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Abstrakt

Diplomová práce Ochrana obětí trestných činů a média: zveřejňování informací 

o týraných dětech před a po přijetí  novely trestního řádu v roce 2009 se zabývá 

problémem sekundární viktimizace způsobené médii. Zaměřuje se konkrétně na týrané 

děti a zveřejňování informací vedoucích k jejich identifikaci v celostátních denících. 

Srovnává přitom situaci před a po přijetí novely trestního řádu v roce 2009. Tento zákon 

zavedl opatření směřující k lepší ochraně soukromí obětí kriminality, přičemž zvláštní 

pozornost věnoval nezletilým obětem a obětem některých zvlášť závažných trestných 

činů. Práce porovnává výskyt informací o týraných dětech umožňujících zjištění jejich 

totožnosti v letech 2008 a 2011 ve třech nejčtenějších českých denících – Mladé frontě 

Dnes, Právu a Blesku. Konkrétně se zajímá o následující údaje: jméno a příjmení oběti, 

jejích rodinných příslušníků, údaje o místě bydliště, fotografie oběti, jejích rodinných 

příslušníků či místa bydliště. Kromě toho také zkoumá, odkud novináři takové údaje 

či fotografie získávají. Hlavním cílem práce je zjistit, jaký měla novela zákona dopad, 

tedy jestli se po jejím přijetí ve sledovaných médiích objevovalo méně citlivých 

informací o týraných dětech než před ním. Metodami práce jsou kvantitativní obsahová 

analýza a komparace. 



Abstract

The thesis Protection of Crime Victims and the Media: Publishing of Mistreated 

Children Information before and after Passing the Law of Criminal Procedure 

Amendment in 2009 deals with the problem of secondary victimization caused by the 

media. More specifically, it focuses on the mistreated children and publishing that kind 

of information about them which enable their identification. It is concerned with 

the nationwide daily press and compares the situation before and after passing the Law 

of Criminal Procedure Amendment in 2009. This amendment introduced measures 

towards better privacy protection of crime victims with a special respect to underage 

victims and victims of some exceptionally serious crimes. The thesis compares 

the occurrence of information which enable identification of mistreated children in 2008 

and 2011 in the three most popular nationwide dailies – Mlada fronta Dnes, Pravo and 

Blesk. It is interested in the following information: names and surnames of the victims 

and their family members, residence location, photos of the victims, their family 

members and their residence location. Apart from that it also examines where 

journalists get those information and photos from. The main aim is to find out what was 

the impact of the amendment, it means whether there are less information enabling 

identification of the mistreated children in the selected dailies after passing of the law 

than before. The applied methods are quantitative content analysis and comparison. 

Klíčová slova
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Úvod
Svobodná média jsou jedním ze znaků fungující demokratické společnosti 

a jejich činnost je zpravidla vnímána pozitivně. Svoboda projevu je coby jedno ze 

základních lidských práv zakotvena v řadě mezinárodních dokumentů a úmluv a patří 

k základům každého demokratického politického systému. V České republice je toto 

právo ošetřeno v Listině základních práv a svobod,1 která je součástí českého ústavního 

pořádku. Nezávislá, a tudíž správně fungující média, se podílejí na informovanosti 

občanů, a jejich činnost tak je ve veřejném zájmu. 

Není tomu tak ale vždy. Jedním z případů, kdy může být činnost médií 

problematická, je referování o trestných činech a především pak o obětech trestných 

činů. Do konfliktu se zde dostává právo na informace a veřejný zájem na straně jedné 

a ochrana oběti před přílišnou medializací jejího utrpení na straně druhé. Nadměrná 

medializace případu totiž může znamenat výrazný zásah do soukromí oběti, 

zkomplikovat její vyrovnávání se se situací, a přispět tak k její opětovné, tedy 

sekundární viktimizaci.2 A to zejména za podmínky, kdy sdělovací prostředky zveřejní 

osobní údaje nebo fotografie oběti umožňující odhalit její totožnost. Za závažné 

považuji v tomto ohledu zejména ty případy, kdy média informují o trestných činech 

hrubě narušujících lidskou důstojnost, jako je například znásilnění, nebo o trestných 

činech spáchaných na zvlášť zranitelných obětech, především pak na dětech. 

V minulém desetiletí věnovala česká média poměrně výrazný prostor kauzám 

týraných dětí. Bohužel však o těchto případech informovala často velmi necitlivě. 

Sdělovací prostředky zveřejňovaly mnohdy velmi podrobné informace o jednotlivých 

případech, a to včetně celých jmen a fotografií týraných dětí.3 Tento trend vyvrcholil 

v letech 2007–2008 takzvanou „kuřimskou kauzou“. Způsob, jakým média o tomto 

případu informovala, znamenal jak vážné narušení soukromí obětí, tak porušení 

etických novinářských zásad. Navíc prostor, který mu sdělovací prostředky věnovaly, 

neměl do té doby u případů týraných dětí obdoby a umožnil lidem sledovat kauzu takřka 

v přímém přenosu.4

Právě v reakci na tento a předchozí podobné případy prosadili politici v roce 

2009 přijetí zákona č. 52/2009 Sb., který nabyl účinnosti 1. dubna 2009. Tento předpis, 

                                               
1 Odst. 17 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona 
č. 162/1998 Sb.
2 Definice a popis sekundární viktimizace viz podkapitola 2.2.3.
3 Přehled několika nejvýraznějších kauz viz podkapitola 3.3.2. 
4 Kuřimská kauza viz podkapitola 3.3.2. 
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známý spíše pod označením „náhubkový“ zákon, novelizoval trestní řád a některé další 

zákony. Kromě kontroverzního zákazu zveřejňování informací z policejních odposlechů 

zakotvil také přísnější pravidla pro publikování údajů vedoucích k určení totožnosti 

obětí trestných činů. Zvláštní pozornost přitom věnoval obětem některých zvlášť 

závažných a na lidskou důstojnost útočících trestných činů a obětem mladším osmnácti 

let. V těchto případech zakázal zákon uveřejnit informace, na jejichž základě by bylo 

možné oběti identifikovat, úplně.5

Ve své diplomové práci porovnávám situaci před a po přijetí novely, jde mi tedy 

o zhodnocení toho, jaký mělo přijetí zákona dopad na zveřejňování informací o obětech 

trestných činů, konkrétně o týraných dětech. Předmětem mé analýzy je výhradně denní 

tisk, konkrétně Blesk, Mladá fronta Dnes a Právo coby tři dlouhodobě nejprodávanější 

celostátní deníky na českém trhu.6

Podobný výzkum zatím v českém prostředí chybí. Existují sice odborné práce, 

které se zabývají tematikou sekundární viktimizace způsobené médii a některé se 

zaměřují přímo na problematiku týraných dětí. Jiné se zase věnují referování 

sdělovacích prostředků o jednom konkrétním případu, zpravidla o týrání dětí v Kuřimi. 

Žádná z nich se ale dosud nezaměřila na to, jaký reálný dopad mělo přijetí výše 

zmíněného zákona. Jde přitom o zásadní legislativní krok, neboť do té doby byla 

ochrana obětí trestných činů v tomto ohledu nedostatečná.7

Pro účely práce používám metody komparace a kvantitativní obsahové analýzy. 

Cílem výzkumu je kvantifikace výskytu osobních údajů vedoucích k odhalení totožnosti 

týraného dítěte ve vybraných denících. Z časového hlediska pak srovnávám roky 2008 

a 2011. Rok 2008 byl posledním před změnou zákona. Rok 2011 jsem zvolila z toho 

důvodu, že od vstupu novely v platnost tehdy uběhly dva roky. Domnívám se totiž, že 

v té době měla být nová pravidla už dostatečně „zaběhnutá“, a novináři proto neměli mít 

s jejich dodržováním problémy. 

Pokud jde o konkrétní údaje o týraných dětech, sledovala jsem výskyt jmen 

a příjmení obětí, jejich příbuzných, informace o místě bydliště a fotografie dětí, jejich 

příbuzných a místa bydliště. Kromě toho jsem se zajímala také o zdroje těchto informací 

a fotografií, protože tyto poznatky mohou ukázat, kdo všechno se na viktimizaci obětí 

podílí. 

                                               
5 Zákon stanoví výjimky viz podkapitola 3.3.3. 
6 Ověřovaná data – periodický tisk. ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku. [online] [cit. 2013-03-
09] Dostupné na < http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk/ >
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Po zralé úvaze jsem se rozhodla vyjmout z výzkumu mediální pokrytí kuřimské 

kauzy, jejíž závěr částečně zasahuje do výběrového souboru dat. Obrovský prostor, 

který novináři tomuto jednomu konkrétnímu případu věnovali, by totiž mohl zkreslit 

data o celkovém počtu článků o týraných dětech. Navíc právě tuto kauzu a referování 

médií o ní už některé práce reflektovaly.8

Stanovila jsem si následující hypotézy, jejichž pravdivost budu chtít prokázat 

či vyvrátit: 

 celkový počet článků v roce 2011 oproti roku 2008 klesne, přesto se 

v roce 2011 objeví případy, kdy novináři zveřejní osobní údaje 

umožňující určení totožnosti dítěte

 úbytek počtu článků bude výraznější u Mladé fronty Dnes a Práva

 nejvíce článků o týraných dětech zveřejní v obou letech deník Blesk

 nejvíce osobních údajů a fotografií obětí zveřejní v obou letech deník 

Blesk (včetně největšího počtu velkých fotografií a snímků 

s rozeznatelným obličejem dětí)

 nejvíce článků na titulní straně zveřejní v obou letech deník Blesk.

Oproti původní tezi jsem upravila rámcovou strukturu textu. Obsah zůstal stejný, 

ale změnilo se pořadí jednotlivých kapitol, navíc jsem první kapitolu rozdělila vzhledem 

k jejímu rozsahu na dvě. V původní verzi následovala po teoretickém úvodu 

a definování klíčových pojmů první část výzkumu zaměřená na rok 2008. Teprve poté 

mělo dojít k vysvětlení významu novely trestního řádu a následovat měla druhá část 

výzkumu zabývající se rokem 2011. Z důvodu lepšího zasazení do kontextu 

a názornějšího srovnání situace před a po změně zákona ale považuji za vhodnější 

následující členění kapitol.

Úvodní teoretická část obsahuje tři kapitoly. První se věnuje problematice týrání, 

zneužívání a zanedbávání dětí. Definuje některé související pojmy jako jsou dítě nebo 

syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte a ukazuje, jaké trestné činy 

                                                                                                                                         
7 Viz podkapitola 3.2. 
8 K tématu existují diplomové práce např. Havelková, Eva: Etické problémy mediální kauzy: Kauza 
Kuřim jako mezník v etickém přístupu médií. Bakalářská práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta 
multimediálních komunikací, 2011. Vedoucí práce Svatava Navrátilová; Kašuba, Jan: Kuřimská kauza. 
Bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita, Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky, 2011. 
Vedoucí práce Kateřina Thelenová; Plhoň, Tomáš: Komparace zpravodajství České televize a televize 
Nova o kauze Kuřim. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky, 2009. Vedoucí práce Alice Tejkalová; Vališová, Lenka: Syndrom 
CAN a druhotná viktimizace oběti ze strany médií: Kauza Kuřim. Bakalářská práce. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra praktické teologie, 2011. Vedoucí práce Alois Křišťan. 



6

zná v této souvislosti trestní zákoník. Kromě toho nabídne i statistiku počtu případů 

týrání dětí v České republice. Druhá kapitola se detailněji zabývá problémem 

sekundární viktimizace. Definuje ji, vysvětluje rozdíl mezi primární a sekundární 

viktimizací a vysvětluje, jaké dopady má na oběť trestného činu. Zejména pak na oběti 

zvlášť zranitelné, jako jsou právě děti. Podrobněji se zabývá také podílem médií na 

sekundární viktimizaci oběti. Třetí kapitola pak postihuje právní stránku věci. V první 

řadě vysvětluje rozdíl mezi obětí a poškozeným. Srovnává míru ochrany soukromí obětí 

trestných činů před a po přijetí zákona č. 52/2009 Sb. a ukazuje, co k novele vedlo. 

Zmiňuje některé mediální kauzy, které zákonu předcházely, a stručně shrnuje i novelu 

zákona z roku 2011. 

Praktická část nejprve detailně popisuje metodiku práce. Definuje kódovací 

jednotku, charakterizuje jednotlivé proměnné a hodnoty, kterých mohou nabývat. 

Definice proměnných a způsob jejich křížení byly konzultovány se socioložkou. 

Na finální část věnovanou výsledkům výzkumu navazuje diskutující závěr. 

Co se týče pramenů, hlavním primárním zdrojem byly samozřejmě články ze tří 

výše zmíněných zkoumaných deníků. Jejich úplný přehled je v příloze na konci práce. 

Mezi další primární zdroje, které jsem použila, pak patří zejména text zákona 

č. 52/2009 Sb. (a dalších souvisejících zákonů), příslušné sněmovní tisky včetně 

důvodových zpráv či stenografické záznamy související s procesem projednávání 

a schvalování novely.

Hlavní sekundární zdroje pak lze rozdělit do pěti tematických skupin.

První z nich představují zdroje týkající se problematiky týrání dětí. K těm patří 

publikace o sociálně-patologických jevech, konkrétně pak kniha Slavomila Fischera 

a Jiřího Škody Sociální patologie: analýza příčin a možnosti ovlivňování závažných 

sociálně patologických jevů (2009) a skripta Milana Veselého Vybrané kapitoly ze 

sociální patologie (2011). Výhradně týraným dětem se pak věnuje kolektiv autorů pod 

vedením Jiřího Dunovského, Zdeňka Dytrycha a Zdeňka Matějčka v příručce Týrané, 

zneužívané a zanedbávané dítě (1995). 

Druhou tématickou skupinou je problematika obětí trestného činu a sekundární 

viktimizace. Zejména pak situace, kdy dochází k sekundární viktimizaci zvlášť 

zranitelných obětí, kterými jsou mimo jiné právě děti. Při vysvětlování této 

problematiky jsem vycházela hlavně z publikace Pomoc obětem (a svědkům) trestných 

činů: příručka pro pomáhající profese (2007) zpracované kolektivem autorů pod 

vedením Ludmily Čírtkové a Petry Vitoušové. Vztahu mezi obětí a novináři se pak 
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věnuje příručka Novináři a oběti trestných činů (2008) autorů Štěpána Vymětala, Petry 

Vitoušové a dalších. 

Výzkumem toho, jak média o obětech trestných činů informují, se zabývají dva 

z použitých zdrojů, oba zahraniční provenience. Jednak jde o článek Roberta Mawbyho 

a Judith Brown „Newspaper Images of the Victim: A British Study“, který vyšel v roce 

1984 v časopise Victimology: An International Journal. Studie analyzuje pokrytí 

trestných činů v britském denním tisku v červnu 1979. Zaměřuje se přitom na detaily 

o obětech, vnímání trestných činů veřejností a na hodnoty ovlivňující výběr těchto zpráv 

pro mediální zpracování. Dále jde o publikaci Kriminalitätsopfer in der 

Zeitungsberichterstattung. Folgen der Berichterstattung aus der Perspektive der Opfer

(1995) autorů Michaela Kunczika a Wolfganga Bleha. Ti se zaměřují zejména na 

následky, které má referování médií o trestných činech pro jejich pro oběti. Autoři 

chápou medializaci takových událostí jako viktimizační problém a při jeho zkoumání

uplatňují několik pohledů (obsahovou analýzu médií či přístupy komunikačního 

a psychologického výzkumu).

V českém prostředí zatím chybí obsahová analýza, která by hlouběji zkoumala, 

jak média o obětech trestných činů informují a jaké údaje o nich zveřejňují. Nicméně 

existují příspěvky k podílu sdělovacích prostředků na sekundární viktimizaci. Pro účely 

této práce jsem využila zejména článek Václava Moravce a Karla Paulíka „Medializace 

vybraných případů týraných dětí a její negativní důsledky“, který vyšel v roce 2011 

v časopise Psychologie a její kontexty. 

Pokud jde o právní stránku věci, pro vysvětlení toho, co novela trestního řádu 

přinesla, jsem kromě výše zmíněného textu zákona a příslušných důvodových zpráv 

využila především komentář k trestnímu řádu Jaroslava Fenyka, Igora Stříže a dalších 

autorů Trestní zákoník a trestní řád: průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou

(2010). 

Konečně jako průvodce k metodologické části práce mi posloužila publikace 

Metody výzkumu médií (2010) Tomáše Trampoty a Martiny Vojtěchovské a také 

sborník Analýza obsahu mediálních sdělení (2011) uspořádaný Irenou Reifovou. 
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1 Týrání dětí

1.1 Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

1.1.1 Dítě 

Podle některých zákonů, např. podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, je 

dítětem osoba mladší patnácti let.9 Také trestní odpovědnost platí v České republice pro 

osoby od patnácti let výše. Pro účely této práce je ale klíčová definice dítěte vycházející 

ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který za dítě označuje nezletilou osobu, tedy 

osobu mladší osmnácti let.10 Odkazuje přitom na Úmluvu o právech dítěte a občanský 

zákoník. Úmluva o právech dítěte považuje za dítě každou lidskou bytost mladší 

osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti

dosaženo dříve.11 Občanský zákoník pak dodává, že zletilostí se nabývá dovršením 

osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením 

manželství.12

1.1.2 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 
(CAN)

Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (i v české literatuře se 

používá anglická zkratka CAN – Child Abuse and Neglect) patří k nejzávaznějším 

negativním jevům v rodinách, souhrnně označovaným jako poruchy rodičovské role 

(Fischer, Škoda, 2009, s. 140). Jde o jakékoliv nenáhodné, preventabilní13, vědomé 

(případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, jež je 

v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní 

i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt (Dunovský, Dytrych, 

Matějček, 1995, s. 24). 

Podle Veselého proto tvoří nejvýznamnější charakteristiku týraného 

a zneužívaného dítěte dvě skutečnosti (Veselý, 2011, s. 30):

                                               
9 § 2 odst. 1b) zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění 
pozdějších předpisů. 
10 §2 odst. 1. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Convention on the Rights of the Child, Par. 1. United Nations, Office of the High Commissioner for 
Human Rights. [online] [cit. 2013-05-16] Dostupné z
< http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx > 
12 §8 odst 2. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
13 Lze mu předcházet. 
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1) dítěti někdo ubližuje, ono tím psychicky či fyzicky trpí a tato zkušenost 

ohrožuje jeho další vývoj 

2) osoby, které dítě týrají, jsou velmi často rodiče, kteří by pro ně naopak 

měli představovat jistotu a bezpečí. 

Syndrom CAN je velmi různorodý, ať už jde o příčiny, mechanismy, charakter, 

závažnost a dopad na dítě a jeho okolí. Zároveň nejde pouze o osobu, která dítě týrá, ale 

roli hrají také další prvky procesu, jako jsou jiné zúčastněné osoby nebo podmínky, 

v nichž se problém odehrává. Ty jsou určeny především společenskými zvyklostmi 

souvisejícími se vztahem dětí a dospělých, důležitostí, jakou společnost přikládá 

rodičovství, a také tím, jak je takové jednání posuzováno z právního hlediska. 

Nezanedbatelnou roli hrají také osobnosti týrajících (rodičů) a týraných (dětí) 

(Dunovský, Dytrych, Matějček, 1995, s. 15). Jde tedy o velmi složitý společenský jev, do 

něhož se promítají či se na něm účastní více či méně všechny oblasti života člověka, 

rodiny i společnosti (Dunovský, Dytrych, Matějček, 1995, s. 20).

Zároveň je třeba zdůraznit, že na vzniku syndromu CAN se nepodílí pouze akce, 

tedy útok či jakákoliv forma násilí na dítěti, ale také ne-akce, to znamená nedostatek 

péče nebo nesprávná výchova, izolace, zanedbávání dítěte apod. (Dunovský, Dytrych, 

Matějček, 1995, s. 24). 

Týrané děti většinou nejsou schopné požádat okolí o pomoc. Takové děti totiž 

jiné jednání nezažily, a tudíž je považují za normální. Své rodiče navíc často milují 

a obviňují místo nich sebe. To souvisí také s tím, že dítě je na svých rodičích závislé, 

protože pro něj představují jeho jediné zázemí. Často proto nedokáže rodiče, kteří ho 

týrají, jednoznačně odsoudit a zavrhnout a snaží se situaci interpretovat tak, aby v ní 

rodiče nehráli vyloženě negativní roli (Veselý, 2011, s. 30–31).  

Závažnost problému tkví také v tom, že oběti násilí, jako jsou týrané děti, se 

častěji chovají násilně v průběhu celého života. Děti coby oběti násilí se proto 

v dospělosti snadněji stávají jeho pachatelem (Drtilová, 2007, s. 51). Jinými slovy, 

týrané dítě je týrající rodič (Dunovský, Dytrych, Matějček, 1995, s. 20). 

V rámci syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte se rozlišuje 

fyzické týrání, psychické týrání, sexuální zneužívání a zanedbávání.14

                                               
14 Pro následující charakteristiku jednotlivých forem týrání srov. Fischer, Škoda, 2009, s. 146–147; 
Veselý, 2011, s. 35–38; Drtilová, 2007, s. 52–53; Matoušek, 2008, s. 220–221. 
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Fyzické týrání zahrnuje všechny nepřiměřené akty násilí vůči dítěti. A to jak 

hrubý útok na dítě (s důsledkem tělesného zranění, trvalého poškození nebo úmrtí), tak 

pravidelné tělesné tresty jako hlavní prostředek výchovy. 

Psychické týrání je takové jednání, které má nepříznivý dopad na citový vývoj 

dítěte, jeho chování, osobnost, sebehodnocení nebo na rozvoj interpersonálních vztahů. 

V podstatě vždy doprovází ostatní formy týrání, může se ale vyskytnout i samostatně. 

Psychické týrání se hůře dokazuje, protože nezanechává viditelné stopy na těle. Dítě má 

navíc často tendenci rodiče krýt. Psychické týrání se objevuje také v souvislosti 

s rozvodem rodičů. Dítě bývá zatahováno do konfliktu mezi rodiči, jeden nebo oba 

rodiče se ho snaží získat na svou stranu nebo ho negativně ovlivňovat proti druhému 

rodiči. Nepřiměřenou zátěž může dítěti způsobit i bránění ve styku s druhým rodičem 

nebo jeho nepřipravení žádoucím způsobem na styk s druhým rodičem po rozvodu. 

Pod pojmem sexuální zneužívání se rozumí každé nepatřičné vystavení dítěte 

sexuálnímu kontaktu či chování, které vede především k uspokojování sexuálních potřeb 

zneuživatele (Fischer, Škoda, 2007, s. 147). Zahrnuje i takové jednání, kdy dítě na první 

pohled nestrádá a může ho prožívat jako relativně tělesně příjemné. I v těchto případech 

ale dochází k narušení psychického vývoje dítěte. Osobou, která se sexuálního 

zneužívání na dítěti dopouští, může být prakticky kdokoliv, nejčastěji to ale bývá někdo, 

koho dítě dobře zná, tedy rodinný příslušník či rodinný známý.

Zanedbáváním se rozumí nedostatek péče, který poškozuje jak tělesný, tak 

duševní vývoj dítěte. Patří sem tělesné a citové zanedbávání, zanedbávání výchovy 

a vzdělání nebo zanedbávání bezpečí dítěte.

Jedním z důsledků špatného zacházení s dítětem je psychická deprivace. Jde 

o stav, kdy dítě strádá v oblasti uspokojování potřeb, a to zejména v oblasti citové 

(Fischer, Škoda, 2009, s. 148). Takové děti mívají nedostatky v oblasti kognitivních 

procesů, jako je řeč nebo myšlení, což může negativně ovlivnit jejich prospěch ve škole. 

Bývají emočně nestabilní, snadněji se nechají vyvést z rovnováhy, mohou být výbušné, 

dráždivé nebo agresivní. Mají sklony k sebepodceňování, problémy v mezilidských 

vztazích a v dospělosti se seberealizací. Hrozí u nich větší riziko nezaměstnanosti nebo 

rozvodu (Fischer, Škoda, 2009, s. 150). 

V případě fyzického týrání jsou (kromě tělesných zranění) důsledky obdobné. 

