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Ú V O D 
Chování přestupující zvykové normy nebo společenská pravi-
dla stanovená zákonem, je nejčastěji ze své podstaty výsledkem 
pocitového zaujímání postoje. Jako takový je tento pocitový po-
stoj doplňován dalšími iracionálními fenomény jako například 
nezdrženlivost v jednání, potřeba okamžité seberealizace, emo-
cemi nároků vázanými na vlastní ego, neúměrně sycenými an-
ticipacemi s asociačním doprovodem, který neodpovídá situa-
cím, přirozenou labilitou nálad a nízkým prahem tolerance, 
konkurenčním prostředím, některou z predispozic k psychické 
poruše, sníženým sebevědomím ke zkušenostem v nichž daný 
jedinec již dříve selhal, sklonem k sociální nepřizpůsobivosti, 
celkovou nespokojeností s doposud dosaženými existenciál-
ními a kariérními výsledky, nedořešenými konflikty z osobní 
biografie (primární rodiny), omezujícími vlivy vrozených zdra-
votních indispozic, celkovou inteligencí (mentálním nastave-
ním), atd. Jedním slovem, kriminalita je výsledkem subjektivně 
pociťovaného oprávnění jednat v nesouladu a proti uznávaným 
společenským požadavkům, které jsou nad to brány jako ob-
jekty odporu.  
     V předkládané knížce se budeme zabývat individuálně utvá-
řeným myšlením, které za svůj předmět bere protispolečenské 
nástroje pro dosahování svých cílů. Kriminalitu zde tedy bu-
deme chápat jako způsob predátorského myšlení, které se ve 
své přirozené formě nachází u každého člověka a následně se v 
osobnosti pachatele rozvíjí do stavu takového jednání, které je 
mimo akceptaci stanoveným zákonem. 

Jiří Adamec 
Brno – listopad 2019 
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§1.  SCHÉMA AGRESIVITY  
     A SCHÉMA AGRESE 

I když se pachatel neprojevuje otevřeně agresivním způsobem, 
tak už fakt, že vědomě přestupuje stanovené hranice chování, 
posouvá (například v hospodářské kriminalitě) jeho subjektivně 
prožívané důvody (motivy) blíž k úrovni realizovaného libida. 
K tomuto účelu pachateli slouží nejen záměry, ale i prostředky, 
které k takové činnosti používá (jako je například obelhávání, 
zametání stop, převádění pozornosti jiným směrem). V případě 
otevřené agrese je už sám fysický projev, jako například bití, 
snížením racionální (pasívní) agrese na její transparentně pudo-
vou úroveň s cílem tělesně ubližovat. Zde proto musíme rozli-
šovat vrozenou agresivitu, která jako u všech živočichů, tak 
rovněž u člověka umožňuje překonávat překážky zvyšováním 
úsilí pro dosahování předpokládaných záměrů vrozenými im-
pulsy, jako je například orientačně pátrací smysl, rodičovský 
půd, pohlavní pudy). Agrese je naproti tomu emočně sycené a 
racionálně dotvářené násilí, které se má potřebu zvyšovat u člo-
věka zejména svými zprostředkovateli, tedy zbraněmi všeho 
druhu.  
     Z neurofysiologického pohledu je agresivita jako trvalá vý-
bava organismu výsledkem aktivace adrenalinu, acetyl-choli-
nergních drah a dalších hypofyzárních hormonálních působků 
(rovněž serotoninu), ovlivňujících svalové napětí, oběhový sys-
tém (srdce, dýchání) a motoriku. Psychopatologie agrese ozna-
čuje trvalou formu takového jednání, které vede k záměrnému 
poškození nebo potřebě fysického napadání, či likvidace (od-
stranění) druhé osoby nebo skupin lidí za účelem předem defi-
novaných zisků pachatelem. Jednání tohoto druhu může být 
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způsobeno: 1. mentální újmou, 2. poruchou osobnosti, 3. vzni-
kem schizofrenního spektra, 4. situačními vlivy, k nimž jde ob-
vykle pachatel svým životním stylem vstříc, vytvářením mezi-
lidských vztahů (provokace). Průnikovým faktorem je tak od-
bržďovaná impulsivita vázaná na podněty, které však ve své 
psychopatologii pachatel jednající tímto způsobem neroze-
znává (nevyhodnocuje) jako škodlivé. Ve vysokém počtu se u 
lidí jednajících v režimu agrese projevují varianty komplexů 
méněcennosti a nezpracovaných oidipských komplexů z raného 
osobního vývoje. Psychoanalytický model přístupu se proto do-
posud jeví jako nejúčinnější, neboť pracuje s pudovými slož-
kami osobnosti pachatele a jeho násilí. Rovněž z těchto výše 
uvedených informací plyne fakt, že celková resocializace lidí se 
sklonem k násilí je značně ztížena jejich zhoršenou sebereflexí 
a tím i sníženou schopností vázat ke svému jednání morální do-
pady směrem ke svědomí a následně také k nutnosti přijímat 
vinu a trest. Agresivní položka přehlušuje v daném jedinci 
všechny tyto faktory trvale udržovanou potřebou nastraženosti 
k útoku. Je z těchto důvodů rovněž známé, že se násilní pacha-
telé hůře nebo vůbec nejsou schopni identifikovat s některou ži-
votní situací, jako je např. smysluplně plánovat osobní vývoj a 
kariéru současně s potřebou rodinného zázemí. Agrese je činí 
samotářskými, k čemuž dopomáhá sklon k sebe-izolaci zdůvod-
ňovaný nejčastěji chybami v chování lidí ve svém okolí, stejně 
jako o partnerech, s nimiž mívají zpravidla jen krátkodobé, kon-
fliktní vztahy. Z tohoto důvodu lze u většiny násilníků rozezná-
vat jejich psychopatologii v následujícím pořadí: agresivita – 
zlost – násilí. Agresivita jako přirozená dispozice, zlost jako la-
tentní agrese, násilí jako reálně projevený útok.  
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     Klasický přístup formulovaný Sigm. Freudem vychází z 
toho, že aktivní položkou vrozené agresivity je pohlavní pud a 
na něj se vážící libido, tedy slast. Raný vývoj člověka zahrnuje 
zejména autoerotickou fázi a fázi latentní. Autoerotická fáze má 
tři části (období): 1. orální (sání mléka, uspokojení z nasycení), 
2. anální (vyprazdňování a uspokojení z pocit úlevy) a 3. falic-
kou (kontakt s pohlavním orgánem, prvotní manipulace, tedy 
onanie a dosahování primárního pohlavního uspokojení). Tyto 
složky jsou zejména po období prvních tří let jedince utvrzo-
vány, posilovány opakováním a celkovým ziskem, jímž je na-
bývání vztahu k vlastnímu Já. Jakákoliv zábrana nemít mož-
nost kteroukoliv položku uplatňovat je draze placena pozdější 
potřebou nahradit ji a její chybějící obsah (nezpracované libido) 
doplnit. V latentním období, kde se předpokládá významné sní-
žení zájmu o jakékoliv pohlavní (sexuální) vzrušení se potom 
mohou projevovat již první známky ambivalentních hnutí. Dítě 
se prosazuje neúměrným vztekem, neúměrnou útočností vůči 
svým vrstevníkům, tendencemi k sebepoškozování a nerespek-
továním autorit dospělých. Přitom přetrvává zájem po oralitě, 
analitě a falickým aktivitám. Průkaznost přesahu autoerotic-
kého období do dalších biografických fází jedince je tak prvním 
ukazatelem na cestě k zisku informace o nebezpečí poruchy 
osobnosti vzniklé s požadavkem nahradit doposud nezpraco-
vané libido (potřebný objem slasti, lásky, personální blízkosti 
atd.) nějakým výhradním způsobem, nebo-li obsesivně-kom-
pulsivním uvíznutím (regresí) na některé z těchto raných akti-
vit, které nebo která se stala výlučnou potřebou pro aktuální do-
sahování pocitu uspokojení. Přitom touha po přítomnosti pocitu 
slasti se neúměrně zvyšuje a v dosahovaných cílech neodpovídá 
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subjektivně vnímané potřebě, která se tak stává trvale neukoje-
nou. Toto zvyšování daných nároků na zisk ze slasti plyne 
zejména z toho, že tato aktuální slast už je pouhou náhražkou 
za dříve neposkytnuté uspokojení (výchovné přístupy). Takto 
se potom slast může u predisponovaných jedinců překlopit v 
agresi, jež je ve skutečnosti formou trestu. Jednoduše řečeno: 
„Neposkytli jste mi potřebný objem lásky. Nezasloužil jsem si 
jej, protože jsem špatný. Já se však špatným necítím. Dokáži 
vám nyní, že si vaši lásku zasloužím, ať to stojí, co chce!“ Toto 
resumé lze nalézt u většiny lidí se sklonem k latentnímu a ote-
vřenému násilí. V tomto případě potom již hovoříme o li-
bidinósním druhu tzv. sublimace, nebo-li racionalisaci pudo-
vých nároků (touhy), po dosažení uspokojení. V normálním ži-
votě se člověk vyvíjí od této pudové závislosti na autoerotic-
kých impulsech k racionální autonomii a obě složky zůstávají 
bezpečně odloučené. U jedinců se sklonem k násilí se tyto 
složky od sebe neoddělily, přetrvávají v těsné blízkosti a ovliv-
ňují tak myšlení a jednání člověka nepřehlednými ambivalen-
cemi nároků. 
     Druhy násilí jsou potom odstupňovány ziskem, který má pa-
chatelům přinášet (peníze, pomsta - násilí ze cti, nevěra, maje-
tek, alkoholové nebo drogové násilí, sociální patologie – násilí 
lidí žijících bez domova, atp.), nebo ve své patologii jde o násilí 
pro násilí (vyprovokovávané rvačky). Samostatnou kapitolou 
jsou potom sériové a skupinové vraždy, popřípadě terorismus. 
Tyto druhy násilí se maskují často vysokou mírou racionalizace 
nebo náboženským přesvědčením. Avšak jakkoliv, frustrační 
vzorce, které byly svrchu popsány jsou společné všem pachate-
lům násilí, s jakoukoliv jeho modifikací. 
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§2.  NÁSILÍ JAKO FORMA SOCIÁLNÍ  
     NEPŘIZPŮSOBIVOSTI 

