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Úvod

Tato diplomová práce se zabývá vztahem destruktivity a práva. Toto téma mě

zaujalo během seminářů Sociální  psychologie,  kde jsem se seznámila  s díly Freuda,

Fromma,  Sartra,  Baumanna,  Lorenze,  Arendtové  a  dalších  psychologů,  sociologů  a

filosofů. Otázka destruktivity se v průběhu posledních několika desítek let stává stále

více aktuální. Fromm v předmluvě ke své slavné knize Anatomie lidské destruktivity

mluví  o  „vlně  destruktivity,  která  zaplavuje  svět“1,  přičemž  za  jednu z jejích  příčin

považuje to, že lidé moderní doby mají sice více možností projevit svou individualitu,

ale současně jsou i  více osamoceni  a izolováni,  a proto mají  „strach ze svobody“ a

pokoušejí se takové svobodě i prožívání vlastního života uniknout. Jedním z takových

úniků je právě destruktivita. 

Arendtová  se  také  zamýšlí  nad  budoucností  lidstva  a  upozorňuje  na  rizika

masové společnosti, která směruje k byrokratizaci a tím umožňuje vznik banálního zla,

kterého si už nikdo nevšímá a necítí se za ně spoluodpovědný. Karstedtová se v článku

Democracy, Values, and Violence: Paradoxes, Tensions and Comparative Advantages

of  Liberal  Inclusion2 domnívá,  že  vysoký  výskyt  násilí  v současnosti  souvisí

s pokračováním procesu individualizace, který přinesla demokracie. Většina autorů se

soustřeďuje na hrozbu totalitarismu, to je však jen jeden z problémů, které souvisejí s

destruktivitou.  Nových  nebezpečí,  která  hrozí  dnešní  společnosti,  si  všímají  i  další

autoři, o kterých se zmíním později. Destruktivitě věnuje pozornost i laická veřejnost –

hodně  se  diskutuje  o  násilí  a  agresi  ve  filmech  a  počítačových  hrách,  každodenní

dávkou násilí nás zásobuje i televizní zpravodajství, tisk a internet. Násilí a agrese se

samozřejmě vyskytují i v běžné realitě a téměř každý z nás se s nimi již setkal.

Cílem této práce je popsat destruktivitu, její projevy ve společnosti a její vztah k

právu.  V první kapitole  charakterizuji  destruktivitu  a agresi  ve společnosti,  vymezím

základní pojmy, které se jich týkají, popíšu agresi u zvířat a lidskou agresi a zmíním se

o polemice mezi odborníky, kteří vidí agresi jako naučenou, a těmi, kteří ji vidí jako

vrozenou. V druhé kapitole  rozeberu jednotlivé projevy destruktivity  ve společnosti.

Agresivní chování a jeho projevy jsou nebezpečné jak pro život a zdraví jednotlivců, tak

1FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 521 s. ISBN 80-
7106-232-4, s.7.
2KARSTEDT,  Susanne.  Democracy,  Values  and  Violence:  Paradoxes,  Tensions,  and  Comparative
Advantages of Liberal Inclusion.  In: Annals of the American Academy of Political  and Social Science. Vol.
605,  Democracy,  Crime  and  Justice. Sage  Publications,  Inc.,  May  2006,  s.  50-81.  Dostupné  z:
http://ann.sagepub.com/content/605/1/50.full.pdf+html
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pro udržování řádného chodu společnosti, proto je nutné je regulovat a zamezovat jim.

V třetí kapitole se zaměřím na zhodnocení právní úpravy a pokusím se zjistit,  zda je

přizpůsobena současnému stavu společnosti a míře latentní i projevené destruktivity a

zda dokáže dostatečně zabránit agresivnímu chování a zejména páchání nejzávažnějších

násilných trestných činů. Budu se věnovat prevenci trestných činů, tedy jejich eliminaci

ještě před jejich spácháním. Také si budu všímat možností nápravy, tedy zda je trest

způsobilý  dosáhnout  výsledku,  který  se  od  něj  očekává,  tj.  zda  poskytuje  ochranu

společnosti,  má  preventivní,  represivní  a  výchovný  účinek  a  zda  plní  i  generálně

preventivní funkci.  Využiji  i  pohledu psychologie,  sociologie,  sociální  psychologie a

jiných oborů a pokusím se zodpovědět otázku, jakou roli v této problematice hrají i jiné

normativní  systémy  jako  morálka  a  náboženství.  Tři  kapitoly  práce  zároveň  svým

obsahem odrážejí  tři  oblasti  zájmu,  které  se  neustále  navzájem ovlivňují  a  společně

vytvářejí konečnou podobu agrese: jsou jimi člověk, kultura a zákon. 

Ve své  práci  budu vycházet  zejména  z definice  destruktivity  podle  Fromma.

Pozornost  budu  věnovat  především  dvěma  Frommovým  publikacím,  Strachu  ze

svobody3 a Anatomii lidské destruktivity.4  První z nich je sondou do duše moderního

člověka,  který  se  neumí  vyrovnat  s novým  pocitem  izolace  a  bezmoci,  cítí  se  být

vnějším  světem  ohrožen  a  na  toto  ohrožení  reaguje  mezi  jiným  i  snahou  o  jeho

destrukci.  Druhá kniha obsahuje obsáhlé pojednání o destruktivitě,  jejích kořenech a

projevech. I když od vydání Strachu ze svobody uplynulo 73 let a od vydání Anatomie

lidské destruktivity 41 let, zdá se, že otázky v nich nastolené jsou v současnosti možná

ještě  aktuálnější  než  v době jejich  první  publikace.  S Frommem nelze  souhlasit  bez

výhrady.  Mnoho odborníků považuje jeho vyobrazení  destruktivity a jejích příčin za

příliš zjednodušené, nebo s ním nesouhlasí vůbec. Přinejmenším však Freudův žák ve

svém díle poskytuje dobrý základ pro zkoumání tématu a zároveň poukazuje na závažné

problémy dnešní společnosti, kterými se chci dále zabývat. Další výhodou Frommových

prací, zejména jeho Anatomie lidské destruktivity, je, že se snaží zkoumat destruktivitu,

agresi  a  násilí  co  nejkomplexněji  a  využívá  při  tom poznatků  mnoha  oborů  včetně

psychologie,  sociologie,  neurofyziologie,  etologie,  paleontologie  a  antropologie.  Je

nutno  dodat,  že  Frommovou  specializací  je  psychoanalýza,  a  proto  jeho  práce

předkládají jenom stručnější poznatky z jiných oborů.

3 Strach ze svobody byl v roce 1941 vydán v Spojených Státech pod názvem  Escape from Freedom, ve
Velké Británii pod názvem The Fear of Freedom.
4FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993, 160 s. ISBN 80-206-0290-9; FROMM, Erich.
Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 521 s. ISBN 80-7106-232-4.
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Při  psaní  práce  jsem  použila  analyticko-syntetickou  metodu,  pomocí  níž  se

snažím vypořádat se s poznatky různých oborů. V závěru formuluji a shrnuji svá zjištění

prostřednictvím indukce. 

1. Destruktivita ve společnosti

1.1 Vymezení klíčových pojmů

Nejprve je třeba vymezit základní pojmy, se kterými se v této diplomové práci

budeme setkávat.  Agresivita je „dispozicí k agresivnímu chování“5.  Čím vyšší mírou

agresivity člověk disponuje,  tím vyšší  je pravděpodobnost,  že  se v konkrétní situaci

zachová agresivně. Její korigování je možné sebekontrolou, která je důsledkem vlivu

společenských norem a také hodnotového systému jednotlivce.

Agrese  je „forma chování,  jehož cílem je záměrně někoho poškodit  nebo mu

ublížit“6 neboli  „úmyslné  chování,  které  je  namířeno proti  druhé osobě a  které  má

takové  následky,  jež  jsou  této  osobě  nepříjemné.“7 Jejím  synonymem  je agresivní

chování.  Obsáhlejší definici agrese poskytuje Nakonečný, podle kterého jde o „útočné

chování,  které  může  mít  formu  ‚vzteklou‘  a  nepřátelskou  (hostilní),  směřující  k

poškození druhé osoby či k jejímu zničení (poškození může být fyzické nebo symbolické,

např. poškození osobní pověsti a cti pomluvou), nebo může mít formu instrumentální,

kdy  vystupuje  bez  doprovodných  afektů  a  nepřátelských  postojů  jako  druh  sociální

techniky,  jejímž  účelem  je  někoho  ovládnout,  k  něčemu  ho  donutit,  prosadit  se  a

podobně.“8 Agrese  má  mnoho  různých  projevů,  je  ji  však  třeba  odlišit  od  jiných

útočných  chování,  jako  například  lovení.  Konkrétní  podoba  agresivního chování  je

výsledkem působení vrozených předpokladů, socializace a dané situace9. O oblastech,

které mají vliv na agresivní chování, píše Čermák: „(...)byly zjištěny souvislosti mezi

postoji vůči násilí, styly identity, hodnotami a osobními charakteristikami adolescentů.

5ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998, 204 s. ISBN 80-902614-1-8,
s.13.
6ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. op. cit. ,s.12.
7KOSEK,  Jan.  Člověk  je  (ne)tvor  společenský.  Kapitoly  ze  sociální  psychologie.  Praha:  Argo  a  Praha:
Dokořán, 2004, 256 s. ISBN 80-86569-85-3, s. 241.
8NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. 2. vyd., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009, 624 s. ISBN 
978-80-200-1680-5, s. 121.
9Vliv situace viz Milgram, Zimbardo, Bauman.
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Jejich  vliv  na  agresivní  chování  není  však  přímý,  nýbrž  složitě  zprostředkovaný

vzájemnými propojeními mezi nimi.“10

Násilí  je „záměrný pokus fyzicky někomu ublížit“,  je tudíž „jedním z projevů

agrese v chování“11. Násilí je pojem, jímž se zabývá i trestní právo. Neposkytuje však

jeho definici  a  jediné ustanovení,  které  jej  zmiňuje,  je  §119 zákona č.  40/2009 Sb.

Trestního  zákoníku,  které  stanoví,  že  „trestný  čin  je  spáchán  násilím  i  tehdy,  je-li

spáchán  na  osobě,  kterou  pachatel  uvedl  do  stavu  bezbrannosti  lstí  nebo  jiným

podobným způsobem.“12 Komentář  k  trestnímu zákoníku  říká:  „Pojem násilí  není  v

zákoně definován. Při jeho výkladu je třeba vzít vždy v úvahu souvislost, v níž je znaku

„násilí“ použito.“13 Doktrinální  výklad pojmu násilí  ovšem existuje. Jelínek definuje

násilí jako „fyzický útok na určitou osobu nebo věc.“14 Komentář k trestnímu zákoníku

charakterizuje  násilí  jako „použití  fyzické síly  k překonání  nebo zamezení  odporu“15,

přičemž tento odpor může být kladený nebo očekávaný, a může být zaměřen přímo proti

osobě, která je k něčemu nucena, proti osobě jiné nebo i proti věci. Zatímco Jelínkova

definice  je  v  zásadě  shodná  s  definicemi,  které  poskytuje  psychologie,  komentář

poskytuje definici odlišnou. Je tomu tak, protože trestní právo většinou směruje definici

násilí k instrumentální agresi16, zatímco emocionální agresi, kdy ublížit jinému je cílem

samým o sobě a nikoliv pouhým prostředkem, popisuje spíše jinými pojmy,  jako je

vražda, zabití a ublížení na zdraví. Násilí je totiž v těchto pojmech zahrnuto vždy a není

ho proto třeba zvláště vyčleňovat. Trestní právo také rozlišuje mezi použitím násilí a

pohrůžkou  násilí,  například  v  §  159  odstavci  2  trestního  zákoníku,  který  se  týká

nedovoleného přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy nebo v § 164 odstavec 3,

který  upravuje  neoprávněné  odebrání  tkání  a  orgánů.  Pohrůžka  násilí  neboli  vis

compulsiva je psychické působení, které se uplatňuje alternativně vedle použití násilí. 

Destruktivita  je opakem konstruktivity  a dispozicí  k otevřenému agresivnímu

chování. Podobně jako agresivita má latentní povahu a nemusí se nikdy projevit. Je však

vždy  negativním  trendem,  a  pokud  se  projeví,  je  v  rozporu  s  morálním  kodexem.

