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TÝRÁNÍ, ZNEUŹÍVÁNÍ, ZANEDBÁVÁNÍ
Problematika týrání, zneužívání a zanedbávání dětí je stále velice aktuálním tématem. O
problematice týrání a zneužívání dětí se hovoří stále častěji. Lidé se již tolik nebojí obrátit se na
specializované odborníky. Přesto je však stále velké množství dětí, které jsou ve svých rodinách
nešťastné a kterým je ubližováno.

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte je v naší společnosti znám pod
označením syndrom CAN (Child Abuse and Neglect). Existuje nepřeberné množství definic syndromu
CAN. Většinou se uvádí, že jde „o soubor nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu a
vývoje dítěte i jeho postavení v rodině a společnosti. Je výsledkem převážně úmyslného ubližování
dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli, hlavně rodiči. Jeho
extrémní podobou je zabití dítěte.“ (Schmidová, 2010)
Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považujeme: jakékoliv nenáhodné, preventivní,
vědomé (příp. i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je v dané
společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj
dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt. Za týrání dítěte se považuje i jeho pohlavní zneužívání.
Syndrom zanedbávání dětí vede svým způsobem i k poznatkům o tzv. sekundární viktimizaci,
což znamená druhotné ponižování dítěte následným nadbytečným či vynuceným (a navíc ještě často
necitlivým) vyšetřováním pro CAN nebo i nevhodnými opatřeními terapeutickými či rehabilitačními
(např. umístění dětí v dětských domovech a dlouhodobý pobyt v nich). Mezi necitlivé jednání lidí
kolem oběti můžeme řadit zasílání nevhodně stylizovaných formulářů, necitlivě vedený výslech,
nevhodné poznámky zdravotnického personálu, výčitky členů rodiny, senzační zprávy o činu
v médiích, průběh trestního řízení (opakované výslechy, konfrontace s pachatelem, soudní
projednávání, nízký trest pro pachatele…). Každý z těchto jevů může u postižené osoby navodit pocit
nespravedlnosti, ponížení, ztráty lidské důstojnosti a tím prohlubovat posttraumatické psychické
změny. K tomu se připojuje skutečnost, že lidé mají tendenci vyhýbat se obětem trestného činu.
Částečně proto, že jsou na rozpacích, jak se k nim chovat, a částečně proto, že mezi lidmi stále ještě
přežívá přesvědčení o spoluvině oběti za to, co se jí stalo. Aby mohlo dojít k „uzdravení“ se
z traumatu, je bezpodmínečně nutné dostat oběť z vlivu pachatele. (Vyhlídalová, 1996)
Pro lepší ilustraci syndromu CAN uvedeme tabulku z knihy Dunovského, Dytrycha a Matějčka:
Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (1995, s. 19):
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Tabulka č. 1: Formy a projevy syndromu CAN

Tělesné týrání,
zanedbávání

zneužívání

aktivní
a tržné, zhmožděné rány a
poranění,
bití,
zlomeniny,
krvácení, dušení, otrávení, smrt

Duševní
a
citové
týrání, nadávky, ponižování strašení,
stres, šikana, agrese
zneužívání a zanedbávání
sexuální hry, pohlavní zneužití,
ohmatávání,
manipulace
v oblasti erotogenních zón,
znásilnění, incest
Zvláštní formy: Münchhausenův syndrom v zastoupení
Systémové týrání a zneužívání
Organizované týrání a zneužívání
Rituální týrání a zneužívání
Sexuální zneužívání

pasivní
neprospívání, vyhladovění,
nedostatky
v bydlení,
ošacení, ve zdravotní a
výchovné péči
nedostatek
podnětů,
zanedbanost duševní i
citová
exhibice,
video,
foto,
audiopornografie, zahrnutí
dětí do sexuálních aktivit
dospělých

DOMÁCÍ NÁSILÍ
Domácí násilí je škála chování mezi blízkými lidmi, kdy jedna osoba opakovaně ubližuje osobě
druhé. Může se odehrávat mezi všemi členy domácnosti, může mít mezigenerační podobu (násilí na
dětech či seniorech) nebo může docházet k násilí partnerskému.
Domácím násilím rozumíme takové chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach z druhého.
Jde většinou o užití moci.
Oběťmi domácího násilí jsou nejčastěji ženy, přičemž pachatelé jsou obvykle jejich současí nebo
bývalí partneři, ale jak již bylo zmíněno, dochází k násilím i na dětech, seniorech, násilí žen na mužích
či k násilí v homosexuálních vztazích.
Domácí násilí začíná často velmi nenápadně (např. psychickým znevažováním, ponižováním,
kontrolou, izolací), oběť si prvních příznaků domácího násilí často ani nevšimne. Pokud ovšem
nedojde k zastavení takového chování již v počátku, má stupňující se tendenci - opakuje se a nabývá
na intenzitě.
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K násilí většinou nedochází neustále, ale střídají se období násilného chování a relativního klidu. V
takového vztahu mezi partnery se projevují tři základní faktory: láska, naděje, že se vše zlepší, partner
K se změní apod., a strach. Opakují se tak situace klidu, napětí, konfliktů, usmiřování.
Formy domácího násilí