Žít ve shodě se sociálně kulturním prostředím je problém, kte-
rému se člověk učí celý život. Trvale se snaží mezi nároky pro-
středí a vlastními požadavky hledat optimální poměry, kterými 
by se přibližoval k představám o vlastním dosahu na životní 
úroveň. Většina lidí tento proces zvládá bez patologické újmy, 
přirozenou snahou překonávat sociální překážky podle klade-
ných stupňů náročnosti. Psychopatologie latentního násilí se za-
čne projevovat v okamžiku, kdy se tyto stupně náročnosti ob-
chází vytvářením zkratek. Sociální nepřizpůsobivost je v samé 
podstatě racionalisace (zdůvodňování) osobních představ o ži-
votě, převáděných ve skutečnost. Tyto představy se nachází 
pouze v rovině subjektivního způsobu nahlížení na vlastní zá-
jmy, bez vlivu altruistických impulsů, tedy v respektu k zájmům 
druhých lidí. Vyjádření, že tyto okolnosti způsobuje náročnost 
současného životního proudu zní, paradoxně, téměř jako 
omluva násilné kriminality. Zůstává ovšem v celé věci, že ne-
přizpůsobivost je nejčastěji výsledkem mentálního přístupu 
k sociální skutečnosti. Toť vše! Z tohoto důvodu, dnes existují 
rovněž psychosociální rehabilitace, které věnují pozornost li-
dem s trvalou (chronickou) duševní poruchou na úrovni, kdy je 
ještě možné poskytnout takové terapeutické programy, které 
jim dovolují alespoň v nějaké míře se začlenit do celospolečen-
ské aktivity (práce, bydlení, rodina).  
     Jedna okolnost je v případě sociální nepřizpůsobivosti zře-
telná vždy. Daný člověk se cítí jako oběť poměrů a tím rovněž 
jako ten, kdo má právo si nejen stěžovat, ale stejně tak i jednat, 
ve jménu svého pocitu „ublížení“.  



 

 

13 

     Tento prvek si nyní blíže rozebereme. Předně, žít s pocitem 
sociální křivdy, kterou si člověk vybuduje na základě údajné 
nespravedlnosti společenských poměrů, dopadajících na osobní 
život jednotlivce může způsobit vznik latentní agrese. K tomuto 
výtvoru subjektivně pociťovaného napětí však musí být predis-
pozice. Sama o sobě je tato okolnost neškodná, dokud nepře-
roste do stavu, kdy se daný jedinec rozhodne jednat ve jménu 
této odepřené spravedlnosti, vůči druhému člověku nebo sku-
pině lidí (známé vraždy politiků, amerických presidentů, atp.). 
Tato agrese „oběti poměrů“ může potom dosahovat významně 
širokých dopadů. Jednak na sebe strhává pozornost a uvolňuje 
dominový efekt, nebo také do systému „odplaty“ za sociální ne-
spravedlnost přibírá kohokoliv, kdo se jen náznakem jeví být 
vhodným kandidátem na uvolnění otevřené agrese. Více než v 
jiných případech sociální nepřizpůsobivosti se sociální agresí a 
kriminalitou vůbec, tady sledujeme právě onu pocitovou pozici, 
domněle opravňující k protispolečenskému jednání pachatele. 
Jedinci s touto výbavou se k takovému jednání rozhodují zpra-
vidla delší dobu a plánují jeho provedení i několik let. Ve svém 
chování mohou navenek projevovat buďto naprostou střízli-
vost, nebo plně rozvinuté symptomy neuroticismu. Pokud se 
k těmto znakům připojuje ještě buďto příslušnost k sociálním 
menšinám, nebo multikulturní faktory, které pocit sociálního 
vyloučení násobí konfliktem kontaktu nejméně dvou nesouro-
dých kultur, o to více se dané symptomy sociální nepřizpůsobi-
vosti zveličují a přerůstají následně v potřebu otevřeného násilí. 
Kriminalita (hospodářská, násilná) je potom už jen jakousi sou-
částí celého vývoje, který je odstupňován jednak celkovým 
ekonomickým statusem pachatele a jeho mentální výbavou. 
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§3.  PSYCHOPATOLOGICKÝ PROFIL  
  AGRESORA 