10ČERMÁK,  in:  ČERMÁK,  Ivo,  HŘEBÍČKOVÁ,  Martina,  MACEK,  Petr.  Agrese,  identita,  osobnost. Brno:
Psychologický ústav Akademie věd ČR a Tišnov: Sdružení SCAN, 2003, 315 s. ISBN 80-86620-06-9, s.13.
11ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. op. cit. ,s.12.
12§119 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
13ŠÁMAL, Pavel A KOL. Trestní zákoník I. §1 až 139. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, 1303 s. 
ISBN 978-80-7400-109-3, s. 1162.
14JELÍNEK, Jiří A KOL. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, 968 s. ISBN 978-80-87576-64-9, 
s.8.
15ŠÁMAL, op. cit., s. 1162.
16Viz níže.
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Fromm destruktivitu interpretuje jako maligní agresi, která je opakem benigní obranné

agrese  sloužící  k  zachování  jedince  a  druhu.  Destruktivita  je  podle  něj  spojena  s

požitkem  ze  zabíjení,  ničení  a  krutosti.  Je  ničivá,  a  nejenomže  jejím  účelem  není

zachování jedince ani druhu, ale účel úplně chybí. Tato práce Frommovu interpretaci do

jisté  míry  přebírá  a nezabývá  se  detaily  problematiky  pojmu,  které  jsou  zřejmé

například z námitky Poněšického: „Teoreticky vzato je otázkou, zda je nutné rozlišovat

mezi dvěma různými druhy agrese, jednou přirozenou, biofilní, a druhou destruktivní až

nekrofilní, či zda se jedná pouze o novou kvalitu či formu agrese vycházející ze stejného

agresivního potenciálu.“17

1.2 Druhy agrese

Nejčastějším  dělením  užívaným  v  sociální  psychologii  je  dělení  agrese  na

emocionální  a  instrumentální.  Emocionální  agrese  je  cílem  sama  o  sobě,  zatímco

instrumentální  je  prostředkem  k  dosažení  jiného  cíle.  Emocionální  agrese  je

charakteristická  přítomností  silné  negativní  emoce,  například  hněvu,  často  má

impulzivní povahu. K instrumentální agresi vždy dochází po předchozí úvaze nebo na

základě předem připraveného plánu. Dále lze agresi dělit na agresi přímou a nepřímou.

Přímá agrese má podobu přímeho útoku na objekt agrese, nepřímá agrese může spočívat

například v ničení jeho majetku. Čermák dělí agresi na fyzickou a slovní.18 Fyzickou

agresí je například úder nebo kopnutí,  slovní agrese může mít formu pomluvy nebo

posmívání. Kosek uvádí dělení na agresi probíhající pouze v myšlenkách, agresi proti

věcem a agresi  proti zvířatům a lidem.19 Fromm rozlišuje dva druhy agrese: benigní

obrannou agresi, která slouží k zachování života a vyznačují se jí jak lidé, tak i zvířata, a

destruktivní, ničivou touhu zabíjet, která je specificky lidská. Účelem benigní agrese je

přežití  jedince  a  zároveň i  přežití  druhu,  zatímco  maligní  agrese je  typická  absencí

účelu. To, že jde ve druhém případě o agresi specificky lidskou, však ještě nemusí nutně

znamenat, že jde o agresi přirozenou, resp. všem lidem vrozenou.

17PONĚŠICKÝ, Jan. Agrese, násilí a psychologie moci v životě i v procesu psychoterapie. 2. vyd. Praha: 
Triton, 2010, 172 s., ISBN 978-807-3873-783, s.33.
18ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. op. cit. ,s.11.
19VONDRÁČEK, in:  KOSEK, Jan.  Člověk je (ne)tvor společenský. Kapitoly ze sociální psychologie.  Praha:
Argo a Praha: Dokořán, 2004, 256 s. ISBN 80-86569-85-3, s. 241.
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1.3 Polemika o lidské přirozenosti

Pro zkoumání  agrese je  zcela  zásadní  otázka,  o  které  se  vedou spory již  od

antiky – otázka, zda je agrese lidem vrozená. Zajímavé teorie nabízejí dvě významné

osobnosti  novověku, které zároveň výstižně charakterizují  obě krajní možnosti.  Jako

špatného vidí člověka anglický filozof Thomas Hobbes, který jej popisuje ve svém spisu

s názvem  Leviathan.  Člověk  je  podle  Hobbese  především  egoistou,  kterému  záleží

jenom na vlastním zachování a prospěchu. Každý člověk je nepřítelem každého člověka

a všichni žijí v neustálém strachu a nebezpečí násilné smrti. Život člověka je ošklivý,

brutální a krátký.20 Přirozený stav společnosti má podobu války všech proti všem, kde je

člověk člověku vlkem. Proto člověk dobrovolně uzavírá společenskou smlouvu, kterou

se vzdává svého přirozeného práva činit  cokoli,  co se mu zachce, a zároveň získává

záruku,  že  jeho  život  bude  pod  ochranou  a  bude  tak  moci žít  ve  větším  pohodlí.

Hobbese silně kritizuje Jean-Jacques Rousseau, zastánce teorie „dobrého člověka“. Na

základě zpráv o pozorováních chování divochů shledává u člověka v přirozeném stavu

spíše  dobré  vlastnosti,  jejichž  základem  je  pud  sebezáchovy  a  přirozená  schopnost

soucitu,  a  soudí,  že  divoch  je  zlatým  středem  mezi  krajními  extrémy,  které  jsou

představovány hloupými zvířaty řídícími se instinkty a dekadentní civilizací se svým

zhoubně vzdělaným civilizovaným člověkem. Morálka divocha je vrozená, vzniká jako

důsledek instinktivního odporu, který pociťuje, když vidí utrpení jiného, a tento odpor

v něm  vyvolává  empatii  a  soucit.  Kořeny  civilizace  mají  původ  v konání  prvního

člověka, který si ohradil kousek země, řekl „toto je moje” a našel lidi dostatečně naivní,

aby mu uvěřili. Země, která neměla patřit nikomu a její plody, které patřily všem, se pro

futuro  stávají  předmětem  vlastnictví.  Lidská  civilizace  se  vyznačuje  vytvářením

nerovnosti, nenávisti a negativních emocí, jako je chamtivost nebo závist. Vlastnictví

tak  dovedlo  lidstvo  ke  zločinům,  vraždám,  válkám,  a  dalším  hrůzám.  Zajímavý  je

Rousseaův  komentář  k technologickému  pokroku:  tento  pokrok  narušuje  možnost

člověka uzavřít opravdové přátelství a nahrazuje jej závistí, strachem a nedůvěrou. Dle

mého názoru je to výstižná předpověď budoucího příchodu konzumní společnosti o dvě

století později.

Obdobný pohled na lidskou přirozenost najdeme i u Ericha Fromma21. Fromm si

podobně jako Rousseau všímá zpráv o chování primitivních lovců a nachází  mnoho

20 Nasty, brutish and short. 
21Viz FROMM, Anatomie lidské destruktivity. 
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společenských systémů s nízkou mírou agrese. Proto tvrdí, že k většímu rozšíření agrese

dochází až s rozvojem civilizace. Jak jsem již uvedla výše, Fromm rozlišuje dva druhy

agrese: obrannou, která slouží k zachování života a vyznačují se jí jak lidé, tak i zvířata,

a destruktivní,  tedy ničivou touhu zabíjet, která je specificky lidská. Účelem benigní

obranné agrese je přežití jedince a zároveň i přežití druhu, zatímco maligní agrese nemá

žádný  účel.  Fromm  toto  dělení  nachází i  u  Sigmunda  Freuda,  který  rozlišoval  dva

biologicky univerzální pudy – pud života a pud smrti, vášnivou touhu ničit, neboli Eros

a Thanatos. Podle Fromma Freud tímto dělením překonává své dřívější  zaměření  na

pudy a  ve skutečnosti  zobrazuje dvě vášně,  ze  kterých ani  jedna  není  fyziologická,

neboť jde právě o lásku a destruktivitu.  I když se Fromm od Freudových myšlenek

odchyloval,  pro  úspěchy  ve  zkoumání  nevědomí  považoval  Freuda  za  „architekta

moderního věku“ spolu s Albertem Einsteinem a Karlem Marxem.  Fromm odmítnul

Freudovo vysvětlování všeho chování na základě hnací síly sexuálního pudu22, protože

je podle něho nutné rozlišovat instinkty, které jsou odpověďmi na fyziologické potřeby

člověka, a vášně, které tkví v charakteru člověka a jsou reakcí na existenční potřeby.

Vášněmi  jsou  například  touha  po  lásce  a  svobodě,  ale  i  touha  ničit,  sadismus  a

masochismus nebo touha po majetku. Fyziologické potřeby přitom pociťují všichni lidé

úplně stejně, ale u vášní to už tak není, protože v různých lidech dominují různé vášně. 

Jak se Rousseau staví proti Hobbesovi, tak Fromm nachází oponenta v Konradu

Lorenzovi. Lorenz, rakouský zoolog, etolog a ornitolog,  vydal  v roce  1963 publikaci

Takzvané zlo, která především na základě analogií mezi lidskou a zvířecí rasou popisuje

agresivitu jako vrozený pud, kterému sice nelze zamezit, ale lze jej odvést jinam. Je to

přibližně  ve  stejné  době,  kdy  Fromm  vydává  Lidské  srdce,  a  ve  své  další  knize,

Anatomii  lidské  destruktivity,  Fromm Lorenzovy závěry silně  kritizuje  a  namítá,  že

lidské  chování  není  možné  do  takové  míry  vysvětlovat  na  základě  chování  zvířat.

Samotnou lidskou přirozenost ovšem Lorenz za špatnou nepovažuje: „přirozené sklony

člověka  nejsou  vůbec  tak  špatné.  Člověk  od  mládí  není  vůbec  tak  zlý;  není  pouze

dostatečně  dobrý  vzhledem k  požadavkům moderního  společenského  života.“23 Také

Norbert  Elias  tvrdí,  že  pud agresivity  je  přirozenou funkcí  organismu.  Tato  funkce,

která v sobě zahrnuje např. i krutost, radost z ničení a utrpení druhých a osvědčování

tělesné převahy, se u společností na různých stupních postupně transformuje. Ve 13.

století bylo podle Eliase vybíjení agresivity společensky přijatelné: „Vybíjení krutosti

22Také pozdější dualistické rozdělení na pud života a pud smrti.
23LORENZ, Konrad. Takzvané zlo. Praha: Mladá fronta, 1992, 240 s. ISBN 80-204-0264-0, s. 210.
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nebylo  vylučováno  ze  společenského  styku  a  společnost  jej  neodsuzovala.  Radost

z mučení  a  zabíjení  druhých  byla  velká  a  byla  to  společensky  povolená  radost.

Společenská struktura dokonce v tomto směru vyvíjela jistý tlak, činila takovéto chování

do určité míry nezbytným a vzbuzovala dojem jeho účelnosti.“24 Postupně však dochází

k usměrňování  chování  ve  smyslu  civilizace,  společnost  některé  afekty  včetně

agresivních projevů odsuzuje a jedinec musí tyto afekty tlumit. Potlačovaní vášní, které

vybízejí k fyzickému násilí, souvisí s vytvářením monopolních institucí fyzického násilí

a  s rostoucí  stabilitou  ústředních  společenských  orgánů.  U  člověka  se  pod  tlakem

společnosti postupně vyvíjí sebekontrola: „Část napětí a vášní, které se kdysi vybíjely

přímo v bojích, musí nyní člověk zvládat sám v sobě.“25 Ale pořád ještě potřebuje vybíjet

své  afekty:  „Bojechtivost  a  agresivita  nacházejí  svůj  společensky  dovolený  výraz

například ve sportovních utkáních. A projevují se především v „přihlížení“, například

ve sledování  boxerských zápasů, v identifikaci  formou denního snění  s těmi několika

málo  jedinci,  kterým  je  k vybíjení  afektů  poskytnut  přiměřený  a  přesně  vymezený

prostor.  Uvolňování  afektů  při  sledování,  nebo  dokonce  při  pouhém  poslechu,y

například rozhlasového zpravodajství,  je  zvlášť charakteristickým rysem civilizované

společnosti. Má svůj podíl na rozvoji literatury a divadla a rozhodující význam pro roli

kina  v našem  světě.  Už  ve  výchově,  v pravidlech  podmiňování  mladého  člověka,  je

zahájena přeměna toho, co původně vystupovalo jako aktivní, často agresivní projev

slasti,  v pasivnější,  kultivovanější  slast  z přihlížení,  tedy  v pouhou  zrakovou  slast.“26

Člověk tedy jako náhradu reálného násilí  užívá snů, knih a obrazů. Elias  tak nabízí

praktický význam například i násilných filmů. Popisuje i jakýsi poruchový vývoj, ke

kterému ve společnosti  potlačující  afekty dochází u jedinců, které se nepodaří  řádně

