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ABSTRAKT:
Cílem diplomové práce je navrhnout metodický postup pro učitele, jak řešit situaci,
kdy zjistí, že žák v jeho třídě je fyzicky týrán. Následuje projekt, ve kterém učitelé sami
sestaví zmíněný metodický postup. Teoretická část prezentuje problematiku syndromu CAN,
jeho jednotlivé formy, možné prevence, jeho výskyt a právní pomoc. Metodou dotazníkového
šetření bylo zmapováno povědomí učitelů o problematice a jejich zkušenosti.
Z výsledků vyplývá, že učitelé mají dostatečné povědomí o problematice CAN a mají
zájem se dále v této tématice vzdělávat.

Syndrome of abused children of younger school age as a problem of primary school

Key words:
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PRECIS:

The aim of my graduation theses is to design a methodical process for teachers, how to solve
a situation when it is found out that a pupil in his class is physicaly tortured.
There is a project where the teachers, on their own, compile already mentioned methodical
process.
Theoretical part presents questions of syndrome CAN, its individual forms, possible
prevention, its appearance and legal cooperation.
It was explored teachers' awarness of existent problems and their experience by questionnaire
inquiry.
The result is that teachers are sufficiently aware of the problems CAN and they are interested
in further education in this subject.
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Úvod
V průběhu studia na Pedagogické fakultě UK v Praze jsem měla možnost
v rámci různých přednášek a seminářů získávat povědomí o problematice pojednávající
o dětech, které byly oběťmi násilí v rodině. Začala jsem si uvědomovat závažnost
problému a hlavně důležitost postavení učitele v tomto směru. Vždyť právě učitel se
dostává do častého kontaktu s dítětem a to mu dává jedinečnou možnost včas odhalit a
identifikovat jeho týrání. Proto jsem se rozhodla vytvořit práci, která nezůstává pouze
u popisu problematiky týraného dítěte, ale také zasahuje do praxe, jenž je stejně tak
důležitá jako teorie.
Domnívám se, že tělesné týrání dítěte je a stále bude aktuálním tématem. Bránit
dítě před násilím je povinnost každého z nás. Především učitel je v postavení, kdy o
tomto tématu může nejen mluvit, ale také mu částečně předcházet, případně správně,
citlivě a rychle řešit situaci. Dítě by mělo v učiteli stále nacházet zázemí, pocit jistoty a
důvěry.
Cílem mé práce je navrhnout metodický postup pro učitele, v kterém budou
popsány jednotlivé kroky, jak postupovat v případě zjištění tělesně týraného dítěte ve
třídě. Metodickému návrhu předchází zmapování informovanosti učitelů o problematice
a jejich zkušeností. Budu vycházet z literární rešerše na téma syndrom CAN a
především tělesně týrané dítě. Zabývat se budu historickým vývojem problematiky
týraných a zneužívaných dětí, jeho výskytem a jednotlivými jeho formami. V druhé
polovině teoretické části se budu věnovat rizikovým činitelům, možné léčbě a prevenci
a především kompetencím učitele a jeho možnostech řešit situaci týraného dítěte.
Z nashromážděných informací v teoretické části práce budu částečně vycházet při
tvorbě části praktické. Z výsledků výzkumného šetření probíhající dotazníkovou formou
se pokusím vyhodnotit situaci a následně sestavím vhodný metodický postup pro
učitele.
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TEORETICKÁ ČÁST

1 Násilí a agresivní chování

1.1 Násilí v rodině
Termínem "násilí" se označuje jednání, které druhému působí bolest nebo na
jehož základě vzniká určité poškození druhé osobě. Společnost se s ním setkává
odnepaměti v různých souvislostech, např. národnostní spory, náboženství, politický
extremismus, chudoba, atd. Pro účel své diplomové práci se o násilí zmiňuji z pohledu
pedagogického pracovníka, který bude pracovat s dítětem v kontextu rodinných vztahů
a podmínek.
V proměnách času, vývoje životních podmínek a společenských hodnot se
přetváří i náhled na násilí v rodině. V kontextu rodiny je násilí chápáno jako tělesné
týrání, sexuální zneužívání a v neposlední řadě hrubé zanedbávání péče. S uvedenými
formami násilí se setkávají především děti a mládež.1 Neopomenutelnou důležitost a
význam v dětském věku mají v současné době masmédia, na základě jejichž vlivu si
cílová skupina tvoří subjektivní obraz o vnějším světě a o tom, co je považováno
za „normální" a pro společnost přijatelné. „Riziko spočívá v tom, že by se násilí mohlo
stát životním postojem, životním stylem."(Vaníčková, E., 1995, s.5)
Citová vazba a emoční účast ve vztahu rodič - potomek procházela v historii
rozmanitým vývojem. Ve středověku by se dala označit za velice chabou z důvodu
vysoké úmrtnosti dětí, která nedovolovala rodičům silnější citové pouto. S postupem
doby bylo dítě bráno jako pomocná pracovní síla podílející se na zvýšení příjmů rodiny.
Snášelo stejné podmínky, útoky a násilí jako dospělý jedinec. I ve školních institucích,

' Do popředí se v současné době dostává i problematika násilí na seniorech v rodině.
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kde byly děti podřízené autoritě pedagoga, bylo bez výjimky využíváno tělesných trestů
s výchovným cílem.
S fenoménem násilí a jeho nárůstu se v současné době zabývá mnoho vědeckých
disciplín. Z vědeckého hlediska se o výklad a objasnění kauzality jevů spojených
s násilím pokouší sociální patologie, kriminologie, sociální pedagogika, sociální
psychologie, aj. Dotčenými obory je také právo, psychologie, sociální práce
i pedagogika.

1.2 Agresivní chování
Bez agrese by žádný živočišný druh nepřežil. Dvěma základními obrannými
mechanismy živých organismů je "útok" nebo "útěk". Na základě objektivních okolních
podmínek se organismus rozhoduje, kterou strategii zvolí. Proto jsme v minulých
dobách agresi ke svému životu a přežití potřebovali.
V hodnocení agresivního chování hraje roli míra a bezesporu odůvodněnost
použití takového chování. S agresí, jako adekvátní obranou na útok, naše společnost
nemá problém a neodsuzuje ji ani právní systém. Jako problematické se jeví agresivní
chování používané při snaze o uspokojení potřeb, která je značně ztížena překážkami.
Pokud nejsou potřeby zcela nebo částečně saturovány, vzniká v jedinci napětí a
nepříjemné pocity. Přemíra tenze může poté vyústit v násilnou formu ventilace jedince
vůči nevinné osobě. S takovýmto typem agresivního jednání se setkáváme právě
v oblasti násilí na dětech v rodině, kde jsou potomci a agrese na nich prostředkem pro
uvolnění agresora. Obětmi se ale také stávají partnerky, či manželky agresivního muže,
který se na nich dopouští násilného chování.
Bylo zjištěno, že agresivita a napětí nevzrůstá periodicky jako u jiných
základních potřeb člověka, jako například žízeň, hlad, apod. Člověk tedy sice má
vrozené dispozice к agresivnímu jednání, ale u každého je intenzita a síla individuální.
Je to dáno historií a sociokulturní tradicí populace.
Vliv učení a prostředí, ve kterém žijeme, zčásti determinuje sklon к agresivnímu
chování. Velice důležitou roli v raném věku má také učení nápodobou (dítě dělá to, co
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vidí). Dítě řeší situaci zcela stejně, jak to vidělo u rodičů, když bylo malé. Vzorce
chování od rodičů jsou jedinečné. Stává se, že v dospělosti jedinec v zátěžových
situacích použije právě ten model chování, který si zafixoval z dětství. Agrese je
posilována i tím, že při použití násilí si vymíníme požadavek. Tato zkušenost je
následně zafixována a v další podobné situaci opět aplikována.
U člověka můžeme pozorovat širokou škálu různých forem i míry agresivity
v jednání a chování. Můžeme rozdělit projevy zaměřené vůči věcem a předmětům, vůči
sobě samotnému a neposlední řadě vůči ostatním lidem.
Vaničková (1995) uvádí tři typy agrese, kterými jsou:
-

přímá fyzická agrese

-

verbální a nonverbální agrese (verbální aktivní agresivita se projevuje
například zvýšením hlasu, křikem, obsahem mluveného slova)

-

formy aktivní či pasivní (aktivní agresivní forma bývá útok, čin, jednání vůči
předmětu, osobě či sobě samému, pasivní agresivita, která se projevuje
nezájmem, zanedbáním či neuspokojováním potřeb)

2 Syndrom týraných a zneužívaných dětí

2.1

Historický

náhled

do

problematiky

týraných

a

zneužívaných dětí

Ke zmapování problematiky týraného a zneužívaného dítěte je důležité
připomenout postavení dítěte v dobách minulých.
Od nepaměti se děti stávaly obětí tělesného násilí. Dříve v přírodních kmenech
mělo dítě postavení jako krvavá oběť, která měla snižovat agresivitu mezi dvěma
kmeny. Dlouhá staletí bylo dítě chápáno jako otcův majetek, se kterým mohl nakládat
podle své libosti. Fyzické týrání dětí můžeme také vidět v dětské robotě, kdy děti
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pracovaly za stejných podmínek jako dospělí a nebylo výjimkou užití nepřiměřených
fyzických trestů.
V 19. století se začal stát, samospráva a organizace zajímat o různé formy péče
o děti a jejich ochranu před nežádoucím zacházením. V Liverpoolu roku 1883 vznikla
první dobrovolnická organizace nazvaná Národní společnost prevence proti krutostem
na dětech. Následujícího roku v Londýně vznikla instituce zaměřená především
na fyzické násilí na dětech a jeho důsledcích. Zajímala se však také o vykořisťování dětí
námezdní prací a nedostatečnou péčí a výživou.
Do středu zájmu odborné veřejnosti se špatné zacházení s dítětem (child
maltreatment) dostalo až zásluhou amerického pediatra C. H. Kempeho z USA, který
v roce 1962 pojmenoval problematiku jako syndrom bitého dítěte (Battered child
Syndrome). Podrobně popsal příznaky, kterými se projevuje dítě tělesně týrané. To vše
napomohlo a dalo silný impulz к postupnému přijímání zákonů a povinného ohlašování
týraného dítěte v USA. Tyto veškeré události přispěly к novému a širšímu pojetí, které
se pojmenovalo Child Abuse (zneužití dítěte). (Pöthe, 1996)
Dunovský (1999) zmiňuje Caffey a Silvermann, kteří přišli s rozlišením
poranění od následků úrazů a nazvali je jako non-accidental injurie (NAI) - do
českého jazyka to můžeme přeložit jako neúrazové, úmyslné poškození v rámci
krutého zacházení s dítětem.
S postupem času se začalo rozlišovat fyzické týrání na formu aktivní a pasivní.
S hlubším poznáním tělesného týrání dítěte se zjistilo, že tato forma násilí je úzce spjata
s duševním a citovým týráním dítěte, které se opět vyskytuje ve formě aktivní
(především ponižování, nadávání - verbální ataky, ale také nadměrné psychické tresty,
šikana apod.) i pasivní (zanedbávání základních duševních a citových potřeb,
nedostatek stimulace,...). A právě pasivní forma citového i duševního týrání přispěla
к druhé části syndromu týraných a zneužívaných dětí - tj. zanedbávání dítěte
v bezprostřední návaznosti na pasivní formy tělesného týrání.
První, kdo u nás poukázal na problematiku týraných dětí, byl profesor Ringel,
který svoji práci soustředil hlavně na fyzické a nadměrné bití dítěte. Byl také první, kdo
upozornil na psychické týrání. Tyto své názory předložil na první konferenci, která se
konala v Praze roku 1971. Z výsledků jednání vznikla povinnost všech zdravotníků
ohlásit týrané dítě i v případě pouhé domněnky. Při konání druhé pediatrické konference
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roku 1981 to byl opět prof. Ringel, který posluchačům představil širší pojetí syndromu
bitého dítěte. (Vaničková, 1995)

Roku 1991 se v Praze konala III. Evropská konference o zneužívaném a týraném
dítěti, kde byl již identifikován syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte (child
abuse and neglect).
S prvním závažným pokusem o definici problému přišla Zdravotní komise Rady
Evropy roku 1992, která však také neodstranila některé nejasnosti vyplývající
z definice. V Padově v roce 1993 se uskutečnila IV. Evropská konference
o zneužívaném a zanedbávaném dítěti. Zde se kladl největší důraz na sexuální
zneužívání. V následujícím bodě se hledala strategie к prevenci zneužívaného a
zanedbávaného dítěte a až poslední bod obsahoval problematiku dalších forem násilí
(např. fyzické týrání). ( Vaničková, 1995)

Sexuální týrání dětí rozšířilo pojetí a rozsah syndromu CAN. Nej širší definice
této formy násilí byla pojmenována Radou Evropy v červnu roku 1992. I když je
nedílnou součástí syndromu CAN, sexuální týrání má s v současné době svoji vlastní
zkratku

CSA (Child Sexual Abuse)

znějící v překladu jako syndrom sexuálně

zneužívaného dítěte.

2.2 Vymezení problematiky CAN

Výkladem obsahu termínu Child Abuse and Neglect (dále jen CAN) se zabývá
mnoho odborné literatury. Český ekvivalent anglického označení zní „syndrom
týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte". V souhrnu definic se dají vystihnout
společné rysy jednání a poté pojmenovat specifika.

Společné rysy jednání :
pachatelem/ viníkem je rodič či jiná dospělá osoba (vychovatel, pedagog, apod.)
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-

poškozuje zdraví, vývoj (tělesný, duševní, společenský) i postavení dítěte
ve společnosti
může vést až к smrti dítěte

Specifika vyplývající z definic:
-

„ Současně však zdaleka nejde jenom o jednostranný akt ze strany jeho původce
či pachatele, ale o zvláštní interakci všech zúčastněných osob." (Sborník studií,
2005, S.87)

-

definice Zdravotní komise Rady Evropy vychází z obecných rysů, přičemž
pojmenovává, že aktivity pachatele mohou vědomé i nevědomé.

- J. Dunovský (1999) vymezuje jednání jako nenáhodné, v sociokulturním prostředí
odmítané a nepřijatelné.

Drobné odlišnosti v definicích CAN jsou dány různými způsoby nahlížení autorů
na problematiku. I proto se pojetí obsahu CAN může lišit v různých kulturách, které
vycházejí z rozdílného nahlížení na výchovu, lidská práva a etické principy společnosti.

Následkem užívání násilí na dětech jsou zanechané stopy (poranění). Pokud se jedná
0 viditelné poranění v důsledku tělesného nebo sexuálního týrání, lze čin snadněji
identifikovat a dále situaci řešit a prokazovat. Některé formy násilí však nezanechávají
poranění na těle, ale na duši oběti. Jedná se především o psychické týrání, ale také
1 sexuální, kde pachatel nezanechá známky násilí na oběti. Většinou si markantních
znaků začneme všímat až tehdy, kdy násilí trvá déle a je opakované. Důkazem je pouze
dětské svědectví, které je však vystaveno proti tvrzení dospělého pachatele.
Vědomí, že veškeré páchané násilí na dětech a mladistvých zanechává na jejich
těle i duši nesmazatelnou jizvu, kterou si nesou po celý život jako těžké břemeno, na
které nikdy nezapomenou, je alarmující. Odstranit či alespoň zmírnit důsledky tohoto
krutého zacházení je velmi těžké a vyžaduje dlouhodobou péči nejen odborníků, ale
také blízkého okolí.
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I když je má diplomová práce zaměřena na tělesné týrání dětí, nemohu opomenout
zmínit i ostatní existující formy syndromu CAN. Navzájem se tyto formy prolínají, a
proto by nebylo správné se zabývat pouze jednou formou CAN. Velmi často týrání
tělesné doprovází i týrání psychické a není výjimkou, když se objeví i sexuální
zneužívání. Zřídka se vyskytují případy, kdy je přítomna pouze jedna forma CAN.

3 Jednotlivé formy CAN

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte zahrnuje širokou škálu
agresivního a násilného chování. Podle určitých faktorů (znaků) se rozděluje syndrom
CAN na jednotlivé formy.

Dunovský (1995) člení formy CAN do čtyř skupin
> Tělesné týrání, zneužívání a zanedbávání
> Duševní a citové týrání, zneužívání a zanedbávání
> Sexuální zneužívání
> Zvláštní formy: Můnchhauesenův syndrom v zastoupení, systémové
týrání a zneužívání, rituální týrání a zneužívání, organizované týrání a
zneužívání

3.1 Tělesně týrané dítě

„Fyzické týrání se projevuje nadměrným tělesným trestáním, bitím. Jde
0 zneužití fyzické síly dospělého vůči dítěti, tj. o tělesné strádání, které je zároveň
1 traumatem psychickým." (Vágnerová, M., 1999, s. 321)
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Následkem užití tělesného týrání na dítěti se příznaky projevují v podobě
modřin, pohmožděnin, oděrků, ale také otevřených zlomenin apod. V extrémní situaci
dochází až к úmrtí. Objevují se však i takové případy, kdy viditelné ukazatele chybí.
Jedná se o případy, kdy je dítě tráveno nebo dušeno.
V důsledku takového zacházení s jedincem dochází к trvalému či částečnému
následku na jeho zdraví, a to nejen fyzickém, ale zejména psychickém, které se promítá
do mnoha sociálních souvislostí života dítěte (viz. podkapitola - 3.1.3 psychické
důsledky tělesně týraného dítěte).

3.1.1 Způsoby tělesného týrání

Je překvapivé, jak je mysl dospělého člověka v otázkách hledání způsobu použití
tělesného týrání vynalézavá a rafinovaná. Většina těchto způsobů zanechává na oběti
viditelné známky násilí, které na něm bylo pácháno. Následné poranění napomáhá
к rozpoznání fyzického týrání třetí osobou.

Existuje široká škála způsobů, jak fyzicky ublížit dítěti. Nejčastěji se vyskytuje:

-

bití různými předměty (ruka, vařečka, rákoska, guma - výčet předmětů by mohl
být poměrně dlouhý, až „nekonečný", proto jsou zde uvedeny pouze obvyklé
typy předmětů)

-

štípání, tahání a vytrhávání vlasů

-

pohlavek, kopání, odhození, třesení, strkání, cloumání
píchání špendlíkem, zalepování úst leukoplastí
svazování a kroucení končetin

-

řezání, škrábání, škrcení

-

pálení cigaretou a zápalkou či zapalovačem
ponoření rukou do horké či studené vody nebo rozpáleného oleje

(Pöthe, 1996, Mufsonová, Oranžová, 1996, Elliotová, 1995)
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3.1.2 Projevy tělesného týrání

Michaele Elliotová (1994) uvádí výčet příznaků, které často vykazují děti nebo
mládež, která se setkala s fyzickým násilím.

