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Úvod  

Dítě by mělo být chápáno jako nejcennější a nejkrásnější dar, který člověk  

ve svém životě může dostat, proto bychom si měli dětí vážit, pečovat o ně s láskou 

a poskytovat jim maximální pocit bezpečí. Měli bychom se snažit, aby každé dítě 

mohlo vyrůstat v podnětném prostředí a mohlo mít spokojený život bez trápení,  

i když nebude žít ve své biologické rodině. 

Bohužel v dnešní společnosti tomu tak není. Je mezi námi mnoho dětí, které  

ve svých rodinách mají nepříznivé podmínky pro život. Děti v rodinách trpí 

syndromem týrání, zneužívání a zanedbávání, který se souhrnně nazývá syndrom 

CAN. Někteří z nás si ani nedokážeme představit, jak se asi takové dítě cítí. 

Práce by měla směřovat k zamyšlení se nad touto tématikou. Jedná  

o závažný problém naší společnosti. 

V teoretické části bude vysvětleno co vlastně týrání, zneužívání  

a zanedbávání dětí je a jak se vyvíjelo z historického hlediska. Následně budou 

rozděleny jeho formy. Sociální práce s těmito dětmi. Něco málo z legislativy  

a pomáhající instituce. 

Cílem praktické části je přiblížit čtenářům tuto problematiku formou kazuistik  

a internetového průzkumu. K sestavení této práce byla použita odborná literatura  

a spisová dokumentace, která byla využita převážně v kazuistikách. Provedený 

internetový průzkum na otázky týkající se syndromu CAN, by měl ukázat jaké  

je povědomí společnosti o tomto tématu. Snažila jsem se shrnout tuto 

problematiku pro budoucí čtenáře. 
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1 Cíl absolventské práce 

  

1.1 Hlavní cíl: 

Cílem práce bude přiblížit čtenářům tuto problematiku a upozornit  

na skutečnosti, které vidíme kolem sebe prakticky denně, ale nejsme schopni  

je identifikovat natož pomoci. Poukázat na to, že jsou mezi námi děti, které zažívají 

pocity strachu, úzkosti, bolesti a ponížení. 

 

1.2 Dílčí cíle:  

• Vyhodnocení výsledků zkoumání různých zdrojů.  

• Poukázat na situaci kolem nás. 

 

1.3 Výzkumné nástroje: 

• práce s literaturou 

• kazuistiky 

• dotazníkové šetření 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie 

Problematika týrání, zneužívání a zanedbávání je stará jako lidstvo samo. 

Z historického hlediska byla tato problematika držena spíše v tajnosti. Syndrom CAN 

byl popsán až v 60. letech minulého století, ale i tady se jednalo  

o téma, které bylo pro společnost tabu. Definice syndromu CAN mohla vycházet  

z popisu všech forem ubližování dítěti. Popis tohoto syndromu vznikal průběžně  

ze záznamů lékařů, kteří si zapisovali nenáhodná dětská poranění. „Ještě předtím 

rozlišili Caffey (1946) a Silvermann (1953) další složité poranění dětí (zlomeniny 

žeber, nitrolební krvácení apod.) od následků úrazů a označili je jako  

„non-accidental injurie“(NAI – tj. neúrazové, úmyslné poškození v rámci krutého 

zacházení s dítětem). Definice syndromu CAN se tedy rozvijí od definice bitého 

dítěte. Poprvé syndrom bitého dítěte definoval americký lékař G. H. Kempe v roce 

1962 (Battered Child Syndrome). Kempe si během své praxe všiml nepřirozených  

a neobvyklých zranění, o kterých začal shromažďovat informace a později začal 

spolupracovat i s jinými pracovišti. Touto cestou postupně došel k této definici, 

která vedla k alarmování politiků a široké veřejnosti, aby začali podnikat nápravné 

kroky proti ubližování dětem. [DUNOVSKÝ, 1995]  

„Syndrom CAN byl na svém počátku definován jako zneužívání dítěte (Child Abuse)  

a byl rozdělen na dvě formy: Na aktivní formu, kterou je dítě ohrožováno nebo 

poškozováno násilím v jeho nejrůznější podobě a dosahu, a na pasivní formu, při níž 

je dítě poškozováno hlavně v tělesné oblasti při nedostatečném uspokojování  

jeho životních potřeb.“ [DUNOVSKÝ, 1995, s. 8]  

U nás se začali odborníci věnovat problematice CAN až v 70. letech. První evidované 

případy jsou datovány až v roce 1990. Začínali vznikat krizová centra  

a linky důvěry. 

„Za ohrožené považujeme děti, u nichž se jejich prostředí a podmínky života natolik 

odchýlily od normy, že mohou bezprostředně ohrožovat jejich vývoj  

a začleňování do společnosti." [DUNOVSKÝ, 1995, s. 15] 
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3 Rozdělení do skupin 

Špatné zacházení s dítětem, ať již úmyslné či neúmyslné chování pečující osoby, 

které je zcela mimo společenské normy a ohrožuje dítě. Rozlišujeme čtyři základní 

druhy poškozování dětí: 

tělesné týrání – nejčastěji se jedná o bití, může jít i o trhání vlasů, odpírání jídla  

a tekutin, podávání jedů apod.; 

sexuální zneužívání – jedná se o sexuální styk mezi příbuznými a ostatní druhy 

sexuálního zneužívání, spadá sem i účast dětí na výrobě pornografie; 

zanedbávání – jedná se například o tělesné zanedbávání dítěte zahrnující 

neposkytnutí výživy, zdravotní péče, ochrany před ohrožením, citové zanedbávání 

zahrnující neuspokojení citových potřeb dítěte a opuštění dítěte; 

emoční týrání – zahrnující terorizování dítěte neustálou kritikou, nadávkami a jinými 

druhy ponižování.  

Není snadné oddělit jednotlivé typy špatného zacházení. Nejvíce je rozšířeno 

špatné zacházení s dětmi formou zanedbávání – neuspokojování základních potřeb 

dítěte. [MATOUŠEK a spol., 2005] 

 

Kromě více známých základních forem syndromu CAN (týrání, zneužívání  

a zanedbávání) existují i další, méně známé formy syndromu CAN.  

To ale neznamená, že by pro dítě byly méně ohrožující. 

Systémové týrání 

Jedná se o formu týrání, která je způsobena systémem. Zvláště závažné jsou takové 

systémy, které řeší problém dítěte a jeho rodiny odebráním dítěte z rodiny,  

bez předešlé potřebné pomoci a podpory, např. formou sanace rodiny. Mělo by být 

postupováno především s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Patří  

sem nedostatečná péče o děti v problémových a dysfunkčních rodinách  

nebo přetěžování dítěte při kontaktu s policejním, soudním systémem (opakování 

výslechů apod.). 
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Sekundární viktimizace 

Jedná se o tzv. druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné psychické 

zátěži v průběhu vyšetřování. Dítě, které se stalo obětí trestného činu  

je podrobováno výslechu a vyšetřování, musí několikrát opakovat výpověď. Dítě 

znovu prožívá trauma. 

Organizované zneužívání dětí 

Jak už z názvu vyplývá, jedná se o organizované zneužívání dětí, kam patří například 

dětská pornografie nebo dětská prostituce. 

Münchhausenův syndrom v zastoupení (by proxy) 

I přesto, že se jedná o poměrně vzácnou formu syndromu CAN, je velice závažná. 

Ohrožuje zdraví i bezpečnost dítěte a v nejzazších případech končí i smrtí. Hlavními 

činitelkami bývají převážně matky, které záměrně předstírají  

nebo dokonce vytvářejí zdravotní potíže svých dětí. Pachatelé Münchhausenova 

syndromu nechávají děti podstupovat různá vyšetření a hospitalizace, která jsou 

zbytečná. Bohužel je tento syndrom špatně rozpoznatelný. [MATOUŠEK a spol., 

2005] 
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3.1  Zneužívané děti 

Zneužívání je vystavení dítěte sexuálnímu chování, zneužití moci  

nad dítětem pro sexuální uspokojení jiného. Pachatelem může být dospělá osoba, 

ale i osoby ve věku zneužívaného dítěte. Tyto osoby bývají vyspělejší, zralejší  

a fyzicky zdatnější než oběť.  

Pohlavní zneužívání dětí můžeme rozdělit na dvě formy - bezdotykové  

a dotykové. Obě tyto formy jsou velmi závažné a nechávají na dětech psychické 

následky po celý život.  

Bezdotykové pohlavní zneužívání 

Za bezdotykové formy pohlavního zneužívání považujeme nevhodné chování vůči 

dětem, které působí na psychiku dítěte, což je velmi závažné pro jeho vývoj. 

Podle autorky Vaníčkové do bezdotykového pohlavního zneužívání řadíme:  

Voyeurismus – pachatel se uspokojuje pozorováním. Oběť skrytě pozoruje například 

při svlékání nebo dítě nutí ke svlékání vyhrožováním či za úplatu. I sledování 

pornografie s nezletilou osobou je považováno za voyeurismus. 

Exhibicionismus – pachatel obnažuje své genitálie před nezletilým  

a tím se uspokojuje. Může být doprovázeno i masturbací. Dále se jedná  

i o vystavení dítěte pohledu na pohlavní styk. 

Verbální zneužívání – Jedná se o telefonáty, kdy pachatel vede rozhovor  

o sexuálních praktikách. V dnešní době může vést pachatel takové rozhovory 

prostřednictvím internetových chatů. Představa o dítěti, které vykonává  

jeho pokyny, vede k pachatelovu uspokojení. 

Dotykové pohlavní zneužívání  

Za formy dotykového pohlavního zneužívání je považováno zneužívání,  

kde dochází k přímému kontaktu pachatele s obětí nebo k pohlavnímu styku, 

orálnímu či análnímu styku. 

Za takovéto zneužívání považujeme podle autorky Vaníčkové také: 

Osahávání – hlazení po zádech a stehnech v blízkosti genitálií pod záminkou 

masáže. Pachatel dojde k uspokojení osaháváním oběti či donucení oběti  

k osahávání své osoby. 
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Masturbace – je formou specifického osahávání. Jsou drážděny pohlavní orgány 

oběti nebo pachatel nutí k osahávání svých pohlavních orgánů oběť. Může se jednat 

i o tření genitálu o genitál, kdy dochází k uspokojení pachatele, aniž by došlo  

k znásilnění. 

Frotérství – třením genitálu o oběť na veřejnosti, např. v davu či tlačenici  

v dopravních prostředcích apod. Tím dochází k uspokojení pachatele.  