„civilizovat“: „V jiných případech mohou být jednotlivé pudy vinou těžkých konfliktů, do

nichž se ještě neotesaná, afektivní a vášnivá povaha mladého lidského stvoření na cestě

přetváření v ‚civilizovanou‘ bytost nevyhnutelně dostává, natolik pokřiveny,  že jejich

energie nachází nežádoucí východiska jen postranními cestami v nutkavých činech a

jiných poruchových jevech. V dalších případech plynou takto proměněné energie do

24ELIAS, Norbert.  O procesu civilizace, Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 1: Proměny chování
světských horních vrstev na Západě. Praha: Argo, 2006, 340 s. ISBN 80-7203-838-9.
25ELIAS, Norbert. O procesu civilizace, Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 2: Proměny 
společnosti. Nástin teorie civilizace. Praha: Argo, 2007, 353 s. ISBN 978-80-7203-962-3, s. 248.
26ELIAS, Norbert.  O procesu civilizace, Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 1: Proměny chování
světských horních vrstev na Západě, op. cit., s.277.
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nekontrolovaných  a  jednostranných  náklonností  a  nenávistí,  do  kuriózních  zálib  a

koníčků.“27

Teorie  Eliase  o  tlumení  afektů  v procesu  civilizace  je  v  přímém  rozporu  s

teoriemi Fromma a dalších, kteří agresivitu nepovažují za součást lidské přirozenosti  a

přirozený pud, který zahrnuje krutost, radost z ničení a utrpení druhých. Fromm namítá,

že  sice  existuje  mnoho  lidí,  kteří  mají  potěšení  z krutosti,  tento  jev  však  připisuje

sadistickým lidem, sadistickým kulturám a zvláštním situacím,  ve kterých se můžou

ocitnout kultury nesadistické: „Tak například zjišťujeme, že se sadismem se mnohem

častěji setkáme u frustrovaných lidí a v sociálních vrstvách, které se cítí bezmocné a

mají málo životních radostí, jako například u nejnižší třídy v Římě, která byla za svoji

materiální bídu a sociální bezmocnost odškodňována sadistickými hrami - nebo také u

německé nižší střední třídy, z jejíž řad se rekrutovali nejfanatičtější Hitlerovi stoupenci.

Se  sadismem se  také  setkáváme u  vládnoucích  tříd,  které  se  cítí  ohroženy  ve  svém

vládnoucím postavení a ve svém vlastnictví nebo u potlačených skupin, které dychtí po

pomstě.“28 Jak již bylo zmíněno, ze zpráv o primitivních lovcích Fromm usuzuje, že

existují  i  primitivní  společnosti  bez  agresivity,  proto  považuje  maligní  agresi za

naučenou.   Eliasovi  lze  namítnout  i  to,  že  usměrňování  chování  členů  společnosti

nemusí  nutně  korelovat  s  vytvářením  vnitřního  tlaku  v  důsledku  potlačování  jejich

afektů.  U  mnohých  primitivních  lovců,  nebo  například  i u  Mongolů  je  chování

usměrňováno  například  formou  rozsáhlých  systémů  tabu  a  rituálů,  které  řídí  téměř

každý  pohyb,  a  přece  v  těchto  případech  nemusí  u  členů  společnosti  docházet  ke

hromadění  vnitřního  tlaku  v  jehož  důsledku  by  docházelo  ke  vzniku  větší  míry

agresivity.  Eliasovu teorii  dle mého mínění  nelze aplikovat  obecně na  všechny typy

společnosti.29

Spor  o  povaze  agrese  není  vyřešen  ani  v  současnosti,  pořád  přetrvávají  dva

tábory.  Podle  mého  názoru  je  pro společnost  výhodnější  na  agresi  nahlížet  jako na

naučenou. Pokud bychom beze zbytku přistoupili  na názor, že agresivita je vrozená,

nedala by se nijak výrazně ovlivnit.  „Platí-li,  že agresivita  člověka má také pudový

základ, jak se snaží dokázat K. Lorenz (1966) a další etologové, znamená to, že musí být

také odreagovávána a že se lidi od sebe liší v tomto směru jen různým potenciálem

27ELIAS, Norbert. O procesu civilizace, Sociogenetické a psychogenetické studie. Díl 2: Proměny 
společnosti. Nástin teorie civilizace, op. cit., s.249.
28FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 521 s. ISBN 
80-7106-232-4, s. 138.
29Viz  podkapitola Agrese u lidí.
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agrese a různými způsoby, kterými své agresivní chování projevují.“30 Pohled na agresi

jako na vrozenou nejenže poskytuje málo naděje na snížení její míry, ale mohl by vést

k jejímu vnímání jako sebenaplňujícího se proroctví,  o němž píše Robert K. Merton:

„veřejné definice situace (proroctví či předpovědi) se stávají integrální součástí situace,

čímž ovlivňují následný vývoj. To je pro lidské záležitosti příznačné. Ve světě přírody,

jehož  se  nedotkly  lidské  ruce,  se  s  něčím  takovým  nesetkáme.  Předpovědi  návratu

Halleyovy komety nemají na její oběžnou dráhu vliv. Ale kolující zvěsti o nesolventnosti

Millingvillovy  banky  skutečný  výsledek  ovlivnily.  Proroctví  o  krachu vedlo  k  svému

naplnění.  Vzorec  sebenaplňujícího  se  proroctví  je  tak  běžný,  že  každý  máme  svůj

oblíbený  příklad.  Vezměme  si  případ  nervozity  před  zkouškou.  Nervózní  student,

přesvědčený o tom, že určitě propadne, věnuje více času starostem než studiu, a není se

co divit, že pak podá slabý výkon. Původně neodůvodněná úzkost se přemění ve zcela

oprávněný strach.“31 U člověka, který by věřil, že je mu agresivita vrozená a že jejím

projevům nemůže zabránit, bychom se tak nemohli divit, že se o to ani nepokouší nebo

že jsou jeho pokusy o sebekontrolu neúspěšné. I když se však přikloníme k naučené

agresi, je nevyhnutelné zabývat se oběma výše zmíněnými pohledy, protože dosavadní

poznatky  prokazují,  že  agresivní  chování  ovlivňují  jak  biologické  faktory,  tak

socializace a konkrétní okolnosti situace, ve které dojde k takovému chování.

1.4 Agrese u zvířat

Jak u lidí,  tak i u zvířat shledává Fromm benigní agresi sloužící k zachování

života jedince i druhu, zatímco maligní agresi zahrnující požitek z ničení, zabíjení a

krutosti  připisuje pouze lidem. Obranná benigní  agrese se projevuje ve formě útoku

nebo útěku v situacích, kdy jsou ohroženy životní zájmy zvířete, kterými jsou zejména

potrava, mláďata, přístup k samici a životní prostor. Požitek z ubližování se u zvířat

vyskytuje  zřídka32,  často  však  u  nich  můžeme  pozorovat  určité  specifické  podoby

agrese, které z rámce obranné agrese mírně vybočují. Konrad Lorenz v knize Takzvané

zlo píše  o agresi  u  zvířat,  která  je  útočností  namířenou  vůči  příslušníkům vlastního

druhu. Zvíře  se chová agresivně v různých situacích,  kdy jsou výše zmíněne zájmy

30NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998, 590 s. ISBN 80-200-0689-3, s. 223.
31MERTON, Robert K. Studie ze sociologické teorie. 2. vyd. Praha: Slon, 2007, 276 s. ISBN 80-86429-70-9, 
s. 198 - 199.
32Projevy agrese byly pozorovány například u šimpanzů.
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ohroženy a kdy ho instinkty vedou k tomu, aby je bránilo. Instinkty však můžou selhat a

zvíře  příslušníka  svého  druhu  nepozná.  Lorenz  uvádí  jako  příklad  krůtu,  která  je

obzvláště agresivní,  když pečuje o mláďata a útočí na vše, co je v blízkosti  hnízda.

Krůta ale taky nemá žádnou představu o tom, jak by její potomci měli vlastně vypadat.

Svá  krůťata  rozeznává  pouze  akusticky  a  odpovídá  na  jejich  „hlásek  opuštěnosti“.

Hluchá krůta proto nerozezná ani svá mláďata a uklove je.33 Zatímco v tomto případě

jde pouze o selhání instinktu, u zvířat se vyskytují i dva zvláštní typy agrese. První je

agrese predátorů, která nemá obranný účel, ale není ani ničivá. Je pouhým potravním

instinktem,  jelikož  jejím  jediným cílem  je  získání  potravy  a  zvíře  v  průběhu  lovu

nepociťuje ani zlost, ani požitek ze zabití, jenom touhu se nasytit. Druhým zvláštním

typem je skutečná destruktivní agrese, kterou můžeme pozororovat zejména u zvířat v

zajetí,  například  v  zoologických  zahradách,  kde  se příležitostně  projevují  krajně

destruktivně. Zvíře tedy až na malé výjimky nesdílí lidskou destruktivitu. Tento rozdíl

mezi zvířaty a lidmi nespočívá jenom v absenci požitku z krutosti a ničení, ale také

v tom, že obranná agrese má u zvířat jinou povahu. Člověk totiž reaguje i na nebezpečí

a ohrožení,  o  kterých si  dovede představit,  že  ho mohou  v budoucnosti  postihnout,

včetně  takových,  která  nejsou  skutečná.  Také  oblast  životních  zájmů,  proti  kterým

ohrožení  může  směrovat,  je  daleko  širší  než  u  zvířat,  protože  zahrnuje  mnohé

existenciální  potřeby,  které  zvířata  nepociťují.  Složitější  jsou  nejen  potřeby,  ale  i

samotný  mozek  člověka.  Fromm zdůrazňuje  dva  důležité  poznatky  neurofyziologie.

Prvním je, že mozek funguje především jako celek, proto i zóny související s agresí jsou

částmi  celého mozku.  Dále je důležité,  že  mozek se vyvíjí  po celou dobu života,  a

člověk,  který  je  schopný tento  vlastní  vývoj  řídit,  má možnost  usilovat  o  optimální

vývoj: „Mozek člověka, tak odlišný od mozku primátů nejen velikostí, ale také kvalitou

a  strukturou  neuronů,  má  schopnost  rozpoznat,  které  cíle  vedou  k  fyzickému  a

psychickému zdraví a růstu. Dokáže si vytknout cíle, které vedou k realizaci správných,

rozumných  potřeb,  a  může  svou  společnost  organizovat  tak,  aby  k  těmto  cílům

směřovala. Člověk není jen bytost nedokončená a zatížená rozpory, můžeme ho také

definovat jako bytost, která aktivně hledá cesty ke svému optimálnímu vývoji, i když tato

snaha často ztroskotává, protože vnější  podmínky jsou příliš nepříznivé.“34 Fromm v

této části odkazuje na C. J. Herricka, R. B. Livingstona, C. Von Monakowa a H. Von

33LORENZ, op. cit., s. 104-107.
34FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 521 s. ISBN 
80-7106-232-4, s. 254.
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Foerstera,  kteří  také usuzují,  že vrozené jsou spíše pozitivní  hodnoty jako například

láska a empatie, a tyto pozitivní hodnoty jsou podporovány vnitřním uspokojením, které

vyvolávají  například altruistické činy a uspokojování zvědavosti.  Vyšší inteligence a

vyšší potencionalita člověka, více možností,  kterých se mu dostává tak vede nejen k

tomu, že jsme agresivnější, ale i k tomu, že si více pomáháme. 