•

poranění nebo popáleniny nevysvětlitelného původu, zvláště vyskytuj í-li
se opakovaně

•

nepravděpodobná zdůvodnění těchto poranění dítětem či o ně pečující
dospělou osobou

•

nechuť dítěte o těchto poraněních hovořit

•

poranění v důsledku neúměrných trestů

•

strach ze styku s rodiči

•

lysiny

•

pohmožděniny "měkkých" částí těla - nadloktí, stehna, tváře - jež
mohou být následkem štípání, kousání nebo bití (pohmožděné lokty,
kolena apod. lze obvykle přičíst na vrub běžným dětským tahanicím a
pádům). Bití je hlavně soustředěno na citlivé části těla (hlava, břicho,
genitálie - zde hrozí snadné poškození).

•

neochota dítěte odhalovat paže a nohy i v horkých letních dnech (pokud
к takovému jednání dítě neuvede náboženské či kulturní důvody a nelze
pozorovat žádné jiné ze zde uvedených příznaků)

•

strach ze svlékání před hodinou tělocviku (pokud zde nejsou náboženské
či kulturní důvody, nebo není-li dítě příliš nesmělé)

•

strach jít domů

•

strach z lékařské pomoci nebo zákroku

•

sklony к sebetrýznění (vytrhávání vlasů, tlučení hlavou)

•

agresivita vůči ostatním

•

chronické útěky od rodičů

Mezi specifické známky tělesného týrání Pöthe (1996) uvádí jizvy a otoky
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na zápěstí po svazování, oteklé rty, otisky různých předmětů na těle, natrhnutí ucha,
otisk dlaně a prstů, stopy po opaření nebo popálení cigaretou.

Veškeré příznaky a známky záměrného násilí na dítěti jsou důležitým signálem
pro okolí, v kterém jedinec žije. Pokud si takových příznaků již někdo povšimne, je
velmi důležité pozorovat jejich četnost a časový sled, ve kterém se příznaky objevovaly.

Tělesné týrání lze členit na formu aktivní a pasivní.

Fyzické týrání dítěte aktivní povahy chápeme jako fyzické násilí vůči dětem.
Zahrnuje záměrné opomenutí v péči o dítě, které se stupňuje к jeho poranění nebo
к úmrtí. Toto aktivní fyzické násilí Špeciánová (2003) dále člení na dvě podskupiny.
o

První podskupinou tělesného týrání aktivní povahy je tělesné týrání
s následným

poraněním,

kdy poranění

vzniklo v důsledku

bití,

popálení, trestání a selhání ochrany dítěte před násilím,
o

Druhou podskupinou tvoří tělesné týrání dětí, které nemá bezprostřední
známky

tělesného

poranění,

ale děti jsou

zasaženy

utrpením

způsobeným dušením, otrávením či jinými podobnými skutečnostmi.
Jsou zde zahrnuty i ty děti, které jsou záměrně vystavovány opakovaným
lékařským vyšetřením (Miinchhausenův syndrom).

Dunovský (1995) tělesné týrání aktivní povahy rozlišuje podle typu poranění a
postižení orgánu a jeho funkcí.

1. Zavřená poranění - otřesy, pohmoždění, poranění svalu, poranění kostí,
poranění
hlavy, poranění míchy, poranění nitrobřišních orgánů
2. Otevřená poranění - rány na hlavě, nitrooční krvácení, rány na hrudníku,
popáleniny, bezvědomí, bolesti břicha, bolesti hlavy, závrať
3. Mnohočetná zranění
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Fyzickým týráním pasivní povahy se považuje nedostatečné uspokojení
nejdůležitějších tělesných potřeb dítěte s návazností na psychické a sociální potřeby.
Jedná se o
- úmyslné či neúmyslné nepečování při závažných psychických poruchách nebo
značné nezralosti rodičů
- opomenutí v péči o dítě či nepochopení rodičovské role
Výsledkem těchto skutečností je neprospívání dítěte, zanedbanost, nedostatečné
rozvinutí jeho sil a schopností ve všech oblastech života i vztahu к okolí.

•

Porucha v prospívání dítěte neorganického původu

Společným rysem

tohoto syndromu je nedostatečná výživa jak po stránce

kvalitativní, tak po stránce kvantitativní s výslednou těžkou dystrofií či atrofií.
Projevem je výrazná podváha, v nej těžších případech dochází к zástavě růstu.

•

Nedostatek zdravotní péče

Vědomé odmítání zdravotní péče. Opírání preventivní péče, včetně očkování.

•

Nedostatky ve vzdělání a výchově

•

Nedostatek přístřeší, ošacení a ochrany

•

Děti vykořisťované

3.1.3 Psychické důsledky tělesného týrání dítěte

Podle autorů E. Vaničkové, Z. Hadj-Moussové, a H. Provazníkové (1995) se
psychické důsledky dělí na aktuální a dlouhodobé.
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Aktuální důsledky se týkají současného prožívání dítěte, utrpení či újmy na
zdraví, které jsou mu způsobeny tělesným týráním, jsou jedním z důsledků. Smutek,
utrpení, citové napětí a strádání je také důsledkem tělesného, ale i psychického týrání.
Dítě prožívá beznaděje, pocit křivdy a zavržení. Také silný pocit viny, který vychází
z myšlení dítěte, že se nejspíše provinilo a nyní je za to trestáno.

Dlouhodobé důsledky představují především vliv na vývoj osobnosti. Dítě,
které je týráno si osvojuje zkušenosti, které ve svém důsledku má deformující vliv na
jeho vývoj. Působí zde deprivační vlivy, především deprivace či subdeprivace citová.
Raná deprivace má za následek hluboké změny v osobnosti jedince, které se
zpravidla projevují až v dospělosti. Dále se dítě podceňuje, je úzkostné a ustrašené, jeho
podstata o normách a hodnotách společnosti je pokřivená. Pocit provinění se
z aktuálního důsledku velmi často stává dlouhodobou součástí jeho prožívání.
Nejvýrazněji tedy týrání zasahuje do oblasti sebepojetí a sebehodnocení dítěte.
Týrané dítě bude velmi pravděpodobně rovněž týrajícím rodičem.
Projevy v chování и týraného dítěte nemusí souvislosti být nijak nápadné. Tyto
děti velmi často vykazují neurotické příznaky, chovají se úzkostně a jsou malátné, bez
energie. Celková aktivita dítěte je snížena. Dochází к špatnému soustředění, a tím
i odpovídajícím školním výsledků.

Je důležité zdůraznit, že do oblasti tělesného týrání také neodmyslitelně patří
tělesné tresty. Tělesné tresty byly nedílnou součástí výchovy, které přetrvávají dodnes.
Diferencovat tělesný trest od týrání může být velmi subjektivní záležitostí, z čehož
vyplývá velmi tenká rozlišovací hranice založená např. na osobních zkušenostech a
prožitcích. Společnost si do důsledků neuvědomuje závažnost těchto "výchovných
prvků". (Vaničková, 2004)
Potrestat dítě za špatnou známku pohlavkem či bitím řemenem někteří považují
stále za trest, který si jedinec zaslouží a díky bolesti si zapamatuje, že udělal špatnou
věc. Zcela logicky ale nastane chvíle, kdy špatné známky budou přicházet a je potom na
dospělém, jak situaci bude řešit. Pokud opět shledá řešení v bití dítěte, a to ještě ve vyšší
intenzitě, postupně se trest stává týráním.
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3.2 Psychické týrání

Psychické týrání dítěte jde velmi těžko prokázat. Na rozdíl od ostatních forem
CAN, které mají viditelné známky po páchaném násilí, psychické týrání nikoli.

I

specializovaná pracoviště zaměřená na zneužívání, týrání a zanedbávání se zabývají
především fyzickým a sexuálním týráním z důvodů zcela pochopitelných. V těchto
dvou formách se dají činy pachatelů nějakým způsobem prokázat. Psychické týrání je
velice obtížné dokumentovatelné i v našem soudnictví.
Psychické

týrání

zahrnuje

vedle

dalších

komponent

i

složku

týrání

emocionálního.
(Dunovský, 1995)

a) Příčiny

К psychickému týrání dochází tehdy, když si dítěte záměrně nevšímáme,
ponižujeme, vysmíváme se apod. Projevuje se také častými urážkami, opovrhováním či
záměrným zastrašováním dítěte.
Závažným jevem, který má za následek psychické týrání, může být rozvod
v rodině. Dítě se stává svědkem hádek, hrubých a sprostých nadávek rodičů. Řadí se
sem i verbální ponižování a pomluva druhého partnera v přítomnosti dítěte. Ta je
záměrně zacílena na dítě, které si díky těmto informacím následně vytváří odpor
к jednomu z rodičů.
V této souvislosti za zmínku stojí tzv. syndrom zavrženého rodiče.

Tento

syndrom poprvé popsal R Gardner v 80. letech minulého století. Vysvětluje se jako
odmítání dítěte jednoho z rodičů. Vypěstování si nekompromisního zavržení rodiče
dítětem. Vzniká v důsledku "naprogramování" jedním z rodičů vůči druhému. Svým
vlivem rodič záměrně potlačuje u dítěte kladné emoce к druhému. Toto chování je
velmi časté většinou v době, kdy je manželství v rozvodovém řízení.
Příčiny psychického týrání jsou aktivní a pasivní. Do aktivních příčin se řadí
nadávky, hostilita, ponižování, výsměch, verbální atak apod. Oproti tomu pasivní
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príčiny jsou například nízký zájem o děti, nedostatečnou péči, vysoké nároky na výkon
dítěte (ve škole, ale i v zájmových volnočasových aktivitách), nevšímavost rodičů
způsobenou plným vytížením rodičů v zaměstnání (toto chování rodičů se s postupem
času projeví na školním prospěchu dítěte - rodiče na změny reagují zpřísněním režimu a
zavedením trestů). (Vágnerová, 1996, Pöthe, 1996)

b) Následky

Následky psychicky týraného dítěte záleží na intenzitě, délce trvání a vývojovém
stupni rozvoje osobnosti. Psychicky týrané dítě se téměř neliší od osobnosti týrané
fyzicky.
Mohou se projevovat následným výčtem příznaků:

> trvalé pocity méněcennosti
> pocity nedostatečnosti, nedostatek sebedůvěry a sebehodnocení
> kompenzace nejistoty agresí vůči fyzicky slabším vrstevníkům
> úzkost, stažení se do vlastního světa, ustrašenost
> projevy v psychosomatických oblastech - bolesti hlavy, břicha, ekzémy
> problémy v mezilidských a partnerských vztazích přetrvávající někdy až
do dospělosti
> vznik různých druhů závislostí, poruchy příjmu potravy a deprese
(Vaničková, 1995, Vágnerová, 1996)

c) Diagnostika

Prokazatelnost psychického týrání je založená pouze na dětském svědectví. Stále
však v naší společnosti panuje přesvědčení, že co řekne dospělý člověk má váhu a je to
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pravdivé. Dětská výpověď je náhle v očích dospělých nevěrohodná. Výsledkem je silná
náklonnost к tvrzení dospělého jedince.
Prokazatelné jsou však aktuální změny v psychice dítěte. Lze pozorovat
depresivní a úzkostné chování, popřípadě déletrvající psychické poruchy. Děti se
stáhnou do sebe, jsou ustrašené. Těžce se prosazují a těžce vyjadřují své názory a přání.
Není výjimkou záškoláctví a útěk z domova.

3.3 Sexuální zneužívání
Definice Rady Evropy považuje sexuální zneužití dítěte „za nepatřičné vystavení
dítěte sexuálnímu kontaktu, činnosti či chovám. Zahrnuje jakékoliv sexuální dotýkání,
styk či vykořisťování kýmkoliv, komu bylo dítě svěřeno do péče anebo kýmkoliv, kdo
dítě zneužívá." (Pöthe,P., 1996, s. 39)

Sexuální zneužívání se dělí na dvě základní formy a to na

kontaktní/dotykovou

nebo na nekontaktní/bezdotykovou.

ê

Kontaktní/dotyková

-

osahávání (musí však pachateli přinášet

sexuální

uspokojení), koitus v různých podobách včetně znásilnění a incestu, laskání
prsou a pohlavních orgánů, orální či anální pohlavní styk, líbání, sexuální hry.
Podle závažnosti sexuální aktivity diferencovala M. Vágnerová (1999)
kontaktní formu sexuálního zneužívání ještě na penetrativní (tj. pronikající,
např. koitus) a nepenetrativní (např. osahávání).
•

Nekontaktní/bezdotyková

- exhibicionismus, voyerství, fetišismus, harassment,

účast na sexuálních aktivitách, kde nedochází к tělesnému kontaktu (např.
vystavování dítěte pornografickým videozáznamů nebo fotografiím), verbální
komentář se sexuálním obsahem (patří sem i obcesní telefonáty)
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a) Příčiny

Příčiny sexuálního zneužívání jsou různého typu a podněty, které spouští toto
zneužívání jsou rozmanité. Patologické prvky chování najdeme například u lidí, kteří
dlouho sexuálně abstinovali z různých důvodů (např. dlouhá nemoc, noční pracovní
směny, služební cesty), nebo nebyli schopni si najít vhodný protějšek pro sexuální
uspokojení.
Někdy je to pachatel, který žije normálním spořádaným sexuálním životem a
chce zkusit něco nového. Po první zkušenosti jsou dvě možné varianty. První možností
je, že si jedinec uvědomí, že jeho chování je nesprávné a protiprávní a nikdy již nic
podobného nezopakuje. Druhá varianta je ta, že se to člověku zalíbí a opakovaně
pokračuje v sexuálním zneužívání. Zde poté dochází к psychickému zastrašování dítěte
pachatelem a výčtem možných

důsledků, kdyby oběť něco prozradila. (Dunovský,

1995)
Další z mnoha příčin, kdy člověk sexuálně zneužívá dítě, je vlastní sexuální
deviace. Nejčastější uváděné sexuální deviace jsou: homosexuální pedofílie, sadismus,
masochismus, exhibicionosmus, transvetitismus, voyerismus a heterosexuální či
bisexuálni pedofílie. (Dunovský, 1995)
Velkým ohrožením jsou také lidé s vážnými psychickými onemocněními.

b) Následky

Následky se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Mezi krátkodobé následky, ale
také současně příznaky,

se řadí strach, úzkost, pocit viny a hanby, deprese a

podceňování. Zhoršuje se chování a prospěch dítěte ve škole, jeho vztahy mezi
vrstevníky. Nejvíce nápadné krátkodobé následky mají podobu

nepřiměřeného

sexuálního chování, sebepoškozování a sebevražedné sklony. Mezi dlouhodobé účinky
sexuálního zneužívání patří ještě dissociální porucha chování.
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Důsledky jsou závislé na době konání sexuálního zneužívání a jeho způsobu
(např. násilná soulož bude mít jistě větší následky na dítěti než hlazení po erotogeních
zónách). Jedinec si osvojuje pocit méněcennosti, podřadnosti.
Následky jsou ovlivněny také věkem dítěte, psychickými a fyzickými
dispozicemi. Pokud je dítě (v jakémkoliv věku od 0-18) sexuálně zneužíváno, má to
velký dopad na jeho vztah к sexualitě i v dospělosti. To může následně vést ke ztrátě
sexuálních zábran, které ve většině případů vyústí vpromiskuitu nebo prostituci.
V opačném případě se u jedince objevují sexuální dysfunkci, odmítá sex, některé
případy vyvrcholí až v sexuální fóbii. Vše se odráží do problémů v partnerských
vztazích. U jedinců sexuálně zneužívaných hrozí zvýšené riziko neschopnosti
partnerského soužití. (Täubner,1996, Dunovský, 1995, Vágnerová, 1996))

Možné následky sexuálního zneužívání dětí V. Täubner (1996) rozčlenil do šesti
bodů.
•

Tělesné poškození

•

Tělesné a psychosomatické následky

•

Emocionální změny

•

Autoagrese

•

Následky v sociálním chování

•

Následky pro sexuální chování

U dětí sexuálně zneužívaných se ve větší či menší míře rozvíjí posttraumatické
stresové poruchy, které poprvé popsal D. Finkelhor, který je člení na: traumatická
sexualizace, stigmatizace, zrada a bezmocnost. (Vágnerová, 1999)
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c) Diagnostika

Sexuální zneužívání je považováno za nejtěžší v diagnostice ze všech forem
násilí. Jsou však výjimky, a to případy znásilnění, kde pachatel zanechal prokazatelné
stopy a poranění na oběti. Zde je diagnostika postavena na hmatatelných a
prokazatelných důkazech usvědčujících pachatele z činu. Další výjimkou je přistižení
pachatele přímo při činu. To se ovšem podaří velmi zřídka.
V ostatních případech jde rozpoznat sexuálníh zneužití dítěte velmi těžce.
Diagnostika je především založena na slovní výpovědi oběti/dítěte. Bohužel zde se
dostáváme к velkému rozporu ve výpovědích oběti/dítěte a pachatele, který svojí
výpovědí vyvrací výpověď dítěte. Většinou pachatel výpověď dítěte zesměšňuje a
bagatelizuje.
Téměř v 80 % případů není šetření dotaženo do konce z důvodů, že oběť stáhne
svoji výpověď. (Dunovský, 1995) Dítě je ve většině případů donuceno rodinou, která
pomocí psychických nátlaků donutí dítě odvolat své tvrzení. A proto je dán velký důraz
na to, aby sexuální zneužívání vyšetřovali pouze profesionální a zkušení odborníci.
Vyšetřením dítěte a následnou diagnostikou se zabývá pediatr, gynekolog a psycholog.
Psycholog používá к diagnostice psychologické metody, které usnadňují
orientovat se ve výpovědi a činu, který byl spáchán. Používáním anatomických panenek
děti demonstrují, co se stalo. Tato metoda se používá hlavně u malých dětí, které ještě
nemají dostatečnou slovní zásobu a rozvinutou kresbu. Stejně důležité postavení má i
kresba rodiny nebo lidské postavy. Napomáhá nahlédnout do rodiny očima dítěte.
(Dunovský, 1995)
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3.4 Zanedbávání

„Zanedbávání je jakýkoliv nedostatek péče, který způsobuje vážnou újmu vývoji
dítěte nebo ohrožuje dítě. Tělesné zanedbávání je pojímáno jako neuspokojování
tělesných potřeb dítěte. To zahrnuje neposkytování přiměřené výživy, oblečení,
přístřeší, zdravotní péče a ochrany před zlem. Citové zanedbávání je neuspokojování
citových potřeb dítěte, a to pokud se týká náklonnosti i pocitu dítěte, že někam patří." 2
Zanedbávání v sobě zahrnuje tři složky:
Tělesné zanedbávání - je chápáno jako neuspokojování tělesných potřeb dítěte,
neposkytování přiměřené výživy, ošacení, přístřeší, zdravotní péče a ochrany před zlem.
Tělesné zanedbávání spočívá v selhání při zabezpečení tělesných potřeb dítěte.