Penetrace (znásilnění) – Jedná se o vaginální či anální styk penisem, prsty, rukou 

nebo jiným předmětem, který je prováděn brutálním způsobem. U oběti dochází 

k bolestivým poraněním. [VANÍČKOVÁ, 1997] 

 

3.1.1 Znaky pohlavního zneužívání u dětí 

Je potřeba se věnovat i varovným znakům sexuálního zneužívání dětí: Jedná  

se zejména o bolesti břicha, hlavy, bolesti při močení, chůzi, sezení, poranění  

nebo krvácení rodidel či konečníku, opakující se záněty pochvy, častá masturbace  

a předčasný sexuální život, děsivé sny a noční můry, enuréza - pomočování, poruchy 

příjmu potravy, sebepoškozování, útěky z domova, záškoláctví, lži, podvody, drogy. 

[HALFAROVÁ, 1996] 

 

3.1.2 Následky zneužívání 

Následky sexuálního zneužívání se zpravidla projevují i v dospívání  

a dospělosti. Je mnoho situací, kdy dochází k obtížím. Například důvěra je velmi 

důležitá pro lidi, kteří byli zneužiti. Nedostatek důvěry je problémem v navazování 

partnerských a přátelských vztahů. Člověk se uzavírá sám do sebe  

a izoluje se od společnosti. Takový člověk trpí pocity méněcennosti, považuje  

se za špatného, má nízké sebevědomí, nedůvěřuje okolí, myslí si, že si nezaslouží 

lásku a tak se vyhýbá intimním vztahům. Když už takový vztah naváže, stává se,  

že jeho partner má sklon k násilí a opět se stává obětí. 

Při opakovaném pohlavním zneužívání dochází k narušení psychiky.  

U většiny případů dochází k utajování skutečnosti. Stává se tak hlavně ze strachu 

z pachatele. Takové chování dokazuje tzv. přizpůsobení se sexuálnímu zneužívání. 



 13 

 

 Syndrom přizpůsobení rozdělujeme podle autora Dunovského na pět fází: 

Utajování – na dítě je vyvíjen nátlak, pachatel stále opakuje, že jde  

o tajemství, které nesmí být vyzrazeno. Pachatel dítěti vyhrožuje, psychicky a citově  

ho vydírá. 

Bezmocnost – dítě je citově závislé na pachateli, a pokud se jedná o svěření dítěte 

do péče pachatele, bezmocnost dítěte se prohlubuje. 

Svedení a přizpůsobení - dítě, které je sexuálně zneužíváno se přizpůsobuje 

pachateli, nechápe situaci, ve které se ocitlo a hledá viníka samo v sobě, snaží se 

být hodné a vlídné. Dochází k rozštěpu morálních hodnot dítěte. 

Opožděné, konfliktní a nespravedlivé odhalení sexuálního zneužívání - dítě se 

dostává do nevýhodné situace, zpočátku mlčí a svěří se až s odstupem času,  

a proto je jeho výpověď nevěrohodná. 

Odvolání výpovědi – označením pachatele sexuálního zneužívání je na dítě vyvíjen 

tlak okolí, bojí se výslechu, protože má pocit, že mu nebude nikdo věřit. Stává se,  

že dítě nakonec tvrdí, že si vše vymyslelo. 

Sexuální ohrožení dítěte se děje nejčastěji v rodinném prostředí. Jedná se  

o sexuální styk mezi bezprostředně příbuznými osobami – rodiči a dětmi, prarodiči 

a vnuky, případně sourozenci – incest. Ve většině zemí je trestně stíhán  

i společensky odsuzován bez ohledu na věk účastníků. Většinou se jedná  

o zneužívání otčímem, matky selhávají jako ochranitelky. V zájmu zachování rodiny 

dítě obětují, a pokud vyjde najevo, co se děje, obracejí svůj hněv na dítě. 

[DUNOVSKÝ, 1995] 
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3.2  Týrané děti 

Je-li tělesný trest dítěte prováděn pomocí předmětu nebo na citlivou část těla, nebo 

když po ranách zůstávají na těle stopy, stává se toto týráním. Týrání  

je vždy hodnoceno jako násilí. 

 

 

Obrázek č. 1 (Týrání dětí) 

3.2.1 Dělení týrání dětí 

Tělesné týrání 

Je definováno jako tělesné ublížení dítěti nebo nezabránění ublížení  

či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, a to tam,  

kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno, anebo že mu 

vědomě nebylo zabráněno. [www.chytrazena.cz/telesne-tyrani-deti-12249.html, 1] 

Tělesné týrání aktivní povahy 

Jedná se zejména o bití, popálení, opaření, trestání a také selhání ochrany – tedy 

úmyslné vystavení dítěte násilí i o zanedbání péče. Ovšem to neznamená,  

že by nebyly psychické a skryté fyzické důsledky závažné. Dochází k postižení 

orgánů či jejich funkcí. Lékaři rozdělují tato zranění na zjevná a skrytá.  

Zjevná – otevřená - rány, oděrky, řezné, sečné, bodné, tržné, zhmožděniny, rány 

kousnutím a střelné rány. 
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Skrytá – zavřená - otřesy mozku, míchy, pohmožděniny, modřiny, vytrhávání vlasů, 

kousnutí, poranění svalu, nervů, cév, kloubů, zlomeniny, poranění nitrobřišních 

orgánů způsobené tupým předmětem – roztržení jater, sleziny, žaludku apod. 

[DUNOVSKÝ, 1995] 

Tělesné týrání pasivního charakteru 

Jedná se o nedostatečné uspokojení nejdůležitějších tělesných potřeb dětí. Toto 

týrání se často vyskytuje ve zchudlých a málo přizpůsobivých rodinách. Jedná  

se zejména o nedostatečnou výživu, její kvalita i kvantita. Dochází k podváze, 

zástavě růstu a vyšší náchylnosti k infekcím. Dítě není vedeno k základním 

dovednostem – neumí použít toaletu, neumí se samo najíst. Patří sem i žebrání dětí 

rodin přistěhovalců a uprchlíků. [DUNOVSKÝ, 1995] 

Psychické týrání 

Jedná se o chování, které má negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho 

chování. Dítě je pasivní, citově ploché, trpí poruchami růstu a vývoje. Většinou 

dochází k citovému násilí na dětech v „normálních rodinách“ – dítě je svědkem 

nebo přímo účastníkem vážných domácích konfliktů, je izolováno a omezováno. 

Není respektováno jeho soukromí a jsou na něj kladené přehnané nároky. 

[DUNOVSKÝ, 1995] 

 

3.2.2 Zvláštní formy týrání a zneužívání 

Mezi zvláštní formy týrání a zneužívání řadíme například organizované zneužívání 

dětí, sexuální turismus nebo rituální zneužívání. 

Organizované zneužívání dětí 

Jedná se o závažné formy sexuálního zneužívání, důraz je kladen  

na jeho organizovanost (např. dětská prostituce, dětská pornografie v kontextu  

se sexuální turistikou).  

Sexuální turismus 

Znamená to, že turisté navštěvují cizí země již s úmyslem vyhledat dítě,  

aby se jím sexuálně uspokojili. Sexuální vykořisťování dětí v souvislosti s turistikou 
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se netýká jen pedofilů, kteří se na sexuálním zneužívání podílejí hlavní měrou,  

ale i na skupinu dávající přednost sexuálnímu kontaktu s dětmi v pubertálním věku 

a dále na skupinu, která děti sexuálně zneužívá příležitostně, bez zjevné orientace. 

Rituální zneužívání 

Jedná se o zacházení s dětmi, které souvisí se symboly s náboženskou, magickou  

či nadpřirozenou charakteristikou a jsou součástí nějakého organizovaného 

společenství. [VANÍČKOVÁ, 1997] 

 

3.2.3 Alarmující příznaky, které signalizují fyzické týrání 

Opakované poranění nebo popáleniny na kůži dítěte nevysvětlitelného původu, 

nechuť dítěte o těchto poraněních hovořit, pohmožděniny, škrábance, opakované 

zlomeniny. Dítě není ochotno odhalovat tělo. Dalšími příznaky jsou nápadné změny 

v chování (projevující se u všech forem násilí na dítěti). Strach  

z rodičů, neochota a rozladěnost před návratem domů, agresivita vůči ostatním, 

enuréza (pomočování) a enkopréza (neudržení stolice), úzkost dítěte apod. 

Nejčastěji používané fyzické tresty – facka, pohlavek, výprask.  

Kde je hranice mezi tělesným trestem a týráním dítěte se liší v souvislosti 

s historickým vývojem a podle kultury. U nás stejně jako v jiných evropských, 

asijských či afrických zemích jsou tělesné tresty považovány za přiměřený výchovný 

prostředek, avšak ve skandinávských zemích, Rakousku, Německu jsou tělesné 

tresty formálně zakázány a morálně odsuzovány. [VANÍČKOVÁ, 1997] 

 

Otázka, zda jsou tělesné tresty přípustné či ne, často mezi lidmi strhne debatu  

a rozdělí je na dva tábory. Každý trest je pro dítě ponižující, ať už je fyzický  

či psychický. A často je ten tělesný méně stresující a pro děti předškolního věku 

dokonce i srozumitelnější. Ale čím je dítě starší, tím je pro něj tento primitivní trest 

méně účinný a je třeba se více zaměřit na odměny, popř. psychické tresty.  

Je důležité zmínit, že je potřeba dbát na to, aby se výchova nezměnila v týrání, 

které se nemusí provádět jen fyzicky. Také by se dítě nemělo trestat v afektu, 

protože v takovém případě dostane často naplácáno neprávem, např. za něco,  

co nás vylekalo, ale dopadlo dobře. Význam trestů a odměn je ve výchově  
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už od vzniku lidstva, ale každá doba, národnost a víra vychovává jinak a používá jiné 

praktiky. V moderní době si asi každý, kdo zabrousí k tomuto tématu, položí otázku: 

„Kde končí výchova a kde začíná týrání?“ [MATĚJČEK, 1994] 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 (Tresty) 
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3.3 Zanedbávané dětí 

Jedná se o ignorování potřeb dítěte. Zanedbávání je často provázeno  

i týráním a zneužíváním, ale je nejméně viditelné. Každý rodič musí pečovat o své 

dítě odpovídajícím způsobem, který ukládá zákon. Příčinou zanedbání bývá  

tzv. nechtěné dítě nebo dítě rodičů, kteří byli také zanedbáváni. 

[www.sancedetem.cz, 2] 

 

3.3.1 Formy zanedbávání 

Jedná se o zanedbávání fyzické, výživové a zanedbávání vývojových potřeb dítěte, 

špatné oblékání, neodpovídající bytové podmínky, špatná zdravotní péče, 

nedostatečný dohled nad dítětem nebo dokonce opuštění dítěte. 

Všeobecné zanedbávání 

Týká se nedostatku oblečení, jídla, lékařské pomoci, kontaktu s vrstevníky  

i s ostatními lidmi, nedostatečná ochrana před nebezpečím úrazu a sociálně 

patologickými jevy jako jsou alkoholismus, kriminalita a toxikomanie. 

