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Ú v o d 
     Zadanému tématu „ Agresivita jednotlivce a skupiny, p�í�iny a prevence“, jsem se rozhodl 

v�novat z d�vodu, že již �adu let pracuji s d�tmi jako dobrovolný �inovník sportovního klubu 

HC Rebel Havlí�k�v Brod. P�i této práci i v b�žném život� jsem si všiml, že nar�stá agresivní 

chování v celé naší spole�nosti, zejména d�tí a mládeže, kde je toto chování tak�ka mén� než 

žádoucí. P�i pozorování tohoto jevu jsem si také všiml, že preventivní pé�e tohoto chování ve 

spole�nosti je mizivá. Lze konstatovat, že v �eské republice je to d�sledek celospole�enské 

zm�ny spole�nosti socialistické na spole�nost kapitalistickou a zm�ny chování jako takového 

v�bec. Tedy p�echod na v�tší osamostatn�ní skupiny lidí a jedince konkrétn�. 

    V tomto oddíle, jako vedoucí osmé sportovní t�ídy, se setkávám s �adou prvk� agresivního 

chování d�tí, které samo ze své podstaty vychází z prvk� této hry a je p�ímo trenéry 

vyžadováno ve v�tší �i menší mí�e. Také s agresivním chováním d�tí, které je pod�ízeno 

vliv�m rodi�� a jejich požadavk�m na samotné dít�, jenž vycházejí nejen z ambicí t�chto 

rodi��, ale také z  ambicí t�chto jednotlivých d�tí prosadit se v  kolektivu stejn� starých 

jedinc�. N�kdy za každou cenu i na úkor slabšího. To z d�vodu, který slyší doma, ve škole, 

v zájmových kroužcích i ve sd�lovacích prost�edcích. Tedy  „Dnešní  doba  to  vyžaduje.“ 

Toto chování není d�tmi prezentováno pouze ve sportovním d�ní, ve škole a doma, ale co je 

zarážející a alarmující, i v b�žném život�, v komunikaci mezi sebou navzájem. 

     Agrese, agresivní chování jedince i skupin je závažný problém sou�asné spole�nosti. 

Nejedná se pouze o agresivní chování dosp�lých lidských jedinc�, ale zarážející je vzestupná 

tendence agresivního chování d�tí a mládeže.  Skupin i jednotlivc�, kdy toto chování a jeho 

agresivita je vždy spojeno, s tím,  zda se jedná pouze o jedince  nebo o skupinu. Zda tento 

jedinec vystupuje adresn� nebo je skryt v anonymit� skupiny, davu, spole�nosti. Nejde jen     

o agresivitu verbální, která za�íná již v p�edškolním v�ku r�zným pošklebováním a nic 

ne�íkajícím š�oucháním. Jde zejména o agresivitu fyzickou, která postupn� p�echází až 

v šikanu a brutalitu, jenž je tak zarážející, že si s ní nev�dí rady ani odborníci, psychologové 

nebo pedagogové, kte�í nad její prudkostí kroutí hlavou. Problém dnešní doby je tak závažný, 

že programy prevence samotné, jak z policejního, tak i psychologicko-léka�ského pohledu, 

jsou již pouhou nápravou n��eho, co již bylo zanedbáno d�íve, tedy v po�átcích výchovy. 

V p�edškolních za�ízeních a zejména v rodin� samotné, kde by výchova potomka m�la stát na 

prvním míst�. 

 V této práci se tedy zabývám  samotnou podstatou vzniku a projev� agresivního chování. 

V první �ásti se zam��uji na otázku zda agresivní chování je lidem vrozené, zd�d�né �i je 
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zp�sobeno výchovou, tedy je vyp�stované. Zda je toto agresivní chování vždy jen záporn� 

motivováno s negativním ohlasem ve spole�nosti nebo je chápáno kladn� za ú�elem dosažení 

n�jakého konkrétního cíle. 

    Ve druhé pracovní �ásti se zabývám projevy agresivního chování d�tí a mládeže. 

Agresivitou mezi jednotlivci, skupinami. Jednotlivci a skupinami navzájem. Definicemi 

pojm�, vymezení hranice, kdy agresivní chování již p�echází v chování ozna�ené jako trestný 

�in. 

    Ve t�etí pracovní �ásti se snažím zmapovat a vy�ešit programy prevence tohoto jevu:  

volno-�asovou aktivitu d�tí a mládeže. Výchovnou pé�i nejen u mladistvých ale i u dosp�lých 

jedinc�, kte�í jdou svým následník� p�íkladem. Mladí lidé dnešní doby vidí kolem sebe 

spousty násilí, rasové útoky, chuligánství  (zejména na fotbale zvané klubismus),  tajné 

závody na ve�ejných silnicích, vandalismus, krádeže a užívání drog,  které tyto dosp�lé dob�e 

živí. 

    Cílem této práce je zjistit zda agresivní chování a agresivita jako taková je pouze negativní 

vlastností dnešní populace nebo je hnací silou této doby. 
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1.  Pojem agrese 
 

1.1 Vznik, historie, sou�asnost, všeobecná agresivita  
     Pojem  a g r e s e  vychází z latiny p�ekladem slova „ aggredi“ . Ozna�uje  útok nebo 

úto�né chování jednoho objektu  (státu, �lov�ka, zví�ete, skupiny stát�, lidí, zví�at) v��i 

druhému objektu, jehož cílem je n�jakým zp�sobem zni�it, poškodit �i jinak ublížit tomuto 

objektu.  

     Pojem  a g r e s i v i t a  vychází taktéž z latinského p�ekladu téhož slova, ale na rozdíl od 

agrese ozna�uje chování jedince, povahu jeho chování, úto�nost, úto�né jednání, výbojnost, 

ale i drzost a ob�as i obrannou reakci napadeného jedince. 

     A g r e s e  i  a g r e s i v i t a  je stará jako lidstvo samo. Dá se �íci, že toto chování se 

prvotn� vyskytlo ješt� dávno p�ed vznikem prvních civilizací, prakticky již p�i vzniku 

samotné planety Zem�, nebo� touto formou chování lze ozna�it nejen chování lidí, nýbrž        

i chování jednotlivých organism� v dob�, kdy tento sv�t vznikal. Jednotlivé hmoty                  

a organismy se snažily o p�ežití na úkor ostatních, a tím vznikaly organismy nové, siln�jší, 

lépe p�ipravené a vybavené k dalšímu boji o p�ežití, které tento sv�t utvá�ely až do dnešní 

podoby. 

     Taktéž zví�ata, která obývala sv�t p�ed p�íchodem lidí, v dnešní dob� ozna�ovaná jako 

predáto�i, se vyzna�ovala t�mito rysy chování. Všeobecn� vzato,  obzvlášt� v dob�, kdy tito 

veleješt��i obývali naší planetu, se tato povaha zna�n� projevovala v délce života t�chto 

ješt�r�, jejich potomk� a zárove� celé sme�ky. Tím ur�ovala p�ežití celého rodu. Nebo� 

agresivní chování a agresivita jim vrozená  p�edur�ovala, kdo bude v�dcem sme�ky, kdo si 

jakým zp�sobem obstará potravu pro p�ežití, pro partnera. Taktéž i výb�r partnera k pá�ení za 

ú�elem zplození dalšího potomstva se �ídil t�mito pudy. Samice si p�evážn� vybíraly 

nejsiln�jšího ze samc�, v zásad� v�dce sme�ky, kdy  jeho postavení zaru�ovalo potomk�m 

nejbezpe�n�jší p�ežití a pokra�ování rodu. To vše leckdy na úkor druhých slabších jedinc�, 

kte�í ustupovali do pozadí a jejich vlastní pokolení vymíralo. M�žeme tedy skoro s jistotou 

konstatovat, že v této dob� byly vrozená  a g r e s i v i t a  a   s í l a  nezbytnou nutností pro 

vlastní existenci daného jedince nebo druhu t�chto jedinc�, jelikož slabší se pod�izovali 

siln�jším. Také první lidé z po�átku svého lidského bytí vycházeli z p�irozeného života zví�at. 

K �emuž je p�edur�oval jejich p�erod z opice na �lov�ka. Touto formou primitivního života si 

obstarávali  potravu i sexuálního partnera za ú�elem dalšího pokra�ování rodu. Taky zde 
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obecn� platilo, kdo je siln�jší, drzejší, vlastn� agresivn�jší, zajistí svému rodu lepší podmínky 

pro život, vlastní bytí, tedy p � e ž i t í. Tímto stylem se utvá�ely první rodové hierarchie, 

následovn� první rodové stavy, vrstvy až po vznik prvních civilizací, kdy roli v�dce, sta�ešiny 

rodu daného spole�enství, zastávali op�t ti nejsiln�jší, nejodvážn�jší  v zásad� 

n e j a g r e s i v n � j š í .  

     S p�íchodem prvních civilizací zjiš�ujeme pokusy umírn�n�jší �ásti lidstva o ovládnutí této 

stránky lidské povahy. Pokusy o zmírn�ní negativních dopad� této doposud vyznávané 

vlastnosti, pokusy dát jí ur�itý sm�r a cíl. Je zde teda snaha o ovládnutí této povahy, zvlášt�   

o ovládnutí negativních vliv� této povahy p�sobících na jedince  samého a na jeho okolí. 

Povahy, vlastnosti, která se z vlastnosti vyžadované a uznávané pomalu v rozvinut�jších 

spole�enstvích stávala vlastností nežádoucí, již ne tak preferovanou, jelikož sílu pomalu 

nahrazovala chytrost a vynalézavost Tím nechci �íci, že lidé s p�emírou agresivního chování 

neoplývají chytrostí a bystrostí. V mnoha p�ípadech však tato vlastnost doty�ného jedince 

vytla�ila až na okraj spole�nosti. Objevuje se první snaha o eliminování t�chto jedinc� 

s p�emírou agresivity.  

     K této dob� pat�í první vzniky uspo�ádaných vojenských oddíl� a uskupení, které si každá 

spole�nost udržovala, jak sama tvrdila, jako ochranu p�ed druhou spole�ností, ale v podstat� 

tomu bylo naopak. Cílem tohoto spole�enství bylo získat v�tší území, v�tší možnosti pro 

vlastní rozvíjení svého pokolení na úkor druhého spole�enství, protože jak jsem již  uvedl, 

z po�átku je a g r e s i v i t a   všem látkám, živo�ich�m, tedy i nám lidem vrozená a je jenom 

civiliza�n� usm�rn�ná. Agresivita je stará jako lidstvo samo1) 

     Od nepam�ti se lidstvo stále a stále setkává s agresivitou, agresivními jedinci, agresivními 

spolky a skupinami. Dokonce lze �íci, že s mén� �i více agresivními státy. Od nepam�ti se 

vedou války, které jsou vyvolány touhou a choutkami  agresor�, v�tšinou podnícené 

osobními ambicemi t�chto jedinc� se skrytými agresivními sklony. Tomu pak podlehnou další 

jedinci, celé skupiny, celá spole�enství, celé národy, celé státy. A� jsou tyto výboje,války        

a vále�ná tažení vedeny v zájmu a jménu �ehokoliv, vlastnických práv k majetku, ur�itému 

území.  Ve jménu �istoty rasy (bílý- barevný, židé apod.). Ve jménu politického p�esv�d�ení   

(nacismus, komunismus). Ve jménu všemi národy uctívaného boha, jenže  pouze toho boha 

svého, který jediný je o p r a v d o v ý  a   n e d o t k n u t e l n ý      ( k�es�ané, muslimové).     

Vždy se našel/najde p�vodn�  „s p r a v e d l i v ý“  d�vod, v jehož zájmu „spravedlivý“ 

v�dce/národ koná, a který je potom ve svém d�sledku zdrojem mnoha a mnoha 

                                                 
1 Edwig A. –  „Agresivita d�tí“ 
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nespravedlností, k�ivd, násilí, ob�tí a zma�ených lidských život�. A to nejen na té stran�, proti 

které je útok veden, ale i na stran� úto�ící, protože ob�ti této události jsou vždy na obou 

stranách. Nejzávažn�jší na tom všem je, že s postupem doby  (staletí od staletí) se tyto 

agresivní jevy nejen nezmenšují, ba naopak. Se stále rozvíjejícími se technickými možnostmi, 

zkracováním vzdáleností, rozši�ováním informovanosti apod. nar�stají i  n e o m e z e n é  

m o ž n o s t i  pro uskute��ování všech forem agrese, a lidstvo neví, jak se s tímto jevem 

vyrovnat. Což ovšem neustále dokládá jeden z nejpal�iv�jších problém� naší sou�asnosti, 

tedy  t e r o r i s m u s. S ním spojené teroristické útoky, které se neustále množí ve všech 

kontinentech našeho sv�ta, proti kterým zatím nebyl nalezen žádný zp�sob jak je p�edvídat, 

jak je omezit a zastavit. I když i tento boj, tato agresivita v��i druhé skupin� lidstva je veden 

v zájmu spravedlnosti této skupiny lidí, v zájmu obrany p�ed sou�asnými mocnostmi. 

 

1.2 Agresivita v léka�ství, psychologii, pedagogice, technice 
      Z obecného pojmu  agrese a agresivita bych p�ešel k pojm�m specifickým, v�deckým, 

v léka�ství, psychologii, pedagogii a technice. V léka�ství je agresivita ozna�ována jako 

op�tovné projevování úto�ných, tedy agresivních projev� chování a postoj� jedince ke svému 

okolí, n�kdy i k sob� samému, jako jev nežádoucí. Tedy jako duševní porucha s nutností 

lé�by, bu� ambulantn�, s docházkou k ur�itému specialistovi psychiatrovi, nebo umíst�ním 

v psychiatrické lé�ebn� na specializovaném odd�lení. Lé�ba je r�zná. Od výše poruch 

chování, od možností verbálního projevu léka�e až po podávání r�zných lék� s utlumujícím 

efektem na úto�nou, výbojnou povahu jedince. 

     Totéž platí i v psychologii, kde je tento stav taktéž posuzován jako nežádoucí, a i zde je 

ozna�ován jako duševní porucha s možností již  shora uvedené lé�by. I když toto chování 

závisí na mnoha faktorech. Úto�né chování jedince je mnohdy prezentováno jako  zdroj 

agrese jedince hnané snahou podmanit si své okolí, pozvednout se nad ostatní jedince a tím je 

ovládnout. Ale poté je zde úto�né chování doty�ného jedince mnohdy prezentováno jako 

obranná reakce na vliv vn�jšího prost�edí, proti druhému jedinci, který si jej chce podmanit. 