Citové zanedbávání - vyznačuje se selháním v zabezpečení citových potřeb dítěte
v oblasti lásky a smyslu příslušnosti, potřeby náklonnosti i pocitu dítěte, že někam patří.

Zanedbávání

výchovy a vzdělání - je chápáno jako neposkytnutí dítěti možnost

dosažení plného vzdělanostního potenciálu (časté absence ve škole, dětské práce
v domácnosti i mimo ni). Znevažování intelektuálního rozvoje vede také к zaostávání a
invaliditě.

Typickým

příkladem

zanedbávaného

dítěte jsou

děti

z rodin

s nízkou

socioekonomickou a kulturní úrovní (rodina alkoholiků, narkomanů a rozvrácená
rodina). Za rizikové jsou považováni rodiče, kteří nemají dostatečnou kompetenci
к rodičovství, nejsou schopni v určitém období plnit požadavky této role. Patří sem
například lidé mentálně hendikepovaní, retardovaní, somaticky či psychicky nemocní a
lidé se sklony к citové deprivaci.
V současné době je alarmující zjištění, že к zanedbávání péče o dítě dochází i
v rodinách, které mají vysokou kulturní a životní úroveň. Příčinou bývá nízká
rodičovská motivace. Viníkem jsou rodiče pracovně zaneprázdnění, kteří budují kariéru.
2

Zdravotní komise Rady Evropy (Pöthe,P., 1996, s.36)
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Dítě je pak překážkou a nedostatek času trávený s dětmi je kompenzován nadbytkem
hraček. Tyto děti vykazují poruchy chování, horší prospěch, poruchy sociálních vztahů
se sklonem к alkoholové a drogové závislosti. (Vaničková, 1995)
Pojem zanedbávání obsahuje dvě kategorie.
•

Těžké zanedbávání - dítě je v situaci, kdy je bezprostředně ohroženo na životě a
zdraví

•

Všeobecné zanedbání

a) Příčiny

Příčiny vzniku zanedbávání dítěte jsou způsobeny podmínkami, které na dítě
působí negativně. Následující vyjmenované příčiny se v mnoha kasuistikách prolínají a
kombinují.

Příčiny
-

život dítěte v zařízení kolektivní výchovy

-

osiřelé dítě, zde dochází к nedostatku některých vývojových podnětů

-

nepřítomnost otce v rodině

-

špatná ekonomická úroveň rodiny

-

náročné zaměstnání rodičů

-

alkoholismus, drogová závislost v rodině

-

promiskuita a nestálé rodinné zázemí

-

nezralost a povahová nevyspělost jednoho či obou rodičů. Souvisí to s věkem
rodičů

-

poruchy duševního zdraví rodičů, mentální retardace

-

vážné smyslové poruchy, pohybová invalidita

-

různé etnické skupiny
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b) Projevy

Projevy zanedbávaného dítěte lze pozorovat jak na oběti, tak ale také v jeho
blízkém okolí a lidí v něm.

o

nedostatek lékařské péče, poruchy růstu a vývoje dítěte, nerovnoměrný
psychomotorický vývoj dítěte

o

nedodržování základních hygienických návyků

o

neurotické chování s agresivním chováním dítěte

o

zdravotně špatné podmínky místa, kde dítě žije

o

strava neodpovídající nutričním hodnotám

o

nevhodné ošacení dítěte (špinavé, potrhané, nepřizpůsobené ročním obdobím a
velikosti dítěte)

o

chronická únava a ospalost

o

projev sebezničujících sklonů

o

trvalý hlad, vyzáblost

o

poruchy příjmu potravy

o

porucha řeči

o

nízká sebeúcta

o

útěky z domova

Zanedbávaných dětí si většinou jako první všimnou sousedé z okolí nebo
pedagogové, kteří zde zastávají důležitou roli. Mají přístup к dítěti a možnost si
všímat jeho návyků, oblečení, chování, zdraví a v neposlední řadě kontrolovat
pravidelnost školní docházky.
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4 Rizikové činitele

Násilné a agresivní chování nevzniká u lidí bez příčiny či podnětu. Neexistují
pouze milující rodiny, kde je dítě zahrnováno láskou a péčí. Veřejně prezentované
kasuistiky jsou dokladem toho, že nalezneme i rodiny, jejichž chování je nestandardní
v porovnání s normálem a na dítě tyto odchylky negativně působí.
V následujících podkapitolách jsou shrnuty faktory, které jsou přítomny ve
všech formách CAN a způsobují následné týrání.
Matějček (2007) uvádí 3 základní rizikové činitele, kterými jsou:
rizikoví dospělí
rizikové děti
rizikové situace
V následujících podkapitolách j sou jednotlivě popsány.

4.1 Rizikoví dospělí

Do této skupiny Matějček (2007) řádí lidé, kteří jsou:

> duševně nevyspělí či zaostalí nebo jinak postižení (jedinci s anomálním
vývojem, neurotici, psychicky nemocní, mentálně retardovaní a tělesně
postižení)
> považováni za alkoholiky nebo toxikomany
> rodiči ve věku mladistvém, povahově nezralí či nepřipraveni na rodičovství
> postiženi z období dětství psychickou deprivací (nejsou schopni dostatečně lásku
přijímat nebo dávat)
> v různých sektách nebo vedou "zvláštní" životní styl (např. modernisté,
pokrokáři)
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4. 2 Rizikové děti

Obecně se za rizikové děti považují ty, které se chovají „zvláštně" až
nepochopitelně pro jejich okolí a není snadné jim porozumět.

Jsou to podle Matějčka (2007) převážně děti, které:

> mají různé stupně mentální retardace
> mají různé typy postižení nebo kombinace nej různějších defektů (tělesné,
zdravotní, smyslové)
> jsou opožděné v pohybovém či řečovém vývoji
> mají lehce sníženou intelektuální schopnost
> byly nedonošené v těhotenství (matka mnohdy není dostatečně připravena
na narození potomka)
> mají nevhodný, nepřiměřený či nestandardní projev jednání
> přicházejí do adopce nebo jiné formy náhradní rodinné péče (vychovatel je pro
dítě cizí člověk)
> jsou často nemocné
> se projevují utlumeně, neaktivně, straní se vrstevníkům, kolektivu

4. 3 Rizikové situace

Rizikovými situacemi jsou chápány Matějčkem (2007) případy, kdy:

> je přítomnost rizikových dospělých (viz. podkapitola 5.1)
> dochází к náhradní rodinné péči (neznámé prostředí, neznámí vychovatelé)
> rodina je neúplná (absence jednoho z rodičů)
> dochází к rozvodu
> je dítě nechtěné při početí, těhotenství nebo jeho narození
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> došlo ke ztrátě v rodině (úmrtí, dlouhodobá nepřítomnost jednoho z rodičů
v důsledku onemocnění, invalidity, alkoholismu, profesionální vytíženosti)

5 Výskyt syndromu CAN v České republice

Zveřejňované údaje o týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětech v České
republice jsou rozdílné. Tato rozdílnost v datech se odvíjí od nedostatečného stanovení
pevné identifikace syndromu CAN a neucelenosti ve výkladu CAN

jednotlivými

ministerstvy. Výsledky záznamů CAN jednotlivými ministerstvy se proto liší,
v některých zcela chybí. Bohužel v současné době nedochází ani к jejich spolupráci při
řešení této problematiky. (Špeciánová, 2003)
Rozdílnosti spočívají v nejednotnosti věkové hranice dítěte. Je tím myšlena dolní
a horní věková hranice, v které se provádějí výzkumné sondy. Někdy se do tohoto
věkového rozmezí zahrnuje prenatální období dítěte, kdy se již může objevit syndrom
CAN. Jedná se o situace, v kterých dochází к ohrožení plodu ze strany budoucí matky.
Ohrožení většinou vzniká ze špatné životosprávy a drogové či alkoholové závislosti
matky. Výzkumy se také někdy neshodují vtom, zda nekontaktní formu sexuálního
zneužívání lze považovat za sexuální zneužívání. Právě tyto faktory jsou příčinou
v rozdílnosti výsledků monitoringu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí.
Výsledky záznamů CAN jednotlivými ministerstvy se proto liší, v některých
zcela chybí. Bohužel v současné době nedochází ani к jejich spolupráci při řešení této
problematiky.

•

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevede žádné vlastní
statistiky o výskytu CAN, i když školští pracovníci mají povinnost
ohlašovat každý případ nebo pouhé podezření na zneužívání, týrání či
zanedbávání dítěte.
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•

Ministerstvo spravedlnosti může poskytovat pouhé statistické výstupy
o množství případů násilí na dětech, které byly řešeny před soudem.

•

Ministerstvo vnitra rozlišuje počty šetřených trestných činů násilných a
mravních spáchaných na dětech.

•

Ministerstvo

práce

a

sociálních

věcí

statistiky

o

týraných,

zneužívaných či zanedbávaných dětí přímo nezpracovává. Každoročně
však uvádí statistické údaje o sociálně-právní ochraně dětí.

Bylo zjištěno, že vzrůstající zájem a informovanost o CAN je zčásti podmíněno
medial izo vání m sexuálního zneužívání dětí.
Zdravotnictví a policejní registr v minulých letech vyhodnocoval výskyt
týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Konečné vyhodnocení bylo relativně
nízké. Zaměření bylo především na tělesně týrané děti. Nutno je poznamenat, že ve
zdravotnictví se mnohem častěji setkávají s dětmi trpícími syndromem CAN.
Jde o případy, kdy je nutná neprodlená hospitalizace poškozeného dítěte. Lze z toho
tudíž vyvodit, že zdravotnická zařízení se dostanou к většímu množství skutečných
dětských obětí. (Špeciánová, 2003)

Špeciánová (2003) uvádí experimentální ověření metodického doporučení
к monitoringu dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných. Experiment probíhal v 17
okresních úřadech v České republice v době od 1.9.2000 do 31.5.2001.
Ve výzkumu, který Špeciánová (2003) popisuje, bylo zaznamenáno 168 případů
týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. Nej častějším druhem ohrožení dítěte je tělesné
týrání s 89 případy, což je 53% případů tělesného týrání z celkového počtu případů
ohrožení. Následuje sexuální zneužívání, které bylo zjištěno v 56 případech (33,3%),
zanedbání v 18 případech (10,7%) a 4 případy psychického týrání (2,4%).
Špeciánová

osobně toto zjištění porovnává

s hodnotami

získanými

při

vyhodnocení studie Dětského krizového centra v Praze-Michli a MPSV z roku 1994.3

3

U případů tělesného týrání a sexuálního zneužívání dítěte byly hodnoty téměř totožné (56%
případů ohrožení dítěte připadá na tělesné týrání. V roce 1994, 53% v roce 2001, 34,6% případů
sexuálního zneužití v roce 1994, 33,3% případů v roce 2001).
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Tělesné týrání převažuje u chlapců, 55,4% případů, dívky jsou naopak oběťmi
sexuálního zneužívání (v 89% případů sexuálního zneužívání jsou oběťmi dívky). U
této formy týrání převládá týrání s viditelnými následky (72% případů). Při
vyhodnocování údajů ohrožených dětí byla právě škola nejěastějším oznamovatelem
ohrožení dítěte. Následuje Policie ČR, matka ohroženého dítěte a až na 4. místě v pořadí
se umístil orgán sociálně-právní ochrany dětí, což je nedostačující. Oznámené případy
byly nejčastěji potvrzeny lékaři, a to v 45,2% případů a dále orgány činnými v trestním
řízení ve 28,6% případů. (Špeciánová, 2003)

6 Léčba dětí „zasažených" syndromem CAN

Stanovení léčby dětí poškozených týráním, zneužíváním či zanedbáváním
předchází diagnóza CAN. Léčba má odstranit nebo alespoň minimalizovat důsledky
špatného zacházení s dítětem. Úkolem je obnovit nebo vytvořit žádoucí tělesnou,
psychickou i sociální podporu jedince, zajistit jeho zájmy a prospěchy. Musí být
komplexní a interdisciplinární (mezioborová), aby ovlivnila všechny dotčené složky
života dítěte. Léčba je symptomatická (odborníci se zaměřují na příznaky ubližovaného
dítěte) a kauzální, která vede ke zpětné prevenci a zabránění opakovaného násilí
v rodině dítěte. Léčba musí být orientována nejen na oběť násilí, ale i na pachatele a
ostatní zúčastněné ( blízcí příbuzní). (Dunovský, 1995)
Léčbu CAN lze rozčlenit na tři základní roviny (fáze).
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1. fáze - Léčba aktuálních stavů, řešení krizové situace

„Hlavním smyslem pomoci na této úrovni je po zjištění rozsahu a závažnosti
postižení, co nejdříve zabránit dalšímu útoku nebo přerušit násilí a ubližování dítěti."
(Špeciánová, Š., 2003, s. 125)
Zde je nutné zaměřit se na okamžitou lékařskou pomoc (v případech jako např.
zástava krvácení, zlomeniny, popáleniny apod.) a případně dopravit postižené dítě na
pracoviště, které poskytne další odbornou pomoc. V této fázi je důležité dítěti pozorně
naslouchat a získat pocit důvěry к odborníkům. Dále stabilizovat jeho psychický stav
к další spolupráci s odborníky. ( Dunovský, 1995) Velmi často se v této fázi odehrává
situace, kdy jde o „předání ohrožených dětí do celodenní péče mimo rodinu".
(Matoušek, O., 2003, s. 112) Zamezuje se tím cyklické ohrožení dítěte a řeší se tak
akutní nastalá situace.
Prohlubování diagnostiky dítěte je nedílnou součástí tohoto časového úseku. Zde je
třeba spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení(dítě je vyslýcháno pověřenými
orgány a může nést roli svědka u soudu).

2. fáze - Rozsáhlé šetření všech okolností souvisejících s násilím na dítěti

Zde dochází к šetření případu v terénu - ve škole, u dětského lékaře, na orgánu péče
o rodinu a dítě, obecně vzato ve veškerých prostředí, kde lze získat věrohodné
informace. Následně se určuje konečná diagnóza. Stanovuje se plán komplexní terapie,
nejčastěji ve spolupráci s orgánem péče o rodinu a dítě a začíná se naplňovat.
Psychoterapie a socioterapie se nyní stává nej významnější terapeutickou aktivitou,
zamčřenou na Stěžejní problém dítěte a jeho rodiny. ( Dunovský, 1995) Časové rozmezí
této fáze je různě dlouhé, v závažnějších případech jde o trvání minimálně několika
měsíců. Zakončení je závislé na úspěšnosti základních opatření. Velmi často tato fáze
přesahuje do další.

3. fáze - Etapa dlouhodobého pozorování dítěte a jeho rodiny, komplexní

podpory,

pomoc a snaha definitivně vyřešit alespoň základní vztahy mezi členy rodinného
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systému s maximálním ohledem na prospěch a zájem dítěte a jeho

plného

uzdravení

Rozhodující roli má nyní specializovaný lékař (neurolog, psychiatr, rehabilitační
lékař, gynekolog apod.). Samozřejmě také sociální pracovník, který zajišťuje
sociálně-právní poradenskou činnost, informuje o sociálních dávkách a službách, které
napomáhají к řešení nastalé situace v rodině. Mnohdy je nutná spolupráce i školy, kdy
je zapotřebí přeřadit dítě do jiné školy nebo zapojení pedagoga.
Třetí fáze v podstatě nikdy nekončí. Proto i v kladném výsledku léčby je třeba se
vracet a zajišťovat možná rizika opakování nepříznivé situace v rodině či „nevymazání"
všech následků násilí. Je nutné, aby postup byl velmi šetrný a aby dítě nebylo opět
poškozeno zpětným vyvoláním všeho, čím trpělo. (Dunovský, 1995)

7 Prevence syndromu CAN
Cílem prevence je předcházet syndromu CAN, odhalovat a řešit vzniklé případy
v této problematice. V odborných publikací tuto prevenci rozlišují na primární,
sekundární a terciární.4 Rozdílnost jeho pojetí spočívá v názoru, že zde dochází
к prolínání jednotlivých složek prevence a jejich vzájemné kombinaci.
Základní formy prevence zahrnují následující specifika:

4

Petr Pöthe (1996) uvedené dělení nepovažuje za obligátní.
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7.1 Primární prevence
„Primární prevence má za cíl snížit pravděpodobnost výskytu a vzniku poškození."
(Vaničková,E., 1995, s.37) Tuto prevenci lze dále členit na tři oblasti, na které je
prevence zaměřena.

•

Působení na širokou veřejnost. Úkolem je působit na veřejnost tak, aby vytvářela
citlivé a vnímavé společenské životní prostředí pro dítě, vnímala jeho zájmy a
potřeby. Důležitou roli zde má tisk, sdělovací prostředky, školy a všechny
ostatní instituce zabývající se touto problematikou (Vaničková, 1995). Řadí se
sem i veškeré zákony, vyhlášky a směrnice, které se obsahově dotýkají
problematiky dětí, mládeže a rodiny.

•

Vzdělávání rodičů a vychovatelů. Záměrné působení je již zacíleno na určité
subjekty. Především je zde kladen důraz na rodičovskou odpovědnost. U rodičů
se jedná o snahu posilovat dobré rodičovské vztahy a osvojovat si patřičné
dovednosti (poučení o výživě, správné životosprávě, informovat o výskytu
některých rizikových chorob, poučení o volbě vhodných výchovných metod
podle schopností a vlastností dítěte). Obecně vzato informovanost napomáhá
к pozitivní motivaci a připravenosti na dítě. Informovanost zde znamená vědět o
právech dítěte, znalost vývoje dítěte a jeho potřeb v jednotlivých obdobích,
poučenost o správné životosprávě a výživě. Nesmí zde také chybět prevence
proti drogám a alkoholu. Významné postavení zde má také škola, která
vychovává děti к rodičovství. (Vaničková, 1995, Dunovský, 1995)

•

Zvyšování kvalifikace odborných pracovníků a veřejných činitelů. V této
skupině již nestačí základní informace, a proto prostřednictvím různých
přednášek o problematice CAN se jejich odbornost a vědomosti zvyšují a
prohlubují. (Vaničková, 1995, Dunovský, 1995)

•

Důležité je věnovat pozornost vzdělávání pedagogů v problematice ochrany
dítěte a informovat je o výčtu znaků a příznaků, které se objevují u dětí trpících
fyzickým, psychickým či sexuálním týráním. (Špeciánová, 2003). Kladen důraz
na profesionální odpovědnost pedagogů, zabezpečit výuku o ochraně a podpoře
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zdraví a zdravého vývoje dětí a mládeže. Tato výuka pokrývá znalosti о
obecných vývojových zákonitostech a věkových zvláštnostech a kritických
vývojových období dětí a mládeže. Pedagog musí zvládnout poznatky
psychické, fyzické, sociální a emoční zátěži v interakci s životním a pracovním
prostředím dítěte a naučit se znát rizika poškození zdraví a zdravého vývoje,
která vyplývají z nepřiměřené zátěže organizmu. (Vaničková, 1995)

V této fázi je důležité seznamovat děti s možnými rizikovými faktory v rodině a
jejich blízkém okolí. Učit tyto faktory rozpoznávat a následně na ně reagovat. Seznámit
se způsoby, které použít v případě takového ohrožení a jak postupovat dále. Ale také jak
může přispět к jeho předcházení. Nezůstávat pouze u teoretických vědomostí, ale dát
dětem možnost si určité jednání vyzkoušet "nanečisto".