Profilování pachatelů násilné trestné činnosti je považováno za 
jeden z nejtěžších oborů moderní kriminologie. Proto je patrně 
tak oblíbený u filmových tvůrců, kde se často setkáváme s jis-
tou „lehkostí“ s níž je profil neznámého pachatele vraždy před-
kládán, aby se zvýšil účinek napětí. Ve skutečnosti se v praxi 
kriminalistů takové profilování odehrává pouze na úrovni před-
kládání několika hypotéz a vylučovacím způsobem se následně 
dochází k jakési pravdě-podobné variantě, která se sama o sobě 
neuzavírá dříve než je pachatel dopaden a odsouzen, popřípadě 
se jeho osobnostní profil pečlivě sleduje a zaznamenává také v 
průběhu a po výkonu trestu (v tzv. peniterciárním a postpeni-
terciárním období). Kromě toho, profil pachatele je závislý na 
množství a kvalitě stop, získaných na místě činu, popřípadě bě-
hem vyšetřování, které zmenšuje okruh podezřelých také v sou-
vislosti s věkem a jeho (jejím) pohlavím. O celkových vnitřních 
pohnutkách pachatele vyšetřovací tým většinou do doby dopa-
dení a výslechu nic neví a i ty jsou součástí pouhých hypotéz. 
Co tedy pro samu psychopatologickou profilaci pachatele 
zbývá? Jsou to: způsob provedení násilného činu, použité pro-
středky, manipulace s prostředím a obětí před a po spáchání ná-
silné činnosti, manipulace se stopami (způsob zahlazování); te-
prve jako následné faktory přistupují: možnost, zda se pachatel 
s obětí násilí znali (stupeň této známost), dále je to teprve odtud 
utvářená hypotésa motivu (motivů), jakož i možnost, zda byl 
násilný trestný čin výsledkem náhlé situace, nebo plánovaného 
odstranění (vražda – homicidium) a odtud upřesnění motivu a 
zisku ze spáchaného násilí.  
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     Souhrnem těchto faktorů je potom rovněž míra brutality. 
S ní a s motivem násilného aktu je spojen předpoklad mentál-
ního profilu pachatele, popřípadě, zde již také konkrétní pode-
zřelé osoby. Tyto profilace umožňují vyšetřovatelům rovněž 
předpokládat způsob, jakým se bude pachatel schovávat, nebo 
manipulovat se stopami, které ještě zbývá zahladit, aby si byl 
jistý, že nebude dopaden.  
     Do celkového profilu pachatelů násilných trestných činů 
spadá rovněž i jejich způsob, jakým žijí v každodenním životě. 
Není výjimkou, že se jedná o osobnosti, které mají tendenci ke 
lhaní, vymýšlení všeho druhu, povrchnosti šarmu, předvádění 
se, hrubosti a žoviálnosti, neutěšenosti vztahů se sklonem k ná-
silí a závislostem všeho druhu, průměrnému až nízkému eko-
nomickému statusu, nespolehlivosti mezilidských vztahů, pro-
miskuitě, nevytrvalosti udržet si zaměstnání, nedodržování 
slibů, odmítání nést vinu, pocitům ukřivděnosti a „oprávně-
nosti“ jednat v nesouladu se společenskými pravidly, respektu-
jícími dané zákony a zvykové normy. Vysoké procento pacha-
telů násilné trestné činnosti se nezákonně ozbrojuje. Tento fak-
tor významně zvyšuje jejich míru sociální nebezpečnosti, 
vzhledem k silným sklonům jednat pod tlakem psychicky utvá-
řených zkratek zapříčiňovaných emoční labilitou, jako dalším 
nejčastěji pozorovatelným osobnostním faktorem. Konečně, ty-
pická je u těchto pachatelů rovněž psychická manipulace s dru-
hými osobami a s tím spojená paradoxní sebe-izolace. Para-
doxní v tom smyslu, že pachatel násilné trestné činnosti je 
vcelku snadno lákán sociálními příležitostmi předvést svoji 
sílu, nebo potrestat svoji oběť demonstrujícím způsobem, tedy 
provedením vraždy tak, aby byla odhalena jako „varování“. 
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§4.  NÁSILÍ V RODINÁCH 
Násilí, které se týká rodinných vztahů je řazeno do oblasti mi-
kro-kriminalistiky. Pachatelé a oběti se v něm prolínají zvláštní 
formou. Zejména tam, kde se toto násilí volně přelévá z pacha-
tele na oběť a z oběti na pachatele, jako např. forma obrany 
nebo forma odplaty. Jedinci s touto potřebou, vystupovat vůči 
svému partnerovi nebo dětem formou násilí, které poškozuje 
zdraví oběti a vytváří i dlouhodobé psychické trauma zpravidla 
trpí nejrůznějšími pro-kombinacemi vlastní neovladatelnosti a 
impulsivity, tak jak byla popsána ve shora uvedené pasáži o 
Freudově interpretaci struktury osobnosti mezi pudy a raciona-
litou. K těm je nutné ještě přiřadit tzv. Jáské impulsy ve vztahu 
k principům reality jako principům Nad-Já a Ono. Domácí ná-
silí je zpravidla neseno některým z těchto na sebe působících 
jevů. Já má potřebu vytěsňovat všechno, co by toto Já mohlo 
poškodit a učinit z hlediska svědomí „méněcenným“. Nad-Já 
funguje jako morální apel, jemuž je zapotřebí vyhovět, a uvě-
domovat si jeho prostřednictvím potřebu nést odpovědnost a 
vinu za své činy. Ono proniká Já a Nad-Já nevázanou volností, 
prosadit si na úkor racionality nebo morálky své libido, aniž by 
za to mělo nést jakýkoli díl výčitek. V případě projevovaného 
fysického, ale i psychického násilí, tak zde hovoříme o primár-
ním neuroticismu, kde je hlavním konfliktní postavení mezi Já 
a Ono. 
     Struktura tohoto problému se zdaleka nevyčerpává jen tímto 
schématem. Pouze nám usnadňuje pochopení všeho toho, co z 
něj pro další popis problému plyne. Předně domácí násilí je zou-
falé volání po vlastním uznání, prováděné pouze nevhodnými 
prostředky. O jaký druh problému se zde tedy jedná? 
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     Jsou známy dva druhy domácího násilí, psychické a tělesné 
(fysické). Jejich společným jmenovatelem je vydírání pod po-
hrůžkou nebo trestem: psychické násilí, kde k fysické újmě ne-
musí vůbec docházet, jako např. vyžadování provedení nějaké 
činnosti, zamykání v bytě, nebo do malých prostorů, vyhrožo-
vání zastřelením namířenou zbraní a fysické (tělesné) násilí, u 
něhož převládají: pohlavkování, fackování, bití pěstí do zad, 
břicha nebo obličeje, kopání, házení hlavou o zeď, škrcení, pří-
padně opakované brutální šlehání opaskem, mlácení tyčí, nebo 
znásilňování a mučení. U dětí ještě přibývá mnohdy traumati-
sující účast na pozorovaném domácím násilí dospělých, nebo 
poslouchání jeho průběhu, odehrávajícího se v blízkých míst-
nostech. 
      