Těžké zanedbávání 

Týká se situací, které ohrožují zdraví či život dítěte. Dítě trpí dlouhodobě hladem, 

žízní, zimou, žije v nedobrovolné izolaci od lidské společnosti, ale také např.  

i to, které žije ve společnosti zvířat. Takové děti mají horší start do života  

než dítě z „normální rodiny“. Pokud se rodič dostane do obtížné situace, která vede 

k zanedbání dítěte, má právo na pomoc. [www.sancedetem.cz, 2] 

 

 

Obrázek č. 3 (Zanedbávané dítě) 
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3.4 Charakteristika obětí 

Oběťmi špatného zacházení se stávají děti s vrozeným poškozením, zaostávající  

ve vývoji, neklidné, často nemocné, co se špatně učí, nechtěné, předčasně 

narozené, s psychickými poruchami, s příznaky autismu. K sexuálnímu zneužívání 

dochází u děvčat pětkrát častěji než u chlapců. Často se jedná o děti, jejichž rodiče 

byli často v dětství sami týráni a zneužíváni. Je důležité, aby pracovník zabývající se 

podezřením na týrání dítěte zajímal i o to, zda nedochází k týrání někoho dalšího 

z rodiny. Jedná se především o mnoha problémové rodiny. V takových rodinách se 

nashromáždí různé osobní a sociální znevýhodnění – duševní nemoci, závislosti na 

návykových látkách, nezaměstnanost, chudoba. Rodiče mají zastřenou představu o 

důsledcích svého jednání. Míra jejich soucitu s dítětem je nedostatečná. Ne vždy se 

špatné zacházení rodičů s dětmi odůvodňuje osobními odchylkami. Následky 

špatného zacházení se stávají pro dítě dlouhodobými a ničivými. [MATOUŠEK  

a spol., 2005] 
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4 Legislativa, instituce 

4.1 Legislativa 

 

Obrázek č. 4 (Paragraf) 

4.1.1 Výběr legislativních dokumentů týkajících se problematiky 

Zákon o rodině 234/92 Sb.;  

Zákon 104/91 Sb. – Úmluva o právech dítěte;  

Listina základních práv a svobod 

Úmluva o právech dítěte (sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte: 

Úmluva o právech dítěte byla vyhlášena Valným shromážděním OSN  

20. listopadu 1989 v New Yorku. Ratifikační listina Českou a Slovenskou Federativní 

Republikou byla uložena u generálního tajemníka OSN, depozitáře Úmluvy,  

dne 7. ledna 1991. Součástí právního řádu České a Slovenské Federativní Republiky  

se podle svého článku 49, odst. 1. stala 16. února 1991. Podle odstavce I čl. 1  

se "pro účely této Úmluvy dítětem rozumí každá lidská bytost mladší 18 let,  

pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve". 

„Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

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

Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva  

na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání. 

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

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

které se ho týkají.“ 

Úplné znění Úmluvy o právech dítěte (Sdělení federálního ministerstva zahraničních 

věcí č. 104/1991 Sb.). [www.pionyr.cz, 3]  

 

4.1.2 Trestné činy týkající se problematiky 

Dnem 1. ledna 2010 nabyl v České republice účinnost nový trestní zákoník  

(č. 40/2009 Sb.). Přinesl nejen zpřísnění trestů za některé trestné činy, nové 

alternativní tresty, ale také některé nové trestné činy. 

Trestní zákon č. 65/94 v platném znění:  

Zákon definuje hlavní pojmy problematiky: 

§ 125 – osobou blízkou se rozumí přímý příbuzný, osvojitel, osvojenec, sourozenec, 

manžel a partner a osoby, které mohou újmu jiného odůvodněně pociťovat jako 

újmu vlastní 

§ 126 – dítětem se rozumí osoba mladší 18 let, pokud trestní zákon nestanoví jinak. 

§ 129 – organizovanou zločineckou skupinou se rozumí společenství více osob, které 

jsou rozděleny podle vnitřní struktury, jsou jim přiděleny funkce a jejich činnost  

je zaměřena na páchání úmyslné trestné činnosti. 

Z obsahu zákoníku vybírám trestné činy, které se k tématice vztahují: 

§ 140 – vražda dítěte mladšího 15 let, trest: 15 – 20 let odnětí svobody, nebo 

výjimečný trest. 

§141 – zabití dítěte mladšího 15 let nebo těhotné ženy, trest: 5 – 15 let odnětí 

svobody. 

§ 142 – vražda novorozeněte matkou, trest: 3 – 8 let odnětí svobody. 

§ 144 – účast na sebevraždě (dopomoc, pohnutka) dítěte mladšího 15 let, trest 5 – 

12 let odnětí svobody, čin je trestný i při nedokonaném pokusu. 

§ 145 – těžké ublížení na zdraví dítěti do 15 let, trest: 5 – 12 let odnětí svobody. 

§ 146 – ublížení na zdraví dítěti do 15 let, trest: 1 – 5 let odnětí svobody. 

§ 149 – mučení a nelidské a kruté zacházení s dítětem mladším 15 let,  

trest: 5 – 12 let odnětí svobody, 8 – 15 let odnětí svobody, pokud pachatel způsobí 

dítěti smrt. 
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§ 168 – obchodování s lidmi, trest: 2 – 10 let odnětí svobody, 8 – 15 let odnětí 

svobody (těžká újma na zdraví nebo organizovaná skupina), 10 – 16 let odnětí 

svobody (způsobení smrti). 

§ 169 – svěření dítěte do moci jiného, trest: až 3 roky odnětí svobody nebo zákaz 

činnosti, 2 – 8 let odnětí svobody nebo propadnutí věci (opakovaný čin nebo těžká 

újma na zdraví). 

§ 185 – znásilnění dítěte, trest: 2 – 10 let odnětí svobody, 5 – 12 let odnětí svobody 

(znásilnění dítěte mladšího 15 let). 

§ 186 – sexuální nátlak na dítě, trest: 1 – 5 let odnětí svobody, 5 – 12 let odnětí 

svobody (u dítěte mladšího 15 let), 10 – 15 let odnětí svobody (pokud byla 

způsobena smrt). 

§ 187 – pohlavní zneužití dítěte, trest: 1 – 8 let odnětí svobody, 2 – 10 let odnětí 

svobody (dítě je na pachateli závislé), 5 – 12 let odnětí svobody (byla způsobena 

těžká újma na zdraví), 10 – 16 let odnětí svobody (byla způsobena smrt). 

§ 190 – prostituce ohrožující mravní vývoj dětí, trest: v rozmezí 0,5 – 5 let odnětí 

svobody podle podmínek stanovených zákonem. 

§ 191 – šíření pornografie a zpřístupňování jí dítěti, trest: v rozmezí  

1 – 5 let odnětí svobody nebo propadnutí věci podle podmínek stanovených 

zákonem. 

§ 192 – výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, trest: v rozmezí 0,5 – 8 let 

odnětí svobody podle podmínek stanovených zákonem. 

§ 193 – zneužití dítěte k výrobě pornografie, trest: v rozmezí 1 – 8 let odnětí 

svobody podle podmínek stanovených zákonem. 

§ 195 – opuštění dítěte nebo svěřené osoby, trest: 0,5 – 3 roky odnětí svobody, 1 – 5 

let odnětí svobody (opuštění dítěte mladšího 3 let), 2 – 8 let odnětí svobody (těžké 

ublížení na zdraví), 3 – 10 let odnětí svobody (smrt dítěte). 

§ 196 – zanedbání povinné výživy, trest: v rozmezí 0,5 – 5 let odnětí svobody podle 

podmínek stanovených zákonem. 

§ 198 – týrání svěřené osoby, trest: 1 – 5 let odnětí svobody, 2 – 8 let odnětí 

svobody (těžká újma na zdraví), 5 – 12 let odnětí svobody (smrt). 
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§ 199 – týrání osoby žijící ve společné domácnosti, trest: 0,5 – 4 roky odnětí 

svobody, 2 – 8 let odnětí svobody (těžká újma na zdraví, týrání více osob), 5 – 12 let 

odnětí svobody (smrt). 

§ 200 – únos dítěte z opatrování jiného, trest: v rozmezí 1 – 10 let odnětí svobody 

nebo peněžitý trest podle podmínek stanovených zákonem. 

§ 201 – ohrožování výchovy dítěte, trest: v rozmezí 0,5 – 5 let odnětí svobody, 

peněžitý trest, zákaz činnosti, podle podmínek stanovených zákonem. 

§ 202 – svádění k pohlavnímu styku, trest: až 2 roky odnětí svobody nebo peněžitý 

trest, 0,5 – 5 let (u dítěte mladšího 15 let nebo opakovaného činu). 

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

úplatu, výhodu či prospěch, není trestné. 

§ 204 – podání alkoholu dítěti, trest: až 1 rok odnětí svobody. 

§ 350 – padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku, nálezu, trest:  

v rozmezí 2 – 8 let odnětí svobody, zákaz činnosti, podle podmínek stanovených 

zákonem. 

S problematikou okrajově souvisí také např. trestné činy proti těhotenství ženy  

(§ 159 – 163 trestního zákoníku), zbavení a omezování osobní svobody (§ 170 a 171), 

vydírání (§ 175), trestné činy obecně nebezpečné (§ 272 – 289) a trestné činy 

narušující soužití lidí (§ 352 –356). [www.zakony-online.cz, 4] 
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4.2 Instituce 

 

Při zjištění porušování práv dítěte se můžete obrátit například své rodiče, třídního 

učitele, výchovného poradce, zástupce ředitele školy nebo ředitele školy  

a dále na instituce: 

Bílý kruh bezpečí 

Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, například 

právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni  

jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti 

věnují pomoci obětem v občanském sdružení. BKB poskytuje tři druhy sociálních 

služeb: odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc a službu 

intervenční centra.[www.bkb.cz] 

 

 

Obrázek č. 5 (Bílý kruh bezpečí) 

 

Český helsinský výbor 

Organizace zabývající se sledováním zákonodárné činnosti týkající se lidských 

a občanských práv. Nabízí poradenství a poskytuje mediace. [www.helcom.cz] 

 

 

 

Obrázek č. 6 (Český helsinský výbor) 
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Člověk v tísni 

Realizuje humanitární a rozvojové projekty v krizových oblastech světa, podporuje 

snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. [www.clovekvtisni.cz] 

 

 

Obrázek č. 7 (Člověk v tísni) 

 

 

Fond ohrožených dětí 

Občanské sdružení pomáhá týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným 

a jinak sociálně ohroženým dětem. Má pobočky po celé republice. 