1.5 Agrese u lidí

Zajímavé poznatky o agresi u lidí poskytuje kulturní antropologie. Podle Koska

je kulturní antropologie jedním ze zdrojů sociální psychologie: „Její význam pro náš

obor  v  žádném  případě  není  pouze  historický,  protože  nálezy  a  teorie  kulturních

antropologů nás učí pohlížet na svět jinýma očima, resp. očima jiných.“35 Kromě jiného

nám  tedy  kulturní  antropologie  poskytuje  lepší  a  objektivnější  pohled  na  západní

kulturu,  umožňuje  nám jednotlivé  jevy srovnávat  a  vidět  v  novém světle.  Různými

kulturami se zabývá i Erich Fromm. Zajímají ho hlavně primitivní lovci, protože u nich

nachází velké množství málo agresivních až neagresivních společenských systémů. Ani

v samotném lovu zvířat Fromm nevidí radost ze zabíjení a krutost: „Představa, že lov

vede k  zálibě  v  týrání,  je  neodůvodněná a naprosto nepřijatelná.  Lovcům zpravidla

nedělá  utrpení  zvířete  žádnou  radost  a  sadista,  který  má  zálibu  v  mučení,  by  byl

špatným  lovcem.(...)  Právě  tak  neexistují  důkazy,  že  by  primitivní  lovci  lovili  ze

sadistických nebo destruktivních motivů. Naopak mnohé svědčí pro to, že vůči zabitým

zvířatům  cítí  soucit  nebo  respekt  a  pravděpodobně  i  vinu.  Paleolitičtí  lovci  často

oslovovali medvěda jako „dědečka" nebo v něm viděli mytického předka člověka. Když

medvěda zabili, prosili ho o odpuštění. Než byl sněden, konala se posvátná hostina, na

které byl medvěd „čestným hostem", jemuž se předkládala nejlepší jídla; nakonec byl

medvěd slavnostně pohřben.“36 Lovec při lovu zvířete necítí zlost, prožívá spíše radost z

vlastní dovednosti. Fromm soudí, že člověk je málo agresivní nejen vůči zvířatům ale i

vůči lidem a boje mezi primitivními lovci proto nejsou časté. Odkazuje na zajímavý fakt

o prehistorických lovcích: „Mumford upozornil  na to, že v jeskynných malbách, které

líčí život prehistorického lovce, se nenajdou žádné boje mezi lidmi.“37 Nízká míra agrese

35KOSEK, Jan. Člověk je (ne)tvor společenský. Kapitoly ze sociální psychologie. Praha: Argo a Praha: 
Dokořán, 2004, 256 s. ISBN 80-86569-85-3, s.63.
36MAHRINGER, in: FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 
1997, 521 s. ISBN 80-7106-232-4, s. 138.
37FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 143.
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se promítá i do dalších oblastí života. Přímo nezbytností pro přežití je sdílení potravy i

zkušeností, vysoko hodnocenými vlastnostmi jsou štědrost a pohostinnost. Neexistuje

vlastnictví v dnešním slova smyslu: Přírodní zdroje nevlastní nikdo. Jako určitá forma

vlastnictví  se jeví užívání  věcí osobní potřeby,  jako jsou zbraně a šaty,  ani v těchto

případech však nejde o vlastnictví v pravém slova smyslu, lovec u sebe tyto předměty

má, protože je užívá. U lovců není hierarchie, jedinou trvalou převahu má starší nebo

moudřejší, který může řídit obřad. Ten jej však řídí jednoduše proto, že má potřebné

zkušenosti.  Autorita  vůdce,  který  se  vybírá  ad  hoc se  uplatňuje  při  organizování

skupinové akce, jakou je přemístění tábora, společný lov a vypořádání se s nepřítelem.

Vedení v těchto případech připadne tomu, kdo je nejvhodnější pro typ akce, o kterou

právě běží. Jiné jsou i mechanismy zajišťování ochrany před nebezpečnými členy své

vlastní společnosti a spory mezi členy. Řešení poskytují zvyklosti a etiketa, ve složitých

případech  působí  autorita  starších  a  moudřejších  mužů  skupiny,  nebo  se  spory  řeší

druhem závodu: „Zvlášť zajímavý je slavný eskymácký pěvecký souboj. Zbraněmi jsou

tu slova, ‘malá ostrá slova jako třísky, které odsekávám svou sekerou‘. Pěvecké zápasy

slouží k vypořádání se s hněvem a veškerými spory, až na vraždu.“38 Na základě těchto a

dalších  podobných  údajů  pocházejících  z  výzkumů  různych  společenství  v  rámci

sociální a kulturní antropologie a etnografie Fromm dochází k závěru, že neagresivních

společenských systémů je mnoho, a že primitivní lidé od sběračů a lovců až po časné

zemědělce se pravděpodobně nevyznačovali destruktivitou a sadismem, a tyto vlastnosti

se  rozšířily  až  s  rozvojem civilizace.  Podobně  jako se  u  zmíněných  lovců  objevila

skupina pozitivních rysů pohromadě,  ani u agresivních společností  není destruktivita

izolovaným rysem: „... agresivita není jednotlivý rys, ale (...) je součástí syndromu; (...)

agresi nalézáme v jednotlivých systémech společně s jinými podstatnými rysy, jako je

přísná  hierarchie,  dominance,  třídní  protiklady  atd.  Jinými  slovy  je  třeba  v  agresi

spatřovat součást charakteru společnosti a ne izolovaný rys chování.“39 

Podobné znaky,  jaké popisuje Fromm u primitivních lovců, jsem objevila i u

kočovníků  při  svém studiu  mongolistiky  na  Filozofické  fakultě  a  ročním studijním

pobytu v Mongolsku během školního roku 2012/2013. Mongolové dosud žijí tradičním

způsobem života v souznění s přírodou. Pro jejich pohled na svět je určující víra, že

všechno  je  živé  a  má  duši,  včetně  zvířat,  stromů,  skal,  hrnků apod.  K zvířatům se

Mongolové chovají s úctou, nezabíjejí je bezdůvodně a nikdy nevezmou život mláděti.

38HOEBEL, in: FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 148.
39FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 169.
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Často se objevují i rituální jednání, prostřednictvím kterých je zabíjené zvíře proseno o

odpuštění.  Například  pro  označení  medvěda  se  užívá  úctivý  výraz  baavgai  neboli

dědeček, běžný výraz je tak silně tabuizován, že byl úplně zapomenut. Ovce, kterých

pastevci chovají nejvíc, se zabíjejí pro Mongoly nejuctivejším možným způsobem – bez

prolití krve, tak byl například na Činggishánův rozkaz zabít i Džamucha40. U ovcí se

zabití uskutečňuje tak, že se jim prořízne břicho, do útrob se vnoří ruka a protrhne se

aorta, přičemž tento způsob je údajně i bezbolestný. Podobně se Mongolové chovají i ke

stromům:  kácet  se  mohou  jen  „mrtvé“  neboli  suché  stromy,  pokud  je  nevyhnutné

setnout  strom  živý,  obváže  se  napřed  šátkem  khatagem  a  poprosí  se  o  odpuštění.

Vlastnictví  půdy  v  Mongolsku  prakticky  neexistuje  –  pastevci  můžou  pobývat  a

kočovat, kdekoli se jim zlíbí.41 Tak je to i s vlastnictvím jiných věcí, což odráží řčení

„ed eznee tanihgu'i” neboli „idee eznee tanihgu'i” („věc nezná svého pána“ neboli „jídlo

nezná pána“), které značí, že věci ani jídlo nepatří nikomu, nikdo nemá právo říct „Toto

je moje.“ Mongolové nevidí význam v hromadění majetku a vyznačují se pohostinností

a štědrostí. Mezi kočovníky není obvyklý ani tradiční pojem státu v evropském smyslu.

Příkladem jsou Oiraté42, kteří nikdy neměli trvalý stát. Evropané na jejich historii hledí

jako na opětovné vznikání a zanikání státu, kočovníci sami však svou historii vysvětlují

jako  opětovné  sjednocování  se  na  krátkou  dobu,  když  zvnějšku  hrozí  nebezpečí  a

rozpadání se na dobu dlouhou, když nebezpečí pomine. V době sjednocení je zvolen

vůdce,  který  se  vybírá  na  základě  schopností  a  bez  ohledu  na  přislušnost  k  určité

40Událost,  o  které  mluví  Tajná  kronika  Mongolů,  nejstarší  dochované  literární  dílo  v  mongolštině  a
nejstarší  historický  pramen  Mongolů  datovaný  do  13.  století.  Poprava  bez  prolití  krve  se  vykonala
zlomením páteře.
41Právní úprava týkající se vlastnictví půdy po dlouhou dobu vůbec neexistovala. První zmínka o vztahu k
půde se nachází v mongolské ústavě z roku 1924. Ta však stanovila pouze to, že půdu vlastní mongolský
lid.  Možnost soukromého vlastnictví půdy zakotvila až ústava z roku 1992, Zákon o půdě a Zákon o
vlastnictví půdy mongolskými občany, které byly přijaty o deset let později. Ale není to běžně užívaný
institut – žádná právní úprava týkají se užívání půdy k pastevectví obvyklým  způsobem neexistuje, každý
může pást dobytek na obecní půdě a práva se poznávají jen na základě zvyklostí a tradic - například
může jít o trvalé užívání půdy určitou rodinou nebo o užívání na základě přátelství s touto rodinou. Spory
se řeší ústní dohodou mezi obvyklým uživatelem pastvin a nově příchozím. To, že právo pastevců k půdě
není nikde zakotveno, má nepříznivé důsledky například v tom ohledu, že pokud stát prodá jejich území
dolům, nemůžou požadovat náhradu. Podle mongolských právních teoretiků by mělo mít právo pastevců
k půdě zákonný základ.   Jistým precedentem je  zákon o lesích,  který  stanoví,  že lesy  patří  místním
obyvatelům. Třeba dodat, že i když je mongolské právo založeno na moderních principech, existují velké
mezery v právu a tyto neupravené oblasti života se dosud řeší tradicemi a zvyklostmi. Jak vidíme na
tomto příkladu, i když mongolská společnost dokáže zajistit svou stabilitu dost dobře na pouhém základu
tradic, v moderní společnosti to v mnohých případech nestačí.
42Část  o Oiratech podle  přednášky  profesora Cengela  z  Ústavu Centrální  Euasie  na Čínské akademii
sociálních věd s názvem Nomadic Societies in Greater Inner Asia, která proběhla 7. 10. 2013 pod záštitou
Ústavu Jižní a Centrální Asie Filosofické fakulty UK. Tématem přednášky byly dějiny Oiratů ve 12. až 17.
století.
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společenské  vrstvě,  a  snaží  se  co  nejrychleji  porazit  nepřítele,  protože stát  není  pro

Oiraty jen nepotřebný, ale i nebezpečný – velká koncentrace obyvatel na malém kousku

pastvin  by  měla  za  následek  nedostatek  potravy  pro  dobytek,  proto  porušuje

rovnováhu43 a tuto rovnováhu je třeba po odvrácení nebezpečí co nejrychleji obnovit.

Zdá  se,  že  u  mongolských  kočovníků  můžeme  pozorovat  skupinu  rysů

charakteristických pro společenský systém s nízkou mírou agrese. I když vezmeme v

úvahu  upozornění  Benedictové,  že  žádné  neměnné  typy  se  stálou  sestavou  rysů

neexistují, jsou relativní a musíme je hodnotit případ od případu, domnívám se, že v

tomto  případě  skutečně  jde  o  systém  s  nízkou  míru  agrese  a  souvisejících  rysů

popisovaných Frommem.44 O původu této  konkrétní  podoby společenského  systému

Mongolů lze pouze teoretizovat. Podle mého názoru je jednou z možností vidět tento

původ v mimořádně nehostinných podmínkach stepí a polopouští Centrální Asie, kde

bez spolupráce a vzájemné pomoci přežití není možné. 

Situace ovšem není tak jednoznačná a toto teoretické načrtnutí modelu nemusí

vůbec odpovídat realitě. Mým cílem je spíše naznačit, jakým způsobem lze postupovat

při  zkoumání  kultury.  Nejlépe  tak,  že  ji,  například  tu  mongolskou,  komplexně

popíšeme. Ruth Benedictová v knize Kulturní vzorce45 popisuje kmeny Zuni v Novém

Mexiku, Dobu z ostrova poblíž jižního pobřeží východní Nové Guineje, a Kwakiutly v

Britské Kolumbii. Benedictová přejímá typologii rozlišující typ apollinské kultury, která

klade důraz na skromnost, umírněnost, harmonii a spolupráci, a typ dionýské kultury,

která klade důraz na soutěživost, agresivitu a vášnivost. Zároveň však poznamenává, že

žádné  neměnné  typy  se  stálou  sestavou  rysů  neexistují.  Agresivní  tendence  tak  ve

skutečnosti mohou být spojeny s rozličnými rysy, tak jako u kmenů Dobu a obyvatel

Severozápadního pobřeží u Benedictové.  Množství možných kombinací rysů a jejich

různý význam značně ztěžuje popis kultury.  Typ kultury je důležitým hlediskem pro

zkoumání  agrese  u  jedinců,  protože  je  ovlivňuje  a  zároveň  určuje,  jaké  chování  je

normální a jaké je nenormální. Tak jak je u Mongolů společností odsuzováno pronesení

hanlivých  slov,  může  být  v jiné  kultuře  i  zabití  člověka  schvalovaným  jednáním.