7.2 Sekundární prevence

Sekundární prevence je zacílena na vyhledávání rizikových činitelů v rodině
z hlediska syndromu CAN a snahu o jejich úplné odbourání či alespoň zmírnění (zlepšit
situaci v rodině). Rizikové činitele, na které je zde zaměřeno, jsou již popsány
v kapitole č. 5.

7.3 Terciální prevence

Terciární prevence je použita v situacích, kdy již došlo к ublížení či poškození
dítěte. Cílem je zamezit dalšímu opakovaní aktu násilí a poškozování, zajistit, aby se
situace nadále neopakovala a pokusit se co nejvíce zmírnit důsledky nepřijatelného
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chování к dítěti. Tato prevence také obsahuje určení diagnostiky, prognózy a navržení
následné terapie a rehabilitace.

8 Práva a ochrana dítěte

8.1 Listina základních práv a svobod

Abychom děti dostatečně chránili a předcházeli negativním vlivům působícím na
ně, je třeba znát zákony, ústavy a úmluvy týkající se ochrany dětí.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod je součástí
ústavního pořádku ČR a má postavení na stejné úrovni jako ústavní zákony.
Základní lidská práva vztahující se к problematice ohrožených dětí jsou uvedena
v odstavci 1., Hlava II. Z výčtu základních lidských práv připomeňme "právní
způsobilost", právo na život, nedotknutelnost osoby, právo nebýt podroben mučení ani
krutému nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu, právo nebýt podroben
nuceným pracem nebo službám, právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré
pověsti a právo na ochranu jména. Zejména v hlavě IV. jsou upravena hospodářská,
sociální a kulturní práva. Ve vztahu к pomoci ohroženým dětem je nej významnější
článek 32, který se věnuje ochraně rodiny a rodičovství. Zároveň zdůrazňuje potřebu
poskytnout zvláštní ochranu dětem a mladistvým. Výslovně je upraveno, že péče o děti
a jejich výchova jsou právem rodičů, avšak za podmínky, že jejich rodičovská práva
nejsou omezena. (Špeciánová, 2003)
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8.2 Úmluva o právech dítěte

Úmluvu

o

právech

dítěte

můžeme

považovat

za

nej významnější

mezinárodněprávní dokument z oblasti práv dětí. Česká republika ji ratifikovala již
v lednu roku 1991 a v platnost vstoupila 6.2.1991. Týranými dětmi se v této úmluvě
zabývá článek 19 odstavce 1.
článek 19 odst. 1
1. „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, činí všechna potřebná zákonodárná,
správní, sociální a výchovná opatření к ochraně dětí před jakýmkoli tělesným
nebo duševním násilím, urážením nebo zneužíváním, včetně sexuálního
zneužívání, zanedbáváním

nebo nedbalým zacházením, trýzněním

nebo

vykořisťováním během doby, kdy jsou v péči jednoho nebo obou rodičů,
zákonných zástupců nebo jakýchkoli jiných osob starajících se o dítě." (Úmluva
o právech dítěte, Světové dokumenty IX., s. 25)

8.3 Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

„Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen SPOD), soustřeďuje sociálně-právní ochranu dětí do jednoho
uceleného předpisu veřejnoprávní povahy, a to zejména z hlediska působnosti orgánů,
které sociálně-právní ochranu vykonávají." (Špeciánová, Š., 2003, s. 31)
V následujících bodech jsou uvedeny vybrané paragrafy, které se svým zněním
nějak dotýkají s problematikou týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte.

•

V ustanovení § 1 zákona je definována sociálně-právní ochrana dítěte, která
zahrnuje především práva dítěte na jeho správný vývoj a řádnou výchovu,
ochranu zájmů dítěte a působení směřující к obnovení narušených funkcí rodiny.
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Z toho vyplývá ochrana dítěte před jakýmkoliv fyzickým nebo psychickým
týráním, zneužíváním či zanedbáváním.
•

Ustanovení §6 odst. 1 zákona vymezuje okruh dětí, na které se sociálně-právní

ochrana dětí zaměřuje. Uvedené jsou děti, jimž zemřeli rodiče, neplní povinnosti
vyplývající z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva
rodičovské zodpovědnosti. Také děti svěřené do výchovy jiné fyzické osoby než
rodič, která neplní dané povinnosti.
•

Ustanovení § 7 odst. 2 zákona upravuje obecné oznamovací opatření. Každý je
oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností
nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, nebo na další
skutečnosti, ze kterých lze usuzovat, že dítěti by měla být poskytnuta sociálněprávní ochrana. Je nutno upozornit, že tímto není dotčena povinnost vyplývající
ze zvláštního právního předpisu.

•

V ustanovení §10 odst. 4 zákona je upravena obecná oznamovací povinnost pro
státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení.
Mají povinnost

oznámit

obecnímu

úřadu

obce

s rozšířenou

působností

skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se sociálně-právní
ochrana dětí především zaměřuje.
•

V ustanovení § 8 zákona je zakotveno právo dítěte požádat orgány a zařízení
sociálně-právní ochrany dětí, státní orgány, pověřené osoby, školy, školská
zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších
svých práv. Vyjmenované subjekty jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající
pomoc. Zvláště pro ochranu dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných je
důležité, že dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných
osob odpovědných za jeho výchovu. Dítě schopné formulovat své názory má
právo je svobodně vyjadřovat při pojednávání všech záležitostí, které se ho
dotýkají a to i bez přítomnosti

rodičů či jiných osob odpovědných za jeho

výchovu. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost odpovídající jeho věku.
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•

Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona je obecný úřad povinen zajistit neodkladnou
péči dítěti, které se ocitne bez péče přiměřené jeho věku.. Při poskytnutí pomoci
má obec možnost využít služeb zařízení poskytujících okamžitou pomoc.
(Špeciánová, 2003)

8.4 Trestní zákon

Týrání svěřené osoby

Trestného činu „týrání svěřené osoby" se podle § 215 odst. 1 zákona
č. 140/1961 Sb., trestního zákona dopustí ten, kdo týrá osobu, která je v jeho péči
nebo výchově. Trestní sazba činí šest měsíců až tři léta, spáchá-li pachatel tento čin:
a) zvlášť surovým způsobem nebo
b) na více osobách, nebo
c) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, činí trestní sazba dvě až osm let.
(Prokop, 2000)

Trestný čin týrání svěřené osoby dle ustanovení § 215 trestního zákona byl
zařazen do taxativního výčtu trestných činů uvedených v ustanovení § 167 odst. 1 a
§ 168 odst. 1 trestního zákona. Ten, kdo se hodnověrným způsobem doví, že jiný
připravuje nebo páchá trestný čin týrání svěřené osoby podle ustanovení § 215 trestního
zákona a spáchání či dokončení takového trestného činu nepřekazí, může být potrestán
trestem odnění svobody až na tři léta za trestný čin za nepřekážení trestného činu podle
ustanovení § 167 trestního zákona. V ustanovení § 168 odst. 1 trestního zákona se jedná
o neoznámení trestného činu. (Špeciánová, 2003)
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8.5 Zákon o rodině

V zákoně o rodině jsou shrnuta veškerá práva a povinnosti rodičů vůči svým
dětem. Jsou povinni je dodržovat a řídit se jimi. Následující paragrafy byly vybrány z
důvodů, že svým obsahem mají nejblíže к problematice syndromu CAN.

Část druhá - VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI
Hlava první - RODIČOVSKÁ ZODPOVĚDNOST
•

§ 31 odst. 1 zákona říká, že rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a
povinností při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho
tělesný, citový, rozumová a mravní vývoj.

•

Rodičovská zodpovědnost představuje souhrn práv a povinností upravujících
péči o dítě, správu jeho majetku a zastupování v právních vztazích s nezbytnými
vyjádřením povinností chránit zájmy dítěte.

•

„Užití přiměřených výchovných prostředků" znamená, že použití kárného práva
nesmí ohrožovat nepřiměřeným způsobem.

•

§ 34 odst. 1 zákona říká, že rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům. Při
výkonu

rodičovské

zodpovědnosti jsou

oba

rodiče

rovnoprávni.

Tuto

zodpovědnost nemá pouze ten rodič, který je zbaven způsobilosti к právním
úkonům nebo je v této způsobilosti omezen. (Holub, M., 2007)
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9 Učitel a týrané dítě

9.1 Postoj a role učitele
Učitel ve škole má možnost velmi brzo rozpoznat u svého žáka známky týrání či
jeho poškozování. Je to dáno především množstvím času, který s ním tráví. Je s dítětem
v kontaktu nejen po dobu vyučování, ale často i v mimoškolních aktivitách. Sem patří
např. vícedenní výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod. V této době lze dítě
pozorovat v prostředí, kde na něj nejsou kladeny školní povinnosti a naopak poznat
učitele v jiné roli než pedagogické.
Pedagog má možnost dítě dlouhodobě pozorovat a všímat si různých změn
v jeho chování a vztahů mezi vrstevníky. Může komunikovat jak s jeho spolužáky, tak
ale s jeho rodiči. Je důležité, aby byl pedagog schopen vnímat také neverbální projevy
týraného dítěte. Je mylné čekat, že dítě se svěří se svým problémem samo od sebe.
Proto je nutné registrovat (všímat si) výkyvů v chování.
Nej častějšími varovnými signály u týraného dítěte jsou viditelné známky
poranění na těle (hematomy, oděrky, popáleniny různého charakteru apod.), které se
mohu pravidelně opakovat. S tím je úzce spjato jeho „zvláštní" chování:
-

ošacení dítěte neodpovídá ročnímu období (nosí dlouhé rukávy a nohavice
i v horkých letních dnech)

-

odmítá se převlékat současně se spolužáky před hodinou tělesné výchovy

-

po vyučování se zdržuje ve škole či jeho okolí a nechce jít domů

Možné nežádoucí reakce učitelů na zjištění týraného dítěte.
> Učitel začne pochybovat, zda jde opravdu o týrání dítěte. Známky poškození
vzniklé násilím na dětech si odůvodňuje mylným vysvětlením. Vznik poranění
odůvodňuje sportovní činností nebo volnočasovou aktivitou.
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> Učitel nemá povědomí o tom, kam se obrátit. Situaci řeší přehlížením příznaků
týraného žáka ve třídě.
> Přenášení

morální

zodpovědnosti

na jiné

osoby

(např.

pedagogicko-

psychologičtí poradci, dětský lékař apod.)

9.2 Vzdělávání pedagogů o syndromu CAN
Možnost stále se vzdělávat v problematice CAN je pro pedagogy velmi důležitá.
V současné době vzrůstá zájem i připravenost institucí informovat odbornou veřejnost,
o

Na Pedagogické fakultě UK v Praze byl vytvořen dlouhodobý program
vzdělávání pedagogů ve výchově к zdravému životnímu stylu. Je zde
zařazen modul zahrnující problematiku syndromu CAN. Tato škola také
nabízí doškolovací kurzy a semináře, poskytující odbornou (především
metodickou) přípravu a vytvořila programy zaměřené na prevenci ubližování
dítěte v závislosti na jeho věku.

o

Projekt „Kaskáda" krizového centra Linky bezpečí je neziskovou organizací,
kde probíhá školení pedagogů v oblasti ochrany ohrožených dětí. Je určen
pro výcvik lektorů v oblasti rozpoznávání syndromu CAN. (Špeciánová,
2003)

o

Vzdělávací institut ochrany dětí (VIOD)

o

Modrá linka - vzdělávací programy pro pedagogy

o

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)
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9.3 Právní normy vztahující se к učiteli v případu ohroženého
dítěte
Vzdělanost pedagoga o povinnostech vůči žákům je velmi důležitá. Proto
v následujících bodech jsou uvedeny zákony a předpis, o kterých by měl mít každý
pedagog povědomí.

•

V ustanovení § 7 odst. 2 zákona zakotvuje významné oprávnění jednotlivců
oznamovat skutečnosti nasvědčující negativnímu jednání osob vůči nezletilým
dětem, aniž by jednání osob pečujících o dítě dosahovalo intenzity porušující
zájmy chráněné trestněprávními předpisy. (Špeciánová, 2003)

•

Ustanovení § 53 odst. 1 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb. Nařizuje, že školy a
školská zařízení jsou povinny bezplatně sdělit potřebné údaje o týraném dítěti na
výzvu sociálně-právní ochrany dětí. (Špeciánová, 2003)

•

Předpis 14 269/2001-26- Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských
zařízení - v čl. 13 odst. 13 upravuje povinnost všech zaměstnanců oznamovat
řediteli své poznatky svědčící o týrání dítěte. (Špeciánová, 2003)
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PRAKTICKÁ ČÁST

Teoretická část v této práci obsahuje informace o syndromu CAN a především
o tělesně týraných dětech. Jsou popsány jednotlivé formy CAN, ale také jejich
diagnostika, prevence a v neposlední řadě výskyt v ČR.
V praktické části výzkumným šetřením zjistím informovanost učitelů na l.st. ZŠ
o základních postupech, které by měli podniknout při zjištění, že jejich žák je obětí
tělesného týrání. Následně na základě zjištěných informací navrhnu možný metodický
postup, který v konečné fázi bude zakomponován do projektu pro učitele 1. st. ZŠ.

10 Výzkumné šetření

10.1 Cíle výzkumného šetření
Cílem výzkumného šetření je zjistit informovanost učitelů na l.st. ZŠ
o prvotních krocích, které uskuteční v případě, že jejich žák je tělesně týrán. Dále jsem
chtěla zmapovat kolik učitelů se již s tělesně týraným dítětem setkalo a jak následně
postupovali. Z jakých informačních zdrojů se dozvěděli nejvíce informací o zmíněném
tématu, jaké je celkové povědomí o tomto problému mezi učiteli a zda by ocenili
přednášky na téma tělesně týraných dětí.

10.2 Hypotézy
Hypotéza č. 1
90 % učitelů na 1. st. ZŠ neví, kam se mají obrátit v případě zjištění tělesně týraného
dítěte ve třídě.
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Hypotéza č.2
Informovanost učitelů bude z 50 % z médií.
Hypotéza č.3
S možnou přednášku na téma tělesně týraných dětí, bude souhlasit 70 % respondentů.

Hypotéza č.4
Počet učitelů na 1 .st. ZŠ, kteří se setkali s týraným dítětem ve třídě bude max. 2 %.

10.3 Volba výzkumné metody
Pro vypracování výzkumného šetření týkající se informovanosti učitelů
o prvotních krocích při pomoci tělesně týranému dítěti jsem zvolila dotazníkové šetření.
Dotazník obsahuje jak otázky uzavřené, tak otázky otevřené. Otevřenými otázkami je
dána možnost respondentům vyjádřit vlastní myšlenku či názor bez ovlivnění výběru
z nabízených možností. Krátký dotazník o pěti otázkách jsem zvolila záměrně. Chtěla
jsem se vyvarovat dlouhému časovému intervalu při vyplňování a neochotě učitelů
věnovat volný čas dlouhému vpisování do dotazníku.

Charakteristika respondentů a průběh šetření

Dotazník je určen učitelům ZŠ. Osobně jsem dotazníky předávala jednotlivým
respondentům s obecným popisem jeho obsahu a zdůraznila jsem, že je vše anonymní.
Po zadání dotazníků jsem dotazovaným ponechala dva dny na jeho vypracování, a poté
si je opět osobně s poděkováním vyzvedla. Měli možnost samostatného vyplnění
v jejich volné chvíli a dodržela jsem jejich anonymní vyplnění.
Pro účely výzkumné sondy jsem zvolila základní školy v městech Chrudim a
Praha, kde byl výzkum realizován. Zadávání dotazníků jsem začala v listopadu roku
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2008 a dokončila v dubnu roku 2009. Celkem jsem navštívila 13 základních škol, z toho
5 jich bylo z Prahy.

v

Dotazník pro učitele ZS
( D o t a z n í k v úplné verzi v příloze č . l )

1. Máte představu o tom, kam se obrátit o pomoc při zjištění, že váš žák je tělesně
týrán?
ANO-NE
Pokud ano, kam

2. Setkal/a jste se ve své učitelské praxi s problémem tělesně týraného dítěte

ve vaší

třídě?
ANO-NE
Pokud

ano,

jaký

byl

váš

první

krok

v řešení

nastalé

situace

3. Myslíte si, že učitelé jsou dostatečně informovaní o problematice tělesně týraných
dětí?
ANO-NE

4. Myslíte si, že přednáška pro učitele na téma tělesně týraných dětí by byla přínosem?
ANO-NE

5.

O

problematice

tělesně

týraných

dozvěděl/a
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dětí

jsem

se

nejvíce

10.4 Výsledky dotazníkového šetření
Bylo vyplněno celkem llldotazníků učiteli ze 13 základních škol, z toho 109
jich mohlo být použito к vyhodnocení. V případě uzavřených otázek byly údaje
zpracovány do koláčových grafů. U otevřených otázek jsou zvoleny horizontální grafy,
ve kterých jsou zaznamenány různé druhy zjištěných odpovědí.

Otázka č. 1
•

Máte představu o tom, kam se obrátit o pomoc při zjištění, když váš žák je
fyzicky týrán?

Výběr z opovědí ANO - NE.

Graf č.1 - Počet učitelů, kteří (ne)vědí, kam se
obrátit o pomoc při zjištění, že žák je tělesně
týrán

10
• ANO
• NE

99

Tento graf ukazuje poměr odpovědí ANO - NE. Ze 109 oslovených učitelů jich
10 nevědělo, kam se obrátit v případě týraného dítěte v jejich třídě.

