva o právech dítěte byla přijata 20. 11. 1989 OSN v New Yorku jako první ucelený 

mezinárodně právní dokument, který deklaruje práva dětí a způsoby jejich ochrany. 

Součástí našeho právního řádu se stala její ratifikací v únoru 1991. Hovoří se zde o 

blahu dítěte, jakožto nejvyšším principu, kterého mají smluvní státy dosáhnout. Další 

povinností je zajistit náležitou ochranu a péči dítěte. Každá osobnost mladší 18 let je 

považována za dítě. V čl. 6 se hovoří o přirozeném právu každého dítěte na život a jeho 

rozvoj v nejvyšší možné míře. V čl. 19 jsou uvedena opatření k ochraně dětí před 

jakýmkoliv fyzickým, duševním násilím, zneužíváním nebo urážením, včetně zneužívání 

sexuálního, zanedbávání nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vykořisťováním. 

Ustanovení, která pojednávají o ochraně dítěte před hospodářským vykořisťováním a 

vykonáváním prací, které jsou pro dítě nebezpečné, škodí jeho zdraví a brání jeho 

vzdělání, jsou obsažená v čl. 32. Ochranou dítěte před sexuálním vykořisťováním a 

sexuálním zneužíváním se zabývá čl. 34. Čl. 35 se týká ochrany před obchodováním 

s dětmi. 

Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. 

Ve vztahu k ochraně dětí lze uvést základní lidská práva a též hospodářská, sociální a 

kulturní práva. K základním lidským právům patří: způsobilost každého mít práva, právo 

na život, právo na nedotknutelnost osoby, právo nebýt podroben mučení ani krutému, 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu, právo na zachování lidské 

důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti, právo nebýt podroben nuceným pracím nebo 

službám, právo na ochranu jména. Dále je deklarováno právo na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a právo na ochranu 

před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o 

své osobě. 

Ve vztahu k pomoci ohroženým dětem je nejvýznamnější čl. 32, který zdůrazňuje 

potřebu poskytnout zvláštní ochranu dětem a mladistvým. Výslovně upravuje, že péče 

o děti a jejich výchovu je právem rodičů, avšak  pouze za podmínky, že jejich rodičovská 

práva nejsou omezena. Odloučení nezletilých dětí od rodičů je možné proti vůli rodičů 
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jen rozhodnutím soudu na základě zákona, přičemž v podrobnostech je učiněn odkaz 

na zákonnou úpravu. 

Zákon o rodině 

Zákon č. 94/1964 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, jehož zásadní novela byla 

přijata v roce 1998, upravuje rodinné vztahy. Postavení rodiny a rodičů bylo touto 

novelou výrazně posíleno a stabilizováno tak, aby bylo v souladu s mezinárodními 

normami. Zákon stanovuje povinnosti rodičů v péči a ochraně dětí a stanovuje jasná 

pravidla, za jakých lze do rodinného systému v zájmu dětí zasahovat, případně 

omezovat či zbavovat rodiče jejich práv. Významným prvkem tohoto zákona však je, že 

stát prostřednictvím svých institucí a orgánů, je-li o to požádán nebo zjistí-li sám 

nedostatky v péči o děti, má rodině nejprve nabídnout pomoc a podporu, a pak teprve 

použít represivních nástrojů. Zákon výslovně uvádí povinnost rodičů aktivně předcházet 

zanedbávání svých dětí a jejich péče má být v souladu s potřebami a zájmy dítěte. Je 

zde rovněž pamatováno na všechny aspekty zdravého vývoje dítěte, což znamená, že i 

neplněním dílčí povinnosti při současném zachování a řádném plnění funkcí ostatních 

je dítě chováním rodiče poškozeno – zanedbáváno. V situaci, kdy z jakýchkoliv důvodů 

nemohou rodiče některou ze svých povinností plnit, mohou požadovat podporu státu, 

což je výslovně uvedeno v dalších ustanoveních tohoto zákona. 

Sociálně-právní ochrana dětí 

Sociálně-právní ochranu dětí upravuje zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Hlavním cílem sociálně-právní ochrany dětí je chránit práva dítěte na příznivý 

vývoj a řádnou výchovu, chránit jeho zájmy včetně jeho jmění a působit k obnovení 

narušených funkcí rodiny. Za dítě je považována každá lidská bytost mladší osmnácti let. 

Základním hlediskem ochrany dětí je zájem o blaho dítěte. Sociálně-právní ochrana se 

zaměřuje na děti, jejichž rodiče zemřeli, nevykonávají nebo zneužívají práva vyplývající 

z rodičovské zodpovědnosti, neplní povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti. V 

§ 7 je stanoveno obecné oznamovací oprávnění pro případ, že existuje podezření na 

závadné chování rodiče vůči dítěti. Každý je oprávněn oznámit orgánům sociálně-právní 

ochrany podezření na porušení povinností či zneužití práv, která vyplývají z rodičovské 

zodpovědnosti. S tímto velmi úzce souvisí § 57, který stanovuje povinnost orgánů 
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sociálně-právní ochrany zachovávat mlčenlivost ve vztahu k oznamovateli. Oznamovací 

povinnost mají státní orgány, školy, pověřené osoby, zdravotnická zařízení a další 

zařízení, která jsou určená dětem. Také dítě má právo požádat o pomoc příslušné 

orgány, které mají povinnost tuto pomoc dítěti poskytnout. V zákoně je dále upraveno i 

poskytování sociálně-právní ochrany i jinými subjekty. Ochranu dětí mohou vykonávat 

jednotlivci, kteří získali pověření od Krajského úřadu. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Do praktické části mé absolventské práce jsem zařadila rozhovory s náhodně vybranými 

občany různých věkových kategorií. Cílem bylo zjistit úroveň informovanosti široké 

veřejnosti o problematice týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí. Dále jsem 

zpracovala rozhovor se sociální pracovnicí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc Klokánek. Cílem tohoto výzkumu bylo blíže se seznámit se zařízením, kam jsou 

ohrožené děti nejčastěji umísťovány, pokud je zjištěno a potvrzeno podezření na týrání, 

zanedbávání či zneužívání dítěte. V závěru své praktické části jsem popsala případ, kdy 

byla prokázána zanedbávající výchova rodiči s náznaky týrání. 

3.1 ROZHOVORY 

Před pražským obchodním centrem jsem oslovila 25 náhodně vybraných osob různé 

věkové kategorie, z toho 7 osob bylo ochotno mi poskytnout následující rozhovory. 

ROZHOVOR č. 1 

Základní informace: 

 Jméno: Klára 

  Věk: 37 let 

 Stav: vdaná 

 Zaměstnání: bankovní poradkyně 

______________________________________________________________________ 

1. Setkal/a jste se někdy osobně nebo ve svém okolí s týráním, zneužíváním 

nebo zanedbáváním dítěte? Pokud ano, můžete trochu popsat tento případ? 

Ano, když jsem byla malá, u sousedů matka týrala své tři děti.  
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2. Jak byste se zachoval/a v případě, že by se ve Vašem okolí tento problém 

vyskytl? 

Kontaktovala bych organizace, který se tím zabývají. 

3. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem? Pokud ano, můžete některou uvést a případně popsat její 

činnost? 

FOD Klokánek, Naše dítě, Dětské krizové centrum. 

4. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že dochází k týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí? 

