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Anotace: 

Hlavním cílem bakalářské práce byla analýza problematiky syndromu týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN). Syndrom CAN jako nežádoucí jev se 

objevuje nejen jako medicínský problém, ale má i závažný sociální dopad. V celé řadě 

kazuistik může jít o zanedbávání potřeb dítěte, ale i o fyzické či psychické týrání nebo 

dokonce sexuální zneužívání. Krizová pomoc obětem tohoto závažného syndromu by 

měla být účinnou interdisciplinární pomocí, neboť se jedná o jev vysoce latentní a těžce 

průkazný z hlediska trestního zákona.  

Teoretická část bakalářské práce byla zaměřena na vysvětlení pojmu syndromu 

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Vysvětluje možné příčiny a znaky 

CAN, nezapomíná ani na charakteristiku chování dětí, které tímto syndromem trpí. 

Praktická část směřovala do průzkumového šetření dětí, které musely být na 

základě syndromu CAN umístěny z rodiny do dětského domova. Jako hlavní metoda 

průzkumu bylo stanoveno dotazování. Základním cílem této empirické části bylo 

analyzovat problematiku syndromu CAN v dětských domovech, ověřit stanovené 

předpoklady na výběrovém souboru respondentů. Metoda dotazování byla zaměřena na 

odborníky z dětských domovů, ale i na samotné děti, vyrůstající v dětských domovech. 

Bakalářská práce přinesla řadu důležitých poznatků do praxe. 
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Resumé: 

The main aim of this bachelor thesis was to analyze the problem of syndrome of child 

abuse and neglect (CAN). CAN syndrome as a side effect occurs not only as a medical 

problem, but also it has serious social impact. In a number of case reports there may be 

the neglect of the child’s needs, but also the physical or mental abuse or even sexual 

abuse. Emergency assistance to the victims of this serious syndrome should be effective 

interdisciplinary help, since it is a phenomenon highly latent and hardly convinced in 

terms of the Criminal Code. 

The theoretical part of this thesis was focused on the explanation of notion syndrome of 

tortured, abused and neglected child. It explains the possible causes and characteristics 

of CAN, also it does not forget the characteristic behavior of children who suffer from 

this syndrome. 

The practical part was directed to the examiner's investigation of children who had to be 

placed in a children's home from a family based on the CAN syndrome. As the main 

research method was determined interrogation. The main objective of this empirical 

section is to analyze the issue of CAN syndrome in children's homes, to verify the 

assumptions set out on the sample of respondents. The method of questioning was 

aimed at professionals from children's homes, but also to the children themselves who 

grow up in the orphanages. This bachelor's work brought up a number of important 

findings into practice. 

 

Key words: victim, syndrome CAN, forms of the syndrome CAN, aggressor, violent 

person, person at a risk of CAN syndrome, perpetrator, family, orphantage, children's 

homes, residential care 



7 

 

OBSAH 

 

ÚVOD ..................................................................................................................... 9 

 

Teoretická část 

1 POJEM „SYNDROM CAN“ ......................................................................... 10 

2 SYNDROM CAN V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ .................................. 11 

2.1 Fyzické týrání............................................................................................................... 13 

2.2 Psychické týrání........................................................................................................... 14 

2.3 Pohlavní zneužívání ..................................................................................................... 15 

2.4 Zanedbávání ................................................................................................................ 16 

3 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY VZNIKU SYNDROMU CAN ............................ 18 

3.1 Výchova v primární rodině .......................................................................................... 18 

3.2 Věk .............................................................................................................................. 18 

3.3 Špatné rodinné zázemí ................................................................................................ 19 

3.4 Vývojové fáze rodiny a výchovný styl ......................................................................... 19 

4 OBĚTI ZANEDBÁVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A TÝRÁNÍ ............................... 21 

4.1 Znaky týraných dětí ..................................................................................................... 22 

5 PACHATELÉ TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ .................... 25 

6 PREVENCE TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE ....... 26 

7 POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ CAN ...................................................................... 28 

8 NÁSLEDKY TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ .......................................... 32 

9 SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ ................................... 33 

9.1 Diagnostické ústavy .................................................................................................... 33 

9.2 Dětský domov ............................................................................................................. 33 

9.2.1 Dětský domov Jablonné v Podještědí ................................................................. 34 



8 

 

9.3 Dětský domov se školou ............................................................................................. 35 

9.4 Výchovný ústav ........................................................................................................... 35 

10 PSYCHICKÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ........................... 36 

10.1 Psychická deprivace .................................................................................................... 36 

10.2 Charakteristické zvláštnosti dětí v dětském domově ................................................. 36 

11 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI ................................................................ 38 

 

Praktická část 

1 CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI ............................................................................. 39 

1.1 Stanovené předpoklady .............................................................................................. 39 

2 POUŽITÉ METODY ..................................................................................... 40 

2.1 Nestandardizovaný dotazník ....................................................................................... 40 

2.2 Charakteristika zkoumaného vzorku ........................................................................... 41 

2.3 Průběh a technika průzkumu ...................................................................................... 41 

3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ..................................... 43 

3.1 Dotazník zaměřený na sociální pracovnice z dětských domovů ................................. 43 

3.2 Dotazník zaměřený na děti z dětských domovů ......................................................... 54 

4 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ ............................................................ 59 

5 ZÁVĚR .......................................................................................................... 61 

5.1 Doporučení do praxe .................................................................................................. 62 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................. 64 

SEZNAM PŘÍLOH............................................................................................... 66 

 

  

 

 



9 

 

ÚVOD 
 

Syndrom CAN, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte je stále 

častým fenoménem, o kterém je veřejnost informována. I přesto, že se tímto jevem 

zabývá čím dál více odborníků a je publikováno stále více odborné literatury, počet 

týraných a zneužívaných dětí stále stoupá. Je nutné si uvědomit, že syndrom CAN je 

velmi závažný sociální problém a naše společnost by mu měla věnovat velkou 

pozornost. 

Proto se předkládaná bakalářská práce věnuje dětem, které trpí syndromem CAN. Jedná 

se o děti, které byly ohrožené na životě nebo závažným způsobem ohrožené ve vývoji.  

 Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů problematiky syndromu 

CAN, která v některých případech vede až k umístění dětí do ústavního zařízení. 

Vysvětluje pojmosloví v dané oblasti, popisuje chování dětí, které nese znaky týraných 

dětí, vysvětluje klasifikaci syndromu CAN. Dále přibližuje umisťování dětí do dětských 

domovů z důvodu CAN. Závěrem shrnuje poznatky získané studiem odborné literatury, 

která se zabývá dětmi týranými, zanedbávanými a zneužívanými. 

Praktická část je zaměřena na průzkumové šetření v dětských domovech severočeského 

regionu. Jako hlavní metoda sběru dat byla zvolena metoda dotazování. Jednalo se 

o dotazníky vlastní konstrukce a rozhovor jako doplňující metoda. Dotazování bylo 

zaměřeno na sociální pracovnice a děti z dětských domovů. Poznatky, které byly 

průzkumem získány, byly prezentovány pomocí přehledných tabulek a grafů. Tyto 

získané poznatky pomohly ke stanovení konkrétních navrhovaných opatření v oblasti 

možného řešení v odhalování syndromu CAN. 

Bakalářská práce přinesla řadu zajímavých poznatků do praxe. Za největší přínos práce 

vzhledem k řešené problematice lze považovat seznámení veřejnosti s tímto 

nebezpečným jevem a varování před jeho důsledky a negativním dopadem. 
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Teoretická část  

 

1 POJEM „SYNDROM CAN“ 
 

Syndrom CAN je definován jako „jakékoli 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, popř. způsobuje jeho smrt“ (Dunovský, et al. 1995, 

s. 24). Syndrom CAN, často označován také jako syndrom týraného, zneužívaného  

a zanedbávaného dítěte, je soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem. 

Tyto příznaky mohou vzniknout následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné 

péče, kdy dítě trpí zanedbáváním jeho důležitých životních potřeb. Je tedy zřejmé, že 

jde o poškození vzniklé týráním, zneužíváním či zanedbáváním dítěte. Různé způsoby 

ubližování mohou vést k rozdílným důsledkům, a proto odlišujeme problémy vzniklé 

deprivací (tj. nedostatečným uspokojováním různých potřeb), týráním a zneužíváním. 

Dítě nejčastěji poškozují jeho rodiče nebo další členové rodiny, pokud jsou k němu 

necitliví a bezohlední, nebo jej podřizují nebo využívají k uspokojení vlastních potřeb. 

Toto chování lze chápat jako zneužití fyzické síly či psychické nadřazenosti a moci 

dospělého nad komplementárně podřízeným a závislým dítětem (Vágnerová 2000). 

V současné době se pozornost obrací k problematice týrání, zanedbávání 

a zneužívání. Tyto otázky se dostávají do popředí zájmu nejen odborníků, ale zejména 

do podvědomí laické veřejnosti. Problém je společností a odborníky vnímán jako velmi 

vážný a provedené průzkumy uvádějí, že během svého života je násilí či týrání vystaven 

každý šestý člověk. Nezájem okolí a neřešení krizových situací má své důsledky 

v prohlubování zmiňovaných problémů u týrané osoby. 
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2 SYNDROM CAN V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ 
 

V dřívějších dobách panovala obecná představa, že „s dítětem je možno zacházet 

podle vůle až svévole dospělých“ (Dunovský, et al. 1995, s. 15). Bylo také automatické, 

že každý rodič své dítě miluje a náležitě se o něj stará. V souvislosti s počátkem 

uvažování o týrání a zanedbávání byly tyto představy popřeny. Dokázalo se, že neplnění 

potřeb dětí má závažné následky na zdraví a rozvoji dítěte. V 19. století vznikla 

organizace Národní společnost prevence proti krutostem na dětech. V roce 1962 popsal 

Kempe z USA tzv. syndrom bitého dítěte (Battered Child Syndrome) (Dunovský, et al. 

1995, s. 16). Původně byla pozornost zaměřována primárně na fyzické týrání dětí. 

Později se ukázalo, že vedle fyzického týrání může být dítěti ubližováno i psychickým 

týráním, sexuálním zneužíváním, zanedbáváním péče či citovou deprivací. Vznikl tak 

nový název pro tento fenomén: „syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného 

dítěte“ pod zkratkou CAN (Child Abuse and Neglect). 

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN) je „jakýmkoli 

nenáhodným jednáním rodičů nebo jiné dospělé osoby, které je v dané společnosti 

odmítané a nepřijatelné, jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj 

dítěte, popř. způsobuje jeho smrt.“ (Vágnerová 2000, s. 320) Jde o velmi složitý a těžko 

definovatelný jev. Vodáčková (2007, s. 459) ve své publikaci zmiňuje, že jde mezi 

lidmi pracujícími v krizové intervenci o obávané téma, které ještě není dostatečně 

prozkoumáno. Jde o oblast opředenou spoustou mýtů a nejasností. Příznaky se objevují 

díky nedostatečné péči nebo neustálému ubližování. Může jít o zanedbávání dítěte po 

stránce citové, výchovné nebo zanedbávání potřeb dítěte. Dále fyzické či psychické 

týrání nebo sexuální zneužívání.  

Děti se rodí bez jakýchkoli vzorců chování. Proto si je vytváří až během výchovy. 

Přirozeně se adaptují na podmínky života, který jim jejich rodiče připraví. Podle 

Matějčka (1994a, s. 9) malé dítě nejvíce potřebuje jistotu ve vztazích ke svým lidem. Je 

to právě rodina, kdo dítěti má poskytnout pocit bezpečí a naplnění jeho potřeb. Děti 

i dospívající jsou často vedeni k tomu, aby dospělým důvěřovali. Mufsonová 

a Kranzová (1996, s. 5) zmiňují známou větu, že „táta ví všechno nejlíp“. Je přirozené, 

že se u většiny dospělých a dospívajících při této větě projeví jisté pochybnosti. 

V určitém věku každý zjistí, že tomu tak nutně vždy není. Mufsonová s Kranzovou 
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(1996, s. 5) ale mají také argument na tyto případné pochybnosti. Říkají, že pokud 

takové pochybnosti přijdou a zvlášť o dospělém členovi rodiny, pak rodiče děti označí 

za nezralé či nevděčné. Prostá vývojová psychologie. Asi každý se s tím setkal. Při 

hlubším zamyšlení je ale velice názorné, jakou mocí rodiče disponují. Problém přichází, 

když je tato moc zneužita.     

Vodáčková (2007, s. 459) zdůrazňuje, že je „každé násilí založeno na tom, že 

jedna zúčastněná strana je v pozici bezmoci, zatímco ta druhá mocí disponuje 

a zneužívá ji.“ Dospělý agresor zneužívá fyzické síly či psychické moci nad závislým 

dítětem. Nejvíce traumatické bývá, když se týrání, zneužívání a zanedbávání odehrává 

právě ze strany osob, které by o dítě měli pečovat.  

„Rodiny postmoderní doby jsou zakládány kvůli uspokojování citových potřeb 

partnerů (nikoli dětí!). Stabilita těchto rodin proto stojí a padá s citovou bilancí 

partnerského vztahu. Rodina je stále více privátním podnikem.“ zmiňuje Matoušek 

(2008, s. 181) ve své publikaci. Dnes je záležitostí jednotlivců, kdy se rozhodnou pro 

založení rodiny. Významný posun v oblasti rodiny znamenal vstup žen na trh práce 

a rozšíření antikoncepce. V poslední době roste počet nesezdaných soužití. Mění se 

i smýšlení lidí ve smyslu tolerance k různým formám uspořádání rodiny. S růstem počtu 

rozvodů už ani manželství není svátost a jistá záruka bezpečného prostředí pro děti. 

Pojem „neúplná rodina“ je dnes skloňován ve všech pádech. Spousta dětí žije 

s nevlastními rodiči. Matoušek (2008, s. 182) dále nazývá dítě „velkou a nevratnou 

investicí“. Přesto všechno je rodina stále základní jednotkou společnosti. Dítě v prvních 

letech života lze jen těžko vychovávat jinde než v rodině. V rodinách dnes více než kdy 

dříve, působí stres, ze kterého vznikají různé konflikty. Výchova tak může způsobovat 

různé odchylky a deformace v chování lidí.       

Týrání či zneužívání nepostihuje jen děti. Projevy zneužívajícího chování můžeme 

najít i u dospělého člověka, jak říká Vodáčková (2007). Obětí může být člověk 

v jakémkoli věku. Zneužitím může být ohrožen každý z nás. V dětství však působí 

týrání, zneužívání a zanedbávání největší újmy na dalším vývoji člověka. Vlivem 

obranných mechanismů, osobnosti člověka, věkem či kvalitou zázemí, je ale podle 

Vodáčkové možnost vypořádat se se zátěží celkem reálná. Naopak k pocitům bezmoci 

může potom přispět jakákoli odlišnost, nemoc, stáří apod. (Vodáčková 2007, s. 459) 

Dítě je na svých rodičích plně závislé a tím může být jeho ohrožení zneužitím či 

týráním mnohem větší než u dospělého. Děti se nemohou bránit a to, co se kolem nich 
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děje, jim často připadá normální. Proto je úroveň a objem kvality rodinné péče o dítě 

rozhodujícím činitelem v jeho vývoji i při utváření jeho osobnosti. Ztotožňuji se 

s názorem Vaníčkové: „V obecné podstatě je rodina prostředím, kde je dítě milováno 

a přijímáno, kde postavy rodičů jsou vždy chápány jako milující.“ (Vaníčková, et al. 

1995, s. 33)  

2.1  Fyzické týrání 

O fyzické týrání se jedná v případě, že je člověku způsobována fyzická bolest. 

Vodáčková (2007, s. 459) uvádí konkrétně bití, mačkání, třesení, kousání, dušení 

a topení. Za fyzické týrání je také považováno použití nadměrné síly při běžných 

úkonech. Například při krmení, koupání či oblékání. Další formou může být podávání 

alkoholu či nevhodných léků nebo neadekvátní tresty. Jako fyzické týrání může být 

vyhodnoceno i to, když někdo nezabrání týrání dítěte. Následky fyzického týrání 

mohou, ale také nemusí, být na těle vidět.  