Pro dotazované, kteří odpověděli kladně, byla připravena podotázka, která
zjišťovala, kam konkrétně by se v tomto případě obrátili.
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Graf č.2 - Zdroje informací o problematice tělesně týraných
dětí
• Orgán sociálně právní
ochrany dětí (OSPOD)
• Policie ČR
• Vedeni školy (ředitel)
• Pediatr
• Krizové centum
• Linka důvěry
• Pedagogicko-psychologická
poradna
• Psycholog

Graf č. 2 ukazuje výčet institucí, kam by se učitelé obraceli v případě zjištění
výskytu týraného dítěte ve své třídě. Výsledky grafu poukazují na celkovou
informovanost učitelů v této problematice. Překvapivé je zjištění, že se na prvním místě
s počtem 53 odpovědí umístil Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále OSPOD) a poté
následně Policie s počtem 39 odpovědí. Tyto dva postupy se shodují s Mufsonovou
(1996) a Špeciánovou (2003), které ve svých publikací uvádějí, že první kontakt by měl
směřovat právě na Orgán sociálně-právní ochrany dětí a je brán jako správný a řeší
nastalý problém. Nelze však konstatovat, že ostatní uvedené postupy v grafu jsou
nesprávné. Na vedení školy by se obrátilo 35 dotazovaných. Informovat vedení školy
o týraném dítěti je dokonce povinnost každého zaměstnance škol a školských zařízení,
která je ustanovena v Předpise 14269/2001-26 Právního řádu (celé znění v kapitole viz.
9.3), proto nelze tvrdit, že je tento postup špatný, ale neřeší dále situaci. V případech
Krizového centra, Linky důvěry, Pedagogicko-psychologické poradny a psychologa se
jedná spíše o radu, jak dále postupovat. Zde bychom byli nasměrováni na kontakt
OSPODu či Policie.
Celkově vyhodnocení otázky č. 1 vypovídá o dobré úrovni povědomí kam se
obrátit, avšak zároveň se jeví jako alarmující 10 odpovědí, kde učitelé nemají žádnou
představu jak v dané chvíli zareagovat.
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Otázka č. 2
•

Setkal/a jste se ve své učitelské praxi s probléme tělesně týraného dítěte ve vaší
třídě?

Výběr z odpovědí ANO - NE

Graf č.3 - Počet učitelů, kteří se ve své praxi (ne)setkali s
tělesně týraným dítětem
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počet odpovědí
• ANO

MNE

Pokud respondenti na otázku, zda se setkali s touto problematikou, odpověděli
kladně, pak doplňující podotázka měla za úkol odhalit, jaký byl učitelův první krok
к řešení nastalé situace. V dotaznících se objevili celkem čtyři postupy, které učitelé
zvolili při řešení problému.
Pět učitelů shodně řešilo situaci rozhovorem s rodiči. Informovat vedení školy se
rozhodlo dalších pět učitelů. Pouze tři učitelé se rozhodli obrátit se na OSPOD a jako
poslední řešení, které zvolil pouze jeden učitel byl kontakt pediatra, který se následně
spojil s OSPODem.

Postup řešení v první skupině pěti učitelů je překvapující. Dle mého soudu je
pohovor s rodiči spíše kontraproduktivní (Mufsonová, 1996) a lze předpokládat že si
rodiče svým tvrzením postavíme proti sobě. Tento krok nepovažuji za rozumnou cestu
к vyřešení daného problému.
V ostatních třech postupech je prvotní krok správný a směřující к rychlému
řešení situace.
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Otázka č. 3
•

Myslíte si, že jsou

učitelé dostatečně informovaní o problematice

tělesně

týraných dětí?
Výběr z odpovědí ANO - NE

Graf č.4 - Povědomí o informovanosti učitelů v problematice
tělesně týraného dítěte

• ANO
• NE

Poměr odpovědí je téměř vyrovnán. Z otázky č. 1 bylo zřetelné, že téměř všichni
dotazovaní mají dobré povědomí o této problematice, ale jak zde na grafu č.4 lze vidět,
s informovaností v tomto oboru je spokojena jen necelá polovina učitelů.

Otázka č. 4
•

Myslíte si, že přednáška pro učitele na téma tělesně týraných dětí by byla
přínosem?

Výběr z odpovědí ANO - NE

Graf č.5 - Přínos možné přednášky
16
• ANO
• NE
93
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Tento graf vypovídá o ochotě učitelů dál se v této problematice vzdělávat a stále se
po profesní stránce zlepšovat. Ať již jsou či nejsou dostatečně vzdělaní v tomto oboru
(viz. z předchozích grafů). Zde je patrné, že toto téma nepodceňují a jejich snahou je,
aby byli co nejlépe připraveni na možnou vzniklou situaci.
Otázka č. 5
•

O

problematice

tělesně

týraných

dětí

jsem

se

nejvíce

dozvěděl/a

V této otázce měli učitelé možnost psát jakékoliv prameny.
Graf č.6 - Udané informační zdroje
• Masmédia
• TV
• Odborná literatura
• Noviny
• Internet
• Časopis
• Školeni
• Samostudium
• Nevím
• Pediatr

Zde je třeba nejdříve vysvětlit, proč jsou zaznamenány v grafu jak masmédia, tak
noviny, časopisy, internet a Tv zvlášť, přestože vyjmenované zdroje jsou obsahem
zmíněných masmédií. Důvodem je poukázat na informační prameny, které uvedli
učitelé a nesloučit je pouze do jednoho nadřazeného bodu, v tomto případě masmédií.
Pokud bych tak učinila a veškeré napsané informační prameny bych shrnula do jedné
skupiny nazvané masmédia, z výsledného vyhodnocení by vyplynulo, že 112
zaznamenaných odpovědí by spadalo do masmédií. Chci však poukázat na jednotlivé
druhy médií a udat jejich vysoký výskyt ve vypracovaných dotaznících.
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Očekávalo by se, že učitelé by měli být informováni o problematice především
z přednášek a odborné literatury. Graf však ukazuje jiné hodnoty. Na druhém místě
v počtu odpovědí se umístila televize, kterou nepovažuji za dostatečně kvalitní a
v některých případech až nevěrohodný informační zdroj. Se stejnými hodnotami byla
vyhodnocena i školení, což je velmi dobré. Stále ještě na uspokojivém místě je odborná
literatura, která se ocitla na čtvrté příčce. Předpokládala jsem však, že u učitelů odborná
literatura bude na preferovanějších místech. Potvrzuje se zde, že současným trendem je
snaha o hledání jednoduššího způsobu získávání informací, jako je například internet,
noviny, televize. Avšak tyto zdroje nelze vždy považovat za věrohodné.

10.5 Diskuze hypotéz

•

Diskuze 1

Otázka č. 1 : Máte představu o tom, kam se obrátit o pomoc při zjištění, když váš zák je
tělesně týrán?
Na tuto otázku odpovědělo 99 učitelů kladně a 10 odpovědí byla záporných.
v

Hl: Hypotéza, že 90 % učitelů na l.st ZS neví, kam se obrátit v případě
zjištění tělesně týraného dítěte ve třídě, se mi nepotvrdila. Většina učitelů (99) si
myslí, že ví, kam se v takové situaci obrátit. Překvapivě mnoho, 53 učitelů, by
kontaktovalo OSPOD a 39 Policii ČR. Tento postup je rychlým a účinným řešením
situace. Nemohu však soudit, že ostatní odpovědi jsou nesprávné. Jsou to další možné
varianty řešení, avšak ne již tak efektní a rychlé. Výsledky této otázky jsou pozitivní,
i když nelze opomíjet

zbývajících 10 učitelů, kteří uvedli, že neví, kam s obrátit

s problémem.
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•

Diskuze 2

Otázka č. 2: Setkal/a jste se ve své učitelské praxi s problémem tělesně týraného dítěte
ve vaší třídě?
S problémem tělesně týraného dítěte se ve své třídě nesetkalo 95 učitelů. Je to
velmi pozitivní zjištění. Ostatní učitelé (14) se již ve své praxi setkali s touto
problematikou.
v

o

v

v

H2: Hypotéza, že bude max. 2 % učitelu na l.st. ZS, kteří se setkali s tělesně
týraným dítětem ve třídě bude velmi nízký, se mi nepotvrdil. I když 95 učitelů do
dotazníku udalo, že se s tímto problémem ještě nesetkali, nelze tento výsledek brát zcela
vážně. Vágnerová (1995) uvádí, že jsou i tací učitelé, kteří záměně příznaky týraného
žáka přehlížejí, mylně odůvodňují, nechtějí mít zbytečné problémy s rodinou
postiženého dítěte a vyhýbají se morální zodpovědnosti řešit problém. Nelze tedy
vyvrátit ani potvrdit, zda právě v této skupině dotazovaných se nevyskytoval podobný
typ učitele. Stále však je tu 13 % dotazovaných, kteří se již ve své praxi setkali
s problémem tělesného týrání žáka ve své třídě.

• Diskuze 3
Otázka č. 3: Myslíte si, že jsou učitelé dostatečně informovaní o problematice tělesně
týraných dětí?
V této otázce je poměr odpovědí téměř vyrovnán. 59 učitelů se domnívá, že nejsou
v dané problematice dostatečně vzděláni a opačné mínění má 50 učitelů.

Otázka č. 4: Myslíte si, že přednáška pro učitele na téma tělesně týraných dětí by byla
přínosem?
Je pozitivním zjištěním, že pro většinu dotazovaných učitelů (93) by přednáška
byla přínosem. Pouze 16 učitelů si myslí, že ne.

H3: Hypotéza, že 70 % respondentů bude souhlasit s přednáškou na téma
tělesně týraných dětí, se mi potvrdila. I když v otázce č.3 je patrné, že téměř polovina
dotazovaných se domnívá, že jsou dostatečně informováni o problematice, v následující
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otázce č.4 zjišťuji, že přednáška je přínosem pro 93 učitelů (85 %). Dá se tedy
konstatovat, že jsou ochotni přijímat stále nové poznatky a vzdělávat se.

• Diskuze 4

Otázka č.5 : O problematice tělesně týraných dětíjsem se nejvíce dozvěděla
Nejčastěji zde učitelé uváděli informační zdroje v podobě masmédií. Celkem 112x
odpověď spadala do masmédií. Nejčastěji se objevovala Tv (33x) a noviny (21). Je však
nutno dodat, že odborná literatura byla napsána 26x a školení (33x).

H4: Hypotéza, že informovanost učitelů bude z 50 % z médií, se mi potvrdila.
Jak už jsem zmínila, nejčastěji uvedeným zdrojem informací jsou masmédia (celkem
112x). Z výsledků mě překvapilo, že 33x bylo uvedeno školení, což považuji za kvalitní
zdroj v postavení ve vzdělání jako odbornou literaturu, která je zde zastoupena 26x.
Nemohu konstatovat, že odborná literatura se umístila ve svých hodnotách nízko, ale
mé očekávání bylo jiné. Mylně jsem se domnívala, že učitelé budou ve vyhledávání
informací svědomitější.

11 Návrh metodického postupu učitele při zjištění
týrání dítěte

11.1 Metodický postup učitele

Následující metodický postup je návrh na řešení situace, kdy učitel zjistí, že
v jeho třídě je tělesně týrané dítě.
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Než jsem však započala psát tento metodický postup, absolvovala jsem několik
rozhovorů s pracovnicí OSPODu Blankou Plíškovou, abych zjistila postavení a
možnosti učitele v této problematice. Dozvěděla jsem se, že žádné speciální opatření
pro pedagogy není a mají pouze oznamovací povinnost, která je již popsána v kapitole
10.3.
Pokud má učitel určité podezření ze stran svého žáka, že je týrán, musí při
potvrzení či vyvrácení své domněnky postupovat velmi oparně a citlivě.

a) Rozhovor s dítětem

Ve chvíli, kdy má učitel podezření, že žák v jeho třídě je tělesně týrán, je vhodné
nejdříve vzniklou situaci řešit rozhovorem. Sám učitel si však musí uvědomit, jaké
vztahy s dítětem doposud má a od toho dále vyvozovat, do jaké míry bude dítě vstřícné
se svěřováním svých problémů. Rozhovor by měl probíhat mimo vyučování z důvodů
případného narušování okolím. Měla by být navozena uvolněná atmosféra (například
nabídnutí nějakého občerstvení).
Elliotová (1995) ve své publikaci uvádí věcné a užitečné rady, jak postupovat
v rozhovoru s dítětem a reagovat na vzniklé situace. Například, rozhovor by měl začít
tématy z běžného života (např. jak se dnes vyspal, co měl dobrého ke svačině, co se mu
dnes povedlo apod.). Povzbudit žáka, aby mluvil. Vyptávání ze strany učitele by mělo
probíhat nenásilně a dbát na to, aby dítě stále nalézalo v učiteli oporu a jistotu. Důležité
je ukázat, že mu stále trpělivě nasloucháme a zajímá nás, o čem právě hovoří. Dále si
promluvit o tom, že tajemství mají různé podoby. Jsou bezpečná, neškodná (mezi
vrstevníky), ale také nedobrá, z kterých lze vycítit nebezpečí. Je nutno brát na vědomí,
že к jádru problému se můžeme postupně dopracovat až za několik dní. Proto učitel
nesmí po prvním neúspěchu zanechat veškerá svá další úsilí a pokračovat.
Neměli bychom na dítě přenášet své vlastní obavy a nejistotu. Ve fázi, kdy se
domníváme, že je dítě dostatečně připraveno, přímo se jej zeptáme, zda ho někdo nebil.
Otázky pokládáme vždy přímo a klidným hlasem. Málokdy dítě reaguje na nepřímé
otázky. Například zcela jasně poukážeme na viditelný příznak tělesného týrání na dítěti
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a přímo se ho zeptáme, zda právě tam se ho někdo nedotkl. Jak už bylo dříve zmíněno,
zde je vyžadován naprostý klid a nevynucovat informace. Dítě by mělo mluvit samo a
svým tempem. Skliěuje-li však dítě zlost či strach, pomůžeme jeho vnitřní emoce
formulovat do slov. Budujeme v něm pocit, že na nikoho nežaluje, pouze sděluje, co se
stalo.
V situaci, kdy se již dítě svěří se svým problémem, se pokusíme nepřenášet na něj
své zděšení či citové rozpoložení z jeho vyprávění. Dítě tak pozná, že je vše pod
kontrolou a může dál pokračovat. Je velice důležité, abychom ho ujistili, že se nemá
čeho obávat. Důrazně sdělit, že to není jeho vina, co se přihodilo, že není za nic trestáno
a rozhodně si za to nemůže sám. Stále bychom měli opakovat, že vše zavinil pachatel.
Nikdy by učitel neměl situaci komentovat slovy jako např. hrůza, katastrofa apod. Dítě
by si tato slova mohlo vyložit tak, že za to nese určitou část viny. Vyvarovat bychom se
také měli úsudkům o pachateli. Pokud si to situace žádá (v případě, kdy pachatelem je
někdo z rodiny), je třeba vysvětlit, že se dotyčná osoba svým jednáním dopustila chyby
a proto je třeba chybu nahlásit policii. Pokud se dítě svěří pouze za podmínky, že je to
společné tajemství, stále jsme povinni událost nahlásit a žákovi své následující jednání
osvětlit.
Nelze také opomenout jeho spolužáky. Někdy se dítě spíš svěří se svým problémem
vrstevníkovi než dospělé osobě. Počáteční rozhovory se spolužáky mohou probíhat
v době přestávky mezi vyučováním (chceme pouze vědět, zda něco neví o problémech
kamaráda). Nedramatizujeme kladení otázek, pouze se informativně ptáme, případně
domluvíme další spolupráci (přesvědčit kamaráda, ať se svěří dospělé osobě), která
bude probíhat již v klidném prostředí. (Elliotová, 1995)

b) Oznámení týraného dítěte vedení školy (ředitel)

Po rozhovoru s žákem je nutné tělesné týrání ohlásit řediteli (Předpis viz. kapitola
9.3) a navrhnout následující postup. I kdyby se jednalo o pouhou domněnku, je
povinností každého občana, včetně pedagogů, vše nahlásit pověřeným institucím.

V kompetenci ředitele školy je vytvářet podmínky pro předcházení vzniku sociálně
patologických jevů zejména
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a) zabezpečením poskytování poradenských služeb ve škole se zaměřením na primární
prevenci sociálně patologických jevů,
b) koordinací tvorby, kontrolou realizace a pravidelným vyhodnocováním Minimálního
preventivního programu a začleněním Školního preventivního programu do osnov a
učebních plánů školního vzdělávacího programu školy,
c) řešením aktuálních problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů
ve škole,
d) jmenováním školním metodikem prevence pedagogického pracovníka, který má pro
výkon této činnosti odborné předpoklady, případně mu umožní studium к výkonu
specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů,
e) pro systematické další vzdělávání školního metodika v oblasti specifické primární
prevence a pro činnost školního metodika s žáky a zákonnými zástupci ve škole,
f) podporou týmové spolupráce školního metodika, výchovného poradce, školního
psychologa/školního speciálního pedagoga, třídních učitelů a dalších pedagogických
pracovníků školy při přípravě, realizaci a vyhodnocování Minimálního preventivního
programu,
g) spoluprací s metodikem prevence v PPP a s krajským školským koordinátorem
prevence,
h) podporou aktivit příslušného obecního úřadu zaměřených na využívání volného času
žáků se zřetelem к jejich zájmům a jejich možnostem a spolupráci se zájmovými
sdruženími a dalšími subjekty
(http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/PH_20006_07_51_MP_k_prevenci_SP
J_k_podpisu_mini.pdf)

c) Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně (dále PPP)

Nelze také opomenout metodika prevence, který by měl poskytnout učiteli
pomoc při řešení nastalé situace, poskytnout věcné rady a připomínky к řešenému
problému.
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Povinnosti metodika prevence v pedagogicko-psychologické poradně

a) zajišťuje v PPP specifickou prevenci sociálně patologických jevů a realizaci
preventivních opatření v oblasti územní působnosti vymezené krajským úřadem
b) zajišťuje koordinaci a metodickou podporu školních metodiků prevence, organizuje
pro ně pravidelné pracovní porady (semináře) a poskytuje jim individuální odborné
konzultace,
c) na žádost školy pomáhá ve spolupráci se školním metodikem prevence a dalšími
pedagogickými pracovníky řešit aktuální problémy související s výskytem sociálně
patologických jevů ve škole,
d) udržuje pravidelný kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, které se
v kraji v prevenci angažují,
e)

spolupracuje

s

krajským

školským

koordinátorem

prevence

zejména

při

vypracovávání podkladů pro výroční zprávy či jiná hodnocení a při stanovování priorit
v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje,
f) pečuje o svůj odborný rozvoj formou dalšího vzdělávání v problematice specifické
prevence
(http://www.msmt.cz/uDloads/soubory/prevence/PH 20006 07 51 MP к prevenci SP
J_k_podpisu mini .pdf)

d) Oznámení tělesně týraného dítěte na orgán sociálně-právní ochrany dětí

Tento krok se může zdát za předčasný a někteří by mohli navrhovat ještě
kontaktovat jiné instituce (Krizové centrum, Linka důvěry, výchovný poradce apod.),
ale pokud chceme včas zabránit týrání dítěte, tento krok není předčasný, ale je to
správná volba. Zde je nutno nahlásit své jméno, z jaké školy jsme a o jaký problém se
jedná. Lze však očekávat, že budeme nasměrováni na policii.
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Návštěva lékaře s tělesně týraným dítětem

Při prohlídce poranění na dítěti je lékař povinen sepsat protokol o lékařské prohlídce
a postupovat dle metodického pokynu určený pro zdravotníky při podezření na syndrom
CAN. Následně vyplní určený formulář a zašlou ho na Policii.

e) Povinnost oznámit případ tělesně týraného dítěte na Policii ČR a státního
zástupce

Nej důležitějším krokem je oznámit vše na Policii ČR. Nestačí kontaktovat OSPOD.
Vedení školy a pedagogičtí pracovníci by se měli snažit co nejvíce vyjít policii vstříc.
Po telefonickém rozhovoru s Mgr. Benešovou z Ministerstva školství jsem se ujistila, že
následující informace týkající se spolupráce předškolních zařízení, škol a školských
zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a
kriminality na dětech a mládeži páchané vydané v Praze roku 2003 je stále platné a
směrodatné. Vývoj legislativního opatření je naplánován, ale s ohledem na současnou
politickou nestabilitu ČR je vše odloženo.