Vidím několik příčin, které se mohou libovolně prolínat. Je to např. nízká inteligence a s 

tím spojená nízká vzdělanost, chudoba, nezaměstnanost, stres, velká autoritativnost a 

kritičnost rodičů, psychické problémy, rozdílné názory  atd. 

5.  Myslíte si, že jsou děti dostatečně informovány o tom, na koho se mohou 

obrátit s žádostí o pomoc v případě, že se stanou obětí týrání, zanedbávání či 

zneužívání? 

Myslím si, že v současné době je informovanost větší. Dříve tomu tak nebývalo. 

6. V čem by měla, podle všeho názoru, spočívat prevence týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí? 

Velká informovanost dětí, aby rozpoznaly nebezpečí, aby věděly kam se obrátit pro 

pomoc. Spolupráce školy, pediatrů a sociálních pracovníků při sledování rodin. Vyškolení 

pedagogů v této problematice, protože ve škole dítě tráví mnoho času a je tam prostor 

na případné odhalení týrání dítěte. Vytipování rizikových skupin obyvatelstva a jejich 

sledování. 
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7. Jak byste potrestal/a pachatele, který se dopustil násilí na dítěti? 

Prováděla bych mu stejné věci, jaké on prováděl dítěti. 

ROZHOVOR č. 2 

Základní informace: 

  Jméno: Martina L. 

  Věk: 20 let 

  Stav: svobodná 

  Zaměstnání: studentka 

______________________________________________________________________ 

1. Setkal/a jste se někdy osobně nebo ve svém okolí s týráním, zneužíváním 

nebo zanedbáváním dítěte? Pokud ano, můžete trochu popsat tento případ? 

Ne, nesetkala. 

2. Jak byste se zachoval/a v případě, že by se ve Vašem okolí tento problém 

vyskytl? 

Nejprve bych se příbuzných nebo opatrovníků zneužívané či týrané osoby/dítěte 

zeptala, jestli je vše v pořádku. V případě jasných známek zneužívání nebo zanedbávání 

nebo jasně lživých odpovědí, bych případ ohlásila na příslušný úřad – odbor sociálních 

věcí a zdravotnictví, případně policii. 

3. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem? Pokud ano, můžete některou uvést a případně popsat její 

činnost? 

Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí, Nadace Naše dítě. 
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4. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že dochází k týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí? 

Hlavně psychická nezralost a sociální nevyspělost rodičů nebo partnera. Dále jejich 

velká vytíženost, neustálý stres, tlak, zátěž okolí, vysoké požadavky a očekávání, málo 

času na sblížení, nedostatek příležitostí k trávení volného času společně, brzké odloučení 

dítěte od rodičů (matka dá dítě do jeslí, jelikož musí do práce), vznikají pouze povrchní 

citové vazby. 

5. Myslíte si, že jsou děti dostatečně informovány o tom, na koho se mohou 

obrátit s žádostí o pomoc v případě, že se stanou obětí týrání, zanedbávání či 

zneužívání? 

Co se týká informovanosti dětí, to záleží na výchovně-vzdělávací instituci nebo 

organizaci, kterou dítě navštěvuje. Jsou školy, které mají preventivní program dobře 

rozběhlý a je na vysoké úrovni a děti jsou informovány jak v rámci výuky (v MŠ, ZŠ, SŠ), 

tak i v rámci mimoškolních aktivit a při zájmových útvarech. Na druhou stranu jsou zde 

školy, kdy výchovný poradce není člověk na svém místě a podpora prevence se z jeho 

strany bohužel nedá očekávat. 

6. V čem by měla, podle všeho názoru spočívat prevence týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí? 

Informovanost - co je to týrání/zneužívání, jaké jsou příčiny, jaké jsou známky, jaké jsou 

projevy, jaké jsou důsledky, jak se bránit, komu to říct. Znát potřebná čísla, organizace. 

Vědět, jak poznat člověka, kterému můžeme věřit a který bude věřit nám. A hlavně v 

budování zdravého sebevědomí a sebeúcty. 

7. Jak byste potrestal/a pachatele, který se dopustil násilí na dítěti? 

Jakéhokoliv trýznitele bych potrestala velmi přísně, nejen odnětím svobody, ale také 

povinnou léčbou. A ty, co se dopustí trestného činu na dítěti, výjimečným trestem. Řekla 

bych, že tento systém je v ČR hodně nedokonalý. 
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ROZHOVOR č. 3 

Základní informace: 

  Jméno: Václav H. 

  Věk: 44 let 

  Stav: rozvedený 

  Zaměstnání: elektrotechnik 

______________________________________________________________________              

1. Setkal/a jste se někdy osobně nebo ve svém okolí s týráním, zneužíváním 

nebo  zanedbáváním dítěte? Pokud ano, můžete trochu popsat tento  případ? 

Ne, s tím jsem se nesetkal. Slyšel jsem to jen z médií. 

2. Jak byste se zachoval/a v případě, že by se ve Vašem okolí tento problém 

vyskytl? 

To samozřejmě záleží na formě týrání a pokud by se to muselo řešit neodkladně, tak 

bych to řešil svým vlastním zásahem a nebo by třeba stačilo informovat patřičné úřady 

a nebo jednoduše dát podnět na nějakou linku bezpečí. 

3. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem? Pokud ano, můžete některou uvést a případně popsat její 

činnost? 

První, co mne hned napadá, je Klokánek, ale jeho činnost v hlubším kontextu neznám. 

Vím, že tam týrané děti končí a že je tam o ně postaráno. Jinak také existuje sociální 

odbor, který se tímto problémem zabývá a řeší následné kroky. 
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4. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že dochází k týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí? 

Je to závislé od mentality a také duševního zdraví jednotlivce. Dále má na tom určitě 

veliký podíl to, jak funguje rodina a zda-li jsou finančně zajištěni (nezaměstnanost). 

Jinak další spouštěcí faktor může být alkohol a drogy. 

5. Myslíte si, že jsou děti dostatečně informovány o tom, na koho se mohou 

obrátit s žádostí o pomoc v případě, že se stanou obětí týrání, zanedbávání či 

zneužívání? 

Co se týká informovanosti o možnosti pomoci a dítě se pro ni rozhodne, tak určitě je 

veliký potenciál v internetu. Jsou tam možnosti zjistit cokoliv a také by to mělo jít řešit i 

přes školu. 

6. V čem by měla, podle všeho názoru spočívat prevence týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí?    

Na prvním místě by měl stát vytvořit pro rodiny sociální jistoty. Myslím si, že se  to dnes 

dost zanedbává. 

7. Jak byste potrestal/a pachatele, který se dopustil násilí na dítěti? 

Momentálně nevím, ale určitě bych nebyl benevolentní. Asi bych byl dost  zaujatý, neboť 

týrání dětí bytostně nesnáším a odsuzuji. 
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ROZHOVOR č. 4 

 Základní informace: 

  Jméno: Věra Z. 

  Věk: 77 let 

  Stav: vdova 

  Zaměstnání: důchodkyně 

______________________________________________________________________ 

1. Setkal/a jste se někdy osobně nebo ve svém okolí s týráním, zneužíváním 

nebo  zanedbáváním dítěte? Pokud ano, můžete trochu popsat tento  případ? 

Četla jsem to v Blesku. Je to hrozné, dřív to nebývalo. 

2. Jak byste se zachoval/a v případě, že by se ve Vašem okolí tento problém 

vyskytl? 

Vůbec nevím, asi bych se svěřila dceři a ta by se toho ujala. 

3. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem? Pokud ano, můžete některou uvést a případně popsat její 

činnost? 

Nemohu si na žádnou vzpomenout. 

4. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že dochází k týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí? 

Dnešní doba je uspěchaná, rodiče nemají na své děti čas a bude hůř. Kam to spěje, to 

tedy nevím. 
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5. Myslíte si, že jsou děti dostatečně informovány o tom, na koho se mohou 

obrátit s žádostí o pomoc v případě, že se stanou obětí týrání, zanedbávání či 

zneužívání? 

To nedokážu posoudit. 

6. V čem by měla, podle všeho názoru spočívat prevence týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí? 

Rodiče by se měli věnovat svým dětem a ne se hnát jen za penězi. Dřív nebyly žádné 

vymoženosti, my jsme neměli ani televizi, ale rodiče s námi trávili hodně času, chodili 

jsme po výletech a vzpomínky na to období mám dodnes. 

7. Jak byste potrestal/a pachatele, který se dopustil násilí na dítěti? 

Tresty hodně vysoké. Pokud někdo ubližuje bezbrannému dítěti, tak nemám slitování. 

ROZHOVOR č. 5 

Základní informace: 

  Jméno: Josef J. 

  Věk: 51 let 

  Stav: rozvedený 

  Zaměstnání: chemik 

______________________________________________________________________               

1. Setkal/a jste se někdy osobně nebo ve svém okolí s týráním, zneužíváním 

nebo  zanedbáváním dítěte? Pokud ano, můžete trochu popsat tento  případ? 

Slyšel jsem to v televizi. 



 58

2. Jak byste se zachoval/a v případě, že by se ve Vašem okolí tento problém 

vyskytl? 

Nevím. 

3. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem? Pokud ano, můžete některou uvést a případně popsat její 

činnost? 

Ne. 

4. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že dochází k týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí? 

Primitivnost rodičů, jejich nevzdělanost. Nechápu, proč si takoví lidé pořizují děti. 

5. Myslíte si, že jsou děti dostatečně informovány o tom, na koho se mohou 

obrátit s žádostí o pomoc v případě, že se stanou obětí týrání, zanedbávání či 

zneužívání? 

Nevím. 

6. V čem by měla, podle všeho názoru spočívat prevence týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí? 

Měly by se hlídat rodiny, kde už došlo k nějakým např. výchovným problémům. 

7. Jak byste potrestal/a pachatele, který se dopustil násilí na dítěti? 

Zavedl bych tresty mučení, to že je pachatel ve vězení, má jídlo, nic nemusí dělat, není 

řešení. 



 59 

ROZHOVOR č. 6 

Základní informace: 

  Jméno: Jana V. 

  Věk: 30 let 

  Stav: vdaná 

  Zaměstnání: mateřská dovolená 

______________________________________________________________________     

1. Setkal/a jste se někdy osobně nebo ve svém okolí s týráním, zneužíváním 

nebo zanedbáváním dítěte? Pokud ano, můžete trochu popsat tento případ? 

Starší syn mi něco říkal, že jeho spolužačka ve třídě měla nějaké problémy se 

zanedbáváním, ale blíž o tom případu nevím. Jinak nedávno jsem viděla nějaké kauzy v 

televizi. 

2. Jak byste se zachoval/a v případě, že by se ve Vašem okolí tento problém 

vyskytl? 

Asi bych to nahlásila na policii. 

3. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem? Pokud ano, můžete některou uvést a případně popsat její 

činnost? 

Fond ohrožených dětí? Nebo nevím přesně, jak se ta organizace jmenuje. Pak mě 

napadá Linka bezpečí. 
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4. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že dochází k týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí? 

No, vůbec si nedokážu představit, že někdo může týrat své děti. Je to pro mě 

nepochopitelné. Ale příčina bude určitě v rodině, zřejmě jde o nějaké sociálně slabé 

rodiny, kde nikdo nepracuje. Ale nevím, nemám s tím zkušenost. 

5. Myslíte si, že jsou děti dostatečně informovány o tom, na koho se mohou 

obrátit s žádostí o pomoc v případě, že se stanou obětí týrání, zanedbávání či 

zneužívání? 

Nevím, zda ostatní děti, ale já se snažím moje děti vést ke všímavosti vůči ostatním a o 

tomto tématu jsme si povídali. 

6. V čem by měla, podle všeho názoru spočívat prevence týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí? 

Měly by být více podporovány rodiny s dětmi. Je to velmi nákladná záležitost a stát 

rodinám hází klacky pod nohy. Rodiče si pak mohou vylévat vztek na dětech. Určitě také 

větší informovanost třeba ve školách.  

7. Jak byste potrestal/a pachatele, který se dopustil násilí na dítěti? 

Tresty bych dala co nejvyšší. Týrané dítě si nese psychické následky celý život. 
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ROZHOVOR č. 7 

Základní informace: 

  Jméno: Ivana K. 

  Věk: 47 let 

  Stav: rozvedená 

  Zaměstnání: nákupčí 

______________________________________________________________________ 

1. Setkal/a jste se někdy osobně nebo ve svém okolí s týráním, zneužíváním 

nebo zanedbáváním dítěte? Pokud ano, můžete trochu popsat tento případ? 

No, trochu jste mě otázkou zaskočila. Ano. Během našeho rozvodového období byl syn v 

podstatě zneužíván, coby prostředek ublížení mé osobě svým otcem. Ten se jej snažil 

manipulovat, učil ho lhát, aby šel proti mně. V té době se ho syn bál, neboť otec je 

cholerik. Dnes již, kdy je synovi 26 let a otevřeně jsme schopni o tom již hovořit, se 

přizná, že v té době se jej bál, proto jednal ve prospěch otce. 

2. Jak byste se zachoval/a v případě, že by se ve Vašem okolí tento problém 

vyskytl? 

Snažila bych se asi sehnat nějakou vhodnou pomoc, nejdříve zjistit, jaká pomoc v jaké 

formě je nejvhodnější, někoho s podobnými problémy nebo zkušenostmi, případně 

využít různé telefonické linky pro různé pomoci s různými problémy. 

3. Znáte nějakou organizaci, která se zabývá pomocí týraným, zneužívaným a 

zanedbávaným dětem? Pokud ano, můžete některou uvést a případně popsat její 

činnost? 

Osobně neznám, našla bych si na internetu. Myslím ale, že Klokánek se zabývá týranými 

dětmi. 
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4. V čem vidíte hlavní příčinu toho, že dochází k týrání, zneužívání a zanedbávání 

dětí? 

V nezdravé společnosti, která nemá správně nastavené hodnoty, pravidla. V současné 

době jsou lidé především ovlivňováni nezdravým pohledem médií, působí na ně formou 

strachů, vytváří se u lidí nezdravé závislosti, nefunguje zde  žádný právní řád, nejsou 

trestáni ti, kteří něco způsobili atp. 

5. Myslíte si, že jsou děti dostatečně informovány o tom, na koho se mohou 

obrátit s žádostí o pomoc v případě, že se stanou obětí týrání, zanedbávání či 

zneužívání? 

Děti jsou dnes, myslím, mnohem lépe informované o případných možnostech pomoci 

než tomu bylo dříve. Jenom si myslím, že možná není potom zajištěna úplně dobrá péče 

v případě, že dítě poprosí o pomoc, zda jsou vytvořeny vhodné podmínky pro jeho další 

zdravý vývoj. 