Společnost a jedinec jsou přitom spojeni, chování společnosti je chováním jednotlivců a

43Rovnováha mezi  lidmi  a přírodou, mezi  pastvinami  a počtem dobytka,  mezi  počtem lidí  a počtem
dobytka.
44Celkem jiná je situace například v hlavním městě Ulaanbaataru, kde tradiční způsob života Mongolů již 
vymizel a zejména v „slumových čtvrtích“ můžeme pozorovat chování krajně destruktivní. 
45BENEDICTOVÁ, Ruth.  Kulturní vzorce. Praha: Argo, 1999, 223 s. ISBN 80-7203-212-7.  Kulturní vzorce
jsou souhrnem zvyků, tradic a dalších prvků které charakterizují danou kulturu. Podle Benedictové jsou
produktem socializace.
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zároveň společnost a její kulturní vzory ovlivňují chování jednotlivce. Existují i jedinci,

kteří jsou schopni odchýlit se od převládajících kulturních norem. Většina se jich ale

přizpůsobí.  Důležitým  závěrem  pro  nás  tedy  je,  že  kulturní  vzorce  jsou  určujícím

faktorem pro chování většiny lidí a zároveň že jejich rysy se pravděpodobně budou

vyskytovat v určitých skupinách vzájemně souvisejících prvků. Specifickým pojmem v

rámci agrese u lidí je destruktivita. Někteří autoři ji používají pro označení agrese, která

je ničivá a zcela odtržena od obranného a jiných účelů. Z důvodu její specifičnosti jí

věnuji samostatnou podkapitolu.

1.6 Destruktivita

Destruktivita je dispozice k otevřenému agresivnímu jednání, jak jsem již uvedla

výše. Psychoanalytický směr následující Freuda ji pokládá za jeden ze dvou základních

motivačních faktorů odpovídajících pudu smrti. Frommovo pojetí je poněkud odlišné,

podle  něj  se  destruktivita  vyskytuje  ve  dvou  různých  formách.  První  formou  je

spontánní  destruktivita,  která  je  uskutečněním  destruktivního  potenciálu  při  jeho

aktivaci  mimořádnými  vnějšími  (války,  chudoba,  krajní  nuda,  pocit  individuální

bezmoci) nebo subjektivními okolnostmi (krajní skupinový narcismus nacionalistické či

politické  povahy).  Tato  forma  je  poměrně  komplikovaná  a  těžko  pochopitelná:

„Spontánní,  chvilkové propukání destruktivity  má tak mnoho aspektů,  že bude třeba

ještě mnoho dalších výzkumů, abychom dospěli k jeho lepšímu pochopení.“46 Naopak

druhá  forma,  destruktivní  charakter,  má  trvalou  povahu,  i  když  se  projevit  vůbec

nemusí. Fromm popisuje zejména dvě podoby destruktivního charakteru – sadismus a

nekrofilii.  Sadismus  může  mít  podobu sexuální  perverze,  ale  mnohem častěji  jde  o

nesexuální  sadistické  chování,  které  je  zaměřeno  na  nějakého  bezmocného  tvora,

kterým může být válečný zajatec, otrok, poražený nepřítel, dítě, nemocný, vězeň nebo i

zvíře. Jeho cílem je působení bolesti a může vést až ke smrti. Nesexuální sadismus se

může projevit i duševní krutostí, u které je cílem pokoření člověka a ranění jeho citů, a

může  být  maskován  mnoha  zdánlivě  nevinnými  způsoby  –  otázkou,  úsměvem,

poznámkou, která druhého zmate, uvede do rozpaků nebo pokoří. V sadismu Fromm

shledává  touhu ovládat,  požitek  z  všemocnosti  nad  jinou  bytostí.  Podle  Fromma  je

46FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 279.
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jedním z faktorů, které vyvolávají sadismus, i společnost, pokud vytvoří podmínky pro

vykořisťování jedné skupiny jinou.47

Nekrofilie  má také  sexuální  i  nesexuální  formu.  Jejím typickým projevem je

touha být v blízkosti mrtvol, dotýkat se jich nebo je i rozřezávat na kusy. To je však

jenom jeden ze znaků nekrofilního charakteru, který Fromm popisuje jako „tendenci být

silně přitahován vším, co je mrtvé, zetlelé, rozložené a nemocné, je to vášeň měnit živé v

něco neživého, ničit pro ničení samo, výlučný zájem o všechno, co je čistě mechanické.

Je  to  vášeň  k  destrukci  živoucích  organismů  a  struktur.“48 Dalšími  znaky,  které

identifikuje Fromm, jsou například zvláštní neživotnost řeči, přesvědčení, že všechny

nesnáze se dají řešit jenom násilím49 a zájem o věci jen z hlediska jejich užitečnosti.

Mimořádně zajímavé je Frommovo pojednání o neživých věcech a o užitečnosti. Podle

Fromma dnešní člověk nesoustřeďuje svůj zájem na lidi, přírodu a živé struktury, ale na

mechanické, neživé umělé předměty, čehož příkladem je láska některých mužů k jejich

automobilům nebo fotografování věcí místo jejich vidění50. Tento zájem o neživé věci je

projevem nekrofilních tendencí jen tehdy, pokud se stal náhradou zájmu o život. Mnoho

lidí má „tržní charakter“:  „Pro tržní charakter se naprosto všechno mění ve zboží -

nejen  věci,  ale  také  člověk  sám,  jeho  fyzická  i  psychická  energie,  jeho  dovednosti,

znalosti, názory, jeho pocity, ba i jeho úsměv. Tento charakterový typ je historicky nový

jev,  neboť  je  produktem  plně  rozvinutého  kapitalismu,  jehož  středem  je  trh  -  trh

spotřebního zboží, práce i osobností - a jehož zásadou je docílit obratnou výměnou co

nejvyššího zisku.“51 Moderní člověk tak často prožívá jak sebe, tak i okolní svět pouze z

hlediska užitečnosti, a to ho posouvá směrem k nekrofilii. Existuje ale i opačný trend –

47FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 280-296.
48FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 329.
49„Jiným projevem nekrofilního charakteru je přesvědčení,  že problémy a konflikty se dají  řešit pouze
silou a násilím. Nejde přitom vůbec o otázku, zda za určitých okolností máme použít sílu. Pro nekrofila je
příznačné,  že  síla  -  ‘moc  přeměnit  člověka  na  mrtvolu‘,  abychom  použili  slov  Simone  Weilové  -
představuje  první  a  poslední  řešení  pro  všechno,  že  gordický  uzel  se  vždy  přetne  a  nikdy  trpělivě
nerozváže. Reakce takových lidí na nejrůznější problémy spočívá vždy v destrukci a nikdy ne v pomoci
jiným lidem, v konstruktivním řešení nebo v poskytnutí příkladu. Odpovídají na všechno jako královna z
Alenky v říši divů: „Srazte jim hlavy! " Lidé ovládaní těmito pohnutkami zpravidla nedokáží rozpoznat jiná
řešení situace, která nevyžadují destrukci, ani si neuvědomují, jak málo účinné bývá násilí v dlouhodobé
perspektivě. Klasický výraz tohoto postoje nacházíme v příběhu o soudu krále Šalomouna, týkajícím se
sporu dvou žen o to, která je pravou matkou dítěte. Když král navrhl dítě rozpůlit, pravá matka chtěla
raději dítě přenechat druhé ženě. Žena, která jen předstírala, že je matkou, požadovala rozdělení dítěte.
Tato reakce je typická pro nekrofilního, vlastnictvím posedlého člověka.“ (Fromm. 1997, s.334)
50„Udělat momentku (agresivní označení je poučné - v němčině Schnappschuss = rychlá rána) znamená v
podstatě, že jsme akt vidění změnili v akt získání předmětu - fotografie, kterou budeme moci ukazovat
jako důkaz, že ‚jsme tam byli‘." (Fromm, 1997, s.339)
51FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 344.
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láska  k  životu  a  rostoucí  zájem  o  jeho  kvalitu,  která  se  podle  Fromma  projevuje

například jako protesty proti znečišťování životního prostředí nebo rozšířené hledání

duchovných  hodnot.52 Jako  příklad  skutečných  biofilů53 Fromm  uvádí  Alberta

Schweitzera,  Alberta  Einsteina  a  papeža  Jana  XXIII.  Konkrétní  podoba  agrese  a

destruktivity je vždy formováná příslušným typem společnosti. V západní kultuře tak

existují specifické podoby agrese, které se navzájem ovlivňují s dalšími souvisejícími

fenomény.  Z  těchto  fenoménů  je  nejvýraznější  individualizace  (viz  Fromm,

Karstedtová, Poněšický, a pod.). V následující podkapitole rozebírám souvislost agrese

s  individualizací  z  hlediska  sociální  psychologie,  ve  třetí  kapitole  z  hlediska

kriminologie.

1.7 Strach ze svobody

Fromm vychází  při  formulování  své  teorie  z  faktu,  že  struktura  individua  a

struktura společnosti  spolu souvisí.  Jak už bylo  řečeno,  existenciální  potřeby jsou u

všech lidí stejné. Oproti tomu vášně, jejichž prostřednictvím jsou uspokojovány, jsou

sice také stejné, ale jsou zastoupeny v různé míře, a u různých lidí tak dominují různé

vášně. Příkladem vášní je láska, něžnost, touha po spravedlnosti, nezávislost, ale také

nenávist, sadismus a destruktivita. Destruktivita, která je jednou z možných odpovědí na

existenciální  potřeby,  je  „výsledkem  interakce  daných  sociálních  podmínek  s

existenciálními potřebami člověka“54 a proto závisí na společnosti, je jejím produktem.

Lidský charakter se tak v průběhu historických epoch postupně mění v závislosti na

socioekonomické  struktuře,  což  Fromm  nazývá  „proces  lidského  sebevytváření“55.

Socioekonomická struktura a individuální psychika spolu vytvářejí sociální charakter56,

který se změní vždy, když se změní aspoň jeden z prvků. Například ve středověku měl

člověk v porovnání s moderním člověkem jen málo svobody. Ale nebyl ani osamělý, ani

izolovaný – od momentu narození měl v sociální struktuře přesně stanovené místo, a tak

měl jeho život vždy smysl, o kterém nebylo třeba pochybovat. V dnešní společnosti je

ale míra izolovanosti a bezmocnosti vysoká. Je to břemeno, které provází svobodu, a

52Hledání  duchovních hodnot často vede lidi   k mysticismu, ezoterice,  spiritismu a podobně. To vidí
stejně jako Fromm i Jung – i když to může být pomýlené, podstatné je, že lidé se snaží o hledání duše, co
naznačuje pozitivní směr.
53Protiklad nekrofila. 
54FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 220.
55FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 227.
56Charakter společný členům dané kultury.
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jediným  řešením  by  měla  být  svoboda  pozitivní  místo  svobody  negativní  neboli

svoboda k něčemu místo svobody od něčeho. Většina lidí  se jí však snaží uniknout.

Způsobem  úniku může  ve  fašistických  zemích  být  podřízení  se,  v  demokratických

zemích nutkavá konformita, tedy přizpůsobení se konvenčním vzorům chování, nebo

také destruktivita.

Mechanismus úniku, který spočívá v nekritickém a absolutním přizpůsobení se

normám společnosti, činí podle Fromma z lidí „automaty konformity“: „Tento zvláštní

mechanismus je řešením, jež vyhledává většina normálních lidí v moderní společnosti.

Abych  to  vyjádřil  krátce:  jedinec  přestane  být  sám  sebou,  vnitřně  si  osvojí  model

osobnosti, který mu nabízejí kulturní vzory, a proto se stane přesně takový, jako jsou

ostatní a jak to od něho očekávají. Rozpor mezi „JÁ“ a světem zmizí a s ním vědomý

strach  z osamělosti  a  bezmocnosti.  Tento  mechanismus  lze  srovnat  s ochranným

zbarvením, jež na sebe berou někteří živočichové. Podobají se svému okolí tak, že je od

něho  lze  jen  těžko  rozeznat.  Člověk,  který  se  vzdá  své  individuality  a  stává  se

automatem, totožným s milióny jiných automatů kolem něho, se nemusí cítit  osaměle,

natož pociťovat něco jako úzkost. Cena, kterou za to platí, je však vysoká; je to ztráta

vlastního  JÁ.“57 Řešením této  situace  může  být  jen  spontánní  aktivita  spočívající  v

seberealizaci  a tvořivém a aktivním prožívání života,  která není činností  automatu a

nekritickým  osvojováním  vnějších  vzorů.  Člověk  by  neměl  chápat  svobodu  jako

svobodu od něčeho, ale jako svobodu k něčemu.