Práce Policie ČR ve škole dle postupu MŠMT
(Úplné znění viz. příloha č. 3)

•

Policie ve škole lze po dítěti vyžadovat vysvětlení, provádět výslechy. Vedení
školy však s tímto postupem a předmětem policejního úkonu včetně důvodu
musí být obeznámeno.

•

Osobu mladší 15 let může policie předvolat к podání vysvětlení nebo jinému
úkonu pouze prostřednictvím jeho zákonného zástupce, orgánu sociálně právní
ochrany nebo prostřednictvím školy.

•

V případě výslechu policií musí škola o výslechu předem vyrozumět zákonného
zástupce dítěte, pokud to již neučinila Policie ČR. V situacích, kdy by mohlo být
takovým oznámením mařeno další vyšetřování, vyrozumí škola zákonného

62

zástupce bezprostředně po souhlasu policie. Sdělení v nevhodnou dobu by
mohlo ohrozit bezpečnost dítěte v případech nejen tělesně týraného dítěte.
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/spoluprace-predskolnich-a-skolskych-zarizenis-policii-cr)

Zde je důležité individuálně posuzovat konkrétní situace a maximálně
spolupracovat s Policií ČR. Je třeba navázat kontakt s policií již dříve, v podobě
prevence, než se vyskytne podobný problém.

11.2 Návrh projektu pro učitele na l.st. ZŠ
Obecným cílem tohoto projektuje pomoci pedagogům ujasnit si poznatky
o problematice tělesně týraného dítěte a umět je využít v pedagogické praxi. Důležité
také je, aby si každý z účastníků uvědomil své možnosti, které má učitel a vedení školy
v řešení těchto problémů.

Konkrétní cíle:
>

Být schopen rozpoznat příznaky tělesného týrání na dítěti.

> Sestavit možný metodický postup pro učitele, jak postupovat v případě zjištění
týraného dítěte ve třídě.
> Informovat učitele o možných institucích, které se zabývají a řeší problém
týraných dětí.
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Obsah projektu:
o

Přednáška a následná diskuze s odborníkem (pediatr/sociální pracovník
orgánu sociálně-právní ochrany dětí) o problematice tělesně týraného
dítěte.

o

Identifikace příznaků tělesně týraného dítěte,

o

Kazuistika, na které budou aplikovány jednotlivé metody,

o

Sestavení metodického postupu pro učitele.

Cílená skupina: Tento projekt je určen především pro učitele základních škol.
Zúčastění jsou vždy z jedné školy a navzájem se znají. Dá se tedy předpokládat, že
nenastane komunikační bariéra či neochota vzájemné spolupráce.

Maximální počet účastníků: 10

Organizace: Projekt probíhá vždy v prostorách dané školy, nejlépe v místnosti, kde je
koberec a nástěnná tabule. Doba konání je plánována v čase, kdy již ve škole neprobíhá
výuka a učitelé mají osobní volno. Úskalím zvoleného času konání může být neochota
učitelů trávit volný čas tímto projektem.

Časový limit: 2 vyučovací hodiny (časový limit se může měnit podle nastalé situace)
Pomocí smyšleného konkrétního příběhu jsou aktéři (učitelé) vtaženi
do problému, kde mají rychle a aktivně reagovat na vzniklé podněty a následně se
pokusit je řešit. Mají možnost vidět problém z jiného úhlu než pouze ze svého jako
učitel.
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Přípravná část projektu

11.3 Provedení a průběh projektu

1. Uvedení do pro jektu

Cíl: Seznámit účastníky s problematikou týraných a zneužívaných dětí.
Časová dotace: max. 15 minut
Výstup: Účastníci mají obecné povědomí o tématu.
Organizace: Celá skupina sedí v půlkruhu.

•

Na každém počátku se lektor představí, účastníci také.

•

Obecné uvedení do problematiky syndromu CAN.

Text: Až v 19. století začaly vznikat první instituce zaměřující se především na
tělesně týrané děti. Zásluhou C.H. Kempeho z USA se tato problematika dostává
do zájmu odborné společnosti a je pojmenována jako syndrom bitého dítěte (Battered
child Syndrome). V průběhu dalších let probíhaly konference, v kterých se tato
problematika rozvíjela o další informace a jejich specifika a nadále se rozvíjelo jeho
pojetí a pojmenování. V roce 1991 na
evropské konferenci se název ustálil na syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte
neboli CAN (child abuse nevléct). S postupem času se do tohoto pojmu zahrnulo
i sexuální týrání. (Dunovský, ;1995)
Upozornění, že tento projekt je zaměřen pouze na jednu z forem CAN, a to
tělesně týrané dítě.
2. Brainstorming

Cíl: Být schopen poznat fyzických a psychických znaků na dítěti, kterým je třeba
věnovat pozornost.
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Časová dotace: max. 25 minut (počítá se s maximálním počtem účastníků, časová
dotace se může měnit s ohledem na počtu zúčastněných)
Výstup: Vytvoření „myšlenkové mapy" na téma tělesné týrání dítěte.
Organizace: Na koberci v kruhu, uprostřed na zemi je umístěn arch papíru.

Hned na začátku projektu je nutné si uvědomit

příznaky a projevy tělesně

týraného dítěte, případně si nové poznatky osvojit. Tyto informace jsou základem pro
následující činnosti.
Zadání činnosti: (Do volného prostoru v místnosti, nejlépe na koberci, pokud nám to
vybavení místnosti umožňuje, je umístěn velký arch papíru, který je rozdělen na dvě
části. Na jedné části je napsáno: VIDITELNĚ ZNAKY TĚLESNÉHO TÝRÁNÍ. V druhé
části je: ZNAKY V CHOVÁNÍ TĚLESNĚ TÝRANÉHO DÍTĚTE.)
Na arch papíru budou účastníci psát veškeré své poznatky týkající se tématu. Budou se
snažit, aby se jednotlivé pojmy neopakovaly a byly správně zařazeny. Zdůraznění, že se
jedná pouze o tělesně týrané děti, avšak jednotlivé formy CAN se mohou prolínat.
Lektor oznámí, že nyní je pouhý pozorovatel. Nezasahuje do činnosti, pouze poslouchá
aktéry, popřípadě si zaznamenává věci, na které je nutno dále reagovat.
Popsaný arch je následně umístěn do míst, kam všichni vidí, nejlépe na tabuli či
stěnu. Poté má slovo lektor, který čte napsané jednotlivé pojmy a ostatní by se měli
vyjádřit, zdaje pojem správně zařazen a zda mu všichni rozumí. Schválená tvrzení jsou
zakroužkována. Nastane-li situace, kdy někdo něčemu neporozumí, autor napsaného
slova by se má pokusit svůj pojem vysvětlit. Pokud lektor uzná za vhodné ještě některé
věci dopsat, vysvětlí a doplní s odůvodněním, popřípadě se vrátí к poznámkám, které
zaznamenal v průběhu činnosti a je nutné se k nim vyjádřit.

3. Ukázka fotografií s následnou diskusí

Cíl: Ukázka konkrétních poranění na fotografiích
Časová dotace: max. 10 minut
Organizace: v kruhu okolo stolu
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Vybrané fotografie z knihy J.Dunovského (1995), viz. příloha č. 1, jsou
rozmístěny na stole či jiném vhodném místě, kam všichni uvidí. Názorná ukázka, jak
mohou vypadat tělesně týrané děti. Nutno je však poznamenat, že ne vždy je důsledek
tělesného násilí v tak zřetelné podobě jako je na fotografiích. Také je dobré upozornit,
že následující dokumentace je až „drastická".

Diskuze

Cíl: Uvědomit si různé podoby poranění tělesně týraného dítěte.
Časová dotace: max. 10 minut
Výstup: Diskuze na předložené fotografie.
Organizace: v kruhu na koberci

Po ukázce fotografií si celá skupina sedne na koberec a lektor začne debatu
o shlédnutých poranění. Zda již něco podobného neviděli nebo zda si představovali
známky tělesného poranění jinak.

4. Diskuze

Cíl: Dosavadní informace propojit s pedagogickou praxí.
Časová dotace: max. 20 minut
Výstup: Diskuze o problematice v praxi.
Organizace: v sedě v kruhu na koberce

V této fázi projektu všichni sedí v kruhu (na koberci či židlích) a pomocí řízené
diskuze shrnou veškeré dosavadní poznatky. Zde již lektor vede účastníky k tomu, aby
své získané vědomosti dávali do kontextu s praxí. (Např.: „Kdy nebo v jakých
činnostech můžeme pozorovat u žáka chování, které nasvědčuje tomu, že je tělesně
týrán? U jakého typu zranění nebo jeho umístění bychom se měli pozastavit a následně
jej řešit? atd.)
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5. Seznámeni se smyšleným konkrétním příběhem

Cíl: Seznámení účastníků s konkrétním příběhem.
Časová dotace: max. 5 minut
Vystup: Motivace účastníků a představa konkrétního příběhu
Organizace: v sedě v půlkruhu na koberci

Na základní škole ve třetí třídě ke konci školního roku si třídní učitelka povšimla
neobvyklých poranění na žákovi, jménem Kája. Na levé ruce měl modřinu v oblasti
zápěstí a na krku oděrky, které připomínaly „škrábnutí". Nedávala však těmto zraněním
velký důraz, protože si je sama zdůvodnila tím, že si děti chodí hrát již ven a není těžké
se při volnočasových aktivitách poranit. Po týdnu však Kája přišel do školy s modřinou
v obličeji. Hematomy a oděrky na rukou vypovídaly, že dítě někdo silně stlačil
v zápěstí. V tu chvíli si učitelka uvědomila, že tato poranění nejsou zcela běžná a věc
začala řešit. Prvním krokem byl rozhovor s postiženým žákem.

6. Rozhovor s žákem (párová improvizace)

Cíl: Vcítit se do rolí a mít možnost vidět problém z jiného úhlu pohledu
Časová dotace: max. 45 minut
Vystup: Párová improvizace na určené téma (rozhovor učitel x žák)
Organizace: po celé místnosti, všichni pracují naráz ve dvojicích

Zadání činnosti: Vytvoření dvojic (v případě lichého počtu vedoucí projektu utvoří
dvojici), poté zadání úkolu. Pár si rozdělí role, jeden bude učitelem a druhý se pokusí se
vcítit do Káji, který vystupuje v příběhu. Poté žáci dostanou odlišné instrukce než
učitelé.
Žáci - mají za úkol zapírat pravdivou příčinu svých poranění, (bojí se důsledků, je to
tajemství, o kterém se nemluví,

)

Učitelé - mají za úkol se dozvědět skutečnou příčinu poranění žáka (Kdy, jak se mu to
stalo.)
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Časový limit na improvizaci : cca 30 minut (dle aktivity aktérů)
Organizace na improvizaci: Všichni hrají scénku najednou, jednotlivé dvojice budou
dostatečně od sebe vzdáleni.
Po ukončení činnosti se lektor každé dvojice pouze zeptá, zda v hrané situaci
učitel zjistil pravou příčinu poranění žáka. Poté si v páru role účastníci vymění a také
zadání budou mít opět jiné. Nyní bude situace, kdy se žák (Kája) chce svěřit se
svým problémem a požádá o pomoc. Učitel by měl Káju přesvědčit o správnosti
prvního kroku, který podniknou.
(Lektor při probíhajících rozhovorech pozoruje jejich průběh a zaznamenává reakce
jednotlivců, formulování

otázek a

komunikaci. V následující diskuzi se к některým

přístupům vrací a rozvádí, zda to bylo správné či naopak.)

7. Diskuze

Cíl: Uvědomění si důležitosti rozhovoru s žákem a jeho průběhu.
Časová dotace: max. 30 minut
Vystup: Rozbor předcházející činnosti (párové improvizace)
Organizace: v kruhu na koberci, pracovní páry sedí vedle sebe

Postupně je každý pracovní pár vyzván, aby sdělil průběh rozhovoru a možný
navržený první krok, kterým by postupovali. Pobídnutí, zda někomu bylo nepříjemné
vystupovat v nějaké roli a z jakých důvodů. Zda tato činnost byla přínosem a čím. Jak
formulovali otázky v roli učitele a jak reagovali na žáka. Završením diskuze bude
otázka lektora, kdy bude zjišťovat, zda se někdo ocitl ve „slepé uličce". Co by mu
pomohlo к vyřešení situace. Zde lektor cíleně vede nenásilnou formou účastníky
к potřebě znát nějaký postup, který by obsahoval jednotlivé kroky při řešení situace,
kdy je dítě tělesně týráno.
(Tato diskuze a předchozí činnost není zacílena na možném vyřešení situace, pouze
navržení prvního kroku, počátku řešení.)
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8. Návrh metodického postupu

Cíl: Návrh metodického postupu ve skupinách.
Časová dotace: max. 15 minut
Výstup: Návrh metodického postupu pro učitele v situaci, kdy zjistí ve třídě tělesně
týrané dítě.
Organizace: Ve skupinách (počet jednotlivých skupin závisí na celkovém počtu
účastníků, maximální počet v jedné skupině jsou čtyři lidé, minimální počet jsou dva)
po celé místnosti.
Přesné lektorovi instrukce: Formulace postupů bude psána ve 3. osobě, čísla množného
v čase budoucím. Jednotlivé kroky budou obsahovat konkrétní instituce či odborníky,
na které se obrátíme.

Zúčastnění se rozdělí na dvě až tři skupiny (podle počtu účastníků). Nyní se již
nachází v situaci, kdy si jsou jisti, že žák je tělesně týrán a chtějí problém řešit. Každá
pracovní skupina dostane za úkol navrhnout metodický postup pro učitele, který by byl
v praxi použitelný a řešil nastalou situaci. Svůj postup sepíší.

9. Prezentace navržených metodických postupů a následný rozhovor mezi skupinami

Cíl: Prezentace a poslech jednotlivých metodických postupů.
Časová dotace: max. 20 minut
Výstup: Prezentace metodických postupů jednotlivých skupin.

Organizace: Skupiny sedí u sebe. Všichni tvoří půlkruh, uprostřed je tabule, na kterou
se budou dávat návrhy.

Z každé skupiny si zvolí zástupce, který odprezentuje jejich práci. Je předem
počítáno s odlišnostmi v jednotlivých postupech, proto je na konci všech prezentací
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zařazen rozhovor o postupech. Vedoucí projektu má také svůj postup, který však
nebude prezentovat, ale nenásilnou formou se pokusí je nasměrovat к jinému, ale
podobnému řešení. Zde je důležité, aby se vedoucí projektu vyhnul hodnocení
jednotlivých postupů, žádný není nesprávný.
( Tento projekt je pouze plán, jak by měl probíhat. Proto nemůžeme předem odhadnout,
jaký postup účastníci zvolí. Tato předposlední činnost je velmi náročná především pro
vedoucího projektu, který by měl účastníky nenásilně dovést ke svému metodickému
postupu, aniž by aktéři měli pocit, že jsou do něčeho nuceni a zdůraznit důležitost
průběhu rozhovorů s žákem.)
Časový limit: cca 10-15 minut (zde je nutno počítat s větší časovou dotací z důvodu
dlouhé debaty o jednotlivých postupech)

10. Konečná verze metodického postupu

Cíl: Vytvořit společnou verzi metodického postupu.
(Cílem sice je vytvořit společný postup s jednotlivými kroky, jak řešit situaci, musíme
však brát na vědomí, že každý jedinec je jiné povahy a nemusí se striktně držet právě
tohoto návrhu. Toto je pouze rada či návrh, jak problém řešit.)
Časová dotace: max. 30 minut
Vystup: Konečná (společná) verze metodického postupu
Organizace: Celá skupina společně sedí na koberci

Zde se již všichni účastníci dohodnout pouze na jedné verzi postupu (měla by
být totožná s metodickým postupem vedoucího projektu, není to však podmínkou) a
napsat ji na velký arch papíru.
(Tato konečná činnost je hlavním a stěžejním výstupem a zároveň cílem celého
projektu.)

•> Po této pracovní činnosti by bylo velice dobré zařadit tématickou přednášku,
kterou by vedl pediatr, policie či sociální pracovník orgánu sociálně-právní
ochrany dětí.
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•

Pediatr - obsah přednášky by především směřoval na možné druhy
poranění v důsledku tělesného násilí na dítěti

•

Policie - obsahem přednášky by bylo konkrétní popis spolupráce policie
se školním zařízením a průběhem vyšetřování nahlášeného případu

•

Sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí - obsahem
přednášky by bylo vysvětlení postavení pracovníka v této problematice
(vyplývající s výsledků výzkumného šetření) a možná jejich pomoc a
spolupráce s pedagogy

v

Reflexe realizovaného projektu pro učitele ZS

Příprava realizace: Po osobním kontaktu s vedením školy byl stanoven termín konání.
Přesný čas realizace jsem si osobně domluvila již s učitelkami působícími na l.st. ZŠ
z důvodů, aby se projektu mohli zúčastnit všichni.

Realizace: Navržený projekt byl zrealizován v pondělí, v 15.00, 8. 6.2009 v Z Š Na
Valech v městě Chrudim. Projekt proběhl v jednom bloku, který trval necelé cca 110
minut ( více jak plánované dvě vyučující hodiny).

Místo konání: Místnost, ve které nebyly žádné židle ani stoly, v celém prostoru byl
koberec, bohužel chyběla nástěnná tabule.