  

Obrázek č. 8 (Mapa Klokánků v ČR) 

[www.fod.cz] 

 

 

 

 

 

http://www.clovekvtisni.cz/
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Nadace Naše dítě 

Nabízí pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným 

dětem. [www.nasedite.cz] 

 

 

Obrázek č. 9 (Nadace Naše dítě) 

 

UNICEF 

UNICEF (Dětský fond OSN) je hlavní světovou organizací, která  

se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich 

všestranného rozvoje. [www.unicef.cz] 

 

 

Obrázek č. 10 (UNICEF) 

 

SPIRÁLA o. s. 

Poskytuje krizovou pomoc dětem, mládeži a jejich rodinám, které se ocitnou v tíživé 

životní situaci, která je může ohrožovat na životě nebo zdraví. [www.spirala-ul.cz] 

 

 

 

Obrázek č. 11 (SPIRÁLA o. s) 

 

http://www.nasedite.cz/
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Dětské krizové centrum ADRA 

Poskytuje odbornou a komplexní pomoc přímým i nepřímým obětem násilí,  

v oblasti trestně-právní, sociální a v oblasti duševního zdraví. Je určena zejména  

pro obyvatele Královéhradeckého kraje. [www.adra.cz] 

 

 

Obrázek č. 12 (ADRA) 

 

ELPIS Karviná 

Posláním poradny Elpis Karviná je dávat lidem naději, že dokáží nalézt východisko  

z tíživé životní situace způsobené násilím, týráním, zneužíváním, osobní krizí. 

[www.slezskadiakonie.cz] 

 

 

Obrázek č. 13 (ELPIS Karvinná) 

 

[www.nicm.cz/oblasti/sociálně-patologické-jevy/syndrom-can, 5] 
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4.3 Kde hledat pomoc? 

I rodič, který se dostane do obtížné životní situace, má v případě, že dochází  

k zanedbávání dítěte, právo na pomoc. 

Kontakty na jednotlivé typy služeb a konkrétní pomoc ve vašem regionu naleznete 

na: http://www.ohrozenedite.cz/index.php?stranka=mapa. Vyberte kraj, ve kterém 

bydlíte a vyhledejte nejbližší zařízení, kde vám mohou pomoci. 

V případě ekonomických problémů rodiny je možno vyhledat bezplatné právní 

poradenství v občanské poradně (www.obcanskeporadny.cz ). 

Informace o sociálních dávkách a příspěvcích či azylovém bydlení, na které má 

rodina nárok, dostanete na městském úřadě na sociálním odboru. 

Rodičovská linka, linky důvěry pro dospělé – poskytují okamžitou podporu  

a poradenství. 

Krizová centra, psychologické poradny a psychologická pracoviště – poskytují 

krizovou intervenci, psychoterapii a psychologické poradenství. 

Zanedbávané dítě: 

může se obrátit na krizovou Linku bezpečí 116111 bezplatně a nonstop; 

může požádat o pomoc zaměstnance školy – učitele, psychologa, výchovného 

poradce a podobně.; 

může se svěřit komukoliv jinému blízkému, komu důvěřuje; 

může kontaktovat dětské krizové centrum nebo jiné psychologické pracoviště; 

může svou situaci nahlásit na OSPOD – Orgánu sociálně-právní ochrany dětí  

na městském úřadě či na Policii ČR, ať již samo nebo s doprovodem další osoby. 

další možnost, jak anonymně ohlásit zjištěné násilí na dětech, nabízejí internetové 

stránky: http://www.protikorupcni-linka.cz/cs/Obecna-temata/Nasili-na-detech/. 

[www.sancedetem.cz, 6] 
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5 Praktická část  

5.1 Kazuistiky a rozhovory 

Kazuistiky jsem čerpala z dokumentace Dětského diagnostického ústavu. Případy 

jsem dále konzultovala s odbornými pracovníky obou zařízení. Všechna jména dětí  

a rodinných příslušníku nejsou uvedena. 

V kazuistikách chci poukázat na zneužívání, týrání a zanedbávání dětí. 

5.1.1 Kazuistika č. 1 

K. zanedbávaný, týraný, zneužívaný 

K. je nyní jedenáctiletý chlapec, který byl do Dětského diagnostického ústavu 

umístěn v srpnu 2008 a to na základě předběžného opatření, které podal OSPOD  

po tom, co se matka nezletilého dostavila na oddělení a sdělila, že výchovu syna 

nezvládá. K. matku nerespektoval, utíkal z domu, ubližoval sourozencům. Chlapec 

byl do zařízení přivezen za doprovodu kurátorky a nebyl seznámený s tím, že zde 

bude muset zůstat, proto se při přijetí choval zakřiknutě a obtížně reagoval  

na situaci, byl nemluvný a velmi posmutnělý až plačtivý. Velmi špatně se vyrovnával 

s nastalou situací a bylo těžké u chlapce získat důvěru. Po pozdějších vyšetřeních  

a rozhovorech bylo zjištěno u nezletilého K. častá enkopréza (neudržení stolice)  

při zvýšení hlasu a špatný stav konečníku, které byly způsobeny sexuálním 

zneužívání chlapce. 

K vypracování kazuistik jsem využila těchto metod: 

Obsahová analýza dokumentů - pracovala jsem se sociální, lékařskou, etopedickou, 

psychologickou dokumentací a se správou od kurátora mladistvého. 

Rozhovor jsem prováděla s pracovníky Diagnostického ústavu,také konzultace  

s etopedkou K. při studiu spisů chlapce. Samotný rozhovor  

s chlapce jsem neprováděla. V době, kdy jsem byla nahlížet do spisové 

dokumentace, byl chlapec již v jiném zařízení. 

 Rodinné prostředí dítěte 

K. se narodil jako čtvrté dítě své matky, která byla v té době sezdána  

s biologickým otcem chlapce. Když mu bylo pět let, rodiče se rozvedli z důvodů 
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domácího násilí. K. byl svěřen do výchovy matky s tím, že chlapce a jeho sourozence 

bude otci po dohodě půjčovat. 

Otec (1962) nezletilého chlapce se živil jako zedník. V minulosti byl několikrát 

trestán. Vůči matce používal fyzické tresty a to i v těhotenství před svými dětmi. 

Rád konzumoval alkohol, bydlel na ubytovně a neměl pro děti dostatečné 

podmínky. Syn se od otce vracel ve špatném zdravotním stavu s boláky na těle, 

nevyspalý a unavený. Výživné na děti otec neplatí. 

Matka (1967) v době šetření případu byla na mateřské dovolené. Matka  

s nezletilým žila ve společné domácnosti se svým přítelem, nezletilým a svými 

sourozenci. Její péče o děti nebyla dobrá. To se dá usuzovat z toho, že někteří 

 ze sourozenců byli umístěni v dětských domovech nebo soud je svěřil do péče jiné 

osoby. Matka vstupovala do partnerských vztahů s muži, kteří měli agresivní sklony 

a to i vůči jejím dětem. 

K. měl celkem šest sourozenců a to nejstarší polorodou sestru L. (nyní 25let), která 

byla svěřena do péče babičky, pak měl další nevlastní sestru A. (nyní 19let). Tato 

sestra vyrůstala v Dětské domově. Polorodého bratra D. (nyní 16 let), který žije  

u svého otce a s matkou se nestýká. Dále má vlastní sestru E. (nyní 8 let) a bratra  

O. (nyní 7 let), kteří žijí u matky. Dále měl polorodou setru K. (nyní 10let), která byla 

dána do osvojení. 

Důvody pro umístění v Dětském diagnostickém ústavu a následný pobyt 

O rodinu se dlouhodobě zabýval městský úřad a to v souvislosti  

s vykazovanými nedostatky při výchově dětí. Matka neřešila jak zdravotní,  

tak výchovné problémy.  

K. byl umístěn v Dětském diagnostickém ústavu na základě předběžného opatření, 

které podala matka. Uvedla, že nezletilý opakovaně utíkal z domova, nerespektoval 

její osobu a dle jejího sdělení uvedl, že s ní nechce být. Nadále fyzicky ubližoval 

svým sourozencům. Také několikrát utekl přímo z městského úřadu,  

kam ho matka přivedla za účelem výchovného pohovoru. Matka vždy útěky hlásila 

na Polici ČR. Chlapec se sám pohyboval v dopravních prostředcích mezi dvěma 

velkými městy, protože cíl jeho útěku vždy bylo bydliště otce a i přesto,  

že se od otce vracel v zanedbaném stavu, chtěl u něj žít.  
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Chlapec do Dětského diagnostického ústavu přišel velmi plačtivý a kontakt 

navazoval jen pozvolna. Byl nedůvěřivý a ustrašený. Jeho pozornost byla kolísavá. 

Objevovali se příznaky neurotické tenze (nevyrovnaný verbální projev, nereagování 

na snahy o navázání kontaktu). Ve skupině stál vždy na okraji. Občas se u něj 

objevovalo hostinní chování vůči dětem v zařízení.  

Chlapec vykazoval známky citové deprivace, zanedbání, týrání a to ze strany přítele 

matky, jak bylo zjištěno. Zanedbání dítěte bylo patrné i v návycích sebeobsluhy, 

chlapec se neuměl utřít papírem po stolici, nemyje si po toaletě ruce. Jídlo 

nedojídal a neuměl jíst v kolektivu. Měl tendence se s jídlem uchýlit do ústraní  

a tam jídlo rychle sníst.  

Při rozhovoru s odborníky byl sdílný. Vyprávěl o všem, na co byl dotázán. 

Jen proč utíkal k otci, nechtěl sdělit. Také hovořil o příteli matky, kde uvedl,  

že se často motal a K.  se mu smál. V takových případech matčin přítel chlapce 

napadal. Přítel matky do K. kopal, fyzicky ho napadal pěstí do obličeje, pálil chlapce 

cigaretami a zastrašoval. Bylo podezření také na sexuální zneužívání ze strany 

přítele matky. Chlapec po příchodu do zařízení byl vyšetřen a byla zjištěna tříselná  

a pupeční kýla a špatný stav konečníku. Chlapec také trpěl enkoprézou a to vždy, 

když dospělý zvýšil hlas nebo se zlobil. Tyto stavy se zhoršovaly vždy po návštěvách 

matky. Zaměstnanci zařízení se domnívali, že chlapec si takto vypěstoval obranný 

systém proti zneužívání partnera matky. Pokáleného chlapce si přítel matky 

nevšímal a sexuálně jej neobtěžoval. Chlapec jevil známky sexuálního zneužívání, 

ale nikdy o ničem takovém nehovořil. 

Chlapec v Dětském diagnostickém ústavu byl dva měsíce, a pak byl přemístěn  

do Dětského domova se školou a dále mu byla doporučena návštěva Dětského 

krizového centra a terapeutické vedení. 