Podmanit si jeho samého nebo jeho rod, spole�nost, stát. Jak jsem již uvedl snahou o p�ežití   

o zachování svého rodu. 

     V p�ípad� této duševní poruchy vzniká samoz�ejm� velké nebezpe�í pro nemocnou osobu 

samou, p�edevším však pro její okolí, posléze i pro širokou ve�ejnost a nesmírn� širokou 

oblast lidstva. Pokud je duševní choroba osobnosti rozpoznána v�as a lé�bou se zamezí jejím 

následk�m , lze mluvit o št�stí. Bohužel však z historie lidstva  známe mnoho p�íklad�, kdy 
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duševní porucha osobnosti vedla ke strašlivým následk�m, omyl�m národ�, spole�enství 

národ�  (Hitler – N�mecko, Stalin – Sov�tský svaz, Husajn – Irák). Takto postižení lidé 

mívají své charisma, jsou schopni ovládnout lidi zdravé, kte�í zpo�átku podlehnou tomuto 

charismatu agresivního jedince. Pak už nemají dostatek sil a odvahy ovládnout lidi zdravé se 

jeho vlivu vymanit. Nebo se p�izp�sobí a bez uvažování p�ijmou „princip této hry“. Nebo 

pak jednají ze strachu o vlastní osobu, vlastní rodinu, vlastní spole�enství. Tedy o vlastní 

p�ežití. N�kte�í pak sami v sob� probudí dosud skryté sklony k agresivit�, agresivnímu 

chování a jednání. Pak nacházejí v sob� samých uspokojení z vlastní agresivity. 

     V pedagogice a výchov� jde hlavn� o to, aby vyu�ující, �i vychovatel dokázal odhadnou 

míru agresivity jednotlivých jedinc�. Dokázal v�as rozpoznat, zda jde o požadované 

sebeprosazení se zdravou mírou drzosti, nebo zda se již jedná o agresivní chování dít�te, které 

vyžaduje zcela jiný pedagogický p�ístup. N�kdy i návšt�vu specializovaného pracovišt� 

vedoucí k požadované náprav� chování takto narušeného jedince s eliminováním nežádoucího 

dopadu na druhé a na okolí. 

     Dosud je na v�asné rozpoznání této duševní poruchy – l i d s k é  a g r e s i v i t y  

sou�asná v�da opravdu krátká. Lé�ení je problematické a t�žko �íci, jestli je stoprocentn� 

ú�inné. 

    Proto je nesmírn� d�ležité zabývat se prevencí již od útlého v�ku. P�edevším prevencí 

zam��enou na d�ti a mládež, ale i prevencí zam��enou na výchovu dosp�lých, jelikož ti vždy 

nejdou d�tem dobrým p�íkladem. Hlavn� však soustavn�, cílev�dom� s dostate�nou citlivostí 

k d�tským problém�m.  

      Taktéž v technice a obdobných oborech je znám tento stav ur�itých látek  (fyzika, 

chemie). Nap�íklad r�zné kyseliny nebo i oby�ejná voda narušují zemi, stavby zp�sobující 

p�dní erozi nebo látky zp�sobující korozi kov�. I zde je tedy z jednoho pohledu agresivita 

žádoucí, a z druhého pohledu absolutn� nep�ípustná. Konstrukté�i v automobilovém pr�myslu 

i jiných oborech p�i vymýšlení nového vzhledu sázejí na atraktivní agresivní zevn�jšek, který 

spot�ebitel požaduje a upoušt�jí od ladných tvar� minulosti. Tohoto trendu se drží �ada 

renomovaných zna�ek nejen v automobilovém a motocyklovém pr�myslu, ale i výrobci 

sportovních pot�eb. Nap�íklad výrobci sjezdových lyží a cyklistických kol, kde jak požadavek 

na tvar lyže a kola,tak i požadavek na tvar dopl�k�, t�eba ochranných p�ileb, tento vzhled 

vyžaduje.Zkrátka agresivita a agresivní vzhled je v mnohém produktem a požadavkem naší 

doby.
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      P�i výpo�tu jednotlivých pohled� na agresi a agresivitu nelze opomenout chování p�írody, 

která je taktéž v mnoha p�ípadech velice agresivní. N�kdy až zni�ující. Zni�ující sama k sob�, 

p�írod� a zejména k lidstvu. Zejména v poslední dob� se lidstvo setkává s neuv��itelnou sérií 

p�írodních katastrof Povodn�, se svojí staletou vodou zp�sobily nesmírné škody nejen v naší 

republice, nýbrž  i  v mnoha dalších státech v Evrop� a ostatních kontinentech, Asii, Americe 

a Austrálii. Taktéž série velkých požár� se již podepsaly na naší planet�, i když za ty si lidé 

mnohdy mohli sami svojí neopatrností. Vlny tsunami a hurikány, které si vybraly svoji da� na 

lidských životech, zni�ily nejen životní prost�edí v zasažených oblastech, ale zp�sobily 

mnoho škod na majetku. Tajfuny, které p�ekvapily svojí nebývalou rasancí. To vše jsou 

agresivní projevy p�írody, proti kterým zatím lidstvo nemá a nezná ú�inné obrany. Pouze se 

snaží vycházet, pokud možno, ze zjišt�ných poznatk�, dostat tyto fenomény pod kontrolu, 

eliminovat jejich d�sledky a následky na co nejnižší míru, p�ípadn� využít t�chto zkušeností   

a poznatk� ve prosp�ch civilizace sou�asné i budoucí. 

     Nedozírné následky p�írodních katastrof nemají ovšem dopad na lidstvo pouze ve své 

ni�ivé síle, ale jsou zárodkem zp�sobujícím op�tovný vznik lidské agresivity v zájmu p�ežití 

ve ztížených životních podmínkách. Op�tovné zachování rodu a zajišt�ní si co nejlepších 

podmínek, leckdy na úkor druhých, slabších mén� zdatných, hrani�ící až s lidským 

hyenismem. 

     I zde je velmi d�ležitá prevence, jak primární, tak sekundární. Nejen ve zkoumání p�írody 

na v�decké bázi. Je zapot�ebí vést d�ti již v jejich mládí k poznávání p�írody, respektování její 

stability i prom�nlivosti a úct� k p�írod�. 

     Agresivita jako taková je sv�tu vrozená a od sv�ta neodlu�itelná. A proto lze jen jediné. 

Tuto skute�nost si neustále uv�domovat, vycházet z daných a známých skute�ností. Snažit se 

pokud možno v  každé dob�,  každým krokem, každým dalším poznáním zmír�ovat následky 

a dopady. Stále zmír�ovat agresivitu p�írody, pokud je toto možné a stále a stále potla�ovat 

agresivitu lidstva a tuto dostat pod kontrolu  

 

1.3 Agresor – vymezení pojmu 
A g r e s o r  z �ad d�tí, mládeže, ale i dosp�lých jedinc�, je normální �lov�k. Jedinec 

svého druhu,  který se od ostatních výrazn� neodlišuje. Navenek  zcela splývá se svým 

okolím, spole�ností. Odborné anamnézy a diagnózy tyto jedince nijak zásadn� neodlišují. Ve 

v�tšin� p�ípad� je ozna�ují jako p�ehnan� egocentrické a egoistické, kdy pom�r vlastního já, 

vlastní agresivity a násilí, tedy krutosti povahy, p�evyšuje svým podílem nad ostatními 
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vlastnosti daného jedince. Tyto vlastnosti jsou p�edevším vrozené a d�di�né. Ve zvláštních 

p�ípadech vyp�stované a tudíž um�lé. Tímto ovšem nelze �íci, že agresivnímu chování se 

jedinec nem�že nau�it nebo naopak správnou výchovou a p�ístupem všech zú�astn�ných 

dostat  toto chování a jednání pod kontrolu. 

Podle této charakteristiky jsou takto ozna�ení jedinci za�azeni do skupiny lidí závislých pouze 

sami na sob� nebo obdobn� zam��ených jedinc�, tedy lidí jejichž vztahy a p�ístupy k ostatním 

jsou pouze prosp�chá�ské, sobecké, parazitní a manipula�ní. Ve v�tšin� p�ípad� se 

vyzna�ují nad�azeným chováním s malou úctou ke druhým,  které  jakoby p�ehlížejí. Nelze 

�íci, že tito lidé s poruchou mravního a   duchovního vývoje mají nízkou inteligenci, menší 

vzd�lanost, tvo�ivost nebo jsou n�kým �i n��ím zanedbáni. Mnohdy jsou to lidé nesmírn� 

schopní, nadaní a zdatní. Mající veškerou pé�i svých rodi��. Úctu  a vážnost svého okolí, 

lidé s vysokým spole�enským kreditem. Lidé se silnou vnit�ní v�li po vlastním úsp�chu, kte�í 

se nerozpakují svých p�edností využít i na úkor druhých. Takže lze zt�ží rozpoznat jejich 

charakterovou zakrn�lost a nebezpe�nost jejich jednání. K takovému jednání vede agresora    

a agresivn� orientované jedince p�edevším orientace na sebe sama, sobeckost, 

egocentri�nost, neúcta až pohrdání k druhým lidem, výsledk�m jejich práce a absence 

jakéhokoli pocitu viny.2) 

Jak jsem již uvedl, agresivní chování, krutost �lov�ka k �lov�ku, vzájemné ponižování       

a mu�ení jeden druhého je staré jako lidstvo samo. Hranice, kdy poprava a ponížení �lov�ka 

�lov�kem jako odstrašující p�íklad, šly ruku v ruce s oslavou této skute�nosti  sloužící  jako 

p�edstavení a pobavení  pro druhé, mnohdy neexistovala a neexistuje ani v dnešní dob�. 

Agresorem se ale m�že stát kdokoli – dít�, dosp�lý �lov�k z touhy vyniknout, z touhy 

ovládnout ostatní, z touhy po moci, a nebo pouze z prostého d�vodu snahy zachování svého 

rodu, své vlastní identity, v zájmu ochrany vlastního osoby – vlastního já. Obranná reakce 

takového jedince je taktéž agresivní. Okamžitá a impulsivní nebo nau�ená a vyp�stovaná, 

mnohdy požadovaná spole�ností.3) 

 

1.4 Agresivita verbální a fyzická 
 

    Ve své podstat� rozlišujeme dv�  f o r m y  agrese �i agresivního chování jednoho objektu. 

V našem p�ípad� jedince, �lov�ka ve vztahu k druhému jedinci, �lov�ku nebo skupin� lidí. 

                                                 
2 Kolá� M. – „Skrytý sv�t šikanování ve školách“ 
3 Edwig A. – „Agresivita d�tí“ 
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Jedná se o projev agresivního chování, a to verbálního nebo fyzického. Na které pamatuje       

i právní úprava, jenž upravuje chování naší spole�nosti a ob�an� naší �eské republiky. 

T r e s t n í  � á d   ( zákon. �íslo 141/1961 Sb.o trestním �ízení soudním, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� ). 

T r e s t n í  z á k o n   ( zákon �íslo 140/1961 Sb.ve zn�ní pozd�jších p�epis� ). 

Z á k o n  o  p � e s t u p c í c h �íslo 200/1990 Sb., ve zn�ní novel. 

    Tyto legislativní úpravy zaru�ují dodržování hranice, kdy se jedná ješt� o agresivitu             

p�im��enou, tolerovanou spole�ností a kdy již se jedná o agresivitu a agresivní chování za 

hranicí  b�žného chování jedince, porušující pravidla soužití dané spole�nosti. 

Vymezením t�chto pojm� se budu v�novat v záv�ru této kapitoly. 

     V e r b á l n í  ( slovní ) agresivní chování jedince i skupiny je ve v�tšin� p�ípad� chápáno 

jako psychický nátlak na jiného jedince, skupinu lidí, jehož cílem je psychické ublížení nebo 

poškození ob�ti. Zpo�átku má zpravidla formu jízlivosti, hanlivosti a ironii, jež pozd�ji 

p�echází k urážkám, nadávkám, hrozbám a i slovnímu teroru �ili šikany.  

     F y z i c k é ( t�lesné ) agresivní chování již p�ímo ohrožuje napadaného jedince, �i 

cílovou skupinu, na jeho t�lesné schránce použitím fyzické síly ze strany agresora. Jedná se    

o r�zná bití, údery rukou i nohou, jenž p�er�stají v systematické t�lesné týrání. Mnohdy ale 

nez�stává jen u t�chto praktik a agresor použije i pom�cek jako zbran�. Bu�  jako prosazení 

svého názoru nebo k ponížení druhého. Klacek, kámen, provaz, zapalova�, ale i školní 

pot�eby jako pravítko �i kružítko. Fyzická agrese je na rozdíl od agrese verbální lépe 

rozeznatelná, nebo� po ní zpravidla z�stávají stopy násilí na t�le ob�ti. Jsou to r�zné mod�iny, 

podlitiny, od�rky a spáleniny, jenž oprávn�ným osobám, p�edevším dosp�lým u výchovy d�tí 

nazna�ují, že n�co není v po�ádku. Ob� tyto formy agresivního chování mohou mít dv� 

podformy. 

     Agresivní chování  p � í m é,  které sm��uje p�ímo na daného jedince nebo agresivní 

chování n e p � í m é, které sm��uje na n�jakou v�c, �i nejbližší okolí, zp�sob života 

vytypovaného jedince. 

    Je samoz�ejmé, že v b�žné praxi se setkáváme s ob�mi formami agrese, jak verbální tak 

fyzickou. Obvykle bývají ob� tyto formy spojeny. Po�áte�ní agrese verbální �asto p�er�stá     

v agresi fyzickou. N�kdy v delších �asových úsecích, n�kdy však na sebe navazují okamžit�. 