fyzické násilí – bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí, různými předměty či jiné fyzické
útoky, ohrožování zbraní apod. Může být namířeno proti partnerovi, jeho blízkým osobám, ale
i jeho zvířeti.



psychické násilí – nadávky, obviňování, urážky, pokořování a ponižování, zesměšňování (i ve
společnosti), vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku nebo potravy,
vydírání sebevraždou, rozbíjení či ničení věcí druhého, vyhrožování únosem blízkých (např.
dětí), znemožňování v zaměstnání apod.



sexuální násilí – donucení k sexu či odmítaným sexuálním praktikám, násilím nebo
výhružkami, znásilnění.



sociální izolace – zakazování kontaktů s druhými lidmi, bránění v návštěvách rodiny či přátel,
sledování telefonátů, neustálé telefonování a kontrola, kde druhá osoba je a s kým, nezdravá
žárlivost, pronásledování, nečekané kontrolní návštěvy, snaha zakázat oběti chodit do práce.



ekonomická kontrola – omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz
domácnosti, (oběť musí agresora prosit o peníze na běžné potřeby, jídlo), kontrola výdajů.

Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách současně a má mnohdy vzrůstající tendenci.
Psychické násilí se vyhrotí až do fyzického násilí.
I když je nejvíce ohrožena osoba, která je objektem násilí a útoků, situace nepříznivě působí i na další
blízké osoby, jsou-li svědky násilí (nejvíce však na děti).
Znaky domácího násilí:


probíhá v soukromí, beze svědků (kromě dětí, které bývají často svědky)



nejedná se o jednorázový incident, ale dlouhodobě se opakuje



útoky se stupňují – od jednotlivých útoků k pravidelnému násilí



období agrese je střídáno obdobím klidu, tzv. „obdobím líbánek“, kdy se agresor chová k oběti
hezky, omlouvá se, slibuje, že už se agrese nebude opakovat (což však nedodrží)



role oběti a agresora jsou jasně a nezaměnitelně rozděleny
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Přestože začíná být fenomén domácího násilí i v České republice vnímán jako závažný
celospolečenský problém, ze zkušeností obětí i odborníků, kteří se touto problematikou zabývají, jasně
vyplývá, že ve společnosti stále přetrvává řada mýtů, které znesnadňují pozici oběti a naopak pomáhají
pachatelům násilí. Tyto rozšířené předsudky brání obětem, aby otevřeně hovořily o tom, co prožívají.
Tvoří překážky při hledání a poskytování účinné pomoci obětem, omlouvají a racionalizují násilné
chování pachatele a odvracejí pozornost od skutečného problému.
Je domácí násilí trestný čin?
Násilí mezi blízkými osobami je trestné, stejně jako násilí mezi cizími lidmi. České právo nedefinuje
pojem domácí násilí, ale od roku 2004 je podle § 215a trestního zákona trestné týrání osoby blízké,
žijící ve společném obydlí. Týráním je zde myšleno úmyslné zlé nakládání s blízkou osobou,
vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako
těžké příkoří (bití, pálení, jiné tělesné poškozování, psychické a sexuální násilí, vydírání či zneužívání,
vyhrožování, nucení k ponižujícím úsluhám nebo jiným činnostem, kterou týranou osobu neúměrně
fyzicky i psychicky zatěžují). Trvalost pachatelova jednání je nutno posuzovat v závislosti na intenzitě
zlého nakládání. Nevyžaduje se, aby šlo o jednání soustavné nebo delší dobu trvající stejně jako vznik
následků na zdraví.
Právní ochrana před domácím násilím
Dne 14. března 2006 byl přijat zákon č. 135/2006 Sb., kterým se změnily některé zákony v oblasti
ochrany před domácím násilím. Velmi důležitou změnou, kterou tento zákon od 1. 1. 2007 přinesl, je
možnost vykázání pachatele domácího násilí ze společně obývaného bytu či domu. Policie může
pachatele vykázat nebo mu uložit zákaz vstupu na 10 dní. Během těchto dnů by oběť měla vyhledat
odbornou pomoc v některých ze specializovaných center či poraden a zajistit si tak své bezpečí.
Předběžným opatřením je možno požádat o prodloužení této doby a to maximálně na dobu jednoho
roku.
Osobnost agresora
Odborníkům se podařilo sestavit přehled několika rizikových faktorů. Jedním z nich je skutečnost, že
u násilníků obvykle již docházelo dříve k násilí v rodině nebo okolí, např. byli v dětství často sami
tělesně trestáni nebo byli svědky partnerského násilí.
Příčinou agrese může být, když muž se cítí v nižším postavení, než žena (má nižší vzdělání, méně
placenou práci nebo je nezaměstnaný, přičemž žena pracuje a je „živitelkou rodiny) nebo má nižší
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postavení než např. mladší a méně zkušený kolega. To může vést k tomu, že chce dokázat své
postavení, moc a nadvládu nad svou ženou.
Mnoho agresorů má tyto vlastnosti:


nízké sebevědomí



pocit neschopnosti a nedocenění



víru ve stereotypní rozdělení rolí mužů a žen



sklon vinit ze svých činů jiné



žárlivost



neschopnost vyrovnat se se stresovou situací



nepřipravenost nést důsledky za své násilné činy

Osobnost oběti
Na základě dosavadních poznatků byl sestaven psychologický profil oběti, dle kterého mohou mít
oběti, jak muž, tak žena, některý z těchto rysů či vlastností:


cítí se sociálně izolovaní, opuštění, rozpolcení, zmatení



trpí pocity viny, obviňují se z vyprovokování a zodpovědnosti za násilí, hledají důvody násilí
u sebe.



mají pocit bezmoci a pocit, že nemají kontrolu nad danou situací.



jsou v rozpacích, pokud mají přiznat, že jsou týrání nebo že zůstávají v násilném vztahu.



trpí nízkým sebevědomím, věří v to, že nejsou schopni přežít bez cizí pomoci.



věří v mýty o domácím násilí, věří v tradiční stereotypní role muže a ženy.



popírají hněv zapříčiněný týráním, ale jsou schopni vybuchnout kvůli maličkostem.



často jsou v depresi nebo se bojí.



upřednostňují potřeby dalších členů rodiny před svými potřebami.



mají pocit bezmoci a neexistence možnosti řešení.



zažívají stresové reakce s psychologicko-fyziologickými komplikacemi, jako jsou například:
únava, vyčerpanost, bolest zad, bolest hlavy, nespavost.
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Žena si ovšem nevybírá násilného muže. Na počátku vztahu muž obvykle zdůvodňuje potřebu
kontrolovat ženu láskou, chce s ženou být stále, musí vědět, kde byla, protože ji miluje, později
připojuje zastrašování a ponižování ženy. Fyzické násilí bývá spojeno s omezováním sociálních
možností ženy, jejích kontaktů s vnějším světem, s omezováním ekonomických možností vlastního
výdělku a vynucováním sexuálního styku.
Ženy v situaci dlouhodobého násilí ztrácejí sebevědomí a zároveň u nich narůstá strach a zmatek.
Pokud nemá žena dost podpory v okolí, může vést ponižování k tomu, že přejímá negativní informace
o sobě, a to i v případech, kdy se neúspěšně snaží získat pomoc. Ženy uvádějí jako důvod, proč
zůstávají v manželství, strach nejen o sebe a o děti, ale také o své muže. Dalšími příznaky u žen je
stud, zhoršení celkového zdravotního stavu, zvyšuje se riziko sebevražedného chování.

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ
Sebepoškozování (neboli automutilace) je záměrné a opakované ubližování si ve snaze vypořádat se
s nepříjemnými duševními stavy. Projevuje se zraňováním vlastního těla a je signálem vážného
psychického problému, jenž postižený nedokáže zvládnout jiným způsobem.
Sebepoškozování může být přechodné, respektive jednorázové, ale tehdy nemusí být nutně spojeno s
psychickým stavem úzkosti a neschopností zvládat problémy. Jde o účelovou záležitost, která má
jedinci přinést nějakou výhodu ve společnosti. Důvody mohou být například:



Iniciační obřad – pokud chce být někdo přijat do sekty (či gangu) musí se poranit, pak je
však přijat a k dalšímu sebepoškození nedochází
Snaha získat výhody nebo se něčemu vyhnout – zranění může odvrátit nástup k výkonu
trestu nebo povinné vojenské služby, popřípadě dostat vojáka na ošetřovnu, kde se vyhne
šikaně vrstevníků a podobně.