 

5.1.2 Kazuistika č. 2 

Š. týraný 

Š. je sedmiletý chlapec, který na základě předběžného opatření byl umístěn  

v Dětském diagnostickém ústavu, z důvodů hospitalizace v nemocnici s vážnými 

zraněními, které měly znaky týrání dítěte. Bylo podáno trestní oznámení na přítele 
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matky pana D., který byl umístěn do vazební věznice. Matka ani po výslechu nechce 

věřit, že její přítel chlapce týral. Již v roce 2010 matka byla v kontaktu s oddělení 

sociálně právní ochrany dětí a to z důvodů, že matka Š. svěřila do péče zařízení 

Fondu ohrožených dětí vyžadující okamžitou pomoc Klokánek, protože se ocitla  

bez bydlení. Chlapec v Klokánku pobýval od dubna 2010 do ledna 2011. Na OSPOD 

bylo zjištěno, že k chlapci do této doby nebyla vedena žádná spisová dokumentace. 

Spisovou dokumentaci oddělení vedlo pouze k jeho sestře D., která byla svěřena  

do pěstounské péče prarodičů ze strany matky.  

K vypracování kazuistik jsem využila těchto metod: 

Obsahová analýza dokumentů - pracovala jsem se sociální, lékařskou, etopedickou, 

psychologickou dokumentací a se správou od kurátora mladistvého. Spisy jsem  

si pročítala a snažila se vybrat k tomuto případu to nejdůležitější  

a nejpodstatnější. 

Rozhovor – jsem prováděla s pracovníky Diagnostického ústavu, také jsem 

prováděla rozhovor s etopedkou chlapce a se samotným Š.. Rozhovor jsem  

si zvláště nepřipravovala. Byla jsem upozorněna, abych se chlapce neptala  

na rodinné prostředí, hrozila totiž druhotná viktimizace chlapce.  

S chlapcem jsem strávila asi dvě hodiny, protože byl v tu dobu nemocný  

a ležel s ostatními dětmi na marodce. Chlapec, ale se mnou hovořil odmítavě. Měla 

jsem pocit, že mi nevěří. Nedokázal se mnou udržet oční kontakt a jeho odpovědi 

byly stručné. Po mém odchodu do vedlejší místnosti se však jeho chování změnilo. 

Dokázal s dospělými vřele komunikovat a opět byl středem pozornosti. 

Pozorování – prováděla jsem skryté pozorování, kde jsem zaznamenala,  

že chlapec trpí Taurettovým syndromem, který se u něj projevuje tiky v obličeji. 

Myslím, že má přítomnost byla chlapci nepříjemná a proto se choval klidně. Možná 

jsem v něm vyvolala nějaké špatné vzpomínky, a proto na sebe neupozorňoval. 

Rodinné prostředí dítěte 

Š. se narodil z družského poměru jako druhé dítě své matky. Matka porodila  

v 17 letech, otec po narození nastoupil do výkonu trestu na čtyři roky. Matka často 

střídala s nezletilým bydlení, pobývali v azylovém domě, u známých a na ubytovně. 

Na dobu jednoho roku umístila chlapce do Klokánku (duben 2010 až leden 2011).  
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S otcem se po výkonu trestu matka snažila obnovit soužití (říjen 2011 – únor 2012), 

ale opět jí bil stejně jako před nástupem do výkonu trestu, když byla těhotná.  

Po odchodu od otce Š., krátce s chlapcem bydlela u Š. tety ze strany otce, která  

měla k chlapci velmi kladný vztah. V červnu 2012 se matka nezletilého Š. seznámila 

s panem D., ke kterému se nastěhovala. Pan D. se o Š. staral po dobu matčiny 

nepřítomnosti, a i v té době mělo docházet k týrání chlapce. Prarodiče matky  

se s chlapcem stýkají jen velmi málo a uvedli, že do péče Š. nechtějí. Mají  

již pěstounské péči jeho sestru D. (10 let). Sourozenecké vztahy nejsou mezi Š. a D. 

dobré a prarodiče se obávají konfliktů. Také se bojí, že chlapce by chtěl kontaktovat 

jeho biologický otec, který má kriminální minulost a oni budou řešit nastalé 

konflikty. Byla by to pro ně další zátěž a bojí se, že by tuto situaci již nezvládli. 

Otec (1983) – Otec se v minulosti léčil ze závislosti na hracích automatech  

v Psychiatrické léčebně. Krátce po narození Š. nastoupil na čtyři roky do výkonu 

trestu za distribuci omamných látek. Otec nebyl do podzimu 2011 uveden v rodném 

listu chlapce. Otcovství bylo zjištěno na základě žaloby o určení otcovství 

rozsudkem Okresního soudu, kdy otec při soudním jednání otcovství uznal. Výživné 

mu nebylo stanoveno. Otec se do září 2011 s nezletilým Š. nestýkal. V říjnu 2011  

si na velmi krátkou dobu začal plnit své rodičovské povinnosti. Více o otci nebylo 

uvedeno. 

Matka (1986) – již v 15 letech porodila první dítě, dceru D., která je  

v pěstounské péči prarodičů. Byla zaměstnaná u zahraniční firmy jako dělnice,  

ale netají se tím, že si po nocích přivydělává tzv. „Na privátě“, kde poskytuje sex  

za úplatu. S prarodiči Š. byla v kontaktu jen telefonicky a to velmi málo. 

Š. má jednoho sourozence a to sestru D. (10 let), kterou mají v péči chlapcovi 

prarodiče ze strany matky. 

S prarodiči ze strany matky se Š. nestýká, jsou pouze v telefonickém kontaktu, a jak 

uvádí matka i prarodiče tak pouze sporadicky. Na návštěvě byli prarodiče jednou  

v bydlišti nezletilého. O prarodičích ze strany otce se nikde nic neuvádělo a ani 

chlapec o nic nehovoří. 
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Důvody pro umístění v Dětském diagnostickém ústavu a následný pobyt  

V prosinci 2012 matka s nezletilým Š. navštívila dětskou lékařku, kdy chlapec 

nemohl hýbat rukama, lékařka poslala chlapce do nemocnice, která oznámila  

na OSPOD, že byl Š. přijat se svou matkou k hospitalizaci. Oba tvrdili, že Š. upadl  

ze schodů, ale záhy se ukázalo, že k poškození dítěte došlo jiným způsobem.  

Z protokolu Policie ČR vyplývá, že přítel matky chlapci svázal ruce i nohy k otočné 

židli, pak přes něj přehodil povlak na polštář a na otočné židli s ním točil v blízkosti 

stolu a chlapec se přitom bouchal hlavou o stůl. U chlapce následně došlo  

k těžkému poškození horních končetin. Na těle měl Š. i starší hematomy  

a škrábance. OSPOD tedy okamžitě vydal návrh na předběžné opatření chlapce, 

který byl po hospitalizaci okamžitě umístěn v DDÚ. Š. později uvedl, že ho přítel 

matky bije, a že to matce několikrát říkal. Přítel matky byl okamžitě vzat do vazby  

a bude za týrání chlapce trestně stíhán. 

Š. nastoupil diagnostický pobyt s pohmožděninami horních končetin a byla nutná 

rehabilitace. Rovněž se u chlapce projevovaly známky citové deprivace. Adaptační 

období bylo dlouhé a ovlivněno zejména Š. zdravotními komplikacemi – nebyl 

schopen samotné obsluhy a stále vyžadoval pozornost dospělého  

a to až manipulativním způsobem. Š. chování neslo známky Syndromu CAN. Chlapec 

vyžadoval individuální péči, v jakémkoli kolektivu nebyl schopen pracovat. 

Vyhledával spíše negativně laděné jedince jako svůj vzor. V individuálním kontaktu  

s dospělým dosahoval Š. dobrých výsledků. 

Během pobytu byl Š. v kontaktu s matkou, jezdila za chlapcem na návštěvy  

a telefonovala mu. Chlapcova vazba na rodinu byla silná zejména na matku a tetu 

ze strany otce. Jeho reakce na kontakt s rodinou byly kladné a vždy po odchodu 

návštěvy byl spokojený. Chlapec negativně hovořil o ostatních členech rodiny. 

Pozitivně jen vnímal přijetí babičky ze strany otce, která doposud o chlapce nejevila 

zájem. O příteli matky, který chlapce týral, hovořil jen okrajově, ale stále se snažil 

zaujmout tím, že se vracel k důvodům jeho umístění v zařízení, snažil  

se o co nejčastější kontakt s dospělými, k situaci doma se vyjadřoval útržkovitě  

a přeskakoval z tématu na téma – nevěděl, co chce dospělý slyšet – byl v tomto 
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směru velmi zmatený. Na pozitivní přijetí dospělých či dětí reagoval někdy  

až agresivně. 

Chlapec v Dětském diagnostickém ústavu byl dva a půl měsíce, a pak byl přemístěn 

do Dětského domova se školou a dále byla doporučena individuální péče o chlapce, 

protože v jakémkoli kolektivu není schopen samostatně pracovat. 

 

5.1.3 Kazuistika č. 3 

D. nejdříve týraná potom přehnaná starostlivost? 

D. byla přijata do Dětského diagnostického ústavu koncem července 2010  

v té době jí bylo patnáct let, na základě výchovného nařízení, které bylo vydáno  

na základě žádosti adoptivních rodičů s odůvodněním, že rodiče vyčerpali všechny 

možnosti ovlivnit výchovu nezletilé a nedokázali zabránit její kriminální činnosti  

a užívání drog. D. se nadále vyskytovala v závadné partě. V diagnostickém ústavu  

se mezi klienty neadaptovala. Stála na okraji skupiny zejména z důvodů, že se často 

dopouštěla útěků a po návratu se nechtěla účastnit dění ve skupině. Jednalo  

se o deprivovanou dívku se závažnou rodinou anamnézou. Osvojitelská rodina měla 

o D. zájem a snažila se její chování chápat a pomoci jí.  

Dále byla D. umístěna v Dětském domově se školou, kde úspěšně dokončila 

povinnou školní docházku. Následně byla zrušena ústavní výchova a dívka se vrátila 

do adoptivní rodiny. Pro své další studium si vybrala Střední odborné učiliště  

v Praze. Od zrušení ústavní výchovy v červenci 2011 nebyli do října 2011 s dívkou 

žádné výchovné problémy do doby, kdy dívka přestala docházet do školy, odešla  

z domova a přestala komunikovat s rodinou. S celou vzniklou situací se snažili 

pomáhat i nevlastní sourozenci dívky. Dívka však situaci vždy bagatelizovala. Dívčiny 

schopnosti byly podprůměrné. D. ve svých činech viděla únik a odreagování, 

nedokázala se ovládnout a regulovat impulzivitu svého chování. Proto byla koncem 

listopadu 2011 umístěna v Diagnostickém ústavu pro mládež, kdy rodiče podávali 

žádost na předběžné opatření, ale do deseti dnů své rozhodnutí změnili a žádali  

o zrušení předběžného opatření, kde jim bylo vyhověno. 
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K vypracování kazuistik jsem využila těchto metod: 

Obsahová analýza dokumentů - pracovala jsem se sociální, zdravotní, etopedickou, 

psychologickou dokumentací a se zprávou od kurátora mladistvého  

a to v DDÚ a v DÚM. Po dohodě jsem nahlížela do dokumentace a shromažďovala 

informace přímo v zařízeních. 