Pokud se jedná o variantu delšího �asového rozmezí, dá se uvažovat o možnosti jistého 

varování. Již p�i zjišt�ní verbální agrese u daného jedince nebo skupiny, lze tomuto chování 

zamezit, eliminovat vznik a expanzi agrese fyzické. Pokud se jedná o okamžitý p�echod 

z agresivního chování verbálního na agresivní chování fyzické, je daleko t�žší                          
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a problemati�t�jší pro výchovného pracovníka �i rodi�e zabránit tomuto jevu a fyzickému 

útoku. Velkým, málo �ešeným, problémem obou forem agresivního chování v minulosti            

a i v sou�asnosti je nejen agrese ve škole, mimoškolní �innosti, u dosp�lých v zam�stnání 

apod. Avšak i agresivní chování nejbližších, tedy v rodin� p�i vyšším stádiu charakterizované  

jako  d o m á c í   n á s i l í. 

    Vymezení pojmu trestný �in a uvedení  trestných �in� souvisejících s problémy agresivity  

a násilí:  
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Trestným �inem se rozumí takový �in, který je  pro spole�nost nebezpe�ný �in, jehož 

znaky jsou uvedeny v Trestním zákon� § 3ods. 1. (z.�. 140/61. Sb.)4)  Trestní zákon d�lí 

tyto trestné �iny do n�kolika hlav.  

 

Hlava t�etí  :     Trestné �iny proti po�ádku ve v�cech ve�ejných 

 

Oddíl první :    Trestné �iny proti výkonu pravomoci státního orgánu a ve�ejného 

                         �initele 

                     

                    -  § 153, 154   Útok na státní orgán 

  -  § 155, 156 Útok na ve�ejného �initele 

 

Oddíl druhý :   Trestné �iny ve�ejných �initel� 

                   

§  158  Zneužívání pravomoci ve�ejného �initele  

 

Oddíl �tvrtý :   Zlo�inné spol�ení 

 

                    -  § 163a) Ú�ast na zlo�inném spol�ení 

 

Hlava pátá :      Trestné �iny hrub� narušující ob�anské soužití  

 

-     § 196    Násilí proti skupin� obyvatel� a proti jednotlivci 

- § 198    Hanobení národa, rasy a p�esv�d�ení 

- § 198a) Podn�cování k národnostní a rasové nenávisti 

- § 202    Výtržnictví 

- § 203    Týrání zví�at 

- § 204    Kuplí�ství 

- § 205    Ohrožování mravnosti 

- § 206    Pomluva 

 

                                                 
4 Trestní zákon - str. 8 
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Hlava šestá :   Trestné �iny proti rodin� a mládeži 

 

- § 212    Opušt�ní dít�te 

- § 213    Zanedbání povinné výživy 

- § 215    Týrání sv��ené osoby 

- § 216    Únos 

- § 216a) Obchodování s d�tmi 

- § 217    Ohrožování  mravní výchovy mládeže 

 

Hlava sedmá : Trestné �iny proti životu a zdraví 

 

- §  219  Vražda 

- §  220  Vražda novorozeného dít�te matkou 

- §  221  Ublížení na zdraví 

- §  225  Rva�ka 

- §  230  Ú�ast na sebevražd� 

 

Hlava osmá  :  Trestné �iny proti svobod� a lidské d�stojnosti 

 

Oddíl první  :   Trestné �iny proti svobod� 

 

- §  231     Omezování osobní svobody 

- §  232     Zbavení osobní svobody 

- §  233     Zavle�ení do ciziny 

- §  234     Loupež 

- §  234a)  Braní rukojmí 

- §  235     Vydírání 

- §  236     Omezování svobody vyznání 

- §  237     Útisk 

- §  238     Porušování domovní svobody 

- §  238a)  Porušování svobody sdružování a shromaž�ování 
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Oddíl druhý :  Trestné �iny proti lidské d�stojnosti 

 

                  -  §  241   Znásiln�ní 

                  -  §  242   Pohlavní  zneužívání 

                  -  §  246   Obchodování se ženami 

 

Hlava devátá :  Trestné �iny proti majetku 

-  §  247    Krádež 

                  -  §  249    Neoprávn�né užívání cizí v�ci 

                  -  §  249a) Neoprávn�ný zásah do práv k domu, bytu nebo nebytovému  

                  prostoru                                                            

                  -  §  256    Poškozování v��itele 

                  -  §  257    Poškozování cizí v�ci 

-  §  257a) Poškození a zneužití záznamu na nosi�i informací 

-  §  258    Zneužívání vlastnictví 

 

Hlava desátá  :  Trestné �iny proti lidskosti 

 

                  -   §  259    Genocidium 

-   §  259a) Mu�ení a jiné nelidské a kruté zacházení 

-   §  260    Podpora a propagace hnutí sm��ujících k potla�ení práv a svobod 

                                    ob�an� 

                 -    §  262   Používání zakázaného bojového prost�edku a nedovoleného vedení  

                                    boje 

                 -    §  263   Vále�ná krutost 

                 -    §  263a)Persekuce obyvatelstva 

                 -    §  264   Plen�ní v prostoru vále�ných operací 

                 -    §  265   Zneužívání mezinárodn� uznávaných a státních znak� 
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      Krom� vyjmenovaných trestných �in� se v naší spole�nosti vyskytují i mén� závažná 

jednání agresivního chování ozna�ovaná jako p�estupky. Toto jednání upravuje Zákon            

o p�estupcích �íslo 200/90 Sb.  

Pojem p�estupku :  P�estupkem je zavin�né jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

spole�nosti a je za p�estupek výslovn� ozna�ené v tomto nebo jiném zákon�, nejde-li              

o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních p�edpis� a nebo o trestný �in.5) 

P�estupky s agresivním s agresivním chováním :  

�ást druhá : Zvláštní �ást  

 

 P�estupky proti po�ádku ve státní správ� a v územní samospráv�: 

 

- P�estupky  proti po�ádku ve státní správ� vyskytující se na více úsecích 

státní správy - § 21 / 1f 

- P�estupky na úseku dopravy a p�estupky na úseku silni�ního hospodá�ství 

- § 23 / 1 a, ch, i.  

- P�estupky na úseku ochrany a správy státních hranic - § 44 / l b 

 

                  -    P�estupky  proti ve�ejnému po�ádku - § 47 / 1 b, g , c, e. 

                  -    P�estupky proti ob�anskému soužití - § 49 / 1 c. 

- P�estupky proti majetku - § 50 / 1 a, b. 

 

     Agresivním chováním a agresivitou v práci se zabývá zákon �íslo 65/1965 Sb. - Zákoník 

práce ve zn�ní pozd�jších p�edpis� zejména v souvislosti se šikanou na pracovišti mezi 

zam�stnanci navzájem, tak i ze strany nad�ízeného k pod�ízeným, zvaným  mobbing. 

    Agresivním chováním, agresivitou a násilím  v rodin� se také zabývá zákon o rodin� �íslo 

94/1963 Sb. ve zn�ní pozd�jších zm�n. V�tšinou se jedná o hrubé zacházení s dít�tem, jeho 

ponižování jak fyzické tak i verbální, které p�echází i v brutální bití a pohlavní zneužívání.  

     Mezi manžely a partnery toto chování spíše vykazuje muž k žen� urážkami, bitím, 

znásiln�ním a jinými násilnostmi. Zde se jedná o fyzické i verbální agresivní chování. Ve 

v�tšin� p�ípad� agresivního chovávání ženy k muži se jedná o verbální agresi, pouze v malém 

procentu o agresi fyzickou.  

                                                 
5Zákon �íslo 200/90 Sb. str.1  
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     Uvedené trestné �iny, které v podstat� vznikají  z násilného a agresivního chování jedince 

�i skupiny proti druhému jedinci �i skupin� nejsou jen agresivním projevem �lov�ka 

k �lov�ku jako takovému, ale jsou i projevem agrese v��i v�cem a p�írod�. 

    Trestní postižitelnost pachatel� trestných �in� s agresivními prvky chování ur�ují dva 

prvky trestní odpov�dnosti. Tyto prvky nazýváme materiální a formální stránkou. 

    U materiální stránky trestného �inu spo�ívá trestní odpov�dnost v tom, že se pachatel 

dopustil jednání, které spl�uje konkrétní znaky konkrétního trestného �inu, tak jak jsou 

vymezeny v trestním zákon�. 

    U formální stránky trestného �inu spo�ívá trestní odpov�dnost v úmyslu pachatele spáchat 

toto jednání a míra spole�enské nebezpe�nosti dosahuje intenzity vymezené trestním 

zákonem.  
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2.  Agresivita d�tí a mládeže v celosv�tové 

spole�nosti 

 
2.1 Princip všeobecné agresivity 

     
      Ze všeobecných statistik r�zných institucí se dozvídáme, že mezi dnešní mládeží a školní 

populací je tém�� 47 %, tedy skoro polovina t�ch d�tí, které zažily agresivní chování ze strany 

druhých, mnohé z nich taktéž i šikanu, na vlastní k�ži. Dá se �íci, že toto �íslo je neskute�n� 

vysoké. Až alarmující, jelikož p�es veškerou snahu rodi��, pedagog� a odpov�dných orgán� 

se poda�í zjistit a odhalit jen n�které p�ípady tohoto chování, které jsou pouze špi�kou 

ledovce, skute�né �íslo bude ješt� vyšší a tím i závažn�jší. Nároky na odbourání tohoto jevu 

se budou neustále zvyšovat a zt�žovat. Nebo� hranice mezi agresivním chováním zjistitelným, 

snáze ur�eným a tímto chováním skrytým je mizivá. Vzhledem k tomu, že se stoupajícími 

nároky naší spole�nosti (m�žeme brát celosv�tov�) má agresivní chování ve spole�nosti 

v kone�ném m��ítku u dosp�lé u dosp�lé populace stoupající tendenci. Taktéž vlivem 

mediálních prost�edk� a jejich po�ad� bude agresivita stoupat i mezi d�tmi a mládeží. 

D�vodem je, jak již jsem uvedl, sebeprosazení za každou cenu, tedy i na úkor druhých. 

    Velmi �astým jevem výchovných pracovník�, potažmo institucí, ale i rodi�� d�tí je 

p�edstírat, že se v tomto smyslu nic ned�je, situace je klidná, v�ci se zbyte�n� dramatizují, 

jelikož je lepší a pohodln�jší d�lat, že nejsou d�vody a prost�edky jak tuto situaci �ešit. Na 

tomto míst� je t�eba si položit otázku, zda k ne�ešení situace p�istupují odborní pracovníci 

tímto stylem pouze z vlastní pohodlnosti nebo po zjišt�ní, že struktura naší spole�nosti, kdy 

utkání výchovného pracovníka s rodi�em agresora, který  ve své funkci vyznává stejné 

hodnoty a postupy jako jeho agresivní potomek není p�edem prohrané. Nejen p�ístup 

výchovných pracovník�, ale zejména p�ístup rodi�� dít�te, které je ob�tí tohoto chování, je 

mnohdy nekonstruk�ní, rodi�e svému dít�ti nev��í a nejeví zájem s tímto faktem nic d�lat       

a v�ci  �ešit. 

     P�itom poslední výzkumy ukázaly, že t�etina chlapc� a dívek již ni�ila soukromý nebo 

ve�ejný majetek bu� sami jako jedinec nebo ve v�tším po�tu �ili jako skupina. Zhruba až 

desetina �eských d�tí má zkušenosti s krádeží. Taktéž z dotázaných desetina chlapc� ve v�ku 
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od 12 do 16 let, žák� školou povinných, p�iznala že u sebe m�li n�jakou zbra� (n�ž, b�itvu 

nebo i pistoli . K opilosti se p�iznalo až 80 procent dotázaných ve v�ku šestnácti let, krom� 

piva a vína d�ti p�iznaly i tvrdý alkohol. Zajímavé jsou i zkušenosti d�tí a mládeže s drogami, 

kdy zejména kou�ení marihuany  již zkusila t�etina této v�kové skupiny a sedm procent 

dotázaných chlapc� a t�i procenta dívek uvedli, že k tomu, aby získali peníze prodávali, 

drogy. Tyto d�ti mají podle psycholog� velmi blízko k tomu, aby se opakovan� dopoušt�ly 

n�jakého trestného �inu. D�tská kriminalita t�chto trestných �in� je však velmi latentní – 

skrytá, �ada v�cí se v�bec neodhalí, d�ti nejsou za sv�j �in potrestány a zejména není zde 

možnost nápravy. Sv�j podíl na chování dnešní mládeže, vedle uvoln�né morálky, špatn� 

vyložených princip� demokracie, mají i rodi�e, kte�í v této usp�chané dob� mnohdy na své 

potomky nemají �as. 

 

2.2 Zdroj d�tské agresivity 

 
     Chceme-li se zamyslet nad tímto jevem, nezbývá nám nic jiného než si položit op�t mnohé 

otázky. Co je agresivita obecn�? Co je agresivita a agresivní chování d�tí a mládeže? Kde 

vzniká? Kdo a co ji zap�í�i�uje? Jak se s ní vyrovnávat, jak ji p�edcházet, jak ji ovliv�ovat      

a jak ji p�ípadn� trestat? Kde je v sou�asné dob� hranice odpov�dnosti d�tí za své chováním? 

     Agresivita – úto�nost, bojovnost, výbojnost, dobyva�nost, rozpínavost. To jsou 

synonyma tohoto výrazu obecn� platná jak v minulosti, tak i v sou�asném sv�t�. Po celý náš 

život se setkáváme s tímto jevem. Historie je plná p�íklad�. Od biblického p�íb�hu Kaina       

a Ábela, p�es starov�ké báje, st�edov�ké územn� dobyva�né a náboženské války a výboje 

pozd�ji p�erostlé ve války a výboje zpolitizované, až po naprosto nepochopitelnou sou�asnou 

celosv�tovou situaci. Lidstvo neuznává toleranci, za každou sebemenší odlišnost a rozdílnost 

je ochotné „ jít do boje“! Zbavit svobody, života, sebe, své blízké a hlavn� své protivníky. 