6.V čem by měla, podle všeho názoru spočívat prevence týrání, zneužívání a 

zanedbávání dětí? 

Změnou hodnot ve společnosti, v rodinách. Působením informačních médií pozitivním 

způsobem. Totální změnou v právním řádu společnosti. Změnou funkce peněz ve 

společnosti. Pěstování takových hodnot jako je poctivost, pravdomluvnost, pracovitost, 

pomoc druhým, ohleduplnost. 

7. Jak byste potrestal/a pachatele, který se dopustil násilí na dítěti? 

Snažila bych se mu pomoci, ten problém je někde uvnitř něho, on vyrůstal v 

problémovém prostředí, kde nastala nějaká blokace či problémy, má špatně nastavené 

hodnoty, prožil něco, co ovlivnilo jeho chování. Je to samozřejmě těžké, kdyby se tohoto 

násilí dopustil např. u mého vlastního dítěte. Je mi jasné, že ten problém je mnohem 

širší – ve společnosti a samozřejmě na celé planetě. Vše souvisí se vším. Myslím si, že se 
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musíme dostat k jádru problémů a snažit se jej řešit, nikoliv dalším případným násilím 

se mstít na těchto lidech, kteří jsou rukojmími této nezdravé doby. 

Z výše uvedených rozhovorů vyplývá, že přímou osobní zkušenost s týráním měl pouze 

jeden respondent, ostatní se o týrání a zneužívání dětí dozvěděli prostřednictvím médií 

či z doslechu ze svého okolí. V případě, že by se respondenti dozvěděli o týrání, snažila 

by se většina z nich kontaktovat organizace, které pomáhají ohroženým dětem nebo by 

případ oznámili na policii. Někteří tázaní dokázali vyjmenovat názvy organizací, které 

týraným a zneužívaným dětem pomáhají. Jako hlavní příčinu viděla většina z nich 

převážně v nefunkčních rodinách a jako vhodnou prevenci respondenti uváděli 

především větší osvětu v této problematice a vyšší podporu rodin ze strany státu. Dle 

mého názoru je informovanost dotazovaných v Praze o této problematice celkově 

dobrá. Z toho však nelze vyvozovat žádné obecné závěry, co do úrovně informovanosti 

široké veřejnosti v rámci celé ČR. 

3.2 ROZHOVOR SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ 

Rozhovor mi poskytla Mgr. Kateřina N., sociální pracovnice Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc Klokánek. 

8. Jaké jsou nejčastější důvody umístění dětí v Klokánku? 

Bytové, finanční důvody, ale většinou se pak v těchto rodinách objeví i jiné nedostatky, 

např. špatná školní příprava, citová deprivace, celkové zanedbávání dětí, nezvládání 

péče. Dítě tam může umístit i samoživitelka, která jde například na operaci a nemá 

možnost zajištění hlídání dítěte. Nebo pokud se ženě narodí dítě a nemůže se 

rozhodnout, zda si ho nechá nebo ne, tak může miminko na nějaký čas umístit do 

našeho zařízení, než se rozhodne, zda si dítě nechá. 
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9. Kolik dětí ročně je průměrně umístěno v Klokánku? 

Dle statistiky bylo ke dni 31.12.2009 ve všech našich zařízeních umístěno celkem 383 

dětí. Celkový počet neuspokojených žadatelů byl však 739. 

10. Jak dlouho může být dítě umístěno v Klokánku? 

Zákon ukládá umístit dítě do tohoto zařízení na dobu nezbytně nutnou, ale ohraničené 

to není. Doba pobytu dítěte je různá, pohybuje se od pár dnů až po několik let.  

11. Kam nejčastěji děti odcházejí, když vaše zařízení opustí? 

Nejčastěji se vracejí domů, některé jsou umístěné do pěstounské péče nebo se jich 

ujmou příbuzní. V některých případech odcházejí děti s rodičem do azylového domu. 

Bohužel velká část dětí končí v ústavech. 

12.  Jsou umístěné děti v péči lékařů, probíhá terapie? 

Praktická lékařka dochází do Klokánka 3x týdně. Konkrétně v našem zařízení jsou 2 

psychologové, 1x měsíčně dochází logoped, který zadá úkoly na procvičování. V případě 

potřeby se dohodne spolupráce s externími odborníky. 

13. Kdo vymýšlí celodenní program pro umístěné děti? 

O programu rozhoduje „teta“, ta zná dítě nejvíc. Pokud tedy vypozoruje, že má třeba 

dítě talent na kreslení,  tak navrhne, aby dítě navštěvovalo kroužek kreslení. Teta to 

navrhne a sociální pracovnice spolu s pracovnicí na sponzoring seženou nějaký kroužek 

kreslení a domluví s organizátorem kroužků na tento kroužek slevu apod. Pracovnice na 

sponzoring vyvěšuje pravidelně na nástěnku program různých akcí (např. divadélka a 

různé akce). 
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14. Jak je zajišťována školní výuka dětí? 

Starší děti chodí do školy samy a mladší doprovázejí do škol „tety“. Pokud má dítě trvalé 

bydliště mimo Prahu a tudíž chodí i do školy mimo Prahu, tak se v místě bydliště ze školy 

odhlásí a přihlásí se do školy, která je nejblíže Klokánku. Některé děti navštěvují Zvláštní 

praktickou školu nebo Speciální školu. 

15. Kolik je v zařízení zaměstnanců? Je omezen věk „tet“, které mají děti na 

starosti? 

Záleží na velikosti zařízení. Zde v tomto zařízení je 24 stálých tet, 3 pomocné tety, 2 

sociální pracovnice, 2 psychologové, vedoucí pracovnice. Na jeden byt jsou vždy dvě 

tety. Optimální věk tet je od 21 let, horní hranice není nějak vymezena. 

16. Jaké je požadované vzdělání u „tet“, které se starají o děti? 

Podmínkou je maturita. Výhodou je pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání. 

Každý zájemce o zaměstnání v Klokánku musí absolvovat dobrovolnický týden v tomto 

zařízení, aby zjistil, co práce v tomto zařízení obnáší. Pokud má i nadále zájem zde 

pracovat, tak se musí následně podrobit psychologickému testu a pak si musí udělat 

„Kurz pracovníka v sociálních službách“, tento kurz hradí FOD. 

17. Provozuje Klokánek nějakou speciální telefonní linku? 

V Klokánku fungují nepřetržitě služební telefony, tety mají vždy jeden telefon a střídají si 

službu. Dále má telefon každá sociální pracovnice a vedoucí zařízení. Číslo telefonu je 

uvedené na webových stránkách. V případě nutnosti je dítě ihned umístěno na vlastní 

žádost na jeden den do zařízení. Klokánek následně kontaktuje OSPOD. 

18. Co byste zlepšila v Klokánku z pohledu sociální pracovnice? 

Co bych zlepšila? Je toho opravdu hodně. V první řadě bych zvýšila požadavky na 

vzdělání v pracovní pozici „tet“. Psychologické testy u přijímacího řízení mi přijdou 

nedostačující.  Též finanční ohodnocení tet a všech zaměstnanců je velmi nízké. Bohužel 
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se občas stává, že je mzda vyplácená se zpožděním a zaměstnanec, který má třeba úvěr, 

s tím má pak velké problémy. Chybí péče o tety, tato práce je velmi psychicky náročná a 

odpovědná. Měla by probíhat kvalitní supervize, ta bohužel chybí. Dále nám působí 

problémy zdlouhavost a nepružnost v jednání s úřady a soudy.  

