
Shrnutí 

Tato diplomová práce na téma Trestněprávní aspekty týrání dětí se snaží 

uceleně představit problematiku týrání dětí především ve spojení se syndromem CAN. 

Týrání dětí je velmi nebezpečný společenský jev, a to hlavně z důvodu, že jeho obětí 

je dítě, které je považováno za bezbrannou a důvěřivou bytost. Syndrom týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte má několik forem týrání a o to těžší je ho 

vypozorovat a včas zachytit, jak pro laickou společnost, tak i pro odborníky. Odborná 

znalost této problematiky v České republice stále zaostává. To se také odráží na 

právní úpravě, která ačkoliv se snaží s tímto problémem vypořádat, má stále určité 

nedostatky, které by se měly napravit. Tato diplomová práce je rozdělena do šesti 

kapitol. 

První kapitola se zaměřuje na samotný pojem syndromu CAN a na jeho vývoj. 

Dále také obsahuje statistiky týkající se obětí různých forem syndromu CAN. 

Druhá kapitola obsahuje jednotlivé typy týrání dětí a formy v jakých se můžou 

projevovat a být zpozorovatelné okolím. 

Třetí kapitola se zabývá pachateli u jednotlivých typů týrání dětí. Jaké jsou 

jejich charakteristické rysy a jaké životní situace je mohly vést k tomu, aby se 

trestného jednání dopustili. 

Čtvrtá kapitola je věnována obětem jednotlivých typů týrání, jejich fyzickým  a 

psychickým vlastnostem, které mohou zapříčinit to, že si pachatel vybere právě je 

jako svou oběť. Obsahuje také rizikové faktory, které mohou vést k týrání dětí, 

následky týrání a možnou prevenci. 

Důležitou kapitolou je kapitola pátá, která se soustředí na právní úpravu týrání 

dětí z hlediska ústavního, trestního, sociálního a mezinárodního práva. Vzhledem 

k tomu, že je název této práce Trestněprávní aspekty týrání dětí, největší část této 

kapitoly je věnována trestněprávní úpravě. 

Šestá kapitola zobrazuje mé vlastní úvahy o tomto problému a to z hlediska 

právního pohledu, prevence či možných opatření, která by měla být přijata, aby se 

snížila latence syndromu CAN a aby byla pomoc obětem šetrnější a efektivnější. 

	