Vidíme to všude. V tisku, v televizi, v um�ní, ve sportu, v politice. Nikdo nikomu nic 

neodpustí, nikdo nikomu nic nedaruje. Nikdo, nebo jen málokdo je ochoten poslouchat, 

tolerovat názory a myšlení opa�né strany. Soupe�í se všude ve sportu, v politice, v podnikání, 

v oby�ejném zam�stnání i ve školní výuce. To vždy za ú�elem p�edstihnout toho druhého, 

vlastn� jej p�eprat, využít svých možností, svého agresivního pudu. Neúcta k �lov�ku 

samému, neúcta „mocných“ tohoto sv�ta k problém�m malých a bezvýznamných. Tedy 

bohatých národ� k t�m druhým, politik� k oby�ejnému obyvatelstvu, nad�ízeného 

k pod�ízenému, u�itele k žáku, rodi�� k d�tem, ale to vše i naopak. 
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     A pak se divíme, kde se ta agresivita v d�tech bere. Kde má ko�eny jejich necitlivost, 

šikana ve školách, u��ovských za�ízeních, d�tských kolektivech, vojensky organizovaných 

sborech a armádách. Kde se berou dnešní rva�ky, d�tská zlo�innost k d�tem i dosp�lým          

a vraždy páchané nezletilci. Násilí na sportovních kolbištích, zvlášt� pak fotbalovými 

p�íznivci. Nikdo z nás, žádné ze sou�asných d�tí, se nenarodil jako agresor ur�ený k dobývání 

cizího území. Je samoz�ejmé, že v každé nov� narozené osobnosti je zakódován ur�itý sklon 

k tomu, aby se prosadila. Aby uhájila své „místo na slunci“. Záleží na rodin�, rodinných 

vztazích. Záleží na výchov� ve škole, mimoškolní �innosti, vztahu pedagoga a žáka,             

na trávení volného �asu d�tí. Tedy záleží na všech celospole�enských souvislostech. 

Tyto by m�ly být slad�ny v harmonický soulad výchovy všech podílejících se �initel�, ale to 

je zatím p�íliš utopistická myšlenka. D�ti pot�ebují lásku rodi��, pot�ebují pocit pevné jistoty 

vztah�, dobrého zázemí v rodin�.  Pot�ebují cítit úctu u�itel� a výchovných pracovník�           

a zárove� mít úctu k nim samým.  Pot�ebují  cítit  kladný  vztah ke každé d�tské, lidské a živé 

bytosti. Pot�ebují i výchovu ke vzájemné úct� a toleranci mezi sebou. Um�t naslouchat cizím 

problém�m a nebýt zam��eny samy na sebe. Nemohou být neustále kárány za to, co ud�laly 

špatn�. Za to co neud�laly v�bec atd…atd…. Nebo�  negativní reakce dosp�lé populace, 

neustálá kritika ze strany chytrých, lépe vzd�laných a postavených dosp�lých, vyvolává 

v mladé generaci negativní názorové  rozdíly, které poté ústí v další negativní jevy. Pot�ebují  

také pochvalu za sebemenší snahu, aby se cítily pot�ebné a neodstr�ené, s kladnou vizí 

budoucnosti. �astá absence výchovných �initel�, nebo naopak p�esp�íliš nových kladných, 

neohrožených hrdin�, nových ak�ních film�,  ale i okázalé,  neusm�rn�né chování 

sportovních a  šoubyznisových  vzor�,  jsou základním a nosným pilí�em,  tedy pramenem 

dnešní d�tské a mládežnické agresivity. Její zloby k nejbližšímu i širšímu okolí.  Nem�ly by 

být neustále  „krmeny“ r�znými televizními po�ady a filmy, které se bez násilí neobejdou. 

Vždy� dnes a denn� se m�žeme p�esv�d�it, kolik takových po�ad� se vysílá a v jakou dobu, 

kdy neexistuje pat�i�né vysv�tlení od výchovné osoby. Kolik je na trhu po�íta�ových her, kde 

násilí a agresivita jsou hlavním mottem. Co se jim nabízí?  Kdo za to m�že?   

     Sou�asná spole�nost, tedy sou�asná generace dosp�lých, jejich rodi��, u�itel�, jejich vzor� 

ženoucí se za úsp�chem „za každou cenu“!. V zájmu moci, pen�z, tedy lepšího zabezpe�ení 

vlastního rodu, spole�nosti, zem�, státu, ve jménu, kdo je drzejší a agresivn�jší , ten je 

úsp�šn�jší. Ta však byla vychovávána generacemi p�edchozími, kde nejúsp�šn�jší byli vždy ti 

nejprot�elejší – nejagresivn�jší. A když to tak bude pokra�ovat dál, bude d�tská necitelnost 

nar�stat geometrickou �adou, dokud se lidé nevzpamatují a neza�nou myslet na d�stojnou 

budoucnost  lidstva, spole�nosti, rodu, nejbližší rodiny. Kdy v pop�edí nebude síla a moc,    
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ale vzájemné porozum�ní uvnit� rodiny, rodu, spole�nosti a celého lidstva. Na tomto míst� by 

z�ejm� bylo dobré uvést konkrétní p�íklady d�tské agresivity. Pro� ale vyjmenovávat              

a v tabulkách uvád�t vše, co již bylo zmapováno v odborných publikacích.  

     V tisku televizi a dalších médiích. Pro� opisovat od odborník�, d�tských psycholog�, 

psychiatr� a pedagog� odborné poznatky, posudky a záv�ry. Je toho mnoho. Je všeobecn� 

známo, že nar�stá po�et káze�ských p�estupk� ve školách i v dalších d�tských  kolektivech. 

Je však také všeobecn� známo, že mnohé p�estupky d�tí nejsou trestány. Že u�itelé nemají 

možnost a pravomoc se s d�tskou nekázní a  agresivním chováním osobn� vyrovnat. Je také 

samoz�ejm� známo, že ve sportu, ale i v kulturní oblasti jsou d�ti cílev�dom� vedeny 

k agresivnímu p�ístupu – to vše je mnohdy d�ležit�jší než samotné d�ti a jejich individuální 

lidský rozvoj. 

 

2.3 Pro� agresivita 

 
     D�ti, d�ti, mládež. Je to tak jak to je. V našem stát�, ale i na celém sv�t�. Je toho mnoho. 

Mnoho násilí, mnoho nenávisti jak osobní tak i národa k národu, mnoho neúcty jeden 

k druhému, to vše ve jménu osobního úsp�chu využitím všech  dostupných prost�edk�, tedy    

i agresivního chování. Mnoho a mnoho p�edevším negativních informací p�ijímaných ze 

všech médií, ze svého okolí. Tedy mnoho informací s nežádoucími prvky agresivního 

chování. N�kdy žádané a n�kdy nežádané. A k tomu všemu, na rozdíl od p�edchozích 

generací, mají sou�asné d�ti a mládež v podstat� neomezený a nekontrolovatelný p�ístup. 

Nikdo se jim nesnaží vysv�tlit podstatu problému a �ádné objasn�ní v�ci.  

     P�edevším, jak jsem již uvedl v p�edchozí kapitole, dnes již zastaralá média: rozhlas, 

noviny, �asopisy, televize.6)  Ale  hlavn� fenomén dnešní doby  –  po�íta�,  po�íta�ové  hry 

a   i n t e r n e t.7) Tento nový vládce volného �asu mládeže dokáže opravdu hodn�. Dokáže 

vyplnit volný �as, kdekoliv a kdykoliv. Doma, ve škole, internetových kavárnách,                   

u kamaráda. Zde mají p�ístup ke všem informacím, kladným i záporným. Je jenom na nich co 

si z nich vyberou, koho si vezmou za p�íklad a to vše op�t bez �ádného vysv�tlení. Jak se mají 

v t�chto v�cech orientovat? Jak se mají chovat? Kdo jim ukáže život z té lepší stránky, kdy 

k dosažení úsp�chu nebude zapot�ebí drzosti, dravosti, neúprosnosti, ale vzájemného lidského 

pochopení a porozum�ní? Kdo z nich vychová tolerantn�jší lidstvo, kdy již nebude stát národ 

                                                 
6 Edwig A. – „Agresivita d�tí“ 
7 Edwig A. – „Agresivita d�tí“ 
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proti národu, �lov�k proti �lov�ku v zájmu jakékoliv ideologie? Kdo z nich vychová 

tolerantn�jší lidstvo? Kdo je nau�í žít s minimem agrese! To vše je práce pro nás všechny, pro 

celou dosp�lou populaci, která v honitb� za uspokojením svých osobních ambicí zapomn�la 

na to, že za ní vyr�stá další generace, generace jejich d�tí, které by si m�ly z výchovy p�ebrat 

tu lepší stránku a ne na „vedlejší koleji“. sledovat boj o zisk a dominantní úlohu ve 

spole�nosti. Tedy projevy agresivity.  

 

2.4 Agrese a praxe života 

 
     Nar�stající agresivita mezi d�tmi a mládeží je velmi alarmující. D�ti vidí, slyší a na vlastní 

k�ži zažívají agresivitu dosp�lé populace. V rodinách, kde z r�zných d�vod� vznikají stresové 

stavy, které se �eší v mnoha p�ípadech slovní, n�kdy i dokonce fyzickou agresivitou. Ter�em, 

který je pov�tšinou v neposlední �ad� zasažen, a který v nejednom p�ípad� bývá zdrojem 

sváru je dít�. Dít� si pak tuto zkušenost vnáší do vlastního chování. Bu� se stává ter�em pro 

agresivní výboje kohokoliv nebo si tento zp�sob chování osvojí a stává se nejprve agresorem 

malým, poté mladistvým a nakonec dosp�lým. Agresivita u d�tí se dá rovn�ž vyp�stovat 

p�emírou nezdravé tolerance nebo  rodi�� i prarodi�� k d�tským rozmar�m. Také i p�emírou  

ctižádostí rodi�� ke svým d�tem  bez ú�asti soudnosti k jejich dovednostem. Jedná se             

o takzvanou opi�í lásku, kdy dít�ti je povoleno vše a ono pak v p�ípad� nespln�ní jakéhokoliv 

p�ání projeví atributy agresora. Pokud to za�ne fungovat, dít� za�ne tento zp�sob rozvíjet, 

nakonec se z malého diktátora stává �lov�k, který veškeré své osobní konflikty se svým 

okolím �eší  násilím. Stane se dosp�lým agresorem, nebezpe�ným nejen svému okolí,          

ale p�edevším i sám sob�.  

     Mnoho škod mezi d�tmi a mládeží napáchá také zp�sob jednání v d�tských  kolektivech, 

vedených dosp�lými osobami. To jak  ve školách, tak i v dalších kolektivech, sportovních 

oddílech, zájmových seskupeních atd. Mnohokrát se lze p�esv�d�it, že u�itelé nejsou k d�tem 

tolerantní, nezajímají je problémy d�tské duše. Vyžadují káze� a �asto si ji vynucují 

nevybíravými prost�edky. P�edevším pak verbální agresivitou. Urážkami, ponižováním d�tí 

p�ed kolektivem, skrytou i zjevnou šikanou za nespln�ný úkol, který je leckdy nad jejich síly. 

Mnohé z d�tí si toto negativní jednání vezme za p�íklad, osvojí si je a stanou se z nich op�t 

lidé, kte�í rozši�ují �ady mladých, pozd�ji dosp�lých, s agresivním chováním. Ve sportovních 

kolektivech toto platí dvojnásob. V poslední dob� se zapomíná na to, že d�ti a mládež mají 

sportovat ve svém volném �ase, pro radost z pohybu, pro radost ze hry samé a pro smyslu 
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plné využití  volného �asu. Ne každé dít� je sportovn� nadané, a p�esto miluje pohyb, hru jako 

takovou a chce se ji zú�astnit. Takové dít� to pak má nesmírn� t�žké. Pro n�které vedoucí 

sportovních kolektiv�, trenéry a funkcioná�e je úsp�ch prestižní záležitostí. A proto 

bezohledn� vynucují na svých sv��encích co nejlepší a nejvyšší výkony, �asto nevybíravými 

zp�soby. Verbálním napadáním, p�i kterém neváhají používat nevhodné výrazy, vulgární 

slova, urážky, ponižování, vylu�ování dít�te z daného kolektivu. P�ehlížejí v kolektivech, jim 

sv��eným, arogantní a agresivní chování d�tí mezi sebou, nebo� v�tšinou ti agresivn�jší 

bývají oporami družstva na sportovním poli. �asto pak sklidí pochvalu dít�, které se chová 

mimo mantinely slušnosti a dít�, které v sob� nemá dostate�nou zásobu agresivity je 

peskováno za nedostate�ný výkon. A to pro�? Pro pomíjivou slávu okamžiku, bez ohledu na 

d�tskou psychiku.  A pak se divíme: „Cože nám to z t�ch d�tí vyr�stá za nezvládnutelné              

rabiáty a  drzouny“! 

   Jak jsem již nastínil, samostatnou kapitolou jsou média. P�edevším televize, video, film, 

r�zné po�íta�ové hry. Je spodivem kolik r�zných situací napln�ných agresivitou, slovním       

i fyzickým násilím, krve a mrtvých dokážou tv�rci t�chto po�ad�, film� o p�edevším 

po�íta�ových her vymyslet. �ím více, tím lépe! Bez ohledu na to jaký mají tyto hry, po�ady   

a filmy dopady na diváky jedno jakého v�ku, na uživatele t�chto her. Mohu uvést jeden 

z p�íklad�, a  to t�ch mén� drastických. Existuje po�íta�ová hra s podivným názvem „Chceš 

zabít milioná�e“. Je plná zajímavých kvízových otázek ze všech obor� lidské �innosti, 

historie, v�dy a um�ní. Spousta možností k ov��ení znalostí a i k pou�ení. Co je však na této 

h�e zarážející, je to, že za každou správnou odpov�� není odm�nou pochvala nebo n�jaký 

bodový zisk. Odm�nou je možnost na obrazovce bít a ni�it svého soupe�e! Znovu opakuji,    

je to jedna z t�ch solidn�jších po�íta�ových her. A kolik je t�ch horších a t�ch nejhorších, 

hrani�ící až z lidskou brutalitou. 

     Agresivních a agresivn�jších, kde se každý hrá� dopracuje k vít�zství pouze za cenu 

mnoha zni�ených život�, rozbitých dom� a zplen�ných polí. Ze života, z �íše lidí i zví�at. Je 

evidentní, že mnozí z t�chto hrá��, ztratí nadhled nad hrou a realitu života zam�ní za tuto hru. 

Ztratí zábrany a za�nou využívat a zneužívat ve svém vlastním život� to, co je podle t�chto 

her nejzábavn�jší a nejú�inn�jší. A to s po�íta�em umí zacházet již d�ti velmi nízkého v�ku. 