Podle Dunovského (1995, s. 202) je fyzické týrání nejpodrobněji prozkoumaný jev. 

Jak již bylo řečeno výše, v historii bylo právě fyzické týrání monitorováno jako první 

z dalších aspektů syndromu CAN. Nejtypičtější pro fyzické týrání je násilí bez použití 

nástroje. To znamená rukou, pěstí, nohou atd. Je však mnoho případů, kdy útočníci 

použijí různé tyče, kabely, lana, oheň atd. Neexistuje místo na těle, kde by se nemohly 

nacházet krevní podlitiny nebo oděrky. Pravidlem také bývá, že rodiče při náhodném 

úrazu vyhledávají pomoc okamžitě. Při úmyslném ublížení se objevuje jistá časová 

prodleva, než je vyhledána lékařská pomoc. Hlavním důvodem pro tělesné týrání je 

nezvládnutá, nadměrná agrese rodičů a dalších osob. Dunovský říká, že tělesné násilí je 

u nás stále ještě významným výchovným prostředkem (Dunovský, et al. 1995, s. 41). 

Fyzické týrání můžeme dělit na aktivní a pasivní týrání. Aktivní povaha týrání se 

projevuje jako jakékoli násilí na dítěti, které způsobuje určitá poranění. Dále jsou do 

aktivního týrání zahrnovány činy, kdy dítě nemá známky tělesného poranění, ale trpí 

díky otravám, dušení nebo je nadměrně vystavováno lékařským vyšetřením (Dunovský, 

et al. 1995, s. 41). Dunovský (1995, s. 41) rozlišuje aktivní týrání do dalších kategorií, 

a to podle druhu poranění, na zavřená poranění, otevřená poranění a mnohočetná 

zranění.  
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Zavřená poranění jsou například otřes mozku, pohmoždění, vytrhávání vlasů, 

kousnutí, poranění svalů, kloubů, kostí, hlavy atd. Novým pojmem pro mě je tzv. 

„Shaken Infant Syndrom“, kdy se s dítětem třese za užití extrémní síly. Tento syndrom 

má většinou rozporný nález. Závažnějším zraněním je pak také subdurální hematom, 

což je krvácení mezi měkkou a tvrdou plenu. Objevuje se po úderu do hlavy. Děti 

zvrací, kojencům se může zvětšit hlava. Při tomto poranění může hrozit i smrt. Pod 

zavřená poranění se zařadí také poranění míchy, které způsobuje ochrnutí a necitlivost, 

a poranění nitrobřišních orgánů. Někteří rodiče tak mohou dítěti způsobit roztržení jater, 

sleziny, pankreatu či žaludku.  

Do otevřených poranění zahrneme rány na hlavě, hrudníku, nitrooční krvácení 

a popáleniny. Mnohočetná zranění jsou známkou dlouhodobějšího týrání. Můžeme 

k nim zahrnout Münchhausenův syndrom v zastoupení. Jedná se o vymýšlení různých 

nemocí dítěte rodiči. Umělé připravování dětí na jinou diagnózu, se kterou je pak 

léčeno. Dunovský (1995, s. 52) na příkladech uvádí, jak těžké je toto týrání 

v pokročilém stadiu rozpoznat.     

Pasivní fyzické týrání se projevuje nedostatečným uspokojením nejdůležitějších 

tělesných potřeb. Nejčastěji jde o nezralost rodičů, kteří se nechtějí nebo neumějí o dítě 

postarat. Dunovský nabízí pět druhů pasivního týrání: porucha v prospívání dítěte 

neorganického původu, kde jde o nedostatečné vyživování dítěte; nedostatek zdravotní 

péče; nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany; a vykořisťování dětí, kdy jsou děti nuceny 

k placené práci (Dunovský, et al. 1995, s. 63).    

2.2 Psychické týrání  

 

Psychické týrání je nebezpečným jevem, protože nebývá vidět. Bolesti a strachy 

jsou schovány v nitru lidské duše. Navíc je tato oblast značně abstraktní a těžko 

dokumentovatelná a dokazatelná. Vodáčková (2007, s. 460) říká, že jde o chování, kdy 

je dítěti odepřena pochvala, přijetí, ocenění a kdy je ponižováno nebo je mu 

vyhrožováno. Psychické týrání je však často spojeno s dalšími způsoby týrání. Je patrné, 

že sexuální zneužívání postihne člověka také po psychické stránce. Stejně tak fyzické 

týrání. Nejvíce se může psychické týrání objevit u rozvádějících se rodičů nebo 

u rodičů, které se o dítě „přetahují“ (Dunovský, et al. 1995, s. 65). Nově také u tzv. 

dvoukariérových rodin, kde každý rodič jde za svou kariérou, a na dítě nemají čas. 
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Podobami psychického týrání, které si asi většina dovede představit, je srovnávání dítěte 

se sourozencem a opovrhování dítětem za nevyhovující školní prospěch.  

Podobně jako fyzické týrání má i to psychické dvě podoby. Buď se dítěti dějí 

nepříjemné věci (ponižování, nadávky apod.), nebo se mu naopak nedostává něco, na co 

má nárok (láska, zájem, dostatek péče apod.). Dunovský (1995, s. 65) zahrnuje do 

psychického týrání také emocionální týrání. Tím se označuje chování, které má velmi 

negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj v jeho chování (Vodáčková 2007, s. 460). 

Mufsonová a Kranzová (1996, s. 41) mluví o emocionálním týrání jako o jednání, díky 

kterému dítě prodělalo emocionální strádání. Dále když je podrývána sebedůvěra dítěte.  

Příkladem emocionálního týrání je nucení dítěte oblékat si nepřiměřené šatstvo, 

neustálé opakování dítěti, že je nešikovné, nechtěné, hloupé, že překáží, že se za něj 

rodič stydí apod. Lidí, kteří si tímto prošli, je kolem nás nemálo. Jsou to povětšinou ti 

lidé, kterým v různých situacích na pracovišti či ve společnosti chybí dostatečná 

sebedůvěra. Podle Mufsonové a Kranzové (1996, s. 41) dojdou takoví lidé k závěru, že 

si nezaslouží, aby s nimi kdokoli jednal dobře.       

2.3 Pohlavní zneužívání  

 

Pohlavního zneužívání se dopustí jakákoli osoba, která bude násilím, podvodem, 

hrozbou či sváděním nutit dítě k jakémukoli druhu sexuálního styku. Znamená to 

osahávání, masturbaci před dítětem, orální či anální styk, případně soulož. Takové 

jednání je označováno jako dotykové. Mezi bezdotykové pohlavní zneužívání patří 

ukazování pornografického materiálu nebo vyprávění vysloveně sexuálních obsahů 

dítěti (Vodáčková 2007, s. 460). Dále také setkání s exhibicionisty nebo využívání dětí 

k točení pornografického materiálu. Charakteristickým jevem při pohlavním zneužívání 

je mlčenlivost obětí, která je způsobena studem nebo vydíráním, vyhrožováním nebo 

trestáním pachatelem. Pohlavní zneužívání se často děje v tajnosti. Zatajování 

a nemožnost ventilovat své pocity je pak tím prvním, co je, jak se píše v kapitole 6, při 

intervenci řešeno. Pohlavní zneužívání je ve většině případů spojeno s fyzickým 

i psychickým týráním. Často se nejedná o jednorázovou záležitost. Symptomy jsou 

deprese, sexuální dysfunkce, poruchy spánku, nízká sebeúcta apod.  

Definice Národního centra pro zneužívané a zanedbané děti říká, že jde o „kontakty 

nebo interakce mezi dítětem a dospělým, při kterých je dítě použito pro sexuální 
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stimulaci pachatele nebo jiné osoby. Sexuální zneužití může spáchat také člověk mladší 

osmnácti let, pokud je významně starší než oběť nebo když je v pozici, která mu dává 

moc nad druhým dítětem.“ (Mufsonová, Kranzová 1996, s. 46)  

Pohlavní zneužívání má s ostatními druhy týrání společné dvě věci. 

„Zneužívající často očekává, že zneužívaný uchová celou věc v tajnosti, a zneužívaný 

zase může usoudit, že se nějak podílí na tom, co zneužívaný provádí.“(Mufsonová, 

Kranzová 1996, s. 46) Naopak znakem, který s ostatními druhy společný nemá, je to, že 

pohlavní zneužívání realizují lidé v okolí dítěte – učitelé, chůvy, příbuzní, sourozenci, 

rodinní přátelé, rodiče apod.        

Dalšími příklady pohlavního zneužívání je sledování při oblékání a mytí atd., nucení 

k pozorování člověka při intimních činnostech, laskání či objímání nepříjemným 

způsobem, provádění jakékoli aktivity s mužem, při níž si je dítě či mladistvý vědom 

jeho erekce, nucení poslouchat sprosté řeči, přímé otázky na sexuální život, agresivní či 

nechtěné líbání, odhalování pohlavních orgánů, dotýkání se jich a jakýkoli kontakt úst 

a genitálií.  

 

2.4 Zanedbávání 

 

Jak již bylo předznamenáno, zanedbávání může mít podobu citové deprivace, 

zanedbání výchovy či tělesného zanedbávání, což znamená odepření nebo neplnění 

potřeb dítěte. Ve všech případech se dítěti nedostává něčeho, co každý člověk, ačkoliv 

se to často nemusí zdát, nutně potřebuje. Zanedbávání v rodině může mít vnější a vnitřní 

činitele, díky kterým hrozí zanedbávání (Dunovský, et al. 1995, s. 90). Za vnější jsou 

považovány složení rodiny, její ekonomická a kulturní úroveň. Nebezpečí zanedbávání 

tak hrozí, chybí-li ve výchově jeden či oba rodiče. Hrozí také u rodin s větším počtem 

dětí, v rodinách alkoholiků, azylantů a dnes hojně i podnikatelů atd. Do vnitřních 

podmínek zahrneme psychiku a celkovou osobnost rodičů. Zanedbané dítě může být 

rodičů nezralých, nemocných tělesně i duševně nebo těch, kteří jsou členy nějaké 

náboženské sekty.    

Příkladem tělesného zanedbávání je dítě, kterému se nedostává základní výživa, 

oblečení, hygiena, zdravotní péče, přístřeší. Vyrůstá často v primitivním prostředí 

socioekonomicky nízké úrovně. Takové dítě nemá správný vzor pro společnost 
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přijatelného chování. Od rodičů se mu nedostává podnětů k tomu, aby mohlo rozvinout 

svůj psychický potenciál. Může to být způsobeno nezájmem o dítě nebo neposíláním ho 

do školy. Dunovský (1995, s. 89) píše o výzkumu Matějčka, který zjistil, že některé děti 

mají podmínky v rodině mnohdy horší než děti v ústavu. Ukazatelem může být počet 

úmrtí dětí v rodinách. V ústavech se dnes těžko dítěti stane smrtelný úraz. Matějček také 

potvrzuje, že děti odebrané z rodinného prostředí s psychickými problémy apod. se 

mohou v dětském domově velmi zlepšit.  

Zanedbávání výchovy a vzdělání se může projevovat v zabránění dítěti, aby 

dosáhlo určitého stupně vzdělání. Např. neustálou absencí ve škole nebo prací 

v domácnosti i mimo ni. Následky zanedbávání výchovy mohou být zaostávání, 

invalidita, vady řeči atd. 

Emoční zanedbávání neboli psychickou deprivaci způsobí rodič, který odepře 

dítěti něžný kontakt, mazlení nebo pocit být milováno (Vodáčková 2007, s. 460).  

Druhým pólem emočního zanedbávání může být emoční vydírání spojené s manipulací.  

Psychicky deprivované dítě se projevuje tak, že má pocit, že není milované. Přes 

veškeré činnosti „naoko“ děti poznají, že cit je neupřímný. Stejně jako u psychického 

týrání a dalších způsobů zneužívání a týrání dítě obviňuje sebe místo dospělého. Ve 

společnosti dnes výrazně roste lehčí forma psychické deprivace, a sice subdeprivace. 

Patrné je to na zvyšování výskytu šikany, delikvencí, agresivity, toxikomanie atd. 

(Dunovský, et al. 1995, s. 87) 

 Podle Matějčka (1994b, s. 87) je těžké diagnostikovat dítě, které je týráno či 

zneužíváno. Děti jsou totiž ke své rodině často velmi loajální. I přesto, že ve školním 

věku ztrácejí idealizující představy o svých rodičích, stále jsou citliví na to, když někdo 

o jejich rodině mluví špatně. Psychologové tak musí použít spoustu prostředků, aby 

z takových dětí dostali vypovídající informace.  

V Chartě práv dítěte najdeme formulaci druhů týrání. Podle zkušeností Vodáčkové 

(2007, s. 460) s kurzisty krizové intervence má každý tendenci považovat za normální 

ty druhy bití a trestů, kterými sám prošel.  
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3 NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY VZNIKU SYNDROMU CAN 

 

3.1 Výchova v primární rodině    

 

Stěžejní otázkou je: „Proč dospělí lidé, především rodiče, škodí dětem?“ Podle 

Dunovského (1995, s. 19) je odpovědí snaha „uspokojit nejrůznější nutkání, frustrace, 

tenze až vyslovené psychopatické sklony.“ Často se, jak bude v textu dále ještě 

popisováno, zkušenosti s týráním a zneužíváním přenášejí z generace na generaci. 

Mnozí lidé ani neznají a neumí si představit jiný způsob chování. Nepředpokládají, že 

by v dospělosti měli jiné možnosti, než jaké měli v dětství. V dětství týraní rodiče 

mívají i nadále nízké sebevědomí a pocit bezmoci, a proto pro ně bývá plačící dítě nebo 

negativní pubescent rovnocenným partnerem. Další příčina je zranitelnost, závislost či 

bezmocnost dětí. Každý asi z vlastní zkušenosti víme, že např. slyšíme-li plakat dítě, 

budí to naše vzrušení, napětí nebo úzkost. Když dítě utišíme, tyto pocity přecházejí. Je-

li pláč dítěte „neutišitelný a trvalý, nutně nás vyčerpává a uvádí v zoufalství.“ (Matějček 

1994a, s. 29)  

 

3.2 Věk  

Příliš mladí lidé nepřipravení na rodičovství mohou mít nedostatek informací. 

Nejsou připraveni na svou roli. Nevědí, jak křehké děti jsou a jak snadno je lze zranit. 

Riziko týrání či zanedbávání je pak nasnadě. Příčinou sexuálního zneužívání může být 

sexuální úchylka, abstinence, dlouhodobé pobyty pachatele mimo domov (např. 

v nemocnici atd.), nespokojenost s vlastním sexuálním životem nebo nemožnost najít si 

vhodného sexuálního partnera. Rodiče, kteří byli v dětství sami zneužíváni, mohou 

zneužívat své dítě i z důvodu ospravedlnění jednání jejich rodičů. Častá je i identifikace 

s rolí týrajících rodičů. Někdy v sexu s vlastním dítětem hledají rodiče nepoznanou 

lásku, kterou ale posléze stejně nenacházejí (Dunovský, et al. 1995, s. 143). 
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3.3  Špatné rodinné zázemí 

Rodina zanedbávající či týrající často bývá izolovaná, její členové nižšího vzdělání 

a na socioekonomicky nízké úrovni. Nebývá zcela obvyklé, aby dítě týrali oba rodiče. 

Většinou je jeden z rodičů iniciátorem a druhý rodič není schopen tomuto týrání 

zabránit. Někdy takovému jednání napomáhá, popírá jeho možný výskyt, partnera kryje 

před postihem, bojí se, že o partnera přijde. Může být ale týráním ohrožen také. I druhý 

netýrající rodič, stejně jako týrané dítě, se může domnívat, že „výchova“ agresivního 

rodiče je správná. Ať druhý rodič týrání omlouvá, uklidňuje po něm dítě nebo jen 

nečinně přihlíží, vždy pomůže jen tím, když týrání úplně zastaví – přivoláním odborné 

pomoci nebo odchodem od partnera. V každém dalším případě napomáhá tomu, že si 

dítě utváří představu, že si za týrání či zneužívání může samo. Obvykle se stává týrající 

osobou v rodině nevlastní rodič. V souvislosti s tím můžeme označit za příčinu vzniku 

syndromu CAN rozvod rodičů. Jednak se při a po něm může objevit přetahování o dítě, 

hádky apod., jednak může do rodiny přicházet rodič nový, nevlastní. Zvláštní případ 

týrání dětí vychází od týrající matky, která se zvnějšku jeví jako starostlivá a pečující, 

zároveň ale svoje dítě poškozuje proto, aby díky jeho potížím získala zájem, pozornost 

nebo kontakt s lékařem (Dunovský, et al. 1995, s. 152).  