Týrané dítě si v důsledku špatného zacházení upevní negativní sebehodnocení 

a v souvislosti s ním pak i nedostatek sebedůvěry a sebevědomí. To přetrvává až do 

pozdějšího věku. I v dospělosti nemají lidé, kteří byli v dětství týráni, dostatek sebeúcty, 
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neprosazují se v kolektivu a zůstávají vůči ostatním submisivní, nechávají se 

manipulovat lidmi ve svém okolí (Veselý, 2011, s. 32). 

U lidí, kteří byli v dětství sexuálně zneužíváni, se projevuje tzv. traumatická 

sexualizace. Projevuje se buď vyzývavým chováním, nebo naopak strachem ze sexu. 

Negativní zkušenost v podobě zneužívání samozřejmě doprovází ztráta pocitu bezpečí 

a důvěry k lidem ve svém okolí, ale i k lidem obecně, pocit bezmoci a v případě 

dlouhodobého zneužívání pak také různé duševní poruchy nebo poruchy chování. Oběti 

sexuálního zneužívání bývají neschopné partnerského soužití a trpí silným sociálním 

stigmatem.15

Z medicínského hlediska mohou oběti týrání reagovat na prožitý stres dvěma 

způsoby. Krátkodobě může jít o akutní reakci na stres, v dlouhodobém horizontu pak 

hovoříme o posttraumatické stresové poruše. 

Akutní reakce na stres je přechodná porucha, kterou na fyzickou nebo duševní 

zátěž reaguje duševně zdravá osoba. Příznaky se objeví do několika minut po události 

a mizí během 2-3 dnů, nebo i během hodin. Porucha se projevuje společenskou izolací, 

zúžením pozornosti, dezorientací, hněvem nebo verbální agresí, zoufalstvím nebo 

beznadějí, nepřiměřenou nebo nesmyslnou hyperaktivitou a nekontrolovatelným 

či nadměrným zármutkem (Smolík, 2002, s. 273–274). 

Při rozvoji posttraumatické stresové poruchy prožívá postižený rušivé flashbacky

události či stresoru, má živé vzpomínky či opakující se sny, nebo prožívá úzkosti, pokud 

dojde k okolnostem, které mu připomínají stresor nebo jsou s ním spojené. Takovým 

okolnostem se postižený vyhýbá, přičemž před událostí tak nečinil. Poruchu dále 

doprovází částečná nebo úplná amnézie na událost, spánkové potíže, podrážděnost 

a návaly hněvu, problémy se soustředěním, hypervigilita a přílišná lekavost. Příznaky se 

projevují v průběhu půl roku po události (Smolík, 2002, s. 276). 

                                               
15 Vágnerová, Marie: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999, s. 346. Cit. podle 
Fischer, Škoda, 2009, s. 151.
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1.2 Týrání dětí jako trestný čin
Český trestní zákoník16 zná několik trestných činů, které odpovídají týrání, 

zneužívání a zanedbávání dětí. 

Jde především o týrání svěřené osoby, tedy osoby svěřené do péče nebo 

výchovy, a týrání osoby žijící ve společném obydlí, což upravuje § 198, resp. §199. 

Pachateli za takový čin hrozí v závislosti na způsobu, délce a následcích týrání odnětí 

svobody od jednoho do dvanácti let, resp. od čtyř měsíců do dvanácti let. 

V případě sexuálního zneužívání rozlišuje trestní zákoník pohlavní zneužívání 

(§ 187), výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 193) a zneužití dítěte k výrobě 

pornografie (§ 193).

Dále definuje trestné činy zanedbání povinné výživy (§ 196), opuštění dítěte 

(§ 105), útisk (§ 177) a ohrožování výchovy dítěte (§ 201). 

1.3 Týrání dětí v České republice
V Česku se začali odborníci problematikou týraných dětí zabývat 

v sedmdesátých letech, evidence případů CAN u nás byla zavedena ale teprve v roce 

1990. Syndromem CAN v Česku trpí podobně jako jinde v Evropě 1-2% dětí, což 

představuje dvacet až čtyřicet dětí mladších patnácti let. Převážnou většinu týraných 

tvoří děti do šesti let, nejčastěji pak kojenci a batolata (Veselý, 2011, s. 31).

Následující tabulka ukazuje statistiku těch trestných činů, které se týkají týrání, 

zneužívání a zanedbávání dětí:

tabulka 1  Trestné činy související s týráním dětí       Zdroj: Policie ČR      x = statisticky 
nevykazováno

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
opuštění dítěte 9 14 14 14 16 13 11 15 18 14
týrání svěřené osoby 137 185 202 164 161 164 163 159 168 175
týraní osoby žijící ve 
společném obydlí

x 161 546 532 685 522 507 568 661 603

útisk 29 31 25 17 32 11 20 32 34 37
ohrožení (mravní) 
výchovy mládeže

660 671 712 607 727 868 887 863 959 964

zanedbání povinné 
výživy

12 
671

13 
094

12 
351

11 
571

10 
253

10 
118

11 
987

14 
662

15 
301

14 
209

pohlavní zneužívání 
v závislosti

111 114 103 100 74 76 94 86 82 91

pohlavní zneužívání 
ostatní

778 686 772 630 688 716 732 643 672 604

komerční sexuální 
zneužívání v závislosti

1 2 1 2 3 3 1 0 0 0

                                               
16 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
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komerční sexuální 
zneužívání ostatní

4 13 8 7 0 7 2 5 3 8

Tyto policejní statistiky ale mohou být zkreslující, protože jasně nerozlišují, kolik 

případů se týká dětí např. pokud jde o takové trestné činy jako je útisk nebo týrání 

osoby žijící ve společném obydlí.

Průkaznější jsou proto statistiky ministerstva práce a sociálních věcí:

tabulka 2  Týrané, zneužívané a zanedbávané děti       Zdroj: MPSV       x = statisticky 
nevykazováno

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

tělesné týrání – chlapci 350 310 329 365 334 343 388

tělesné týrání – dívky 347 246 259 306 260 334 350

psychické týrání – chlapci 325 228 274 291 255 392 479

psychické týrání – dívky 297 224 342 277 303 434 474

sexuální zneužívání – chlapci 121 91 109 103 155 153 166

sexuální zneužívání – dívky 543 494 561 629 661 633 640

dětská pornografie – chlapci 9 10 3 0 7 8 10

dětská pornografie – dívky 3 9 5 3 7 18 23

dětská prostituce – chlapci 0 3 0 0 2 8 3

dětská prostituce – dívky 7 5 1 4 2 4 6

zanedbávání – chlapci x x x x 1431 1949 2270

zanedbávání – dívky x x x x 1030 1511 1833

CELKEM – chlapci 805 642 715 759 2184 2853 3316

CELKEM – dívky 1197 978 1168 1219 2263 2934 3326

Jak z tabulky vyplývá, v posledních letech počet odhalených případů stále stoupá. 

Přesto představují pouze zlomek z celkového odhadovaného počtu týraných, 

zneužívaných a zanedbávaných dětí. 

Ze statistik ministerstva také vyplývá, že většina týraných, zneužívaných 

a zanedbávaných dětí pochází z úplných rodin. V roce 2011 se to týkalo 2 702 dětí 

z celkového počtu 6 642 případů. Druhý nejvyšší počet týraných dětí pocházel

z neúplné rodiny bez otce (2 404) a třetí pak z rodiny doplněné o otce (965), tedy 

z rodiny, kde děti mají vlastní matku a nevlastního otce. Týrající osobou bývá většinou 



14

matka, následují oba rodiče a otec.17 Před rokem 2009 (statistiky jsou přístupné od roku 

2005) ale byl týrající osobou většinou otec a poměrně častěji než v pozdějších letech 

také partner matky.18

Ohrožené děti, které nemohou zůstat ve své původní rodině, jsou umísťovány 

do ústavní péče, do náhradní rodinné péče (adopce, pěstounství) nebo do tzv. zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánky). Ze statistik ale vyplývá, že 

umístění dítěte mimo původní rodinu se týká jen poměrně malého množství případů. 

V roce 2011 (celkem 6 642 případů) bylo v naprosté většině případů přijato pouze 

opatření v podobě ambulantního poradenství (4 236). Následovalo uložení dohledu 

(636), ústavní výchovy (351), umístění dítěte v širší rodině (331), v zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc nebo jiném zařízení (293) a náhradní rodinná péče (35).19

                                               
17 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2011. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR. [online] [cit. 2013-04-04]. Dostupné z <http://www.mpsv.cz/files/clanky/12838/Sum_V20_2011.xls
>
18 Srov. roční výkazy o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.  
[online] [cit. 2013-04-04]. Dostupné z <http://www.mpsv.cz/cs/7260 >
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2 Oběť trestného činu a média

2.1 Oběť
Oběť lze definovat různě, resp. definice oběti může být různě široká a zahrnovat 

různé typy obětí. V nejširším významu lze za oběť označit kohokoliv nebo cokoliv –

osobu, skupinu, organizaci či řád (morální, právní) – kdo nebo co je chováním jiných 

ohroženo, poškozeno nebo zničeno. V nejužším slova smyslu naopak chápeme oběť 

jako oběť trestného činu, obětmi jsou ale i lidé postižení přírodní katastrofou, dopravní 

nehodou či jiným neštěstím, politickou diskriminací, válkou apod. V těchto 

a podobných případech si sama oběť ani nemusí uvědomovat, že se stala obětí. Definice 

oběti se navíc nedá zúžit pouze na fyzické osoby, obětí totiž může být i osoba právnická 

(srov. Kunczik, Bleh, 1995, s. 8; Veselý, 2011, s. 38). 

Oběť trestného činu, tedy oběť tak, jak ji chápe tato práce, je osoba, které byla 

způsobena psychická, fyzická a/nebo materiální újma, přičemž příslušný čin je 

trestněprávně postižitelný a trestní stíhání by mělo s určitou pravděpodobností vést 

k odsouzení pachatele příslušného činu (Kunczik, Bleh, 1995, s. 9). Podle jiné definice 

je obětí trestného činu ten, komu bylo trestným činem ublíženo a komu tak vznikla škoda 

na majetku, zdraví, škoda morální nebo jiná (Matoušek, 2008, s. 122). Tato formulace 

se shoduje s definicí poškozeného, jak ji zná český trestní řád.20

Rozlišujeme přímé (primární) a nepřímé (sekundární) oběti trestného činu. Za 

přímé oběti se kromě oběti, která byla trestným činem poškozena materiálně, fyzicky 

či emočně, považují také pozůstalí po osobě, která přišla v důsledku trestného činu 

o život. Jako nepřímé oběti se pak označují lidé z blízkého okolí oběti. Může jít 

například o manžela oběti znásilnění nebo rodiče nezletilé oběti (Čírtková, 2007, s. 12).

Věda zabývající se oběťmi se nazývá viktimologie. Jde o interdisciplinární obor, 

který spadá pod kriminologii. Podobně jako v případě oběti, lze i objekt zájmu 

viktimologie chápat v různé šíři: buď můžeme brát viktimologii pouze jako nauku 

o obětech trestných činů, nebo jako nauku o obětech obecně (Kunczik, Bleh, 1995, s. 8). 

Pokud budeme pro účely této práce chápat viktimologii v užším slova smyslu jako vědu 

věnující se obětem trestných činů, pak se tento obor zabývá osobností oběti, rolí oběti 

                                                                                                                                         
19 Roční výkaz o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2011. Ministerstvo práce a sociálních věcí 
ČR. [online] [cit. 2013-04-06]. Dostupné z <http://www.mpsv.cz/files/clanky/12838/Sum_V20_2011.xls
>
20 O rozdílu mezi obětí a poškozeným viz podkapitola 3.1. 
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v odhalování trestného činu, způsoby, jak pomoci oběti trestného činu a jak se vyhnout 

poškození oběti trestným činem (Veselý, 2011, s. 38). 

2.2 Viktimizace

2.2.1 Trestný čin jako počátek

Viktimizace je proces zraňování a poškozování jedince v důsledku trestného 

činu. Začíná vlastním útokem na oběť, ale zpravidla jím nekončí. Na samotný trestný 

čin pak totiž navazují další pochody a události, které oběť zraňují. Trestný čin je tak pro 

oběť pouze počátkem procesu viktimizace, který překračuje přímé následky činu 

(Čírtková, 2007, s. 12).

Podobně jako v případě definic oběti a viktimologie, i výklady toho, co lze 

nazvat viktimizací, se různí. Podle jednoho úhlu pohledu nejde zúžit tento proces pouze 

na oběti trestných činů. Každý škodlivý cizí vliv, ať už si ho je člověk vědom nebo ne, 

z něj totiž může učinit oběť, která následně prožívá viktimizaci (Kunczik, Bleh, 1995, 

s. 11). 

2.2.2 Primární viktimizace

Proces viktimizace má dvě fáze – viktimizaci primární a sekundární. 

Primární viktimizace zahrnuje poškození oběti, které je bezprostředním 

důsledkem násilného jednání. Jde tedy o přímé důsledky trestného činu. V případě dětí 

postižených syndromem CAN tak jde o týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, 

poranění nebo zmrzačení (Veselý, 2011, s. 38). 

Trestný čin, který je z hlediska oběti vždy svévolnou, nenadálou a krizovou 

událostí, způsobuje oběti tzv. primární rány. Ty lze rozdělit na fyzické (lehčí či těžší 

zranění, usmrcení), finanční (majetková újma, ušlý zisk či náklady léčení) 

a emocionální, které bývají velmi rozmanité a těžko postižitelné či odstranitelné. Přitom 

právě tyto rány určují hloubku primární viktimizace a mohou mít pro oběť velmi ničivé 

následky. Mezi hlavní příznaky emocionální újmy patří mj. vnitřní napětí a nepohoda, 

labilita, strach z pachatele či z opakování trestného činu, nedůvěra vůči okolí, 

neschopnost koncentrace na práci a další úkoly nebo neschopnost odpoutat se 
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od události, jejíž detaily se mohou oběti stále vracet (Čírtková, 2007, s. 13–14). Právě 

emocionální rány mohou oběti způsobit posttraumatickou stresovou poruchu.21

Za vznik emocionálních ran může především fakt, že oběť trestného činu je 

připravena o dvě pro život klíčové iluze. První z nich, iluze dobrého světa, vychází 

z potřeby bezpečí. Svět oběti trestného činu připadá jako zlé a nepřehledné místo, 

a proto přestává důvěřovat ostatním. Druhá důležitá iluze, iluze kontroly, souvisí 

s potřebou sebeprosazování a seberealizace. Člověku, který se stal obětí bezpráví, se 

najednou jeví zbytečné chtít ovlivňovat vlastní život, protože se bez vlastního přičinění 

stejně dostává do situací, které nemůže zvládnout a jejichž běh nemůže ovlivnit. 

Příznaky emocionální újmy se někdy označují také jako „neviditelné rány“. Na základě 

předchozího vysvětlení lze mezi ně zařadit pocit zneuctění, ztrátu pocitu důvěry a ztrátu 

pocitu autonomie (Čírtková, 2007, s. 15–16).

2.2.3 Sekundární viktimizace

Sekundární viktimizace není přímým následkem trestného činu, ale její příčinou 

jsou reakce institucí a jednotlivců vůči oběti.22 Může jít o necitlivé jednání orgánů 

činných v trestním řízení, lékařů či rodinných příslušníků (bývá též označována jako 

sociální viktimizace). Lidem z okolí oběti je člověka líto, ale zároveň je jim jeho zážitek 

odpudivý. Mají také často sklony chovat se k oběti, jako by si svou situaci zavinila sama 

(Veselý, 2011, s. 39). K sekundární viktimizaci přispívají i média, třeba tím, že zveřejní 

citlivé detaily o oběti či o činu. Oběť se pak musí vyrovnávat nejen s následky činu 

samotného, ale i s emocionálními ranami, které vznikly po zveřejnění (Čírtková, 2007, 

s. 13). Druhotná viktimizace tak je nepřímou viktimizací, která může zmařit začínající 

proces hojení ran (Kunczik, Bleh, 1995, s. 12) a její podstatu tvoří nezájem o potřeby 

oběti a ochranu její důstojnosti (Čírtková, 2007, s. 18). 

O sekundární viktimizaci, resp. o druhotné újmě hovoří také zákon o obětech, 

který ji definuje jako újmu, která nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla 

v důsledku přístupu Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších 

orgánů veřejné moci, poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru 

                                               
21

Viz podkapitola 1.1.3.

22 Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime 
victims, Par. 1.3. Council of Europe, Committee of Ministers. [online] 14 June 2006 [cit. 2013-05-16] 
Dostupné z < https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1011109&Site=CM >
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poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích 

prostředků k ní.23

Sekundární viktimizace je velmi častá, ale nikoliv nezbytná fáze viktimizace. 

Protože k ní dochází až po spáchání trestného činu, nemusí u oběti nastat. Většina obětí 

se s ní nicméně setkává (Čírtková, 2007, s. 12–13). 

Někteří autoři zavádějí i pojem terciární viktimizace, jako označení pro zvlášť 

závažné procesy sekundární viktimizace, které výrazně stěžují oběti návrat do 

normálního života (např. strach z kriminality). Jde o následky primární a sekundární 

viktimizace, zejména tzv. procesu etiketizace, kdy oběť sama sebe jako oběť definuje 

a přisuzuje si tuto roli, a také o dlouhodobou újmu, se kterou není oběť schopná se 

vyrovnat. Tyto problémy lze ale do určité míry přiřadit k viktimizaci sekundární 

(Kunczik, Bleh, 1995, s. 12). 

Příčiny sekundární viktimizace lze dělit do tří skupin (Čírtková, 2007, s. 17–18):

 strukturální (vyplývají z formálních předpisů) např. nutnost opětovného 

setkání oběti s pachatelem

 sociálně psychologické (falešné mýty a stereotypy o obětech trestných 

činů) např. stigmatizace oběti

 individuální (postoje jednotlivců, kteří přicházejí do styku s obětí) např. 

tzv. fascinace, tedy zvrácené okouzlení zločinem, které se projevuje 

zájmem o detaily z průběhu trestného činu, nebere ale ohled na oběť

 za zvláštní skupinu původců druhotné viktimizace pak lze považovat 

média (v jejich případě jde zejména o byznys s lidským neštěstím, který 

zajišťuje větší úspěch na mediálním trhu).

Následkem druhotné viktimizace vznikají tzv. sekundární rány, které jsou 

výlučně psychologické povahy. Projevují se zejména (Čírtková, 2007, s. 20):

 pocitem nespravedlnosti (způsobené vyšetřováním např. nedostatkem 

informací nebo vyšetřováním pachatele na svobodě)

 pocitem nedůstojnosti (pocit ponížení pramenící z necitlivého výslechu, 

senzacechtivého přístupu médií nebo  nevhodné reakce blízkého okolí)

 pocitem izolace (souvisí s mýtem o spolupodílu oběti na její viktimizaci 

a vyhýbavým postojem okolí).

                                               
23 § 2 odst. 5 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon 



19

2.3 Sekundární viktimizace a role médií 

2.3.1 Média jako zdroj viktimizace

Zvláštní postavení médií coby jednoho z původců sekundární viktimizace obětí 

trestných činů tkví v tom, že oběti hrají v komunikačním procesu zprostředkovaném 

médii dvojí roli. Na jedné straně jsou předmětem zpravodajství, a jejich osud je tak 

veřejně utvářen. Zároveň ale oběti patří také k potenciálnímu publiku tohoto 

zpravodajství a mohou jím být ovlivňovány (Kunczik, Bleh, 1995, s. 9). 

Za hlavní potenciální problémy zpravodajství o obětech lze považovat 

následující (Kunczik, Bleh, 1995, s. 11):

 zvýšení míry utrpení oběti, i když to není patrné

 možnost zneužití pozice ve vztahu mezi novinářem a obětí 

 tendence dohlížet na oběť v duchu myšlenky „Vím, co je pro oběť 

dobré“.

2.3.2 Některé konkrétní příčiny viktimizace oběti ze strany médií

Pomineme-li fakt, že už samotné zveřejnění osobních údajů oběti, za základě 

kterých ji lze identifikovat, oběť znovu viktimizuje, přispívá mediální zpravodajství 

o trestných činech k viktimizaci oběti také mimo jiné následujícími postupy. 

Média (zvláště ta bulvární) mohou mít tendenci odhalovat co nejvíce 

podrobností o případu. Tím ale podporují obecnou fascinaci násilím. Líčení hrůz, které 

oběť vytrpěla, včetně detailů, pak může vést k další traumatizaci její nebo pozůstalých 

po ní. Oběti může ublížit také vylepšování příběhu (Vymětal, Vitoušová a kol., 2008, 

s. 16). Zveřejnění podrobností o trestném činu totiž může vést ke stigmatizaci oběti 

nebo i k jejímu sociálnímu a kulturnímu vyloučení (Kristková, Langhansová, Matiaško, 

2007, s. 14).

Další problém představují situace, kdy se v médiích objeví spekulativní, chybné 

nebo zavádějící verze případu, které mohou oběť stigmatizovat a ublížit jí. Lidé totiž 

mají tendenci věřit tomu, co se objeví v médiích, a oběti nemají šanci jakékoliv 

spekulace vyvrátit (Vymětal, Vitoušová a kol., 2008, s. 21).

Důležitý je také způsob informování o soudním procesu. Pokud dají novináři 

prostor pouze obžalovanému a jeho obhájci, bude zpravodajství o procesu nevyvážené. 

                                                                                                                                         
o obětech trestných činů).
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Obžalovaný může odmítnout vypovídat nebo říkat nepravdu, protože se tak snaží 

zmírnit svůj pocit viny. Takový jednostranný obraz případu může opět vést 

k viktimizaci oběti (Vymětal, Vitoušová a kol., 2008, s. 25).

2.3.3 Zvlášť zranitelné oběti

Některé oběti může medializace jejich případu zranit snáz. Kromě opakovaně 

viktimizovaných obětí násilných trestných činů obecně mezi ně patří především oběti 

trestných činů jako je sexuální zneužívání, znásilnění nebo domácí násilí, dále pozůstalí 

po obětech, lidé zranění či nemocní, lidé s tělesným či duševním handicapem a pak také 

lidé zranitelní z důvodu jejich věku, tedy děti a senioři (Vymětal, Vitoušová a kol., 

2008, s. 37).

V těchto případech může zveřejnění identity a dalších podrobností k případu 

působit zvlášť tísnivě, především pak u dětí. V únoru 2006 Komise pro etiku Syndikátu 

novinářů České republiky konstatovala, že se množí případy, kdy média informují 

o deliktech nebo soudních sporech dospělých, a přitom publikují informace o dětech 

nebo mladistvích včetně jejich fotografií. Vystavují tak děti psychickému tlaku. Omluvou 

není ani to, pokud některý z rodičů s fotografováním nebo natáčením dětí souhlasí. 

Z hlediska etiky žurnalistické práce jsou práva dítěte prvotní... (cit. podle Vymětal, 

Vitoušová a kol., 2008, s. 40).

2.3.4 Výzkumy sekundární viktimizace způsobené médii

Dosavadní výzkumy zpravodajství o obětech trestných činů ukazují, že média 

svým jednáním umožňují re-identifikaci obětí v jejich sociálním prostředí a tím 

přispívají k jejich sekundární viktimizaci.

Vyplývá to třeba ze studie Mawbyho a Brownové, kteří zkoumali způsob 

referování o obětech trestných činů v devíti britských denících (z toho osm bylo 

celostátních) v roce 1979 (Mawby, Brown, 1984, s. 82–94).

Ve 34% případů byla oběť zmíněna již v titulku (často prostřednictvím věku, 

povolání či bydliště), pachatel pak v 74% případů. Fotografií obětí a pachatelů bylo 

přibližně stejné množství (v případě oběti se to týkalo 36% všech případů). U obětí bylo 

možné v 89% případů identifikovat pohlaví, v 74% věk, v 54% povolání nebo 

společenskou třídu a v 46% rodinný stav. Dvě třetiny obětí byly ženy. Věk obětí, jejichž 
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případy se dostaly do médií, pak byl spíše nižší. Věková skupina 10–16 let byla 

ve zpravodajství silně nadreprezentována, naopak jen 8% obětí bylo starších 60 let.