Taktéž je alarmující a zavád�jící, kolik výrobc� se dokáže uživit na tomto druhu násilné 

zábavy za tichého p�ihlížení státu, spole�nosti, rodiny, nebo� op�t vít�zí agresivní pocit          

z vít�zství, ze zisku. Jedno jakým zp�sobem. Je jedno, kdo platí a �ím. Tím myslím, že se 

nejedná pouze o finan�ní stránku v�ci, ale zejména o ztrátu soudnosti, sebekontroly a jasného 

uvažování ze strany malého uživatele a konzumenta t�chto produkt�. 
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    Film, další médium, které nezná skrupulí. Film biografický, televizní, videozáznam. Sta�í 

se podívat do programové nabídky spole�ností hojn� vyd�lávajících na tomto druhu zábavy. 

Názvy film�, slogany a upoutávky, nevybíravá slova, vtipné dvojsmyslné i jednozna�né 

slogany. Horory, terory, vraždy,  �erné scifi, thrillery. A obsah – násilí, vraždy, teror, 

agresivní sex atd….atd. Kdo chodí do kina? P�edevším d�ti a mládež. Spousta t�chto film� je 

d�tem mládeži p�ístupných, n�které z nich jsou p�ístupné od 12-ti let, málo z nich od 15-ti let 

a jen n�kolik má doporu�enou p�ístupnost od 18-ti let. To ale není p�ekážkou, jelikož pro 

provozovatele kina není d�ležitý v�k a obsah filmu, ale hlavn� výd�lek, a to op�t za každou 

cenu. Co je mu do toho, že narušuje výchovu d�tí a dospívající mládeže, on pot�ebuje 

vyd�lávat, aby trumfnul ostatní. Musí být drzejší a agresivn�jší ke konkurenci, vždy� za 

výchovu jsou zodpov�dní rodi�e a škola, tak pro� by on m�l kontrolovat, kdo na co chodí. 

Násilí se ale projevuje i v produkci pro nejmenší, které se sm�jí i dosp�lí a nijak se nad tím 

nepozastavují. Vlk sežral babi�ku, myslivec mu rozpáral b�icho, vše dob�e dopadlo. Praštíme 

kocourka po hlav�, on se jen oklepe a p�íb�h pokra�uje. Zásluhou t�chto „jemných“ grotesek 

si dít� agresivitu osvojuje již odmala za p�ítomnosti rodi�� a jejich smíchu. Jak potom 

vychovávat v takových d�tech úctu k životu samému, kdo rozpozná, kdy je hranice ješt� 

únosná a kdy již by se m�l dosp�lý zamyslit nad projevem postav d�tských film�. Kdo z nás 

rozpozná jaký vliv mají tyto pohádky  na to, které dít�. Zdali si p�i napodobování svých 

hrdin�  dít� jen hraje nebo je to už projev ur�ité agresivity. Mnohdy již bývá pozd�! 

    Co tisk a televizní zpravodajství? I tyto sd�lovací prost�edky bývají plné p�edevším t�ch 

špatných zpráv. Kolik je verbálního násilí p�edevším v bulvárním tisku nikdo nestuduje a tisk 

ten je p�ece dostupný d�tem a mladistvým v každé rodin�. 

 A nakonec p�íklady ze života mládeže sv�d�ící o mnohém. Není to tak dávno, co jsme na 

 televizních sledovali p�ípad ot�esné vraždy  dívky, která se stala  r e á l n o u   o b � t í  

svých kamarád�  „o b � t í  hry na vraždu“! A vražda staré ženy nezletilými chlapci, kte�í šli 

loupit za skrytého vedení otce jednoho z nich. Kde je odpov�dnost dosp�lých? Kde jsou 

p�íklady správných životních postoj�, slušného chování a tolerance? �asto se místo toho 

setkáváme pouze s požadavkem na snížení v�kové hranice mladistvích pro trestnou 

odpov�dnost. Není to opravdu málo? Nezbavujeme  tím odpov�dnosti sami sebe, 

odpov�dnosti dosp�lých za výchovu nového pokolení? Není to jen p�enášení naší výchovné 

nedostate�nosti a ned�slednosti na d�ti samé? P�enechávání odpov�dnosti na nich samých, 

jelikož dosp�lá spole�nost se žene za úsp�chem agresivitou sob� vlastní Na rodinu, na d�ti     

a mládež již  nezbývá �as a prostor. 
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3.  Agresivita jednotlivce a skupiny 

 
3.1 Mobbing, šikana 

 
     Agresivní chování jednotlivce, na rozdíl od agresivního chování skupiny, je zpo�átku 

skryté, není tak dáváno najevo. Pod tímto jevem se v�tšinou skrývá nad�azené chování mezi 

blízkými osobami, v rodin�, škole, zam�stnání. Typickým p�íkladem bývá domácí násilí: 

rodi� - dít�, p�stitel - p�st�nec, manžel -  manželka, partner – partnerka. Násilí a vzájemná 

agresivita v zam�stnání:  mezi zam�stnanci navzájem tzv. mobbing – z anglického slova 

„mobb“ – nutit, mezi nad�ízeným a pod�ízeným tzv. bossing.  

     Zam�stnání bylo a je prost�edkem k sebeuplatn�ní �lov�ka, mladého i starého, ve 

spole�nosti. Zde, v pracovním kolektivu, se dotvá�í jeho osobnost, jeho orientace, jeho já. Na 

�emž se podílejí p�íklady, názory a postoje spolupracovník�. Kvalitní kolektiv p�sobí na 

mladého nebo nového jedince kladn� a pozitivn�, nekvalitní práv� naopak. 

    Za mobbing se považuje systematické zesm�š�ování, ponižování, intrikování, jinými slovy 

psychické týrání na pracovišti, které je intrikováno spoluzam�stnanci, kolegy, s cílem ob�� 

poškodit. Má trvalý a  aktivní charakter po delší dobu. Pokud je tento tlak vytvá�en 

nad�ízenými jedná se o bossing8). Cílem tohoto nátlakového jednání je znevážit a poškodit 

pov�st postiženého, zmenšit jeho sebev�domí a snížit jeho sebeúctu. Taktéž lze zp�sobit         

i újmu na zdraví. To vše má za následek psychosomatické potíže, sebepoškozování                   

i sebevraždy. Jednání lze rozpoznat n�kolika zp�soby. Na poškozeného je neustále  vytvá�en 

nátlak  k  pln�ní úkol�, na n�ž nemá kvalifikaci,  které nem�že zvládnout s úmyslem prokázat 

jeho neschopnost, nebo naopak nedostává úkoly žádné �i pod jeho pracovní úrovní                 

a dovednosti. Také úkoly nesmyslné a chaotické. Ze strany nad�ízeného je v��n� kritizován     

a napomínán. P�ípady mobbingu nejsou  zatím tak �asté, ale lidská rivalita a agresivita 

v zam�stnání je p�ináší. Jsou v mezilidských vztazích velmi závažné a v žádném p�ípad� by se 

nem�ly podce�ovat a� mezi spolupracovníky nebo ze strany vedení firmy. 

                                                 
8 Huberová B. – „ Psychický teror na pracovišti“ 
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P�í�iny mobbingu : 
 

 

- nedostate�ná kvalifikace pro vedení lidí, autoritá�ský styl, malá schopnost 

vypo�ádat se s pracovním konfliktem   

- permanentní tlak na zvyšování výkon�  

- nízká firemní kultura a etika 

- nedostatky ve vnitropodnikové struktu�e 

- strach ze ztráty zam�stnání a konkuren�ní vztahy 

- nedostatek tolerance k chybám a omyl�m druhých pracovník� 

- vlastní osobnost poškozeného, tedy mobbovaného neboli šikanovaného 

 

 

Mobbing m�žeme rozd�lit na �ty�i fáze : 

 

 

a)  konflikty na pracovišti : 

 

 

- první  schválnosti, drzosti, ší�ení pomluv, zadržování informací nebo 

   zám�rné podávání špatných informací vedoucí k dezorientaci v pracov- 

   ních úkolech, první fyzické útoky. To vše zatím neplánovan�. 

 

 

b)  p�echod k mobbingu : 

 

 

                        - konfliktní situace jsou  již plánovité a zám�rné, p�ipravované jednou �i 

                            více osobami. �innosti provád�né šikanujícími pracovníky, tedy 

                           mobbery proti ob�ti mají za ú�el zjevn� ji poškodit a za�íná systematický 

                            psychoteror. 
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c)  pracovní p�ehmaty a nezákonnosti : 

 

                     -     p�estupky a p�ehmaty na pracovišti ze strany koleg� nebo vedení spole�nos-               

                           ti mají ur�itý sm�r. Dochází ke konkrétnímu napadání, ubližování, útok�m 

                           a nespravedlivým obvi�ováním. Cílenému p�et�žování nebo naopak k podce- 

                           �ování. Poškozený je �asto kolegy a vedoucími ozna�ován za �ernou ovci, 

                           což vyvolává �adu dalších k�ivd, p�ehmat� a nedorozum�ní. Mobbingu se      

                           tím takto dostává neformálního schválení vedoucích pracovník�. 

 

d). zavržení a vylou�ení  : 

 

- šikanování je dokon�eno, cíl je napln�n, postižený je zlomen a vykazuje práv� 

takové chování, které mu bylo neprávem p�i�ítáno a vytýkáno. Došlo k celko-

vému narušení osobnosti poškozeného. Šikana – mobbing sp�je k záv�ru. Tedy 

výpov�di bu� ze strany poškozeného nebo ze strany zam�stnavatele, který se 

s nežádoucím stavem musí vypo�ádat. Vždy je to rozhodnutí nesprávné, 

neopodstatn�né a nespravedlivé, nahrávající jen jedné stran�, ale ú�elu bylo 

dosaženo, ob�� je vylou�ena z pracovního kolektivu – odstr�ena a vypuzena. 

 

    Diskriminaci na pracovišti v �eské republice �eší Ob�anský soudní �ád  z.�. 99/1963 Sb., 

Zákoník práce z.�. 65/1965 Sb. § 7, odst. 4 a 6, Ob�anský zákoník z.�. 40 / 1964 Sb.   

      Zde se praví, že dojde-li k porušení pracovn�právních vztah� p�i rovnosti zam�stnanc� 

v jejich podmínkách nebo k diskriminaci, m�že se zam�stnanec domáhat, aby bylo od 

takového upušt�no, byly odstran�ny jeho následky a bylo mu dáno p�im��ené zadostiu�in�ní, 

nap�íklad omluvou. Byla-li zna�n� snížena jeho d�stojnost nebo vážnost na pracovišti            

a takové jednání nebylo posta�ující m�že zam�stnanec soudní žalobou požadovat i náhradu 

morální, nemajetkové újmy v pen�zích, jejíž výši ur�í soud.9)  

 

Ob�anský zákoník toto �eší zejména v �ásti první, hlava druhá § 11, 12, 13 souvisejících 
s ochranou osobnosti.10) 

                                                 
9 Zákoník práce – str.6 
10 Ob�anský zákoník – str. 6-7 
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     Agresivním chováním, které spojuje projevy násilného chování jedince i skupiny je 

problém zvaný v sou�asné dob� šikana. Jedná se o agresivní chování s prvky a znaky násilí 

fyzického i verbálního, ve všech vrstvách spole�nosti, mezi mladou i starší populací. 

V malém množství i mezi seniory. 

     Šikana, pojem, se kterým, jak jsem již nastínil, se setkal už asi každý z nás. Je všude, ve 

škole, v mimoškolních za�ízeních, ve vojenské služb�, v zam�stnání. Jelikož  zpo�átku své 

práce jsem uvedl, že ve své mimopracovní �innosti se v�nuji práci s d�tmi, pokusil  jsem se 

tento problém zhodnotit v této v�kové skupin�.11)  

    Nejprve jsem se zam��il na osobu dít�te, které šikanuje a je tedy v této �innosti aktivní. 

Vlastnostmi t�chto jedinc� se zabývají ve v�tší �i menší mí�e pedagogové, psychologové, 

psychiat�i. Typickým rysem tohoto jedince – násilníka je snaha dominovat svému okolí a toto 

ovládat. Šikanující jedinec je v�tšinou jedinec t�lesn� zdatný a otev�ené násilí považuje za 

prost�edek k uspokojení silné pot�eby dominovat. N�kte�í tito jedinci mají problémy 

s kontrolou svého chování a svých impuls�, které jsou �asto destruktivní. Pokud jde               

o inteligenci, jedná se v�tšinou o d�ti s nižším IQ. Toto ale není pravidlem a n�kdy to bývá 

p�esn� naopak, kdy jedinec s vyšším IQ využívá svých schopností.  

Zajímavý je také vliv rodinného prost�edí. U rodin šikanujících d�tí se �ast�ji než u jiných 

setkáváme s p�ítomností t�lesného, tedy fyzického násilí, a� již ve  vztahu p�ímo k dít�ti, nebo 

ve vzájemném vztahu manžel�. V�tšina násilník� vykazuje vysoký stupe� sebev�domí. Ur�itá 

�ást z nich však trpí pocitem mén�cennosti nebo tento pocit skrývají za falešnou odvahou        

a u t�chto se projevuje neschopnost navázat standardní vztahy se svými vrstevníky. Mezi tyto 

d�ti pat�í ty, které jsou vystaveny t�lesnému násilí a ponižování ze strany rodi�� �i jiného 

dít�te.  

    Další roli ve h�e zvaná „šikana“ je ob��, která je vícemén� pasivní ve vztahu k násilníkovy. 

Ob�tí šikanujícího dít�te se zpravidla stávají d�ti, které se mu nedokáží dostate�n� vzep�ít, 

nedokáží se bránit, �i výrazn�ji ohrozit jeho samého nebo jeho postavení ve skupin�. 

     Tyto d�ti bývají na samém okraji skupiny, do které pat�í. Nemají velké zastání u svých 

vrstevník� nebo  jsou jimi podce�ovány a bývají odstrkovány. Ob�ti jsou proti násilníkovi      

i jinak znevýhodn�né: fyzicky, rozumov� sníženým intelektem, mentální retardací, sociální 

izolací. Dále pak jsou zde projevy a vzhled, dít�te nap�. obezita, koktání, barva pleti, 

somatické poruchy, etnický �i kulturní p�vod a z toho plynoucí velmi diskutovaná rasová 

nesnášenlivost. V sou�asné dob�, což je projevem asi deseti až patnácti posledních let, je zde 

                                                 
11 Kolá� M. – „Skrytý sv�t šikanování ve školách" 
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rovn�ž otázka nízkého socioekonomického statutu rodiny. Nedostatek módního oblékání, 

kulturního vyžití, ú�asti na spole�enských a obdobných akcí pro mládež s velkou d�ležitostí. 