 

3.4  Vývojové fáze rodiny a výchovný styl 

 

Příčinou vzniku syndromu CAN také může být to, v jaké vývojové fázi se rodina 

nachází. Některé fáze mohou být rizikovější než jiné a rizikové jsou především 

přechody mezi jednotlivými fázemi (Matoušek 2008, s. 188). Tyto přechody jsou vždy 

určitou změnou, která pro rodinu nemusí být jednoduchá. Jedná se především o vstup do 

manželství, narození prvního dítěte, různé manželské krize po sedmiletých cyklech, 

narození dalších dětí, odchod dětí z domova, vyrovnávání se s rozvodem atd.    

Podobně jako vývojové fáze rodiny může i typ rodiny a výchovný styl rodičů 

ovlivnit to, zda se týrání či zneužívání v rodině rozvine. Matoušek (2008, s. 195) tyto 

typy rodin dělí trochu jinak, než je obvyklé, a zdůrazňuje, kde je rizikovost. 

V perfekcionistických rodinách rodiče nadměrně zdůrazňují žádoucí způsoby chování. 

Pokud není podle jejich přání a očekávání, jsou vysoce úzkostní. Na dítě je vyvíjen 

nátlak, neboť je po nich za každou cenu vyžadován úspěch či „nadlidské“ výkony. 
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Někdy je to z důvodu, že perfekcionističtí rodiče neměli v dětství uspokojenu nějakou 

vlastní potřebu. Mají za to, že děti jim strádání mohou nahradit. Žádné dítě ale nemůže 

napravit to, co rodičům chybí. V případě výskytu problémů jsou perfekcionistické 

rodiny funkční a spolupracují.   

Nepřiměřené rodiny, což znamená nezralé, dětinské apod., neumějí svůj problém 

vyřešit samy. Spoléhají na pomoc zvenčí – od širší rodiny, komunity nebo pracovníků 

sociálních služeb. „V těchto rodinách je oslabena schopnost předvídat, co se v budoucnu 

stane, někdy i schopnost vyhodnocovat to, co se děje již nyní.“ (Matoušek 2008, s. 195) 

Mají problémy se získáváním peněz a hospodařením. V egocentrických rodinách 

zaměřených na vlastní úspěch a postavení je zvykem uspokojovat potřeby jiných členů 

a dobře reprezentovat rodinu navenek. Jeden nebo oba dospělí jdou za svou kariérou 

a k rodině bývají chladní. Tyto rodiny mají dostatek financí, ale ty nejsou používány 

příliš účelně. Často se v rodině vyskytují konflikty mezi partnery. Veškeré konflikty 

jsou ale dovedně skrývány. Podle Matouška (2008, s. 195) je prognóza odborných 

zásahů v této rodině nejistá, jelikož členové mají sklon zneužívat pomoci organizací 

k prosazení vlastních zájmů.  

Asociální rodiny se vyznačují impulzivností, agresivitou, delikvencí v rodině. Tyto 

rodiny nemají běžné hodnoty, které jsou ve společnosti respektovány. Své potřeby 

a problémy řeší bez ohledu na právní systém. Rodiče jsou spolu z povrchních důvodů. 

Děti se rodí neplánované a nechtěné. Je zde časté týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. 

I rodiče mezi sebou jsou agresivní a konfliktní. Nepracují pravidelně a často se objevuje 

braní drog a požívání alkoholu. Povolaná (státní) intervence řeší situaci dětí, příp. 

ústavní výchovu a hlídá dodržování zákona. Málokdy se dá rodina pozitivně ovlivnit. Je 

třeba postupovat po malých krocích. V tomto případě již lze vyhodnotit takovou rodinu 

jako afunkční.    
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4 OBĚTI ZANEDBÁVÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A TÝRÁNÍ 
 

Dle Matějčka (1994a, s. 26) je „týráno každé dítě, které není milováno.“ 

S pravdivostí tohoto tvrzení by se následně musela otevřít široká paleta dětí, pro které to 

platí. Mnohem širší než říkají statistiky. Z dítěte se oběť může stát svým zvláštním 

chováním, které nezapadá do představy, kterou si dospělý o dítěti udělal. Toto chování 

neočekával a nechce ho tolerovat. Přece jen je pro většinu lidí hlavním důvodem pro 

rozhodnutí mít dítě to, že budou mít pokračovatele jejich rodinných tradic, hodnot, 

způsobu života atd. Týranými dětmi jsou především ty, jejichž chování je 

nesrozumitelné, pro rodiče nečitelné a jejich výchova klade vyšší nároky, které rodiče 

vždy neakceptují. Může jít např. o hyperaktivní děti, které svým chováním vyvolávají 

neadekvátní reakce, úzkostné děti, které provokují svou ustrašeností, děti nemocné, 

s tzv. obtížným temperamentem, děti neslyšící nebo mentálně postižené apod. Ale i děti 

s běžným modelem chování, vyvolávají jejich nechuť či odpor. Pozornost dospělých, 

která jim chybí, si mohou vynucovat různými způsoby. Oběť týrání, zanedbávání nebo 

zneužívání prožívá a ukládá si pocit bezmoci a bezvýchodnosti. Ztrácí důvěru 

k ostatním lidem.  

Čírtková a Vitoušová (2007, s. 52) shrnují, že oběť může být náročná na péči 

(nemocí, hyperaktivitou…) Zajímavé tvrzení je, že k týrání jsou rizikovější děti, které 

nesou rysy nenáviděného partnera. Týrané děti většinou najdeme v narušených, 

dysfunkčních či afunkčních rodinách. V rodinách, kde probíhá domácí násilí, je 

pravděpodobnější najít i týrané či zneužívané dětské oběti. Kromě pohlavního 

zneužívání je většinou jedno, zda je oběť dívka nebo chlapec.  

Fyzicky týrané dítě bývá obvykle mladšího věku. Uvádí se, že bývá často mladší 

než čtyři roky. Tak malé dítě vyjadřuje většinu nelibých stavů pláčem. To může být 

hlavní bod, který u určitého typu rodičů vyvolává zlost a neovládanou agresi. Dunovský 

(1995, s. 41) píše, že nejvíce umírá týraných dětí ve věku do jednoho roku života. 

Fyzické týrání probíhá opakovaně. S přestávkami, kdy rodiče s dětmi pro jejich zranění 

navštěvují lékaře. Typické oběti fyzického týrání jsou děti s lehkou mozkovou 

dysfunkcí, děti neklidné, impulzivní, neodůvodněně ustrašené, intelektuálně zaostalé 

atd. Ve chvíli, kdy se rozběhne šetření s agresivními rodiči, mají sklon své chování 
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minimalizovat. Pokud je jim dítě zpět svěřeno do péče, fyzické týrání se většinou 

rozběhne nanovo.  

Děti ohrožené sexuálním zneužíváním jsou především z dysfunkčních či afunkčních 

rodin. Jsou často zanedbané ve smyslu neznalosti vlastního těla a způsobu obrany před 

násilníkem. V nejnižším věku nerozhoduje pohlaví zneužívaného dítěte. Od 

předškolního věku jsou nejvíce rizikové holčičky. A to spíše výrazných ženských tvarů 

a ty, které jsou více mazlivé. Velmi ohrožené jsou také děti mentálně retardované. 

Nebezpečí může nastat i ve chvíli, kdy matka odjíždí mimo domov.  

Je naprosto normální, že v dětství člověk potřebuje tělesnou blízkost rodičů. Často 

vidíme mazlivé dítě, které visí dospělému kolem krku, sedí na klíně, apod. Během dne 

ve většině domácností (i školních zařízení) probíhá nesčetně situací, kdy se dítě 

láskyplně dotýká rodiče nebo kdy se rodič dostává do soukromí dítěte. Žádné z těchto 

zkušeností s dětmi by však neměly vyvolávat v dospělém sexuální pnutí. Pokud ano, 

měl by navštívit odborníka.  

Zanedbávání jsou vystaveny děti, které jsou neaktivní, nenápadné, nepřitahující 

pozornost. Rizikovou skupinou jsou opět děti mentálně retardované. Dále děti 

s pohybovými vadami, apatické, podvyživené apod. Proti nezájmu dospělých neexistuje 

aktivní obrana, říká Dunovský (1995, s. 111).  

Při hledání, kolik dětí v České republice trpí syndromem CAN, narazíme na určité 

číslo. Toto číslo pravděpodobně označuje ty nejtěžší formy tohoto syndromu, které je 

možno zahrnout do statistiky. Zbytek týraných, zneužitých či zanedbaných dětí prostě 

není možno zachytit jednoduše proto, že to rodiče utají. Na druhé straně se mohou 

objevit falešné případy syndromu CAN, kdy lidé pro jakési výhody oznamují 

vymyšlené zneužívání či týrání. Například babička oznámí, že otec zneužívá dceru, aby 

pomohla matce dostat děti do péče. Potom také existují případy, kdy se diagnosticky 

syndrom CAN vyloučí, ale přitom se reálně u dítěte vyskytuje. Podle Dunovského se 

předpokládá, že syndromem CAN trpí v současné době přibližně 1–2% dětí.  

4.1 Znaky týraných dětí 

Týrané děti někdy to, že jsou týrané, často popírají. Buď kvůli strachu před dalším 

fyzickým trestem, nebo ve snaze chránit rodiče, k nimž mají přes veškeré negativní 

zážitky silný citový vztah. Stále si přejí udržet ideální domov. Je přirozené, že si oběti 

pro další snášení týrání či zneužívání vytváří různé obranné mechanismy. Může se 
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jednat o popření negativního významu ubližování. Vágnerová (2000, s. 336) pak nabízí 

další mechanismy. Obranou může být zdánlivě nesmyslná tendence týraných dětí si 

negativní prožitek zopakovat. Jde o něco, čím lze dosáhnout vyrovnání, odreagování. 

Dítě může přijímat roli špatného dítěte. Pak si automaticky vryje do mysli, že týrání je 

oprávněné. Je jednodušší, když si dítě myslí, že daný trest je spravedlivý. Dítě může 

také lpět na týrajících rodičích. Následkem toho děti zvyšují snahu vyhovět rodiči, snaží 

se upoutat jeho pozornost, chtějí důkaz, že jsou milovány. Do této oblasti obranných 

mechanismů lze zahrnout také to, že dítě chce upoutat pozornost a dostat lásku jiného 

člověka. V takových případech se může jednat o učitele či vychovatele apod. Lze se 

domnívat, že tento signál bývá pedagogy podceňován. Identifikace s agresorem je 

dalším obranným mechanismem dítěte. Jde o nápodobu chování svého týrajícího rodiče 

či pachatele. Dítě tedy může být agresivní ke svému okolí, může vyvolávat konflikty 

apod. I v tomto případě si myslím, že tento znak bývá učiteli podceňován. Často dítě 

zařadí do škatulky „zlobivé dítě“ a nezamýšlí se, proč to dané dítě dělá a co potřebuje 

k nápravě.    

Týrané děti často mívají pocit viny a obviňují ze zneužívání sebe samé. Dítě, které 

je emocionálně týrané či deprivované se bude projevovat jinak než děti sexuálně 

zneužívané či fyzicky týrané. Pozorovat tak můžeme děti ustrašené, nevynikající, 

neprůbojné, nedůvěřivé, málomluvné či méně chytré. Naopak oběť se může projevovat 

jako agresivní, násilnická, přítulná, výrazná, snažící se na sebe upozornit.   

Traumatický zážitek se objevuje ve fantaziích, ve hře, v kresbě apod., tj. na 

symbolické úrovni. Je známo, že sexuálně zneužívané děti mladšího věku kreslí své 

rodiče či jiné lidi nahé s přílišnými detaily, které jiné děti jejich věku nemohou znát. 

Typická jsou velká přirození u mužů, s případným vytékajícím semenem či detailní 

poprsí či ochlupení u žen. Někdy týrající či zneužívající rodič na obrázku úplně chybí.  

Vágnerová (2000, s. 334) ukazuje, že týraná batolata se projevují nejčastěji 

pasivitou, apatií, ztrátou zájmu o okolí apod. Jejich reakce se pro okolí začínají stávat 

nesrozumitelné. Ve škole se dítě může jevit jako mlčenlivé, nejisté, může mít tendenci 

se izolovat apod. Dále se u dítěte mohou vyskytovat destruktivní a agresivní sklony. Pro 

dítě sexuálně zneužité je charakteristické, že se bude uzavírat do sebe, bude sexuálně 

agresivní ke svým sourozencům, vrstevníkům či hračkám, nebo jeho sexualizované 

chování nebude odpovídat jeho věku (Čírtková, Vitoušová 2007, s. 53).   
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Ukazatelé funkcí rodiny podle Matouška (2008, s. 193) radí sociálním pracovníkům 

a jiným profesionálům, jak a podle čeho mají zhodnotit rizikovou rodinu. Jde například 

o posouzení kulturních a hodnotových orientací rodiny, nasycení základních potřeb 

jednotlivých členů rodiny, což znamená dostatek jídla, ošacení, tepla, bezpečí, hygieny 

a soukromí. Dále mají odborníci posoudit kvalitu vztahu k dětem, disciplínu, 

angažovanost, vývoj dětí ve smyslu emocionality a sociálních vztahů, příp. studijních 

výsledků, funkčnost manželského systému, vztahy členů rodiny k širšímu příbuzenstvu, 

vztahy k institucím pro rodinu (úřady apod.), jiné vztahy členů rodiny (sousedé, přátelé, 

zájmové kluby apod.), zaměstnání rodičů atd.  

Posuzování, zda se jedná o týrané či zneužívané dítě, je velmi složité. Očividné 

mohou být zvlášť závažné případy. Pro ty utajované a ne přímo bijící do očí případy 

platí, že i profesionálové mají s identifikací syndromu CAN problémy. Někdy je případ 

nastražen jen naoko. Někdy se nevyhodnotí jako týrání, ale týráním je. Proto lidé, kteří 

v tomto oboru nejsou pravými profesionály, by neměli předčasně hodnotit případ. 

I když to k tomu někdy svádí. I křivé nařčení z týrání či zanedbávání ze strany například 

učitelů může způsobit jednak rizikovou situaci, kdy týrání posléze vznikne, jednak 

může poškodit i fungující rodinu. 
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5 PACHATELÉ TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ 
 

Matějček (1994a, s. 25) celkem humorně nazývá pachateli, tedy rizikové dospělé, 

všemi, „kdo se "zvláštně" chovají, mají "zvláštní" povahu, "zvláštní" sklony, ať už 

důvody k tomu jsou jakékoliv“. Pachatelem bývá především rodič s nižším intelektem, 

touhou po moci, psychopat, sexuální deviant nebo člověk pod vlivem alkoholu, 

agresivní, toxikoman.  

Člověk, který dítě týrá pasivní formou, se o dítě nezajímá, nevšímá si ho nebo s ním 

nedostatečně komunikuje. K aktivnímu týrání dovede dospělého někdy stres, který 

může způsobit nezaměstnanost, urážka, časová tíseň atd. Týrající rodiče bývají také ti, 

kteří jsou příliš mladí, závislí na návykových látkách nebo ti, kteří mají poruchu 

osobnosti. Nejvíce asi rodiče s agresivními povahovými rysy.  

Ve většině případů jsou pachateli pohlavního zneužívání muži (Dunovský, et al. 

1995, s. 80). A to muži postižení, bez schopnosti ovládání pudů, alkoholici, erotomani, 

devianti apod. Nemusí se nutně jednat jen o lidi žijící v domácnosti s dítětem, ale také 

o ostatní, kteří jsou s dítětem ve styku.  Zneužívané dítě může zneužívající rodič 

navzdory zneužívání velmi milovat. Má ale nezdravé pohnutky a pudy, které jsou pro 

něj silnější než láska k dítěti.  