Preventivně účinná opatření proti domácímu násilí: 
 
Ve většině případech rozvinutého domácího násilí hraje nejdů-
ležitější roli strach, že bude oběť s tímto násilím konfrontována 
násilníkem v ještě větší intensitě, po vyzrazení, než doposud. 
Přitom naprostá většina násilníků své násilí násobí právě proto, 
že se takového vyzrazení sami mimořádně obávají. V naprosté 
většině případů, kdy se oběť domácího násilí s tímto faktem do-
mácího soužití svěří a dá se do péče sociálnímu pracovníkovi, 
násilník na to reaguje mnohdy výčitkami, výhružkami, ale jeho 
aktivní násilí je zamezeno právní ochranou oběti, popřípadě 
vzetím pachatele do vyšetřovací vazby. Tato fakta jsou tedy 
jasná. Co je však problémem, tak důkaz, že k domácímu násilí, 
za zavřenými dveřmi a bez svědků skutečně dochází. K tomu 
nejčastěji slouží fotografie, písemnosti z místa činu, aj. 
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     Nic méně, k domácímu násilí docházet nemusí, pokud není 
násilníkovi dána příležitost. Ta přichází na pořad dne, jestliže 
si potenciální oběť (nejčastěji partnerka násilníka), nevšímá v 
průběhu týdnů jejich postupně se rozvíjejícího vztahu někte-
rých zvlášť typických znaků jeho chování. Které to tedy jsou? 
Člověk se sklonem k násilí je nejčastěji výrazně sebestředný. 
Má tendenci poučovat a vyžadovat v obyčejném rozhovoru sou-
hlas. Pokud mu není poskytnut nebo alespoň v míře předpoklá-
daného náznaku, používá takový jedinec fabulace typu: „To ne-
vadí, že teď nesouhlasíš, uvidíme později!“ Tuto větu často pro-
náší v nejrůznějších modifikacích a s manipulativní, předstíra-
nou laskavostí.  
     Situace pokračuje v dalším vývoji (týdnů a měsíců) zpravi-
dla postupným převzetím komunikačního prostoru, který zabírá 
hlavně témata kolem osobnosti možného násilníka, jeho pravi-
dlech a utahováním smyčky směrem k partnerce, vyžadováním 
zejm. množství souhlasů s nimi. Jestliže s partnerčiným způso-
bem vyjadřování se, k těmto okolnostem násilník nesouhlasí, 
dává potom ostentativně najevo urážku a dožaduje se vysvět-
lení, nebo rovnou přechází k drobným trestům ve smyslu odmí-
tání realizace společných činností, případně se odmlčuje a ne-
dává o sobě den, dva vědět. Vznikne vyděračské prostředí, kdy 
mnohdy partnerka na drobný opětný zájem partnera reaguje 
otevřeným přístupem a ochotou všechno si v klidu vyříkat. 
Tento jojo-systém může vydržet i několik měsíců. Je to však již 
zřetelný posun k násilníkově manipulaci, která se bude opět 
zvyšovat. Zde potom nejčastěji zafunguje věta: „Jsem přesvěd-
čen o tom, že dokud nebudeme bydlet spolu, nemůžeme vlastně 
vědět, zda jsme spolu schopní vůbec žít!“ A následují sliby. 
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     Zamilovaná partnerka po nějaké době zpravidla povolí bu-
doucímu násilníkovi, aby se na čas k ní přestěhoval, nebo ona 
souhlasí a přejde k němu. Pokud nemá možnost odejít do vlast-
ního bytu, je to pro násilníka jen další argument k tomu, aby si 
v celé situaci upevnil svoji pozici. Může následovat relativně 
klidné období skutečného soužití, kde svoji roli hraje reálná za-
milovanost obou. Ta však bývá nenápadně střídána obdobím 
zcela jiným. Násilník se domáhá pravidelnějších diskusí kolem 
toho, co jeho partnerka přes den dělala. Vyžaduje často, aby mu 
během dne poskytovala zprávy o svém pohybu, zpočátku ná-
vrhem, občas si poslat esesmsku, který přerůstá v požadavek 
uvádět přesné místo, popřípadě s kým, se tam partnerka na-
chází. Tyto požadavky potom vrcholí v příkazu psát během dne, 
či hodiny určitý počet zpráv, kde pak i výhružky za nedodržení 
„úmluvy“ už jsou jen přirozenou součástí celé neblahé situace. 
Předchozí průběh jojo-systému se opakuje. Nyní je již zřejmé, 
že násilník je extrémně žárlivý, čili může mít něco jako emu-
lační poruchu osobnosti. Aby svoji pozici ve vzniklé situaci 
upevnil, tak zejména v případě, že partnerka nemá kam odejít, 
vyhrožuje jejím vyhozením z bytu, s náznakem nebo rovnou  s 
otevřeným vydíráním vrácení všech investic a s předstíraným 
poukazem na přesné záznamy o mnohatisícových položkách, 
které ve skutečnosti neexistují. Cesta k fysickému násilí je takto 
otevřená a pachatel, v případě, že se jeho partnerka nedokáže 
bránit odchodem, jej použije, čímž je pojednou vzniklý vztah 
zcela obrácen a nastává často proces vývoje směrem ke „stoc-
kholmskému syndromu“, který je založen na představě, že ná-
silník má pravdu a pokud sahá k takto extrémnímu přístupu ře-
šení, je pouze „zoufalý“ z jejího chování, v němž se zklamal.  
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     Tudíž preventivní opatření je z předešlého popisu již zcela 
zřejmé, opustit takový vztah hned při prvních opakujících se 
náznacích. 
 
Násilí v systému Já, Nad-Já a Ono: 
 
Obecně se psychologové shodují v jednom bodě, který se 
týká vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Je to 
tak zvaně usazené Já. Co to znamená? Má se za to, že 
vývoj zdravé osobnosti je dotvářen jasně definovanou 
schopností sebereflexe (sebe-náhledu). Tento moment 
zahrnuje zejména to, že jedinec je schopen přesného roz-
lišování motivů, které na něj působí. Vědomí Já potom 
dokáže přesněji vyhodnocovat, které životní okolnosti 
jsou náchylné vyvolávat např. nepokoj, tendenci k vnitř-
nímu neklidu, kdy se z nesouhlasu s nějakou situací může 
rozvinout vztek, popřípadě nebezpečí být útočný. Samo-
zřejmě i obráceně, vědomí Já umí vyhodnocovat také 
správnou míru přísunu pozitivních impulsů. Mezi oběma 
potom, toto vědomí Já dokáže volit správnou úměru a v 
sebe-reflektivním zaujímání postojů chránit sebe i okolí 
od zbytečných excesů, kterými by docházelo k nevhod-
ným projevům. Někdy se v každodenní řeči tímto téma-
tem zabýváme do té míry, že člověka, který se jednoduše 
umí dobře chovat, označíme z takového důvodu za inte-
ligentního, příjemného nebo empatického. Z psycholo-
gického hlediska se jedná o schopnost sebeovládání. 
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     Morální zhodnocování životních událostí systémem 
Nad-já, které je systémem vědomí o Já dotvářeno někdy 
však z pozadí založeného konfliktu přebírá na sebe přeci 
jenom víc pozornosti a tím už vědomí Já může také ztrá-
cet na reálné schopnosti dosahovat k takové sebereflexi, 
neboť je tímto morálním (moralisujícím) Nad-já přehlu-
šováno. Z Nad-já se stane energetická mašina. Morální 
principy, poukazy jsou upřednostňovány před klidem a 
rozvahou, neboť morálku je třeba prosadit, trvat na jejich 
zásadách. Takový jedinec může ztrácet i schopnost sebe-
ovládání, neboť potřeba uznání vlastních morálních prin-
cipů má přinášet uspokojení z jejich akceptace okolím. A 
ten, kdo není poslušen těmto morálním principům vyho-
vět jejich přitakáním, bude za takový postoj potrestán 
nejméně tím, že mu nebude poskytnuta přízeň. Vlastní 
morální a pudová nevázanost, tedy tak zvané Ono, jsou 
potlačovány, až na svoji nejnižší úroveň upotřebitelnosti. 
A aby se nestaly z důvodu tlaku přirozeného nároku se 
prosadit viditelnými, musí přijít na pořad dne obranný 
mechanismus, či vytěsňovací proces. Subjektivně proží-
vaný je tento obranný systém jako tíseň, neuróza. Sub-
jektivně prožívaný současně ale znamená, stále se nachá-
zející v nebezpečí, že by mohl být prozrazen. Tudíž, aby 
zůstal dobře ukryt, i s onou protlačující se morální a pu-
dovou nevázaností, je zapotřebí zvyšovat úsilí morálních 
pravidel směrem k okolí a obranný systém sám chránit! 