3.3 KAZUISTIKA 

Osobní anamnéza 

Rodiče: matka Martina, nar. 1981, otec Jiří, nar. 1971 

Sourozenci: Lenka, nar. 2003, Monika, nar. 2004, Filip, nar. 2006 

Sociální anamnéza 

Sourozenci obývají s rodiči jeden pokoj. Žijí v otřesných hygienických podmínkách. 

Matka je nezaměstnaná, otec pracuje jako řidič taxi. Na rodinu bylo anonymně podáno 

oznámení. 

Dne 7. 12. 2007 byli Lenka, Monika a Filip přijati do Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc Klokánek 

Usnesením Okresního soudu v Kladně ze dne 8. prosince 2007 byly nezletilé děti Lenka, 

Monika a Filip předány do péče FOD Klokánek, Komenského 454, Praha-západ, 

Hostivice, a to předběžným opatřením podle ustanovení § 76a občanského soudního 

řádu. Soud tak rozhodl na základě skutečností zjištěných při šetření v místě bydliště 

dětí, když byl zjištěn velký nepořádek, špína a zápach v celém domě. Matka přiznala, že 

péči o děti nezvládá, její manželství s otcem je v krizi, ona je z toho psychicky 

vyčerpána. Otec tehdy uvedl, že ani on se o děti nemůže starat, jelikož pracuje na noční 

směny. Předběžným opatřením tedy byly zatímně poměry k dětem upraveny.  

Soudním usnesením ze dne 20. prosince 2007 pak soud zahájil řízení o úpravě poměrů 

k nezletilým dětem. V průběhu řízení byl podán návrh na svěření nezletilých dětí do 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc FOD Klokánek, s tím, že děti jsou v tomto 
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zařízení spokojené, prospívají velmi dobře, rodiče je tam navštěvují, ale v tuto chvíli 

zatím ještě nemají vytvořeny podmínky pro to, aby mohli o děti pečovat sami. 

Zpráva z FOD Klokánek: 

Při přijetí děti působily zanedbaným dojmem, byly ušmudlané, zapáchající a oblečené 

ve špinavém oblečení. U Filípka se záhy po přijetí objevil průjem se zvýšenou teplotou a 

12.12.2007 byl hospitalizován na infekčním oddělení FN Bulovka. Vyšetření prokázalo 

přítomnost kampylobaktera ve stolici, což může být následek hygienicky závadného 

prostředí, ve které děti žily, nedostatečné tepelné zpracování masových pokrmů apod. 

Tato skutečnost znamenala pro „tetu“ (interní termín zařízení označující osobu, která 

pečuje o děti) povinnost podstoupit výtěry a dbát velmi striktně na dodržování 

hygienických postupů, aby nedošlo k přenosu nákazy na ostatní děti a zaměstnance v 

rámci zařízení. Průjem měly i Lenka a Monika, kontrolní výtěr stolice však neprokázal 

přítomnost kampylobaktera a na úpravu stolice užívaly Endiaron a Hilac, problémy 

vymizely asi po pěti týdnech. Vzhledem k tomu, že děti neuměly rozlišovat barvy, 

skládat puzzle, verbální komunikace byla značně opožděná a nezvládaly jiné běžné 

činnosti přiměřené jejich věku, nasvědčuje, že děti vyrůstaly nejen v hygienicky 

závadném, ale i v nedostatečně podnětném prostředí. 

Od 7. 12. 2007 navštívili rodiče děti v těchto dnech: 

22. 12. 2007 v době od 11:25 do 12:15 hod. 

29. 12. 2007 v době od 14:00 do 14:15 hod. 

4. 1. 2008 v době od 14:15 do 15 hod. 

7. 1. 2008 v době od 10:30 do 11:30 hod. 

21.1. 2008 otec (s babičkou) v době od 14:00 do 15:30 hod. 

18. 2. 2008 otec (s tetou) v době od 14:30 do 16:30 hod. 

4. 3. 2008 v době od 14:40 do 15:50 hod. 

9. 4. 2008 v době od 13:50 do 15:00 hod. 

22. 4.2008 v době od 14:20 do 15:00 hod. 

8.5. 2008 v době od 14:10 do 15:15 hod. 

20. 5. 2008 v době od 13:30 do 15:15 hod. 
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Zpočátku děti na příchod rodičů reagovaly rozpačitě a při kontaktu s nimi působily 

nejistě. Podle vyjádření „tety“ po jejich návštěvě v noci špatně spaly, budily se a křičely 

ze spánku, postupně však došlo k jejich zklidnění. „Teta“ u dětí zaregistrovala i 

nepřiměřené reakce na prudký pohyb a na zvýšený hlas, kdy se „kryly“ a byly ustrašené. 

To však vlivem citlivého a vstřícného přístupu ustoupilo a z ustrašených dětí se staly 

děti usměvavé a spokojené. „Teta“ si též povšimla, že otec před dětmi nevybíravě a 

hrubě mluvil s matkou. 

Děti se v Klokánku brzy zadaptovaly a celkově zklidnily. Dělají velké pokroky ve vývoji, 

zejména v oblasti verbální, kde bylo patrné největší opoždění. Lenka a Monika jsou v 

péči logopedky, která do Klokánku dochází jednou měsíčně. Na závěr zprávy je uveden 

zdravotní stav nezletilých. 

Soud v řízení provedl dokazování jednak zprávami FOD Klokánek, zprávou opatrovníka 

nezletilých dětí pro řízení, byl proveden pohovor s oběma rodiči mimo jednání a při 

jednání vyslechnuta matka. 

Rodiče před soudem při přípravě jednání uvedli, že děti jsou skutečně v Klokánku, oni je 

tam navštěvují, řeší manželskou krizi, ale chtějí se dát dohromady, najít si společné 

bydlení, zajistit si tak vhodné podmínky pro péči o nezletilé děti a tyto si vzít zpět k 

sobě. Rodiče souhlasili, aby do doby, než bude vydáno konečné rozhodnutí, děti zůstaly 

v Klokánku. Rodiče také vzali na vědomí, že dokud nebudou mít vytvořeny vhodné 

podmínky pro péči o děti, není pravděpodobné, že by mohlo být rozhodnuto v jejich 

prospěch, to je tak, že by si mohli vzít děti domů. Rodiče slíbili, že ihned poté, co zajistí 

pro sebe a děti vhodné bydlení, sdělí soudu adresu, aby mohlo být provedeno šetření v 

rodině.  

V mezidobí rodiče soudu nesdělili žádné podstatné nové okolnosti k tomu, že by si 

zajistili nové vhodné bydlení pro sebe a děti, naopak soudu byly doručeny zprávy 

opatrovníka dětí a FOD Klokánek, ze kterých soud zjistil, že otec nezletilých je v 

současné době ve výkonu trestu ve Věznici ve Vinařích, v místnosti, ve které bydlí ve 
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svém trvalém bydlišti, se jinak nic nezměnilo, tato místnost bude dávána do pořádku 

tak, aby děti za ním mohly chodit na návštěvy. Matka zejména v průběhu srpna 

intenzivně všechny děti navštěvuje v FOD Klokánek, chodí za nimi pravidelně každý 

týden, věnuje se jim průměrně 2-3 hodiny. Našla si zaměstnání a začala spolupracovat s 

Úřadem městské části Prahy 3, který se za její součinnosti snaží její situaci řešit. Nyní 

však ani ona ještě nemá vytvořeny vhodné podmínky, zejména zázemí bydlení, aby 

mohla o děti sama pečovat. Děti v FOD Klokánek velmi dobře prospívají, po zdravotní 

stránce jsou v pořádku, dělají pokroky ve svém vývoji a to po stránce psychické i 

motorické. 