Pro pachatele pohlavního zneužívání, které je v zákoně definováno jako soulož 

s osobou mladší 15 let, je nastaven trest ve výši od jednoho do osmi let odnětí svobody. 

Pokud půjde o osobu blízkou či o dítě pečující, trestem bude odnětí svobody na dva 

roky až deset let. Pět až dvanáct let dostane pachatel, který při pohlavním zneužití 

způsobí dítěti také těžkou újmu na zdraví a na deset až patnáct let bude potrestán ten, 

který způsobí smrt (Čírtková, Vitoušová 2007, s. 107).   

Rodiče, kteří své dítě mohou zanedbávat, mohou být příliš mladí, různé tělesně 

i psychicky postižení, samoživitelé, bez finančních prostředků atd. Často se 

zanedbávání objevuje, když se rodič primárně zajímá o něco úplně jiného než o dítě. 

Takovým příkladem mohou být workoholici či kariéristi. Existují lidé, kterým jejich 

vlastní problémy nedovolí vidět problémy a potřeby jiných. Dítě se tak může stát velkou 

zátěží. Jsou i lidé, kteří děti vůbec nechtějí. Problém nastává ve chvíli, kdy se takoví 

lidé rodiči stanou.   
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Pro většinu pachatelů je charakteristické, že jsou výbušní, dráždiví, neodpovědní, 

citově chladní a bezohlední. Pachatele nejčastěji najdeme v dysfunkčních a afunkčních 

rodinách. Ovšem není vyloučeno, že se objeví i v bezproblémových rodinách.  

 

 

6 PREVENCE TÝRÁNÍ, ZNEUŽÍVÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ 
DÍTĚTE 

 

Při prevenci je třeba vzít v úvahu tři rizikové činitele: rizikoví dospělí, rizikové děti 

a rizikové situace, jak říká Matějček (1994a, s. 25). Prevence se neobejde bez účasti 

lékařů, psychologů, učitelů, vychovatelů, organizací jako jsou například krizová centra 

a zejména veřejnosti. Jsou známy tři druhy prevence. Primární prevence řeší, jak 

problémům předcházet. Sekundární prevence obsahuje cíleně zaměřené programy pro 

rizikové skupiny. A terciární prevence je zamezením opakování se problému, který se 

již u jedince vyskytl.  

V primární prevenci syndromu CAN se podle Dunovského (1995, s. 104) uplatňují 

tři oblasti působení. Zaměřené působení na širokou veřejnost, na rodiče a na odborné 

pracovníky. Působení na širokou veřejnost zajišťuje široká osvěta. Děje se v institucích 

s celospolečenskou působností, které nějakým způsobem pracují s dětmi. Obsahem 

osvěty je ukázat lidem dané společnosti, aby se nebáli být citovější a více si všímali 

zájmů a potřeb dítěte. Dunovský (1995, s. 104) velmi trefně zařazuje do cílů primárně 

prevence vytvoření společenské životní atmosféry, kde by jakýkoli „uskutečněný akt 

násilí svým způsobem „křičel“ a byl tedy nepřehlédnutelný.“ Násilné chování na dětech 

je dnes společností jednoznačně odsuzováno. S tím je spojen požadavek přísného 

potrestání pachatelů. I přes tento přístup je ale společnost ve věcech týrání 

a zanedbávání spíše pasivní. Vládne strach míchat se do cizích rodin. Orgány, které mají 

zajišťovat primární prevenci syndromu CAN, jsou například školy, politické strany 

a jejich programy, všechny orgány státní legislativy zabývajícími se dětmi, sdělovací 

prostředky atd.  

Primární prevence zaměřená na rodiče a vychovatele dětí má za cíl „připravit půdu“ 

pro to, aby rodiče či vychovatelé dítě psychicky přijali. Prostředkem k tomu je změna či 

vytváření postojů, hodnot, vědomostí. Ideálem je přijetí bezvýhradné. Znamená to 
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přijmout dítě takové, jaké je. Lépe řečeno by se tato prevence měla odehrávat, ještě než 

si budoucí rodiče dítě pořídí. Osvěta je tedy prováděna nejlépe v dětství. Příprava na 

rodičovství by se měla dít primárně v rodině. Dnes je už i ve školách pořádáno velké 

množství různých přednášek a workshopů na téma rodičovství. Otázka je, zda a jak jsou 

účinné. Jisté je, že vysvětlení od vlastních rodičů bude účinnější. I ve smyslu lišících se 

rodinných hodnot a zvyků. Navíc lektoři či učitelé sexuální a rodinné výchovy by měli 

mít k tomuto dostatečné vzdělání. V pubertálním a adolescentním věku děti velmi 

ovlivňují vrstevníci. Díky tomu vznikly například Peer programy, kdy vyškolení mladí 

zdravě žijící lidé chodí besedovat se svými vrstevníky. Témata, která by měla být 

s dětmi probrána, jsou odpovědné početí, nové praktiky vedení porodu s eventuální 

účastí otce, vytváření důvěry v lidi u kojenců a rodinné identity u batolat, výchova 

k odpovědnosti v rodičovské roli, puberta a mladistvý věk s jeho specifiky (erotické 

vztahy, antikoncepce, výběr partnera atd.) (Dunovský, et al. 1995, s. 106). Do tohoto 

druhu prevence spadají také opatření a služby, které slouží rodinám. Finanční podpory, 

nabídky rekreací, rodinná centra apod. přispívají k tomu, že stmelují rodinu, a může být 

uvnitř vytvářena atmosféra bezpečí a jistoty. Za pomoci osvěty pro budoucí rodiče 

a vychovatele je možné předcházet vzniku rizikových skupin lidí a rizikových situací.  

Primární prevence zaměřená na odborníky a veřejné činitele přináší spíše informace. 

Z výzkumů, studií apod. Lidé z různých vědních oborů pak dostávají a vyhledávají 

informace přímo o syndromu CAN.  

Sekundární prevence se v případě syndromu CAN zaměřuje na vyhledání rizikových 

skupin, na které posléze pomocí různých prostředků působí, a rizikových životních 

situací. Podle Dunovského (1995, s. 107) jde o složitý proces, neboť u každého druhu 

týrání, zneužívání či zanedbávání je vždy více méně charakteristika pachatele jiná. 

V případě sekundární prevence se zatím pouze uvažuje o riziku týrání či zanedbávání, 

které ale ještě není přítomno. Sekundární prevence se snaží ochránit potenciální oběť 

i pachatele, aby se možnost nestala skutkem.     

Příkladem je prevence sociálního osiření. Jedná se o novou metodu předcházející 

týrání dětí. Cílem je pomoci rodinám, které nezvládají péči o děti. Pomocí 

dlouhodobého pobývání a pomoci v domácím prostředí rodin je docilováno zkvalitnění 

péče, předcházení rizikovým situacím a zachycení a práce s odlišnostmi dítěte. Smysl 

spočívá v podchycení situace dříve, než má být dítě z rodiny odebráno.   
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7 POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ CAN 
 

Prvním krokem řešení je krizová intervence. I ve chvíli, kdy je týrání či zneužívání 

odhaleno, je oběť stále vystavena velké zátěži a musí být zajištěna její bezpečnost. Je 

třeba zabránit dalšímu ohrožení a dostat postiženého z rizikových situací a od 

rizikových lidí. Trendem posledních let v sociální a právní péči již ale není vzdálit 

ohrožujícího nebo ohroženého z rodiny, jak tomu bylo dříve, ale spíše pomoci rodině, 

aby problém vyřešila sama a aby zůstaly neporušené vztahové vazby. V dnešní době se 

upřednostňují služby, které jsou poskytované v domácím prostředí rodin než 

v institucích. Roztržení rodiny je nahlíženo jako rizikové (Dunovský, et al. 1995). Ze 

strany pachatele je prvním krokem uvědomění vlastní rizikovosti. Za druhé je třeba 

s tím začít něco dělat, a to například vyhledáním odborné pomoci.  

Na druhé straně je stále ještě strategií laické veřejnosti ignorovat fakta trestného 

činu. „Okolí komunikuje s obětí, jako by se nic nestalo, vyhýbá se hovoru o bolavých 

místech anebo ji vybízí k tomu, aby kritický incident konečně zapomněla.“ (Čírtková, 

Vitoušová 2007, s. 126) Takové jednání ale ještě zhoršuje důsledky týrání, zneužívání či 

zanedbávání. Oběť musí ke svému vyléčení přispět velkou spoustou své psychické 

energie. K tomu potřebuje nejenom podporu odborníka, ale také rodiny a blízkých. Ti 

by měli dát oběti jasně najevo, že ona je nevinná. Zároveň pokud je i někdo z rodiny 

zasažen tím, co se stalo, nemůže být účinnou podporou. Je třeba dát si pozor na výčitky. 

Nebagatelizovat ani nezlehčovat. Rodina může také pomoci ve vyhledávání informací či 

odborné literatury, jak pro sebe, tak pro oběť. Internetové stránky dnes nabízejí velké 

množství informací z kvalifikovaných zdrojů.    

 Mufsonová a Kranzová (1996, s. 85) uvádějí důvody, pro které lidé nechtějí 

žádat o pomoc v krizové situaci. Je známo, že oběti často týrání či zneužívání 

nepřiznávají, popř. kryjí pachatele. Je to tím více častější ve chvíli, kdy se týrání 

a zneužívání děje v kruhu rodinném. Pak je potřeba vědět, co se s oběťmi děje, aby 

nedošlo k dalšímu vyčítání a jiným chybám. Jako první je uveden pocit viny. Někteří 

lidé mají za to, že pachatel je týráním či zneužíváním trestá za něco, co udělali špatně. 

Myslí si, že si týrání zaslouží. Při sexuálním zneužívání se může dostavit pocit viny, 

když si oběť myslí, že nedostatečně odmítla pachatele a jeho chystaný čin. „Tento pocit 

viny je posilován mnoha postoji naší společnosti o ženách a mužích. Jeden z těchto 
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postojů říká, že pokud dívka neodráží sexuální výpady až k nasazení života, pak „si o to 

říká“. Jiný takový postoj zní, že chlapec by si měl přát sex a měl by považovat za kliku, 

když se mu naskytne příležitost mít sexuální styk se ženou, která je starší než on.“ říkají 

autorky (Mufsonová, Kranzová 1996, s. 85). 

 Mnozí mohou mít také pocit studu, což je další důvod, proč se neobrátí pro 

pomoc. Oběti se mohou stydět za to, že sami nedokážou týrání ukončit. Naše společnost 

tomu opět nahrává. Stereotypními očekáváními od chlapců, kteří mají být odolní a tvrdí, 

a od dívek, které mají být čisté.  

 Dále oběti mívají strach z postojů rodiny. Jestliže nikdo nezakročil, neví, jak se 

ostatní k zneužívání či týrání budou stavět. Vládne u nich také strach z ohrožení jich 

samotných či rodiny. Toto se objevuje v případech, kdy pachatel oběti vyhrožuje 

ublížením mladšímu sourozenci, zvířeti, apod. V neposlední řadě může jít také o strach 

o zachování rodiny, a to ve chvíli, kdy pachatel rodinu „živí“. Oběť má potom obavy, 

aby se prozrazením jeho týrání rodina nerozpadla.  

 Většina následků týrání a zneužívání bývá „v hlavě“. Pocity a myšlenky se dají 

vždy nějakým způsobem zpracovat. J. Felix psal o tom, kdo je náš největší nepřítel. „Jsi 

to ty, co myslíš a co myslíš, to také tvoříš.“ Je důležité, že vlastní myšlenky je možné 

změnit. Prvním krokem v poradnách je právě zpracovávání myšlenek a pocitů 

(Mufsonová, Kranzová 1996, s. 96). To je možné především komunikací. Psycholog 

mluví s postiženým o jeho zážitcích ze zneužívání či týrání. Říká se, že to, co se řekne 

nahlas, je teprve potom možné změnit. Nejškodlivější je potlačovat nebo nemoci sdělit 

své emoce. Důležité je dovolit sám sobě být smutný. Dalším momentem je úleva oběti 

ve chvíli, kdy konečně může sdělit pravdu a ostatní jí to věří. Psycholog či terapeut 

může pomoci také s vyřešením konfliktu pocitů k agresorovi. Často jsou týrající rodiče 

zároveň nenáviděni i milováni. Lidem sexuálně zneužívaným se mohlo něco z jejich 

prožitků líbit, a proto mohou být zmatení. Profesionál může pomoci také s tím, aby 

v představě oběti byl odpovědný za své činy pachatel, nikoli jeho oběť. Aby skončilo 

sebeobviňování, které přišlo, když oběť nenašla logické vysvětlení, proč se daný čin stal 

právě jí. Logické vysvětlení v takových případech neexistuje, jak říká Čírtková 

(Čírtková, Vitoušová 2007, s. 127). Poradce má ukázat oběti nový lepší způsob 

zacházení.          

 Čím rychleji po násilnostech se oběti dostane intervenční pomoc, tím je 

efektivnější. Návrat zpět k rovnováze osobnosti se děje prostřednictvím získávání 
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informací, ventilování emocí, zpracování pocitů, nově nabyté schopnosti důvěřovat sobě 

i druhým, podpory ozdravných pochodů a mobilizování sil oběti. Čírtková a Vitoušová 

(2007, s. 131) rozlišují dva druhy tzv. psychologie neodkladné pomoci. Prvním je 

psychologická první pomoc, která řeší problém přímo po aktu na daném místě. 

V kompetenci ji mají policisté, psychologové, lékaři apod. Druhým typem je terapie 

akutního traumatu, která může začít asi dva dny až několik týdnů po traumatickém 

zážitku. Cílem je nastartovat přirozené stavy organismu, zpracování stresového zážitku 

apod. V případě syndromu CAN je situace spíše dlouhodobější. Dlouhodobější jsou 

i metody pomoci. Principy intervence jsou ale vesměs shodné s principy akutní krizové 

intervence. Posléze je důležitá orientace na budoucnost.   

Vágnerová (2000, s. 47 – 49) popisuje, jakými způsoby se v psychologické praxi 

zjišťují informace o vyšetřovaném člověku. Při psychologické pomoci tedy jistě 

narazíme na rozhovor. Je základní metodou zjištění psychického stavu člověka. Dále je 

analyzována školní, lékařská a psychologická dokumentace. Získávají se informace od 

rodinných příslušníků, osobní a rodinná anamnéza. V neposlední řadě může psycholog 

navštívit postiženého v jeho domácím prostředí nebo ho pozorovat v běžných denních 

situacích. Po psychologickém vyšetření předkládá psycholog vyšetřovanému výsledek 

vyšetření a poté zprávu o vyšetření, která obsahuje prognózu a doporučení.  

 Vágnerová (2000, s. 53) píše o účinnosti jednotlivých terapeutických škol. 

Z výzkumu vyplývá, že se různé terapeutické přístupy v účinnosti příliš neliší. To 

znamená, že existuje mnoho druhů pomoci, které mohou být obětem nabídnuty.   

V první řadě, pokud je to třeba, zasahují lékaři, a to při ošetření např. zranění. 

Další pomocí může být psychoterapie. Vágnerová (2000, s. 50) ji definuje jako 

„léčebnou činnost užívající psychologických prostředků k dosažení prospěšné změny 

při poruchách psychických funkcí.“ Užívá se hojně při léčení následků týrání 

a pohlavního zneužívání. V Liberci se tímto zaobírá Bílý kruh bezpečí v Liberci (BKB). 

Vágnerová dále také zmiňuje druhy a formy psychoterapie.  

Na výběr je například z psychoanalytické terapie, která léčí pohnutky 

z nevědomí, behaviorální terapie, jež upravuje a mění způsoby učení a podmiňování, 

humanistické terapie, která pracuje s přirozenou seberealizací člověka, a dalších. Pro 

lidi, kteří jsou nakloněni alternativní léčbě, se nabízí např. léčení pomocí různých 

energií (reiki), kineziologie, homeopatie, masáže, rodinné konstelace apod. Tyto 

způsoby terapií jsou většinou určeny pro dospělé, ale mnoho z nich mohou absolvovat 
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například i dospívající nebo děti spolu s rodičem. Je ale časté, že pokud se člověk trpící 

syndromem CAN rozhodne vyhledat takovouto pomoc, bývá to až v dospělém věku.    