Oběť byla v denících zmíněna zpravidla velmi krátce, informování o ní se 

omezovalo na jméno, pohlaví, věk, zaměstnání a/nebo újmu. Autoři dále zjistili, že 

pouze ve 34% případů byla oběť zobrazena pozitivně, naopak v 60% případů zveřejnili 

novináři také detaily činu, což vyznívalo pro oběť spíše negativně, jako kdyby si za 

situaci mohla sama. Případ se ve sledovaných denících objevil tím spíš, čím vyšší byl 

status pachatele a tím spíš, pokud se obětí stala žena.  

Pokud jde o sekundární viktimizaci ze strany médií jako takovou, výsledky 

obsáhlého výzkumu na toto téma prezentovali Kunczik a Bleh v roce 1995 (Kunczik, 

Bleh, 1995, s. 117–122).

Vyplývá z nich, že postoj oběti ke zpravodajství o činu a jeho následkům se liší 

v závislosti na typu činu a názoru oběti na zveřejnění. Oběti sexuálních deliktů 

zpravidla nechtěly, aby média zveřejňovala příliš informací o nich a o činu samotném, 

protože se obávali reakcí svého okolí. Naopak oběti majetkových trestných činů 

většinou neměly ze zveřejnění obavy. 

Oběti se často obávaly stigmatizace, coby následku zveřejnění. Negativně proto 

vnímaly zejména odhalení jména a dalších informací, které je umožňovaly jasně re-

identifikovat. Oběti, jejichž jména se v médiích objevila, vykazovaly zhoršenou 

schopnost vyrovnávání se s následky trestného činu. Obávaly se nejen reakce svého 

okolí, ale také dalšího činu pachatele. U obětí, které si nepřály zveřejnění svého případu 

v médiích, pak byla případná re-identifikace způsobená zveřejněním spojena 

s mnohotvárnými negativními důsledky (jedna z obětí byla například přesvědčena, že 

následkem toho přišla o práci).

Referování o činu v médiích ale ukázalo částečně také pozitivní vliv na vztahy 

oběti a jejího sociální prostředí. Oběti, jejichž případy se objevily v médiích, byly 

spokojenější s postoji rodiny, přátel a známých, zatímco u ostatních se objevovaly spíše 

problémy se vzájemným kontaktem. Příčinou je pravděpodobně solidarita okolních lidí 

s obětí poté, co byl její případ zveřejněn, a také fakt, že tyto oběti hledaly spíše ochranu 

ve svém sociálním prostředí (v důsledku zveřejnění). 

Na zpracování následků trestného činu ze strany oběti měl vliv způsob, jakým 

média o případu informovala. Pozitivně bylo vnímáno realistické zpravodajství, 

informačně úsporné, které bralo ohled na oběť. Naopak negativně hodnotily oběti 

enormní soustředění se na pachatele nebo jeho příliš pozitivní vyobrazení a samozřejmě 
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také případná faktická pochybení novinářů. Jako nepravdivé, orientované na pachatele 

a ukazující příliš pozitivní obraz pachatele vnímaly zpravodajství zejména oběti 

sexuálních deliktů. Oběti proto vykazovaly zájem aktivně se podílet na vzniku 

zpravodajství, nechtěly být pouhou hračkou novin. 

2.3.5 Prostředky zmírnění sekundární viktimizace oběti ze strany 
médií

Negativní důsledky mediálního zájmu o trestné činy a jejich oběti může zmírnit 

jak právní regulace sdělovacích prostředků, tak jejich samoregulační opatření. 

Ochrana práva na soukromí u osob, které jsou předmětem zpravodajství, je 

jednou z hlavních zásad novinářské etiky. V případě obětí trestných činů existují tři 

hlavní etická pravidla (Vymětal, Vitoušová a kol, 2008, s. 46):

 respektovat soukromí obětí a jejích blízkých

 chránit dobré jméno obětí zločinu

 respektovat další potřeby a zájmy obětí zločinů. 

Etický kodex novináře schválený Syndikátem novinářů České republiky pak 

říká, že novinář je povinen respektovat soukromí osob, zejména dětí a osob, které nejsou 

schopny pochopit následky svých výpovědí a také dodržovat přísně zásadu presumpce 

neviny a neidentifikovat příbuzné obětí nebo delikventů bez jejich jasného svolení.24

Právní ochrana obětí trestných činů před přílišnou medializací byla až do přijetí 

tzv. „náhubkového“ zákona v roce 2009 poměrně slabá. Mediální pokrytí některých 

kauz hrubě narušovalo soukromí obětí. Patrné to bylo zejména v případech, ve kterých 

coby oběti figurovaly děti. Vrcholem tohoto trendu byla kauza týraných chlapců 

z Kuřimi z let 2007–2008, která vedla ke zpřísnění pravidel a k přijetí výše zmíněného 

zákona.25

Kromě toho mohou k lepší ochraně obětí (nejen) trestných činů přispět také 

soudní rozhodnutí, pokud budou chápána jako precedenty. Za průlomový lze v tomto 

směru označit rozsudek z roku 2008. Manželé, kteří tehdy žalovali bulvární deník Šíp za 

to, že zveřejnil snímky ostatků jejich syna, který uhořel při dopravní nehodě, vysoudili 

                                               
24 Etický kodex novináře, ust. 3c a 3d. Syndikát novinářů ČR. [online] [cit. 2013-05-16] Dostupné z 
< http://syndikat-novinaru.cz/1/5/36/etika/eticky-kodex >
25 Právní ochrana soukromí obětí trestných činů viz podkapitola 3.2.3.



23

stotisícové odškodné za zásah do soukromí. Soud označil zveřejnění fotografií 

za neopodstatněné. Deník tím podle něj porušil právo na pietu.26

                                               
26 ČTK: Bulvární deník musí vyplatit sto tisíc odškodného za drastické snímky. iDnes [online] 29. 
července 2008 [cit. 2013-05-10] Dostupné z < http://zpravy.idnes.cz/bulvarni-denik-musi-vyplatit-sto-
tisic-odskodneho-za-drasticke-snimky-1mt-/domaci.aspx?c=A080729_115632_media_pei > 
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3 Oběti trestných činů a ochrana jejich soukromí 
v českém právním řádu

3.1 Oběť vs. poškozený
V této práci používám termín oběť trestného činu. Považuji proto za vhodné 

vysvětlit, jak ji definuje český právní řád a že v jeho rámci existuje rozdíl mezi obětí 

a poškozeným. 

Vymezení poškozeného je poměrně široké. Trestní řád za něj považuje toho, 

komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 

nemajetková újma, nebo toho, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.27

Pojem oběť trestného činu trestní právo nezná, definuje ji pouze zákon o peněžité 

pomoci. Podle něj je oběť trestného činu fyzická osoba, které v důsledku trestného činu 

vznikla škoda na zdraví.28 Dále za ni považuje také osobu pozůstalou po oběti, jestliže 

této osobě zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat.29 V trestním řízení 

pak oběť vystupuje jako oznamovatel, poškozený nebo svědek (Trnková, Vitoušová, 

Kloubek, 2007, s. 154). 

V této práci tedy používám užší termín oběť trestného činu, protože lépe 

odpovídá situaci týraných dětí. Kromě toho, také zákaz zveřejňování informací 

zavedený zákonem č. 52/2009 Sb. se týká především trestných činů proti životu a zdraví 

(dále také trestných činů proti svobodě a lidské důstojnosti nebo proti rodině a mládeži) 

a nezahrnuje tak zpravidla oběti majetkových trestných činů (výjimkou jsou osoby 

mladší 18 let, viz dále). 

3.2 Ochrana soukromí obětí před přijetím zákona č. 52/2009 Sb. 

3.2.2 Postavení obětí v trestním řízení 

V období před přijetím tzv. „náhubkového“ zákona nebyla ochrana soukromí 

obětí trestných činů dostatečná. To ale souviselo s celkovým postavením oběti (resp. 

poškozeného) v trestním řízení, které bylo dlouho ve srovnání s možnostmi a právy 

pachatele (přesněji obviněného či obžalovaného) výrazně slabší. Jinými slovy, přestože 

                                               
27 § 43 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 
předpisů. 
28 § 2 odst. 1 zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve změní pozdějších předpisů. 
29 §2 odst. 2 zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve změnní pozdějších předpisů.
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z Ústavy i Listiny základních práv a svobod30 vyplývá zásada rovnosti stran v trestním 

řízení, poměr mezi funkcí obviněného a rozsahem jeho procesních práv v trestním řízení 

a stejný poměr u poškozeného není (nebyl) takový, aby vyhověl zásadě rovnosti stran

(Langhansová, Koláčková, Kopal, 2007, s. 6).  

Pokud jde konkrétně o sekundární viktimizaci obětí, v tomto ohledu se terčem 

kritiky stávala či stává třeba nemožnost přiznání náhrady za morální újmu, institut 

trestního stíhání se souhlasem poškozeného (na jedné straně nechává zodpovědnost 

za potrestání pachatele na poškozeném a zároveň umožňuje pachateli, aby se vyvíjením 

tlaku na poškozeného vyhnul trestnímu stíhání), problematické úpravy možností utajení 

svědka a vykázání obžalovaného po dobu výslechu svědka ze soudní síně či opakované 

výslechy (Kristková, Langhansová, Matiaško, 2007, s. 9–13). 

V průběhu několika posledních let se postavení obětí v trestním řízení 

v některých ohledech zlepšilo. Oběti už se mohou v trestním řízení dožadovat náhrady 

za nemateriální újmu (do července 2011 to bylo možné pouze v civilním řízení) 

a požadovat vrácení bezdůvodného obohacení31 nebo mohou být vyslýchány 

prostřednictvím videokonferenčního zařízení, pokud není bezpečné, aby se svědek 

dostavil přímo k soudu.32 Komplexnější změnu pak přinesl nový zákon o obětech 

trestných činů.33 Norma dává poškozeným právo na odbornou právní pomoc, citlivé 

zacházení či krátkodobou ochranu. Posiluje roli poradenských sdružení pro oběti 

a zvyšuje peněžitou pomoc za poškození zdraví a pro pozůstalé po obětech. Oběť také 

bude moci požádat, aby se při výslechu nemusela setkat s pachatelem, a bude si moci 

zvolit, jestli chce být vyslechnuta osobou stejného či opačného pohlaví.34

                                               
30 Čl. 96 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústavy České republiky, ve znění ústavního zákona 
č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb. a 71/2012 Sb.; 
Čl. 37 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona 
č. 162/1998 Sb.
31 Zákon č. 181/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
32 Zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
33 Účinnosti nabude k 1. srpnu 2013. 
34 Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných 
činů). 
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3.2.3 Ochrana soukromí

Ochrana soukromí obětí trestných činů souvisí především se zveřejňováním 

informací o trestním řízení v médiích, což upravuje § 8 trestního řádu. Před přijetím 

zákona č. 52/2009 Sb. trestní řád pouze stanovil, že orgány činné v trestním řízení

musely při poskytování informací médiím dbát na to, aby neohrožovaly objasnění 

skutečností důležitých pro posouzení věci, nezveřejňovaly o osobách, které mají účast 

v trestním řízení, údaje, které přímo nesouvisejí s trestnou činností, a aby neporušily 

zásadu, že dokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem není vina vyslovena, nelze na 

toho, proti němuž se vede trestní řízení, hledět, jako by byl vinen.35 Zákon tedy 

neobsahoval žádné zvláštní opatření, které by oběti trestných činů chránilo např. před 

nechtěným zájmem médií. 

To mělo závažné důsledky zejména pro zvlášť ohrožené oběti trestných činů, 

kterými jsou mimo jiné děti. Jak ukazuje podkapitola 3.3.2, v médiích se vyskytlo 

poměrně velké množství případů, které zásadním způsobem nerespektovaly soukromí 

dětských oběti, a přispívaly tak k jejich sekundární viktimizaci. Přitom v případě 

pachatelů mladších 18 let bylo jejich právo na soukromí v legislativě zakotveno už 

v roce 2003. Zákona č. 218/2003 stanoví, že dokud není trestní stíhání pravomocně 

skončeno, mohou orgány činné podle tohoto zákona zveřejňovat jen takové informace 

o řízení vedeném proti mladistvému, kterými nebude ohroženo dosažení účelu trestního 

řízení a které neodporují požadavku ochrany osobnosti mladistvého a osobních údajů, 

a to i jiných osob zúčastněných na řízení.36 Konkrétněji, že nikdo nesmí jakýmkoli 

způsobem zveřejnit žádnou informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména, 

a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily tohoto 

mladistvého identifikovat.37 Výjimky tvoří případy, kdy cílem není zveřejnění anebo se 

tak děje v rámci pátrání po mladistvém, a některé další případy související třeba 

s dohledem nad mladistvým a s bezpečností osob, které s ním přicházejí do kontaktu.38

                                               
35 § 8a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění předpisu 
č. 480/2008 Sb.
36 § 52 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších 
předpisů.
37 § 53 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění 
pozdějších předpisů.
38 § 53 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění 
pozdějších předpisů.
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Porušení tohoto zákazu trestal až do přijetí „náhubkového“ zákona zákon 

o přestupcích.39

Oproti tomu pro oběti trestných činů neexistovala žádná legislativně zakotvená 

možnost, jak se nechtěnému zájmu médií preventivně bránit. To bylo možné až poté, co 

se informace ve sdělovacích prostředcích objevily, a to pomocí žaloby na porušení 

osobnostních práv, jak je stanoví občanský zákoník. Ten říká, že fyzická osoba má 

právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské 

důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.40 To konkrétně 

znamená, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové 

a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být 

pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.41 Výjimky tvoří zákonem stanovené úřední 

účely a vědecké a umělecké účely a pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní 

zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické 

osoby.42

3.3 Zákon č. 52/2009 Sb.

3.3.1 Důvody přijetí zákona

Vládní návrh zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění trestní řád, zákon 

o přestupcích a zákon o ochraně osobních údajů, byl reakcí na trend, kdy se práva obětí 

trestných činů dostávají do popředí vnitrostátního i mezinárodního zájmu nejen, pokud 

jde o postavení obětí v trestním řízení, ale i ve smyslu práva oběti trestného činu na 

informace a na dostatečnou ochranu.43 V souvislosti s tímto trendem pak podle 

důvodové zprávy vyvstala potřeba více chránit osobnost a soukromí oběti trestného 

činu, jíž je zapotřebí zvlášť chránit vzhledem k jejímu věku nebo povaze spáchaného 

činu.44

Důvodová zpráva zmiňuje přímo problém sekundární viktimizace obětí 

nešetrným způsobem medializace případu a dodává, že oběť se tedy musí vyrovnávat 

                                               
39 § 26 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění předpisu č. 484/2008 Sb. 
40 § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občanského  zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
41 § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského  zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
42 § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského  zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
43 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – důvodová zpráva. Parlament České 
republiky, Poslanecká sněmovna. [online] Sněmovní tisk č. 443/0 ze dne 4. 3. 2008, s. 7. [cit. 2013-05-
16] Dostupné z < http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=443&ct1=0 >
44 Tamtéž. 
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nejen s následky samotného trestného činu, ale i s nepříznivými dopady zvýšeného 

zájmu veřejnosti o „její kauzu“, přičemž může dojít k dalšímu poškozování oběti. Cílem 

novely proto bylo maximálně omezit okruh informací poskytovaných veřejnosti o oběti 

trestného činu, kterou je třeba zvýšeně chránit, a zabránit zveřejňování jejích osobních 

údajů, fotografií či obrazových záznamů - ať už prostřednictvím veřejných sdělovacích 

prostředků (tisk, rozhlas, televize), včetně veřejných počítačových sítí (Internet se 

službou World Wide Web), - nebo jiným obdobně účinným způsobem (např. formou 

letáků).45

Jako oběti trestných činů, které je třeba zvlášť chránit vzhledem k jejich věku, 

vymezil zákon osoby mladší 18 let, u nichž v zásadě nebude možné, aby byly o takovéto 

osobě zveřejňovány informace.46 U dospělých pak se pak zákaz vztahuje pouze na 

některé trestné činy, a to takové, které mají mít svým dopadem, pokud jsou zveřejněny, 

zvlášť difamující účinky, to znamená trestné činy proti životu a zdraví, trestné činy, jako 

je znásilnění, pohlavní zneužívání nebo kuplířství.47

Důvodová zpráva se odvolává na několik mezinárodních dokumentů, z nichž 

nejdůležitější je pravděpodobně rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie z roku 2001 

o postavení obětí v trestním řízení. Podle něj mají členské státy zajistit přiměřenou 

úroveň ochrany obětem a případně jejich rodinám nebo osobám se stejným postavením 

jako rodinní příslušníci, zejména pokud jde o jejich bezpečí a ochranu jejich soukromí, 

domnívají-li se příslušné orgány, že existuje vážné nebezpečí odplaty, nebo pokud 

existují zjevné důkazy o vážném úmyslu narušit jejich soukromí.48 Dále má každý stát 

zaručit, aby v případě potřeby mohla být v rámci soudního řízení přijata vhodná 

opatření na ochranu soukromí a vyobrazení oběti, její rodiny nebo osob se stejným 

postavením jako rodinní příslušníci.49

Dále zmiňuje třeba Bangkokskou deklaraci přijatou v roce 2005 na XI. kongresu 

Organizace spojených národů o prevenci kriminality a trestní justici, která mluví 

                                               
45 Tamtéž. 
46 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 443/ – prvé čtení. Parlament České 
republiky, Poslanecká sněmovna. [online] Stenografický zápis 30. schůze 25. dubna 2008, projev ministra 
spravedlnosti České republiky Jiřího Pospíšila [cit. 2013-05-16] Dostupné z 
< http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/030schuz/s030130.htm#r3 >
47 Tamtéž. 
48 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV), 
čl. 8 odst. 1.  Rada Evropské unie. [online] Úřední věstník L 082 , 22/03/2001 S. 0001 - 0004 [cit. 2013-
05-16] Dostupné z 
< http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001F0220:cs:HTML >
49 Tamtéž, čl.8, odst. 2. 
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o potřebě ochrany svědků a obětí trestných činů,50 nebo Doporučení Výboru ministrů 

Rady Evropy z roku 2003 o šíření informací prostřednictvím sdělovacích prostředků ve 

vztahu k trestnímu řízení. Podle tohoto dokumentu mají být informace o podezřelých, 

obviněných či odsouzených poskytovány s ohledem na jejich soukromí, přičemž 

zvláštní ochrana má být poskytnuta nezletilým a jiným zranitelným osobám a také 

obětem, svědkům a rodinám podezřelých, obviněných či odsouzených. V úvahu je třeba 

brát neblahé důsledky odhalení informací umožňujících identifikaci výše zmíněných 

osob.51

Rada Evropy později toto své doporučení ještě doplnila. V dalším dokumentu 

z roku 2006 konstatovala, že státy by měly přimět média, aby přijala a respektovala 

samoregulační opatření na ochranu soukromí a osobních údajů obětí.52

3.3.2 Některé konkrétní kauzy

Za hlavní důvod zpřísnění pravidel pro zveřejňování informací o obětech 

trestných činů je považován případ dvou týraných chlapců z Kuřimi, který byl odhalen 

na jaře 2007. Případ známý jako tzv. kuřimská kauza byl pravděpodobně největším 

případem týrání dětí, pokud jde o míru medializace. 

Média (jak bulvární, tak i ta, která lze označit za seriózní) o kuřimské kauze 

informovala v ohromném rozsahu. Například první měsíc po odhalení kauzy odvysílaly 

tři nejsledovanější televizní stanice v České republice o kauze přibližně stejný počet 

příspěvků: Česká televize 20 příspěvků, TV Nova 18 příspěvků a TV Prima 

17 příspěvků (Moravec, Paulík, 2011, s. 51). Sdělovací prostředky se kauze věnovaly 

soustavně následující zhruba rok, a to velmi podrobně. Zveřejnily nejen jména 

a příjmení včetně fotografií účastníků kauzy, ale i detaily z jejich soukromí a o způsobu 

týrání chlapců. 

Pravděpodobně nejproblematičtějším bylo opětovné vysílání černobílých záběrů 

jednoho z týraných chlapců, které náhodou pořídil soused prostřednictvím elektronické 

                                               
50 Bangkok Declaration. Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal 
Justice, Par. 17.  United Nations. [online] [cit. 2013-05-16] Dostupné z 
< http://www.unodc.org/pdf/crime/congress11/BangkokDeclaration.pdf >
51 Recommendation Rec(2003)13 of the Committee of Ministers to member states on the provision of 
information through the media in relation to criminal proceedings, Principle 8. Council of Europe, 
Committee of Ministers. [online] 10 July 2003 [cit. 2013-05-16] Dostupné z 
< https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=51365 >. 
52 Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime 
victims, par. 10.9. Council of Europe, Committee of Ministers. [online] 14 June 2006 [cit. 2013-05-16] 
Dostupné z < https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1011109&Site=CM > 
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dětské chůvičky. Právě tyto záběry vedly k zásahu policie a odhalení celého případu. 

Záznam se v televizním zpravodajství objevoval znovu a znovu, byť měl chlapec 

rozostřený obličej nebo černý pruh přes oči. První dva týdny po odhalení případu se 

vyskytovaly v průměru v sedmdesáti procentech příspěvků ke kauze, přičemž rozdíly 

mezi televizí veřejné služby a komerčními stanicemi byly minimální (Moravec, Paulík, 

2011, s. 51). Nejhoršího zásahu do soukromí týraného chlapce se dopustila Česká

televize, když 31. května odvysílala záběry bez zakrytého obličeje chlapce (Plhoň, 

2009, s. 38). 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nejprve upozornila všechny tři televize, 

že svým jednáním porušují zákon č. 231/2001 Sb., podle něhož je provozovatel vysílání 

povinen bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému nebo 

duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.53 Když se záznam po 

několika měsících objevil v jejich vysílání znovu (v souvislosti se zadržením jedné 

z aktérek kauzy v Norsku), Rada udělila televizím sankce v souhrnné výši 1 700 tisíc 

korun (Moravec, Paulík, 2011, s. 52–53).

Referování médií o kauze Kuřim opakovaně kritizovala i Komise pro etiku 

Syndikátu novinářů České republiky. Například v květnu 2007 upozorňovala, že snaha 

novinářů informovat veřejnost o týrání osmiletého chlapce a působit proti lhostejnosti 

občanů v podobných případech neznamená, že má novinář opatřovat a zveřejňovat 

informace v rozporu s etickým kodexem (...) Zveřejnění výpovědí dítěte, jeho fotografií 

a zveřejnění detailů a spekulací o průběhu případu nemá nic společného s veřejným 

zájmem (cit. podle Vymětal, Vitoušová a kol., 2008, s. 41). Narážela tak pravděpodobně 

mimo jiné na to, že se reportérka Mladé fronty Dnes vydávala za osobu s jiným 

jménem, aby se dostala k jednomu ze dvou týraných chlapců, který byl tehdy umístěn 

v zařízení pro ohrožení děti Klokánek. V článku tento prohřešek označila za „malou 

lest“.54

V červnu 2008 pak komise v souvislosti se stejnou kauzou konstatovala, že 

informování bulvárních médií, ale také médií, která sama sebe označují za seriózní, 

překročilo ve vztahu k nezletilým obětem nejen novinářskou etiku, ale i obecné meze 

slušnosti. Novinář má v popisu práce získávat informace, ale vždy musí uvážit, zda 

                                               
53 § 32 odst. 1f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů.
54 MF Dnes, Komárková, P.: Ondra v nemocnici ožil, o mámě ale nemluví. iDnes [online] 16. května 
2007 [cit. 2013-05-10] Dostupné z < http://zpravy.idnes.cz/ondra-v-nemocnici-ozil-o-mame-ale-nemluvi-
ffk-/krimi.aspx?c=A070516_091110_krimi_cen >
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jejich publikováním trvale nepoškodí nevinné oběti. V tomto případě média zveřejněním 

podrobností nivelizovala obecně platná morální pravidla.55

Kuřimská kauza ale byla pouhým vrcholem. Už v průběhu několika let před ní 

věnovala média případům týraných dětí poměrně velkou pozornost. V rámci 

informování o nich mnohdy zveřejňovala velmi citlivé osobní údaje, jako plná jména 

zúčastněných osob, údaje o místě bydliště, fotografie a podrobnosti o způsobu týrání 

dětí. 

