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Důsledky tělesných trestů
• tělesný trest představuje riziko pro bezpečný vývoj

osobnosti dítěte 

• významným a dlouhodobým následkem tělesných
trestů je naplňování přenosu násilí cestou transgene-
račního přenosu, řetězem rodinného násilí a impresí
sociálních vzorců chování

• důsledkem nepřiměřeného užívání tělesných trestů
může být např. zvýšená prevalence poruch chování,
porucha osobnosti, týrání partnera nebo vlastního
dítěte později v životě, sociálně-patologické jevy
(alkoholismus, závislost na návykových látkách apod.)
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Prevence
• Informační kampaň na podporu nenásilného způsobu

výchovy

• programy zaměřené na podporu rodičovství a emo-
cionální vztahy v rodině

• včasné vyhledání odborné pomoci je důležitým
nástrojem ke snížení rizik násilí na dětech

Bylo by postavení tělesných trestů
mimo zákon řešením?
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Tělesný trest 
• je úmyslné způsobení bolesti pro kázeňský přestupek

• porušuje tělesnou integritu dítěte 

• zatlačuje dítě k primitivní reakci a brzdí tak vývoj
jeho osobnosti 

• zvyšuje pohotovost dítěte k agresivnímu chování

• pokud se stane rituálem, postrádá spravedlnost a sro-
zumitelnost potrestání

• jako vzorec sociálního chování se do paměti dítěte
ukládá jako metoda řešení obtížných životních situací 

O čem vypovídají studie
• v roce 1994 91% českých dětí ve školním věku mělo

alespoň jednu zkušenost s tělesným trestem 

• v roce 2000 tento počet klesl na 84%

• podle dat z ČR z roku 2003 13,6% dětí nikdy nebylo
svými rodiči fyzicky potrestáno

• v průběhu minulého roku 94% Američanů použilo 
k potrestání svého dítěte tělesný trest 

• 36% z nich uvedlo, že uhodili své dítě ještě v koje-
neckém věku

Kde je hranice mezi tělesným trestem
a týráním dítěte?

• tělesný trest se stává fyzickým týráním tehdy, jedná-li
se o:

• jakýkoliv úder jakékoliv intenzity jakýmkoliv
předmětem nebo rukou do hlavy dítěte

• jakýkoliv úder jakékoliv intenzity jakýmkoliv
předmětem na jiná místa na těle dítěte

• úder rukou jinam než do hlavy, pokud tento
úder zanechává závažnější stopy než přechodné
zarudnutí kůže

Motto

“Když trestáme dítě fackou, dáváme mu vzor.
Ukazujeme mu, že je správné, že se lidé bijí. 

Když trestáme tělesně, ujde nám emocionální
konfrontace. 

Na základě emocionální konfrontace se dítě učí 

vcítit se do druhého. Dědictví destruktivity  

předávané z generace na generaci  

by mělo být zrušeno právě pomocí  

emocionálního uvědomění...” 

Jiřina Prekopová