Z forem psychoterapie se nabízí prvně základní forma individuální či skupinová. 

Dále direktivní či nedirektivní forma. V prvním případě je poradce či terapeut tím 

hlavním, kdo určuje postup a metody. Ve druhém případě je to právě klient. 

Symptomatická psychoterapie se snaží odstranit nežádoucí příznaky. Zatímco kauzální 

psychoterapie odstraňuje příčinu vzniklého problému. Rekonstrukční psychoterapie má 

za cíl změnit celou osobnost. Naproti ní podpůrná terapie především podporuje člověka 

pomocí porozumění. Změna je orientována na aktuální problém. Metodami 

psychoterapie může být hraní rolí, rozhovor, imaginace či nácvik pozitivního chování. 

Pojem psychoterapie bývá někdy zaměňován s pojmem poradenství, a to nejspíše i díky 

Carlu Rogersovi. Na jeho myšlenkách vznikl třístupňový model. Klient tak od poradce 

dostává vyšetření, porozumění a konání, čili skutečnou práci na problému (Matoušek 

2008, s. 87).           

Nezanedbatelnou kategorií je nesporně rodinná terapie. Praktikuje se na celou 

rodinu coby rodinný systém, nejen na jednotlivce/člena, který má problém. Matoušek 

(2008, s. 193) nabízí k poznání rodinných vztahů práci s tzv. ekomapou. Ženy se v ní 

zakreslují jako kolečka, muži jako čtverce. Přerušovaná čára spojující objekty naznačuje 

napjaté vztahy a plná čára pozitivní vztahy. Přeškrtaná čára naznačuje konfliktní vztah. 

Rovnováhu dávání a braní lze naznačit šipkou, od toho, kdo více dává. Rodina je velmi 

silným systémem s vlastními vnitřními pochody. Každá intervence je zásahem do tohoto 

systému. Uvnitř rodiny je silné propojení vůči vnějším vlivům a zásahům. Proto je práce 

rodinného terapeuta nelehkou. Je třeba, aby po stěžejní čas terapie byl součástí rodiny. 

Na konci terapie musí umět z této role vystoupit. V případech syndromu CAN může být 

rodinná terapie vedena skupinou odborníků. Rodinní terapeuti odkrývají významy 

událostí, jaké jednotliví členové jednotlivým událostem připisují. Jelikož každý 

vnímáme jednotlivé situace a chování jinak, mohou vznikat různé konflikty a zdroje 

nepochopení. Objasnění těchto vjemů má tak v rámci rodiny často léčebnou funkci. 

Rodinná terapie obnovuje komunikaci v rodině a mobilizuje její vlastní síly pro 

obnovení rovnováhy.  
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8 NÁSLEDKY TÝRÁNÍ A ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ 
 

 

Nepochybně si oběť následky týrání a zneužívání nese po celý život. Je to velká 

zátěž, která „mění životní situaci, způsob, jakým prožíváme vztahy s druhými lidmi, 

vztah k vlastnímu tělu a fyzické existenci a vnímání vlastních možností ovlivňovat 

a kontrolovat svůj život.“ (Čírtková, Vitoušová 2007, s. 131) Podle Mufsonové 

a Kranzové (1996, s. 91) největší a nejběžnější nebezpečí spočívá v tom, že týraní 

a zneužívaní jen stěží dokážou mít rádi sami sebe. „Vlastně se dá říci, že mnozí sami 

sebe nenávidí.“ Dále také říkají, že se „děti naučí, že jejich rodiče je nebudou 

ochraňovat a že jim nebudou říkat pravdu“. Nezřídka najdeme lidi, kteří byli v dětství 

zneužíváni či týráni, žijící s podobně „zlým“ partnerem jako byli jejich rodiče. Nebo ty, 

kteří v dospělosti také týrají své děti, jelikož jim to přijde, ze zkušeností v dětství, 

normální. S velkou pravděpodobností se v dospělosti týrané dítě bohužel stane týrajícím 

rodičem. Po sexuálním zneužívání je časté, že postižení nemohou důvěřovat svým 

novým sexuálním partnerům. Nebo naopak se velmi rychle emocionálně i fyzicky 

sblíží, ale svůj vztah nedokážou udržet.   

Vágnerová (2000, s. 337) spolu s dalšími autory považuje za významný důsledek 

dlouhodobého týrání postupnou fixaci negativního sebehodnocení, z něhož vyplývá 

nedostatek sebedůvěry. Oběti mají v dospělosti malou sebeúctu a pocit vlastní 

bezvýznamnosti. Mají problémy v mezilidských vztazích.   

Následky týrání a zneužívání se projevují v emocionální, tělesné i duševní oblasti. Je 

negativně ovlivněn způsob myšlení, školní prospěch, sociální integrace. Následkem 

zanedbávání může být zvýšená kriminalita jedinců. Oběti se přirozeně brání obrannými 

mechanismy (viz výše). Celkově se dá říci, že následky jsou velké, dlouhodobé a ničivé. 

Každý se s nimi vyrovnává jinak. Tato kapitola se může zdát krátkou, ale je asi 

nejsmutnější a vyžadující hluboký respekt a porozumění. Další rozvinutí této kapitoly 

by bylo pouze parafrázováním stále stejného obsahu, který se objevuje téměř v celém 

spektru použité literatury. Násilí na dětech má největší důsledky na psychice. Rány na 

těle se (většinou) zahojí, ale jizvy na duši budou způsobovat problémy další řadu měsíců 

a let po zrůdnostech rodičů.  
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9 SYSTÉM ŠKOLSKÝCH ÚSTAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 

Ze Zákona č. 109/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 

109/2002 Sb.,), vyjímáme typy zařízení, která se věnují dětem s nařízenou ústavní 

výchovou.  

9.1 Diagnostické ústavy 

Diagnostický ústav plní úkoly diagnostické, výchovně vzdělávací, terapeutické 

(v oblasti psychologické, sociální, pedagogické), organizační, metodické a koncepční. 

Je to zařízení, které přijímá děti krátkodobě zpravidla na dobu 8 týdnů. Prochází jím 

všechny děti s ochrannou či ústavní výchovou vyjma těch bez závažných poruch 

chování, které mohou být umístěny přímo do dětského domova či dětského domova se 

školou na základě jeho osobní dokumentace. To platí i pro děti, které byly v péči 

kojeneckého ústavu. (Pipeková 2006, s. 368). Diagnostické ústavy v síti školských 

zařízení plní mimo jiné, především roli diagnostiky výchovných problémů, to znamená, 

že umisťují děti s ústavní výchovou do různých typů školských zařízení, jako jsou 

dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a další. 

 

9.2 Dětský domov 

V České republice v současné době pracuje rozsáhlá síť dětských domovů. Pokud 

sledujeme jejich pozvolný nárůst, pak jedním z důvodů nárůstu je mimo jiné přetváření 

velkých internátních zařízení v menší rodinné typy. Tyto tendence a dynamika vývoje 

jsou patrny od roku 1989. Především jsou evidentní od roku 2002, protože nový zákon 

již plně zakotvuje povinnost přeměny internátních dětských domovů na rodinné dětské 

domovy. Hlavním cílem dnešního dětského domova je co nejvíce se přiblížit k modelu 

rodinného prostředí. 

Dětský domov rodinného typu je tedy školské výchovné, koedukované, státní, nebo 

soukromé zařízení, do kterého se umisťují chlapci a dívky od 3 do 18 let, popřípadě až 

do ukončení přípravy na povolání (věk není limitující faktor). Všechny děti umístěné 

v dětském domově mají nařízenou ústavní výchovu příslušným soudem. Dětský domov 

dětem poskytuje hmotnou, výchovnou, sociální péči. Děti žijí v rodinných skupinách po 

6 až 8 dětech (jen výjimečně ještě lze žádat Ministerstvo školství v ČR o navýšení počtu 
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dětí na 10). V dětském domově mohou fungovat 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. Při 

umisťování dětí do rodinného dětského domova musí být zohledněna co nejkratší 

vzdálenost od původního rodiště dítěte, respektují se i sourozenecké vazby. Rodinné 

skupiny vede vždy dvoučlenný tým stálých vychovatelů.  

Postupně dochází ke zkvalitnění výchovné práce i materiálního zabezpečení dětí 

v dětských domovech.  

9.2.1  Dětský domov Jablonné v Podještědí 

 

V podhůří Lužických hor leží historicky známé městečko Jablonné v Podještědí, spojené se 

jménem Zdislavy z Lemberka, české šlechtičny, pečovatelky o nemocné a potřebné. Samotné 

město má mnoho historických památek, mezi které patří nádherné architektonické skvosty jako 

je renesanční zámek Nový Falkenburk z druhé poloviny l6.století. Zámek vystřídal mnoho 

majitelů a změnil svou podobu v barokní. Po druhé světové válce byl zámek zabaven a zhruba 

od šedesátých let zde byl zřízen dětský domov. 

       V dětském domově žije nyní 48 dětí a stará se o ně 26 zaměstnanců, kteří jsou odborně 

připraveni, zvládat náročné situace. Dlouholetá činnost a bohaté zkušenosti jim umožňují čelit 

nejen mnohým organizačním změnám, ale i pružně reagovat na mnohé nové společenské 

přeměny, které současný život přináší. Mnoho pracovníků domova dětem pomáhá i nad rámec 

svých pracovních povinností.  

       Domov je po rozsáhlé rekonstrukci a je velmi pěkně architektonicky rozčleněn tak, aby zde 

děti měly dostatek soukromí, dostatek prostoru pro své koníčky a volnočasové aktivity. Každý 

prostor je velmi účelně využit. V domově funguje šest rodinných skupin. Kapacita domova je od 

ledna 2008 stanovena na 48 lůžek. Děti jsou na jednotlivé rodinné skupiny umisťovány 

s ohledem na věk a sourozenecké vazby. Stává se dokonce v některých případech, že je 

přijímáno i šest sourozenců najednou. Děti jsou zde od tří let až do doby, kdy je ukončena jejich 

příprava na povolání, věk již není limitujícím faktorem. Nebo dochází ke zrušení ústavní 

výchovy. Rodinné skupiny jsou koedukované. Průměrně za rok DD přijímá zhruba 8 dětí 

a zhruba 8 jich odejde ze zařízení. Od počátku existence dětského domova, bylo do ústavní péče 

přijato zhruba 950 dětí, některé zde pobývají  jen krátce, některé bohužel v zařízení  zůstávají 

deset až dvanáct let. 

 Resocializace těchto dětí není jednoduchá, je nutné vyřešit mnoho palčivých otázek. Jako 

je bydlení, vhodné zaměstnání, složitá role dospělého, pocit osamocení a strachu z neznámého. 

Dětský domov věnuje otázce resocializace dětských klientů po ústavní péči velikou pozornost, 

bývalé klienty sleduje a poskytuje jim odbornou poradenskou péči. (NRP č. 11/2004, s. 18) 
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9.3 Dětský domov se školou 

V těchto zařízeních probíhá výchova a vzdělávání dětí s nařízenou ústavní či 

uloženou ochrannou výchovou, mají-li závažné poruchy chování, nebo pro svou 

přechodnou či trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně-léčebnou péči. Základní 

organizační jednotkou je výchovná skupina, její velikost je nejméně čtyři nejvíce osm 

dětí. Jsou sem zařazovány také nezletilé matky se závažnými poruchami chování nebo 

duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou péči a to se svými dětmi.  

Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací činnosti a péče v zařízení včetně práv 

a povinností dětí a osob odpovědných za výchovu stanoví vnitřní řád.  

 

9.4 Výchovný ústav 

Výkon ústavní výchovy dětí zpravidla starších patnácti let s vážnými poruchami 

chování nebo výkon ochranné výchovy zajišťují výchovné ústavy. Do tohoto zařízení 

může  být zařazeno i dítě starší dvanácti let, má-li uloženu ochrannou výchovu a v jeho 

chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v dětském domově 

se školou, výjimečně i dítě starší dvanácti let s nařízenou ústavní výchovou. 
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10 PSYCHICKÉ ZVLÁŠTNOSTI DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI 
 

Podle Vymětala (2004, s. 73) každé dítě v jakémkoli věku a kultuře potřebuje ke 

svému zdárnému duševnímu vývoji a rozvoji své osobnosti dostatek volnosti a podnětů. 

Musí mít kolem sebe osoby, jež mu jsou citově blízké a svou blízkost a citovou vřelost 

dítěti v dostatečné míře projevují. 

„Děti, stejně jako všechny bytosti na této planetě, mají určité potřeby, které musí být 

zajištěny pro jejich správný vývoj. Pokud nejsou tyto potřeby uspokojovány, může dojít 

k vážným problémům, které mohou vést k citové deprivaci a nesprávnému vývoji 

osobnosti. Psychická deprivace je psychický stav vzniklý následkem takových životních 

situací, kdy subjektu není dána příležitost uspokojovat některé základní psychické 

potřeby v dostačující míře a po dosti dlouhou dobu.“ (Matějček 2002, s. 115)  

 

10.1 Psychická deprivace 

Je všeobecně známo, že s dětmi vyrůstajícími v dětských kolektivních zařízeních, 

tedy v dětských domovech, je úzce spojen pojem psychická deprivace. Z mnoha definic 

psychické deprivace vybíráme tuto:  

„Psychický stav, který vzniká v takových životních situacích, kdy nejsou 

u dítěte uspokojovány základní duševní potřeby v dostatečné míře a po 

dosti dlouhou dobu. Zejména se objevuje u dětí z podnětově chudého 

prostředí (sociálně či emocionálně). Může se vyskytovat v rodině nebo 

v ústavním zařízení. Navenek se projevuje citovou a intelektovou 

nevyspělostí, vývojovou nerovnoměrností a poruchami chování.“ 

(Průcha, a kol. 2003, s. 190) 

 

 

10.2 Charakteristické zvláštnosti dětí v dětském domově 

Ústavní péče citlivě zasahuje do celkového vývoje dětí. Matoušek ve své knize 

Ústavní péče říká: „Aby mohlo dítě v klidu vyrůst, aby si osvojilo, co si osvojit má, 

potřebuje uzavřené, stálé prostředí chráněné před vnějším chaotickým světem, dům 
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nebo byt. Dítě ještě nemá dovednosti, jež by mu umožnily obstát v komplexním 

prostředí velkého světa.“ (Matoušek 1999, s. 20) 

Není každý příběh dítěte stejný, pro každý však platí, že se dítě náhle ocitlo 

v krizové situaci, kterou již musel řešit příslušný soud a to umístěním do kolektivního 

zařízení pod ústavní péčí. 

Vodáčková (2002, s. 29) definuje krizi v  psychosociální oblasti jako důsledek střetu 

s překážkou, kterou nejsme schopni vlastními silami, vlastními vyrovnávacími 

strategiemi, eventuálně za pomoci nám blízkých lidí, zvládnout v přijatelném čase 

a navyklým způsobem.  

Příběhy dětí v ústavní péči jsou mnohdy velmi smutné, především se zde setkáváme 

s dětmi: 

Výchovně zanedbanými, kterým se v rodině nedostávalo potřebné hygienické péče, 

přiměřené výživy, potřebného dohledu a ochrany. Takových dětí je v dětském domově 

více jak 50%, jak ukazují nejnovější průzkumy (rok 2009) v Dětském domově 

v Jablonném. Rodiče dětí jsou ve valné většině závislí na sociálních dávkách, nemají 

vlastní bydlení, žijí dlouhodobě na ubytovnách. Pokud pracují, tak pouze na velmi 

krátkou dobu. Svoji finanční situaci mnohdy řeší půjčkami, které nezvládají splácet. 

Stávají se z nich neplatiči a hluboce zadlužení lidé. Z takové pasti není úniku. Dále se 

v dětských domovech můžeme setkat s dětmi citově deprivovanými, zneužívanými, ale 

i dětmi týranými.  