 

 

22 

     Agrese je s tímto labyrintem Já, Nad-já, Ono pří-
tomná v okamžiku, kdy se zvyšované úsilí obrany sub-
jektivně prožívaných pohnutek vymkne kontrole Já a na 
jeho místo nastoupí převaha Ono, které se vydává za ra-
cionální důvod jednat násilným způsobem. Přitom je pů-
sobení tak zvaného Ono (morální nevázanost a pudová 
rozvolněnost) čistě iracionální složkou ve struktuře psy-
chiky osobnosti. Touto morální nevázaností je zde na 
mysli zejména: násilné prosazení svých zásad, ať už to 
stojí cokoliv, třeba i ztrátu partnera, za cenu jeho fysic-
kého potrestání, které se tímto zdůvodňuje jako opráv-
něné! 
 
Agrese a domácí násilí v systému Já, Nad-já, Ono, 
vzniklá ze založeného konfliktu (nástin kazuistiky): 
 
Pan Josef (53 let) byl právník. Jeho rodina (manželka, a 
tři děti, dvě dcery a syn, nyní již v pubertě – 12S, 15D, 17D 
let) žila na venkově v rodinném domku. Toto manželství 
bylo jeho první. Stěžuje si na to, že si v posledních měsí-
cích výrazně se svojí rodinou přestává rozumět. Hned na 
první konzultaci sděluje poslední neutěšenou situaci, kdy 
se se všemi pohádal s výrazně emotivním průběhem a vše 
vyvrcholilo, když v jedné chvíli obě dcery silně uhodil. 
V minulosti měl k jejich chování rovněž výhrady a řešil 
jejich prohřešky excesívním nadáváním, vyhrožováním. 
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     To, že se pan Josef přišel o své vůli poradit, je v tako-
vých situacích poměrně vzácné. Samo o sobě to nazna-
čovalo, že si své Já podržuje v dostatečně silné pozici, 
ale co jej zneklidňovalo, tak podprahově evidované ne-
bezpečí, že by se podobné situace mohly opakovat a nebo 
také zvyšovat jejich emoční intensita i s vlastní neovlá-
davostí. Jelikož si uvědomoval zvyšování své agrese, za-
lekl se tohoto vývoje a chtěl porozumět důvodům, proč 
se pojednou začíná stávat ve výchovných přístupech pro 
svoji rodinu nesnesitelným.  
     Pan Josef vyrůstal s rodiči ve velkém městě. Jeho otec 
byl strojní inženýr a matka pracovala na úřadě jako 
účetní. Sourozence nemá. Když bylo panu Josefovi deset 
let, jeho rodiče se rozvedli, ale zůstávali dál ve společné 
domácnosti. Matka bývala od rozvodu hysterická, vyvo-
lávala hádky, začala holdovat alkoholu a proti svému 
zvyku také začala kouřit. Častokrát se vracívala z podni-
kových večírků opilá až nad ránem a vyvolávala hádky s 
otcem. Když se pan Josef jednou vracel z modelářského 
kroužku ze školy později odpoledne domů, uviděl svoji 
matku v objetí a vášnivém líbání s jiným mužem. Od té 
chvíle si uvědomoval, že svoji matku nenávidí. Nikdy se 
s tím, co viděl a co cítil nikomu nesvěřil. Už při prvotním 
sdělení ovšem začínal chápat důvody svého rozpoložení. 
Jeho dcery žily život mladých lidí, kteří si nacházeli part-
nery, čímž se rozvíjel systém názorových neshod.  
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     Pan Josef zůstal částečně vězet v infantilní regresi ne-
zpracovaného oidipského komplexu, nebo spíše v jeho 
silně negativním výtvoru. Ten způsobil, že fragmenty to-
hoto komplexu, jenž byl uložen v nevědomí, prostoupily 
jako morální odpor do vědomí, když byly vyvolány nut-
kavou potřebou jejich aktualisace, vzhledem k věkové 
shodě mezi jeho dcerami a vlastní vzpomínkou na dobu 
a věk, kdy ještě žil s otcem a matkou ve společné domác-
nosti. Agrese byla tedy vyvolána tím, že morální odpor 
(Já v konfliktu s Nad-já) na sebe strhl všechnu pozornost, 
sloučil se s vědomím o nebezpečí nevázanosti (Ono) a 
bylo pouze otázkou času, kdy se důvod nahromaděnou 
energii nezpracovaného založeného konfliktu, bude mít 
potřebu uvolnit v některém situačním průběhu hádky v 
rodině. V daném okamžiku si pan Josef rovněž uvědomo-
val zvláštní nezadržitelnost, která jej k jeho chování, bě-
hem poslední hádky s dcerami ponoukala. Jak sám uvedl: 
„Jako bych si to přál, s neodolatelnou potřebou, uhodit 
je.“ To, že se tato část našeho rozhovoru nesla pro pana 
Josefa ve výrazném emočním pohnutí, není třeba nijak 
zvlášť zdůrazňovat. 
     Bezprostředně po tomto sdělení a pročištění vzpomín-
kových stop na konfliktní situace z dospívání, které si až 
doposud pan Josef, ve své nezpracované intensitě ucho-
vával, došlo k zásadnímu obratu tím, že se rodině omluvil 
a vše náležitě vysvětlil, podle průběhu naší konzultace. 
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§5.  SOCIÁLNÍ ASPEKTY AGRESE JAKO  
     KOLEKTIVNÍ NEVĚDOMÍ 

Znaky sociální agrese jsou zaznamenány už v nejstarších myto-
logických příbězích. Zápasy dobra a zla, kdy se obě tyto kate-
gorie ospravedlňují nějakým svým způsobem racionalisace 
(mnohdy ve složité myšlenkové pro-kombinovanosti) podpo-
ruje potom vždy nějaká míra násilí. Jejich přetrvávání, až do 
současnosti a vyzvedávání v nejmodernějších, sofistikovaných 
ztvárněních, jako jsou všelijaké fantasy filmy, počítačové hry 
nebo komiksy jen utvrzují onu potřebu člověka, vidět násilí, za-
žívat jeho dějovou situovanost a z pozice vlastního bezpečí mo-
nitorovat takový obsah jako vlastní myšlenkovou práci a názor. 
Touto účastí na násilí se nutně ve společnosti utvrzuje jeho ak-
ceptace, jako kritéria přístupu k hodnotám a hodnocení. Tím sa-
mozřejmě vzniká latentní přístup k druhému člověku a ke spo-
lečnosti jako přístup založený na primárním odporu. Do celé 
filosofie tohoto přístupu potom proniká kritérium obecné plat-
nosti a sice, že člověk je údajně svojí podstatou zlý. Vůči tako-
vému nazírání na všeobecné zlo je potom nutné se individuálně 
vyhranit. Jeden z nejčastějších způsobů, jak to udělat, je při-
jmout tento „všeobecný“ názor rovněž jako svůj vlastní, nadto, 
je-li ještě podporován některými ze zklamání, která jako zkuše-
nost s jednáním, či pozorováním jednání lidí ve svém okolí, 
podporuje a naplňuje čistě osobní nespokojenost z vlastních ne-
utěšených interpersonálních vazeb. Tím se utvrzuje pozice la-
tentní sociální agrese. Jakýkoli podnět, vycházející z nespoko-
jenosti se sociální existencí, už je potom jen dobrým důvodem, 
zevšeobecňovat jeho výskyt a posunout jej na úroveň potřeby 
volat po spravedlnosti. Sociální agrese je nevědomá emoce. 
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§6.  AGRESE A NÁSILÍ PACIENTŮ  
      S DUŠEVNÍ PORUCHOU 