Počet respondentů: Účast přislíbilo 5 učitelek, bohužel na samotnou realizaci projektu
byly pouze 4.

Organizace: Po celou dobu realizace projektu účastnice byly na koberci.

Cílem bylo uvedení do problematiky tělesně týraných dětí a především vytvořit návrh
metodického postupu pro učitele, který bude obsahovat možný postup řešení tělesně
týraného žáka ve třídě.
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Zahájení probíhalo na koberci v kruhu. Nejdříve jsem se představila, poté byly
účastnice vybídnuty, aby se mi také představily. Následně jsem popsala téma projektu a
jeho zaměření. Také jsem vysvětlila, proč právě pro ně je vhodný. Snažila jsem se
navodit příjemnou atmosféru a pocit, že nechci poučovat, ale pouze se dovídat jich
zkušenosti a nápady.

> Uvedení do problematiky
Průběh činnosti: Při této jednostranné aktivitě posluchačky stále seděly v kruhu
na koberci, soustředěně poslouchaly a jevily zájem o výklad.
Lektor: Snažila jsem se mluvit pomalu a očima kontaktovat učitelky. Stručný a krátký
souhrn výkladu jsem volila záměrně, aby se účastnice po celou dobu soustředily.
Analýza činnosti: V konečné slovní reflexi (na konci projektu) jsem aktérky vybídla,
zda by bylo přínosem, kdyby teoretická část byla více podrobnější a hlouběji se
zabývala daným tématem. Všechny se shodly, že by více informací nepřidávaly.
V případě zájmu si každý může informace vyhledat individuálně. Osobně jsem měla
pocit stejný.

>

Brainstorming

Průběh činnosti:
Lektor: Na koberec jsem položila arch papíru, rozdělen na dvě části, kde v jedné byl
nadpis, viditelné znaky tělesně týraného dítěte a v druhé, znaky v chování tělesně
týraného dítěte. V průběhu činnosti jsem seděla opodál, ale pečlivě poslouchala debatu,
která se rozpoutala při vypisování jednotlivých pojmů.
Zadání: Vysvětlila jsem, že zde mají psát veškeré poznatky týkající se nadepsaných
témat. Měly se snažit, aby se napsané věci neopakovali. Připomněla jsem, že tento
projekt je zaměřen na tělesné týrání, ale výjimečně se projevuje samostatně.
Analýza činnosti: Hned po zadání činnosti nebylo účastníkům zcela srozumitelné, co
mají psát do části, kde byly znaky v chování, proto jsem řekla jeden příklad (V letním
období žák nosí dlouhé rukávy a kalhoty, aby zakryl poranění.). Po udání konkrétního
příkladu již všechny pochopily, co mají psát. Uvědomila jsem si, že je dobré ihned při
zadávání tohoto úkolu říci ke každému nadpisu jeden konkrétní příklad pro snažší
porozumění zadání. Při první neshodě se učitelky obrátily na mně, abych jim pomohla a
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vyřešila jejich problém. Vysvětlila jsem jim, že do té doby, dokud budou psát, nebudu
zasahovat do činnosti, a i když si nejsou s něčím jisté, ať to napíší a na konci úkolu se o
tom společně pobavíme. Od té doby učitelky vedly „živou" debatu o tom, co napsat na
arch a naopak. Byla jsem velice ráda, že zde vznikl spontánní rozhovor o tématu a
zaznamenala jsem, že citelně vzrostlo nadšení o danou problematiku. Ve chvíli, kdy
debata ustala a všechny přemýšlely, co by ještě mohly napsat, ukončila jsem činnost.
Mohlo by se stát, že dodržením časové dotace i v případě, že by již účastnice nevěděly
žádné nové poznatky, zájem a zapálení do projektu by mohl klesnout. Proto jsem
činnost ukončila dříve, než bylo určeno. Činnost trvala 11 minut.
Popsaný arch (viz. příloha č. 5) byl umístěn na zeď (v místnosti nebyla přítomna
žádná tabule) a skupina se posadila na koberec do půlkruhu, aby všichni viděli.. I když
jsem v návrhu projektu měla naplánováno, že se budu ostatních ptát, zda jednotlivé
pojmy patří do skupin, situace byla odlišná. Již v průběhu aktivity jsem zjistila, že se
ode mne očekává, abych pojmy zhodnotila osobně, a proto jsem také tak učinila. Vše
bylo správné. Záměrně jsem ke kontrole zvolila jako druhou skupinu tu, v které byly
vypsány viditelné znaky tělesného týrání.

> Ukázka fotografií s diskuzí
Průběh činnosti:
Lektor: Otevřela jsem knihu J. Dunovského (1995) a s včasným varováním, že
následující fotodokumentace tělesně týraných dětí je až drastická, jsem ukázala
fotografie týraných dětí. Poznamenala jsem, že ne vždy se až takto viditelně
vyskytují poranění.
Analýza činnosti: Všechny zvládly hledět na jednotlivé obrázky a následně je
komentovat. Byly zděšeny, jak někdo může tak moc ublížit dítěti - spontánní
diskuze - co se musí blízkým vychovatelům dítěte stát, aby byli schopni konat tyto
násilnosti. Stručně jsem se snažila popsat jednotlivé rizikové činitele (viz. kapitola
č.4), které zpravidla spouští tuto agresi vůči dětem.
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>

Diskuze

Průběh

činnosti:

Diskuze

navazuje

na

prohlédnuté

fotografie

a

předchozí

brainstorming.
Lektor: Rozhovor začal tím, že jsem zopakovala jejich jedinečnou šanci tento problém
odhalit a také ho i řešit. Jak už jsme mohly zaznamenat, také chování postiženého dítěte
je něčím odlišné od ostatních. Společně jsem shrnuly, na jaké poranění se máme
zaměřovat a jaké chování nasvědčuje tomu, že dítě je tělesně týráno atd.
Analýza činnosti: Průběh byl nenásilný a nemusela jsem vynaložit mnoho úsilí, aby se
účastnice zapojily do rozhovoru. Bylo pro mne velice přínosné naslouchat zkušenostem
z praxe.

>

Seznámení s konkrétním příběhem

Průběh činnosti:
Účastnice:Všechny seděly v kruhu na koberci a naslouchaly vyprávěnému příběhu.
Lektor: Převyprávěla jsem připravený příběh o žákovi, jménem Kája.

>

Rozhovor s žákem (hra v rolích)

Průběh činnosti:
Lektor: Vybídla jsem skupinu, aby se rozdělila do párů, v kterých budou následně
pracovat.
Zadání: Po utvoření dvojic jsem vysvětlila, že v této činnosti se vcítí do učitele a žáka.
Budou řešit nastalý problém a tím je, že žák je tělesně týrán, učitel si toho všiml a
rozhodl se s ním o tom hovořit. Každá dvojice si rozdělila role, učitel-žák a následně
jim byly dány instrukce, které vzájemně nevěděli. Učitel měl za úkol zjistit od dítěte co
nejvíce informací týkající se poranění žáka a popřípadě mu navrhnout prvotní krok
к vyřešení situace. Žáci naopak měli instrukci, že se nechtějí s problémem nikomu
svěřit, bojí se důsledků. Po ukončení rozhovoru se role vyměnily a také i instrukce, ale
pouze u žáků. Zadala jsem jim, že oni sami se chtějí svěřit a vyžadují pomoc od učitele.
Účastnice: Improvizace ve dvojicích, vcítění se do jiné role než jsou v reálném světě.
Analýza činnosti: V průběhu první párové improvizaci jsem vypozorovala, že učitelce
M. bylo nepříjemné hrát žáka a bylo pro ni velice těžké se do role vcítit. V konečné
reflexi se mi tato domněnka potvrdila. Nehodnotila jsem to negativně, ba naopak jsem
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její postoj chápala. Každý z nás je jiný typ osobnosti. Při rozhovoru s žákem, který se
nechtěl svěřit bylo vidět, jak účastnice v roli učitelky jsou chvílemi až bezradné. Žáci
opravdu dodrželi dané instrukce a nic neřekli nebo příčinu poranění zapírali či lhali
o jeho vzniku. Po výměně rolí bylo znát, jak jde rozhovor lépe. Z mé strany v této
činnosti chtělo lépe promyslet organizaci. Pracovní dvojice byly blízko sebe a to
způsobilo, že se navzájem rušily, poslouchaly. Již zmíněná učitelka M. se tak nemohla
dostatečně uvolnit a odbourat stud. V dalších realizacích tohoto projektuje třeba dvojice
rozmístit po prostoru tak, aby se co nejméně vnímaly. Mile jsem byla však překvapena
z učitelky K., která se do žáka vcítila tak, že i její pohyby, mimika a gesta odpovídaly
dítěti, které zapírá.

>

Diskuze

Průběh činnosti: Všechny jsme si sedly do kruhu, pracovní dvojice vždy u sebe. Oba
páry jsem postupně vybídla к popsání dojmů, pocitů а к závěrům, ke kterým v párové
improvizaci dospěly. První dvojice, kde byla přítomna učitelka M. se shodla, že bylo
velice těžké vést rozhovor s dítětem, které odmítá říci pravdu. V druhé situaci, kdy se
žák svěřil, že ho doma bijí řemenem, učitelka nabídla pomoc formou rozhovoru
s ředitelem školy, dítě souhlasilo. Druhá dvojice souhlasila s předchozí dvojicí. Bylo
opravdu těžké vést rozhovor s dítětem, které se nechce svěřit. Zde dokonce učitelka K.
hrála žáka, který pouze kýval hlavou a zarytě se díval do země. I přes to se učitelka L.
v roli učitelky snažila nabídnout dítěti pomoc formou zájmového kroužku, který probíhá
na jejich škole. V druhé situaci učitelka zjistila, že dítě doma rodiče bijí různými
předměty, ale netrvá to příliš dlouho, maximálně půl roku. Zde se učitelka rozhodla
učinit první krok a kontaktovat sociální pracovnici. Byla jsem ráda, že si účastnice
uvědomily, že nastanou i situace, kdy dítě bude v rozhovoru zapírat či rezignovaně
mlčet. Je proto nutné si uvědomit, že v takové situaci by se rozhovor měl několikrát
zopakovat a nenechat se odradit chováním dítěte. Hovořily jsme také o možných reakcí
učitele, formulace otázek a jejich kladení. Co je dobré a naopak, čeho by se měly
vyvarovat. Každá dvojice měla alespoň jedno řešení, jak začít řešit situaci.
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> Návrh metodického postupu
Průběh činnosti: Původní dvojice se rozdělí a utvoří nové pracovní páry. Každá z nich
dostala papír a tužku.
Zadání: Navrhnout možný metodický postup pro učitele, ve kterém budou popsány
kroky, jak postupovat při řešení situace tělesně týraného žáka. Nyní jsem již dvojice
požádala, aby měly od sebe dostatečný odstup. Chtěla jsem se vyvarovat minulé chybě,
kdy se navzájem rušily.
Analýza činnosti: Musela jsem zdůraznit, že jejich postup by měl řešit problém. Chvíli
zavládla nejistota, ale netrvala dlouho. Opět jsem byla v pozici pouhého přihlížejícího.
Bohužel ani tentokrát se mi nepodařilo zcela zamezit vzájemné komunikaci dvojic. Ale
i tak vytvořila každá skupina odlišný metodický postup.
1. dvojice - návrh metodického postupu (viz. příloha č.6)
•

školní psycholog x preventista

•

sociální pracovnice + policie + lékař

•

sociální pracovník kontaktuje rodiče (popřípadě odebrání dítěte z rodiny)

2. dvojice - návrh metodického postupu (viz. přolha č. 7)
•

školní preventista (výchovný poradce)

•

ředitel školy

•

zkontaktovat

sociální

úřad

(OSPOD)

+ kontaktovat

netýrajícího

(týraného) rodiče
Poté byl postup upraven a sepsán následovně
•

učitel + preventista

•

sociální pracovník + policie

•

rodiče

•

lékař - prohlídka, dokumentace zranění

Každá dvojice představila svůj postup, i když v průběhu činnosti se již mezi
sebou dohadovaly, co tam má patřit. Návrhy byly sice rozdílné, ale obsahovaly některé
stejné body. I když jsem byla vybídnuta k tomu, abych se vyjádřila, poznamenala jsem
pouze, že žádné z řešení není nesprávné, ale je třeba dát tyto dva postupy dohromady a
vytvořit pouze jeden společný, se kterým budou všichni souhlasit.
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> Konečná verze metodického postupu
Průběh činnosti: Skupina seděla na koberci.Byl jim dán čistý arch papíru a jak jsem se
již zmínila, měly za úkol utvořit pouze jeden postup, s kterým budou všichni souhlasit.
Rozpoutala se debata o tom, co je správné a co ne, co je důležité a naopak.
Analýza činnosti: V této činnosti bylo zásadní, aby si všechny zúčastněné uvědomily
postup jednotlivých kroků a jejich důležitost. V přípravném návrhu tohoto projektu
jsem zamýšlela účastníky nenásilnou formou vést к mému navrženému metodickému
postupu, ale je velice těžké učitelky s dlouholetou praxí poučovat či podsouvat svůj
názor. Proto jsem ustoupila ze svého záměru a pouze své názory vyslovila s tím, že je
můžou následně využít, nebo se o nich začít bavit. Přišlo mi však důležité vysvětlit
postavení policie a vedení školy. Každý napsaný krok jsem chtěla vysvětlit a odůvodnit.
Vypozorovala jsem, že i když se učitelky znaly, bylo pro ně v některých chvílích velice
těžké dohodnout se na jednotném znění. Celkový dojem této činnosti na mě působil
harmonicky a přátelsky.

Konečný metodický postup vytvořený skupinou (viz. příloha č.8)

1 ) Školní preventista (psycholog)
2) Ředitel školy
3) Kontaktovat sociální pracovnici - ta následně kontaktuje policii a pediatra
4) OSPOD řeší situaci s rodiči
5) Učitel poskytne výpověď na policii, případně u soudu

I přes veškerou snahu přesvědčit účastnice o důležitosti policie, v jejich metodickém
postupu je jasně poznat, že mé poznámky nebraly zcela vážně. Proto jsem na konci
činnosti oznámila, že nejprve by se měly obrátit na Policii ČR, která následně
kontaktuje OSPOD. Touto informací byly překvapeny. Společně jsme však dospěly
к názoru, že jejich zpracovaný metodický postup (až na policii) je správný a lze se jim
řídit v situaci, kdy se vyskytne podobný případ (tělesně týrané dítě) v praxi. Na závěr
jsem je požádala, zda by na papír zhodnotili tento projekt. Položené otázky zněly: Zda
byl tento projekt přínosem. Zda se dozvěděly nové informace o dané problematice. Co
by zlepšily v projektu a zda by přivítaly více podrobné informace v úvodní části.
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Všechny shodně napsaly, že byl projekt přínosem. Za novou informaci uvedly
kontakt policie před sociální pracovnicí. Připomínka, že by bylo dobré přesně definovat
oznamovací povinnost. Dále kladně hodnotily činnost, kde si mohly vyzkoušet obě role
(žák - učitel). Učitelka M. napsala, že by přivítala uvést ještě nějaké konkrétní
kasuistiky s touto problematikou.
Osobně jsme po realizaci projektu měla dobrý pocit. Domnívám se, že byl
opravdu přínosem, ale také jsem zjistila své nedostatky v organizaci jednotlivých
činností a jejich vysvětlování. Na počátku jsem měla obavy, že ke mně učitelé budou
mít odmítavý postoj a nebudou plnit připravené činnosti dle mých představ. Naštěstí
jsem se obávala zbytečně. Pracovní skupina byla shovívavá a chápavá. Měli tendenci
mě pomáhat a maximálně vyjít vstříc. Umím si tedy představit, že tento projekt bych
realizovala i v jiných základních školách.
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Závěr

V diplomové práci jsem zpracovala problematiku CAN a především jednu z jeho
forem, tělesně týrané dítě.
V teoretické části jsem se zabývala literární rešerší na téma tělesně týrané děti.
Z nasbíraných informací jsem vycházela v praktické části. Cílem bylo navrhnout
metodický postup pro učitele, který bude obsahovat jednotlivé kroky, jak postupovat při
zjištění, že ve třídě je tělesně týráno dítě a také návrh projektu, v kterém učitelé sami
vytvoří svůj vlastní metodický postup. Abych však mohla tento postup s projektem
vytvořit, musela jsem pomocí dotazníkové metody zjistit, zda jsou učitelé v této
problematice informovaní a zda se již ve své pedagogické praxi s případem setkali.
Optimistický výsledek shledávám v tom, že většina respondentů věděla, kam se obrátit
v případě zjištění týraného dítěte ve třídě. Bylo také překvapující zjištění, že ochota
učitelů se dále vzdělávat na toto téma byla téměř 100%. Na základě zjištěných výsledků
jsem vytvořila metodický postup a následně navrhla projekt, v kterém učitelé pomocí
interaktivních metod sestaví vlastní postup. Měla jsem možnost ho zrealizovat.
V průběhu realizace jsem si uvědomila některé své nepřesné zadání činnosti. Přínosem
mé práce může být právě zmiňovaný projekt, který napomůže nahlédnout do
problematiky tělesné týraného dítěte a motivovat к dalším aktivitám.
Při zmapování problematiky jsem se přesvědčila, že se jedná o velmi závažný
problém, který je někdy opomíjen. Není jednoduché řešit tento problém a správně
reagovat, avšak každý by se měl pokusit pomoci. Není to věc pouze učitelů, je však
nutné, aby si právě učitel uvědomil, že na řešení situace není sám a není ani v jeho
kompetenci vyřešit těžký případ. Jeho pomoc je však nepostradatelná.
Doufám, že nejen učitelé, ale i všichni ostatní nebudou lhostejní к násilím na
dětech.
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Příloha č.l

Dotazník pro učitele ZŠ
Dobrý den,
jsem studentka 5 ročníku Pedagogické fakulty UK, obor Učitelství pro l.st. ZŠ a tento
dotazník bude anonymně zpracován do diplomové práce na téma syndrom tělesně týraných
dětí. Každý vyplněný dotazník mi velice pomůže při mé práci.
1. Máte představu o tom, kam se obrátit o pomoc při zjištění, že váš žák je tělesně týrán?
ANO-NE
Pokud ano, kam

2. Setkal/a jste se ve své učitelské praxi s problémem tělesně týraného dítěte ve vaší třídě?
ANO-NE
Pokud

ano,

jaký

byl

váš

první

krok

v řešení

nastalé

situace

3. Myslíte si, že učitelé jsou dostatečně informovaní o problematice tělesně týraných dětí?
ANO-NE

4. Myslíte si, že přednáška pro učitele na téma tělesně týraných dětí by byla přínosem?
ANO-NE

5.