V případě duševně nemocných lidí může být sebepoškozování následkem jejich stavu. Jakmile je
odstraněn primární problém (podáním psychofarmak, navázáním komunikace, …) sebepoškozování
odezní.
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Mentálně postižení se prostřednictvím kousání se nebo narážením hlavou do zdi pokoušejí
dát najevo své potřeby, vyjádřit tak nepohodlí nebo svou náladu či pocit.

Nejčastější formou sebepoškozování sebou samým je škrábání, kousání, štípání, zarývání nehtů, bití
hlavou či jinými částmi těla o něco z okolí. Nejčastějšími formami sebepoškozování pomocí nástroje
je řezání (žiletkou, nůžkami, nožem), dále ubližování jehlou, provazem. Někdy se také lidé poškozují
pálením o plamen či horké věci jako je například horká voda, cigareta nebo topení Objevují se i taková
zranění, které bylo velmi těžké si způsobit (jedinec se například musel zkroutit do extrémní polohy,
aby se dokázal zranit tam, kde se zranil). Jak a kde si jedinec způsobuje zranění záleží na původu jeho
duševních stavů. Nejčastěji se sebepoškozování děje v soukromí, o samotě, ale někdy i mezi lidmi, ale
tak aby si toho ostatní nevšimli.
Sebepoškozování v pravém slova smyslu je závislost srovnatelná s alkoholismem nebo závislostí na
drogách. Člověk se pomocí sebepoškození snaží vyřešit nepříjemný stav, ale pokud se to povede, opět
se objeví něco, co jej do stejného stavu přivede znovu a opět dochází k sebepoškozování. Navíc se to
jedinec snaží skrýt a stydí se za to, takže samo sebepoškozování se stává důvodem nepříjemných
pocitů a vzniká tak kruh, v němž se zvyšuje intenzita, s jakou si jedinec ubližuje.
Člověk se dostane do stavu, se kterým si sám neporadí a který mu je nepříjemný a nutně potřebuje
úlevu. Většinou lidé si lidé nedokážou vzpomenout, jak se do tohoto stavu dostali, jak se při něm cítili
a proč je napadlo zrovna ublížit si sám sobě. Důvodů může být celá řada: pocit frustrace, vzteku,
lítosti, přetížení, negativní emoce, osamělost, flashbacky (náhlé a intenzivní vzpomínky na prožitá
traumata). To, že se sám zraní, mu může pomoci hned z několika důvodů:
1. Fyzická bolest odvede pozornost od nepříjemných psychických bolestí, s kterými si nevíme
rady. Jednoduše je přebije.
2. Při poranění dochází k vyplavení endorfinu, který pomáhá organismu zvládnout fyzickou
bolest, což přináší člověku okamžitou úlevu, po které prahnul.
3. Poranění odvede pozornost od nežádoucích pocitů. Zaměstná mysl praktickými starostmi,
protože rána se musí omýt, ošetřit, zavázat, krev nesmí kapat na koberec, musí se vyhledat
lékař, apod.
Toto působení je však jen dočasné a problémy se objeví znovu a ve vážnější formě (ať už ty staré,
kvůli nimž se jedinec poranil, nebo zcela nové, podobného charakteru) a člověk se poraní opět,
protože jednou to pomohlo (stejně jako u drogy se tu vypěstuje spojení pocitu úlevy s tímto aktem a
vzniká závislost).
Navíc se za své jednání stydí, protože ví, že společnost by jej neakceptovala. K pocitu studu se přidává
pocit strachu, že se to někdo dozví a snaha stopy po zranění skrýt (nechodit na koupaliště, nosit dlouhé
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rukávy) nebo nepřipustit, jak se to stalo (tvrzení, že se zranil nějakou nehodou, nebo že už si ani
nevzpomíná, jak se mu to přihodilo) a izolovat se od okolí. Tyto pocity vyústí v negativní emoce a
často ještě ve spojení s jinak způsobenými negativními emocemi jsou opětovným důvodem k ublížení
si.
Člověk je pak plně odhodlán před svým okolím vše utajit, rozhodně se k ničemu nepřizná a sám sobě
nepřizná, že potřebuje pomoc, a tak se na takovéto případy přichází většinou náhodou.
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