Lepšího a modern�jšího po�íta�e �i mobilního telefonu. Všechny tyto handicapy snižují 

možnost obrany dít�te, a tím p�ispívají k jeho zranitelnosti. Dalším elementem, který m�že 

jedince znevýhodnit, je nadpr�m�rná inteligence. Tento jedinec svým projevem totiž agresora 

dráždí, jelikož ten poci�uje v souboji chytrosti zna�né nedostatky a to ho dráždí, což 

kompenzuje silou. Šikanované d�ti bývají v kolektivu mén�  oblíbené než násilník, agresor, 

který bývá v�tšinou vnímán jako hrdina, jenž svými zdánliv� nevinnými žerty baví d�tský 

kolektiv, n�kdy i dosp�lé. Ob�� se cítí mén�schopná, mén� inteligentní a tím i mén�cenná. 

Takto poté p�sobí na své okolí nejistotou, vystrašeností a zakládá další záminky k dalšímu 

ponižování. 

    Jako zp�soby šikany lze uvést p�íklady obdobné u dalších forem násilného chování: 

Verbální – zesm�š�ování, slovní urážení, vyhrožování, slovní vydírání. 

Fyzické -  ni�ení osobních v�cí, okradení, bití rukama, bití pomocí jiných p�edm�t�, kopání.  

     U takto deptaného jedince vzr�stá pocit strachu a ohrožení. Následn� se mohou dostavit 

poruchy spánku, kdy se ob�� probouzí strachy, pocit nejistoty, bolesti hlavy, b�icha, zvracení, 

nechutenství a podobn�. Nejsou vylou�eny p�ípady, kdy je takto šikanováno dít� n�kolik let. 

Vše toto m�že vést k depresím a pocitu opušt�nosti, až dochází k nejhoršímu a to pokus�m 

sebevraždy nebo k myšlence spáchat sebevraždu, �i vraždu agresora. Ob�� se málokdy sv��í. 

Nekomunikuje nebo jen málo s kým, má strach z kruté pomsty. Pro pedagogy i rodi�e není 

lehké poznat, zda dít� je �i není ob�tí šikany. Zda je šikanistou nebo ne. Kde je vymezená 

hranice tohoto chování. Jde ješt� o d�tské hraní nebo je to již projev nežádoucí agresivity.12) 

Projevy šikany : 

- t�lesné potíže, nechutenství, bolesti hlavy a b�icha, �asté zvracení 

-  strach chodit do školy, záškoláctví, nezájem o u�ení a zhoršení prosp�chu 

- nejisté a ustrašené chování, absence p�átel a kamarád� 

- snaha stranit se d�tského kolektivu a být nablízku dosp�lému 

- pozdní návraty ze školy, zni�ené osobní v�ci 

- opakované ztráty pen�z a osobních v�cí, �ast�jší požadování a pot�eba pen�z 

- drobné krádeže 

- poruchy spánky, no�ní m�ry, ztráta nálady a �astý smutek 

- mod�iny, od�enin, drobn�jší �i vážn�jší úrazy 

                                                 
12 Kolá� M. – „Skrytý sv�t šikanování ve školách“ 
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    Zvláštním úkolem pro nás dosp�lé z�stává problém jak šikanu mezi d�tmi �ešit. Tento úkol 

vyžaduje p�im��ené praktické a teoretické znalosti. Platí zde, že v�domosti nejsou vše. 

Abychom šikanu zvládli, musíme o ní v�d�t a p�ipustit tuto možnost. Zkušený pedagog by 

m�l vypozorovat, vyhledávat známky p�ípadné šikany, a to jak na stran� agresora, tak i ob�ti. 

Cílem je zabránit vzniku a rozvoji psychického a t�lesného poškození dít�te. Ob�ti, ale            

i agresora! P�i každém �ešení �i podez�ení šikany je tuto nutno nejd�íve analyzovat. Zjistit 

zdroj a p�í�iny. Agresora a jeho postoj k ob�ti. Zp�sob šikany (verbální, fyzická). Frekvenci, 

místo, dobu kdy k šikan� dochází a jak dlouho již trvá. Dle zjišt�ných poznatk� šikan� 

p�edcházet a šikanu adekvátn� �ešit. Pedagog se zásadn� nemá v kolektivu zabývat pouze    

ob�tí, ale stejnou m�rou i jedincem, který šikanuje. P�i �ešení konkrétního p�ípadu šikany je 

d�ležitý nekompromisní a rozhodný postoj, který má význam pro ostatní d�ti, jejich rozvoj      

i zejména pro ochranu a podporu ob�ti. P�i kolektivním pohovoru je t�eba vyvolat atmosféru 

soucitu s ob�tí šikany, a to ve smyslu, jak by bylo každému, kdyby se toto týkalo jeho osoby  

a on by byl ob�tí. 

    P�i projevu a zjišt�ní šikany je velmi d�ležitý postih. A to nejlépe bezprost�edn� po 

deliktu a rovn�ž ve�ejn� p�ed kolektivem. Postih je velmi ú�inný za p�ítomnosti rodi��, 

jedná-li se o závažn�jší delikt. Smyslem postihu není trest a demonstrace síly, ale snaha 

upozornit na nep�ípustnost takového chování a jednání. Sou�ástí postihu by m�la být 

nabídka na spolupráci dít�ti, odsouzení kolektivu ne však jedince samého. 

 

  Záv�rem uvádím odbornou definici šikany :  

 

      Pod pojmem šikana nebo šikanování mezi d�tmi se rozumí široký okruh chování 

dít�te nebo skupiny d�tí s cílem ohrozit, zastrašit, ponížit nebo jinak ublížit druhému 

dít�ti �i skupin� d�tí. Šikana zahrnuje slovní ponižování, nadávání a neustálé 

kritizování, výsm�ch, hrubé žertování, vydírání, omezování osobní svobody, pohrdání, 

poškozování od�v�, osobních v�cí a t�lesné napadání.13)  

   

                                                 
13 Metodický pokyn MŠMT – �j : 28 275/2000 - 22 
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3.2 Kriminalita, terorismus  

 
    P�i vý�tu n�kterých asociálních a antispole�enských jev� dnešní spole�nosti nelze 

opomenout zejména kriminalitu mládeže. V této v�kové skupin� si zvláštní pozornost  

zaslouží trestná �innost a kriminalita páchaná mládeží teda ve v�ku od 15 do 18 let, kdy 

protispole�enské chování menší závažnosti  mnohdy bezd��n� p�er�stá v obecnou kriminalitu. 

Za tímto jevem stojí zejména snaha vyrovnat se vrstevník�m nebo zanedbaná rodinná pé�e, �i 

školní výchova.14) 

     Mladí lidé se delikventy nerodí, nýbrž n�kte�í z nich se pod tíhou aspekt� moderní doby  

stávají mravn� narušenými jedinci se sklony k antisociálnímu jednání, pozd�ji ke kriminalit�. 

V sou�asné dob� je dlouhodob� registrován nár�st trestné �innosti mládeže, vzr�stající 

agresivita a brutalita pachatel�. 

 

Kriminalita obecn� spojuje souhrn podmín�ných aktivit, které ve zvýšené mí�e ohrožují 

spole�nost, její hodnoty a jsou prohlášeny zákonodárnými orgány trestnými �iny.   

 

     Pro porovnání z pohledu v�ku pro trestní odpov�dnost a trestní �ízení jsou voleny tyto  

základní pojmy : 

 

     1.  V�ková hranice : 

 

     Zletilý a zletilost : 

 

- vyjad�uje zp�sobilost fyzické osoby vlastními úkony nabývat práva  

      a brát na sebe odpov�dnost. Zletilosti nabývá ob�an dovršením 18 let  

     v�ku, p�ed dovršením tohoto v�ku též uzav�ením manželství. 

 

    Nezletilý : 

 

- osoba fyzická, která nedovršila v�ku 18 let nebo nenabyla zletilosti uzav�ením 

manželství. 

                                                 
14 Metodický pokyn MŠMT – �j : 14 514/2000 - 51   
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   Mladistvý : 

 

- toto je pojem trestn�právní a je s ním spojen po�átek trestní odpov�dnosti 

fyzické osoby za spáchaný trestný �in �i p�estupek. Ve své podstat� v�k  

     od 15 do 18 let. 

 

   Osoba mladší 15 let : 

 

- pojem trestn�právní, vyjad�uje období fyzického dospívání osoby p�ed 

dovršením 15 let, kdy tato osoba spáchala trestný �in a není za tento trestný 

      �in trestn� zodpov�dná je beztrestná. 

        Osoba blízká v�ku mladistvého : 

 

- tento pojem je užíván v kriminologii, vyjad�uje zpravidla �asové období mezi 

18 a 19 rokem života, n�kdy i mezi 14 a 15 rokem života. 

 

     Dít� : 

- obecn� podle zákona o rodin� jsou d�tmi považovány osoby mladší 15 let. 

 

    V�k do 12 let : 

 

- pojem, který je d�ležitý u výroku soudu p�i uložení „ochranné výchovy 

soudem“. Tuto soud m�že uložit za trestný �in ve v�ku od 12 do 18 let v�ku. 

 

     Mládež :  

- tento pojem je spojován s r�znými v�kovými kategoriemi, z p�edm�tného 

hlediska kriminologie považujeme za mládež fyzické osoby ve v�ku od 12 

      do 18 let v�ku. 

 

2.   Význam v�ku : 

 

- základním kritériem pro hodnocení kriminality mládeže je v�k, pro který je      

      p�ízna�né ur�ité chování, �i  jednání jedince a další zvláštnosti, kterými se liší       



36 / 48 

                        od ostatních. Jednotlivá životní období ovliv�ují biopsychický vývoj �lov�ka  

                        a zm�ny somatické, které jsou doprovázeny rozvojem intelektu, citové i morál-                   

                        ní složky osobnosti. Rozdílnost v dosažené úrovni a kvalit� uvedených faktor�     

                        je p�ízna�ná nejen mezi v�kovými kategoriemi �lov�ka ale i mezi jedinci  

                       stejného v�ku. 

 

     Rozdíly jsou patrný i ze sociologického hlediska, které je dáno p�edevším sociální funkcí   

a pozicí, jenž doty�ný jedinec zaujímá ve spole�nosti a v dané v�kové skupin�. Mládež 

netvo�í homogenní sociální skupinu. Uvnit� skupiny je výrazn� diferencována podle v�ku, 

pohlaví, sociálních rolí a možností, fyzickou vysp�lostí, v neposlední �ad� i finan�ní situací, 

postavení mezi vrstevníky a dalších hledisek, která ovliv�ují chování i jednání �lov�ka obecn� 

a mladého �lov�ka zvláš�. 

 

     3. p�í�iny kriminality : 

 

         -  za determinující faktory, které ovliv�ují kriminalitu mládeže jsou považovány               

      ty, které formují osobnost �lov�ka. P�edevším jde o takové okolnosti, jenž bez-        

      prost�edn� ovliv�ují chování a jednání konkrétního jedince a utvá�ejí hierarchii                                                                                     

      hodnot, citovost a  smysl  pro odpov�dnost. Rozhodující roli p�i formování                    

      osobnosti zde má rodina, známí, škola, kamarádi, parta,  tedy mikrostruktura,  

      ve  které mladý �lov�k vyr�stá a žije. 

 

     4. nej�ast�jší p�í�iny : 

 

- k nej�ast�jším p�í�inám, které vedou k páchání kriminálních delikt� �adíme : 

 

a)   nedostate�ná výchova v rodin� / p�í�iny 

- rozvrácená rodina 

- závislost rodi�� na alkoholu nebo drogách 

- kriminalita �len� rodiny 

- nep�im��ená výchova (tvrdost, shovívavost) 

- lhostejnost rodi�� k chování dít�te ve škole, k prosp�chu, k trávení volného 

�asu a pod. 

- pobyt dít�te v d�tském domov� 
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- preferování podnikatelských aktivit a angažovanost rodi�� v zam�stnání p�ed 

výchovou d�tí. 

 

                  b)   špatný vliv osob s narušeným chováním 

- v tomto p�ípad� jak z �ad mládeže tak dosp�lých, zna�nou roli zde hraje 

alkohol a drogy 

 

c)   škodlivý vliv party  

- vlastností �lov�ka je pot�eba sdružovat se v kolektivu, umocn�no je toto u 

mládeže, která se pak sdružuje zejména v partách a jiných spole�enstvích. Toto 

je spole�ensky nežádoucí, pokud tato parta vystupuje protispole�ensky, 

agresivn�, nebo s rasovou nesnášenlivostí a podobn�. 

 

d)   nedostate�ná(é) p�sobení ve škole 

- škola je neodd�litelnou sou�ástí výchovy mládeže, vytvá�í základní 

materiálové a citové hodnoty, které mají osobnost provázet po celý život          

a p�ímo p�sobí na formování osobnosti. Vztah dít�te ke škole je do zna�né 

míry ovliv�ován  osobností u�itele a celkovou organizací školní výuky. 

 

e)   kriminogenní faktory ve školské výchov� 

- nepravidelná školská docházka 

- špatný prosp�ch 

- nevhodné chování k u�itel�m a žák�m 

- arogantní p�ístup u�itele k žák�m 

- špatná spolupráce rodi�� se školou 

- nedostate�ná kontrolní a pedagogická �innost školy 

 

f)  zdravotní stav mládeže 

-   duševní poruchy 

-   choroby 

 

g)  vzd�lání 

-   dalším faktorem je nedostate�né a neúplné vzd�lání 
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h)  alkoholismus a jiné drogy 

-   v souvislosti s tímto faktorem je t�eba zejména zjiš�ovat, kdo v daném   

    konkrétním p�ípad� umožnil požívání alkoholu �i jiných omamných látek  

    a jakou roli v chování a jednání osobnosti tato osoba sehrála. 