Kromě roku 2007, kdy vypukla kuřimská kauza, se poměrně velké množství 

takových případů vyskytlo i v letech 2004–2006. Například tištěná média od července 

do listopadu 2006 informovala o týrání dětí v Chodové Plané na Tachovsku, přičemž 

zveřejnila jména a příjmení rodičů, křestní jména dětí a mnohde i podrobnosti o týrání 

a fotografie obětí (většinou v deníku Blesk).56

V období mezi březnem 2005 a dubnem 2006 se v médiích objevoval případ 

dvou týraných dívek z Žatce. I tehdy média odhalila plná jména matky a nevlastního 

otce a křestní jména dětí včetně detailů týrání a fotografií rodičů (opět hlavně v deníku 

Blesk).57

Jména dětí, plná jména matky a nevlastního otce, který jedno z nich týral, 

a fotografie otčíma zveřejnila média také v případě týrané holčičky z Čáslavi v období 

od června 2005 do června 2006. Tentokrát nezáleželo na typu média, jména 

zúčastněných osob i fotografie nakonec odsouzeného tyrana otiskla jak bulvární média, 

tak ta, která se považují za seriózní.58

Od dubna 2004 do června 2005 se pak ve sdělovacích prostředcích objevoval 

případ týrané holčičky z Prahy-Žižkova. Média zveřejnila její plné jméno, podrobnosti 

o týrání a jejím zdravotním stavu i její fotografii. Tyto informace se přitom 

nevyskytovaly v bulváru, ale naopak v seriózních médiích, především v Mladé frontě 

Dnes.59

                                               
55 Stanovisko Komise pro etiku z 18. června 2008. Syndikát novinářů ČR [online] [cit. 2013-05-16] 
Dostupné z < http://syndikat-novinaru.cz/1/5/21/etika/stanoviska > 
56 Např. Schnapka, Zbyněk: Znáte krutější rodinu? Blesk. 27. 10. 2006. 
57 Např. Lacinová, Helena: Děti mučili hladem a bitím. Blesk. 15. 11. 2005. 
58 Např. Bušková, Markéta: Soud: Za týrání dítěte čtyři roky. Mladá fronta Dnes. 1. 2. 2006. 
59 Např. Gazdík, Jan, Mikolášová, Eva: Týrání malé Dominiky skončilo. Mladá fronta Dnes. 24. 4. 2004. 
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3.3.3 Obsah zákona 

Novela rozšířila § 8a, který oproti předchozímu znění dodává, že v přípravném 

řízení nesmějí (orgány činné v trestním řízení) zveřejnit informace umožňující zjištění 

totožnosti osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby 

a svědka; takové informace mohou v nezbytném rozsahu zveřejnit pouze pro účely 

pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení.60 Předpis také v této 

souvislosti zakotvil ustanovení, podle kterého musejí při zveřejňování informací dbát 

orgány činné v trestním řízení na ochranu osobních údajů a soukromí osob mladších 

18 let.61

Ochranu obětí mladších 18 let ale zpřísnil zejména nový § 8b, který stanoví, že 

nikdo nesmí v souvislosti s trestným činem spáchaným na poškozeném jakýmkoli 

způsobem zveřejnit informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného, který je 

osobou mladší 18 let nebo vůči němuž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo šíření 

pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě a lidské 

důstojnosti nebo proti rodině a mládeži.62 Zákon dále zakazuje u těchto osob zveřejnění 

obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů nebo jiných informací o průběhu 

hlavního líčení nebo veřejného zasedání, které by umožnily zjištění totožnosti 

poškozeného.63 Pokud jde tedy o veřejné soudní řízení, má ochrana poškozeného 

s ohledem na jeho zranitelnost přednost před právem veřejnosti na informace. Jestliže 

soud nepřikročí k vyloučení veřejnosti, jsou její zástupci povinni informace sdělené 

před soudem dále nešířit a nezveřejnit údaje o poškozeném, které by vedly k odhalení 

jeho totožnosti. Média mohou v průběhu jednání pořizovat záznamy, musí ale zabránit 

vyobrazení poškozeného a údajů, které by umožnily jeho identifikaci (Fenyk, Stříž, 

Polák, Hájek, 2010, s. 37–38). 

Ve sdělovacích prostředcích se nesmí objevit ani pravomocný rozsudek 

s uvedením jména, příjmení a bydliště poškozeného definovaného výše, přičemž 

                                               
60 § 8a odst. 1 zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
61 § 8a odst. 2. zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
62 § 8b odst. 2. zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
63 § 8b odst. 3. zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
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předseda senátu může rozhodnout o dalších omezeních v souvislosti se zveřejněním 

rozsudku.64

Zákon stanoví výjimky z těchto zákazů. Zveřejnění výše zmíněných údajů je 

možné, je-li to nezbytné pro účely pátrání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního 

řízení,65 nebo pokud s tím poškozený, resp. jeho zákonný zástupce v případě osob 

mladších 18 let, písemně souhlasí (souhlas je třeba mít před zveřejněním).66 První 

ustanovení se týká zejména situací, kdy je oběť trestného činu nezvěstná nebo nejsou 

známi svědci, a zveřejnění údajů o poškozeném by tak mělo usnadnit pátrání po nich 

a objasnění případu (Fenyk, Stříž, Polák, Hájek, 2010, s. 38). 

Předpis je propojen se zákonem na ochranu osobních údajů a s trestním zákonem 

(resp. od roku 2010 s novým trestním zákoníkem), čímž stanovuje tresty za porušení 

zákazu. Hrozí za něj pokuta do výše pěti milionů korun (v rámci přestupkového řízení)67

nebo až pětileté vězení.68

V původním vládním návrhu přitom byla maximální výše pokuty jeden milion 

korun a trestní sankci návrh neobsahoval vůbec.69 Podoba, která byla nakonec 

schválena, vychází z komplexního pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Návrh rozšířil § 8a odst. 1 o zákaz 

zveřejňování informací z přípravného řízení, který se týká podezřelého, obviněného, 

zúčastněné osoby a svědka, zatímco původní verze přidávala jen ustanovení o ochraně 

osob mladších 18 let v odst. 2. Dále zvýšil maximální výši pokuty na pět milionů korun, 

zavedl trestní sankci a přidal § 8c, který zakázal zveřejňování informací z policejních 

odposlechů.70

                                               
64 § 8b odst. 4. zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
65 § 8b odst. 5b) zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
66 § 8b odst. 5c) zákona č. 52/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
67 § 44a a § 45a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
68 § 180 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník), ve znění pozdějších předpisů. 
69 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – důvodová zpráva. Parlament České 
republiky, Poslanecká sněmovna. [online] Sněmovní tisk č. 443/0 ze dne 4. 3. 2008, s. 7. [cit. 2013-05-
16] Dostupné z < http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=443&ct1=0 >
70 Usnesení ústavně právního výboru ze 46. schůze dne 15. října 2008. Parlament České republiky, 
Poslanecká sněmovna. [online] Sněmovní tisk 443/1. [online] [cit. 2013-05-16] Dostupné z 
< http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=443&ct1=1 >
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3.4 Novela z roku 2011 
„Náhubkový“ zákon se stal terčem kritiky zejména ze strany novinářů,71 ale 

i některých senátorů, kteří se domáhali zrušení vybraných ustanovení předpisu 

u Ústavního soudu. Než se k návrhu stihl soud vyjádřit, byla přijata novela zákona, 

která řadu těchto návrhů reflektovala, a soud tak řízení zastavil.72 Z hlediska ochrany 

dětských obětí sice nepřinesla žádnou zásadní změnu, nicméně považuji za vhodné 

povahu novely alespoň krátce shrnout.

Důvodová zpráva k novele shrnuje hlavní body kritiky, která se na předpis 

snesla. Upozornila na to, že „náhubkový“ zákon neumožňuje informovat veřejnost 

v těch případech, kdy je to ve veřejném zájmu např. pokud je obětí trestného činu čelní 

představitel státu a tento čin byl spáchán pro výkon jeho funkce, nebo mají média 

k dispozici záznamy z policejních odposlechů nasvědčující tomu, že určitý veřejný činitel 

spáchal trestný čin.73

Pokud jde ale o osobní údaje osob mladších 18 let, návrh připustil výjimky jen 

v ojedinělých případech, když konstatoval, že před zájem dítěte na ochraně soukromí 

může být postaveno právo veřejnosti na informace nebo jiný veřejný zájem jen ve zcela 

ojedinělých a výjimečných případech (např. bude-li spáchán teroristický útok 

na čelního představitele státu a jeho rodinu), kdy je navíc nezbytné dbát na to, aby 

rozsah zveřejněných informací byl omezen na nezbytné minimum. Tato výjimka by se tak 

v případě dětí měla uplatnit jen zcela sporadicky, přičemž by mělo být pravidlem, že 

ochrana soukromí dítěte v naprosté většině případů převáží nad zájmy veřejnosti.74

Novela tak zavedla nový § 8d, který shrnul všechny dosavadní výjimky, na které 

se zákaz zveřejnění nevztahuje, a stanovil některé další. Údaje tak lze oproti původnímu 

zákonu zveřejnit i v případě, odůvodňuje-li to veřejný zájem, pokud převažuje nad 

právem na ochranu soukromí dotčené osoby; přitom je třeba zvlášť dbát na ochranu 

zájmů osoby mladší 18 let.75

                                               
71 Viz např. webová stránka Vězení pro novináře [online]  [cit 2013-05-14] Dostupné z 
< www.vezenipronovinare.cz > 
72 Rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 24. 1. 2012 (Pl. ÚS 10/09). NALUS – Databáze rozhodnutí 
Ústavního soudu [online]  [cit 2013-05-14] Dostupné z 
< http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=pl-10-09_1 > 
73 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů – důvodová zpráva. Parlament České republiky, Poslanecká 
sněmovna. [online]  Sněmovní tisk č. 231 ze dne 12. 1. 2011, s. 6. [cit 2013-05-14] Dostupné z 
< http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=231&CT1=0 > 
74 Tamtéž, s. 10. 
75 § 8d odst. 1. zákona č. 207/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním 
(trestní řád) ve znění pozdějších předpisů. 
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Ke zveřejnění  už také není třeba předchozí písemný souhlas, ale stačí výslovný 

souhlas.76 Podle důvodové zprávy totiž není významné, zda souhlas se zveřejněním tato 

osoba udělí předem či následně, písemně nebo ústně, rozhodné je pouze to, zda se 

zveřejněním souhlasí či nikoli.77 V případě úmrtí oběti musejí se zveřejněním souhlasit 

pozůstalí, bez souhlasu lze zveřejnit pouze údaje o osobě, v jejímž případě žádní 

příbuzní, kteří by byli oprávněni souhlas poskytnout, už nežijí.78

Zákon dále zpřesnil ustanovení v § 8b odst. 2, když konkrétně vyjmenoval 

trestné činy, na které se vztahuje zákaz zveřejnění údajů vedoucích k identifikaci oběti. 

Problematickou nicméně zůstává situace, kdy hned není zřejmé, že se na určitou 

osobu vztahuje zákaz zveřejnění informací podle § 8b odst. 2. Ukázal to především 

případ ztracené holčičky z Prahy-Tróje z přelomu let 2010 a 2011. Po dívce se nejprve 

pátralo jako po nezvěstné, ale nakonec vyšlo najevo, že byla zavražděna. Novináři 

v souladu s tehdejší předlohou okamžitě přestali uvádět jméno oběti, přestože už ho 

veřejnost znala z předchozího pátrání. Ani novela tento problém nevyřešila, nicméně 

v těchto případech lze zákon vykládat mírněji, což potvrdil i Úřad na ochranu osobních 

údajů. Ten konstatoval, že veřejnosti jsou tedy již z minulosti známé údaje 

o pohřešované dívce, zveřejněné oprávněně v souvislosti s policejním pátráním, proto 

Úřad neshledává, že by opakovaným použitím těchto informací v navazujícím 

zpravodajství došlo k porušení zákonných norem.79 Přestože je toto řešení logické, může 

vést k obcházení zákazu. Dokud totiž nebude jasné, jaký trestný čin byl na oběti 

spáchán, mohou o případu média volně informovat. Po zjištění, že se jedná o trestný čin, 

na který se vztahuje zákaz zveřejnění, budou moci zveřejňovat údaje vedoucí 

k identifikaci oběti dál, protože její totožnost už bude veřejně známa (Páleník, 2012, 

s. 36). 

                                               
76 § 8d odst. 2. zákona č. 207/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním 
(trestní řád) ve znění pozdějších předpisů.
77 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů – důvodová zpráva. Parlament České republiky, Poslanecká 
sněmovna. [online]  Sněmovní tisk č. 231 ze dne 12. 1. 2011, s. 11. [cit 2013-05-14] Dostupné z 
< http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=231&CT1=0 > 
78 § 8d odst. 2 a 3 zákona č. 207/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení 
soudním (trestní řád) ve znění pozdějších předpisů.
79 Sdělení Úřadu pro ochranu osobních údajů z 18. března 2011. [online] [cit. 2013-05-13] Dostupné z 
< http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=15 >
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4 Metodologie

4.1 Výzkumné metody a cíle práce
Za výzkumné metody jsem zvolila kvantitativní obsahovou analýzu a komparaci. 

Umožňují nejlépe uchopit předmět práce, tedy výzkum četnosti informací vedoucích 

k identifikaci týraných dětí v médiích a její srovnání v čase, konkrétně ve dvou různých 

letech.

Práce si klade za cíl zjistit, jaké mělo přijetí zákona č. 52/2009 Sb. vliv na výskyt 

těchto informací ve vybraných médiích. Zajímá se o dopad samotné existence zákona, 

tedy o to, jaké informace a jaké fotografie zveřejňovaly sledované deníky před a po 

přijetí zákona. Neřeší, jestli noviny zveřejňovaly informace v roce 2011 v souladu 

s výjimkami stanovenými v § 8b odst. 4 resp. v § 8d příslušného zákona, tedy zda šlo 

např. o zveřejnění nezbytné pro pátrání po osobách nebo jestli měly deníky souhlas 

zákonného zástupce týraných dětí. Prověřit tyto okolnosti nebylo v mých silách. Pokud 

byla účelem zákona lepší ochrana soukromí obětí trestných činů, zejména pak těch 

mladších 18 let, měla by už pouhá existence předpisu snížit výskyt informací 

umožňujících identifikaci týraných dětí v médiích. 

Blíže se nezabývám pokrytím jednotlivých kauz, jde mi vyloženě o kvantitativní 

srovnání dvou zkoumaných let. Přesto ve výsledcích výzkumu narážím na to, že se 

objevily případy, kterým média věnovala větší pozornost, než jiným kauzám. 

V rámci proměnných sleduji ty údaje, které podle mého názoru vedou nejčastěji 

k identifikaci oběti, tedy jméno a příjmení dítěte, dále jméno a příjmení jeho příbuzných 

či pěstounů, údaje o místě bydliště a také výskyt fotografií dítěte, jeho příbuzných či 

pěstounů a místa bydliště. Kromě toho sleduji i zdroje těchto informací a snímků, neboť 

je považuji za důležitý prvek pro zhodnocení původců viktimizace oběti. 

4.2 Výběrový soubor
Výběrový soubor tvoří deníky Mladá fronta Dnes, Právo a Blesk, přičemž 

porovnávám roky 2008 a 2011. Pokud jde o zkoumaná vydání, předmětem výzkumu 

byla vždy vydání pro Prahu a/či střední Čechy (šíře vydání se liší v závislosti na 

deníku), přičemž jsem do něj zahrnula jak jejich celostátní části, tak stránky, které jsou 

součástí výhradně regionální mutace. 

Důvodem je odlišné uspořádání zkoumaných deníků. Zatímco Mladá fronta 

Dnes a deník Právo mají jasně oddělené regionální přílohy či stránky věnované 
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regionálním událostem a jejich počet zůstává v každém vydání přibližně stejný, deník 

Blesk žádné pevně dané uspořádání nemá. V rámci jeho mutací neexistuje vyloženě 

regionální příloha a počet stran věnovaných regionálním událostem kolísá. Blesk také 

používá pro regionální rubriky několik označení – Čechy, Praha a střední Čechy či 

Čechy/Morava. Vznikají potíže určit, co už je regionální zpravodajství a co ještě 

zpravodajství domácí. Např. označení Čechy/Morava evokuje spíše obecně zprávy 

z domova, zatímco Čechy působí spíše regionálně, nicméně všechny tyto rubriky se 

nevyskytují v deníku pravidelně a pro jejich použití se mi nepodařilo najít žádné 

pravidlo. 

Navíc, počet článků věnovaných zkoumané tématice v regionálních rubrikách 

Mladé fronty Dnes a deníku Právo lze v poměru k celostátní části označit za 

zanedbatelný, v případě Blesku ale tvoří podstatnou část. Pokud bych se tedy rozhodla 

věnovat pozornost pouze celostátním částem deníků, hrozilo by, že výsledky výzkumu 

budou zkreslené.

Proto jsem zahrnula do výzkumu i středočeské/pražské/regionální části 

vybraných deníků, byť to nebyl původní záměr. Ve výzkumu tedy chybí ostatní 

regionální mutace, nicméně pro účely výzkumných otázek a hypotéz stanovených 

v úvodu práce to nepovažuji za zásadní nedostatek. 

4.3 Výzkumný vzorek
Po zralé úvaze jsem se rozhodla nestanovit užší výzkumný vzorek, a ten se tedy 

shoduje s výběrovým souborem. Zkoumané období je sice poměrně široké, ale pro účely 

práce považuji jeho zachování za efektivnější než užší vymezení materiálu. Pokud bych 

se totiž soustředila pouze na část dat (ať už bych je vybírala náhodně či podle určitého 

klíče), mohlo by dojít např. k vynechání období, která byla na články zabývající se 

zkoumanou tématikou obzvlášť bohatá, nebo naopak neobvykle chudá, což by vedlo ke 

zkreslení výsledků. K určitému snížení objemu zkoumaných dat jsem pak došla užší 

definicí kódovací jednotky. 

4.4 Kódovací jednotka 
Kódovací jednotku představuje článek s tematikou týrání dětí. Ve vztahu 

k problematice syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (CAN), kam 

týrání dětí spadá, jsem se tedy zaměřila pouze na jednu jeho část. Podobné dělení zná 
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i trestní zákoník nebo statistiky ministerstva práce a sociálních věcí (viz výše). 

Důvodem byla zejména potřeba zúžení zkoumaného materiálu, který byl vzhledem 

k absenci užšího výzkumného vzorku poměrně rozsáhlý. 

Pokud jde o důvody, proč jsem se rozhodla právě pro tento aspekt syndromu 

CAN, ty jsou následující. Fyzickému týrání dětí se vedle jejich sexuálního zneužívání 

věnuje největší počet článků. Tato dvě témata tedy nabízejí největší možnost 

reprezentativního zhodnocení působení médií na viktimizaci dětských obětí, a proto 

jsem se rozhodovala mezi nimi. Článků zabývajících se výhradně zanedbáváním dětí je 

výrazně méně, a jejich počet jsem proto nepovažovala za dostatečně reprezentativní 

(výskyt článků vyloženě o psychickém týrání dětí je mizivý). Kromě toho, největší 

mediální kauza pojednávající o špatném zacházení s dětmi, kauza dětí z Kuřimu, se 

týkala také zejména fyzického týrání. Vzhledem k tomu, že jsem se ji rozhodla z výše 

zmíněných důvodů vynechat, považovala jsem za přínosné zjistit, jaká data se mi podaří 

shromáždit bez ohledu na tuto kauzu, která byla pravděpodobně nejhorším případem 

viktimizace týraných dětí ze strany médií. Navíc, byla to právě kuřimská kauza, tedy 

kauza především fyzického týrání dětí, která vedla k přijetí zákona, jehož dopad tato 

práce zkoumá.

V praxi to znamená, že jsem zakódovala pouze články, kde se explicitně mluví 

o fyzickém týrání dětí (případně trýznění, mučení apod.). Vynechala jsem tedy články, 

které hovoří výhradně o sexuálním zneužívání, zanedbávání či psychickém týrání. 

Pokud se ale v článku kromě fyzického týrání mluví i o jiném špatném druhu zacházení 

s dítětem (v mnohých případech je fyzické týrání doprovázeno zanedbáváním, 

psychické týrání pak je přítomno v podstatě pokaždé, i když není explicitně zmíněno), 

pak byl do výběru zařazen také. Rozhodující pro zařazení článku do výzkumu je tedy 

přítomnost tematiky fyzického týrání dětí, ať už samotná, nebo doprovázená jiným pro 

dítě ohrožujícím jednáním. 

U některých případů nebylo hned zřejmé, že jde o týrání, a tudíž často nebylo 

hned v prvním článku o konkrétním dítěti explicitně zmíněno. V dalších dnech ale 

obvykle docházelo k upřesňování informací, typicky padlo třeba obvinění ze strany 

policie, a o případu se už mluvilo jako o týrání. V takových případech jsem dodatečně 

zakódovala i první článek. Pokud explicitní zmínka o týrání vypadla z některého 

z následujících článků ke kauze, texty jsem i tak zakódovala. 

Podobně, pokud jeden ze tří sledovaných deníků nemluví o konkrétním případu 

jako o týrání (obsahuje třeba jen kratičkou zprávu bez podrobností), ale jiný z deníků se 
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mu věnuje blíže a týrání zmiňuje, zakódovala jsem výskyty případu ve všech denících. 

To byl jeden z případů, kdy byla matka odsouzena za vraždu dítěte. Zatímco jeden 

deník obsahoval pouze krátkou informaci bez detailů, druhý přinesl podrobnější 

informace a uvedl, že matka dítě dlouhodobě týrala. 

S tím souvisí problematika vražd dětí. Pokud se o případu od začátku mluví jako 

o vraždě, aniž by články obsahovaly zmínky o dlouhodobějším týrání, texty jsem 

vynechala. Pokud ale bylo jasně řečeno, že dítě zemřelo na následky týrání, respektive 

že bylo utýráno, příslušný článek jsem zakódovala. Přestože v těchto případech oběť už 

nežije, a nemůže tedy docházet ze strany médií k její sekundární viktimizaci, považuji 

za vhodné zařadit takové články do výzkumu z důvodu zachování celistvého mediálního 

obrazu problematiky fyzicky týraných dětí v rámci výzkumu. Navíc, média v takových 

případech přispívají k sekundární viktimizaci pozůstalých po oběti, jako jsou třeba 

sourozenci, kteří týráni být nemuseli.

Některým větším kauzám věnovaly deníky i několik článků v jednom vydání. 

V takových případech jsem striktně kódovala jen ty články, kde se hovořilo přímo 

o oběti, tedy o týraném dítěti. Vynechávala jsem různé doplňující texty, jako statistiky 

či rozhovory s odborníky, pokud jméno dítěte či přímý odkaz na něj neobsahovaly. 

Výjimečně se stalo, že některý článek pojednával o dvou různých případech. Pak 

jsem text zakódovala jen jednou a zanesla jsem data o tom dítěti, o němž článek přinášel 

podrobnější nebo explicitnější údaje či fotografie. 

4.5 Proměnné a jejich hodnoty

4.5.1 Obecné údaje o článcích

Vedle zdroje, tedy názvu deníku (proměnná P1), a data vydání (proměnná Rok), 

což jsou dvě klíčové proměnné pro výsledky výzkumu, jsem sledovala také umístění 

článku (P26, příp. P26a, pokud je článek na více na stranách). Zavedla jsem i proměnné 

pro délku článku v podobě počtu znaků (P27) a autora (P28), nicméně ty mají spíše 

doplňující charakter. 

4.5.2 Údaje o obětech, jejich příbuzných a místě jejich bydliště

V případě obětí sleduji nejprve výskyt jména (P2). Článek může obsahovat buď 

celé jméno, nebo pouze počáteční písmeno jména, nebo ho neobsahovat vůbec. Stejné 
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hodnoty platí i pro příjmení oběti (P3). Jméno a příjmení sleduji se stejnými hodnotami 

i v případě příbuzných či pěstounů oběti (P4 a P5). Pokud článek zmiňuje víc členů 

rodiny, zakódovala jsem vždy tu osobu, o které jsou v textu bližší informace. 