Jiným únikem je destruktivita. Dochází k ní, když člověk postrádá vniřní jistotu

a  spontaneitu,  cítí  se  izolovaný  a  bezmocný,  pociťuje  neschopnost  uskutečnit  své

životní  plány  a  vidí  vnější  svět  jako  ohrožení.  V  tomto  případě  se  může  pokusit

uniknout před pocitem bezmoci úsilím o odstranění a zničení všech objektů, se kterými

se  musí  potýkat.  „Jistěže,  pokud  se  mi  podaří  ho  odstranit,  zůstávám  osamělý  a

odloučený,  získávám  však  nádhernou  osamělost,  v níž  nemohu  být  rozdrcen

nepřekonatelnou  mocí  objektů  mimo  mne.  Destrukce  světa  je  posledním,  zoufalým

pokusem  zachránit  se  před  nebezpečím,  že  jím  budu  rozdrcen.“58 Může  být

racionalizována  láskou,  povinností  nebo  vlastenectvím,  ale  tyto  důvody  mají  jen

sekundární úlohu.

Dnešní  společnost  se  vyznačuje  mnoha  fenomény,  které  vzbuzují  touhu  po

úniku. Kromě rozšířených pocitů bezmocnosti a izolace jsou dalšími příklady  nuda a

57FROMM, Erich. Strach ze svobody. Praha: Naše vojsko, 1993, 160 s. ISBN 80-206-0290-9, s.100.
58FROMM, Erich. Strach ze svobody.op. cit., s. 97.
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chamtivost. Nudu pociťují lidé, kteří trpí nedostatečnou vnitřní činorodostí,  nedokáží

začít  s  nějakou tvořivou činností,  která  by je  naplňovala,  a proto neustále  potřebují

zábavné  nebo  zajímavé  podněty  ze  svého  okolí.  Jsou  to  však  podněty  povrchní  a

neaktivizující. Jiným symptomem dnešní společnosti je chtivost, která je rozšířena víc

než kdykoli předtím. Chtivost je způsobená tím, že člověk pociťuje jako žádoucí i věci,

které  pro něj  nejsou bezprostředně  potřebné,  a  chce  stále  víc.59 Tento  rys  je  dnešní

konzumní  společností  mimořádně  podporován,  vnucují  nám  jej  například  reklamy

slibující od jimi propagovaných výrobků lepší život: „V naší kultuře je chtivost značně

zesílená  všemi  opatřeními,  která  slouží  k  přeměně  každého  občana  ve  spotřebitele.

Chtivý člověk samozřejmě nemusí být agresivní, pokud má dost peněz, aby si koupil

všechno,  po  čem  touží.  Ale  chtivý  člověk,  který  nemá  potřebné  prostředky,  musí

zaútočit, pokud chce uspokojit svá přání. Nejdrastičtějším příkladem toho je narkoman,

který je posedlý svou chtivostí po droze (ačkoli v tomto případě se jeho touha zesiluje i

fyziologicky).  Mnoho  lidí,  kteří  nemají  peníze  na  drogy,  loupí,  přepadávají  nebo

dokonce vraždí,  aby se k nim dostali.  Jejich  chování  je  sice destruktivní,  ale  jejich

agrese je instrumentální, není cílem sama o sobě.”60 ...

Rozšířenost  těchto  jevů  je  důsledkem  individualizace,  je  to  břemeno,  které

provází  svobodu.  Individualizací  a  souvisejícími  fenomény dnešní  společnosti  se

zabývají  mnozí  autoři.  Poněšický  usuzuje,  že  v  souvislosti  s  vytvářením

individualistické  společnosti  ubývá  agrese,  přičem  odkazuje  na  Durkheima,  který

předpokládal, že proces individuace přinese větší vzájemný respekt, uznání, empatii a

toleranci.  Avšak  postup  individualizace  je  v  současnosti  extrémní:  „V  samotných

moderních  industriálních  společnostech  dochází  v  nynějším  stadiu  postmoderny  k

extrémnímu  vývoji  individualizace,  v  němž  se  dostávají  do  popředí  jeho  negativní

důsledky, včetně snadnějšího a častějšího výskytu agrese. Ta se projevuje konkurencí s

nutností se prosadit, často i bezohledně, začíná převažovat sebestřednost, narcismus a

hédonismus, a s tím i menší akceptance společenských, pro všechny závazných norem;

dochází k sociální dezintegraci, rozpadu rodin, meziosobních i morálních vazeb; to se

děje rovněž i v důsledku migrace. Výsledkem je pocit znejistění, osamocení, hodnotové

dezorientace, jež může vést k libovůli a morálně nezávaznému chování. Není komu ani

čemu se zodpovídat. Agrese je odpovědí na frustraci potřeby sounáležitosti, vztahovosti,

spolupráce  a  životní  orientace,  která  má  svou  příčinu  v  současném  civilizačním

59Fromm uvádí stále víc jídla, pití, sexu, majetku, moci, slávy
60FROMM, Erich. Anatomie lidské destruktivity.op. cit., s. 210.
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procesu.“61 A dále: „V procesu civilizačního procesu a všeobecné technizace převažuje

stále více separace a egocentrismu na úkor empatie a emoční vztahovosti.“62 Podobný

názor, který zmínim v části o kriminalitě, má Karstedtová.

Jedním z následků procesů, ke kterým dochází v dnešní společnosti,  je násilí,

které směřuje jak vůči jiným, tak i vůči vlastní osobě. Již v roce 1881 píše Masaryk ve

své práci Sebevražda jako masový sociální  jev přítomnosti  o sebevražednosti jako o

svědectví o „krizi  moderního člověka”.  Specifický sebevražedný jev se v posledních

letech objevuje v Japonsku63, krajině s jedním z nejvyšších podílů výskytu sebevražd na

obyvatele.  Je jím  netto shinju neboli  internetové sebevražedné pakty,  které spočívají

v dohodě dvou nebo více lidí, kteří se navzájem neznají, o společné sebevraždě, přičemž

k této dohodě dochází na konkrétních k tomu určených internetových stránkách. Tento

typ  sebevražd se sice  nevyskytuje  ve větším měřítku,  ale  je  specifický tím,  že tyto

společné  sebevraždy  konají  mladí  lidé,  kteří  zdánlivě  nemají  v životě  žádné  větší

problémy. Důvod je často spatřován ve ztrátě smyslu života, osamělosti a odcizení. Na

fenomén internetových sebevražedných paktů se snaží upozornit i filmy Jisatsu sâkuru

neboli  Suicide Club a  Noriko no shokutaku neboli  Noriko’s Dinner Table64.  Úzkost

moderních lidí popisují i mnohé české filmy,  které zobrazují osamocené a izolované

lidi, zejména ve velkých městech a obzvláště v Praze, například Generace Singles nebo

Zoufalci.65 V Zoufalcích  mladý muž,  který se již pokusil  o  sebevraždu,  říká:  „Ráno

vstanu, dám si kafe, když mám volno, jdu pak do tý knihovny, si projíždím, co bych si

mohl poslechnout nebo co bych si mohl přečíst, pak tam pozoruji ty lidi, pak jdu na

internet, přesně mám, já mám stejnou jakoby i tu trasu po těch sekáčích, a pak jako

hned chci bejt ve tři zase doma, udělat si jakoby večeři na večer, a pak se koukám na

televizi. Já mám právě pocit, že vůbec nic nedělám. Že všichni něco máte, a já nemám

61PONĚŠICKÝ, op. cit., s. 75.
62PONĚŠICKÝ, op. cit., s.76.
63Japonsko  poskytuje  několik  příkladů  extrémních  důsledků  izolace  a  úzkosti  současného  člověka.
Příkladem jsou internetové sebevražedné kluby. Dalším „půjčovny rodin“- jejich zaměstnanci tráví čas s
klienty a  předstírají,  že  jsou jejich rodinou. Původně vznikly,  aby člověk neztratil  tvář při  oficiálních
setkáních,  později  tyto  služby vyhledávají  i  Japonci,  kteří  jsou prostě  osamělí.  Jiným příkladem jsou
hikikomori, což jsou lidé, kteří se od společnosti izolují po dobu delší 6 měsíců, často po dlouhá léta, v
některých případech až desetiletí. Odmítají opustit svůj byt nebo pokoj, udržují kontakt jenom s několika
přáteli  nebo  se  stáhnou ze  sociálního života  úplně.  Je  možné,  že  tvoří  až  jedno procento  japonské
populace.
64Jisatsu sâkuru [film].  Directed by Shion SONO. Japonsko: 2001. Noriko no shokutaku [film]. Directed by
Shion SONO. Japonsko: 2005.
65Generace singles [film]. Réžia Jana Počtová. Česko: 2011. Zoufalci[film]. Réžia Jitka RUDOLFOVÁ. Česko:
2009.
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nic.“66 Někteří  lidé  neumí  najít  nic,  co  by  je  bavilo,  a  rezignují,  jiní  mají  naopak

neuvěřitelné množství zájmů a aktivit, jakoby se snažili zaplnit nějaké prázdno. Další

nacházejí únik v alkoholu: „Ale tak nepiju nějak moc. Když mě to nějak bez toho nebaví

se bavit. No, je fakt že dřív se pilo, když jsme se sešli, a byli jsme spolu, že jo, byla

nějaká zábava, no a teď piju, i když jsem sám. Nebo protože jsem sám? Je to takovej

únik.“67 Není pochyb, že bychom mohli snadno najít mnoho lidí, kteří se cítí přesně tak,

jako  hrdinové  těchto  filmů.  Pocity  těchto  lidí  postrádajících  smysl  ve  svém životě

odpovídají Franklovu  popisu nedělní neurózy a existenciálního vakua. Všechny výše

popsané procesy a jevy vytvářejí  v moderní společnosti  sociální charakter ovlivněný

vysokou  mírou  individualismu.  V rámci  tohoto  sociálního  charakteru  lze  rozlišovat

několik základních typů.

Fromm rozlišuje několik základních typů sociálního charakteru, které vymezuje

podle  toho,  jakým  způsobem  se  jedinec  vztahuje  k  okolnímu  světu.  Jedinec  s

produktivní orientací dokáže prožívat lásku a tvořivost, a tak rozvíjet morální autonomii

a skutečné hodnoty a vytvářet si s ostatními skutečné vztahy. Opačný pól představuje

jedinec  s  neproduktivní  orientací, která  má  čtyři  různé  podtypy.  Receptivní  typ  je

pasivní,  má  pocit,  že  pramen  dobra  leží  vně,  a  z  okolí  přebírá  i  svá  přání.

Vykořisťovatelský typ také vidí pramen dobra vně, ale nečeká, že se mu tohoto dobra

dostane bez vlastní aktivity a bere si ho sám i násilím, jeho typickými city jsou závist a

cynismus.  Křečkovský typ  řeší  pocit  nejistoty hromaděním majetku  i  citů  a  k okolí

pociťuje nedůvěru. Tržní typ posuzuje okolí i sama sebe jen z hlediska tržní hodnoty

jako zboží: „Oproti předchozím způsobům neproduktivní orietace nepřevládá specifický

postoj, ale vákuum, jež lze zaplnit momentálně nejžádanější vlastností.“68

Východisko  z  neblahých  důsledku  individualismu  se  skrývá  ve  schopnosti

člověka  svobodně  konat  a  vytvářet  si  morální  hodnoty  pomocí  reflektování

společenských norem. Člověk, který se cítí být bezmocný, má dnes možnost pomoci si

různými cestami.  Jednou z nich je například Franklova logoterapie,  která vidí hlavní

příčinu psychických problémů současného člověka ve ztrátě smyslu. Člověk vždy hledá

smysl,  a  to  nejen  v  okamžicích  zásadních  rozhodnutí,  ale  i  v  běžných  situacích.

Otázkou, kterou by si měl klást, není  „Jaký má život smysl?“, ale spíše „Jaký smysl

chci dát svému životu?“. Beze smyslu žije člověk v existenciálním vakuu, které někdy

66Zoufalci, op. cit.
67Zoufalci, op. cit.
68KOSEK, Jan. Člověk je (ne)tvor společenský. Kapitoly ze sociální psychologie. op. cit., s. 93.
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vede až k neurózam, depresím a sebevraždám. Naopak  nalezení  smyslu  mu pomůže

zakotvit se v životě: „Zná totiž ono proč své existence, proto snad unese i každé jak.”69

Nalézt  smysl  lze  vykonáním  činu70,  prožitím  hodnoty  nebo  utrpením.  Podobnými

tématy se zabývá i Jung, který se ve své práci věnuje především hledání ztracené duše, a

tedy v konečném důsledku hledání smyslu jako Frankl, případně i Fromm. „Utrpení

duše nelze odbít slovem neuróza, je třeba obracet se k filosofii a náboženství. Rovněž je

nezbytné překonat freudistické a adlerovské redukce, které podle Junga slouží vlastně

jen tomu, aby člověk řádně vykonával své zaměstnání, zařadil se pokud možno úspěšně

do společnosti a bezproblémově konzumoval manželství. Mnohem podstatnější je nalézt

smysl  života.“71 Jung  se  domnívá,  že  ke  ztrátě  duše,  kterou  trpí  společnost,  došlo

postupně – nejdříve bylo duchovno venku, v přírodě třeba v podobě démonů, se ztrátou

víry se tito démoni mění na nevědomé psychické síly a duchovno se přesouvá dovnitř.