V dětských domovech se však setkáváme i s dětmi, které byly sexuálně zneužívané, 

často je pachatelem někdo z rodiny nebo ten, kdo se s rodinou úzce přátelí a pomáhá jí. 

Případy jsou to složité, pro děti zraňující a mnohdy latentní.  

       Do dětského domova jsou umisťované také děti, které mají lehčí formy poruch 

chování. Především se jedná o děti, které se dopouštěly záškoláctví a různých podvodů. 

Například se dopouští lží, nedochází do školy pro fingované nemoci. V některých 

případech lze zaznamenat u takových dětí zvýšený sklon k slovní agresi.  

Poruchy chování charakterizuje Průcha a kol. (2003, s. 170) jako „projevy 

chování dětí a mládeže, které nerespektují ustálené společenské normy.“ Lze je hodnotit 

z hlediska společenské závažnosti a důsledků, které přináší do života jedinců. Autoři 

konkrétně jmenují toxikomanii, dětský vzdor, záškoláctví či loupeže.      
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Další kategorie dětí, s kterou se můžeme v dětských domovech setkat, jsou děti 

osiřelé. Laická veřejnost se domnívá, že tato skupina dětí zde převládá. Sirotků 

a polosirotků je v dětských domovech jen velmi málo.  

Ve většině dětských domovů žijí děti sociálně osiřelé. To znamená, že rodiče sice mají, 

ale ti nejsou schopni nebo ochotni se o ně starat. V obecné rovině lze říci, že děti 

v dětských domovech jsou poznamenány kombinací poruch, nebo jsou postiženi jak 

zanedbáním, tak deprivací nebo týráním. Jejich chování nese znaky problémových dětí, 

které se svým chováním skutečně liší od dětí, které vyrůstají v dobrých rodinách. 

 

 

11 SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI  
 

Závěrem teoretické části je nutné zmínit, že byla nastudovaná literatura, která se 

dotýká problematiky syndromu CAN, zpracováno mnoho poznatků, které s touto 

problematikou souvisí. Domníváme se, že se jedná o aktuální téma, které je naší 

současnou společností nutné systematicky řešit. Zabýváme se otázkou, proč je tolik dětí 

postiženo tímto neblahým fenoménem. A jak naše společnost tento palčivý problém 

řeší. Pokud jsme analyzovali tuto problematiku, dospěli jsme nutně k závěru, že děti, 

které syndromem CAN trpí a je-li odhalen, se mohou dostat mimo svoji biologickou 

rodinu. Pak se děti mohou ocitnout v některé z forem náhradní rodinné péče. 

Proto jsme naše průzkumové šetření zaměřili na děti, které se pro podezření na 

CAN ocitly v dětských domovech. V dalších kapitolách praktické části se tedy 

pokusíme o analýzu přijatých dětí se syndromem CAN v ústavních školských 

zařízeních. Naším cílem je analyzovat počet dětí přijímaných na základě tohoto 

syndromu. V tuto chvíli jsme si plně vědomi, že jedině na základě našeho průzkumného 

šetření jsme schopni získat vhled o počtu takových dětí v dětských domovech. 
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Empirická část  

 

1 CÍL PRAKTICKÉ ČÁSTI 

 

Cílem práce je analyzovat problematiku syndromu týraného, zneužívaného 

a zanedbávaného dítěte v dětských domovech. Dle statistik chceme zjistit, jaký je 

výskyt syndromu CAN u dětí v ústavních školských zařízeních. Zda ve vybraných 

dětských domovech přibývá či ubývá dětí se syndromem CAN. Dále přibližuje 

problematiku života dětí v dětských domovech. 

Výzkumnou otázku jsme určili takto:  

„Existují děti se syndromem CAN ve školských ústavních zařízeních?“ 

 

1.1 Stanovené předpoklady 

 

V empirické části vycházíme z následujících předpokladů: 

P 1:  Lze se domnívat, že více jak 60 % z celkového počtu ústavních dětí trpí alespoň 

jedním aspektů syndromu CAN. 

P 2: Lze se domnívat, že více jak 70 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je 

zanedbáváno. 

P 3: Lze se domnívat, že více jak 5 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je týráno. 

P 4: Lze se domnívat, že více jak 10 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je 

zneužíváno. 
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2 POUŽITÉ METODY   

 

Stanovené předpoklady jsme ověřovali metodou dotazování, především jsme 

pracovali metodou nestandardizovaného dotazníku. 

 

2.1 Nestandardizovaný dotazník 

 

Nestandardizovaný dotazník byl pro nás hlavní metodou šetření a sběru dat. 

V praktické části bakalářské práce jsme použili dotazník s otevřenými používanými 

položkami.  

Dotazník byl konstruován do tematických okruhů, které směřovaly 

k stanoveným předpokladům. Otázky byly formulovány především jako otevřené 

a některé jako uzavřené. Dotazník umožnil respondentům uvést doplňující samostatný 

komentář k dané problematice. Úvodní část dotazníků představuje cíl 

a objasňuje důvody sběru dat. Obsahuje i upozornění o anonymitě dotazníku 

a zpracování pouze za účelem empirického šetření. 

Při konstrukci dotazníku je třeba dbát na to, aby údaje bylo možné snadno 

vytřídit a zpracovat. Respektovat je třeba především jasnost a srozumitelnost otázky. 

Otázky nesmí být sugestivní, dotazník musí obsahovat jasné pokyny k vyplnění, 

a to zvlášť pokud je odesílán poštou. (Chráska 2007, s. 169-170) 

Dotazník jsme zaměřili jednak na sociální pracovnice tří severočeských domovů 

a též na samotné děti, které ve vybraných dětských domovech žijí. 

 

Dotazník č. 1, viz příloha  

Dotazník č. 2, viz příloha  
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2.2 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 

Pracovali jsme se dvěma soubory respondentů.  

Soubor č. 1 tvořily sociální pracovnice, ze tří dětských domovů severočeského regionu. 

Jedná se o Dětský domov (dále jen DD) Severní terasa v Ústí nad Labem, DD Jablonné 

v Podještědí, a DD Hora Svaté Kateřiny. Sociální pracovnice odpovídaly na otázky 

v dotazníku č. 1, který byl zaměřen na problematiku dětí přijatých do dětského domova 

se syndromem CAN. Oslovené pracovnice mapovaly informace od roku 2007 do 2011. 

Při tom vycházely z konkrétních archivních záznamů v konkrétním dětském domově. 

Zajímala nás celková kapacita zařízení, počet dětí, které byly přijaty za posledních pět 

let a kolik dětí z tohoto počtu bylo přijato se syndromem CAN. 

 

Soubor č. 2 tvořily samotné děti již zmíněných dětských domovů. Celkem jsme oslovili 

36 dětí ve věku od 10 let do 20 let. Cílem bylo zjistit, do jaké míry jsou spokojené 

s životem v dětském domově, zda vědí, z jakého důvodu se ocitly v dětském domově, 

zda jsou v dětském domově spokojené, zda mají kontakt se svou rodinou a jaká jsou 

jejich přání do budoucna. 

 

2.3 Průběh a technika průzkumu 

 

Celkem bylo rozesláno 39 dotazníků, přičemž návratnost byla 100%. Vrátilo se 

skutečně 39 dotazníků, které jsme zařadili do vyhodnocení. Dotazník č. 1, který byl 

zaměřen na názory sociálních pracovnic ze tří dětských domovů, byl odeslán 

elektronicky na ředitelství DD Jablonné v Podještědí, dále DD Severní terasa na 

Ústecku a DD Hora Svaté Kateřiny na Chomutovsku. Nejprve jsme však požádali 

sociální pracovnici v DD v Ústí nad Labem o zpětnou vazbu, zda dotazník je ve všech 

položkách srozumitelný. Pilotáž proběhla v pořádku, nebylo třeba mít pochybnost 

o nesrozumitelnosti otázek. 

Dotazník č. 2 jsme zaslali vychovatelům dětských domovů v Hoře Svaté 

Kateřiny a Ústí nad Labem. Požádali jsme pedagogy o spolupráci. Bylo potřeba požádat 
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děti z dětských domovů, aby vyplnily náš dotazník. Úkolem vychovatelů bylo 

instruovat děti, jak vyplnit dotazník pro potřeby našeho průzkumu. Z DD3 Hora Svaté 

Kateřiny nám bylo vráceno 12 dotazníků a stejný počet nám zaslal DD2 z Ústí nad 

Labem, ale i DD1 Jablonné v Podještědí. V dětském domově v Jablonném v Podještědí 

jsme dětské respondenty osobně informovali o tom, jak dotazník vyplnit. Zde jsme také 

provedli pilotní výzkum, kdy dvě děti si zkusily vyplnit dotazník, aby potvrdily, zda 

všem otázkám rozumí. Pilotní verze dopadla dobře, a proto jsme neměli pochyby 

o zdaru dotazníkového šetření u všech 36 dětí, které tvořily soubor dětských 

respondentů. Sběr dat probíhal od října 2011 do ledna 2012. 
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3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ  

 

3.1 Dotazník zaměřený na sociální pracovnice z dětských domovů 

 

 Dětský domov, Zámecká 1, Jablonné v Podještědí 471 25 

Informace, které poskytla sociální pracovnice jmenovaného dětského domova, 

jsme zaznamenali do přehledné tabulky a grafu. 

Tabulka č. 1 sumarizuje rozložení přijatých dětí podle pohlaví v tomto dětském 

domově. 

 

 

2008 2009 2010 2011 Celkem 

Chlapci 5 7 3 5 20 (56 %) 

Dívky 2 5 4 5 16  (44 %) 

Celkem 7 12 7 10     36 (100%) 

 

Graf č. 1:  

Věkové rozložení 

přijatých dětí 

 

 

 

 

V prvním zkoumaném dětském domově je kapacita 48 míst. Za sledované 

období 5 let (od roku 2007 do roku 2011) bylo přijato 36 dětí.  

 

 

3 - 6 let

7 - 10 let

11 - 14 let

15 - 18 let
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Graf č. 1:  Formy CAN objevující se v Dětském domově v Jablonném v Podještědí 
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zanedbání
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zneužívání

dívky

chlapci

 

Za pětileté období DD Jablonné v Podještědí přijal celkem 36 dětí, z toho bylo 

přijato 33 dětí alespoň z jednoho důvodu, který patří do syndromu CAN. Celkem bylo 

přijato 92% takových dětí.  

Z grafu č. 2 je patrné, která z forem syndromu CAN je v prvním dětském 

domově nejčastější. Celkem 25 dětí (76%) bylo zanedbáno, z toho 14 dívek 

a 11 chlapců. Ze souboru 33 dětí, byly 3 děti (9%) týrané, 2 dívky a 1 chlapec. 

A dokonce u 2 dívek je podezření na celé spektrum syndromu CAN, zanedbání, týrání 

a zneužívání, což představuje 6 % z celku 33 dětí. 

Výsledky v DD 1 směřují k potvrzení P 1:  Lze se domnívat, že více jak 60 % 

z celkového počtu ústavních dětí trpí alespoň jedním aspektů syndromu CAN. 

 

Dětský domov a školní jídelna Ústí nad Labem, Špálova  2,Ústí nad Labem  

Tabulka č. 2 sumarizuje rozložení přijatých dětí podle pohlaví v DD a ŠJ Ústí nad 

Labem  

 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 

Chlapci 8 3 7 6 4 28 (60 %) 

Dívky 9 3 2 0 5 19 (40 %) 

Celkem 17 6 9 6 9   47(100%) 
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3 - 6 let

7 - 10 let

11 - 14 let

15 - 18 let

Graf č. 3 sumarizuje  rozložení  přijatých dětí podle pohlaví v tomto dětském domově. 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 a graf č. 3 znázorňují počty dětí přijatých do DD v Ústí nad Labem, 

a to za posledních pět let (od roku 2007 do roku 2011). Celkem tedy bylo přijato 47 

dětí. 

 

Graf č. 4: Formy CAN objevující se v Dětském domově v Ústí nad Labem 

0 5 10 15 20 25 30

zanedbání

týrání

zneužívání dívky

chlapci

 

Výsledky z Dětského domova v Ústí nad Labem vypovídají o tom, že za pětileté 

období od roku 2007 do roku 2011, bylo přijato 47 dětí, z tohoto počtu dětí každé dítě 

prožívá alespoň jeden aspekt syndromu CAN. To znamená, že 43 dětí je 

zanedbávaných, což představuje asi 91 %. Z těchto dětí je 28 chlapců a 15 dívek. Dva 

chlapci byli týráni, což představuje zhruba 3 % ze souboru 47 dětí. Celým spektrem 

CAN, zanedbání, týrání a zneužívání trpí dva chlapci, což představuje zhruba 3% 

z celku. 

Výsledky v DD 2 směřují k potvrzení P 1:  Lze se domnívat, že více jak 60 % 

z celkového počtu ústavních dětí trpí alespoň jedním aspektů syndromu CAN. 
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Dětský domov a Školní jídelna, Dolní 310, Hora Svaté Kateřiny 

Poznatky z třetího dětského domova jsme pečlivě zaznamenali do tabulky 

č. 3 a grafů č. 5.  

 

Tabulka č. 3 sumarizuje rozložení přijatých dětí podle pohlaví v DD Hora Svaté 

Kateřiny 

 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 

Chlapci 
2 5 1 4 1 13 (46 %) 

Dívky 5 4 1 2 3 15 (54 %) 

Celkem 7 9 2 6 4 28(100%) 

 

Graf č. 5 sumarizuje rozložení přijatých dětí podle pohlaví v DD Hora Svaté Kateřiny. 

3 - 6 let

7 - 10 let

11 - 14 let

15 - 18 let

 

Tabulka č. 3 a graf č. 5 znázorňují děti dle věku, které byly přijaty do DD Hora 

Svaté Kateřiny. Celkem bylo přijato za pětileté období od roku 2007 do roku 2011 až 28 

dětí.   
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Graf č. 6: Formy CAN objevující se v Dětském domově v Hoře Svaté Kateřiny 
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Graf č. 6 znázorňuje poznatky o dětech, které byly přijaty do DD Hora Svaté 

Kateřiny. Z celkového počtu přijatých dětí za pětileté období bylo přijato 28 dětí 

a stejný počet byl postižen alespoň jedním aspektem syndromu CAN.  

Celkem 25 dětí přišlo do DD zanedbávaných, což představuje téměř 90% dětí. 

Z toho bylo 14 dívek a 11 chlapců. Zhruba 3 děti byly týrané, což přestavuje z celku asi 

11% (jednalo se o 2 dívky a 1 chlapce). Za  posledních 5 let nebylo přijato ani jedno 

zneužívané dítě. 

 

Výsledky v DD 3 směřují k potvrzení P 1:  Lze se domnívat, že více jak 60 % 

z celkového počtu ústavních dětí trpí alespoň jedním aspektů syndromu CAN. 

 

Shrnující výsledky průzkumového šetření ze tří dětských domovů 

Celkově jsme získali k dispozici údaje o 111 dětech ze tří zkoumaných dětských 

domovů. Tento počet dětí tvoří celkový výzkumný vzorek shrnujícího šetření. Výsledky 

tohoto průzkumu nemohou být zobecněny na celou populaci dětí v dětských domovech, 

ale zodpoví na naši první výzkumnou otázku. Současně shrnují poznatky, které směřují 

k určeným předpokladům P 1 až P 4.  
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Tabulka č. 4: Celkový počet dětí, přijatých z důvodu minimálně jednoho aspektu CAN 

 
Dětský domov, DD 

1 

Dětský domov, DD 

2 

Dětský domov, DD 

3 

Celkový počet dětí 

přijatých od 2007-

2011 

36 47 28 

Počet dětí s CAN 

z celku  
33 (92 %) 43 (91 %) 28 (100 %) 

Průměrně Ø 94 % 

 

Výsledky ukázaly, že až 94% dětí z celkového souboru 111, byly přijaty do 

dětských domovů na základě alespoň jednoho aspektu, který patří do syndromu CAN, 

Výsledky v DD1, DD2, DD3 směřují k potvrzení P 1: Lze se domnívat, že více jak 60 % 

z celkového počtu ústavních dětí trpí alespoň jedním aspektů syndromu CAN. 