Poměrně komplikovaná byla operacionalizace údajů o místě bydliště, proto jsem 

je rozdělila do tří proměnných. Navíc v názvech všech proměnných uvádím za 

lomítkem ještě alternativní označení jiné místní určení. To pro případy, že článek 

explicitně neříká, odkud oběť obchází, nějaké určení místa ale obsahuje. Tento problém 

blíže reflektuje proměnná P8.

První ze tří proměnných, místo bydliště/jiné místní určení (P6), může nabývat 

následujících hodnot: Praha, Brno, jiné krajské město, okresní město, jiná obec nad 

3 000 obyvatel, jiná obec pod 3 000 obyvatel, oblast. Hranici 3 000 obyvatel jsem 

zvolila z toho důvodu, že jde podle zákona o jednu z podmínek pro to, aby se obec stala 

městem.80 Do kategorie jiné spadají výjimečné případy, kdy článek obsahuje pouze 

instituci (např. Klokánek) bez určení místa. 

Druhá proměnná (P7) bydliště či místní určení dále specifikuje. Jde tedy buď 

pouze o název města či obce, nebo konkrétněji o část obce, nebo o ulici. I pro tuto 

proměnnou pak zůstávají hodnoty oblast a jiné. 

Konečně proměnná P8 zrcadlí povahu informace o místě bydliště či místním 

určení oběti. Bydliště oběti může být jasně označeno, často se ale stává, že ho lze 

odvodit pouze z místní příslušnosti instituce zmíněné v článku např. policie, sociálního 

odboru nebo soudu. Další hodnotou, kterou tato proměnná může nabývat, pak je místo 

bydliště příbuzných (v případě, že článek nezmiňuje místo bydliště oběti a to ani 

nevyplývá z místní příslušnosti některé instituce). Do kategorie jiné spadá v tomto 

případě také domicil článku, pokud jde o jediné místní určení nacházející se 

v příslušném textu. 

4.5.3 Fotografie obětí, jejich příbuzných a místa jejich bydliště

Pokud článek obsahuje fotografii oběti (P9), může jít o fotografii 

s rozeznatelným obličejem, částečně rozeznatelným obličejem (pokud má osoba např. 

čepici nebo brýle), rozostřeným obličejem, obličejem s černým pruhem přes oči nebo 

o fotografii, kde je vidět pouze postava nebo její část bez obličeje. Proměnná P10 pak 

zachycuje číslo strany, na které je fotografie umístěna, a proměnná P11 její velikost.  

                                               
80 §3 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Může jít o malou (do rozměrů 7 x 6 centimetrů), střední (14 x 10 centimetrů) nebo 

velkou fotografii (více než 14 x 10 centimetrů). Proměnné se stejnými hodnotami (P12, 

P13, P14) platí i pro fotografie příbuzných či pěstounů oběti. 

Pro účely proměnné zachycující fotografii místa bydliště (P15), jsem zavedla 

kategorie dům, jiná ne úplně průkazná fotografie (např. chodba v domě) a ilustrační 

fotografie. Doplňuje je umístění snímku (P16) a velikost (P17).

Pokud článek doprovází víc fotografií oběti, jejích příbuzných či pěstounů 

a bydliště, kódovala jsem vždy tu fotografii, která může mít z hlediska identifikace oběti 

a její sekundární viktimizace horší následky, tzn. fotografie větší, detailnější či jiným 

způsobem průkaznější. 

Pokud je jednomu případu věnováno v jednom vydání (typicky na jedné straně) 

víc článků a snímků, kódovala jsem fotografie tak, aby ke každé kódovací jednotce 

příslušela jedna fotografie. Pokud je snímků víc než článků, postupovala jsem 

způsobem popsaným výše. 

4.5.4 Zdroje informací o obětech, jejich příbuzných a místě jejich 
bydliště

Pro zdroje informací o jménech a příjmeních obětí (P18, P19), jejich příbuzných 

či pěstounů (P20, P21) a místě jejich bydliště (P22) jsem zavedla následujících sedm 

hodnot: Policie ČR nebo jiné orgány činné v trestním řízení, organizace pomáhající 

ohroženým dětem, příbuzní oběti, jiní lidé z okolí oběti, jiné médium, jiný zdroj, popř. 

zdroj nelze jednoznačně určit. 

4.5.5 Zdroje fotografií obětí, jejich příbuzných a místa jejich bydliště 

Pro zdroje fotografií obětí (P23), jejích příbuzných či pěstounů (P24) a místa 

jejich bydliště (P25) platí podobné hodnoty, jako pro zdroje osobních údajů. Fotografie 

mohou pocházet ze stejných zdrojů jako výše zmíněné informace, kromě těchto 

možností jsem ale v průběhu sběru dat dodatečně zavedla ještě dvě další hodnoty.

První z nich pro situaci, kdy fotografie, které pocházejí od člověka z okolí oběti 

(byly tak označeny v jednom vydání novin), jsou v dalším vydání označeny jako 

reprofoto autora článku. Druhou pak pro situaci, kdy jsou snímky pocházející od policie 

později označeny jako archiv listu.
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Tyto proměnné jsem zavedla v reakci na postup deníku Blesk, v jehož případě 

bylo označování autorů fotografií často problematické. Nejen, že některé fotografie 

postupem času označil za vlastní či archivní, jak je naznačeno výše, ale u jeho fotografií 

chyběl často autor úplně. V některých případech bylo možné autora odhadnout. Šlo 

o případy, kdy byly u článku dvě nebo více fotografií prokazatelně pořízených na 

jednom místě, ale označení autora měla jen jedna, nebo z článku vyplývalo, že 

fotografie pořídila redakce. Nicméně autor často chyběl i u těch fotografií, které nemohl 

pořídit Blesk sám, protože se objevovaly i ve zbylých sledovaných denících, a to 

i s označením autora, často policie. 
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5 Výsledky výzkumu

5.1 Obecné údaje o článcích

5.1.1 Počet článků

Celkový počet článků věnovaných problematice týraných dětí v roce 2011 oproti 

roku 2008 klesl, konkrétně ze 137 v roce 2008 na 86 v roce 2011. Z tabulky č. 3 také 

vyplývá, že nejvíce článků se objevilo v deníku Právo (39% ze všech článků). Následuje 

deník Blesk (35%) a s větším odstupem pak Mladá fronta Dnes (26%). Nepotvrdila se 

tedy hypotéza, že nejvíce článku o týraných dětech zveřejní v obou letech deník Blesk.

Pokud ale srovnáme oba roky v rámci jednotlivých deníků, zjistíme, že deník 

Blesk byl jediným, u kterého počet článků o týraných dětech (byť ne výrazně) stoupl. 

Naopak oba zbylé listy otiskly v roce 2011 méně textů s tímto tématem než v roce 2008. 

tabulka 3  Počet článků (P1)

5.1.2 Umístění článků

Když srovnáme umístění článků (tabulky č. 4 a 5) ve sledovaných letech, 

zjistíme, že v roce 2011 mírně klesl počet textů otisknutých na dvou stranách. Tím se, 

alespoň opticky, zmenšil prostor věnovaný kauzám týraných dětí, což může souviset 

s celkovým snížením počtu článků zabývajících se touto problematikou. 

Pozitivní je také zjištění, že deníky většinou neumisťovaly texty o týraných 

dětech na titulní strany. Mladá fronta Dnes otiskla na titulní straně v obou sledovaných 

letech stejný počet článků (tři), přičemž v roce 2008 je dvakrát doprovázela malá 

fotografie příbuzných s rozeznatelnými obličeji a jednou malá fotografie oběti 

s rozostřeným obličejem. V případě Práva toto číslo o polovinu kleslo (z šesti na tři). Tři 

články na titulní straně byly v roce 2008 taktéž doplněny o fotografie, dvakrát o středně 

Rok Total %

2008 2011

P1-médium

MF Dnes 45 13 58 26,0

Právo 55 31 86 38,6

Blesk 37 42 79 35,4

Total 137 86 223 100,0
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velkou fotografii příbuzných či pěstounů oběti s rozeznatelnými obličeji, jednou 

o středně velký, ne úplně průkazný snímek místa bydliště. 

Výjimku tvoří deník Blesk, který v roce 2008 otiskl na titulní straně pouze dva 

odkazy na článek nacházející se uvnitř listu. Ty sestávaly z titulku bez dalšího textu, 

v jednom případě ho doplňovala malá fotografie příbuzné týraného dítěte. V roce 2011 

šlo opět o dva takové odkazy, jeden ale doprovázela středně velká fotografie dítěte, byť 

s černým pruhem přes oči (šlo o týraného Dominika z Brna). Druhou tvořil pouze 

titulek. Kromě techto odkazů Blesk v roce 2011 umístil na titulní stranu další dva 

články, v jednom případě doplněné malou fotografií dítěte (opět šlo o Dominika, byť 

mu nebylo vidět do tváře) a středně velkým snímkem jeho rodičů s rozostřenými 

obličeji. V druhém případě (týraná Drahuška ze středních Čech) pak článek na titulní 

straně doprovázela malá fotografie holčičky s černým pruhem přes oči. 

Nepotvrdila se tedy hypotéza, že byl měl deník Blesk ze sledovaných listů 

nejvíce článků na titulní straně, na rozdíl od zbylých dvou ale v jeho případě počet 

těchto článků v roce 2011 oproti roku 2008 vzrostl. 

tabulka 4  Umístění článku (P26)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

1 3 6,7

2 11 24,4

4 19 42,2

5 7 15,6

6 1 2,2

13 1 2,2

17 2 4,4

18 1 2,2

Total 45 100,0

Právo

1 6 10,9

2 1 1,8

3 1 1,8

4 9 16,4

5 7 12,7

7 17 30,9

8 11 20,0

9 1 1,8

12 1 1,8

15 1 1,8
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Total 55 100,0

Blesk

4 11 29,7

5 4 10,8

6 9 24,3

7 8 21,6

8 3 8,1

9 2 5,4

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

1 3 23,1

2 2 15,4

3 1 7,7

4 4 30,8

5 1 7,7

6 2 15,4

Total 13 100,0

Právo

1 3 9,7

5 5 16,1

7 16 51,6

8 2 6,5

9 1 3,2

10 2 6,5

11 1 3,2

21 1 3,2

Total 31 100,0

Blesk

1 2 4,8

4 8 19,0

5 2 4,8

6 16 38,1

7 4 9,5

8 6 14,3

9 3 7,1

10 1 2,4

Total 42 100,0

tabulka 5  Další umístění článku (pokud byl článek na dvou stranách, P26a)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008 MF Dnes

0 42 93,3

3 1 2,2

18 2 4,4
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Total 45 100,0

Právo

0 50 90,9

4 2 3,6

5 2 3,6

7 1 1,8

Total 55 100,0

Blesk

0 34 91,9

1 2 5,4

5 1 2,7

Total 37 100,0

2011

MF Dnes 0 13 100,0

Právo

0 28 90,3

4 1 3,2

5 2 6,5

Total 31 100,0

Blesk

0 39 92,9

1 2 4,8

7 1 2,4

Total 42 100,0

5.1.3 Délka článků 

Pokud jde o délku článků podle počtu slov (tabulka č. 6), nejvíce prostoru 

věnoval kauzám týraných dětí deník Mladá fronta Dnes (průměrně 329 slov na článek). 

Následuje Právo (306) a s větším odstupem pak Blesk (222). To odpovídá povaze

periodik, v bulvárním Blesku bylo poměrně méně textu, ale více fotografií, naopak listy, 

které lze označit za seriózní, nabídly delší texty a menší počet fotografií (fotografie viz 

dále). 

Ze srovnání sledovaných roků pak vyplývá, že všechny tři deníky věnovaly 

v tomto ohledu problematice týraných dětí větší prostor v roce 2011 než v roce 2008. 

Jak ukazuje tabulka č. 6, největší rozdíl lze zaznamenat u Mladé fronty Dnes. V roce 

2008 měl její článek v průměru 296 slov, zatímco v roce 2011 to bylo 440 slov.
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tabulka 6  Délka článků - počet slov (P27)

Rok P1-médium Mean N

2008

MF Dnes 296,44 45

Právo 289,60 55

Blesk 189,57 37

2011

MF Dnes 439,85 13

Právo 336,29 31

Blesk 250,60 42

Vůbec nejdelší článek se objevil v Mladé frontě Dnes v prosinci 2011 (961 slov). 

Šlo o rozhovor s matkou týraných dětí z Prahy doplněný její velkou fotografií 

s rozeznatelným obličejem. To je poměrně překvapivé, protože to byla právě Mladá 

fronta Dnes, kdo v roce 2011 nejvýrazněji snížil prostor věnovaný kauzám týraných dětí 

(pokud jde o počet článků) a uveřejnil pouze dvě fotografie (kromě výše zmíněné ještě 

jednu malou fotografii týraného Dominika z Brna). 

5.1.4 Autoři článků

Téměř u všech článků byli uvedeni jejich autoři, ať už šlo o vlastní texty deníků 

(naprostá většina), o zprávy převzaté z ČTK či internetových verzí deníků nebo 

o kombinace obojího. Autor chyběl pouze u tří textů v Blesku a u jedné krátké zprávy 

v Právu.  

5.2 Údaje o obětech, jejich příbuzných a místě jejich bydliště

5.2.1 Údaje o obětech 

Z celkového počtu 223 článků jich přes polovinu obsahuje křestní jméno oběti 

(54%). I přesto, že v roce 2011 klesl počet článků věnovaný kauzám týraných dětí 

celkem znatelně, množství textů obsahující jméno oběti se výrazně nezměnilo 

(65 v roce 2008 oproti 56 v roce 2011). Zatímco totiž jak v Mladé frontě Dnes, tak 

v Právu počet článků se jménem týraného dítěte klesl, v deníku Blesk naopak jejich 

podíl stoupl.
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tabulka 7 Jméno oběti (P2)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

neobsahuje 29 64,4

obsahuje 16 35,6

Total 45 100,0

Právo

neobsahuje 29 52,7

obsahuje 26 47,3

Total 55 100,0

Blesk

neobsahuje 14 37,8

obsahuje 23 62,2

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

neobsahuje 8 61,5

obsahuje 5 38,5

Total 13 100,0

Právo

neobsahuje 13 41,9

obsahuje 18 58,1

Total 31 100,0

Blesk

neobsahuje 9 21,4

obsahuje 33 78,6

Total 42 100,0

Mladá fronta Dnes snížila v roce 2011 znatelně jak výskyt jména oběti, tak jeho 

fotografie (viz dále) a při referování o případech týraných dětí se v prvních článcích 

nejprve omezovala na zveřejnění informací pouze o místě bydliště. Postupně ale 

zveřejnila jak křestní jména dětí, tak další údaje včetně fotografií zúčastněných osob. 

Lépe vypadá srovnání uveřejňování příjmení oběti ve sledovaných letech. V roce 

2008 se vyskytovalo v deseti ze 137 článků (5%), z toho sedmkrát v deníku Právo, 

dvakrát v Mladé frontě Dnes a jednou v Blesku. V roce 2011 se už neobjevilo ani 

jednou. Stejná čísla platí také pro výskyt plných jmen obětí, neboť samotné příjmení 

týraného dítěte se v textech neobjevilo. 

tabulka 8  Jméno a příjmení oběti (P2 a P3)

Rok P1-médium P3-příjmeni-oběti Total

neobsahuje obsahuje

2008 MF Dnes P2-jméno-oběti
neobsahuje

Count 29 0 29

% of Total 64,4% 0,0% 64,4%

obsahuje Count 14 2 16
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% of Total 31,1% 4,4% 35,6%

Total
Count 43 2 45

% of Total 95,6% 4,4% 100,0%

Právo

P2-jméno-oběti

neobsahuje
Count 29 0 29

% of Total 52,7% 0,0% 52,7%

obsahuje
Count 19 7 26

% of Total 34,5% 12,7% 47,3%

Total
Count 48 7 55

% of Total 87,3% 12,7% 100,0%

Blesk

P2-jméno-oběti

neobsahuje
Count 14 0 14

% of Total 37,8% 0,0% 37,8%

obsahuje
Count 22 1 23

% of Total 59,5% 2,7% 62,2%

Total
Count 36 1 37

% of Total 97,3% 2,7% 100,0%

2011

MF Dnes

P2-jméno-oběti

neobsahuje
Count 8 8

% of Total 61,5% 61,5%

obsahuje
Count 5 5

% of Total 38,5% 38,5%

Total
Count 13 13

% of Total 100,0% 100,0%

Právo

P2-jméno-oběti

neobsahuje
Count 13 13

% of Total 41,9% 41,9%

obsahuje
Count 18 18

% of Total 58,1% 58,1%

Total
Count 31 31

% of Total 100,0% 100,0%

Blesk

P2-jméno-oběti

neobsahuje
Count 9 9

% of Total 21,4% 21,4%

obsahuje
Count 33 33

% of Total 78,6% 78,6%

Total
Count 42 42

% of Total 100,0% 100,0%

5.2.2 Údaje o příbuzných či pěstounech obětí

Křestní jméno někoho z příbuzných či pěstounů oběti (tabulka č. 9) obsahuje 

necelá polovina všech článků (48%), přičemž v roce 2011 jeho výskyt oproti roku 

znatelně 2008 klesl (ze 76 článků na 32). Jak ukazuje tabulka č. 9, nejvýraznější byl 
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tento pokles v Mladé frontě Dnes a v Právu, naopak deník Blesk nijak markantní rozdíl 

nezaznamenal. 

tabulka 9  Jméno příbuzných či pěstounů oběti (P4)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

neobsahuje 19 42,2

obsahuje 26 57,8

Total 45 100,0

Právo

neobsahuje 24 43,6

obsahuje 31 56,4

Total 55 100,0

Blesk

neobsahuje 18 48,6

obsahuje 19 51,4

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

neobsahuje 10 76,9

obsahuje 3 23,1

Total 13 100,0

Právo

neobsahuje 18 58,1

obsahuje 13 41,9

Total 31 100,0

Blesk

neobsahuje 26 61,9

obsahuje 16 38,1

Total 42 100,0

Příjmení příbuzných či pěstounů oběti (tabulka č. 10) se pak objevilo ve více než 

třetině všech článků (35%), dalších 7% pak obsahovalo počáteční písmeno příjmení. 

Podobně jako tomu bylo u příjmení oběti, i zde lze zaznamenat výrazný pokles výskytu 

při srovnání obou sledovaných let. Zatímco v roce 2008 se ve větší či menší míře 

objevovalo ve všech třech listech, v roce 2011 zveřejňoval celé příjmení příbuzných 

nebo pěstounů oběti pouze deník Právo. Mladá fronta Dnes a Blesk si vystačily se 

zveřejněním počátečního písmena. Výskyt této hodnoty proto narostl z jednoho případu 

v roce 2008 na 15 v roce 2011. 
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tabulka 10  Příjmení příbuzných či pěstounů oběti (P5)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

neobsahuje 18 40,0

obsahuje 27 60,0

Total 45 100,0

Právo

neobsahuje 25 45,5

obsahuje 30 54,5

Total 55 100,0

Blesk

neobsahuje 18 48,6

obsahuje 18 48,6

obsahuje počáteční 

písmeno příjmení

1 2,7

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

neobsahuje 10 76,9

obsahuje počáteční 

písmeno příjmení

3 23,1

Total 13 100,0

Právo

neobsahuje 23 74,2

obsahuje 3 9,7

obsahuje počáteční 

písmeno příjmení

5 16,1

Total 31 100,0

Blesk

neobsahuje 35 83,3

obsahuje počáteční 

písmeno příjmení

7 16,7

Total 42 100,0

Také v případě zveřejňování plného jména lze zaznamenat poměrně výraznou 

změnu v čase (tabulka č. 11). V roce 2008 obsahovala jméno i příjmení příbuzných či 

pěstounů oběti vždy zhruba polovina článků příslušného deníku, v Mladé frontě Dnes to 

splňovalo skoro 60% textů. Objevily se také celkem čtyři případy, kdy deníky zveřejnily 

pouze příjmení bez křestního jména. O dva roky později se už vyskytla pouze tři plná 

jména, a to v deníku Právo. Všech patnáct případů počátečního písmena příjmení pak 

doplňovalo i křestní jméno.
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tabulka 11  Jméno a příjmení příbuzných či pěstounů oběti (P4 a P5)

Rok P1-médium P5-příjmení-příbuzných/pěstounů-oběti Total

neobsahuje obsahuje obsahuje 

počáteční 

písmeno 

příjmení

2008

MF Dnes

P4-jméno/jména-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje
Count 18 1 19

% of Total 40,0% 2,2% 42,2%

obsahuje
Count 0 26 26

% of Total 0,0% 57,8% 57,8%

Total
Count 18 27 45

% of Total 40,0% 60,0% 100,0%

Právo

P4-jméno/jména-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje
Count 21 3 24

% of Total 38,2% 5,5% 43,6%

obsahuje
Count 4 27 31

% of Total 7,3% 49,1% 56,4%

Total
Count 25 30 55

% of Total 45,5% 54,5% 100,0%

Blesk

P4-jméno/jména-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje
Count 18 0 0 18

% of Total 48,6% 0,0% 0,0% 48,6%

obsahuje
Count 0 18 1 19

% of Total 0,0% 48,6% 2,7% 51,4%

Total
Count 18 18 1 37

% of Total 48,6% 48,6% 2,7% 100,0%

2011

MF Dnes

P4-jméno/jména-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje
Count 10 0 10

% of Total 76,9% 0,0% 76,9%

obsahuje
Count 0 3 3

% of Total 0,0% 23,1% 23,1%

Total
Count 10 3 13

% of Total 76,9% 23,1% 100,0%

Právo

P4-jméno/jména-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje
Count 18 0 0 18

% of Total 58,1% 0,0% 0,0% 58,1%

obsahuje
Count 5 3 5 13

% of Total 16,1% 9,7% 16,1% 41,9%

Total
Count 23 3 5 31

% of Total 74,2% 9,7% 16,1% 100,0%

Blesk

P4-jméno/jména-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje
Count 26 0 26

% of Total 61,9% 0,0% 61,9%

obsahuje
Count 9 7 16

% of Total 21,4% 16,7% 38,1%

Total Count 35 7 42
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% of Total 83,3% 16,7% 100,0%

5.2.3 Údaje o místě bydliště oběti nebo jiném místním určení

V roce 2008 se nejčastěji objevovaly obce bez statutu okresního města s více než 

třemi tisíci obyvatel (32% článků), o dva roky později pak Brno (44%) kvůli kauze 

týraného Dominika.

tabulka 12  Místo bydliště či jiné místní určení (P6)

Rok

Total2008 2011

P6-místo-bydliště/jiné-místní-určení neuvedeno Count 0 2 2

% within Rok 0,0% 2,3% ,9%

Praha Count 19 19 38

% within Rok 13,9% 22,1% 17,0%

Brno Count 20 37 57

% within Rok 14,6% 43,0% 25,6%

jiné krajské město Count 9 6 15

% within Rok 6,6% 7,0% 6,7%

okresní město Count 23 1 24

% within Rok 16,8% 1,2% 10,8%

jiná obec nad 3000 
obyvatel

Count 44 11 55

% within Rok 32,1% 12,8% 24,7%

jiná obec pod 3000 
obyvatel

Count 17 2 19

% within Rok 12,4% 2,3% 8,5%

oblast Count 3 7 10

% within Rok 2,2% 8,1% 4,5%

jiné Count 2 1 3

% within Rok 1,5% 1,2% 1,3%

Total Count 137 86 223

% within Rok 100,0% 100,0% 100,0%

V obou letech uveřejňovaly deníky většinou pouze název obce, zatímco čtvrť 

nebo ulici specifikovaly ve výrazně méně případech (tabulka č. 13). Jedinou výjimkou 

je Mladá fronta Dnes, která v roce 2011 zmínila ve čtyřech případech jen název města či 

obce, zatímco městskou čtvrť devětkrát. V roce 2011 sice v poměru k počtu článků 
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přibylo případů, kdy listy specifikovaly čtvrť nebo ulici, pořád je ale převyšovaly 

případy, kdy deníky zveřejnily pouze obec.  

tabulka 13 Místo bydliště či jiné místní určení - specifikace (P7)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

jen obec 41 91,1

část obce 1 2,2

ulice 2 4,4

oblast 1 2,2

Total 45 100,0

Právo

jen obec 44 80,0

část obce 4 7,3

ulice 4 7,3

oblast 1 1,8

jiné 2 3,6

Total 55 100,0

Blesk

jen obec 30 81,1

část obce 4 10,8

ulice 2 5,4

oblast 1 2,7

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

jen obec 4 30,8

část obce 9 69,2

Total 13 100,0

Právo

jen obec 20 64,5

část obce 8 25,8

ulice 1 3,2

oblast 1 3,2

jiné 1 3,2

Total 31 100,0

Blesk

neuvedeno 2 4,8

jen obec 24 57,1

část obce 7 16,7

ulice 3 7,1

oblast 6 14,3

Total 42 100,0
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Podobné výsledky ukazuje i povaha informace o místě bydliště (tabulka č. 14). 

