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Agrese 

� Zjevné, pozorovatelné chování

� Verbální (nadávky)

� Fyzická

Směrem k lidem

Směrem k sobě

Směrem ke zvířatům, materiálním věcem

� Impulsivní, situačně podmíněná

� Plánovaná, předem promyšlená



Emoce a agrese

�Zlost, úzkost, strach, pocity křivdy, bezmoci  

- agresivní chování

�Zlost na sebe, pocity selhání, viny, beznaděje

- autoagresivní chování
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Zlost 

Není špatná

�Dodává energie řešit problémy

�Dodává odvahu, abychom získali, co potřebujeme

�Dává ostatním najevo, že si musí dávat pozor

�Dovolit si prožívat zlost

Problém, když...

�Nezvládaná, často, silná

�Nedosahujeme svých cílů, problémy (vztahy, fyz. zdraví)
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Průběh zlostného afektu spojeného s agresí

Napětí 

Nárůst 

zlosti 

Výbuch 

Pokles zlosti 

Čas  

Síla zlosti  

Mrzutost 

Naštvanost 

Velká zlost  

Důsledky 



Rizikové faktory

� Geny, mentální retardace, poruchy autistického spektra

� Vývojové faktory - období I. a II. vzdoru

� Nevyvinutá řeč - neumí verbalizovat myšlenky, vyjádřit potřeby

� Výchova  - napodobování

„Když ti dá někdo dá ránu, tak ji musíš dvakrát vrátit.“

� Výchova - hyperprotektivita

� Stresující zážitky - narušená potřeba bezpečí, týrání, šikana

„Jsem slabý, druzí lidé jsou zlí, svět je krutý.“

„Abych přežil, musím být tvrdý.“ - kompenzační agresivita 

� Vliv vrstevníků, alkohol, drogy

� PC hry a televize (násilná tématika)



Sebepoškozování

� Řezání, pálení, bití sebe, anorexie, alkohol a drogy

� 15 až 16 let, asi 10 až 15%, asi 1/3 méně než 5 let

� Více ženy

� Úleva od silných emocí

(zlost na sebe, pocity viny, selhání, bezmoc) 

� Získání pozornosti

� Forma „očištění“ (sexuální zneužívání – „jsem špatná“)

� Příslušnost k subkultuře (EMO, Gothic)



Bludný kruh sebepoškozování



Prevence

� Naplňování fyziologických potřeb  

� Naplňování emočních potřeb (bezpečí, přijetí, oceňování, 
sebeurčení, zájem, pozornost)

� Pozitivní modely chování rodičů

� Eliminace rušivých podnětů (teplota, hluk)   

� Nepřetěžovat

� Tělesný pohyb a jiné ventily (bubnování)

� Komunikační dovednosti 

� Medikace



Terapie

� Terapeutický vztah (4 bazální potřeby, metafora „vítr a slunce“)

� Edukace – „zlost je normální..., nejsi špatný/zlý...“

� Zvědomění dlouhodobých pozitivních a negativních důsledků

(nevýhody a výhody z agresivního chování)

� Když není motivace ke změně u dítěte, terapie nefunguje

� Poté zaměření jen na rodiče

� Práce s celým rodinným systémem



KBT - vzájemně se ovlivňující složky

Myšlení Emoce

Tělo Zjevné chování



Myšlení

O. strká do 
stolu a 

shazuje mi 
panáčky

Dělá mi to 
naschvál, 
chce mě
rozčílit 

Vztek (9)  

O. strká do 
stolu a 

shazuje mi 
panáčky

Asi musí
pořád něco 
dělat a líbí
se mu ten 

zvuk

Vztek (4) 



Emoce 

� Uvědomění

� Sopka emocí

� Medikace

(Bělohlávková, 2012)



Tělo 

� Uvědomění si tělesných reakcí

� Dýchání do břicha (nejdříve výdech)

� Svalová relaxace



Pozorovatelné chování

� Když se rozčílíš, co bys mohl udělat jiného než někomu 

nadávat, něco rozbít, nebo někoho fyzicky napadnout? 

� Verbální vyjádření zlosti („Naštvalo mě, že jsem prohrál!“)

� Odvedení pozornosti (např. hra na tabletu)

� Odchod a kontrolované vybití zlosti na bezpečném místě



Metoda trhání papíru 
(Sedlářová, Roblová, Slabá, 2015)



Převedení agrese na věc
(Sedlářová, Roblová,  Slabá, 2015)



A co rodiče?

� Ovládat vlastní emoce – zůstat v klidu

� Vytvořit vhodné prostředí

� Zamyslet se nad příčinami  a ty eliminovat

� Motivační systém 

� Reagovat na známky nárůstu zlosti 

� Jak reagovat, když je dítě v afektu? 

� Doprovodit dítě do bezpečné místnosti

� Nevšímat si dítěte, ...pozornost, když je dítě v klidu

� Poté nevyčítat, mluvit o afektu až dítě „vychladne“

� Když nic nezabírá smířit se s tím, udělali jsme maximum a chránit 
sebe sama, své nejbližší a majetek... (terapie pro rodiče)



Děkuji za pozornost