Od 16. století pak dochází přímo k „inflaci já“ a jejím nejhorším projevem je holocaust,

který se sice udál v Německu, ale ve skutečnosti je jen prvním výbuchem všeobecného

duchovního  odcizení.  „Němec  zapomněl  na  své  křesťanství,  svého  ducha prodal  za

techniku,  svou morálku  vyměnil  za  cynismus  a  své  nejvyšší  snažení  zaprodal  silám

ničení.“72 S  tímto  stínem  holocaustu  se  teď  musíme  naučít  žít,  k  čemuž  je  třeba

duchovní obnovy. A skutečně je moderní člověk fascinován duší, snaží se ji najít, co je

doloženo  velkým  zájmem  o  psychologii,  a  tak  podle  Junga  příroda  se  schopností

sebeobnovy a  tvořivosti,  jejíž  součástí  je  i  duše,  léčí  sama sebe -  „To,  co moderní

relativismus ničí v hodnotách ve viditelném světě, nám znova dává duše“73.

1.8 Shrnutí 

Agrese  je  nedílnou  součástí  naší  společnosti,  včetně  jejího  nejzávažnějšího

projevu, kterým je násilí. Samotná povaha agrese je sporná, zdá se však, že výhodnější

je věřit, že agrese není součástí lidské přirozenosti a společnost může existovat i bez

69FRANKL, Viktor E. A přesto říci životu ano. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996, 127 s. 
ISBN 80-7192-095-9, s. 51.
70Velmi  hezkým příkladem je  film Adamova jablka,  ve  kterém je  neonacista  Adam odsouzený  k  12
týdnem trestu obecně prospěšných prací v kostele, kde se setkává s extrémně optimistickým knězem.
Kněz Adamovi řekne, aby si stanovil cíl, který chce dosáhnout. Adam řekne, že upeče jablkový koláč a a
ten mu nakonec pomůže objevit smysl jeho života.
71KOSEK, Jan. Věda to určitě je, ale o čem? Kapitoly z psychologie. Praha: Baset, 2003, 178 s. ISBN 80-
7340-014-6, s. 71.
72JUNG, Carl Gustav. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994, 380 s. ISBN 80-7108-213-9, s. 171.
73JUNG, op. cit., s. 49.
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násilí, protože opačný názor by mohl být proroctvím, které by mohlo ovlivnit budoucí

vývoj ve smyslu většího rozšíření a stupňování agrese. Vliv na chování mají u zvířat

instinkty,  u člověka je chování ovlivněno kulturou, jejími zvyky a tradicemi, právem a

dalšími jejími prvky. Kultura určuje, co je normální a co nenormální a většina jedinců se

přizpůsobí. Západní kultura odsuzuje násilí,  avšak je otázkou, zda je tento odmítavý

postoj dostatečně promítnut do všech oblastí společenského života, například pokud jde

o domácí násilí, šikanu nebo potenciální nebezpečí hrozící z negativních vzorů, které

poskytují násilné filmy. Na tyto různé oblasti, které destruktivitu ovlivňují a v nichž se

projevuje, se podíváme v další kapitole. Naše kultura se také vyznačuje vysokou mírou

individualizace, která je mnohými autory spojována s častým výskytem agrese jakožto

jedním z jejích negativních důsledků. I když je možná pro výskyt agrese určující typ

kultury, není lehké odhalit, jaký význam nesou její jednotlivé rysy a jakým způsobem

jsou propojeny.   Měnit je pak bude v některých případech zcela  nemožné. V těchto

případech  se  nejvíc  projeví  široké  možnosti  zákona,  který  disponuje  takovýmí

výhodami,  jakými  je  rychlá  reakce  na  situaci,  institucionální  vybavenost  nebo větší

autorita díky hrozbě sankcí, a tak dokáže nežádoucí jevy odstranit  poměrně rychle a

efektivně,  zatímco  v  jiných  případech  může  být  zásah  zákona  zcela  nevhodný.

Příkladem  vhodného  zásahu  je  institut  vykázání  u  domácího  násilí,  příkladem

nevhodného  zásahu  by  byla  úplná  cenzura  násilí  v  televizi.  Tuto  problematiku

rozebereme podrobněji v následujících kapitolách.
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2. Různé projevy destruktivity ve společnosti

„Stejně jako kolektivní vina týká se i diagnóza duchovního stavu celého národa

a navíc ještě celé Evropy, jejíž duchovní stav už delší dobu vůbec není normální. Ať to

tedy zní příjemně, anebo nepříjemně - jakpak je tomu s naším uměním, nejjemnějším

registračním  nástrojem  duše  národa?  Copak  znamená  všude  rozšířená  nadvláda

nepředstíraného patologična v malířství? Ta atonální hudba? To dalekosáhlé působení

záhadného Ulyssa atd? V jádru je to totéž, co se v Německu stalo v politice. Evropan,

běloch vůbec, je ovšem těžko schopen posoudit své vlastní duchovní rozpoložení. Vězí v

něm příliš hluboko. Vždycky jsem si přál, abych se mohl na Evropana podívat jinýma

očima, a také se mi poštěstilo na mnoha cestách navázat tak blízké vztahy s exotickými

lidmi, že jsem byl schopen se na Evropana podívat jejich očima. Běloch je nepochybně

nervózní,  uspěchaný,  neklidný,  nestabilní  a  (v  očích  exotických  lidí)  posedlý

nejztřeštěnějšími myšlenkami bez ohledu na nadání a energii, díky nimž si všeobecně

připadá jako nadřazený.“74 Tak na západní kulturu nazírá Jung. Situace snad není až tak

hrozivá, je však jisté, že se jedná o kulturu se specifickými novými fenomény, jejichž

důsledky ještě nejsou plně prozkoumány. V této kapitole nahlédnu do několika oblastí

společenského života  a  pokusím se v nich  identifikovat  vliv  naší  kultury na agresi,

destruktivitu  a  jejich  projevy včetně  vzájemných  souvislostí.  Identifikace  kulturních

specifik poslouží jako východisko pro stanovení vztahu agrese a práva. 

2.1 Destruktivita a masmédia

Zdá  se,  že  filmy  se  neustále  brutalizují.  Horory,  které  dříve  spíše  jen

naznačovaly a měly pouze trochu postrašit,  jsou dnes plné otevřeného násilí  a krve.

Objevují se i různé vlny filmových témat s nekrofilnimi tendencemi, vlna upířích filmů,

nejnověji  zombie  filmů.  Pod  označení  média  spadají  zejména  rozhlas,  televize,

velkonákladové tiskoviny a internet. Jsou typické velkým počtem oslovených příjemců.

Veřejnost věnuje velké množství času médiím, obzvlášte sledování televize, která své

publikum zásobuje obrovským množstvím násilí75. Co se diváků týče, je důležitá otázka,

zda  fiktivní  agrese  může  mít  vliv  na agresi  reálnou.  Odborníci  se  k tomuto  tématu

74JUNG, op. cit., s. 169.
75K množství násilí  ve filmech například výzkum Bushmana, Jamiesona, Weitzové a Romera o násilí  s
použitím  zbraně   z  roku  2013.  Zkoumali  počet  násilných  scén  s  použitím  zbraně  ve  třiceti
nejprodávanějších filmech v jednotlivých letech 1950 až 2012. Ukázalo se, že 94% procent těchto filmů
od roku 1985 obsahuje aspoň jednu násilnou scénu, v polovině z tohoto počtu i se zbraní. Podle výsledků
výzkumu se od roku 1950 násilí  ve filmech více než zdvojnásobilo,  od roku 1985 se násilí  se zbraní
ztrojnásobilo. BUSHMAN, B. J., JAMIESON, P. E., WEITZ, I., ROMER, D.:  Gun Violence Trends in Movies.
In:  American  Academy  of  Pediatrics  [online].  27.11.2013  [cit.  15.3.2014].  Dostupné  z:
http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2013/11/06/peds.2013-1600.abstract
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neustále  vracejí  a  docházejí  k  různým závěrům.  Obecně je  však evidentní  tendence

vnímat prezentaci násilí v médiích jako příčinu nárůstu agresivního chování, například

Sparks, Sparks a Sparks vyjmenovávají řadu výzkumů, které k tomuto závěru došly.76

Naopak pozitivní účinek je někdy spatřován zejména v jednom z mechanismů, katarzi,

ke které by teoreticky mělo  docházet  při  sledování  násilného filmu.  Jde o ventilaci

agrese  prostřednictvím  fantazie.  „Hypotéza  emocionální  katarze  vychází  z  tohoto

předpokladu: Má-li člověk možnost nahradit přímou agresi nějakou jinou, neubližující

činností, navíc činností dostatečně intenzivní, aby se vyrovnala intenzitě potencionální

agrese, pak se sníží tenze nebo arousal a tendence otevřeně napadnout osobu, která

provokovala,  se  zmenší.“77 Hypotéza  katarze  zatím  není  potvrzena,  není  jisté,  zda

skutečně  funguje,  a  pokud ano,  zda působí  na všechny lidi  nebo jenom na některé.

Navíc  vyvolává  i  další  otázky.  Například  zda  není  možné,  že  zatímco  momentální

tendence otevřeně napadnout osobu, která provokovala, se působením katarze zmenší,

naopak agresivita, tedy trvalá dispozice k agresivnímu jednání se posílí, a tak se zvýší

pravděpodobnost,  že  člověk  bude  v  budoucích  podobných  situacích  mít  sklon  k

agresivnímu chování.

Na druhé straně obrazovky stojí ti, kteří rozhodují, zda bude násilí v televizním

programu  obsaženo.  Zajímavý  je  názor  Gerbnera,  který  zpochybňuje  myšlenku,  že

komerčnímu  úspěchu  násilí  musí  předcházet  potřeba.  Gerbner  říká,  že  rozšíření

mediálního násilí je způsobeno spíše globálním trhem než tím, že by se líbilo publiku.

Neboť zatímco produkovat humorné programy je těžké a při vysílání v různých zemích

lidé  z  odlišného  kulturního  prostředí  humor  často  nepochopí,  produkovat  násilí  je

jednodušší, násilí jako takové je univerzální, a proto mu rozumí všichni.78 Také další,

jako Cantor a Goldstein říkají, že násilnou zábavu upřednostňuje jen menšina, většina

preferuje  komedie  a  sitcomy.79 Zatímco  filmů  s  násilným obsahem  je  prokazatelně

76SPARKS, G. G., SPARKS, CH. W., SPARKS, E. A., in: BRYANT, Jennings, OLIVER, Mary Beth. Media Effects.
Advances in Theory and Research. New York: Routledge, 2009, 672 s. ISBN-10 0805864504 ISBN-13 978-
0805864502. (kapitola SPARKS, G. G., SPARKS, CH. W., SPARKS, E. A.: Media Violence, s. 269-286)
Sparks, Sparks a Sparks také předkládají výčet teorií o mechanismech, ke kterým při sledování násilného
filmu může docházet. Jsou jimi: Catharsis,  ventilace agrese prostřednictvím fantasie;  social learning,
napodobování  nebo naopak vyhýbání se určitému chování podle toho, zda bylo ve filmu odměněno
nebo  potrestáno;  priming,  vznik  násilného  chování  bezprostředně  po  zhlédnutí  filmu  v  důsledku
násilného obsahu v kombinaci s divákovým emocionálním stavem hněvu nebo frustrace; arousal, neboli
Zillmanův  transfer  excitace,  kdy  vzrušení  vzbuzené  shlédnutým  filmem  intenzifikuje  emoce  diváka;
desensitization, postupné oslabování citlivosti diváka vůči násilí, které v podstatě odpovídá banalizaci zla
prezentované Arendtovou.
77ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998, 204 s. ISBN 80-902614-1-
8, s. 149.
78GERBNER, in: SPARKS, Glenn G., SHERRY, John, LUBSEN, Graig. The Appeal of Media Violence in a Full-
length Motion Picture: An Experimental Investigation. In: Communication Reports, Vol. 18, No. 1, April
2005, pp. 21-30. London: Routledge, 2005, ISSN 0893-4215, s. 21-22.
79SPARKS, Glenn G., SHERRY, John, LUBSEN, Graig. The Appeal of Media Violence in a Full-length Motion 
Picture: An Experimental Investigation. In: Communication Reports, Vol. 18, No. 1, April 2005, pp. 21-30. 
London: Routledge, 2005, ISSN 0893-4215.
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mnoho, o počtu jejich fanoušků jsou k dispozici jenom domněnky. Je jisté, že existují

jedinci, kterým se násilí ve filmech vysloveně líbí, možná jich je však jen malý počet.