V obou letech převažuje jasně označené místo nad místem vyplývajícím z lokální 

příslušnosti instituce, a to u všech deníků.

tabulka 14  Místo bydliště či jiné místní určení - povaha informace (P8)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

jasně označené bydliště 

či místní určení oběti

30 66,7

vyplývá z místní 

příslušnosti instituce 

zmíněné v článku

10 22,2

místo bydliště příbuzných 3 6,7

jiné 2 4,4

Total 45 100,0

Právo

jasně označené bydliště 

či místní určení oběti

38 69,1

vyplývá z místní 

příslušnosti instituce 

zmíněné v článku

15 27,3

jiné 2 3,6

Total 55 100,0

Blesk

jasně označené bydliště 

či místní určení oběti

20 54,1

vyplývá z místní 

příslušnosti instituce 

zmíněné v článku

12 32,4

místo bydliště příbuzných 1 2,7

jiné 4 10,8

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

jasně označené bydliště 

či místní určení oběti

9 69,2

vyplývá z místní 

příslušnosti instituce 

zmíněné v článku

4 30,8

Total 13 100,0

Právo

jasně označené bydliště 

či místní určení oběti

23 74,2

vyplývá z místní 

příslušnosti instituce 

zmíněné v článku

7 22,6
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jiné 1 3,2

Total 31 100,0

Blesk

neuvedeno 2 4,8

jasně označené bydliště 

či místní určení oběti

21 50,0

vyplývá z místní 

příslušnosti instituce 

zmíněné v článku

11 26,2

místo bydliště příbuzných 1 2,4

jiné 7 16,7

Total 42 100,0

Název městské čtvrti nebo ulice pak deníky v obou letech zmiňovaly nejčastěji 

v souvislosti s Prahou nebo Brnem (tabulka č. 15). V roce 2008 se součet obou těchto 

hodnot pohyboval zpravidla v jednotkách procent, jedinou výjimku tvořil deník Blesk 

v případě Prahy (téměř 11%). V roce 2011 se ale hodnoty přehouply přes deset procent 

častěji, a to v případě Práva u Brna (19%) a v případě Blesku u Prahy (12%). Nad 

ostatní navíc vyčnívá v tomto ohledu Mladá fronta Dnes, která v roce 2011 uváděla jako 

místo bydliště pouze Prahu nebo Brno. Název městské čtvrti přitom specifikovala 

v Praze u 39% případů a v Brně u 31% případů. 

tabulka 15  Místo bydliště či jiné místní určení a specifikace (P6 a P7)

Rok P1-médium P7-místo-bydliště/jiné-místní-určení-specifikace Total

neuved

eno

jen 

obec

část 

obce

ulice oblast jiné

2008
MF 

Dnes

P6-místo-

bydliště/jiné-

místní-určení

Praha

Count 1 1 2 0 4

% of 

Total

2,2% 2,2% 4,4% 0,0% 8,9%

Brno

Count 6 0 0 0 6

% of 

Total

13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3%

jiné krajské město

Count 2 0 0 0 2

% of 

Total

4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4%

okresní město

Count 6 0 0 0 6

% of 

Total

13,3% 0,0% 0,0% 0,0% 13,3%
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jiná obec nad 

3000 obyvatel

Count 22 0 0 0 22

% of 

Total

48,9% 0,0% 0,0% 0,0% 48,9%

jiná obec pod 

3000 obyvatel

Count 4 0 0 0 4

% of 

Total

8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 8,9%

oblast

Count 0 0 0 1 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 2,2%

Total

Count 41 1 2 1 45

% of 

Total

91,1% 2,2% 4,4% 2,2% 100,0

%

Právo

P6-místo-

bydliště/jiné-

místní-určení

Praha

Count 2 3 0 0 0 5

% of 

Total

3,6% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 9,1%

Brno

Count 9 1 1 0 0 11

% of 

Total

16,4% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0% 20,0%

jiné krajské město

Count 3 0 2 0 0 5

% of 

Total

5,5% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 9,1%

okresní město

Count 6 0 1 0 0 7

% of 

Total

10,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 12,7%

jiná obec nad 

3000 obyvatel

Count 18 0 0 0 0 18

% of 

Total

32,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 32,7%

jiná obec pod 

3000 obyvatel

Count 6 0 0 0 0 6

% of 

Total

10,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,9%

oblast

Count 0 0 0 1 0 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 1,8%

jiné

Count 0 0 0 0 2 2

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6%

Total

Count 44 4 4 1 2 55

% of 

Total

80,0% 7,3% 7,3% 1,8% 3,6% 100,0

%

Blesk

P6-místo-

bydliště/jiné-

místní-určení

Praha

Count 6 2 2 0 10

% of 

Total

16,2% 5,4% 5,4% 0,0% 27,0%
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Brno

Count 1 2 0 0 3

% of 

Total

2,7% 5,4% 0,0% 0,0% 8,1%

jiné krajské město

Count 2 0 0 0 2

% of 

Total

5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4%

okresní město

Count 10 0 0 0 10

% of 

Total

27,0% 0,0% 0,0% 0,0% 27,0%

jiná obec nad 

3000 obyvatel

Count 4 0 0 0 4

% of 

Total

10,8% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8%

jiná obec pod 

3000 obyvatel

Count 7 0 0 0 7

% of 

Total

18,9% 0,0% 0,0% 0,0% 18,9%

oblast

Count 0 0 0 1 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,7%

Total

Count 30 4 2 1 37

% of 

Total

81,1% 10,8% 5,4% 2,7% 100,0

%

2011

MF 

Dnes

P6-místo-

bydliště/jiné-

místní-určení

Praha

Count 2 5 7

% of 

Total

15,4% 38,5% 53,8%

Brno

Count 2 4 6

% of 

Total

15,4% 30,8% 46,2%

Total

Count 4 9 13

% of 

Total

30,8% 69,2% 100,0

%

Právo

P6-místo-

bydliště/jiné-

místní-určení

Praha

Count 0 1 1 0 0 2

% of 

Total

0,0% 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 6,5%

Brno

Count 9 6 0 0 0 15

% of 

Total

29,0% 19,4% 0,0% 0,0% 0,0% 48,4%

jiné krajské město

Count 2 1 0 0 0 3

% of 

Total

6,5% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7%

okresní město

Count 1 0 0 0 0 1

% of 

Total

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%
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jiná obec nad 

3000 obyvatel

Count 7 0 0 0 0 7

% of 

Total

22,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,6%

jiná obec pod 

3000 obyvatel

Count 1 0 0 0 0 1

% of 

Total

3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2%

oblast

Count 0 0 0 1 0 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 0,0% 3,2%

jiné

Count 0 0 0 0 1 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,2% 3,2%

Total

Count 20 8 1 1 1 31

% of 

Total

64,5% 25,8% 3,2% 3,2% 3,2% 100,0

%

Blesk

P6-místo-

bydliště/jiné-

místní-určení

neuvedeno

Count 2 0 0 0 0 2

% of 

Total

4,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

Praha

Count 0 5 3 2 0 10

% of 

Total

0,0% 11,9% 7,1% 4,8% 0,0% 23,8%

Brno

Count 0 12 3 1 0 16

% of 

Total

0,0% 28,6% 7,1% 2,4% 0,0% 38,1%

jiné krajské město

Count 0 2 1 0 0 3

% of 

Total

0,0% 4,8% 2,4% 0,0% 0,0% 7,1%

jiná obec nad 

3000 obyvatel

Count 0 4 0 0 0 4

% of 

Total

0,0% 9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5%

jiná obec pod 

3000 obyvatel

Count 0 1 0 0 0 1

% of 

Total

0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4%

oblast

Count 0 0 0 0 6 6

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3%

Total

Count 2 24 7 3 6 42

% of 

Total

4,8% 57,1% 16,7% 7,1% 14,3% 100,0

%
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5.3 Fotografie obětí, jejich příbuzných a místa jejich bydliště

5.3.1 Fotografie obětí

Data týkající se zveřejněných fotografií obětí ukazují (tabulka č. 16), že výskyt 

snímků ve srovnání sledovaných let stoupl, a to o více než polovinu – ze 14 případů 

v roce 2008 na 36 v roce 2011. 

Výsledky také potvrzují hypotézu, že nejvíce snímků týraných dětí uveřejní 

deník Blesk. V roce 2008 se na jeho stránkách objevilo 12 fotografií, z toho pět 

s rozeznatelným obličejem oběti (zbytek tvoří většinou fotografie s rozostřeným 

obličejem nebo s černým pruhem přes oči). V roce 2011 už Blesk uveřejnil pouze jednu 

fotografii s rozeznatelným obličejem oběti, ale celkový počet snímků stoupl na 30. 

Většinu tvořily snímky postavy nebo její části bez obličeje oběti (16 případů) nebo 

fotografie s černým pruhem přes oči (13). Nejčastěji šlo o týraného Dominika z Brna 

a týranou Drahušku ze středních Čech. 

Nárůst množství fotografií oběti lze zaznamenat i v případě Práva. Zatímco 

v roce 2008 list neuveřejnil žádný takový snímek, v roce 2011 se jich v listu objevilo 

pět, byť šlo vždy o fotografie ukazující pouze postavu nebo její část bez obličeje 

(čtyřikrát fotografie Dominika a jednou snímek Drahušky). 

Počet fotografií klesl pouze u Mladé fronty Dnes. Zatímco v roce 2008 otiskla 

dvě fotografie, obě s rozostřeným obličejem oběti, v roce 2011 jen jednu fotografii 

týraného Dominika s černým pruhem přes oči. 

tabulka 16  Fotografie oběti (P9)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

neobsahuje fotografii 43 95,6

rozostřený obličej 2 4,4

Total 45 100,0

Právo neobsahuje fotografii 55 100,0

Blesk

neobsahuje fotografii 25 67,6

rozeznatelný obličej 5 13,5

rozostřený obličej 3 8,1

obličej s černým pruhem 

přes oči

3 8,1

postava nebo její část bez 

obličeje

1 2,7

Total 37 100,0
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2011

MF Dnes

neobsahuje fotografii 12 92,3

obličej s černým pruhem 

přes oči

1 7,7

Total 13 100,0

Právo

neobsahuje fotografii 26 83,9

postava nebo její část bez 

obličeje

5 16,1

Total 31 100,0

Blesk

neobsahuje fotografii 12 28,6

rozeznatelný obličej 1 2,4

obličej s černým pruhem 

přes oči

13 31,0

postava nebo její část bez 

obličeje

16 38,1

Total 42 100,0

Pokud jde o umístění fotografie oběti (tabulka č. 17), na titulní straně se v roce 

2008 objevila pouze jedna, a to v Mladé frontě Dnes. V roce 2011 to byly tři snímky, 

všechny z deníku Blesk. Fotografie z roku 2008 na titulní straně Mladé fronty ukazuje 

oběť s rozostřeným obličejem, na titulních snímcích deníku Blesk z roku 2011 měla 

oběť ve dvou případech černý pruh přes oči a v jednom šlo o zobrazení oběti bez 

obličeje.

tabulka 17  Fotografie oběti a jejich umístění (P9 a P10) - výběr (strany 1-5)

  Rok   P1-médium
0 1 2 4 5 ...

Total 

2008

MF 

Dnes

P9-

fotografie-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 43 0 0 43

% of 

Total

95,6% 0,0% 0,0% 95,6%

rozostřený 

obličej

Count 0 1 1 2

% of 

Total

0,0% 2,2% 2,2% 4,4%

Total

Count 43 1 1 45

% of 

Total

95,6% 2,2% 2,2% 100,0%

Právo

P9-

fotografie-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 55 55

% of 

Total

100,0% 100,0%

Total Count 55 55
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% of 

Total

100,0% 100,0%

Blesk

P9-

fotografie-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 25 0 25

% of 

Total

67,6% 0,0% 67,6%

rozeznatelný 

obličej

Count 0 1 5

% of 

Total

0,0% 2,7% 13,5%

rozostřený 

obličej

Count 0 0 3

% of 

Total

0,0% 0,0% 8,1%

obličej 

s černým 

pruhem přes 

oči

Count 0 2 3

% of 

Total

0,0% 5,4% 8,1%

postava nebo 

její část bez 

obličeje

Count 0 0 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 2,7%

Total

Count 25 3 37

% of 

Total

67,6% 8,1% 100,0%

2011

MF 

Dnes

P9-

fotografie-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 12 0 12

% of 

Total

92,3% 0,0% 92,3%

obličej 

s černým 

pruhem přes 

oči

Count 0 1 1

% of 

Total

0,0% 7,7% 7,7%

Total

Count 12 1 13

% of 

Total

92,3% 7,7% 100,0%

Právo

P9-

fotografie-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 26 0 26

% of 

Total

83,9% 0,0% 83,9%

postava nebo 

její část bez 

obličeje

Count 0 3 5

% of 

Total

0,0% 9,7% 16,1%

Total

Count 26 3 31

% of 

Total

83,9% 9,7% 100,0%

Blesk P9- neobsahuje Count 12 0 0 12
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fotografie-

oběti

fotografii % of 

Total

28,6% 0,0% 0,0% 28,6%

rozeznatelný 

obličej

Count 0 0 0 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 2,4%

obličej 

s černým 

pruhem přes 

oči

Count 0 2 5 13

% of 

Total

0,0% 4,8% 11,9% 31,0%

postava nebo 

její část bez 

obličeje

Count 0 1 1 16

% of 

Total

0,0% 2,4% 2,4% 38,1%

Total

Count 12 3 6 42

% of 

Total

28,6% 7,1% 14,3% 100,0%

Také v případě velikosti fotografií (tabulka č. 18) vychází ze srovnání nejhůře 

deník Blesk. Zatímco v roce 2008 se ve sledovaných novinách objevily tři velké snímky 

oběti (jedna v Mladé frontě Dnes a dvě v Blesku), v roce 2011 jich bylo 11, z toho osm 

v Blesku a tři v deníku Právo. Blesk měl v roce 2011 také vysoký počet středně velkých 

fotografií (12). Výstupy také ukazují, že obě dvě fotografie s rozeznatelným obličejem 

oběti v Blesku v roce 2008 byly velkých rozměrů. V roce 2011 se už velké snímky 

tohoto typu neobjevily vůbec, našly se ale velké fotografie s černým pruhem přes oči 

(čtyři v Blesku) a velké fotografie zobrazující postavu oběti nebo její část bez obličeje 

(čtyři v Blesku a tři v Právu). 

tabulka 18  Fotografie oběti a jejich velikost (P9 a P11)

Rok P1-médium P11-velikost-fotografie-oběti Total

neobsahuje 

fotografii

malá střední velká

2008
MF 

Dnes

P9-fotografie-

oběti

neobsahuje fotografii

Count 43 0 0 43

% of 

Total

95,6% 0,0% 0,0% 95,6%

rozostřený obličej

Count 0 1 1 2

% of 

Total

0,0% 2,2% 2,2% 4,4%

Total Count 43 1 1 45
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% of 

Total

95,6% 2,2% 2,2% 100,0%

Právo

P9-fotografie-

oběti
neobsahuje fotografii

Count 55 55

% of 

Total

100,0% 100,0%

Total

Count 55 55

% of 

Total

100,0% 100,0%

Blesk

P9-fotografie-

oběti

neobsahuje fotografii

Count 25 0 0 0 25

% of 

Total

67,6% 0,0% 0,0% 0,0% 67,6%

rozeznatelný obličej

Count 0 2 1 2 5

% of 

Total

0,0% 5,4% 2,7% 5,4% 13,5%

rozostřený obličej

Count 0 2 1 0 3

% of 

Total

0,0% 5,4% 2,7% 0,0% 8,1%

obličej s černým 

pruhem přes oči

Count 0 3 0 0 3

% of 

Total

0,0% 8,1% 0,0% 0,0% 8,1%

postava nebo její část 

bez obličeje

Count 0 1 0 0 1

% of 

Total

0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 2,7%

Total

Count 25 8 2 2 37

% of 

Total

67,6% 21,6% 5,4% 5,4% 100,0%

2011

MF 

Dnes

P9-fotografie-

oběti

neobsahuje fotografii

Count 12 0 12

% of 

Total

92,3% 0,0% 92,3%

obličej s černým 

pruhem přes oči

Count 0 1 1

% of 

Total

0,0% 7,7% 7,7%

Total

Count 12 1 13

% of 

Total

92,3% 7,7% 100,0%

Právo

P9-fotografie-

oběti

neobsahuje fotografii

Count 26 0 0 26

% of 

Total

83,9% 0,0% 0,0% 83,9%

postava nebo její část 

bez obličeje

Count 0 2 3 5

% of 

Total

0,0% 6,5% 9,7% 16,1%

Total Count 26 2 3 31
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% of 

Total

83,9% 6,5% 9,7% 100,0%

Blesk

P9-fotografie-

oběti

neobsahuje fotografii

Count 12 0 0 0 12

% of 

Total

28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,6%

rozeznatelný obličej

Count 0 1 0 0 1

% of 

Total

0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 2,4%

obličej s černým 

pruhem přes oči

Count 0 4 5 4 13

% of 

Total

0,0% 9,5% 11,9% 9,5% 31,0%

postava nebo její část 

bez obličeje

Count 0 5 7 4 16

% of 

Total

0,0% 11,9% 16,7% 9,5% 38,1%

Total

Count 12 10 12 8 42

% of 

Total

28,6% 23,8% 28,6% 19,0% 100,0%

5.3.2 Fotografie příbuzných či pěstounů obětí

Na rozdíl od fotografií obětí, snímků jejich příbuzných nebo pěstounů za dva 

roky ubylo, a to celkem znatelně (tabulka č. 19). V roce 2008 otiskly sledované deníky 

44 takových snímků, v roce 2011 už to bylo jen 16 fotografií.

Pokles jejich množství zaznamenaly všechny listy, výrazně se také snížil počet 

fotografií s rozeznatelným obličejem osob. Zatímco v roce 2008 jich bylo 39, tedy 

drtivá většina, o dva roky později už jen pět. Nejvíce takových snímků uveřejnil v roce 

2008 Blesk (20), v roce 2011 pak Právo (tři). 

tabulka 19  Fotografie příbuzných nebo pěstounů oběti (P12)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

neobsahuje fotografii 36 80,0

rozeznatelný obličej 9 20,0

Total 45 100,0

Právo

neobsahuje fotografii 42 76,4

rozeznatelný obličej 12 21,8

částečně rozeznatelný 

obličej

1 1,8

Total 55 100,0
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Blesk

neobsahuje fotografii 15 40,5

rozeznatelný obličej 20 54,1

rozostřený obličej 2 5,4

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

neobsahuje fotografii 12 92,3

rozeznatelný obličej 1 7,7

Total 13 100,0

Právo

neobsahuje fotografii 27 87,1

rozeznatelný obličej 3 9,7

částečně rozeznatelný 

obličej

1 3,2

Total 31 100,0

Blesk

neobsahuje fotografii 31 73,8

rozeznatelný obličej 1 2,4

rozostřený obličej 1 2,4

obličej s černým pruhem 

přes oči

9 21,4

Total 42 100,0

Podobně jako v případě fotografií oběti, ubylo i v případě příbuzných či 

pěstounů snímků na titulní straně (tabulka č. 20). V roce 2008 se jich tam objevilo 

celkem pět, z toho po dvou v Mladé frontě Dnes a Právu, všechny s rozeznatelným 

obličejem. O dva roky později už jen jedna v Blesku, a to s rozostřeným obličejem. 

tabulka 20 Fotografie příbuzných nebo pěstounů oběti a jejich umístění (P12 a P13) – výběr (strany 
1-5)

  Rok   P1-médium
0 1 2 4 5 ...

Total

2008

MF 

Dnes

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 36 0 0 0 0 36

% of 

Total

80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0%

rozeznatelný 

obličej

Count 0 2 2 3 2 9

% of 

Total

0,0% 4,4% 4,4% 6,7% 4,4% 20,0%

Total

Count 36 2 2 3 2 45

% of 

Total

80,0% 4,4% 4,4% 6,7% 4,4% 100,0%

Právo

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 42 0 0 0 42

% of 

Total

76,4% 0,0% 0,0% 0,0% 76,4%



67

rozeznatelný 

obličej

Count 0 2 1 2 12

% of 

Total

0,0% 3,6% 1,8% 3,6% 21,8%

částečně 

rozeznatelný 

obličej

Count 0 0 0 1 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8%

Total

Count 42 2 1 3 55

% of 

Total

76,4% 3,6% 1,8% 5,5% 100,0%

Blesk

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 15 0 0 0 15

% of 

Total

40,5% 0,0% 0,0% 0,0% 40,5%

rozeznatelný 

obličej

Count 0 1 4 4 20

% of 

Total

0,0% 2,7% 10,8% 10,8% 54,1%

rozostřený 

obličej

Count 0 0 0 0 2

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4%

Total

Count 15 1 4 4 37

% of 

Total

40,5% 2,7% 10,8% 10,8% 100,0%

2011

MF 

Dnes

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 12 12

% of 

Total

92,3% 92,3%

rozeznatelný 

obličej

Count 0 1

% of 

Total

0,0% 7,7%

Total

Count 12 13

% of 

Total

92,3% 100,0%

Právo

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 27 0 27

% of 

Total

87,1% 0,0% 87,1%

rozeznatelný 

obličej

Count 0 1 3

% of 

Total

0,0% 3,2% 9,7%

částečně 

rozeznatelný 

obličej

Count 0 0 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 3,2%

Total

Count 27 1 31

% of 

Total

87,1% 3,2% 100,0%
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Blesk

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů-

oběti

neobsahuje 

fotografii

Count 31 0 0 31

% of 

Total

73,8% 0,0% 0,0% 73,8%

rozeznatelný 

obličej

Count 0 0 1 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 2,4% 2,4%

rozostřený 

obličej

Count 0 1 0 1

% of 

Total

0,0% 2,4% 0,0% 2,4%

obličej 

s černým 

pruhem přes 

oči

Count 0 0 3 9

% of 

Total

0,0% 0,0% 7,1% 21,4%

Total

Count 31 1 4 42

% of 

Total

73,8% 2,4% 9,5% 100,0%

V podstatě o polovinu poklesl i výskyt velkých fotografií příbuzných či pěstounů 

oběti (tabulka č. 21). Zatímco v roce 2008 jich deníky uveřejnily 13 (nejvíce v Právu –

sedm), v roce 2011 se snížilo jejich množství na sedm, z toho pět jich pocházelo 

z Blesku. Úměrně tomu klesl i počet velkých fotografií s rozeznatelným obličejem. 