Rozhovor – jsem prováděla osobně s dívkou. Rozhovor byl však nečekaný  

a nepřipravený a trval jen několik minut, protože dívka právě odcházela ze zařízení. 

Dále jsem hovořila s pracovníky Dětského diagnostického ústavu. Vždy mi bylo 

vyhověno a na otázky odpovězeno. 

Rodinné prostředí dítěte 

D. se narodila nezletilé romské matce, která ji odložila již v porodnici. Dívka byla 

proto umístěna do Kojeneckého ústavu a záhy k ní přibyla ještě mladší sestřička, 

o ní projevila zájem adoptivní rodina, a jelikož OSPOD souhlasil s adopcí obou 

sourozenců, odešla D. do adopce se sestrou. To byly dívce necelé dva roky.  

V této rodině byla údajně týrána a pravděpodobně držena na sedativech,  

a proto jí adoptivní rodina po půl roce vrátila zpět do Kojeneckého ústavu. Potom  

si dívku brala na víkendový pobyt staniční sestra, která uvažovala i o osvojení, ale 

manžel jí to zakázal. Nebyl smířený s národností dívky. Nynější rodinou byla 

adoptována, když jí byly necelé tři roky. V rodině byly již tři vlastní větší děti (v době 

adopce jim bylo 9, 12 a 13 let). Dívčin adoptivní otec se nyní živí jako podnikatel  

a mu je 46 let, jeho matce je 45 let, pracuje jako logopedka a věnuje se autistickým 

dětem. Nejstarším sourozencem je bratr J., kterému je 24 let a živí se jako animátor 

a s rodinou již nežije, pak má sestru A.(23 let), která stále studuje na vysoké škole  

a sestru K. (21 let), která pracuje jako asistentka pedagoga. V rodině  

se D. adaptovala velmi špatně, i když podle slov rodičů dívku přijala celá rodina 

velmi dobře. Dívka nevěřila novým rodičům, překračovala veškeré hranice,  

aby se ubezpečila, že jí již nevrátí do ústavní péče. U D. se projevovala silná 

hyperaktivita. Rodinné prostředí bylo velmi podnětné, rodiče se věnovali aktivnímu 

trávení volného času a koníčkům jako je horolezectví, do veškerých činností 

zapojovali i své děti a podporovali je v jejich zájmových činnostech. D. chodila  

do skautského oddílu, atletického oddílu, jezdeckého kroužku a věnovala se hře  
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na kytaru, ve které velmi vynikala, ale s nástupem puberty přestala jevit o tento 

koníček zájem. Ona sama, ale tvrdila, že kromě tancování žádné jiné koníčky nemá. 

Adoptivní rodiče o D. pečovali vzorně, ale byli příliš nároční. Věděli o tom,  

že D. potřebuje úlevy a z jejich pohledu jí je poskytovali. Zdá se však,  

že ve skutečnosti jí svou náročností přetěžovali. Dlouhotrvající výchovné potíže 

dívky byly pro rodiče zatěžující.  

D. uvedla, že co se týkalo rodinných vztahů, svou rodinu hodnotila kladně. Konflikty 

dle jejích slov měli jen zřídka a uvedla, že nejbližší vztah má ke starší sestře  

a nejslabší k otci a bratrovi. 

Důvody pro umístění v ústavních zařízeních a následný pobyt 

D. problémy začaly již v 10 letech a to drobnými krádežemi doma  

a u známých rodičů. D. adoptivní rodiče však kontaktovali příslušný úřad OSPOD  

v roce 2005 s tím, že dívka jim často kradla peníze, za které pak nakupovala mobilní 

telefony. Sama D. se k této situaci nechtěla vyjadřovat. Matce tedy byl předán 

kontakt na SVP, kam byla dívka přijata a podstoupila zde dvouměsíční pobyt. 

Následně byly domluveny pravidelné schůzky s kurátorem pro mládež,  

na které se D. řádně dostavovala, žádné vážnější problémy se v tomto období 

nevyskytly. 

V červnu 2010 sám otec kontaktoval oddělení OSPOD a oznámil,  

že jejich dcera při návštěvě přátel odcizila 600 Euro a následně svému bratrovi 

mobilní telefon. Pak následovaly dva útěky. Na základě těchto skutečností dal 

OSPOD podnět na nařízení předběžného opatření, které bylo usnesením nařízeno  

a zahájeno řízení o nařízení ústavní výchovy nezletilé. Po té byla na tři měsíce 

umístěna v Dětském diagnostickém ústavu. Odtud utíkala, ale pobyt měl  

na ní pozitivní dopad. Rodiče D. se rozhodli dát dívce další šanci, a proto bylo 

navrhnuto zastavení řízení o nařízení ústavní výchovy. Situace se po návratu dívky 

zlepšila, protože rodina dala na rady terapeutky, aby dívce dali větší volnost.  

Ale dívčino chování se nezlepšilo na dlouho, musela opět absolvovat dva 

dobrovolné pobyty v SPV a to první po dobu dvou měsíců a druhý tříměsíční. 

Od jara 2010 začala D. opět utíkat z domu a objevil se u ní pozitivní test  

na pervitin. Dívka se také přiznala ke zkušenosti s THC. Bezradnost rodiny  
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se vzniklou situací, krádeže, drogy, útěky z domova, vyústila. Poté byla umístěna  

na detoxikační oddělení, pak D. nastoupila na dobrovolný pobyt v SPV. Jelikož  

se zde D. dopustila krádeže (12 tisíc korun), byl jí pobyt ukončen a vyšetřovala  

jí Policie ČR. Po návratu domů dívka opět utekla a byla týden na útěku, zadržena 

Policií ČR. Rodiče v návaznosti na bezradnost řešení věci okolo dcery podali návrh 

na nařízení předběžného opatření na umístění do diagnostického ústavu. 

D. byla umístěna do Dětského diagnostického ústavu. Po nástupu nedávala najevo, 

že by jí vadil místní režim, ale postupem času byla její snaha obcházet  

či ignorovat nastavená pravidla zcela zjevná. Objevily se také krádeže (cigaret  

a peněz) vychovatelům. D. také několikrát utekla, opakovaně byla přistižena doma  

a jednou přímo při krádeži. Zpět do zařízení jí přivezli většinou rodinní příslušníci. 

Při testech na návykové látky byla vždy pozitivní na pervitin a THC. Pobyt v Dětském 

diagnostickém ústavu byl ukončen po cca čtyřech měsících. Dále byla přemístěna  

do Dětského domova se školou, kde úspěšně dokončila povinnou školní docházku. 

Pobyt probíhal celkem bez značných problémů a upevnil vzájemné vztahy v rodině, 

proto byla v červenci 2011 ústavní výchova zrušena a dívka se vrátila zpět  

do rodinného prostředí. V září 2011 nastoupila na Střední odborné učiliště, po dvou 

měsících s D. začali opět výchovné problémy. Otec podal žádost na předběžné 

opatření z důvodů, že dívka přestala docházet do školy a odešla z domova. Rodiče 

měli strach, aby opět nezačala zneužívat pervitin. D, s rodiči komunikovala pouze 

přes SMS zprávy. Rodiče každý její odchod z domova hlásili na Policii ČR jako útěk. 

Pokud byla D. policií domů přivedena, vždy odcházela druhý den ráno z domu pryč. 

Dívka nedokázala pochopit, že nemůže bydlet mimo domov bez souhlasu rodičů.  

Na základě předběžného opatření z listopadu 2011 byla přijata do Diagnostického 

ústavu, kde pobývala pouze deset dní. Na žádost rodičů bylo předběžné opatření 

zrušeno a D. se vrátila k adoptivní rodině. 
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5.1.4 Závěrečné shrnutí 

V prvním případě byl chlapec sledován Oddělením sociálně-právní ochrany dětí již 

od útlého věku, protože matka o své děti nedokázala řádně pečovat. Často utíkal  

a jezdil za otcem sám několik kilometrů autobusem. Matka vždy útěky hlásila  

na Policii ČR až nakonec OSPOD podal žádost na předběžné opatření na žádost 

matky a chlapec byl umístěn v Dětském diagnostickém ústavu. Kde s ním pracovali 

odborníci tohoto zařízení. Byla mu poskytnuta veškerá péče a bylo zjištěno týrání 

chlapce a nepotvrzené sexuální zneužívání ze strany matčina přítele.  

Tím se vyjasnily chlapcovi útěky k biologickému otci. Myslím si, že pro chlapce  

je ústavní výchova nejlepším řešením. Otec není schopný se postarat a matka bez 

svého partnera nedokáže svým dětem poskytnout základní péči. Domnívám se,  

že chlapec má možnost na normální život, ale nejspíš ne ve své rodině. Chlapec,  

ale velmi lpí na kontaktu se svým biologickým otcem, ale myslím si, že je to jen 

proto, že matkou byl zklamán a přítel matky chlapce zneužíval a týral. Doufám, 

 že ve spolupráci se všemi odborníky chlapec bude mít šanci zařadit se  

do společnosti a možná své špatné zkušenosti vytěsní ze vzpomínek na dětství. 

V druhém případě byla chlapci poskytnuta veškerá profesionální péče. Byl také  

na chlapce vypracován znalecký posudek na základě v trestní věci týrání nezletilého, 

kde bylo potvrzeno týrání chlapce. Sám chlapec potvrdil, že ho pan D. bil  

a svazoval k židli, to dokazovalo i poškození rukou, které bude mít trvalé následky. 

Myslím, že veškerá péče o chlapce ze strany odborníků byla kvalitní, jen mě trochu 

zaujalo, že chlapec nebyl nikomu nápadný svými hematomy na zápěstí. Od narození 

žil v nepodmětném prostředí, později byl vystaven fyzickému násilí ze strany 

dospělých. Během života v rodině měl možnost získat řadu informací, které 

vzhledem ke svému věku nedokáže adekvátně vyhodnotit. Vlivem výchovného 

působení v rodině se u chlapce rozvíjí poruchy chování, které odpovídá chování 

dětí, které byly dlouhodobě vystavovány Syndromu CAN. Domnívám se, že chlapec 

bude poznamenaný týráním v takto nízkém věku na celý život. Už teď je patrné,  

že vyhledává jen negativně orientované jedince, kteří jsou spíše staršího věku, což 

by mohlo znamenat, že by mohl být v budoucnu zneužíván pro trestnou činnost. 
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Ve třetím případě jde o dívku a na to, jak je mladá má veliké zkušenosti s drogami. 