O násilí a násilných pacientech s psychickou poruchou se toho 
v poslední době uvedlo již hodně. Přesto, pouhá vědomost, že 
násilí tohoto druhu existuje nestačí jako preventivní opatření k 
jeho úplnému zamezení. To vskutku nejde a bylo by naivní se 
domnívat, že toho v nějaké budoucnosti bude dosaženo. V na-
prosté většině projeveného násilí pacientem s psychiatrickou 
diagnósou se jedná o prokázaný, vědomý úmysl nebo takové 
jednání, kterému pacient mohl zabránit, pokud by dodržoval lé-
čebný postup, jemuž se měl podvolit. Na hlavu psychologů a 
psychiatrů se potom snáší mnohdy neoprávněná kritika veřej-
nosti za to, že svoji práci nedělají dobře, když pacient s duševní 
poruchou usmrtí jiného člověka, a to vůbec nejčastěji v proka-
zatelně připravované vraždě.  
      U pacientů s organickými duševními poruchami se projevo-
vané násilí stává i společensky komplikovanou záležitostí, když 
se toto násilí odvíjí zejména na veřejnosti. U nemalého počtu 
neléčených alzheimeriků je zaznamenáváno fysické napadání 
jedinců ve svém okolí, rozbíjení věcí v obchodě atp. Závislosti 
a agrese jsou téměř na denním pořádku a jejich provázání rov-
něž s kriminalitou má již dlouhodobě známé kontexty. Schi-
zofrenie, jako impulsivní forma násilí, utvářená ze vzorců bludů 
a halucinací představuje nemalé procento v celkovém spektru 
kriminality. Bipolární deprese jsou již častějším vzorcem kri-
minogenního chování, kam spadá rovněž vražda, znásilnění 
nebo i domácí násilí, poslední jmenované také u alkoholismu a 
drogové závislosti. Neurózy zahrnují jen průměrný počet násilí. 
O to více, jej nalézáme v nejširším spektru u poruch osobnosti.  
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§7.  SEXUÁLNÍ NÁSILÍ  
                      V KRIMINALISTICKÉ PRAXI 
O žádné sexuální orientaci, sexuální preferenci, nebo sexuální 
dysfunkci nelze říci, že je více, nebo méně náchylná k sexuálně 
násilné činnosti. Sexuální orientace zahrnuje to, zda jedinec je 
heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální. Sexuální prefe-
rence představuje zejména, do jaké míry je se svojí orientací 
jedinec identifikován, nebo, zda jeho sebeidentifikace nepře-
kračuje oblast vlastního Já s potřebou „mít sex“ se zvířaty, 
věcmi, zesnulými, s dětmi, popřípadě sado-masochistický pří-
stup k provozované sexualitě, atp. Do této kategorie rovněž 
spadá transsexualita, tedy nutkavá potřeba změny pohlaví (ope-
race) a transvestitismus, tj. vytváření příležitostných situací pro 
sebeidentifikaci s opačným pohlavím svojí vlastní proměnou: 
ošacením, způsobem mluvy, či jiného projevu, který danou pre-
ferenci demonstruje. Ve věci sexuální dysfunkce může jít o 
psychogenně nebo organicky vzniklá omezení, projevující se 
např. předčasným vyvrcholením, aniž by ještě došlo k těles-
nému kontaktu, bolestivému průběhu koitu, nebo výrazně sní-
ženému, či zcela úplně chybějícímu prožívání slasti. Dosah na 
uspokojení je hlavním zájmem všech tří intimně motivovaných 
okruhů sexuálního života člověka. Percentuálně jsou nejvyšším 
podílníkem na kriminogenitě, se sexuální tématikou: znásil-
nění, pohlavní zneužívání, nucení k sexuálním praktikám nepo-
hlavního charakteru, proti vůli druhé osoby. Zejména u znásil-
nění a pohlavního zneužívání nezletilých je častým jevem us-
mrcení. To je součástí strachu pachatele, že by byl svojí obětí 
identifikován, popřípadě se toto násilí vystupňuje pouze a jen v 
souvislosti s patologickým sklonem k násilí jako takovému. 
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     S ohledem na psychoanalytický přístup, jak zde byl již výše 
vyznačen jako metodický nástroj k odhalování skrytých pohnu-
tek pachatelů násilných trestných činů je vhodné zdůraznit, že 
lidé se sklonem k tomuto, tedy sexuálně motivovanému násilí 
jsou během vyšetřování, výslechu a testování své osoby, pravi-
delně konfrontování se svými založenými konflikty, vzpomín-
kami z dětství, také s vytěsňovacím procesem, s nahrazováním 
ztráty pocitu sebeidentifikace od rodičů vlastními, a to zvlášť 
nevhodnými doplňky a zejména frustračními vzorci, zaujímají-
cími patrně vůbec nejvýznamnější místo v jejich psychickém 
prostoru.  
     Psychickou pohnutkou, vedoucí k proměně normálního se-
xuálního života v jeho patologii je, podle Freuda, výlučné pro-
dlévání na některé rané fási psychosexuálního vývoje pacha-
tele. Správně Freud rovněž podtrhuje, že z naprosté většiny jsou 
první zkušenosti s pohlavním životem u člověka spojeny s tou-
hou po zvídavosti a kontakty s jedinci opačného pohlaví. Pud 
zvídavosti, který v zásadě přetrvává po celý život a je důležitou 
složkou pohlavního vzrušení je nadto provázán s obyčejným 
studem. Tento stud dodává milostnému aktu punc zakázaného 
ovoce a mezi dvojicí vytváří právě to, co je posléze interpreto-
váno jako společná intimita, tedy pro tuto dvojici sdílený po-
hlavní život, nejčastěji také proto skrývaný před veřejností.  
     Pro naše téma je tuto chvíli zásadní ono prodlévání na ně-
které rané fási psychosexuálního vývoje tak, jak bylo uvedeno 
výše. Co to pro oblast násilí znamená? Jedná se o ne příliš ne-
podobný problém jako u klasického založeného konfliktu nese-
xuálního charakteru. Založený konflikt se může projevit jako 
neuróza, hysterie, fobie, obsedantně-kompulsivní porucha, atd. 
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     U těch lidí, kteří takový problém zvládají jeho pouhým pře-
vedením na některou z uvedených diagnós je nadále vše za-
pouzdřeno právě v takovémto nastavení a to je vše, co ze svého 
založeného konfliktu vytěžují, aniž by bylo nebezpečí prohlu-
bování takového psychického stavu do závažnější patologie. 
Predispoziční jedinci k násilí a k tomu ještě násilí vázaném na 
sexualitu jsou ke své škodě vlivem pocitu neodkladnosti nuceni 
celou věc řešit nějakým dalším opatřením ve spojení s pohlav-
ním životem. Zde je zapotřebí připomenout, že koitus (soulož) 
nebo jakákoliv manipulace s pohlavním orgánem mající za svůj 
cíl dosažení pocitu slasti, může svého završení dosáhnout vždy 
jen za přispění, alespoň nějakého, tak právě i minimálního ob-