Zatímco v roce 2008 jich byl devět (šest v Právu a po třech v Mladé frontě Dnes 

a v Blesku), o dva roky později už jen čtyři (dvě v Právu a po jedné v Mladé frontě 

Dnes a v Blesku). V roce 2011 bylo nejvíce velkých fotografií s černým pruhem přes 

oči (všechny čtyři v Blesku), o dva roky dříve se takové fotografie neobjevily vůbec. 

tabulka 21  Fotografie příbuzných nebo pěstounů oběti a jejich velikost (P12 a P14)

Rok P1-médium P14-velikost-fotografie-

příbuzných/pěstounů-oběti

Total

neobsahuje 

fotografii

malá střední velká

2008
MF 

Dnes

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů

-oběti

neobsahuje fotografii

Count 36 0 0 0 36

% of 

Total

80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,0%

rozeznatelný obličej

Count 0 4 2 3 9

% of 

Total

0,0% 8,9% 4,4% 6,7% 20,0%

Total Count 36 4 2 3 45
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% of 

Total

80,0% 8,9% 4,4% 6,7% 100,0

%

Právo

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů

-oběti

neobsahuje fotografii

Count 42 0 0 0 42

% of

Total

76,4% 0,0% 0,0% 0,0% 76,4%

rozeznatelný obličej

Count 0 3 3 6 12

% of 

Total

0,0% 5,5% 5,5% 10,9% 21,8%

částečně 

rozeznatelný obličej

Count 0 0 0 1 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8%

Total

Count 42 3 3 7 55

% of 

Total

76,4% 5,5% 5,5% 12,7% 100,0

%

Blesk

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů

-oběti

neobsahuje fotografii

Count 15 0 0 0 15

% of 

Total

40,5% 0,0% 0,0% 0,0% 40,5%

rozeznatelný obličej

Count 0 8 9 3 20

% of 

Total

0,0% 21,6% 24,3% 8,1% 54,1%

rozostřený obličej

Count 0 2 0 0 2

% of 

Total

0,0% 5,4% 0,0% 0,0% 5,4%

Total

Count 15 10 9 3 37

% of 

Total

40,5% 27,0% 24,3% 8,1% 100,0

%

2011

MF 

Dnes

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů

-oběti

neobsahuje fotografii

Count 12 0 12

% of 

Total

92,3% 0,0% 92,3%

rozeznatelný obličej

Count 0 1 1

% of 

Total

0,0% 7,7% 7,7%

Total

Count 12 1 13

% of 

Total

92,3% 7,7% 100,0

%

Právo

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů

-oběti

neobsahuje fotografii

Count 27 0 0 27

% of 

Total

87,1% 0,0% 0,0% 87,1%

rozeznatelný obličej

Count 0 2 1 3

% of 

Total

0,0% 6,5% 3,2% 9,7%

částečně Count 0 1 0 1
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rozeznatelný obličej % of 

Total

0,0% 3,2% 0,0% 3,2%

Total

Count 27 3 1 31

% of 

Total

87,1% 9,7% 3,2% 100,0

%

Blesk

P12-fotografie-

příbuzných/pěstounů

-oběti

neobsahuje fotografii

Count 31 0 0 0 31

% of 

Total

73,8% 0,0% 0,0% 0,0% 73,8%

rozeznatelný obličej

Count 0 0 0 1 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 2,4%

rozostřený obličej

Count 0 0 1 0 1

% of 

Total

0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 2,4%

obličej s černým 

pruhem přes oči

Count 0 3 2 4 9

% of 

Total

0,0% 7,1% 4,8% 9,5% 21,4%

Total

Count 31 3 3 5 42

% of 

Total

73,8% 7,1% 7,1% 11,9% 100,0

%

5.3.3 Fotografie místa bydliště nebo jiného místního určení 

Fotografií místa bydliště bylo obecně velmi málo, za celé dva roky se jich 

objevilo pouze osm, v každém roce čtyři. Skoro všechny (sedm) uveřejnil deník Blesk, 

v pěti případech pak přímo pohled na dům, ve kterém oběť bydlela (zbylé případy 

tvořily ne úplně průkazné fotografie např. z chodeb domů). V roce 2011 se to týkalo 

všech čtyř zveřejněných fotografií. 

Na titulní straně se fotografie bydliště objevila jen jednou, a to v roce 2008 

v Právu. Šlo o středně velký snímek z kategorie ne úplně průkazných (zobrazoval 

chodbu v domě).

Skoro všechny fotografie (sedm) byly střední velikosti. Velký snímek bydliště 

oběti sledovaná periodika neotiskla. 
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5.3.4 Další údaje o fotografiích

V roce 2008 se stalo pouze jednou, že by článek obsahoval zároveň fotografii 

oběti, jejích příbuzných nebo pěstounů i místa bydliště, a to v deníku Blesk. Častější 

byly situace, kdy text doplňovala fotografie jak oběti, tak jejích příbuzných či pěstounů 

bez fotografie místa bydliště (dva případy v Mladé frontě Dnes a osm v Blesku). Fotka 

příbuzných společně se snímkem bydliště se neobjevila vůbec.

V roce 2011 obsahovaly všechny tři druhy fotografií dva články, oba opět 

v Blesku. Snímky oběti zároveň s fotografiemi jejích příbuzných se objevily devětkrát, 

všechny taktéž v Blesku. Situace, kdy by fotografii příbuzných doprovázel snímek 

bydliště, se neobjevila vůbec.

5.4 Zdroje informací o obětech, jejich příbuzných a místě jejich 
bydliště

Výstupy týkající se zdrojů informací o jménech a příjmeních obětí, jejich 

příbuzných či pěstounů a o místě jejich bydliště se ukázaly jako nejméně průkazné, 

z článků totiž tyto informace většinou nejde vyčíst. Lze samozřejmě předpokládat, že se 

novináři o případech týraných dětí dozvěděli od policie či příslušných sociálních 

odborů, a že tedy mají osobní údaje ze stejných zdrojů. Tím spíše, když třeba v článku 

citují policejní mluvčí, která přibližuje způsob týrání. Nicméně téměř u všech článků 

toto nejde jednoznačně určit. 

Výjimky tvoří jednotky případů. Konkrétně jde o případy, na které jako první 

upozornilo jiné médium a sledované deníky ve svých textech odkazují na toto médium. 

Dále o přímé citace lidí (příbuzných, lidí z okolí oběti nebo z organizace pomáhající 

ohroženým dětem), kteří o oběti nebo jejích příbuzných mluví a v té souvislosti údaj 

(např. jméno) zmiňují, přičemž jde o první či jediný výskyt tohoto údaje v článku. 

Poslední způsob identifikace zdroje pak představují případy, kdy autor článku zveřejnil 

údaje s odkazem na text obžaloby nebo cituje policejní mluvčí. 

5.5 Zdroje fotografií obětí, jejich příbuzných a místa jejich 
bydliště 

5.5.1 Zdroje fotografií obětí

Jak vyplývá z tabulky č. 22, fotografie obětí si v roce 2008 pořizovaly deníky 

většinou samy. Ze čtrnácti fotografií se to týká poloviny, dvou snímků Mladé fronty 
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Dnes a pěti fotografií Blesku. Zbylých sedm (všechny z Blesku) pak pocházejí buď 

z jiných médií (dvě fotografie), od orgánů činných v trestním řízení (jedna fotografie 

z archivu soudu) nebo z jiného zdroje skrývajícího se pod zkratkou abl (dvě). 

V posledně jmenovaném případě by mohlo jít o archiv Blesku, nicméně s jistotou to říct 

nelze, některé další fotografie jsou totiž oproti tomu jednoznačně označené archiv 

Blesku. U dvou snímků zdroj chybí. 

V roce 2011 bylo rozložení zdrojů rozmanitější. Mladá fronta Dnes u jediné 

zveřejněné fotky oběti zdroj neuvedla, je ale možné s jistotou říct, odkud příslušný 

snímek pochází. Šlo totiž o fotografii týraného Dominika z Brna, jehož snímky poskytla 

médiím policie a které se, vzhledem k tomu, že šlo o jediné dostupné snímky týraného 

chlapce, objevovaly i ve zbylých denících. Právo je s odkazem na policii otisklo 

čtyřikrát a Blesk dokonce sedmkrát, navíc pak také s označením archiv Blesku.

Jako zdroj fotografií se jednou objevila organizace pomáhající ohroženým 

dětem, konkrétně Fond ohrožených dětí, a to v případě článku o týrané Drahušce ze 

středních Čech, který otisklo Právo. Blesk fotky týrané dívky ukázal hned několikrát, 

přičemž zdroj buď neuvedl, nebo fotografie označil za vlastní, případně odkázal na jiné 

médium. Nejčastějším zdrojem fotografií oběti v Blesku byly zdroje spadající do 

kategorie jiný zdroj (devět snímků, často zkratka abl), následovaly fotografie od policie 

nebo snímky bez uvedení zdroje (sedm), fotografie označené jako vlastní (tři) a z jiného 

média (dvě). Jednu fotografii pak Blesku poskytli příbuzní. 

Data tedy ukazují, že v roce 2011 rapidně přibylo případů, kdy fotografie 

zveřejněné v médiích pocházely od orgánů činných v trestním řízení. Nově se mezi 

zdroje zařadila i organizace, která se o ohrožené děti stará. Přestože se to týká jen dvou 

případů, deníky tyto fotografie ukazovaly opakovaně, čímž znásobily viktimizaci obětí, 

a to za přispění orgánů či organizací, které mají oběti chránit.

tabulka 22  Zdroje fotografií obětí (P23)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

neobsahuje fotografii 

oběti

43 95,6

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

2 4,4

Total 45 100,0

Právo
neobsahuje fotografii 

oběti

55 100,0
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Blesk

neobsahuje fotografii 

oběti

25 67,6

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

5 13,5

jiné médium 2 5,4

Policie ČR nebo jiné 

orgány činné v trestním 

řízení

1 2,7

jiný zdroj 2 5,4

neuveden 2 5,4

Total 37 100,0

2011

MF Dnes

neobsahuje fotografii 

oběti

12 92,3

neuveden 1 7,7

Total 13 100,0

Právo

neobsahuje fotografii 

oběti

26 83,9

Policie ČR nebo jiné 

orgány činné v trestním 

řízení

4 12,9

organizace pomáhající 

ohroženým dětem

1 3,2

Total 31 100,0

Blesk

neobsahuje fotografii 

oběti

12 28,6

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

3 7,1

jiné médium 2 4,8

Policie ČR nebo jiné 

orgány činné v trestním 

řízení

7 16,7

příbuzní oběti 1 2,4

uvedeno jako archiv listu, 

snímky pocházejí od 

Policie ČR

1 2,4

jiný zdroj 9 21,4

neuveden 7 16,7

Total 42 100,0
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5.5.2 Zdroje fotografií příbuzných nebo pěstounů obětí

V případě fotografií příbuzných či pěstounů oběti (tabulka č. 23) se podobné 

závažné skutečnosti neobjevily. Většinu snímků pořídily deníky samy. Blesk v roce 

2008 poměrně často využíval i jiná média, Mladá fronta Dnes pak zveřejnila jednu 

fotografii pouze se jménem autora bez další příslušnosti (hodnota jiný zdroj). U deseti 

fotografií napříč deníky v roce 2008 zdroj chyběl, v roce 2011 se to už týkalo pouze tří 

fotografií deníku Blesk. Ten také v roce 2011 otiskl fotografie rodičů týraného 

Dominika z Brna, které mu poskytl člověk z okruhu rodinných známých (nechtěl 

zveřejnit své jméno). V případě prvního zveřejnění snímků autor článku tuto skutečnost 

v textu zmiňuje, následující den ale fotografie Blesk otiskl znovu už pouze s označením 

reprofoto autor. 

tabulka 23  Zdroje fotografií příbuzných nebo pěstounů obětí (P24)

Rok P1-médium Frequency Percent

2008

MF Dnes

neobsahuje fotografii 

příbuzných či pěstounů 

oběti

36 80,0

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

5 11,1

jiný zdroj 1 2,2

neuveden 3 6,7

Total 45 100,0

Právo

neobsahuje fotografii 

příbuzných či pěstounů 

oběti

42 76,4

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

11 20,0

neuveden 2 3,6

Total 55 100,0

Blesk

neobsahuje fotografii 

příbuzných či pěstounů 

oběti

15 40,5

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

11 29,7

jiné médium 6 16,2

neuveden 5 13,5

Total 37 100,0
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2011

MF Dnes

neobsahuje fotografii 

příbuzných či pěstounů 

oběti

12 92,3

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

1 7,7

Total 13 100,0

Právo

neobsahuje fotografii 

příbuzných či pěstounů 

oběti

27 87,1

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

4 12,9

Total 31 100,0

Blesk

neobsahuje fotografii 

příbuzných či pěstounů 

oběti

31 73,8

vlastní fotografie deníku 

(nebo focené pro něj)

6 14,3

jiní lidé z okolí oběti 1 2,4

uvedeno jako reprofoto 

autora, snímky pocházejí 

od člověka z okolí oběti

1 2,4

neuveden 3 7,1

Total 42 100,0

5.5.3 Zdroje fotografií místa bydliště nebo jiného místního určení

Fotografií místa bydliště se ve zkoumaném materiálu vyskytovalo obecně velmi 

málo (celkem osm – viz výše). Pokud deníky nějaké otiskly, pořídily je všechny samy. 

Pouze Blesk v roce 2008 jednu fotografii převzal z jiného média, v roce 2011 u jedné 

zdroj neuvedl vůbec. 
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Závěr
Celkové výsledky výzkumu bez ohledu na jednotlivé deníky ukazují, že v roce 

2011 klesl počet článků zabývajících se případy týraných dětí. Podobně se snížil 

i výskyt většiny sledovaných údajů. U některých kategorií ale došlo naopak k nárůstu. 

Týká se to především fotografií dětí, jejichž výskyt se v roce 2011 zvýšil o více 

než polovinu. To bylo způsobeno do jisté míry kauzou týraného Dominika z Brna, 

v jehož případě deníky stále dokola publikovaly ty samé snímky. Vzrostl také počet 

velkých fotografií oběti a počet snímků na titulní straně. Nejzávažnější je ale pohled na 

zdroje, odkud média fotografie získala. Opakovaně publikované fotografie Dominika 

z Brna totiž pocházely od orgánů činných v trestním řízení, konkrétně od Policie České 

rebubliky (v roce 2008 se objevila pouze jedna fotografie oběti z archivu soudu), 

snímky týrané Drahušky ze středních Čech pak od Fondu ohrožených dětí. K zásahu do 

soukromí dětských obětí tak přispěly instituce, které je mají chránit.

V poměru k počtu článků se v roce 2011 zvýšil i výskyt podrobnějších informací 

o místě bydliště jako je čtvrť nebo ulice. V absolutních číslech ale v obou letech 

převládaly případy, kdy médium uvedlo pouze název obce či města. 

Ze srovnání tří sledovaných deníků vychází nejhůře deník Blesk. Jako jediný 

publikoval v roce 2011 víc článků o týraných dětech než v roce 2008. Byl také jediným, 

v jehož případě stoupl výskyt křestního jména oběti a počet fotografií dětí na titulní 

straně. Blesk otiskl v obou letech nejvíce fotografií týraných dětí, nejvíce jejich snímků 

s rozeznatelným obličejem a nejvíce velkých fotografií dětí. Problematické také bylo 

zdrojování použitých fotografií, u mnohých autor snímků chyběl. 

Naopak nejlépe vypadá srovnání obou sledovaných let u Mladé fronty Dnes, 

v jejímž případě klesl výskyt naprosté většiny identifikačních údajů. Deník také 

zaznamenal nejvýraznější pokles počtu článků ze všech deníků. Přesto se objevily 

skutečnosti, které tomuto trendu odporují. Mladá fronta Dnes byla jediná, u koho v roce 

2011 převažovaly detailnější informace o místě bydliště (čtvrť či ulice) nad pouhým 

uvedením názvu obce či města. Na jejích stránkách se také objevil vůbec nejdelší článek 

věnovaný týraným dětem, a to v prosinci 2011. Šlo o rozhovor s matkou týraných dětí 

z Prahy doplněný její velkou fotografií s rozeznatelným obličejem, tedy o text, který 

mohl mít z hlediska viktimizace poměrně závažný vliv na oběti. 

Také u Práva výskyt většiny sledovaných proměnných v roce 2011 klesl, byť ne 

tak výrazně jako v případě Mladé fronty Dnes. Jediné dvě výjimky představuje příjmení 

příbuzných či pěstounů oběti a fotografie oběti. Právo jako jediný deník otisklo v roce 
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2011 v několika případech plné jméno příbuzných. Na rozdíl od ostatních deníků stoupl 

v Právu také počet fotografií oběti, byť ani v jednom případě není na snímku obličej 

dítěte, ale pouze část jeho postavy. V obou letech otiskl deník také nejvíce fotografií 

příbuzných nebo pěstounů obětí s rozeznatelným obličejem. 

Pokud jde o v úvodu stanovené hypotézy, dvě výzkum potvrdil zcela a tři 

částečně:

 zcela se potvrdila hypotéza, že celkový počet článků v roce 2011 oproti 

roku 2008 klesne, přesto se v roce 2011 objeví případy, kdy novináři 

zveřejní osobní údaje umožňující určení totožnosti dítěte

 zcela se potvrdila hypotéza, že úbytek počtu článků bude výraznější 

u Mladé fronty Dnes a Práva – naopak u Blesku počet článků stoupl

 částečně se potvrdila hypotéza, že nejvíce článků o týraných dětech 

zveřejní v obou letech deník Blesk – Blesk zveřejnil nejvíce článků 

v roce 2011, naopak v roce 2008 jich otiskl nejméně; v součtu obou let 

zaznamenal druhý nejvyšší počet 

 částečně se potvrdila hypotéza, že nejvíce osobních údajů a fotografií 

obětí zveřejní v obou letech deník Blesk (včetně největšího počtu 

velkých fotografií a snímků s rozeznatelným obličejem dětí) – Blesk 

zveřejnil v obou letech nejvíce fotografií obětí včetně největšího počtu 

velkých fotografií a snímků s rozeznatelným obličejem dětí; v součtu 

obou let a v roce 2011 otiskl nejčastěji jméno oběti, v roce 2008 

zaznamenal druhý nejvyšší výskyt této proměnné; naopak příjmení dítěte 

uveřejnil za celou dobu pouze jednou a to v roce 2008, což byl nejnižší 

zaznamenaný výskyt ze všech deníků (v roce 2011 už se příjmení dítěte 

neobjevilo nikde); v roce 2011 uvedl nejčastěji ulici nebo čtvrť města, 

odkud týrané dítě pocházelo, v roce 2008 i v součtu obou let zaznamenal 

druhý nejvyšší výskyt

 částečně se potvrdila hypotéza, že nejvíce článků na titulní straně 

zveřejní v obou letech deník Blesk – Blesk umístil na titulní stranu 

nejvíce článků (včetně odkazů) v roce 2011, v součtu obou let 

zaznamenal druhý nejvyšší výskyt (stejný počet jako Mladá fronta Dnes) 

a v roce 2008 dokonce nejnižší výskyt ze všech tří deníků.
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Výzkum tedy ukázal, že v roce 2011 celkově klesl počet článků věnovaných 

kauzám týraných dětí a snížil se i výskyt většiny údajů umožňujících identifikování 

dítěte. V případě některých dalších lze ale pozorovat naopak nárůst. Pokud tedy budeme 

předpokládat, že rozdíly ve zveřejňování informací o týraných dětech mezi dvěma 

sledovanými roky jsou zapříčiněné výhradně existencí zákona, pak lze konstatovat, že 

přijetí zákona vedlo ke snížení výskytu některých osobních údajů, na výskyt jiných ale 

tak velký vliv nemělo. 

Výsledky proto nabízí mnoho otázek k dalšímu zkoumání. Proč zveřejňování 

citlivých informací nevymizelo po 1. dubnu 2009 úplně? Proč se osobní údaje 

umožňující určení totožnosti oběti objevovaly v novinách i v roce 2011? Porušují 

novináři zákon? Nebo jednají v rámci některé ze zákonných výjimek? Pokud ano, které? 

Mají ke zveřejnění souhlas zákonných zástupců? Nebo tak činí ve veřejném zájmu? 

Jestli ano, jak ho pak definují? 

Další otázkou zůstává, co přesně lze označit za informace umožňující zjištění 

totožnosti poškozeného. Lze předpokládat, že v případě kauzy odehrávající se v malém 

městě či na vesnici bude k odhalení totožnosti oběti stačit menší množství méně 

konkrétních údajů, než ve velkoměstě. Kromě toho, k viktimizaci oběti může stačit 

i pouhý popis případu bez jména či fotografie, protože oběť se v článku pozná, 

a samotné zveřejnění případu jí proto může být nepříjemné.

Bližší pohled by zasloužily i některé další prvky, kterých se výzkum dotkl, třeba 

srovnání mediálního zpracování kauz týraných dětí před a po přijetí zákona (změnily se 

titulky? zveřejňují sdělovací prostředky méně podrobností o způsobu týrání?), pokrytí 

konkrétních kauz nebo zdroje, odkud novináři informace čerpají.  

V neposlední řadě zahrnuje tento výzkum pouze část možného zkoumaného 

materiálu, což je dáno především tím, že jde o první výzkum svého druhu vůbec. Téma 

by proto zasloužilo komplexnější analýzu, která by ale převýšila rozsah diplomové 

práce. 

Navzdory limitovanému rozsahu nicméně tento výzkum prokázal, že přes 

přísnější pravidla se informace umožňující zjištění totožnosti oběti objevují v médiích 

i nadále. A to v poměrně velkém množství, jak dokazuje např. zanedbatelný pokles 

výskytu křestního jména týraných dětí nebo naopak nárůst výskytu jejich fotografií. 

Některé snímky zveřejňovala média opakovaně, což vzbuzuje otázky, jestli nešlo o čistě 

samoúčelné jednání. Vyvstává tedy problém, do jaké míry je zveřejňování informací 
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o obětech trestných činů ve veřejném zájmu a kdy jde pouze o zbytečnou viktimizaci 

oběti, byť v mezích zákona. 
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Summary

The thesis Protection of Crime Victims and the Media: Publishing of Mistreated 

Children Information before and after Passing the Law of Criminal Procedure 

Amendment in 2009 compares the publishing of information about mistreated children 

in 2008 and 2011. More concretely, it focuses on information which enable 

identification of these children and compares the three most popular nationwide dailies 

– Mlada fronta Dnes, Pravo and Blesk.

The first chapter deals with the problem of mistreated children. It shows which 

crimes relate to it and defines some basic terms like child or child abuse and neglect 

syndrom. It also contains statistics of mistreated children in the Czech Republic. 

The second part is focused on the issue of secondary victimization. It defines the 

victim, explains the difference between primary and secondary victimization and what 

impact both of them have got on the victims. In more detail it concentrates on the 

secondary victimization and the role of media. 

The third chapter is concerned with the legal dimension of the topic. It compares 

the privacy protection of crime victims before and after passing the Law of Criminal 

Procedure Amendment in 2009 and shows what were the reasons for adopting this 

amendment. It also mentions some mistreated children cases which were covered by 

media in detail and which preceded the amendment. 

The rest of the thesis is the research part. The fourth chapter explains the 

methodology and the fifth one presents the results. The thesis ends with a discussing 

conclusion. 
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Příloha

Seznam článků zahrnutých do výzkumu 

(hra): Staškové zemřeli už dva chlapci. Blesk. 3. ledna 2008. 

Lacinová, Helena: Soňa (17), dcera ženy zrůdy, za kterou zůstaly tři mrtvé malé děti: 

Začínám nenávidět matku. Blesk. 5. ledna 2008.

(lac): Ta, které dcera vražedkyně říká mami! Blesk. 5. ledna 2008.

(iža): Nikolase (+1) udupala matka! Blesk. 31. ledna 2008.

Lacinová, Helena: Mami, proč jsi mi zabila bráchu? Blesk. 26. března 2008.

(ČTK, red): Týraná Kristýnka (11) utekla z Klokánku, ale vrátila se! Blesk. 29. března 

2008.

(mh): Otec "Kristus": Chceme je domů! Blesk. 31. března 2008.

Sobotková, Alena: Ztýraná holčička (2) musela do nemocnice. Blesk. 8. dubna 2008.

(as): Matku ztýrané holčičky už obvinili. Blesk. 9. dubna 2008.

(as): Týranou holčičku už matce sebrali. Blesk. 10. dubna 2008.

(lac): Kdo jí to udělal? Máma s babičkou. Blesk. 28. května 2008.

(red): Úřady odebraly syna matce. Blesk. 30. června 2008.

Ulrichová, Jana: Utýral dcerku své družky. Blesk. 7. července 2008.

Raufer, Václav, Štibor, František: Matka týrala děti, skončila v blázinci. Blesk.

8. července 2008.
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(er): Týrané děti v Berouně: Matka uvazovala obojkem jen chlapce. Blesk.

9. července 2008.

Raufer, Václav, Štibor, František: Danečka a Olinku chce zpátky! Blesk.