Možná si ani nedokážeme představit, co má vše za sebou. Myslím, že vztahy  

v rodině jsou díky jejímu problémovému chování rozvráceny a bude těžké pomoci 

dívce i rodině. Dívce se snažil pomoci OSPOD při prvních problémech s krádežemi, 

dále následovala několikrát dobrovolná ústavní výchova a odvykací skupina. 

Nakonec byla umístěna v Diagnostickém ústavu pro děti, dále Dětském domově  

se školou, kde úspěšně ukončila základní školu. Z tohoto zařízení byla propuštěna 

na základě žádosti rodičů o zrušení ústavní výchovy. Nějaký čas pobývala v domácím 

prostředí, ale po nástupu do učiliště opět začaly výchovné problémy – útěky  

z domova, záškoláctví, zneužívání omamných látek (prokázána byla marihuana). 

Proto rodiče opět žádali o předběžné opatření a dívka byla umístěna  

v Diagnostickém ústavu pro mládež, kde ale její pobyt trval pouze deset dní. Rodiče 

se rozhodli, že dívce dají další šanci a vezmou si ji domů. Ve všech zařízeních 

spolupracovali oborníci a to psychologové, etopedi, sociální pracovníci, lékaři, 

učitelé. Domnívám se, že veškerá snaha odborníků a sociálních pracovnic byla 

dobrá, největší problém je však v rodině, kde nedokáží přijmout dívčinu situaci, 

zkušenosti s drogami. Myslím si, že nejlepším řešením by byla i nadále ústavní 

výchova, kde se dívka dokázala přizpůsobit. Z kazuistiky je zřejmé, že jí adoptivní 

rodiče mají rádi, ale nedokáží pomoci. Také myslím, že i zbytečně moc angažovaly 

do problému a přejímají moc velkou zodpovědnost. Sama dívka o rodině hovoří 

hezky, ale je patrné, že nedokáže svou adoptivní rodinu přijmout za vlastní. Jedním 

z problémů je zde odlišné etnikum a nedůvěra k otci a bratrovi. Domnívám se, 

že D. má stále šanci na dobrý život. Je velmi pravděpodobné, že se nadále bude 

vracet k omamným látkám, ale i tak by dokázala převzít zodpovědnost za svoje 

chování. Rodina by měla nadále dívce pomáhat, ale s pomocí odborníků. A některá 

svá rozhodnutí by měli lépe uvážit. Doufám, že jednou dívka bude šťastná a nalezne 

cestu ke své adoptivní rodině. 

Jako druhou metodu jsem použila formu internetového průzkumu, abych zjistila 

povědomí lidí o informovanosti o daném problému: týrání, zneužívání  

a zanedbávání dětí, souhrnně syndrom CAN - souhrn příznaků týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte. (odkaz na Hypotézy – 5.5) 
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Týrání, zneužívání a zanedbávání dětí je velice aktuálním problémem, 

informovanost veřejnosti je celkem dobrá, ale ne každý ví jak pomoci a na jakou 

organizaci se obrátit. 

 

5.2 Cíl a předmět analýzy 

Cílem mého průzkumu bylo zjistit, jaká je míra informovanosti široké veřejnosti o 

tomto tématu. 

 

 

5.3 Metody a techniky 

Pro průzkum byla použita kvantitativní výzkumná metoda. Mnou vytvořený 

dotazník byl umístěn na internet, protože díky anonymitě je zvýšena 

pravděpodobnost pravdivých odpovědí. Tato metoda je efektivní vzhledem  

k většímu počtu respondentů. Lidé se obvykle rádi podílí na výzkumném 

dotazníkovém šetření, nečiní jim problém odpovídat i na intimnější otázky. 

 

 

5.4 Výzkumný vzorek 

Počet oslovených respondentů byl 87 osob. Tito respondenti byli anonymní a není 

možno určit, z jaké části ČR pocházejí, ale vzhledem k tomu, že byla zkoumána 

informovanost veřejnosti není toto podstatné. 
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DOTAZNÍK 

Vážení,  

chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého anonymního dotazníku, který 

je součástí mé absolventské práce na téma formy týrání, zneužívání  

a zanedbávání dětí - syndrom CAN. 

1. Pohlaví: 

- Žena 

- muž 

2. Věk: 

- Méně než 20 

- 20 – 30 

- 30 – 40 

- Více jak 40  

3. Co se skrývá pod pojmem syndrom CAN: 

- Bití, svazování, způsobování bolesti 

- Znásilnění 

- Citové zanedbávání 

- Odpírání lékařské péče 

4. Nejrozšířenější druh týrání v ČR: 

- Psychické 

- Fyzické 

- sexuální 

5. Kde se nejčastěji setkáme s problematikou týraných, zneužívaných  

a zanedbávaných dětí: 

- V TV 

- Ve škole 

- V rodině 

- Ve svém okolí 

6. Výskyt týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR: 

- Jako jinde v EU 
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- Závažný problém v ČR 

- U nás se nevyskytuje  

7. Jak můžeme poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě: 

- Je agresivní 

- Opakované poranění 

- Sebepoškozuje se 

- Je úzkostné a vyhýbá se kontaktu s okolím 

8. Jak můžeme pomoci: 

- Obrátit se na Policii 

- Oslovit rodiče dítěte 

- Oslovit organizaci CAN 

- Nechat být, je to v rodině 

9. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější: 

- Osvěta 

- Přísnější tresty 

- Vzdělávání policistů, sociálních pracovníků, lékařů a učitelů 

- jiný 

10. Jaké znáte organizace zabývající se touto problematikou: 

 

Děkuji za Váš čas strávený při vyplňování mého dotazníku a přeji hezký den. Lucie 
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INFORMACE O PRŮZKUMU – SYNDROM CAN 

Ke zpracování průzkumu jsem použila bezplatnou propagaci veřejných dotazníků na 

www.vyplnto.cz. Grafy, které jsem použila ve své práci, jsou součástí vyhodnocení 

mého internetového průzkumu. 

http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/27020/ 

Počet respondentů: 87 

Veřejný průzkum 

Šetření: 04. 01. 2013 – 11. 01. 2013 

Počet otázek: 10 

Návratnost dotazníků: 59,7 %  

Nejprve jsem respondenty pozdravila a poprosila o vyplnění anonymního 

dotazníku. Krátce jsem vysvětlila, že tento průzkum je součástí mé absolventské 

práce na téma formy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí - syndrom CAN. 

 

ODPOVĚDI RESPONDENTŮ 

1. Pohlaví: 

 

  

Graf 1 (pohlaví) 

 

http://www.vyplnto.cz/
http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/27020/
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Nejdříve jsem získala základní informace o respondentovi, o jeho pohlaví. Jak jsem 

předpokládala, na dotazníkový průzkum odpovědělo více žen než mužů. Myslím si, 

že tato problematika je bližší ženám – matkám. 

 

2. Věk: 

 

 

Graf 2 (věk) 

 

Zajímalo mě, jaké věkové kategorie mají povědomí o této problematice.  

Věková skupina respondentů je v širším věkovém rozmezí. Z průzkumu vyplývá,  

že mezi 35 – 37% respondentů jsou osoby ve věku mezi 20 – 40 lety. Podle mého 

názoru se jedná hlavně o ženy v produktivním věku. Další skupinou jsou 

respondenti ve věku nad 40 let. Skupinou, která odpovídala nejméně, jsou 

respondenti ve věku do 20 let.  
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3. Víte co se skrývá pod pojmem syndrom CAN: 

 

 

Graf 3 (syndrom CAN) 

 

Další otázkou jsem chtěla zjistit, zda vůbec a jaká je informovanost respondentů  

o syndromu CAN. Já jsem se o tomto pojmu sama dozvěděla až při studiu. 

Mnoho respondentů vůbec neví co se pod pojmem „Syndrom CAN“ skrývá. Další 

skupina 25 respondentů považuje syndrom CAN za bití, svazování a způsobování 

bolesti a přibližně 22 respondentů za citové zanedbávání.  
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4. Nejrozšířenější druh týrání v ČR: 

 

 

Graf 4 (druh týraní) 

 

Z průzkumu vyplynulo, že mnoho respondentů si pod pojmem týrání myslí, že je 

nejrozšířenější týrání psychické. Myslím si ale, že i další formy jsou v ČR velmi 

rozšířené. 
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5. Kde se nejčastěji setkáme s problematikou týraných, zneužívaných  

a zanedbávaných dětí: 

 

 

Graf 5 (setkání) 

 

Jak jsem předpokládala, nejvíce respondentů zná tuto problematiku z televize.  

Již mnoho případů bylo medializováno. Co mě překvapilo, že stejná část 

respondentů zná tuto problematiku z rodiny. Nedokáži posoudit, jestli respondenti 

byli týráni a zneužíváni nebo byla otázka špatně pochopena. Ostatní se setkali 

s touto problematikou ve svém okolí. 
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6. Výskyt týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí v ČR: 

 

 

Graf 6 (výskyt) 

 

Myslela jsem si, že více respondentů uvidí týrání, zneužívání a zanedbávání dětí 

jako závažný problém v ČR, ale více odpovědělo, že je to problém jako jinde v EU.  

Je velmi dobře, že odpověď „U nás neexistuje“ neuvedl žádný z respondentů. 

Znamená to tedy, že lidé o této problematice vědí a není nikdo, kdo by si myslel 

opak. 
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7. Jak můžeme poznat týrané, zneužívané a zanedbávané dítě: 

 

 

Graf 7 (poznání) 

 

Velmi mě zaujaly odpovědi respondentů na otázku „Jak poznat týrané, zneužívané  

a zanedbávané dítě“. Více než 80% respondentů odpovědělo, že „Je úzkostné  

a vyhýbá se kontaktu s okolím“. Myslím si však, že i odpověď „Sebepoškozuje se“  

a „Je agresivní“ jsou u této otázky namístě. 
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8. Jak můžeme pomoci: 

 

 

Graf 8 (pomoc) 

 

Je dobře, že spoustu respondentů ví, jak pomoci. Já osobně bych asi neoslovovala 

rodiče, ale to, že nikdo neodpověděl „nechat být, je to v rodině“ je velmi dobře.  

Je potřeba nebýt netečný a všímat si co se děje v našem okolí. 
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9. Jaký druh prevence považujete za nejúčinnější: 

 

 

Graf 9 (prevence) 

 

Respondenti vidí jako nejúčinnější druh prevence vyšší vzdělávání policistů, 

sociálních pracovníků, lékařů a učitelů. Další skupina vidí prevenci v přísnějších 

trestech a také v osvětě. 
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10. Jaké znáte organizace zabývající se touto problematikou:  

 

U otázky „Jaké znáte organizace zabývající se touto problematikou“ došlo 

v průzkumu k zcestným informacím. Při zvolení více možností nebyly informace 

zařazeny do grafu. Poslední graf je tedy vytvořen s použitím první zapsané 

organizace.  