jemu energie, kterou lze získat pouze potřebným úsilím. V běž-
ném sexuálním provozu tato energie vyplývá také z toho, jaká 
je míra oboustranné vzrušivosti za přispění milostné předehry, 
nebo představivosti u onanie. 
     Sama sexuálně motivovaná agrese se potom může stát před-
mětem zájmu vlastní obsedantně-kompulsivní poruchy. Jáský 
princip u zdravého jedince vyhodnocuje, například dočasnou 
sexuální absenci z důvodu zaměstnání, nebo krátkodobé ne-
moci jako něco normálního a dokáže si s takovou situací poradit 
jejím jednoduchým vynecháním z pociťovaných potřeb, aniž by 
tím kdokoli utrpěl nějakou újmu. U člověka, kde se založený 
konflikt setkal s některým z raných stupňů psychosexuálního 
vývoje v intensitě, kterou již nelze než zvládnout opětným se-
xuálním vybitím, dochází potom k opakované, nutkavé potřebě, 
jednat právě tak, jak si to tento pudový nárok vynucuje. Je totiž 
subjektivně trvale pociťován deficit z neukojení libida a i jeho 
náhrady představují pouze marný způsob odstranění. 
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     Pakliže zůstává z takto motivovaného nevyřízeného kon-
fliktu podstatný díl jeho energie aktivní, tak podle zásady: s jíd-
lem roste chuť, se tato energie postupně zvětšuje a hodlá obsa-
zovat další místa v životě jedince. Tak se stane, že neukojenost 
libidinózních potřeb si vynutí nového zprostředkovatele, a tím 
je přetrvávající experimentace, která buďto zahrnuje promisku-
itu, nebo má latentní základ a je pouze ve vyčkávací pozici, což 
je z hlediska možné příležitosti ke zkratkové realizaci nebez-
pečné právě tím, že se stane o to více neovládavou a v nějakém 
příležitostném druhu nabízejícího se pohlavního aktu potom 
dochází ke zneužití nebo znásilnění. Agrese, pohlavní nebo ne-
pohlavní totiž umenšuje racionalitu. Čím intensivněji agresivní 
akt probíhá, tím více je snížená schopnost vyhodnocovat vhod-
nost a dopady takového jednání a dokonce objekt agrese není 
pachatelem v žádném případě brán jako kritérium svědomí, pro 
momentální průběh svého jednání. Přichází racionální slepota 
přehlušovaná vidinou pohlavního uspokojení.        
     Trestné činy spojené se sexualitou mají svá specifika také 
v tom ohledu, jaký je případný výběr obětí. Buďto jsou to vý-
hradně ženy nebo muži stejné věkové kategorie a to jako oběti 
opačného pohlaví, nebo jsou to opět tyto oběti, ale pro pachatele 
tedy stejného pohlaví. Mohou zde hrát důležitou roli i barva 
pleti, typ vzdělání, nebo zaměstnání, dokonce nápadná podob-
nost oblečení obětí, nebo provedení a místo se společnými 
znaky. Hovoříme zde tedy mj. také o tom, že sexuální násilí 
většinou neprobíhá jako jednotlivý akt, ale zpravidla jsou pa-
chatelé sexuálního násilí dopadeni, až po sérii takových činů. 
Jsou samozřejmě známá pohlavní zneužívání, či znásilnění, 
která vyplynou až po letech, neboť se oběti stydí, či bojí. 
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§8.  NÁSILÍ A KRIMINALITA U DĚTÍ 
Násilí a kriminalita dětí dnes představují vysoké nebezpečí pro 
blízkou budoucnost. Nebudou-li dětští násilníci, kterých vý-
znamně přibývá zejména mezi těmi, kdo na školách šikanují, 
odhalováni, je to potom živná půda v daleko větším měřítku pro 
to, své násilí uplatňovat v širších sociálních souvislostech. O 
této skutečnosti již dnes není pochyb. Je všeobecná shoda v 
tom, že násilí u dětí, dokonce projevované ve větší míře také ve 
školkách, má svého podněcovatele v těchto závažných fakto-
rech: rodiče nemají na své děti doma čas, sami se chovají tak, 
že děti mohou otevřeně jejich jednání kopírovat, život se stal 
významně jednostranným a ubylo přirozených podnětů, odpadá 
křesťanská morálka nahrazovaná mělkostí digitální kultury tzv. 
sdílení, násilí a pornografie jsou nebývale přístupné z televize 
a počítačových her. Do celého spektra přichází další faktor a 
tím je vrstevnická rivalita, která zde byla vždy, ovšem ta sou-
časná je nesena na povrchnosti toho, čím je možné se chlubit 
v souvislosti s digitálním světem. Reálnost života je snížená na 
úkor zvýšení pohodlnosti a dostupnosti všeho. S tím odpadá i 
nutnost trpělivosti a přídá-li se ještě facebookové profilování 
soukromí, tak z osobní hodnoty jednotlivce, už nezbylo vůbec 
nic. Osobní účast na dosažených výsledcích se dá snadno zma-
nipulovat. Lhaní a vymýšlení toho „nejlepšího“,  aby se dítě 
před kamarády blýsklo nezná hranic. Celkově provozovaná 
každodenní jednostrannost ve skutečnosti nabízí nudu, zaplňo-
vanou opět jen těmi činnostmi, které byly svrchu uvedeny, a tak 
se frustrace z nenaplněného času a deprivace jako obraz osob-
nosti sloučí v jeden celek nespokojené osobnosti, která potom 
už má pouze jediný zdroj „reálné zábavy“, násilí na druhém. 
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     Chybí rovněž silné personální vazby. Jejich deficit je dobře 
pociťován dnes již v tom, kolik „poradců“ má možnost nabízet, 
i když často účinně, své služby dospívajícím, nebo mladým do-
spělým právě z oblasti témat, typu: jak se vyrovnat se samotou. 
Generace těchto lidí tedy již pochází z generace, která tyto 
vazby nemá naplněné a kdy se jejich frustrační vzorec pro ně 
stal neodmyslitelnou součástí vlastního bytí. Podle Koukolíka a 
Drtilové (viz, Vzpoura deprivantů, Praha 2006, str.88 až 89) se 
předávaný neuroticismus z matky na dítě dá vysledovat, podle 
uveřejněných studií již několik dnů po jeho narození, kdy takto 
neonatální jedinec projevuje oproti dřívějším studiím sledují-
cích jiné novorozence, při jakémkoliv kontaktu s matkou, zvý-
šený psychomotorický neklid. Tedy dnešní matky jsou mnohdy 
svým neuroticismem zakladatelky frustračních vzorců chování 
u svých dětí, aniž by si to nejčastěji uvědomovaly. Tím, do ja-
kého sociálního a vrstevnického prostředí dále tyto děti vstu-
pují, se jejich neuroticismus prohlubuje a rozšiřuje, čímž nako-
nec ve skutečnosti obsadí všechna místa každodenního života 
jedince a dosáhne značně nekonfortní emoční pozice. 
     Agrese je výsledkem hypothalamického působení. Má ana-