 

    5. podmínky kriminality 

 

     Skupinou vliv� p�sobících na kriminalitu jsou podmínky, které napomáhají nebo 

uleh�ují spáchání kriminálního deliktu. Jde o takové vlivy, které jsou rozdílné od 

p�í�in páchání. P�sobí objektivn� v daném období a �ase, v daném spole�enském 

klimatu. Obecn� platí, že p�í�ina je realizována za ur�itých podmínek, nebo jen 

v ur�itých podmínkách. Hodnocení podmínky pro spáchání kriminálního deliktu je 

výrazn� ovlivn�no osobou. To, co m�že být podmínkou pro páchání trestného �inu 

mladistvým, m�že naopak u dosp�lého pachatele p�sobit jako p�ekážka ke spáchání 

trestného �inu a naopak15). 

Všeobecný nár�st kriminality d�tí a mládeže znepokojuje všechny výchovné 

pracovníky, kte�í s mládeží a d�tmi pracují, tedy u�itele, vychovatele, psychology, 

psychiatry, policii, advokáty, soudce, organizátory sportovních a spole�enských akcí. 

    Zvlášt� odborn� p�ipravené a vedené vzd�lávací i výchovné programy by m�ly 

zabrzdit vr�stající kriminalitu této v�kové skupiny. Lze konstatovat, že význam 

preventivní pé�e spo�ívá zejména v odstra�ování negativních výchovných jev� a vliv� 

a m�ly by vytvá�et optimální podmínky pro zdravý morální i psychický rozvoj 

dít�te.16) 

     Mezi agresivní chování skupiny obyvatel, jedno které národnosti, jedno které spole�nosti,  

a které je nesmírným problémem sou�asnosti, je národní a nadnárodní terorismus, kdy 

teroristé sice úto�í za n�jakým ú�elem vyprovokovaným druhými, proti n�jaké ur�ité skupin� 

obyvatel, ale zárove� úto�í na nic netušící, bezbranné a nevinné obyvatele zem�, kde je 

terorismus páchán. 

     Typickým p�íkladem kolektivního násilí a skupinové agresivity je násilí na sportovních 

stadionech, zejména fotbalových, kde se tento projev falešného fandovství a hrdinství 

skute�n� stává ne�ešitelným problémem. Bitky fanoušk� nejen mezi sebou navzájem, ale                   

i s po�adateli a zejména policií, se stávají jakýmsi druhem adrenalinového sportu a jistým 

                                                 
15 Vantuch P. – „Kriminalita mládeže a její prevence“ 
16 Matoušek O. – „ Mládež a delikvence „ 
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druhem odreagování od b�žného života, práce, školy i rodiny. Fanoušci se oblékají do tak�ka 

stejného od�vu, který svým zp�sobem p�ipomíná uniformu a hlavu si halí do kapucí, �epice, 

n�kdy i kukly �i masky, která zakrývá jejich identitu a ukrývá je v davu. Tímto se vyhýbají 

osobní odpov�dnosti, schovávají  se ve skupin�, kde  ponechávají pr�chod svým agresivním 

choutkám. Hooligans, jak si �íkají mezi sebou, �asto živ� diskutují, domlouvají si místa 

dalších boj�, k �emuž jím hojn� slouží vymoženosti dnešní doby. Mobilní telefony 

s možnostmi p�enosu  textových zpráv, internet a jeho diskusní server. Fotbalová utkání se 

stávají záminkou pro skupiny násilník�, kte�í si zde vybíjejí nejen svoji agresivitu, ale slouží  

i k projev�m ve�ejného rasismu, výtržnostem všeho druhu, k ni�ení spole�ného majetku. 

Chorály fotbalových fanoušk� jsou hymnami, které stmelují fanoušky a vyjad�ují jejich 

základní pocity a myšlenky. V t�chto písních dávají fanoušci z�eteln� najevo o �em jsou a co 

jsou oni sami za�. Fotbalové násilí, agresivita fanoušk� vybíjená nejen na samotném zápase, 

ale i ve vlacích, v prost�edcích hromadné dopravy, ulicích, restauracích a na nádražích si 

vyžaduje nasazení ohromných policejních sil, financí ze státní kasy a dalších aktivit ze strany 

ochránc� ve�ejného po�ádku.  

    Samotná UFFA se tímto závažným problémem zabývá již delší dobu. Kolébce sv�tového 

fotbalu, tedy Anglii, kde �ád�ní chuligán� za�alo má zde své ko�eny se sice poda�ilo vyhnat 

tzv. rowdies ze stadion�, ale to se p�eneslo do ulic. Výrazný posun v této oblasti je 

zaznamenám jen z jednoho prostého d�vodu. Fotbal se stal velmi výnosným a výhodným 

komer�ním artiklem, vlastn� jakým si druhem pr�myslu. Každý tým je malou továrnou na 

velmi a velmi vysoké p�íjmy, �ímž nestojí o problémy a snaží se je �ešit. Zejména v západní 

Evrop� se stadiony vybavují  kamerovými systémy a uplat�ují se tresty doživotního zákazu 

vstupu na stadiony. To je také d�vod pro� se fotbalové násilí p�eneslo do nového teritoria tedy 

Evropy východní, která po otev�ení hranic ješt� nemá zkušenosti s velkou návšt�vností           

a brutální agresivitou t�chto boj�vek, mnohdy zna�n�  rasisticky nalad�ných. Vše za podpory 

velkého množství alkoholu a drog. Motem t�chto „hrdin�“ je v�ta, myšlenka – Když jsem 

s partou, fraje�ím, mám své jméno, svoji vále�nou p�ezdívku, svoje za�azení, svoje 

ur�ení, jsem N�KDO. V�tšina t�chto odvážlivc�, kte�í se skrývají v anonymit� davu, je ve 

skute�nosti bázlivých, ustrašených lidí, kte�í p�i projevu osobní odvahy sám za sebe rudnou 

stydí se a p�i pohledu z o�í do o�í neví, kam se dívat…. Jo s partou to jsem „ HRDINA“. 

    Násilí ze stadionu dostane jen správná a zdravá celospole�enská výchova, kde prvotní 

myšlenkou  nebude myšlenka na sebe, sv�j klub, ale na sportovní d�ní jako takové a návrat 

k samotné podstat� sportu. „Není d�ležité zvít�zit ale zú�astnit se“. 
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4.Prevence agresivity 
4.1 Co je prevence 

 
     P r e v e n c e  je forma práce, která by m�la  zahrnovat pé�i o lidi, malé �i dosp�lé, bílé 

�i barevné, silné �i slabé, kte�í se s agresivitou a jejím projevem v jakékoliv form� ješt� 

nesetkali, ale hlavn� pro ty, co již s touto formou násilného chování mají své zkušenosti  bu� 

ze svého okolí nebo již zakusili tento negativní projev agresivního chování sami na sob�. 

Jedná se o p�edcházení negativním poruchám chování lidí i celé spole�nosti, jejich nápravu. 

Hlavní úlohu p�sobnosti v oblasti prevence by m�l v každé spole�nosti vykonávat stát, 

prost�ednictvím odpov�dných  institucí. Rodina, škola, mimoškolní za�ízení, nápravn� 

výchovné za�ízení.17) Což ale v sou�asné spole�nosti není, a� to tak zprvu vypadá. Úlohu 

státu, tím i jím z�ízených státních institucí a za�ízení, mnohdy nahrazují dobrovolné spolky    

a dobro�inné organizace. Výchovnou �innost státních organizací je možno vid�t  jen na úseku 

protidrogových opat�ení, ale i zde by se o tom dalo polemizovat. Zejména chybí primární 

pé�e. Prevence není jen výchovné p�sobení na spole�nost a populaci jako takovou. Jsou to      

i r�zná na�ízení, zákazy a administrativní opat�ení. Taktéž i výchovná, nápravná                     

a zaopat�ovací centra, na jejichž provoz  státu chybí pot�ebné finance. 

         Vedle spole�enské prevence rozeznáváme prevenci také v právu. Zde se jedná jak          

o výchovné p�sobení formou sankcí, zejména trestních (viz. již uvedené p�íslušné zákony). 

Zde by m�li svoji úlohu plnit policie a soudy, což je po n�kolika sou�asných rozhodnutých 

kauzách uve�ejn�ných v médiích obzvlášt� diskutabilní, nebo� agresivita lépe postavených 

jedinc�, která by na b�žného ob�ana m�la  drtivý dopad, se u t�chto lidí posuzuje velkou 

mírou tolerance a ohleduplnosti. Tím celé spole�nosti p�edhazuje, že se nic nestalo a popírá 

sebe samu. V léka�ství se jedná o preventivní opat�ení, která se sn�ží zabránit vzniku chorob, 

odhalováním vzniku zdroj� choroby. Pat�í sem t�eba depistáž, kterou rozumíme vyhledávání 

v souboru. Taktéž se celospole�enská prevence v�nuje i form� sekundární a terciální    

     Základní úlohou prevence je v�as odhalovat a odstra�ovat p�í�iny a zdroje, které zp�sobují 

negativní jevy ve spole�nosti, teprve poté odstra�ovat následky a dopady negativních jev�. 

Jelikož p�i v�asném odhalení p�í�in, vzniknou mén� nákladné projekty na jejich odstran�ní. 

Slovo prevence znamená opat�ení p�edem. Prevence vychází z latinského slova preaventus. 

 
                                                 
17 Metodický pokyn MŠMT – �j : 14  514/2000 – 51 
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4.2 Druhy prevence 

    
   Prevenci jako takovou d�líme na t�i základní okruhy: p r i m á r n í,  s e k u n d á r n í 

a  t e r c i á l n í . 

    P�i primární prevenci je t�eba za�ít již u nejmenší populace. Nelze podcenit práci               

a výchovu v rodin�, škole a mimoškolních za�ízeních. Formou r�zných besed, diskusních 

po�ad� i rozesíláním leták� lze již od nejran�jšího v�ku p�sobit na rozvoj dít�te tak, aby 

vyznávání mravních hodnot a vzor� bylo uspo�ádáno v takové podob�, která je pro spole�nost 

žádoucí, vede k pot�ebné socializaci jedince, bez v�tšího potla�ení jeho vlastního já. Avšak 

besedy, diskusní po�ady, letáky a osv�ta tuto situaci nezachrání. Jsou to dopl�ující faktory, 

které podporují  ú�innost primární prevence. Primární prevencí rozumím p�edevším p�íklad, 

vzor, který dosp�lí dávají mladé generaci. Rodi�e svým d�tem, pedagogové svým žák�m, 

vedoucí svým d�tským �len�m kolektiv�. Politická i zákonodárná  reprezentace všem svým 

ob�an�m, tedy zvlášt� mladistvým a d�tem. P�íklad reálného chování a jednání v osobním      

i spole�enském život�. P�íklad takový, který s naprostou samoz�ejmostí dít� vezme za své      

a samo v sob� si vyp�stuje základní normy a pravidla chování, jimiž se bude �ídit po celý sv�j 

život. Bohužel je to zatím pouhý sen. Vždy� všichni známe jak málo platí staré p�ísloví        

„S poctivostí  nejdál dojdeš…“ Lež má krátké nohy…“ Sedávej panenko v kout�…“. 

Tady snad více platí  „Káže vodu a pije víno…“. To vše je podhoubím pro rostoucí agresivní 

chování mládeže. Každý, kdo chce nebo má p�ímo povinnost vychovávat d�ti musí za�ít sám 

u sebe. Uv�domit si vlastní chyby, snažit se je odstranit a velice, velice citliv� s d�tmi jednat, 

nebo� d�ti nez�ídka neodpouští. Jít p�íkladem nejen d�tem ale celému okolí. Letáky to 

nezachrání. Mimochodem bývají siln� frázovité a neup�ímné. A dít� to faleš vycítí, jak pak 

má v��it. Znovu  opa-kuji – primární prevencí proti všem neduh�m a nešvar�m lidského 

chování je kvalitní zp�sob života celé populace. Úcta �lov�ka k �lov�ku, národa k národu, 

úcta k p�írod� a sob� samému. 

     I �ešení konflikt� na bázi tolerance a  respektu na obou protich�dných znesvá�ených 

stranách, a� již jde o hádku v rodin� nebo nep�átelský konflikt mezi národy, potažmo vále�ný 

stav. Dít� by m�lo zjistit, že agrese a agresivní chování se opravdu nevyplácí, že je to n�co s 

�ím se žít nemá a nedá. Ale zatím se mnohdy pozorováním tohoto sv�ta a jeho reálného d�ní 

neustále p�esv�d�uje o opaku. A tak se opravdu musíme snažit, aby p�íští generace lidstva 

nestála p�ed problémy agrese v daleko širším rozsahu než dnes. 
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     P�i sekundární prevenci se již pracuje s jedincem, který ve v�tší �i menší mí�e je aktérem 

nežádoucího jevu, v našem p�ípad� agresivního chování. I zde je na prvním míst� rodinná 

výchova  a p�ístup rodi�� k dít�ti. Taktéž pedagogická výuka a pedagogi�tí pracovníci. Také 

zde d�ležitou formu hrají, jako v prvním p�ípad�,  besedy, diskusní po�ady a jiné spole�enské 

aktivity. Nejlepší formou po�ad� je po�ad, kde vystupuje nejen jedinec, který byl ob�tí 

agresora a jeho agresivního chování, ale i agresor sám nebo celá skupina agresor�.  

     Rodi�e a pedagogi�tí pracovníci by m�li být vzorem mládeži v chování. Jejich chování by 

m�lo posílit zdravé sebev�domí dít�te, ale ne jeho samolibost, nad�azenost nad ostatními 

d�tmi a z toho vyplývající agresivitu v��i druhým. Vyp�stovat v d�tech a mládeži 

odpov�dnost za své chování. Jak jsem zprvu uvedl, p�i sekundární prevenci se již zajímáme    

o dít� postižené. O dít�, které své sklony agresivnímu chování v jakékoliv form� už projevilo 

skutkem. A� drobným nebo závažným. P�i pomoci takto postiženým d�tem je t�eba pe�liv� 

volit prost�edky p�evýchovy. Je nutné spojovat principy primární a sekundární prevence. Je 

nanejvýš pot�ebné, aby sekundární prevenci provád�ly osoby s náležitým vzd�láním, pro d�ti 

d�v�ryhodné. Osoby, ke kterým mají d�ti kladný vztah, a které svým chováním utvrzují 

v d�tech pot�ebu zm�ny ve vlastním chování. Osoby, které vytuší podstatu problému 

jednotlivce nebo skupiny. V konkrétních p�ípadech je pak také d�ležitá spolupráce rodiny, 

pedagoga, výchovného pracovníka, psychologa, tedy všech, kte�í mají na dít� podstatný vliv. 