 

 

Následující tabulky a grafy ukazují na rozložení jednotlivých druhů CAN.  

 

 Aspekt zanedbávání  

 

Tabulka č. 5: Děti, které byly přijaty z důvodu zanedbání  

 Dětský domov 1 Dětský domov 2 Dětský domov 3 

Celkový počet dětí 
CAN  

36 47 28 

Děti zanedbávané 24 (67 %)  33 (70 %) 25 (89 %) 

Průměrně Ø 75 % 
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Graf č. 7: Děti, které byly přijaty z důvodu zanedbání  

 DD 1 DD 2 DD 3
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Tabulka č. 5 a graf č. 7 představují počet dětí z celkového souboru 111 dětí, 

které byly zanedbány, jedná se o 75%, což přestavuje 82 dětí, tedy většinu dětí. 

Helus (2004, s. 72) k tomu jevu poznamenává: „Protikladný pól 

k proplánovanému a opečovanému dětství představuje dětství zanedbané. Tedy dětství, 

kterému chybí i ty nejzákladnější jistoty, řád, životní rytmy a jasné rozlišení toho, jak by 

věci měly být v opozici vůči tomu, co je nesprávné a nelze si dovolit.“ 

A proto Langmeier a kol. (2000, s. 302) dodává: „Typickým případem dětí 

zanedbaných jsou děti z tzv. špatných rodin, tj. rodin s nízkou socioekonomickou 

a zejména kulturní úrovní. V nich se dětem nedostává především uspokojení základních 

biologických potřeb – žijí často ve špíně, jsou špatně živeny, bytové poměry nedovolují 

žádný, třeba malý vlastní intimní životní prostor, nikdo se jim výchovně dostatečně 

nevěnuje.“ 

Pravdivost těchto slov můžeme dokladovat kazuistikou z praxe: 

 

Kazuistika z praxe  

 

Karel vyrůstal ve velké rodině spolu se svými pěti sourozenci, rodiče žili jen 

ze sociálních dávek. Všichni bydleli ve dvou místnostech ve staré zástavbě. Rodiče často popíjeli 

v nedalekém pohostinství. Často se stávalo, že pokud děti chtěly mít uvařenou alespoň polévku, 
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musel nejstarší Karel pro rodiče do restaurace dojít a opilé je táhnout domů. Děti byly tak 

hladové, že chodily do popelnic a vybíraly si potraviny. Beznadějná sociální situace v rodině 

musela být řešena. Karel i se svými sourozenci musel být umístěn do dětského domova. 

 

Poznatky z průzkumu v DD1,DD2,DD3, směřují k potvrzení P 2: Lze se domnívat, že více 

jak 70 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je zanedbáváno. 

 

 

 Aspekt týrání  

 

Tabulka č. 6: Děti, které byly přijaty jako týrané  

 Dětský domov 1 Dětský domov 2 Dětský domov 3 

Celkový počet dětí 36 47 28 

Děti týrané 5 (14 %)  2 (4 %) 2 (11 %) 

Průměrně Ø 8 % 

 

Graf č. 8:  Děti, které byly přijaty jako týrané 

 DD 1 DD 2 DD 3
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Tabulka č. 6 a graf č. 8 představují počet dětí, které v posledním pětiletém období 

nastoupily do sledovaných dětských domovů. Celkem jich je 9 a představují 10% celkového 

počtu 111 zkoumaných dětí. 

Nyní použijeme citaci z výzkumů kolektivu autorů pod vedením Bubleové 

a Konvičkové „Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém“, který byl vydán pod záštitou 

o.p.s. IREAS v roce 2007. Publikace vznikla v rámci řešení projektu „Prevence syndromu CAN 

prostřednictvím komplexní práce s rodinou,“  jehož realizátorem bylo Dětské krizové centrum, 

o.s. Tento projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem. 

 Z výzkumu Bechyňové et al. (2007, s. 54) vyplývá: „Pachateli fyzického násilí na 

dětech jsou v naprosté většině případů rodiče, eventuálně další dospělé osoby v rodině (93%). 

Také zkušenosti Dětského krizového centra (DKC), potvrzují, že nejčastěji jsou děti týrány 

vlastními rodiči či rodiči nevlastními. Na rozdíl od sexuálního zneužívání, kde se setkáváme 

s převahou dívek, u fyzického týrání se jedná takřka o vyrovnaný poměr (143 chlapců : 141 

dívce!)“. V našem průzkumovém šetření bylo týráno 5 chlapců a 4 dívky. Dle pohlaví jsou 

výsledky také rovnoměrné. 

 

Kazuistika z praxe:  

Šestiletá Janička nastoupila do dětského domova se svým mladším bratříčkem. Oba sourozenci 

se báli téměř všeho. Bouchnutí dveří, bouřky, nadměrného křiku dětí při hře. Při prudkých 

pohybech si děti kryly hlavu. Byl na ně žalostný pohled. Strach je doprovázel na každém kroku. 

Oba sourozenci měli na zádíčkách jizvy po pálení cigaretou. Děti navazují kontakt s vychovateli 

jen velmi pomalu. Případ vyžaduje ze strany pracovníků dětského domova mnoho trpělivosti 

a vstřícného přístupu. Děti jsou medikovány zklidňující medikací. 

 

Poznatky z průzkumu DD1,DD2,DD3 směřují k potvrzení P 3: Lze se domnívat, že více 

jak 5 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je týráno. 

 

Tabulka č. 7: Děti, které byly přijaty jako zneužívané   

 Dětský domov 1 Dětský domov 2 Dětský domov 3 

Celkový počet dětí 36 47 28 

Děti zneužívané 2 (6 %)  2 (4 %) 0 (0 %) 

Průměrně Ø 4 % 
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Graf č. 9: Počet dětí, které byly přijaty jako zneužívané 

 

 

„Sexuální zneužití z hlediska formálního rozlišujeme jako bezdotykové 

a kontaktní, při obou těchto formách dochází, dle řady dalších proměnných, jako je věk, 

osobnost dítěte, atd., k psychické a emoční nadstavbě tohoto zneužívání – tedy opět 

analogie jako u týrání tělesného, které je taktéž vždy implicitně provázeno duševní 

komponentou – tak také v případě sexuálního zneužívání toto je vždy přítomno.“ (Slaný 

2008, s. 26)   

Výsledky našeho šetření ukázaly, že ve sledovaných dětských domovech je jen 

málo případů dětí, které byly zneužívány, nebo bylo vysloveno podezření na zneužívání. 

Z praxe a mnohých výzkumů vyplývá, že mnohé případy zneužívání dětí zůstávají 

utajené. Bechyňová et al. (2007, s. 57) sděluje k této problematice: „V některých 

případech dítě sice odtajní okolnosti svého utrpení, ale záhy výpověď odvolá. Ukazuje 

se, že rychlá tendence přijmout odvolání výpovědi dítětem jako tu konečně pravdivou 

verzi, může být pro další osud dítěte značně nebezpečná.“ Falešná sdělení nemusí mít 

vždy podobu jen účelově nahlášených nepravdivých případů. S ohledem na ochranu 

dítěte je nutné brát v úvahu vždy i riziko, že dítě sdělí skutečné informace, ale posléze je 

v důsledku reakce na své sdělení vedeno k tomu, aby sdělení odvolalo. Proto se 

domníváme, že my všichni dospělí musíme věnovat dětskému sdělování maximální 

pozornost, neboť mnohdy se nám byť i neobratně snaží říci, co je trápí a souží. 
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Poznatky z průzkumu z DD1,DD2,DD3 směřují k P 4: Lze se domnívat, že více jak 10 % dětí 

z celkového počtu ústavních dětí je zneužíváno. Předpoklad se průzkumem nepodařilo potvrdit. 

Graf č. 10: Shrnutí aspektu syndromu CAN  

Děti zneužívané

Děti týrané

Děti zanedbávané

 

 

Graf č. 10 nám ukazuje poměr tří aspektů, které jsme sledovali u našeho souboru 

dětských respondentů. Ve sledovaných třech dětských domovech v  Severočeském 

regionu bylo za posledních pět let (od roku 2007 do roku 2011) přijato 75 % dětí 

zanedbaných, zhruba 10 % dětí týraných a 4 % zneužívaných dětí. Přitom celkový 

soubor 100%, tvoří 111 respondentů. 

 

Graf č. 11: Děti přijaté jako týrané  
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Graf č. 11 znázorňuje tyto poznatky: Z celkového počtu 111 přijatých dětí za 

posledních pět let, bylo přijato jako týraných celkem 9 dětí, což představuje zhruba 8 % 

dětí. Jak tomu bylo v jednotlivých dětských domovech, znázorňuje tabulka č. 6, s. 43.  

 

Tabulka č. 8: Děti, které byly přijaty pro podezření z celého spektra syndromu CAN 

 

Pouze v DD 1 bylo vysloveno podezření na syndrom CAN v celém spektru, 

zanedbání, týrání a zneužívání. Což představuje zhruba 2% ze souboru 111 dětí. 

3.2 Dotazník zaměřený na děti z dětských domovů 

 

Celkem bylo vyhodnoceno 36 dotazníků ze tří zkoumaných dětských domovů. 

Respondenty se stalo 21 dívek a 15 chlapců. V následujících kapitolách uvedeme 

vyhodnocení odpovědí na položky v dotazníku, který jsme zaměřili na dětské 

respondenty.  

 

 

Graf č. 12:  Průměrný věk umístění dětí do dětského domova 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

chlapci dívky

 

 Dětský domov 1 Dětský domov 2 Dětský domov 3 

Celkový počet dětí 36 47 28 

Celé spektrum CAN 2 (6 %)  0 (0 %) 0 (0 %) 

Průměrně Ø 2 % 
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Z grafu 13 je patrné, že z našeho výzkumného vzorku 36 dětí, nastoupila děvčata 

do daných dětských domovů průměrně ve věku 8 let a chlapci v 9 letech. 

zanedbávání

týrání

úmrtí matky

závislost rodičů

krádeže dítěte

nevím

 

Graf č. 13: Povědomí dětí o důvodech umístění v dětském domově 

 

Děti častokrát zmiňovaly více důvodů, proč si myslí, že byly umístěny do DD. 

Většina dětí uvedla, že rodina nemá bydlení, ztratila práci, objevil se i alkohol rodičů. 

Zajímavý byl moment, kdy některé děti uváděly, že nevědí, proč v domově jsou. 

Jednalo se o dvě desetileté dívky a dva dvanáctileté chlapce. U 22 % dětí ze 

zkoumaných dětských domovů je důvodem pro umístění úmrtí matky.  

 

Graf č. 14:  Zanedbávání péče o děti 
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Z odpovědí dětí vyplynulo, že jich 25 z celkového počtu 36 bylo 

zanedbávaných. Znamená to, že v našem výzkumném vzorku bylo až 70 % dětí, které 

byly zanedbávané svými rodiči, čímž můžeme i zde potvrdit Předpoklad 2, který 

predikuje, že více jak 70 % dětí z dětských domovů bylo zanedbáváno svými rodiči.  
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Tabulka č. 9: Dovolenky dětí v rodině  

 
Ano – vždy Ano – občas 

Ano – 2x 

ročně 
Ne Celkem 

Počet dětí 3 6 5 22 36 dětí 

Procentuální 

podíl 
8 % 17 % 14 % 61 % 100 % 

 

 

 

Graf č. 17:  Dovolenky dětí v rodině 

ano - vždy

ano - občas
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Tabulka č. 9 a graf č. 17 znázorňuje způsob kontaktu dětí s rodinou, netěší nás 

zjištění, že ze souboru 36 dětí, jich zhruba 60% nemá kontakt s rodinou. Ostatní 

potvrzují četnost společných setkání. 

 

 

Tabulka č. 10: Zájem rodiny o dítě 

Zájem rodiny Žádný kontakt 
Dopisování, 

telefonování 

Návštěvy, peníze, 

balíčky 

 
18 dětí 6 dětí 12 dětí  

50 % 17 % 33 % 
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Graf č. 18: Zájem rodiny o  dítě 

Žádný kontakt

Dopisování
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peníze, balíčky

 

Tabulka č. 10 a graf č. 18 prezentují způsob styku rodičů a jejich dětí. Děti 

popisují, že jim rodiče posílají balíčky a dopisy. Telefonují jim a osobně je navštěvují.  

 

Tabulka č. 11:  Spokojenost dětí s pobytem v dětském domově 

Spokojenost v DD Ano Ne Celkem 

Počet dětí 33 3 36 dětí 

Procentuálně 92 % 8 % 100 % 

 

 

Graf č. 19: Spokojenost s pobytem v dětském domově 

Ano

Ne

 
 

Z výsledků spokojenosti dětí, vyrůstajících v dětských domovech, nás výsledky 

těší. Je tedy pravdou, že dnešní dětské domovy prošly rozsáhlou přestavbou 

a humanizací, a jsou vcelku dobrým náhradním řešením biologické rodiny. Nikdy však 

rodinu nenahradí. Pokud z minulé odpovědi zjišťujeme, že 50% až 60% dětí neudržuje 

kontakt se svou rodinou, proč nejsou umístěny v náhradní rodinné péči, jakou je třeba 

pěstounská péče nebo minimálně hostitelská péče. 
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Nespokojenost vyjádřily z 36 dětí pouze 3, a to tři chlapci ve věku 13 a 17 let. 

Oba sedmnáctiletí chlapci nastoupili do dětského domova kolem patnáctého roku 

života. Domníváme se, že jiný vztah mají k dětskému domovu děti, které tam vyrůstají 

od dětství a jiný vztah mají děti, které do dětského domova vstupují ve starším věku. 

 

 

Graf č. 20:  Největší přání dětí z dětských domovů 

 

Být doma

Materiální přání

Být šťastný a
spokojený

Zůstat v DD

Být dobrý
sportovec

Dokončit školu

Navštívit rodinu

 

 

Následující graf č. 20 ukazuje, jaká největší přání mají děti v dětském domově. 

Je samozřejmě nutné počítat s věkem dítěte, na němž jsou přání úměrná. Nejvíce se 

objevilo přání jít domů (21 % dětí) a různá materiální přání (mít kolo, motorku, peníze, 

bonbóny, mobil... 21 %). Velkým přáním také bylo dokončit školu (17 % dětí). Dále 

následovalo přání být šťastný (14 %) a navštívit rodinu (14 %). Některé děti si přály 

zůstat v dětském domově (7 %) a některé z nich chtěly něčeho dosáhnout, například ve 

sportu (6 %).  
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4 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLADŮ 
 

V této kapitole se zaměříme na vyhodnocení předpokladů P 1 až P 4, které směřovaly 

k zodpovězení cíle naší práce. 

Naším cílem je analýza dětí v konkrétních dětských domovech, které byly umístěny 

do ústavní péče z důvodu ohrožení syndromem CAN.  Zaměřili jsme se na důvody 

nařízení ústavní výchovy v období posledních pěti let, tzn. v letech 2007 až 2011. 

Zajímaly nás však poznatky, které objasňují konkrétní aspekty syndromu CAN, to 

znamená zanedbání, týrání či zneužívání. 

Průzkum byl realizován metodou dotazníku č. 1, který byl zaměřen na sociální 

pracovnice DD1 Jablonné v Podještědí, DD2 v Ústí nad Labem, DD3 Hora Svaté 

Kateřiny. Pracovali jsme celkem se souborem 111 dětí.  

Dotazník č. 2 směřoval přímo k dětským respondentům. Některé položky tohoto 

dotazníku, se týkaly poznatků dětí, zda mají povědomí, z jakého důvodu jsou umístěni 

v dětském domově. 

 

P 1:  Lze se domnívat, že více jak 60 % z celkového počtu ústavních dětí trpí alespoň 

jedním z aspektů syndromu CAN. 

 

Z průzkumu ve třech dětských domovech Severočeského regionu bylo zjištěno 

metodou dotazníku č. 1, že za posledních pět let od roku 2007 do roku 2011, bylo 

celkem 104 dětí označeno jako děti, které trpí alespoň jedním aspektem syndromu 

CAN. Celkový počet takových dětí vyjádřený procenty představuje 94% celkového 

souboru. 

Viz tabulka č. 4 s. 48 a graf č. 10 s. 53. 