tomicky těsný vztah s frontálním lalokem. Pudovost agresivity 
a blízkost k vědomí z nich proto může učinit a často také činí 
spojence, zejména ve všelijakém tom způsobu myšlení, které 
může přinášet informace o tom, jak, nebo jakými nástrahami 
ublížit druhému člověku. Když se děti bijí, můžeme nejčastěji 
pozorovat žalostný obrázek vzájemných likvidátorů. Míra ag-
rese je nesena za současného zvyšování míry brutality. Nejed-
nou dospělí zůstává v němém úžasu, co že si to jeho dítě na jiné, 
během nevinné hry na pískovišti dovolilo. 
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     Když už jsme jako důležitého podílníka na vzniku dětské ag-
rese a následně i kriminality použili téma vazby (Koukolík, 
Bolwby, Rohr), potom nesmíme zapomenout, že se nejedná o 
nějaký formální rámec soužití, kde jsou splněny podmínky na 
hygienu, jídlo, přístřeší a rozvoj dítěte, ale kde se o tyto náleži-
tosti rodič stará pokud možno, rovněž nějakou měrou odpoví-
dající zaangažovanosti svého potomka, který s tím, co jmenu-
jeme vazbou vyrůstá a trvale si takto i osvojuje. Jednou z nej-
častějších problematik spojených s chápáním rodiče, že zde 
musí vytrvale působit je, že nezvládá proměnné, které s výpad-
kem z role vazby dítě přichází, neboť směřuje od pudové závis-
losti na rodiči a rodině směrem k vlastní, racionálně utvářené 
autonomii. Toto nutně neznamená u dítěte dojít nezájmu o 
vazby, ale naopak, byly-li vazby správně upevňovány, dítě, 
nebo tady už spíše mladý dospělý, se postupně učí žít samo-
statně, a domů se vrací rád a pravidelně.     
     Samozřejmě, že typickým znakem dětské agrese a antisoci-
álních sklonů je další psychoanalýsou odhalený fenomén: opo-
ziční vzdor a s ním opět nezpracovaný oidipský konflikt, tedy 
konflikt, tentokrát s přijímáním autorit. Jaký druh problémů se 
odtud vlastně odvíjí? Předně dítě v opozičním vzdoru odmítá 
naslouchat dobrým radám rodiče, vychovatele, učitele. Způ-
soby a metody, které jsou mu presentovány jako výchovné ve-
dení pociťuje jako tlak na svoji osobu a nejčastějším odporem 
vůči takovému zacházení projektuje nějak sobě vlastní způsob 
vnímání (chápání) svobody. Agrese z přemíry zákazů, příkazů 
a hodnotového ponaučování na sebe nedá dlouho čekat. Buďto 
se projeví v rodině, nebo postupně prorůstá aktivitami ve škole 
mezi vrstevníky, až je vybrána oběť k uvolnění napětí. 
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     Musíme proto počítat s tím, že frustrační vzorec na sebe pře-
bere roli založeného konfliktu. Jeho úkolem potom bude, hle-
dat, těkat (Freud) směrem k obsazení některého z činitelů, který 
bude schopen dále, toto napětí náležitě zpracovávat. Není těžké 
z mladého člověka udělat monstrum, které nemá k vraždě, nebo 
znásilnění daleko. Dokonce nejsou výjimečné likvidační způ-
soby přístupu dětských sourozenců mezi sebou. Důvody mohou 
být všelijaké. Ovšem vždy zde nejdůležitější roli hraje rodič a 
jeho přístup k dítěti.  
     Dětská násilná kriminalita dnes zahrnuje identické spektrum 
s kriminalitou stejného druhu u dospělých. Patnáctiletá hranice 
právní odpovědnosti se chce ještě snižovat. Tento fakt je moti-
vován početním nástupem kriminogenního chování mladist-
vých, ale i mírou brutality, která je v případě fysického násilí 
(např. na seniorech, nebo na vlastních rodičích těmito dětmi) 
uplatňována. 
     Autoři článku o násilí a kriminalitě dětí (viz, Thierry Al-
bernhe et. al.: Criminologie et psychiatrie, Paris 1997, str) při-
nesli zajímavou informaci, která plyne z jejich prostředí: k 
úmyslnému zabití druhé osoby nezletilými došlo v celkovém 
poměru k jiným násilným trestným činům ve Francii (v roce 
1980) 2,80 % . Tento poměr se do současnosti zvýšil o jedno 
celé a půl procenta. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a zvý-
šení anonymity městského prostředí mohutnou výstavbou před-
městských čtvrtí, kde dnes pobývá patrně nejvíc i anonymně ži-
jících uprchlíků, je tato téměř pětiprocentní podílovost dětí na 
celkové násilné kriminalitě, dostatečně alarmující. Vzhledem 
ke stoupajícímu trendu obecně akceptovaného násilí, doposud 
nejsou vyhlídky na horizont změn dosažitelné.  
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Z Á V Ě R 
Konstatovat, že agrese, násilí, brutalita, kriminalita jsou přiro-
zenou součástí dnešní společnosti nelze s kritickým dodatkem: 
nejsou přirozené, pouze vznikly jako přirozený důsledek způ-
sobu našeho života. Psychoanalytička se sociálním zaměřením 
pro aplikaci svého oboru, Karen Horney potvrdila už v průběhu 
první poloviny dvacátého století, že veškeré sociální konflikty 
vznikly z podstaty lidského myšlení a je proto možné je řešit 
tlakem na změnu myšlení. Také vzhledem k tomu, že žijeme ve 
většinově spořádaném společenství, kde je obecně kriminalita 
mnohým vzdálená a přístupná naopak jen jako novinový článek 
ukazuje na to, že v tomto ohledu, mnohé prevence a kriminolo-
gické postupy pracují na dobré úrovni. 
     Záměrem předložené knížky bylo pouze zmapovat vybrané 
okruhy témat. Jejich obsah se opírá o psychoanalytickou zna-
lost autora, stejně jako víceleté působení v psychosociální reha-
bilitaci, odkud plynou některé kazuistické náznaky uvedené v 
knížce. Rovněž vzhledem k tomu, že v našem brněnském semi-
náři se tématikou forenzní psychologie zabýváme a věnujeme 
vcelku nemalý prostor viktimologii, tj. práci s obětmi trestných 
činů, má tento příspěvek za úkol nikoliv mapovat celou proble-
matiku, ale vzhledem k nejčastějším požadavkům, téma násilí a 
kriminality uvést v pevnějších mantinelech a jako výchozí ma-
teriál po samo studium tohoto oboru, s přesahem k psychoana-
lýse a její bezpečné aplikace. Proto je na tomto místě vhodné 
zdůraznit, že tak jako jiné obory moderní kriminalistiky, je i 
aplikovaná psychologie v trvalém pohybu a co je zde zvlášť po-
těšující, tak skutečnost, že právě zde si psychoanalýsa vytvořila 
pevnou, odbornou a nikoli jen teoretickou pozici.  
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Násilí je způsob, jak dosáhnout  
vlastních cílů zkratkou 
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