O

problematice

tělesně

dozvěděl/a

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.
Petra Plíšková

týraných

dětí

jsem

se

nejvíce

Příloha č.2
v

Dotazník pro učitele ZS
Dobrý den,
jsem studentka 5 ročníku Pedagogické fakulty UK, obor Učitelství pro l.st. ZŠ a tento
dotazník bude anonymně zpracován do diplomové práce na téma syndrom tělesně týraných
dětí. Každý vyplněný dotazník mi velice pomůže při mé práci.
1. Máte představu o tom, kam se obrátit o pomoc při zjištění, že váš žák je tělesně týrán?
ANO/- NE

,

Pokud ano. kam.M.

Ш-jÚL'l

...

2. Setkal/a jste se ve své učitelské praxi s problémem tělesně týraného dítěte ve vaší třídě?
ANO-NÇ/
Pokud

ano,

jaký

byl

váš

první

krok

v řešení

nastalé

situace

3. Myslíte si, že učitelé jsou dostatečně informovaní o problematice tělesně týraných dětí?
ANO ^ NE
ÍX
4. Myslíte si, že přednáška pro učitele na téma tělesně týraných dětí by byla přínosem?
ANO ^ NE

5.

O

dozvěděl/a.

problematice

tělesně

'

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.
Petra Plíšková

týraných

dětí

jsem

se

nejvíce

Příloha č.3

In
formace pro odbory školství krajských úřadů, předškolní zařízení, školy a školská
zařízení

Čj.: 25 884/2003-24
V Praze 13. října 2003
Věstník MŠMTč. 11/2003
Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR
při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži
páchané

1. Úvod

Informace o spolupráci škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při
vyšetřování kriminality dětí a mládeže je opětovným připomenutím toho, že včasná
prevence v oblasti sociálně patologických jevů je závažné téma, kterému musí být
věnována

pozornost. Prevence musí být prováděna systémově a kontinuálně,

v optimálním případě se prevence a zdravý životní styl stávají přirozenou součástí života
školy a školského zařízení. Mnoho aktivit využitelných pro osvojení si zdravého
životního stylu a metodiky prevence nelze pouze vyčíst z manuálů, metodik a příruček.
Je třeba se odborně vzdělávat v teoretické i praktické rovině této problematiky.

Spolupráce Policie ČR a resortu školství je realizována v rámci prevence sociálně
patologických jevů a mnohdy i při řešení problémů vzniklých v souvislosti s těmito jevy ve
školách a školských zařízeních. V návaznosti na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní
ochraně dětí upravuje Závazný pokyn Policejního prezidenta č. 8/ 2002 systém práce a
postupy policistů v oblasti preventivně výchovného působení na děti a mládež a v oblasti
odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži.

Se sociálně patologickými jevy, mezi které patří zejména problematika násilí, šikany
a zneužívání návykových látek, se setkáváme ve větší či menší míře na všech typech škol i ve

školských zařízeních. Z tohoto důvodu by měla být navázána školami a předškolními a
školskými zařízeními spolupráce s Policií ČR preventivně, nikoliv až při řešení problémů
spojených s výskytem těchto jevů.

Vedení školy nebo školského zařízení spolupracuje s obvodním oddělením Policie
V

V

V

V

CR a specialistou OR PCR podle místa příslušnosti subjektu. Škola, školské zařízení by
měly navázat kontakt jednak s vedoucím tohoto oddělení s policistou s územní odpovědností
v místě. Ve škole a školském zařízení jsou dostupná telefonní čísla, kam se v případě nutnosti
obrátit a jak postupovat v případě zjištění závažných sociálně patologických jevů.
Problémy spojené s drogami, násilím, šikanou a dalšími asociálními jevy je třeba řešit ve
vzájemné spolupráci s rodiči v souladu s právními předpisy. I v tomto případě je optimální
využít předem dohodnuté postupy.
Školy a školská zařízení by v rámci preventivních programů a projektů měly být
v kontaktu s Preventivními informačními skupinami Policie ČR (PIS), které jsou
zřizovány při krajských, okresních a městských ředitelstvích Policie ČR. Činnost těchto
skupin je informační a poradenská. Při plánování, tvorbě a realizaci preventivní strategie
vycházejí tyto skupiny z bezpečnostní situace příslušné oblasti, ze znalosti trestné činnosti
motivované

mimo

nealkoholovou

jiné

obchodem

toxikománií,

s drogami,

hracími

delikty

automaty

www.mvcr.cz/prevence/obcanum/pis/adresar.html.

spojenými

apod.

s alkoholovou

Adresář

PIS

i

viz.:

Školy a školská zařízení při znalosti

situace v regionu a místě mohou pak optimálně přizpůsobit nebo aktualizovat své preventivní
programy a využít lektorských služeb policistů v oblasti prevence sociálně patologických
jevů.

Prevence a oznamování podezření na trestnou činnost dětí a mládeže a trestnou
činnost páchanou na dětech a mládeži je důležitým okruhem spolupráce školy s policií.
Oznamovací povinnost je dána ustanoveními § 167 a 168 trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve
znění pozdějších předpisů č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nepřekažení
trestného činu a neoznámení trestného činu), kdy je trestný ten, kdo spáchání nebo dokončení
uvedených trestných činů nepřekazí, nebo jejich spáchání neoznámí (např.: trestné činy týrání
svěřené osoby, vraždy, loupeže, pohlavního zneužívání, znásilnění, drogové delikty,
majetková trestná činnost apod.).

Všichni zaměstnanci škol a školských zařízení zřizovaných MŠMT, krajem nebo obcí
mají kromě výše uvedené zákonné povinnosti navíc oznamovací povinnost dle Pracovního
řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení ěl. 13, odst. 13: "Všichni zaměstnanci
ohlašují řediteli školy své poznatky, které svědčí o tom, že žák užívá omamné látky, dopouští
se gamblerství, šikany, trestné činnosti nebo je ohrožen jinými sociálně patologickými jevy,
dále je-li vystaven šikaně či týrání, případně jinému nežádoucímu zacházení ve škole i mimo
školu".

К předcházení možným trestným činům mládeže a na mládeži by měl vést i řádný
výkon dohledu nad nezletilými podle § 422 občanského zákoníku. Toho se týká zejména čl.
14, odst. 1 Pracovního řádu a další školské předpisy. I při vyšetřování školních úrazů je
možno někdy zjistit souvislost s trestnou činností. Pokud jde o trestné činy páchané na dětech
a mládeži, jde zejména o tělesné týrání, psychické týrání, pohlavní zneužívání a týrání, citové
týrání, zanedbávání, ale i šikanování.

2.

Věkové kategorie

Pro potřeby předloženého materiálu nebylo možné sjednotit terminologii, která se týká
vymezení věku žáků. Důvodem je obecná nejednotnost těchto pojmů, která je dána odlišnými
kritérii pro věkové vymezení z pohledu Úmluvy o právech dítěte, trestního práva apod. Níže
uvedená tabulka vymezuje pojetí jednotlivých kategorií v resortu školství, Policii ČR a trestně
právních předpisech:

vymezení dané kategorie subjektem
věková
kategorie
dítě

resort školství

Závazný pokyn
policejního prezidenta
č. 8/2002
v souladu s Úmluvou každá osoba mladší 18
0 právech dítěte je za let í v případě, že
dítě
považována zletilost nabyla před
dosažením tohoto věku
osoba do 18 let věku
podle
zvláštního
předpisu;
kde
se
v tomto
závazném
pokynu
hovoří
o

trestně právní předpis

mládeži, rozumí se tím
mladistvý

t é ž dítě
15-18 let

§ 8 zákona č. 40/1964 Sb., ve

znění pozdějších předpisů
(občanský
zákoník)
je
stanovena způsobilost fyzické
osoby к právním úkonům a
podmínky vzniku zletilosti.
mládež

osoby od 18 let - 26
let věku

nezletilý

3.

§ 8 a 9 zákona č. 40/1964 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů
(občanský zákoník)

Vstup policie do školy

Ředitelé škol nemohou bránit policii ve vstupu do škol vzhledem к obecným
ustanovením trestně právních předpisů o povinné pomoci policejním orgánům. Ředitel
tedy poskytne v případě, že je o to policií požádán, vhodnou místnost к výslechu žáka ve
škole. Nejde samozřejmě jen o striktní dodržování předpisů, ale měla by zde existovat snaha o
maximálně dobrou spolupráci pracovníků obou subjektů, vzájemný respekt a vstřícnost v
zájmu dětí a mládeže i v obecném zájmu.

4.

Předvolání a předvedení

Policie může nezletilého předvolat nebo i předvést. Ve školách lze od nezletilých
žáků vyžadovat podání vysvětlení, provádět výslech svědka, výslech osoby podezřelé nebo
výslech obviněného poté, kdy je ředitel školy nebo jeho zástupce seznámen s předmětem
policejního úkonu včetně důvodů, jež к němu vedou. To se týká i případného uvolnění
žáka ze školy pro potřebu policie, např. к rekonstrukci na místě činu, rekognici, označení
míst páchání trestné činnosti, к vydání věci, к výslechu či podání vysvětlení na útvaru policie.
Jedná se tedy o všechny policejní úkony ve smyslu zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve
znění pozdějších předpisů, ať již jde o poškozeného, svědka či pachatele protiprávního
jednání.

Z § 422 občanského zákoníku vyplývá, že škole přísluší vykonávat náležitý dohled
nad nezletilými žáky. Tato povinnost a odpovědnost přísluší především rodičům, ale i těm,
kteří přechodně tento dohled vykonávají. Pedagogický dozor nad žáky je zásadním prvkem
v ustanoveních předpisů, které upravují povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví ve
školství.

Pokud má být předvolání nebo předvedení a výslech žáka - dítěte provedeno ve škole
a z důvodu zajištění, aby nebylo mařeno další vyšetřování, není předem vyrozuměn zákonný
zástupce žáka, je žádoucí, aby škola zajistila přítomnost pedagoga, neboť za žáka v době
vyučování škola odpovídá. Ředitel školy by měl stanovit odpovědnou osobu, která bude
zajišťovat uvedený dohled.

Pokud jde o omluvení nepřítomnosti žáka z důvodu předvolání nebo předvedení,
postup vyplývá opět z obecně povinné součinnosti s vyšetřujícími orgány podle trestně
právních předpisů.

Policista je povinen při výkonu své pravomoci prokázat svou příslušnost к policii, a to
stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální
policie nebo ústním prohlášením "policie" (ustaň. § 10 odst. 1 a 2 zák. č. 283/1991 Sb.).
V případě nějaké pochybnosti, pokud jde o totožnost příslušníka policie (zvláště v
případě předvedení dítěte mimo školu), je nejjednodušší m způsobem ověření totožnosti
telefonický dotaz na pracoviště policie, které dotyčný příslušník uvedl a služebním průkazem
či odznakem služby kriminální policie a vyšetřování doložil. Výše uvedený postup byl
dohodnut se zástupci služby kriminální policie a vyšetřování.

5. Postup při předvolání, předvedení nebo zajištění žáka

Postup při předvolání osoby mladší 15 let řeší Závazný pokyn policejního prezidenta
č. 8/2002 v čl. 8 odst. 1 a s odkazem na § 12 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění
pozdějších předpisů,: "Osobu mladší 15 let lze předvolat к podání vysvětlení nebo jinému
úkonu pouze prostřednictvím jeho zákonného zástupce, orgánu sociálně právní ochrany nebo
prostřednictvím školy, jíž je žákem, nebo jiného obdobného zařízení."

Postup při předvedení dítěte řeší čl. 8 odst. 10 zmíněného Závazného pokynu
policejního prezidenta ve smyslu § 13 odst. 6 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR ve znění
pozdějších předpisů: "Vyžaduje-li závažnost a neodkladnost prováděného šetření předvedení
osoby mladší 15 let na útvar policie, je předvedení prováděno zpravidla policisty v
občanském oděvu za použití civilního vozidla. Specialista zajistí bezprostředně po předvedení
přítomnost osoby způsobilé к jejímu střežení i к případné účasti na služebních úkonech. Je-li

předvedení provedeno ze školy nebo zařízení, specialista zajistí přítomnost třetí osoby po
celou dobu služebního zákroku i služebních úkonů. Pominou-li důvody předvedení, osobu
mladší 15 let předá zpět do školy nebo zařízení, ze kterého byla předvedena, nebo ji předá
zákonnému zástupci."

Další povinnost ukládá policii § 14 odst. 4 téhož zákona:"Po zajištění je policista
povinen na žádost osoby zajištěné vyrozumět o této skutečnosti některou z osob uvedených v
§ 12 odst. 3, případně jinou jím určenou osobu. Jedná-li se o osobu mladší 18 let, je policista
povinen ihned vyrozumět zákonného zástupce této osoby. V případě zajištění osoby mladší 15
let, vždy též bez odkladu vyrozumí orgán sociálně-právní ochrany mládeže".

6. Podání vysvětlení žáka

Podle Zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších
předpisů, je policista oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět
к objasnění skutečností důležitých pro odhalení přestupku a jeho pachatele, jakož i pro
vypátrání hledaných nebo pohřešovaných osob a věcí.

Podat vysvětlení dle § 12 odst. 1 uvedeného zákona je osoba povinna vyhovět ihned v
případě, že jde o závažnou trestnou činnost.

Pokud jsou tato vysvětlení požadována od dítěte, podle

odst. 4 čl. 8 Závazného

pokynu policejního prezidenta č. 8/2002 je třeba o úkonu předem vyrozumět jeho zákonného
zástupce. To neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zákonného zástupce
nelze zajistit. Na způsobu vyrozumění se domluví policista s vedením školy nebo zařízení.
Dle odst. 6 čl. 8 uvedeného závazného pokynu rozhodne policista vzhledem к okolnostem,
závažnosti nebo složitosti případu, zda přibere třetí osobu к podání vysvětlení osobou mladší
15 let.

7. Výslech žáka

Škola musí o výslechu žáka předem vyrozumět zákonného zástupce dítěte (Pracovní
řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č.j.: 14 269/01-26 čl. 8 odst.2 a 3 ), pokud tak
již neučinila Policie České republiky (Závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 odst.4 čl. 8).

V případech, kdy by mohlo být takovým oznámením mařeno další vyšetřování

a po

předchozí dohodě s odpovědným pracovníkem policie, vyrozumí škola zákonného zástupce
bezprostředně po souhlasu policie. Sdělení v nevhodnou dobu by například mohlo v některých
případech ohrozit i bezpečnost dítěte (např. týrání nebo zneužívání v rodině, podpora trestné
činnosti v rodině atp.).

Podle ustaň. § 102 odst. 1 trestního řádu a zákona o Policii ČR mohou být mladiství
vyslýcháni bez účasti osob vykonávajících dohled nad nezletilými.

Ve smyslu trestně právních norem je však stanoveno, že u mladistvých obviněných je
nutná obhajoba ( § 36 odst. 1 písm. c) tr. řádu ). Obhájce se tedy povinně zúčastňuje všech
úkonů trestního řízení včetně výslechu. Přítomen může být dále znalec, konzultant či
tlumočník. Jiná situace však nastává při výslechu dětí, kdy platí i ustanovení § 158 odst. 4
trestního řádu č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o povinnosti informovat
zákonné zástupce před započetím úkonu; to neplatí, jestliže provedení úkonu nelze odložit a
vyrozumění zákonného zástupce nelze zajistit. Povinnost ustanovit mladistvému obviněnému
obhájce a informovat zákonné zástupce před výslechem dětí o této skutečnosti nenáleží
řediteli školy popř. školského zařízení, ale jedná se podle § 158 odst. 4 trestního řádu č.
140/1961 Sb. o povinnost orgánů činných v trestním řízení.

Školy a školská zařízení mají pochopitelně zájem, aby bylo respektováno v prvé řadě
předvolání prostřednictvím zákonných zástupců. Současně je ovšem jasné, že ve značné míře
jsou vyšetřovány děti z problémových rodin, z rodin, kde rodiče často trestnou činnost dětí
kryjí nebo se nacházejí v roli pachatele a nemají zájem na jejím řádném vyšetření. Je proto
nutné individuálně posuzovat konkrétní situaci a snažit se vyjít policii vstříc, i když to
znamená určitou zátěž pro pracovníky školy, zvláště v situaci, kdy je zapotřebí předvést dítě
nebo mladistvého na příslušnou součást policie.

Současně je nutno připomenout, že i pro děti a mládež v plné míře platí presumpce
neviny, jakož i striktní ochrana jejich práv včetně práva na obhajobu a práva odepřít výpověď
na jedné straně a dodržování povinností včetně státem uložené nebo uznané povinnosti
mlčenlivosti na straně druhé. Není snad ani nutné připomínat, že dítě nemůže a nesmí být ani
slovně v souvislosti s výslechem napadáno nebo jinak sankcionováno. Pokud by bylo dítě

předvedeno ze školy, je nutné, aby už i po cestě byl přítomen pedagog či jiná osoba к tomuto
určená.

V předškolních zařízeních je třeba uvedené postupy vždy uplatňovat zvlášť citlivě a
opatrně.

8. Neomluvená absence žáka

Závažným problémem je i hlášení neomluvené absence. Je třeba vycházet z § 31
zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o přestupcích, který označuje jako
přestupek ohrožení výchovy a vzdělávání nezletilců zejména skutečnost, že dítě není
přihlášeno к povinné školní docházce nebo dojde к zanedbávání péče o ni. Dále je to § 217
trestního zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který zakotvuje jako
ohrožování mravní výchovy mládeže vydání (i z nedbalosti) osoby mladší 18 let v nebezpečí
zpustnutí (např.: umožněním vést zahálčivý život).

Danou otázku řeší Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
č.j. 10194/2002-14 ze dne 11. března 2002 к jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, který je v souladu s § 12 odst. 1 zákona č.
564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění
pozdějších předpisů, vymezující jednotný postup při uvolňování a omlouvání žáků základních
a středních škol z vyučování a při prevenci a postihu záškoláctví na základních a středních
školách. Výše uvedený materiál uvádí konkrétní počty zameškaných neomluvených hodin
v průběhu školního roku a opatření včetně postupů, které mohou následovat ze strany školy.

9. Závěrečná ustanovení

Zrušuje se platnost Informace pro školské úřady, školy a předškolní zařízení
Spolupráce škol a předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality
dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané č.j. 14 144/98-22 z 9. července
1998.

Tato informace nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku MŠMT.

PaedDr. Jaroslav Müllner v.r.
náměstek ministryně školství mládeže a tělovýchovy
http://www.msmtxz/vzdelavani/snoluDrace-preH.knlnich-a-skokkych- 2 arizeni-.s-polirii-.r
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