Předpoklad P 1 se nám podařilo průzkumem potvrdit.  

 

 P 2: Lze se domnívat, že více jak 70 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je 

zanedbáváno. 

 

Ze souboru 111 dětí, v posledních pěti letech bylo přijato do tří jmenovaných 

dětských domovů až 75 % dětí zanedbaných, což představuje až 82 dětí ze souboru. 
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Výsledky jsou prezentovány tabulkou č. 5 s. 48 a grafem č. 7 s. 49. 

Z dotazníku č. 2, který byl zaměřen na 36 dětí z vybraných tří dětských domovů, 

z položky, zda mají povědomí o tom, z jakého důvodu jsou umístěny do dětského 

domova, vyplývá, že se jedná o zanedbání nebo týrání, viz graf č. 13, s. 55. 

 

Předpoklad P 2 se podařilo potvrdit.  

 

P 3: Lze se domnívat, že více jak 5 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je týráno. 

 

Především poznatky získané dotazníkem č. 1 a znázorněné v tabulace 

č. 6 a grafu č. 8 na straně 50 dokazují, že 10% dětí za posledních pět let bylo umístěno 

do tří sledovaných dětských domovů jako týraných. Jejich celkový počet činí ze 

111 dětí celkem 9. 

 

Předpoklad P 3 byl průzkumem potvrzen.  

 

P 4: Lze se domnívat, že více jak 10 % dětí z celkového počtu ústavních dětí je 

zneužíváno. 

 

Z výsledků průzkumového šetření vyplývá, že pouze 4 děti byly přijaty do 

dětského domova z důvodu možného zneužívání. To představuje pouze 6% z celého 

souboru 111 dětí.  

Viz tabulka č. 7 s. 51 a graf č. 9 s. 52. 

 

Předpoklad P 4 se nám průzkumem nepodařilo potvrdit. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

5 ZÁVĚR  

 

Bakalářská práce věnuje pozornost dětem, které trpí syndromem CAN. Jedná se 

o děti, které byly ohrožené na životě nebo závažným způsobem ohrožené ve vývoji.  

 Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů problematiky syndromu 

CAN, která v některých případech vede až k umístění dětí do ústavního zařízení. 

Vysvětluje pojmosloví v dané oblasti, popisuje chování dětí, které nese znaky týraných 

dětí, vysvětluje klasifikaci syndromu CAN. Dále přibližuje umisťování dětí do dětských 

domovů z důvodu CAN. Současně sumarizuje poznatky získané studiem odborné 

literatury, která se zabývá dětmi týranými, zanedbávanými a zneužívanými. 

Praktická část je zaměřena na průzkumové šetření v dětských domovech 

Severočeského regionu. Jako hlavní metoda sběru dat byla zvolena metoda dotazování. 

Jedná se o metodu dotazníků vlastní konstrukce. Dotazníky jsou zaměřeny na sociální 

pracovnice a děti z dětských domovů. Poznatky, které jsou průzkumem získány, jsou 

prezentovány pomocí přehledných tabulek a grafů. 

Cílem naší bakalářské práce je analyzovat problematiku syndromu týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte v dětských domovech. Dle statistik ve třech 

vybraných dětských domovech chceme zjistit, jaký je výskyt syndromu CAN u dětí 

v ústavních školských zařízeních za posledních pět let, to znamená za období od roku 

2007 do roku 2011. Zajímalo nás, zda ve vybraných dětských domovech přibývá či 

ubývá dětí se syndromem CAN. Dále jsme usilovali o analýzu aspektů syndromu CAN 

u dětí z dětských domovů, tedy do jaké míry se tyto jednotlivě u dětí vyskytují a zda 

existují případy dětí, které trpí celým spektrem syndromu CAN, tedy zanedbáním, 

týráním a zneužíváním.  

Průzkumem, ale i prezentováním teoretické části, se nám podařilo naplnit 

vytčený cíl bakalářské práce, získali jsme odpověď na výzkumnou otázku, dále se nám 

podařilo většinu předpokladů potvrdit. Zjistili jsme na základě průzkumového šetření 

mnoho zajímavých poznatků, nejen o počtu a důvodech přijatých dětí do tří dětských 

domovů, ale i cenné poznatky o životě dětí v dětských domovech. Všechny informace 

a poznatky jsme se snažili v empirické části přehledně zpracovat a doplnit  patřičným 
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komentářem. Přesto se domníváme, že získané informace nelze aplikovat všeobecně do 

praxe dětských domovů, to vzhledem k velikosti souboru, s kterým jsme pracovali. 

5.1 Doporučení do praxe  

 

Z průzkumného šetření vyplývá, že většina dětí, která je umístěna do dětských 

domovů v posledních pěti letech byla zanedbávána, samotné děti v dotazníku píši, 

„ocitly jsme se v dětském domově, protože naše rodina nemá peníze, nemá byt, práci. 

Nemáme kde být, proto jsme v dětském domově.“ Z praktické životní, současné 

zkušenosti víme, že v naší zemi je nedostatek pracovních míst a složitá ekonomická 

situace. Mnoho lidí se stává sociálně potřebnými a musí žít ze sociálních dávek. Dávky 

hmotné nouze jsou tak nízké, že v žádném případě nestačí nastartovat rodinu k tomu, 

aby si zařídila přiměřené bydlení. Finanční prostředky často rodinám nestačí pokrýt 

všechny jejich potřeby (někteří rodiče neumí s finančními prostředky hospodařit nebo 

zneužívají drogy či alkohol), a tak si nejednou půjčí peníze na vysoké úroky. Nejsou 

však schopni své dluhy splácet a ocitají se tak v tíživých situacích. Oni sami zůstávají 

na „ulici“ a děti jsou umisťovány do dětských domovů. Bylo zjištěno, že týraných nebo 

zneužívaných dětí je ve sledovaných dětských domovech za uplynulých pět let jen 

velmi málo. 

Z analýzy všech získaných poznatků naší bakalářské práce vyplynula některá 

doporučení do praxe, která v této kapitole prezentujeme:  

 

 Doporučujeme budovat azylové domy, které podporují pobytové služby na 

přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou 

bydlení.  

 Doporučujeme kontrolovat ceny lůžek, která jsou nabízena lidem a rodinám 

s malými dětmi v sociální tísni.  

 Doporučujeme mediální kampaně pro veřejnost, které varují před syndromem 

CAN a vybízejí k oznamovací povinnosti nás všech. 

 Doporučujeme práci s dítětem na téma dítě v ohrožení a to v rámci předškolní 

i školní výchovy. (oblast zpracovat v Rámcovém vzdělávacím plánu, přiměřeně 

dle věku dítěte). 

 Doporučujeme práci psychoterapeutů s dětmi z DD, trpícími syndromem CAN. 
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 Doporučujeme zvýšit počet sociálních pracovníků na odděleních sociálně- 

právní ochrany, kteří se specializují na práci s dítětem, ohroženým CAN. 

 Doporučujeme zvýšit trestní sazbu za zanedbávání, týrání a zneužívání dětí.  

 Doporučujeme aktivně vyhledávat děti, které by mohly trpět syndromem CAN 

prostřednictvím státních i nestátních organizací.  

 Doporučujeme zaštítit finančními prostředky výzkumy a depistáže, které se 

v praxi věnují prevenci syndromu CAN.  

 Doporučujeme kazuistické semináře pro širokou veřejnost, které vysvětlí 

problematiku syndromu CAN a způsoby jejich aktivního řešení (to znamená, co 

dělat, jak se zachovat, komu poznatky oznámit, jak pracovat s dítětem, které 

oznamuje tento nebezpečný jev). 
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Příloha 1: Dotazník pro děti 

DOTAZNÍK 

Vážené děti, žádám Vás o spolupráci při vyplnění tohoto dotazníku, jehož cílem je 

poskytnout informace o Vašem umístění v dětském domově. Zjištěné údaje budou zpracovány 

v bakalářské práci. Dotazníky jsou anonymní. To znamená, že se nikdo nedozví, jak jste dotazník 

vyplnily. 

Velmi Vám děkuji za spolupráci. 

Monika Novotná  

      1.  Zapiš pohlaví: 

      2. Zapiš, kolik ti je let:  

      3. Zapiš typ školy a třídu, kterou navštěvuješ: 

      4. Zapiš dobu strávenou v DD: 

5. Napiš, z jakých konkrétních důvodů jsi v dětském domově?  

 

6. Jezdíš na prázdniny domů? Pokud ano, napiš kolikrát za rok.  

 

7. Jak se k tobě staví tvoje rodina? Podporuje tě v dětském domově? 

Pokud ano, napiš jakým způsobem: posílá ti balíčky, dopisy, peníze, 

telefonuje ti? 

 

8. Jsi spokojen(a) v dětském domově? 

 

 

9. Co je tvým největším přáním? 

 

Datum: 
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Příloha 2: Dotazník pro sociální pracovnice z dětských domovů 

DOTAZNÍK 

Vážený pane řediteli/paní ředitelko, obracíme se na Vaše sociální pracovnice 

s otázkami, které se týkají umístění dětí se syndromem CAN do Vašeho dětského domova za 

posledních pět let. Odpovědi nám pomohou zmapovat důvody umístění dětí do dětských 

domovů. Výsledky budou sloužit pro účely bakalářské práce. Děkujeme Vám za vyplnění 

dotazníku a těšíme se na spolupráci. 

Na analýze uvedené problematiky se podílí tři dětské domovy Severočeského regionu, 

získané poznatky pak budou sumarizovány do jednoho celku. 

1.  Napište název Vašeho školského zařízení: 

 

2. Napište kapacitu zařízení:    

3. Udejte počet dětí, které byly přijaty do Vašeho dětského v posledních pěti letech. 

Prosím, doplňte do tabulky v jednotlivých položkách. 

a) Udejte počet chlapců a počet dívek, které tvoří počet přijatých dětí od roku 

2007 do 2011: (od 1. 1. 2007 do 30. 11. 2011) 

 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 

chlapci                            

dívky                                          

                                            

                                    

4. Celkový počet dětí za pět let rozdělte dle věku do připravené tabulky: 

děti od 3 let do 6 let      

děti od 7 let do 10 let      

děti od 11 let do 14 let      

děti od 15 let do 18 let       
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5. Udejte počet dětí (jednotlivě, byť se jedná o sourozence), které byly umístěny do 

dětského domova především z důvodu zanedbání péče a rozdělte dle pohlaví:  

 

 

 

6. Udejte počet dětí, které byly umístěny za posledních pět let do dětského domova 

z důvodu týrání, rozdělte dle pohlaví: 

 

 

 

7. Udejte počet dětí, které byly za posledních pět let umístěny do dětského domova 

z důvodu zneužívání, rozdělte dle pohlaví: 

 

 

 

8. Udejte počet dětí, které byly za posledních pět let umístěny do dětského domova 

z důvodu kombinace: zanedbání, týrání, zneužívání (CAN) 

      Celé spektrum CAN:    

 

 

 

 

 

Děkuji Vám za Vaši pomoc při zmapování problematiky umisťování dětí do dětských 

domovů z důvodu CAN 

Monika Novotná 

 

Technická univerzita v Liberci,  

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická,  

Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, obor Sociální práce   
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Příloha 3: Organizace, na které je možné se obrátit  

Mufsonová a Kranzová (1996, s. 113 – 116) nabízejí přehled institucí, které jsou 

rozmístěny po celé České republice a mohou být nápomocné při řešení problémů 

s týráním, zneužíváním či zanedbáváním.   

 

 

Preventivní a 

krizové centrum 

ARX 

Krizová centra pomáhají lidem 

v tíživých životních situacích. Provoz 

bývá nonstop. Je možno tam přijít 

kdykoli bez předchozího ohlášení. 

U Balvanu 2, Jablonec n.N. 

Tel.: 483 711 435 

Pedagogicko-

psychologická 

poradna 

Zařízení pro děti a mladistvé, kteří mají 

potíže se školním prospěchem, 

psychickým či fyzickým vývojem apod. 

Řeší také problémy ve skupině 

vrstevníků či v rodině. Klienty jsou děti 

od 3 do 15 let. 

Truhlářská 3, Liberec 2 

Tel.: 482 319 288 

Web: www.pppliberec.cz 

Linka důvěry 

Liberec 

Pracoviště, které je možno kontaktovat 

prostřednictvím telefonu. Pracovníky 

jsou terapeuti, psychologové, lékaři, 

sociální pracovníci. Poskytování služeb 

je zcela anonymní. Linka důvěry je 

určena všem lidem v akutní tíživé 

situaci. Je možné volat kvůli různým 

problémům. 

Tel.: 485 177 177,  

606 450 044 NONSTOP 

Web: www.linka-duvery.cz 

E-mail:odpovim@napismi.cz 

Linka důvěry 

Dětského krizového 

centra 

Linka přímo určená pro děti týrané, 

zneužívané a zanedbávané. 

Tel.: 241 484 149 – nonstop 

Linku bezpečí – Tel.: 

116 111, 800 155 555 

Poradny pro rodinu, 

manželství a 

mezilidské vztahy 

Jedná se o poradny, které pomáhají 

s různými typy vztahů. Může do nich 

přijít člověk jakéhokoliv věku, 

jednotlivec i celá rodina.    

Dvorská 445/10, Liberec 5 - 

Králův Háj 

Tel.: 485 108 866,  

485 103 190 

www.rpliberec.cz 
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V elektronické podobě je k dispozici Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Z něho je 

zde uveden další výčet organizací, které řeší problémy spojené se syndromem CAN.
1
 

 

Magistrát města 

Liberce, Oddělení 

sociálně-právní 

ochrany dětí 

Poskytuje preventivní a  

 poradenskou činnost 

v souvislosti s výchovou 

nezletilých dětí a zastupování 

nezletilých jako jejich kolizní 

opatrovník při soudních 

jednáních. Děti mohou toto 

oddělení vyhledat i bez 

vědomí rodičů. 

Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 

Tel: 485 244 921, 485 244 810 

Email: 

Springlova.Jana@magistrat.liberec.cz 

Bílý kruh bezpečí, 

o.s., Liberec 

Odborné sociální poradenství 

– právní a psychologické 

poradenství, poskytuje 

krátkodobou podpůrnou 

terapii pro traumatizované 

oběti a další služby. 

Švermova 32, Liberec 10- 

Františkov, 460 10 

E-mail: bkb.liberec@bkb.cz, 

nonstop linka: 257 317 110 

Centrum 

intervenčních a 

psychosociálních 

služeb Libereckého 

kraje, příspěvková 

organizace 

Libereckého kraje 

Poskytuje odborné 

poradenství, funguje jako 

poradna pro rodinu, 

manželství a mezilidské 

vztahy. 

Dvorská 445/10, Liberec V- Kristiánov. 

E-mail: rodpor.liberec@volny.cz, 

Web: www.volny.cz/rodpor.liberec 

Tel. 485103190,485108866 

„D“ – občanské 

sdružení / 

Občanská poradna 

– odborné sociální 

poradenství 

Určená pro děti a mládež ve 

věku od 6 do 26 let ohrožené 

společensky nežádoucími 

jevy. 

 

Švermova 32, Liberec X – Františkov 

E-mail: 

obcanskaporadna.lbc@volny.cz, 

Web: www.d-os.net 

Tel.: 776331112, 485152070 

Středisko výchovné 

péče ČÁP 

Středisko, které se zabývá 

psychopatologickými jevy u 

dětí. Zajišťují také primární 

prevenci. 

Na Výšinách 451/9, Liberec 5 

Tel.: 482 750 807 

E-mail: svp_lbc@centrum.cz 

ZDVOP Hvězdička 
Zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc. 

Jablonné v Podještědí 

E-mail: j.pittnerova@tiscali.cz 

Tel.:487762451 

ELVA HELP, o. s. 
Odborné sociální poradenství 

zaměřené na většinu forem 

postižení a rodiny s dětmi. 

Domažlická 770/23, Liberec 3 

Tel.: 607 725 304 

E-mail: handicap.help@seznam.cz 

Web: www.hh.liberec.net 

 

 

                                                           
1
  Katalog poskytovatelů sociálních služeb regionu LIBEREC. 2011. Str. 20-75. 
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