Matka před soudem jako účastnice řízení uvedla, že manželskou krizi s otcem dětí se 

vyřešit nepodařilo, otec je ve výkonu trestu, jsou v písemném kontaktu, ona si shání 

bydlení, dochází za dětmi, určitě by do budoucna chtěla o ně pečovat sama, ale v 

současné době k tomu nemá podmínky. Ví, že děti jsou v Klokánku spokojené a proto 

souhlasí s tím, aby byly do Klokánku zatím svěřeny. Našla si zaměstnání jako prodavačka 

– pokladní v drogerii Droxi a má 8 až 9.000 Kč měsíčně čistého. Ví, že by měla platit 

Klokánku za pobyt dětí, ale ještě si to nevyřídila. Je jí také jasné, že k nezletilým dětem 

má vyživovací povinnost. 

Na základě takto provedeného dokazování soud dospěl jednoznačně k závěru, že jsou 

dány podmínky pro to, aby byly upraveny poměry k nezletilým dětem, neboť rodiče 

dětí nežijí společně, společně nezajišťují potřeby svých dětí, navíc ani jeden z nich v 

současné době nemá vhodné podmínky pro to, aby mohl o děti pečovat samostatně. V 

FOD Klokánek jsou děti spokojené, péče o ně je řádně zajištěna. 

Na základě těchto okolností Okresní soud v Kladně vydal dne 12. 9. 2008 tento 

rozsudek: 

Nezletilé děti Lenka, nar. 2003, Monika, nar. 2004 a Filip, nar. 2006 se svěřují do 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, FOD Klokánek, se sídlem Komenského 

454, Hostivice. 
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Matka je povinna počínaje dnem 1. října 2008 platit na výživu nezletilé Lenky částku 

500 Kč měsíčně, na výživu nezletilé Moniky 400 Kč měsíčně a na výživu nezletilého 

Filipa částku 300 Kč měsíčně s tím, že výživné je povinna poukazovat k rukám FOD 

Klokánek vždy do každého 25. dne v měsíci předem. 

Otec je povinen počínaje dnem 1. října 2008 platit na výživu nezletilé Lenky částku 500 

Kč měsíčně, na výživu nezletilé Moniky částku 400 Kč měsíčně a na výživu nezletilého 

Filipa částku 300 Kč měsíčně s tím, že výživné je povinen poukazovat k rukám FOD 

Klokánek vždy do každého 25. dne v měsíci předem. 

Zájem o děti se ze strany rodičů v průběhu pobytu dětí v Klokánku bohužel úplně 

vytratil. Otec poté, kdy byl vzat do vazby, se o děti již žádným způsobem nezajímal. 

Matka děti navštívila naposledy 4. 11. 2008, dne 12. 11. 2008 pak telefonovala, že 

nebude delší dobu za dětmi chodit z důvodu svého zdravotního stavu (problémy s 

kolenem). Od tohoto data se ale zájem žádným způsobem neprojevuje. Děti občas 

navštíví babička. Otec ke dni 31. 7. 2009 dluží na výživném částku 21.900 Kč.  Matka 

dluží ke dni 30. 6. 2009 dluh ve výši 20.700 Kč. 

Na základě těchto skutečností a vytvoření citové vazby mezi dětmi a „tetou“, která s 

nimi celou tu dobu pobývala v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, 

podala paní   Zdena („teta“) návrh na svěření nezl. Lenky, nezl. Moniky a nezl. Filipa do 

pěstounské péče. 

Na základě tohoto návrhu byly vypracované nové psychologické posudky dětí. 

Zprávy o psychologickém vyšetření dětí ze dne 11. 3. 2009 

Lenka, Monika a Filip byli již psychologicky vyšetřeni v roce 2008, avšak nynější 

vyšetření souvisí s návrhem o umístění všech tří sourozenců do náhradní rodinné péče. 
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Filip, nar. 2006 

Metody: použita byla Gesellova vývojová škála, pozorování, informace „tety“, která o 

Filipa v Klokánku pečovala. 

Při vyšetření je Filip aktivní, velmi dobře navazuje sociální kontakt, po celou dobu je 

pozitivně laděný s výrazným zájmem o předměty, dobře se zapojuje do řízené hry a také 

si vydrží hrát soustředěně sám, aniž by vyžadoval častý kontakt. 

Současná vývojová úroveň: 

Adaptivní chování: 30 měsíců 

Kostky: přidá komín k vlaku. Peletky a lahvička: vhodí peletky po jedné. Deska: ihned se 

přizpůsobí rotaci. Barevné tvary: umístí 4. 

Hrubá motorika: 36 měsíců 

Skok: do dálky, sounož. Překoná určitou vzdálenost. Stoj: na 1 noze, 2 s. 

Jemná motorika: 36 měsíců 

Kreslení: drží tužku prsty (dospělým způsobem, ne v dlani). Spontánně kreslí kola. 

Křížek napodobit nedovede. Nůžky: zkouší stříhat. 

Řeč: 24-30 měsíců 

Špatná srozumitelnost, při opakování po dospělém výslovnost lepší, jmenuje obrázky 

na pokyn, předměty a části těla, u předmětů dokáže uvést užití. 

Sociální chování: 36 měsíců 

Sociálně vnímavý, citlivý na potřeby druhých. 
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Dobře se soustředí na činnosti, ve hře je schopen vyčkat a střídat se. Jí a obléká se pod 

dohledem sám, tělesná čistota: obstará se sám, v noci suchý. Komunikace: střídání ve 

hře. Počká, když je na řadě jiné dítě nebo dospělý. Hra: asociativní hra. Více dětí se 

účastní stejné činnosti, s četnými vzájemnými vztahy. 

Závěr a doporučení: 

Filip je milé, pozitivně laděné dítě, které si umí získat sociální pozornost. 

Psychomotorický vývoj je stále ještě nerovnoměrný se závažně zpožděnou schopností 

agresivní řeči. Tady je Filip stejně jako jeho starší sestry na vývojově mladší úrovni. 

Filip udělal ve svém vývoji v Klokánku veliký pokrok, je velmi šikovný. V oblasti hrubé a 

jemné motoriky a sociálního chování je v rámci normy, v oblasti adaptivity a řeči 

zpožděn zhruba na 24-30 měsíců. Přes velký vývojový skok deficit z prožité deprivace 

stále přetrvává a nejvýrazněji se projevuje převážně v opožděných řečových 

schopnostech. Výslovnost má stále velmi nesrozumitelnou, ale porozumění dobré. 

Vzhledem k pokrokům, jež Filip dělá a také nejkratší době, kterou strávil v deprivačním 

prostředí, má ze všech třech sourozenců nejoptimističtější prognózu vývoje. Doporučuji 

jej co nejdříve vřadit do náhradní rodinné péče, ideálně úplnou rodinu s mužským 

vzorem. 

 Monika, nar. 2004 

K vyšetření byly použity tyto metody: pozorování, rozhovor, kresba postavy, rodiny, 

rozhovor s „tetami“, které se o Moniku v Klokánku starají. 