11. července 2008.

Žáková, Ivana: Otec tyranizoval šest svých dětí. Blesk. 14. července 2008.

Raufer, Václav: Tady jsem přivazovala syna. Blesk. 17. července 2008.

(reg): Děti ležely ve zvratcích a výkalech. Blesk. 25. července 2008.

(reg, ČTK): Měli v péči 13 dětí, teď jsou ve vazbě. Za týrání. Blesk. 1. srpna 2008.

Sobotková, Alena: Babička ztýraného batolete (1) svědčila o surovosti matky: Drž 

hubu, parchante! Ukopnu ti hlavu! Blesk. 7. srpna 2008.

(uá, lac): Týrali vlastní děti, půjdou za mříže. Blesk. 13. srpna 2008.

Raufer,Václav: Jak vám máma ubližovala? Blesk. 16. srpna 2008.

(mh): Klausem oceněné pěstouny pustili z vazby. Blesk. 23. srpna 2008.

Staňa, Vlastmil: Suroví rodiče půjdou za mříže na 8 let! Blesk. 5. září 2008.

(red): Dítě v nemocnici: Kvůli týrání? Blesk. 18. září 2008.

Staňa, Vlastmil: Kdo uškrtil chlapečka? Blesk. 19. září 2008.

(sta): Za utýrání dítěte dostal 15 let. Blesk. 19. září 2008.

(sta): Kojenec má asi poraněný mozek. Blesk. 23. září 2008.
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(uá): Hodil po synovi (8) nůž a trefil ho přímo do zad. Blesk. 27. září 2008.

(sta): Kojenci hrozí trvalé následky! Blesk. 30. září 2008.

(sta): Kojenci hrozí trvalé následky. Blesk. 14. října 2008.

Müllerová, Lucie: Matka brutálně týrala svou pětiletou dceru. Blesk. 11. listopadu 2008.

Krčál, Jaroslav: Soudce: nejde o týrání. Blesk. 22. listopadu 2008.

Krčál, Jaroslav: František se už směje u táty. Blesk. 8. prosince 2008.

(ČTK, zpravodajové Blesku): Popálené dítě je v nemocnici. Blesk. 15. prosince 2008.

(fri): Rodiče týraného chlapce (1,5) ve vazbě. Blesk. 17. prosince 2008.

Budík, Michal, Požár, Ondřej: Máma zrůda, táta bestie. Rodiče mučili nechtěného syna 

(7)! Blesk. 26. ledna 2011.

(bum, op): Z hladu kradl svačiny! Blesk. 26. ledna 2011.

(bum, op): Krkavčí rodiče u soudu zapírali. Blesk. 26. ledna 2011.

Požár, Ondřej, Budík, Michal: Žalobce o ubohém chlapci: Před mučiteli utíkal do 

skříně. Blesk. 27. ledna 2011.

(op, bum): Psycholog: Rodiče mají sníženou mentální úroveň. Blesk. 27. ledna 2011.

(bum): Dominika týrali léta, sociálka vůbec nic nepoznala. Blesk. 2. února 2011.

Požár, Ondřej: Úřednici hrozí kriminál: Tohle všechno neviděla! Blesk. 3. února 2011.

(op): Mučili Dominika, týrali i dalšího syna. Blesk. 4. února 2011.
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Budík, Michal, Požár, Ondřej: Rodiče týraného Dominika utíkají! Blesk. 10. února 

2011.

Požár, Ondřej: Musel si sám prát! Blesk. 11. února 2011.

(op): Po sestřičce (6) chtěl orální sex! Blesk. 15. února 2011.

Tváře bestií, které mučily Dominika! Blesk. 18. února 2011.

Požár, Ondřej: Podívejte se jim do tváře! Tihle dva mučili Dominika (8)! Blesk.

18. února 2011.

(raj): Rodiče? Ne, zrůdy! Blesk. 19. února 2011.

Drahušku (6) nutili chodit po žhavém uhlí. Blesk. 23. února 2011.

Stefanidesová, Jitka: Drahuška (6): To mi udělali "strýčkové"! Blesk. 23. února 2011.

Veselý, Richard: Babička: Měla se u nás dobře, ale zlobila a kradla (...a do Klokánku šla 

za trest!) Blesk. 23. února 2011.

Veselý, Richard, Stefanidesová, Jitka: Lékaři: Drahušku (6) týrali! Blesk. 24. února 

2011.

(rvs): Tady děvče prožilo peklo? Blesk. 24. února 2011.

Veselý, Richard, Stefanidesová, Jitka: Jak mohla Drahušku dostat tahle žena? Blesk.

25. února 2011.

(efr): Proč jim to dělají? Blesk. 25. února 2011. 

Stefanidesová, Jitka: Týraná Drahuška (6) musela už třikrát měnit domov! Blesk.

26. února 2011.
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Ryšlink, Pavel: Rány řemenem místo pohlazení. Blesk. 28. února 2011.

Budík, Michal: Za tohle jdou rodiče sedět! Blesk. 1. března 2011.

(js): Pro týranou Drahušku chtějí nový domov. Blesk. 1. března 2011.

(op): Týraný Dominik bude v děcáku. Blesk. 30. března 2011.

Stefanidesová, Jitka: Drahušku (6) týrali dlouhodobě! Blesk. 14. dubna 2011.

Ryšlink, Pavel: Chlapec si musel vyhrabávat hrob. Blesk. 6. května 2011.

Ryšlink, Pavel: Dítě si hrabalo hrob! Trest za lenost! Blesk. 7. května 2011.

Peringerová, Gabriela: Utrpení Dominika (8) zavinili i sociální pracovníci. Blesk.

2. června 2011.

(mor): Tyran mučil děti družky. Blesk. 19. července 2011.

Moravcová, Kateřina: Týrané děti včera vedly do bezpečí. Blesk. 20. července 2011.

Čada, Jiří: Byl Pepíček (+5) před smrtí krutě týrán? Blesk. 29. července 2011.

Červená, Slávka: Týraná žena u soudu facky a hrozby popřela. Blesk. 31. srpna 2011.

Žáková, Ivana: Matka zbila dítě do bezvědomí. Blesk. 1. října 2011.

Peringerová, Gabriela: Týraného Dominika (8) nikdo nechce... Blesk.

15. listopadu 2011.

Pukačová, Veronika, Apostolidisová, Sandra: Děti držela doma, svět znaly jen 

z balkonu. Blesk. 30. listopadu 2011.

Mým synům bude lépe jinde, říká máma. Blesk. 30. listopadu 2011. 
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Apostolidisová, Sandra, Pukačová, Veronika: Rodiče nám je dali za 100 tisíc. Blesk.

1. prosince 2011.

(rvs): Vlčí děti. Blesk. 10. prosince 2011.

(op, eis): Dovolila týrat Dominika! Dostala podmínku. Blesk. 15. prosince 2011.

Pecharová, Jitka: Otec bil miminko, až osleplo. Blesk. 22. prosince 2011.

Pokorný, Jakub, Janoušek, Artur: Smrt dětí úřadům ušla. Mladá fronta Dnes. 2. ledna 

2008. 

Zeman, Bohumil: Nesnášela dětský pláč, vzpomínají příbuzní. Mladá fronta Dnes.

2. ledna 2008.

Janoušek, Artur, Pokorný, Jakub, Duchoň, Radek: Prošla polepšovnou, pak zabila syna. 

Mladá fronta Dnes. 3. ledna 2008.

Kubálková, Pavla: O týrání dětí sociální úřady nevěděly. Mladá fronta Dnes. 3. ledna 

2008.

(jp, duc): Policie prověří dávná úmrtí dvou batolat. Mladá fronta Dnes. 4. ledna 2008.

Pokorný, Jakub: Ať ji drží za mříží. Nebo ji zraním. Mladá fronta Dnes. 4. ledna 2008.

Faryová, Ivana: Roční kojenec byl utýrán k smrti. Mladá fronta Dnes. 21. ledna 2008.

Libiger, Milan: Otec nutil děti krást. Musel z domu. Mladá fronta Dnes. 23. ledna 2008.

Strnadová, Tereza: Když týrání dětí není týrání. Mladá fronta Dnes. 28. března 2008.

Karásková, Ivana: Kristýna utekla z Klokánku, nechce k otci. Mladá fronta Dnes.

29. března 2008.
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(pek): Otec půjde za týrání dětí do vězení. Mladá fronta Dnes. 29. března 2008.

Veselá, Lenka: Dvouletou holčičku týrali. Podezřelí jsou rodiče. Mladá fronta Dnes.

8. dubna 2008.

Kořistová, Lucie: Policie obvinila ženu z týrání dcery. Mladá fronta Dnes.

9. dubna 2008.

Kořistová, Lucie: Soud rozhodl: Týraná dívka se domů nevrátí. Mladá fronta Dnes.

10. dubna 2008.

(asi): Rodiče "vlčího" dítěte soudce osvobodil. Mladá fronta Dnes. 24. dubna 2008.

Viktora, Antonín, Veselý, Jan: Bil dceru tyčí a tvrdil, že to je obvyklá výchova. Mladá 

fronta Dnes. 19. května 2008.

(čer): Matka jde do vězení za týrání šestileté dcery. Mladá fronta Dnes.

28. května 2008.

(tes): Týrané sestry se musí stěhovat z Klokánku. Mladá fronta Dnes. 17. června 2008.

Strnadová, Tereza: Tyranovi sebrali i syny. Mladá fronta Dnes. 24. června 2008.

Černý, Ondřej: "Zachraňoval" dítě, až je umlátil. Mladá fronta Dnes. 7. července 2008.

(pš, jp): Policie řeší týrání dětí v Berouně. Rodiče jim nasazovali obojky. Mladá fronta 

Dnes. 8. července 2008.

Švédová, Pavla, Pokorný, Jakub, Faryová, Ivana: Dítě muselo mít obojek. Mladá fronta 

Dnes. 8. července 2008.

(pš): Dávala synovi obojek, policie ji obvinila z týrání. Mladá fronta Dnes.

9. července 2008.
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(sta, ČTK): Otec týral šest dětí, některé už jsou v ústavu. Mladá fronta Dnes.

14. července 2008.

Janoušek, Artur: Děti ani neumí mluvit, rodiče je týrali a zavírali. Mladá fronta Dnes.

25. července 2008.

Veselá, Lenka, Chlebská, Lucie: Úřady mohly týrání dětí zabránit. Mladá fronta Dnes.

26. července 2008.

Janoušek, Artur: Úřady zasáhly proti týrání pozdě. Mladá fronta Dnes.

31. července 2008.

Komárková, Pavla,Vaculová, Helena: Týrali? Známí pěstouni zatčeni. Mladá fronta 

Dnes. 1. srpna 2008.

Komárková, Pavla,Vaculová, Helena, Kašpar, Mirek: Budou Hradu vracet medaili? 

Mladá fronta Dnes. 1. srpna 2008.

Vaculová, Helena, Komárková, Pavla: Zatčení Rosnerovi měli víc dětí, než mohli 

zvládnout. 

Mladá fronta Dnes. 1. srpna 2008.

(vik): Za týrání dětí půjdou rodiče do vězení. Mladá fronta Dnes. 13. srpna 2008.

(zuf): Nejvíc se bojím mámy a táty, píše Klausovi malá Kristýna. Mladá fronta Dnes.

14. srpna 2008.

(ČTK): Bratři Veličtí jsou z Klokánku doma. Mladá fronta Dnes. 19. srpna 2008.

(ČTK): Pěstouni Rosnerovi zřejmě půjdou z vazby. Mladá fronta Dnes. 22. srpna 2008.

(vef): Muž týral svou družku a její dceru. Mladá fronta Dnes. 22. srpna 2008.
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Komárková, Pavla: Rosnerovi jsou z vazby doma. Mladá fronta Dnes. 23. srpna 2008.

(ČTK): Dcery Rosnerových se vrátily domů. Mladá fronta Dnes. 25. srpna 2008.

(ČTK): Muž znásilňoval družku a týral dceru. Mladá fronta Dnes. 1. září 2008.

Komárková, Pavla: Obviněným pěstounům vrátili děti. Mladá fronta Dnes.

27. září 2008.

(zdo): Rodiče týrali své děti. Soud jim je vzal. Mladá fronta Dnes. 10. října 2008.

(duk): Matka týrala svou pětiletou dceru. Mladá fronta Dnes. 12. listopadu 2008.

(pek): Za týrání dvojčat půjde otec do vězení. Mladá fronta Dnes. 27. listopadu 2008.

(mak): Rodiče popálili svého malého syna. Mladá fronta Dnes. 15. prosince 2008.

(vef): Zabil ročního chlapce, čeká ho 20 let vězení. Mladá fronta Dnes.

23. prosince 2008.

Fejtková, Veronika: Za vraždu ročního dítěte na dvacet let do vězení. Mladá fronta 

Dnes. 23. prosince 2008.

Lukšová, Barbora: Úřednici varoval lékař i sousedé. Týrání ignorovala. Mladá fronta 

Dnes. 5. února 2011.

(bar): Zastupitelství si posvítí na policii. Věděla o krutém týrání chlapce? Mladá fronta 

Dnes. 17. února 2011.

Lukšová, Barbora: Šest let za mučení dítěte hladem. Podle odborníků je to málo. Mladá 

fronta Dnes. 1. března 2011.

(bar): Případ týraného Dominika odhalil chyby na sociálce. Mladá fronta Dnes. 

16. května 2011.
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Karásková, Ivana: Sociální pracovnice v rodině týraného chlapce rok a půl nebyly. 

Mladá fronta Dnes. 2. června 2011.

(iDnes.cz, ČTK): Matka bila a týrala čtyři děti, nesměly si ani číst. Mladá fronta Dnes. 

1. října 2011.

(kar): "Vlčí děti" žily v centru Prahy. Nehrály si, nikdy nebyly venku. Mladá fronta 

Dnes. 29. listopadu 2011.

Karásková, Ivana, Římanová, Radka: Nikdy nevzali děti z bytu, chránili je prý před 

zlem. Mladá fronta Dnes. 29. listopadu 2011. 

(kar): Otec "vlčích dětí" se cítí být knězem. Mladá fronta Dnes. 2. prosince 2011.

Karásková, Ivana, iDnes.cz: Otec "vlčích dětí" ženě vymyl mozek. Mladá fronta Dnes. 

2. prosince 2011.

Válková, Hana: Matka "vlčích dětí": Vadí nám zdejší zákony a zdravotnictví. Mladá 

fronta Dnes. 3. prosince 2011.

(kar): Matka "vlčích dětí" se učí žít s rodiči i nakupovat. Hrozí jí 12 let vězení. Mladá 

fronta Dnes. 10. prosince 2011.

Karásková, Ivana: Manžela chci zpátky. Děti ne. Mladá fronta Dnes. 10. prosince 2011.

Tonarová, Šárka: Pětiletý Honzík Rokos zemřel po dvou bodnutích do tělíčka. Právo. 

2. ledna 2008. 

Kšajt, František: Asi jsem Soňu zachránila, říká babička zavražděného. Právo. 4. ledna 

2008.

Voleman, Rudolf, Troníček, Jakub: Policie otevřela případy úmrtí dalších dvou dětí 

Staškové. Právo. 4. ledna 2008.
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Plavecký, Radek: Roční chlapec byl utýrán k smrti. Právo. 22. ledna 2008.

Hernandezová, Svatava: Otec dvojčat čelí obvinění z týrání. Právo. 24. ledna 2008.

Honus, Aleš: Matka utýrala batole, dostala jedenáct let. Právo. 31. ledna 2008.

ČTK: Z Klokánku utekla dívka, nechce k otci. Právo. 29. března 2008.

Trojan, Jan: Soud na poslední chvíli pomohl sestrám, nemusejí z Klokánku k otci. 

Právo. 31. března 2008.

(tr) Ombudsman kritizoval média za kauzu dívek. Právo. 1. dubna 2008.

(ads) Matka krutě týrala dvouletou dceru. Právo. 8. dubna 2008.

(tr) Sestry stále odmítají otce. Právo. 8. dubna 2008.

Blahuš, Petr: Soud rozhodne kam půjde týraná holčička. Právo. 9. dubna 2008.

Blahuš, Petr: Za týrání osmnáctiměsíční holčičky skončil ve vazbě. Právo. 10. dubna 

2008.

(PKo): Soud nařídil sestrám kontakt s rodiči. Právo. 18. dubna 2008.

Honus, Aleš: Osvobozující rozsudek v kauze vlčího dítěte. Právo. 25. dubna 2008.

(tr): Sestry Kristýna a Abigail zůstanou v Klokánku. Právo. 29. dubna 2008.

Otcovský, Karel: Rodiče uvěznili dceru ve sklepě, jsou ve vazbě. Právo. 20. května 

2008.

Tonarová, Šárka: Dívenka: bojím se mámy a babičky. Právo. 28. května 2008.
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(tr): Velický podal trestní oznámení na Klokánek. Právo. 2. června 2008.

Plavecký, Radek: Matka dostala zákaz být u tříletého syna. Právo. 16. června 2008.

(tr, ČTK): V Klokánku už všechny děti manželů Velických. Právo. 24. června 2008.

Plavecký, Radek: Syn je prý kvůli jedné bouli zavřený v ústavu. Právo. 2. července 

2008.

Otcovský, Karel: Dvouleté děvčátko zřejmě utýral otčím. Právo. 7. července 2008.

(RAP): Kriminalisté řeší podezření z týrání dětí. Právo. 8. července 2008.

(koc): Obviněný z utýrání holčičky je ve vazbě. Právo. 8. července 2008.

Plavecký, Radek: Matka z Berouna obviněna z týrání dětí. Právo. 9. července 2008.

(koc): Za utýrání holčičky hrozí výjimečný trest. Právo. 10. července 2008.

Pašková, Jindra: Je to shoda jmen, tvrdí žena o trýznitelce. Právo. 11. července 2008.

Gabzdyl, Josef: Muž měl týrat svých šest dětí. Právo. 14. července 2008.

(ČTK): Rodiče z Bíliny týrali své syny. Právo. 25. července 2008.

Otcovský, Karel: Případ trýzněných dětí z Bíliny k soudu. Právo. 30. července 2008.

Otcovský, Karel: Za týrání tří synů rodiče před soudem. Právo. 31. července 2008.

Chmelíček, Jan, Kozelka, Petr: Vyznamenaní pěstouni ve vazbě kvůli týrání. Právo. 

1. srpna 2008.

Kozelka, Petr: Děti si týrání pěstouny možná vymyslely. Právo. 2. srpna 2008.
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Kozelka, Petr: Psycholog: Pěstouni přecenili svoje síly. Právo. 5. srpna 2008.

(PKo): Soud vyznamenané pěstouny z vazby nepropustil. Právo. 7. srpna 2008.

Otcovský, Karel: Za týrání dětí dostali nepodmíněné tresty. Právo. 13. srpna 2008.

(PKo): Děti údajně týrané otcem zůstávají v Klokánku. Právo. 16. srpna 2008.

(PKo): Údajně týrané děti mají černý kašel. Právo. 19. srpna 2008.

Kozelka, Petr: Klaus se bude zabývat sestrami údajně týranými fanatikem. Právo. 

20. srpna 2008.

(PKo): Pěstouny zřejmě pustí z vazby. Právo. 22. srpna 2008.

Kozelka, Petr: Pěstouni obvinění z týrání propuštěni z vazby. Právo. 23. srpna 2008.

(pko): Někteří svěřenci Rosnerových se vrátili. Právo. 25. srpna 2008. 

(pko, jac): Propuštění pěstouni se uzavřeli doma a užívají si klidu. Právo. 

26. srpna 2008.

(orh): Týral těhotnou družku i dítě. Právo. 1. září 2008.

(jfk): Dítě v kómatu, asi bylo týráno. Právo. 19. září 2008.

Stav kojence se zlepšil. Právo. 23. září 2008.

(PKo): Děti Rosnerových se mohou vrátit domů. Právo. 29. září 2008.

(PKo): Obvinil pěstouny z týrání, skončil v ústavu. Právo. 3. října 2008.

Vojtek, Milan: Soud odebral pěstounům dvě z pěti dětí. Právo. 17. října 2008.
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Vaculík, Radim: Za týrání dvojčat 4,5 roku? I za krácení daní se dává víc. Právo. 

28. listopadu 2008.

Vaculík, Radim: Vesecká prověří případ týraných dvojčat. Právo. 29. listopadu 2008.

Voleman, Rudolf, Polák, Martin: Policie odvezla do nemocnice trýzněného chlapečka. 

Právo. 29. listopadu 2008.

Pašková, Jindra, Biskup, Patrik: Policisté zadrželi rodiče popáleného chlapce. Právo. 

15. prosince 2008.

(ČTK): Tyran si za vraždu ročního chlapce odsedí 20 let. Právo. 23. prosince 2008.

Homola, Miroslav: Rodiče mučili syna hladem a připínáčky. Právo. 26. ledna 2011. 

Seďová, Stáňa, Homola, Miroslav: Brněnská sociálka o týrání Dominika věděla, přesto 

nezasáhla. Právo. 1. února 2011.

Homola, Miroslav: Na týrání Dominika upozorňovala také dětská lékařka. Právo. 

2. února 2011.

Homola, Miroslav, Seďová, Stáňa: Kauza Dominik: kontrola úřednic. Právo. 3. února 

2011.

(mh, sts): V rodině týraného chlapce vyšetřovali i zneužití. Právo. 4. února 2011.

Homola, Miroslav, Seďová, Stáňa: Kauzu Dominik prošetří tým expertů. Právo.

7. února 2011

Seďová, Stáňa: Synové pěstounky nutili holčičku chodit po uhlících. Právo. 

22. února 2011

Seďová, Stáňa: Za "krádež" jídla bili Drahušku strýcové klackem bosou na sněhu. 

Právo. 23. února 2011
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Seďová, Stáňa: Tyranům malé Drahušky hrozí šest let vězení. Právo. 24. února 2011

Homola, Miroslav: Týrání Dominika: Rodiče dostali 6 a 6,5 roku vězení. Právo. 

1. března 2011

(sts): Policie obvinila tyrany Drahušky. Právo. 14. dubna 2011

Růžička, Jiří: Za týrání dětí v SOS vesničce podmínka. Právo. 15. dubna 2011. 

Seďová, Stáňa, Kozelka, Petr: Dominik už žije se sestrou Lucií v Klokánku. Právo. 

22. dubna 2011.

Plavecký, Radek: Rodiče deseti dětí jsou obžalovaní z týrání. Právo. 26. května 2011.

(jim, Novinky.cz): Týrání malého Dominika šlo předejít. Právo. 2. června 2011.

(RAP): Soud: děti byly zanedbané. Právo. 16. června 2011.

(ČTK): Plenkou polámal synovi žebra. Právo. 28. června 2011.

Seďová, Stáňa: Dominik má první vysvědčení: samé jedničky. Právo. 1. července 2011.

Plavecký, Radek: Soud s rodiči, kteří týrali děti, byl odročen. Právo. 14. července 2011.

Homola, Miroslav: Rodiče týraného Dominika už musí do vězení. Právo. 15. července 

2011.

Blažek, Ivan: Děti své družky týral přes sedm let. Právo. 17. července 2011.

Plavecký, Radek: Rodiče trestali za špatnou výchovu. Právo. 21. července 2011.

(pko): Kvůli Dominikovi obviněny dvě ženy ze sociálky. Právo. 3. září 2011.
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Homola, Miroslav: Soud poslal otce za týrání kojence na 10 let do vězení. Právo. 

14. září 2011.

Honus, Aleš: Matka bila své děti až do bezvědomí. Právo. 1. října 2011.

(cie): Dvě malé děti nikdy nevyšly z bytu. Právo. 30. listopadu 2011.

(zr, ČTK): Případ vlčích dětí jde k soudu. Právo. 10. prosince 2011.

(pko): Další trest v kauze týraného Dominika. Právo. 16. prosince 2011.

Kozelka, Petr: Dominik z Klokánku dostane dárky ze stromu splněných přání. Právo. 

17. prosince 2011.

(rav): Týraný Dominik z Brna se možná do Vánoc dočká nové rodiny. Právo. 

20. prosince 2011.

(ren): Otec týral malého syna, až oslepl. Právo. 22. prosince 2011.
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