Ne nadarmo mají nap�íklad v n�kterých školách, p�edevším na západ od našich hranic, 

psychologické poradce, kte�í se snaží �ešit problémy nejen d�tské agresivity jako jednotlivce, 

skupiny, skupin, ale d�tské problémy obecn�. V naší zemi to obvykle bývá nadúvazek 

n�kterého �lena u�itelského sboru. Nelze se divit, že to p�íliš nefunguje. U�itel má u�it sv�j 

p�edm�t, i když jeho zájem a p�íkladné chování rovn�ž p�ispívá k rozvoji d�tské osobnosti. 

Mám dojem, že i tzv. pedagogická centra, která zastávala funkci poradc� p�i výchovných 

problémech d�tí, byla p�i rušení okres� a okresních školských ú�ad�, mnohde zrušena. 

       Prevence terciální  je již pouze prevencí následnou, nechci �íci mén� podstatnou, nebo� 

ve svých d�sledcích je prevencí nejsložit�jší, jelikož musí napravovat skutky již spáchané      

a napravovat postižené jedince a skupiny z �ad d�tí a mládeže, k �emuž slouží r�zná výchovná 

za�ízení - výchovné ústavy mládeže, d�tské domovy, diagnostické ústavy a centra. Práci         

v t�chto za�ízeních by m�li vykonávat pouze pat�i�ní pracovníci, kte�í dokáží odhadnout 

reakci narušeného jedince na zp�sob jeho p�evýchovy. Záleží na p�ístupu vychovatele, ale 

hlavn� rodi�� sociáln� narušených jedinc�, jelikož nejen p�ístup asociáln� zam��eného 

jedince je d�ležitý p�evýchov�, nýbrž i na vztahu rodi�� k takovému potomku. Citlivý            

a adekvátní p�ístup všech zú�astn�ných je základem úsp�šné resocializace tohoto jedince. 
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4.3 Programy prevence 

 
     Program prevence agresivního chování mládeže dnešní spole�nosti je dosti složitý, dosud 

neujasn�ný a v sou�asné dob� si asi jen t�žko �ekneme, že je pln� vy�ešen. Nebo� dnešní d�ti 

a mládež p�edevším jsou díky moderní technice zna�n� vynalézaví a i schopn�jší než dosp�lá 

populace. Mnohé skutky tak z�stávají dlouho skryté, �i nevyjdou najevo v�bec. Dá se 

konstatovat, že velký vliv na takovéto asociální chování d�tí má falešná soudržnost d�tí – za 

každou cenu si udržet své místo v kolektivu. V zásad� op�t nejd�ležit�jším programem je 

programová výchova v rodin�, která je málo využívaná. Rodi�e na své d�ti nemají �as nebo 

mají �asu málo a tuto prevenci p�enechávají na škole. Vytvo�ení správného zdravého 

rodinného prost�edí je jev v této usp�chané dob� tak�ka nereálný. Za vše op�t m�že agresivní 

chování naší spole�nosti. Prosadí se jen ten nejúsp�šn�jší, nejagresivn�jší a rodinné 

prost�edí, klima v rodin�, musí jít stranou. Musí se pod�ídit �ádu doby. 

     Programovou výchovu ve škole by m�li provád�t odborní pracovníci se zvláštní 

pedagogickou p�ípravou. Ale tito nejsou na všech školách p�ítomni a i tato prevence je ve 

školních za�ízeních opomíjena, nebo generace dnešních u�itel� a dnešních výchovných 

pracovník� nehodlá (dle nich) dublovat práci rodi�� s tím, že d�ti mají být správn� vychovány 

již v rodin�. Škola má vyu�ovat a ne vychovávat. Tedy za�azení morální výchovy,  po které 

volá �ást spole�nosti, do vyu�ování, je op�t prozatím v�c nereálná. 

     Programová výchova spole�nosti je další kapitola preventivní výchovy d�tí a mládeže. 

Sem by m�ly pat�it r�zné kulturní, sportovní a spole�enské akce, kde by d�ti a mládež m�ly 

dostatek prostoru pro své vyžití a pro svoji realizaci pod dohledem zkušených pracovník�. 

Tato prevence by m�la být dlouhodobá. Ne jen jednorázová akce za ú�elem spln�ní n�jakého 

úkolu. M�li by se na ní konstruktivním zp�sobem podílet zodpov�dní pracovníci státních 

institucí, obcí, mimoškolních za�ízení, všech typ� škol. Tím myslím i školy pro d�ti postižené 

n�jakým zp�sobem t�lesným nebo opožd�ným mentálním rozvojem. Protože i tolerantnost     

a správný postoj zdravé populace k postiženým jedinc�m je svým zp�sobem bojem proti 

opomíjení t�chto jedinc�, zábranou proti povyšováním nad nimi a tím i omezením 

agresivního chování v��i nim. V neposlední �ad� by se do tohoto programu m�li zapojit          

i rodi�e d�tí. Ale i zde státní orgány mnohdy apelují tím, že nebudou suplovat výchovu rodi�� 

a školních za�ízení. 
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     Jsou to také programy r�zných církevních spolk�, zájmových organizací a  dobrovolných 

sdružení, kdy nápl� volného �asu d�tí a mládeže je na prvním míst�. Tyto spolky jsou �asto 

organizovány rodi�i zú�astn�ných d�tí nebo d�tmi samými, vedenými t�mi staršími.  

        V neposlední �ad� je to také programová výchova ve všech masmédiích, která by krom� 

finálního cíle sledovanosti m�la myslet v mnoho p�ípadech i na výchovnou a p�íkladovou �ást 

svých publikací. Tvorba preventivního programu není jednoduchá v�c a zú�astn�ní by si m�li 

v prvé �ad� stanovit reálné cíle, kterých lze dosáhnout. Splnitelnost t�chto cíl� by m�la stát 

nad atraktivností t�chto program�. Samotný program pé�e musí vycházet z v�kové hranice 

dít�te, potažmo mládeže. Musí být dostupný v�kové kategorii d�tí, kterým je ur�en. Samotné 

d�ti a mládež se v n�m musí snadno orientovat, aby nedocházelo k odrazení dít�te jeho 

složitostí nebo nedošlo k jeho  špatnému pochopení a tím minutí se ú�inkem. Musí mít 

dostate�né lidské, odborné a finan�ní krytí, jelikož náro�nost t�chto program� není malá. 

Náro�nost t�chto program� je zna�ná. Ukon�ení každého preventivního programu by m�lo 

konstatovat, zda se dosáhlo stanoveného cíle, �i nikoliv. Pokud ano, m�žeme se zam��it na 

cíle složit�jší a v�novat se cíl�m p�ísn�jším a náro�n�jším nejen pro d�ti samé, ale p�edevším 

pro garanty tohoto programu. Pokud ne, je zapot�ebí zjistit, kde se stala chyba, p�ehodnotit 

stávající stanoviska a zhotovit  projekt nový, který by odpovídal pot�ebám d�tí, mládeže, 

celých rodin, tím celé spole�nosti.  Dít� by m�lo být aktivn� zapojeno do tohoto programu  

prevence by se nem�la omezovat jen na ohrožené d�ti, ale na d�tskou populaci a mládež 

všeobecn�. 

     M�lo by se využívat jak teoretických tak i praktických poznatk�, podporovat zdravý 

duševní rozvoj dít�te. Dbát o aktivní a mentální hygienu ve spole�nosti. Posílit vzájemnou 

spolupráci mezi všemi lidmi a povýšit všeobecný rozvoj spole�nosti nad osobní blaho jedince.  



45 / 48 

Záv�r 
 

     S pomocí mých reálných znalostí, studiem odborné literatury i spoluprací s r�znými lidmi   

pedagogického sm�ru jsem, se pokusil shrnout poznatky své dosavadní práce s d�tmi              

a mládeží. Práce s d�tmi a mládeží je práce i �innost velice závazná a nelze ji spojovat 

s byznysem, politikou a vychytralou prosp�šností této doby. Návrat k hodnotám, které 

vyznával ve své pedagogické praxi již Jan Ámos Komenský, je zcela ve shod� s dnešními 

pedagogickými principy a požadavky. Chování d�tí ve spole�nosti, škole, rodin� postrádá 

autoritu a vztahy k dosp�lým jsou zcela bez jakéhokoliv respektu nebo studu. Tomuto ovšem 

napomáhá i samotné chování dosp�lých jedinc�, kdy p�ekra�ování norem a hranic slušného 

chování je v nejednom p�ípad� dáváno za vzor jako zdroj úsp�chu a sebeprosazení. Tedy 

agresivní chování je up�ednost�ováno p�ed chováním slušným v mezích spole�enské morálky 

a zákon�. 

    Snahou a cílem této bakalá�ské práce bylo poukázat na zvyšující se výskyt agresivního 

chování v naší spole�nosti, zejména d�tí a mládeže, kdy roste po�et delikventního chování 

této populace. Mnohdy chování našich d�tí již p�ekra�uje meze zákona a stává se trestným. 

Také vzr�stající brutalita mladých pachatel� a snižující se v�ková hranice je více než 

alarmující. 

     P�í�iny t�chto sociáln� patologických jev� musíme hledat v celé naší spole�nosti. Musíme 

se zamyslet nad hodnotovým systémem této doby, kdy materiální blaho zcela p�evládá nad 

zachováním slušného chování a vzájemné sebeúcty.  

    P�í�iny agresivního chování d�tí a mládeže nelze jednozna�n� stanovit. U n�koho je 

agresivita již jako pud vrozená, u n�koho je vyp�stovaná rodi�i a u n�koho slouží jako projev 

sebeobrany. Domnívám se, že agresivní sklony  každého z nás jsou ovlivn�ny mnoha faktory. 

Zejména to v jakých sociálních podmínkách vyr�stáme a pohybujeme se. I když toto není 

vždy pravidlem. Prvotní roli ve výchov� by m�la hrát rodina obecn�, rodi�e, prarodi�e            

a sourozenci, poté škola a mimoškolní za�ízení, teprve na posledním míst� by m�la být parta, 

kamarádi. R�zná nedorozum�ní s rodi�i i ve škole jsou jenom výživným podhoubím pro r�st 

tohoto asociálního chování, zdrojem agresivních projev� ke spole�nosti, rodin�, škole a sv�tu 

v�bec. Proto bych vid�l prevenci agresivního chování d�tí a mládeže jako opat�ení 

p�edcházející následným nežádoucím jev�m. Výchovu v rodin� i škole musí spole�nost více 

zam��it k v�tší odpov�dnosti za své chování, uznávaní spole�enských hodnot, vnit�ním 

zábranám  
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Resumé 
 

    P�i volb� tématu mé práce jsem se nechal inspirovat dnešním stavem ve spole�nosti. Svými 

vlastními zkušenostmi p�i práci s d�tmi a mládeží. Jak jsem uvedl, zabývám se využitím 

volného �asu mládeže jako dobrovolný �inovník, což m� p�ivedlo na myšlenku pokusit se 

zjistit: pro� v�bec vzniká agresivita v dnešní spole�nosti, odkud se bere její nár�st, pro� 

nar�stá agresivních projev� mezi d�tmi navzájem, mezi d�tmi a dosp�lými nebo naopak          

i mezi jednotlivými dosp�lými mezi sebou. 

    Tato práce tedy ani nemá sloužit jako vý�et konkrétních p�ípad� agresivního chování, násilí 

mezi d�tmi a mládeží nebo násilného agresivního chování obecn�. Spíše má být tak trochu 

zamyšlením nad uvedeným tématem. I když k pochopení v�ci nelze opomenout, kam až vede 

nekontrolovatelná agresivita lidských jedinc�. Zjišt�ním, kde a pro� agresivita vzniká, zda je 

v sou�asné spole�nosti a dnešní dob� ješt� žádaná �i nikoliv. Objevila se až v posledních 

letech nebo je zde s námi od po�átku civilizací a sv�ta v�bec. Vyskytla se jako fenomén 

moderní doby nebo bylo toto chování d�íve p�ehlíženo, jeho negativnímu sm�ru nebyl 

p�ikládán takový význam jako dnes, kdy spole�nost, tyje z agresivního chování jedinc�           

i mamutích velkokoncern� na úkor slabších jedinc�. Toto chování se zd�raz�uje v ak�ních 

velkofilmech jako zdroj slávy a bohatství.  Propaguje se prost�ednictvím po�íta�ových her      

a podobn�. Pouze naoko nep�edstírá, že �ím je spole�nost vysp�lejší, je i citliv�jší  sama 

k sob� a svému okolí. 
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ANOTACE 

 
     Bakalá�ská práce „Agresivita jednotlivce a skupiny, p�í�iny a prevence“ se zabývá 

celkovým problémem agresivního chování naší spole�nosti, se zam��ením na následky tohoto 

asociálního projevu v chování d�tí a mládeže. Vlivem part na projev agresivity jednotlivce     

a naopak. Práce vychází z celkov� známých poznatk� s uvedením možnosti výchovné            

a pedagogicko-psychologické preventivní pé�e. 

 

Klí�ová slova 
   Agresivita, agrese, lidstvo, spole�nost, �lov�k, jedinec, dít�, prevence, brutalita, násilí, 

výchova, síla, p�ežití, spravedlivý, opravdový, nedotknutelný, úcta, vážnost, vina, trestný �in. 

 

 

ANNOTATION 
 
 
   This Bachelor work “Individual and group aggressivity, causes and prevention” is dealing 
with a global problem of aggressive behaviour in our society, focusing on the consequences   
of this asocial phenomenon in the behaviour of children and young people.It also concentrates 
on the gang impact on the aggressivity of an individual and vice versa. The thesis arises from 
general knowledge, stating the possibilities of educational and pedagogical-psychological 
preventive care. 
 
 
 
Key words:  

   Aggressivity, aggression, mankind, society, man, individual, child, prevention, brutality, 

violence, education, power, survival, just, real, untouchable, respect, dignity, guilt, offence. 
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