Dle výpovědi tety dívenka dělá velké pokroky ve všech oblastech. Monika ocení, když se 

jí dospělý  individuálně věnuje, při vyšetření tedy ochotně a ráda spolupracuje, při práci 

je snaživá. Kreslí se zájmem, tužku drží lehce v levé ruce. Došlo k velkému zlepšení v 

grafomotorice, v lednu byla v kresbě postava nepoznatelná, v září ve stádiu hlavonožce 

a nyní je znát další pokrok, kresba je naprosto v normě. 
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Je samostatná v sebeobsluze, ráda pomáhá s domácími pracemi. Během jejího pobytu 

v Klokánku došlo ke zlepšení v koncentraci na hru, ráda si hraje s panenkami, spolu se 

starší sestrou Lenkou a bráškou Filipem hrají hru rolí (např. na maminku a tatínka). 

Občas mívá problémy kooperovat s oběma sourozenci, s ostatními dětmi a snaží se 

příliš prosazovat vlastní zájmy na úkor druhých. Po svém přijetí ze začátku velmi často 

trucovala a vztekala se, toto chování stále ustupuje a v současné době se tyto reakce 

vyskytují již spíše ojediněle. 

K určení úrovně rozumových schopností byl použit Stanfordský Binetův inteligenční 

test. Celkově odpovídá pásmu podprůměru. Znatelný posun k lepšímu nastal v 

subtestech verbálního myšlení (slovník, porozumění, absurdity). Řeč je lépe 

srozumitelná, má větší slovní zásobu, mluví ve větách,byť s častými agramatismy. Učí se 

jednoduché říkanky a básničky, ráda zpívá. Dokáže už také krátce vyprávět o tom, co se 

událo. V učení je výrazně bystřejší než starší sestra Lenka. 

Závěr a doporučení: 

Monika udělala od svého přijetí do Klokánku, stejně jako její sourozenci, velký pokrok a 

to především v oblasti grafomotoriky a řeči (podstatné zlepšení výslovnosti a rozšíření 

slovní zásoby). Přesto jí lze stále rozumět s obtížemi. Celková úroveň rozumových 

schopností se pohybuje v oblasti podprůměru. Doporučuji se nyní nadále zaměřovat na 

rozvoj řeči, jak tomu již péči tet probíhá. (logopedická cvičení ve spolupráci s 

logopedkou, rozvoj slovní zásoby, učení básniček a písniček). Další posun k lepšímu je v 

délce soustředění, samostatně či s ostatními dětmi si nyní vydrží hrát dlouhou dobu. V 

chování celkově převládá živější temperament, silná potřeba individuální pozornosti, 

reaktivní výchovné problémy (sociálně provokativní typ adaptace). Monika je zřejmě ze 

všech sourozenců výchovně nejnáročnější, bude vyžadovat dlouhodobě emočně vřelý, 

ale současně i pevný a důsledný výchovný přístup. 

S ohledem na aktuální prožívání dívky a zajištění dalšího příznivého vývoje je vysoce 

žádoucí, aby náhradní rodinná péče byla realizována co nejdříve. Lze očekávat, že v 
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laskavém a podnětném zakotvujícím prostředí, bude dívka pokračovat v pozitivním 

trendu vývoje. 

Lenka, nar. 2003 

K vyšetření byly použity tyto metody: rozhovor, volná kresba, kresba postavy, 

pozorování, reference „tet“, které o ni v Klokánku pečují. 

Dívenka křehkého, drobného dětského vzezření, pomalejšího psychomotorického 

tempa, působí mnohem mladším dojmem a není to jen výrazně opožděnou řečí. 

Kontakt navazuje okamžitě, komunikuje ve velké míře posunky, řeč stále obtížně 

srozumitelná s častými agramatismy. 

Přesto podle zpráv Lenka udělala během svého pobytu v Klokánku veliký pokrok v řeči. 

V porovnání s minulým rokem řeč dosahovala úrovně asi třiceti měsíců, byla značně 

patlavá, nesrozumitelná. Nyní je opět o něco srozumitelnější, mluví v krátkých větách, 

její slovní zásoba se více rozvinula. Pomalu se také učí jednoduché písničky a říkanky. 

Stále se učí barvy, s jistotou je rozezná, učení abstraktním pojmům u ní probíhá ztuha. 

V učení je celkově pomalejší než její mladší sestra Monika. Její inteligence aktuálně 

dosahuje hraničního pásma s lehkou mentální retardací. Je patrné zlepšení, ale zároveň 

se dá očekávat, že proces učení u ní bude probíhat pomaleji. Ale je velmi manuálně 

zručná, trpělivá, samostatná v sebeobsluze a v hygienických návycích. Ráda pomáhá s 

drobnými domácími pracemi. V grafomotorickém vývoji udělala veliký pokrok, zatímco 

minulý rok v její kresbě nebyla postava k rozeznání (pouze kružnice a čárání), během 

roku se přes stádium hlavonožce dostala nyní na úroveň zřetelné lidské postavy, byť na 

úrovni tří až čtyřletého dítěte. 

Dívka se projevuje mírně, její psychomotorické tempo je pomalejší, dle výpovědi „tety“ 

je velmi citlivá až bojácná a vyžaduje trpělivý přístup. 
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Závěr a doporučení: 

Lenka je klidné, usměvavé a citlivé dítě, u něhož se stále ještě projevují známky 

deprivačních útrap. Přesto od svého přijetí do Klokánku udělala ve svém vývoji veliký 

pokrok v řeči, v samoobsluze a grafomotorice. Učí se písničky a básničky. Dokáže si 

sama nebo se sourozenci delší dobu samostatně hrát. Její rozumové předpoklady se 

nyní pohybují v rámci širší normy, spíše blíže k hranicím lehké mentální retardace. Stále 

dělá velké pokroky, lze však předpokládat, že proces učení bude obtížnější. Dívenka 

vyžaduje stálou emoční podporu v podobě stabilního, láskyplného rodinného prostředí 

a také klidný a trpělivý přístup. 

Rozhodnutím Městské části Prahy 3, ze dne 10. 9. 2009 v právní moci dne 17. 10. 2009 

byly nezletilé děti svěřeny do péče fyzické osoby, která má zájem stát se pěstounem – 

paní Zdeny. Budoucí pěstounka převzala nezletilé v FOD Klokánek dne 10. 8. 2009. Od 

této doby nezletilé navrhovatelka vychovává ve své domácnosti, má vhodné podmínky 

pro péči o děti. 

Dle posledních zjištěných informací, které se mi podařilo získat, bylo návrhu na svěření 

všech tří nezletilých sourozenců do pěstounské péče paní Zdeně vyhověno. 

 

 

 

 



 76

4 DISKUZE 

Ve své absolventské práci jsem se zabývala problematikou týraných a jinak 

zneužívaných dětí. Toto téma zasahuje hluboko do historie, kdy děti byly považovány za 

majetek a dle toho s nimi bylo zacházeno. Doba se sice změnila, děti získaly svá práva, 

ale bohužel k týrání, zneužívání a zanedbávání dětí dochází stále.  

V roce 2009 bylo dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí v České republice 

týráno, zneužíváno a zanedbáváno celkem 4447 dětí, což je dle mého názoru opravdu 

alarmující počet.  