Zdroj: vlastní 

 

Graf 10 (organizace) 

 

Z grafu vyplývá, že 46 % respondentů nezná žádnou organizaci zabývající se touto 

tématikou. Nejvíce respondentů – 17 % - zná Fond ohrožených dětí (FOD) nebo 

Klokánek., myslím si, že v souvislosti s medializovanými kauzami. 
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5.5 Hypotézy 

Ve svém průzkumu jsem se snažila poukázat, jak důležitá je informovanost okolí. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že převážnou část respondentů tvoří ženy  

ve věku mezi 20 – 40 lety. 

Většina respondentů je o problematice týraných, zneužívaných a zanedbávaných 

dětí, tedy syndromu CAN informována. 

Nejrozšířenějším druhem týrání se jeví týrání psychické, ale dle mého názoru  

je nejméně viditelné. Z různých zdrojů vím, že i sexuální zneužívání a zanedbávání 

dětí je velmi rozšířené. 

Hlavním informačním kanálem je bezesporu televize. Druhou nejčastější odpovědí 

respondentů bylo, že se s danou problematikou setkali v rodině, ale obávám se, že 

v tomto konkrétním případě si otázku vyložili jinak nebo byla špatně položena. 

Z dotazníků je zřejmé, že výskyt syndromu CAN je dle respondentů větší v zemích 

EU než u nás v ČR. Potěšující bylo, že nikdo se nedomníval, že tento problém 

neexistuje. 

Dle respondentů jsou děti postižené syndromem CAN úzkostné a vyhýbají se 

kontaktu s okolím. Jsem však přesvědčena, že je důležité mít se na pozoru  

i při sebepoškozování a agresivitě dětí. 

Je důležité, že respondenti vědí jak rozpoznat týrané, zneužívané nebo 

zanedbávané dítě a také vědí kam se s tímto problémem obrátit. 

Jak jsem předpokládala, považují respondenti za nejúčinnější druh prevence 

vzdělávání, přísnější tresty a také osvěta je velmi důležitá. 

Překvapující bylo zjištění, že skoro polovina respondentů nezná žádnou organizaci, 

na kterou se v případě potřeby, v souvislosti s touto problematikou, obrátit. 

 

Obrázek č. 14 (šťastné dítě) 
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6 Diskuze 

Pro svou absolventskou práci jsem si vybrala téma „Formy týrání, zneužívání  

a zanedbávání dětí“ – souhrnně syndrom CAN. Je překvapivé, že i přesto,  

že spoustu rodičů ví, co děti potřebují k šťastnému dětství, stávají se děti oběťmi 

psychického, fyzického nebo sexuálního zneužívání, a nemohou se nijak bránit.  

Je alarmující, že je mezi námi mnoho dětí, které zažívají pocity strachu, úzkosti, 

bolesti a ponížení. Myslím si, že je to velmi vážný problém naší společnosti.  

Ve své absolventské práci jsem chtěla čtenářům přiblížit tento problém a poukázat  

na skutečnost, že se jedná o závažnou situaci, která obklopuje téměř každého z nás, 

ale často ji nedokážeme rozpoznat.  

Myslím si, že i když je zneužívání, týrání a zanedbávání dětí dnes poměrně velkým 

problémem, je o něm veřejnost nemnoho informována.  V teoretické části jsem 

popsala formy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Popsala jsem možné trestné 

činy dle aktuální právní legislativy. Dále také instituce zabývající se obětmi a kde 

vůbec hledat pomoc, že je možno obrátit se například na Dětské krizové centrum 

nebo Fond ohrožených dětí. 

Domnívám se, že oproti nedávné minulosti je celkem spoustu institucí zabývajících 

se touto problematikou. Bohužel jsem se ve svém životě setkala s tím, že spoustu 

lidí z neinformovanosti neví, kam se obrátit. Myslím si, že je potřeba hlavně 

dostatečná prevence i pro ty, kteří se domnívají, že se jich tento problém netýká.  

V praktické části jsem použila kazuistiky, které jsem čerpala z dokumentace 

Dětského diagnostického ústavu. Chtěla jsem ukázat, jak může týrání, zneužívání  

a zanedbávání vypadat. Případy jsem dále konzultovala s odbornými pracovníky. 

Výsledky konzultací potvrzují mou domněnku, že je týraných a jinak zneužívaných 

dětí spousta a myslím si, že je ještě spousta případů neodhalených. 

Další část mé praktické práce bylo zjistit, do jaké míry je naše společnost 

informována o této problematice, do jaké míry je schopna pomoci v takové situaci. 

Alarmující je, že skoro polovina oslovených respondentů nezná žádnou organizaci, 

která by se zabývala problematikou týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. 

Vím, že je toto téma problematické a pro někoho citlivé a proto jsem zvolila 

anonymní internetový průzkum, kde odpovědělo překvapivých 87 respondentů. 
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Výsledek šetření ukázal, že většina respondentů se s tímto tématem setkala. 

Potěšující bylo, že respondenti sice z poloviny neznají instituce zabývající se touto 

problematikou, ale v případě problému by se dokázali obrátit o pomoc například  

na policii.  

Ke zpracování absolventské práce jsem použila dostupné odborné prameny. Oslovili 

mě práce autorů Dunovského a Matějčka. U Dunovského je problematika 

podložena hlavně mnohaletou praxí a zkušenostmi. Co se týká Matějčka, souhlasím 

s jeho názorem popsaným v publikaci „ Po dobrém, nebo po zlém“ – výchovné 

odměny a tresty, kde říká:  „Dobře může potrestat dítě jenom ten, kdo je má rád.“ 

Nemohla jsem si odpustit sem nenapsat tuto pedagogickou zkušenost, ke které už 

není nutné nic dodávat. Podstatným prvkem pro správnou výchovu je bezpochyby i 

naše životní filozofie, která určuje náš žebříček hodnot, který bychom rádi zajistili i 

svým potomkům.  
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Závěr 

Ve své absolventské práci se zabývám problematikou týraných, zneužívaných  

a zanedbávaných děti. Toto téma zasahuje i do historie, kdy děti byly považovány  

za majetek a jako s majetkem s nimi bylo i zacházeno. Děti sice získaly svá práva,  

ale bohužel k týrání, zneužívaní a zanedbávaní dětí dochází stále. 

Přesná statistika týraných dětí neexistuje. Dle statistik Ministerstva práce  

a sociálních věci je v České republice týráno, zneužíváno a zanedbáváno přes 4000 

dětí ročně, což je velmi alarmující počet. Podle odborných odhadů u nás ročně  

na následky týrání a špatné péče umírá nejméně padesát dětí. Nejčastěji se stávají 

oběťmi děti kojeneckého a batolecího věku. 

Cílem mé absolventské práce bylo přiblížit čtenářům tento problém a poukázat  

na skutečnost, že tento problém je velmi složitý. Poukázat na situaci kolem nás. 

V teoretické části jsem popsala formy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí.  

Že je možno obrátit se například na Dětské krizové centrum nebo Fond ohrožených 

dětí. 

V praktické části jsem za prvé použila kazuistiky, které jsem čerpala z dokumentace 

Dětského diagnostického ústavu. Případy jsem dále konzultovala s odbornými 

pracovníky. Chtěla jsem ukázat, jak může týrání, zneužívání a zanedbávání vypadat. 

Jako druhou výzkumnou metodu jsem použila formu internetového průzkumu, 

abych zjistila informovanost lidí o problému: týrání, zneužívání  

a zanedbávání dětí, souhrnně syndrom CAN - souhrn příznaků týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte. 

Je velmi důležité, aby byla populace informována o této problematice. Často je však 

týrání, zneužívání a zanedbávání dětí skryté a nebývá vždy odhaleno. Základem  

pro pomoc týraným dětem je, že si vůbec okolí všimne alarmujících příznaků  

a obrátí se na některý z orgánů zabývající se touto problematikou. Problémem  

je mnoho forem týrání, zneužívání a zanedbávání a například psychické týrání se 

velmi špatně odhaluje, existuje zde tzv. skrytá kriminalita. 

Ze zpracovaných podkladů jsem zjistila, že úroveň informovanosti o problematice 

týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí je celkem dobrá. Ale dle mého názoru 

by měl stát více podporovat rodiny s dětmi. Pokud se rodina dostane nezaviněně  
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do tíživé životni situace, měl by stát poskytnout dostatečnou pomoc. V sociální 

sféře by mělo být zaměstnáno více sociálních pracovníků, kteří by se rodinám  

v případě krizových situaci mohli dostatečně věnovat. K odebrání dítěte  

z rodiny by mělo dojít opravdu jen ve velmi závažných případech, kdy není možná 

náprava ze strany rodiny. 

Mnoho děti však končí v ústavech nebo se vrací zpět do rodiny a bývá otázkou času, 

zda nedojde k opakování týrání, zneužívání či zanedbávání. 

Nebuďme slepí ke svému okolí a pokusme se pomoci minimálně svou všímavostí. 

 

„Varování rodičům: Budete-li bít své děti, budou ony bít vaše vnuky.“ 

Autor: Dušan Radovič, Srbský novinář, spisovatel a básník 

[www.citaty-slavnych.cz, 7] 
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Pезюме 

выпускная работa 

Виды насилия над детми, злоупотребление и запущение детей 

Для своей выпускной работы я выбрала тему “ Виды насилия над детьми, 

злоупотребление и запущение детей“. Эту тему я выбрала, потому что у меня 

дома три дочки. Я очень люблю детей u знаю, что детям необходимо для 

счастливого детства. Дети часто становятся жертвами физического или 

сексуального насилия, и они не могут защитить себя. 

Целью моей выпускной работы было приблизить читателям эту проблему  

и подчеркнуть тот факт, что эта проблема действительно сложная и oтносится  

к ситуации вокруг нас.  

В теоретической части моей выпускной работы я описала виды насилия над 

детьми, злоупотребление и запущение детей. Детям часто приходится 

переносить страдания без какой-либо помощи. Поэтому я указывала на то, что 

в нашем обшестве есть детей, которые испытают чувство страха, беспокойствa, 

боли и унижения. Это негативно воспринимают законопослушныe люди.  

Я думаю, что это очень важная проблемa нашегo oбшества.  

Далшье я привела к кому можно обратиться o помощь, например  

на Кризисный детский центр или Фонд детей находящихся под угрозой. 

B практической части моей выпускной работы во-первых я провела казуистики, 

которые я черпала из документации Детского диагностического института. 

Казуистики я также проконсультировалa со специалистами. Я хотелa показать, 

как насилие над детьми, злоупотребление и запущение детей может 

происходить. Bо-вторых я хотела методом обследования произвольно 

выбранных респондентов выяснить, какoй уровень информированости  

о данной проблемe. 

Я установила что цель моей выпускной работы была выполнена. 

Kлючевые слова 

Насилие - психическое и физическое, злоупотребление, Запущение детей, 

Синдром КАН, Помощь детям.  
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