Problematika ohrožených dětí je velmi složitá, jelikož ne každý případ týrání, zneužívání 

či zanedbávání dítěte bývá odhalen. Prvotní pomoc týraným dětem spočívá především 

v tom, že si jedinec vůbec všimne případného podezření na tento trestný čin a následně 

ho neodkladně oznámí příslušným orgánům. Je velmi důležité, aby lidé nebyli hluší a 

slepí a byli vnímaví vůči okolí. Jedině tak lze zamezit dalšímu utrpení dětí. Forem týrání 

je neskutečně mnoho a velkým problémem zůstává, že například psychické týrání se 

velmi těžce odhaluje. 

Jak vyšlo z odpovědí většiny tázaných respondentů, tak i já se domnívám, že je velice 

důležitá osvěta. Je nutné se s touto problematikou neustále seznamovat na školách, 

v tisku, pořádat různé přednášky, besedy apod.  Je důležité, aby veřejnost byla co 

nejvíce informována. 

Ze zpracovaných rozhovorů s náhodně vybranými respondenty jsem zjistila, že úroveň 

informovanosti o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je dle 

mého názoru u respondentů v Praze,  celkem dobrá. Z toho však nelze vyvozovat žádné 

obecné závěry, co do úrovně informovanosti široké veřejnosti v rámci celé ČR. 
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Dále si myslím, že by měl  stát více podporovat rodiny s dětmi. Pokud se rodina dostane 

nezaviněně do tíživé životní situace, tak by měl stát poskytnou dostatečnou pomoc. 

V sociální sféře by mělo být zaměstnáno více sociálních pracovníků, kteří by se rodinám 

v případě krizových situací mohli dostatečně věnovat. Domnívám se, že sociální šetření 

při odebírání dětí  z rodin, by měla být důkladnější. K odebrání dítěte z rodiny by mělo 

dojít opravdu jen ve velmi závažných případech, kdy není možná náprava ze strany 

rodiny. 

Z uvedené kazuistiky vyplývá, že zařízení typu Klokánek mají svůj význam. V tomto 

konkrétním případě těžkého zanedbání tří sourozenců měly v podstatě děti velké štěstí, 

jelikož se jich ujala "teta", která o ně po celou dobu pobytu v zařízení pečovala. Nyní žijí 

všichni společně v její pěstounské péči. Zde je vidět, že pokud je případ týrání, 

zneužívání či zanedbávání dítěte odhalen včas, mají ohrožené děti dobrou šanci být 

umístěné v náhradní rodině, která jim poskytne nezbytné zázemí, lásku a péči. 

Mnoho dětí však končí v ústavech nebo se vrací zpět do rodiny a bývá otázkou času, zda 

nedojde k opakování týrání, zneužívání či zanedbávání. Bohužel kapacita zařízení 

nabízející tzv. přechodnou rodinnou péči je omezená a dle sdělení sociální pracovnice je 

žadatelů o umístění mnohem více, než lze uspokojit. To už je ovšem problematika 

týkající se nedostatku financí. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé absolventské práce bylo popsat problematiku týraných a jinak 

zneužívaných dětí. Z dostupné literatury a webových stránek jsem získávala potřebné 

informace, které jsem použila k vypracování teoretické části absolventské práce. 

V teoretické části jsem popsala vývoj postavení dítěte ve společnosti, jak z pohledu 

historického, tak z pohledu současného. Máme-li porozumět problematice týraných a 

jinak zneužívaných dětí, je nezbytné dobře porozumět zásadnímu vlivu rodiny na 

příznivý či nepříznivý vývoj dítěte. Proto jsem popisu role rodiny ve vývoji dítěte 

věnovala samostatnou kapitolu. V této kapitole jsem se rovněž pokusila vystihnout 

charakter rodiny a jeho proměny v minulosti a dnes. 

Dále jsem se podrobně zabývala popisem jednotlivých druhů týrání, zneužívání a 

zanedbávání dítěte a zmínila jsem se rovněž o důležité oblasti prevence tohoto jevu. V 

poslední kapitole teoretické části jsem uvedla přehled pomáhajících organizací 

zaměřených na problematiku týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v Praze a 

jejich činností. Většina těchto organizací má též celostátní působnost. 

V praktické části své absolventské práce jsem zpracovala rozhovory s náhodně 

vybranými respondenty různých věkových kategorií a rozhovor se sociální pracovnicí ze 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. 

Cílem rozhovorů s náhodně vybranými respondenty bylo zjistit úroveň informovanosti 

široké veřejnosti o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Cílem 

rozhovoru se sociální pracovnicí ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

Klokánek bylo získat bližší, praktický pohled na činnost této organizace.  Na závěr své 

praktické části jsem uvedla kazuistiku tří sourozenců, kteří byli do Klokánka umístěni z 

důvodu těžkého zanedbání ze strany rodičů. 

Moje absolventská práce obsahuje základní fakta o týraných a jinak zneužívaných 

dětech. Obsahuje rovněž seznam neziskových organizací působících v Praze, které takto 
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ohroženým dětem pomáhají. Jelikož pomáhajících organizací je mnoho, zaměřila jsem 

se ve svém výčtu pouze na některé.  

Při psaní své absolventské práce jsem měla rovněž na zřeteli její možné praktické 

využití. Věřím, že tato práce může dobře posloužit každému, kdo se potřebuje v 

problematice týraných a jinak zneužívaných dětí rychle zorientovat, např. zájemcům o 

práci v některé z neziskových organizací, dobrovolníkům apod. 
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РЕЗЮМЕ 

Для своей выпускной работы я выбрала тему “Спасательный круг для детей, 

подвергающихся жестокому обращению, в городе Праге“. Я очень люблю детей. У 

меня самой их трое, я знаю, что детям необходимо для счастливого детства. Я 

сильно переживаю когда узнаю о жестоком обращении с ребёнком или 

подростком в семье. Дети становятся жертвой психического, физического или 

сексуального насилия и не могут себя защитить. Целью моей выпускной работы 

было больше узнать об этой проблеме. Проблема действительно сложная. Дело в 

том, что о многих фактах жестокого обращения с детьми, злоупотребления, 

отсутствия заботы и ухода никогда никто не узнает. Детям приходится переносить 

страдания без какой-либо помощи. К сожалению, от жестокого обращения в 

ребёнке остаётся травма на всю его последующую жизнь. 

 В теоретической части своей выпускной работе я коротко описала положение 

несовершеннолетних в обществе в историческом и современном аспектах. 

Следующую главу я посвятила проблеме влияния семьи на развитие ребёнка.  

Влияние семьи на ребёнка носит принципиальный характер, оно может быть 

положительным, но и негативным. Далее я дала подробное описание отдельных 

видов жестокого обращения, злоупотребления и невнимания к ребёнку. Коротко 

затронула область профилактики этого явления. В последней главе теоретической 

части я дала обзор организаций в Праге, которые помогают таким детям и 

характеризовала их деятельность. 

В практической части моей выпускной работе я хотела методом опроса 

произвольно выбранных респондентов узнать в какой степени население 

информировано о данной проблемы. Я думаю, что очень важно, чтобы граждане  

как можно больше узнавали об этой проблеме. В случае, что где-то недалеко от 

них происходит насилие над ребёнком, они будут знать как им поступать, к кому 

обращаться, чтобы прекратить детское страдание. Дальше я описала историю 

троих детей, которых забрали из их родной семьи, так как родители вообще не 
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обращали внимания на своих детей. Детей поместили  в “Клоканек“ (“Кенгуру“) - 

центр для детей, нуждающихся в неотложной социальной помощи. 
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