Stejným problémem se  zabývá i  Čermák:  „Malá pozornost  byla  doposud věnována

vzájemnému vztahu mezi agresivním obsahem televizních programů a osobami, které

jim dávají  přednost.  Stejně  pravděpodobná se jeví  nejenom představa,  že  sledování

násilí  v  médiích  vede  k  agresi,  ale  také  tvrzení,  že  lidi,  kteří  se  chovají  agresivně,

preferují pořady, jejichž obsah tvoří násilí.“80 Souvislost násilného obsahu ve filmu s

oblíbeností filmu zkoumali v roce 2005 také Sparks, Sherry a Lubsen prostřednictvím

manipulace  s  obsahem  násilí  ve  filmu.  Vytvořili  dve  verze  hollywoodskeho  filmu

Uprchlík, z nichž jedna násilí obsahovala a druhá ne, přičemž se snažili nenarušit děj a

srozumitelnost příběhu. Tyto verze promítli dvěma skupinám účastníků, a po zhlédnutí

filmu je nechali  vyplnit dotazník. Výsledky experimentu naznačily,  že násilná verze

nebyla o nic méně příjemná a zábavná pro diváky než nenásilná verze.81

Pokud  to  shrneme,  možná  není  jednoznačné,  zda  mediální  násilí  vyvolává

agresivní chování, ale ohledně některých důsledků si jisti být můžeme. I když se fikce

násilného  činu  liší  od  přímé  účasti  na  skutečném násilném činu,  tato  fikce  vytváří

kulturní prostředí, které může otupováním citlivosti vůči násilí způsobit banalizaci zla.

Podle mého názoru nemá na diváky vliv jen prezentace násilí sama o sobě. Mnohem

spíše půjde o komplexní problém, u kterého záleží na tom, v jakém kontextu je násilí

prezentováno, s jakými hodnotami je spojováno a zda je odměněno nebo potrestáno.

Taktéž je důležité, jaký je poměr mezi prezentovanými negativními a pozitivními vzory.

V  oblasti  masmédií  se  projevuje  i  vliv  zákona,  který  stanoví  například  nutnost

klasifikace  kinematografických  děl  z  hlediska  vhodnosti  jejich  obsahu  pro  děti  a

mladistvé, jejímž účelem je ochrana duševního a mravního vývoje dětí a mladistvých.

2.2 Destruktivita a hudba

Mezi nejčastěji zmiňované faktory působící na násilí patří kromě filmu i hudba a

počítačové hry. V rámci hudby bývá odsuzována tvrdá hudba, například death metal,

black metal a industrial metal, o kterých se často mluví jako o „agresivní hudbě“. O ní

píše Jakub Hučín, který poznamenává, že i když mnozí tvrdí,  že takový druh hudby

člověku škodí, mladí lidé se vůči takovému tvrzení ohrazují, akorát často říkají, že se po

koncertu  cítí  nabiti  energií.  Případné  účinky  „agresivní  hudby“  můžeme  vnímat

80ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998, 204 s. ISBN 80-902614-1-
8, s. 98.
81SPARKS, Glenn G., SHERRY, John, LUBSEN, Graig. The Appeal of Media Violence in a Full-length Motion
Picture: An Experimental Investigation. In: Communication Reports, Vol. 18, No. 1, April 2005, pp. 21-30.
London: Routledge, 2005, ISSN 0893-4215.
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z několika možných perspektiv. Z pozice Eliasova tlumení afektů nebo novější teorie

katarze bychom mohli říci, že tvrdá hudba je ventilujícím prvkem pro negativní emoce.

Další  možností  je  vidět  oblibu  této  hudby jako  projev  vzdoru  ve  fázi  adolescence:

„Dospívající  člověk,  který prožívá krizi vlastní identity a vymezuje se negativně vůči

svému okolí, bude více rezonovat s písněmi s destruktivním obsahem.“82 Tvrdou hudbu

ale neposlouchají jenom mladí lidé, i když nesporně existuje skupina posluchačů, která

se k tomuto typu hudby přiklání jenom v určitém stadiu svého života. Je možné, že z

různých druhů hudby je právě tato ideální pro vyjádření vzdoru, tím se však neřeší naše

zásadní otázka – zda je tato hudba agresivní a agresivitu podporuje. Podkladem pro její

vyřešení  jsou výzkumy věnující  se  přímému vlivu poslechu hudby určitého typu  na

agresivitu. Hučín zmiňuje výsledky vědecké práce Americké psychologické asociace:

„Některé  výzkumy  prokázaly,  že  častý  poslech  určitého  typu  hudby,  zejména  heavy

metalu,  v  pozdním  dětství  a  dospívání  může  mít  určité  negativní  dopady  -  horší

prospěch ve škole,  agresivní chování,  problémy s alkoholem a drogami, konflikty se

zákonem,“ říká psycholog Marek Franěk. „V mnoha případech se však ukázalo, že u

jedinců,  u  kterých  se  objevila  souvislost  mezi  preferencí  tvrdé  hudby  a  problémy

chování,  se  závažné  problémy  s  chováním  projevovaly  ještě  před  tím,  než  začali

poslouchat tento druh hudby.“83 Erin Bogl také zkoumal, zda má určitý typ hudby vliv

na chování mladých lidí.  Ta tvrdá sice neměla  vzhledem k ostatním typům nejlepší

výsledky,  na  druhé  straně  však  všechny  prezentované  typy  hudby,  včetně  rychlé

negativně  laděné  skladby,  snižovaly  negativní  emoce  studentů.84 Celkové  výsledky

výzkumu tak ukázaly, že hudba obecně má na lidi spíše pozitivní vliv. Na to poukazují i

mé zkušenosti z metalových koncertů a festivalů,  jakým je například Brutal Assault,

který probíhá každoročně v Jaroměři.  Povšimla jsem si, že zde ani jednou nedošlo k

žádnému násilí. Zpěvák na pódiu zalitý umělou krví sice řve „As your veins I happily

shred“85, ale lidé, kteří mu naslouchají, se k sobě chovají dobrosrdečně, stejně jako k

82HUČÍN, J.: Škodí tvrdá hudba psychice člověka? In: Články Jakuba Hučína [online].
83HUČÍN, op. cit.
84BOGLE, E.: Effects of Music on Mood, and Aggression of At- Risk Adolescents [online]. [cit. 15.3.2014]. 
Dostupné z: http://biosurvey.ou.edu/oas/03/paper/bogle.htm4
85Vybrala jsem záměrně co nejbrutálnější příklad. Při  hledání příkladu mě však zaujalo, že co se týče
nejtvrdšího metalu, je skutečně těžké najít agresivní texty, které by přímo vyzývaly k násilí, ale takových,
které přímo odpovídají Frommovu popisu nekrofilie,  je opravdu mnoho. I doprovodné prvky podporují
toto  tvrzení  –  například  jak  skupiny,  tak  fanouškové  si  často  oblékají  oděvy  černé  barvy,  časté  je
zobrazení lebky apod. (Pro úplnost je třeba dodat, že se texty zabývají širokou paletou témat, například
pobízením k úctě k tradicím, mytologickými příběhy apod.) Zajímavou souvislost s tímto fenoménem,
který  sice  není  masový,  ale  zároveň  ani  zanedbatelný,  má  jev  ze  zcela  jiné  oblasti.  Theravadoví
buddhištičtí mniši často meditují o pomíjivosti, při čemž si vizualizují rozkládající se lidské tělo. Koncept
pomíjivosti jim má pomoci přijmout myšlenku, že všechno podléhá změně, vzniká a zas zaniká podobně
jako listí  na stromě v průběhu ročních období.  Během těchto meditací se zbavují  lpění  na věcech a
ztrácejí  strach  z toho,  že  pominou,  prožívají  štěstí  ze  života  v  přítomnosti.  Meditace  theravadových
mnichů samozřejmě samy o sebe s tvrdou hudbou nijak nesouvisí, je ale nutné si povšimnout, že ani
představa rozkládajícího se lidské ho těla  nemusí nutně být spojena s nekrofilií a negativními emocemi,
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občanům Jaroměře,  kteří  k davu nepatří.  Je to pozitivní  dav, který zmiňuje sociolog

Milan  Petrusek.  Ten  říká,  že  dav  je  od  dob   Le  Bona  ztotožňován  s  negativními

emocemi, zdůrazňuje se, že anonymita v davu smazává morální zábrany korigovat své

sociální jednání a zárověn ho zbavuje pocitu odpovědnosti, ale existují i pozitivní davy,

jako například  dav, který se 17.  listopadu 1989 shromáždil  na Letné a  Václavském

náměstí.86 Negativním  faktorem,  který  na  koncertech  bývá  přítomen,  je  vysoká

konzumace alkoholu. Navzdory této míře konzumace alkoholu se v Jaroměři nevyskytlo

žádné násilí. U hudby bychom si mohli kromě melodie povšimnout i obsahu, který často

vyznívá  velmi  negativně.  Jak  jsem již  zmínila,  lze  se  domnívat,  že  v  posluchačích

nevzbuzuje  agresi,  přece  však  je  třeba  uvažovat  o  vhodnosti.  Svoboda  projevu

nevyplývá  jen  z  právních  norem,  i  normativní  systémy  jsou  v  tomto  směru  velmi

otevřené a kulturní vzorce týkající se Západní Evropy tak vyjádřují přípustnost téměř

jakýchkoliv  slov  i  v  běžné  komunikaci.  V  některých  kulturách  existují  specifické

pohledy na funkci a účinnost slova – například Mongolové vidí ve slovech magickou

sílu,  v  momentě  vyřčení  se  slovo  stává  samostatnou  entitou.  Z  toho  vyplývá  cosi

důležitého- „Slovy by se nemělo plýtvat ani užívat je neopatrně a lehkovážně.“87 

Téma  hudby  můžeme  shrnout  následovně:  Hudba  na  rozdíl  od  televize

neposkytuje  vzory  násilných  hrdinů,  se  kterými  by  se  posluchači  mohli  snadno

ztotožnit. Určitým vzorem by mohli být zpěváci, následování jejich vzoru se však může

projevit  leda v oblékání.  Hudba obecně má na lidi  pozitivní  vliv  a  nezdá se,  že by

způsobovala  zvyšování  násilí.  Ani  takzvaná  „agresivní  hudba“  nemá  s  největší

pravděpodobností žádný přímý vliv na agresi,  i  když je jistě odrazem určitého stavu

společnosti. Nekrofilní a podobné prvky naznačují, že tato hudba by mohla být určitým

symptomem destruktivní společnosti,  že by mohla odrážet její charakter.  Hučín říká:

„Tyto hudební směry nemůžeme pochopit, pokud nepochopíme společenský kontext, v

němž  se  rozvíjely.  Nepochopíme  hudbu  industrial  bez  pochopení  pocitů  odcizeného

člověka uprostřed plně mechanizovaného, citově vyprázdněného světa.“88

2.3 Destruktivita a počítačové hry

Nejvíc odsouzení se pravidelně dostává počítačovým hrám. Odborníci i média je

často spojují  s  různymi  útoky,  zejména s fenoménem tzv.  „šílených střelců“.  Tento

pojem odpovídá odbornému termínu forenzní psysochologie „masový vrah“, který je

ale může být spojena i s emocemi pozitivními.
86PETRUSEK, Milan, in:  GÁL, Fedor A KOL.  Násilí.  Praha: Nakladatelství EGEM, 1994, 143 s.  ISBN 80-
85395-41-X.
87„Words  should  not  be  wasted  or  used  carelessly  or  thoughtlessly...“  OBERFALZEROVÁ,  Alena.
Metaphors and Nomads. Praha: Triton, 2006, 199 s. ISBN 80-7254-849-2, s.12.
88HUČÍN, op. cit.
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převzat  z klasifikačních schémat FBI.89 Známé jsou například  masakry ve školách90.

Akční střílečku s vojenskou tematikou Modern Warfare hrál i Anders Behring Breivik,

který v červenci 2011 zavraždil 77 lidí. Násilných počítačových her je skutečně mnoho,

a to jak masových, tak i těch méně známých: Grand Theft Auto, Postal 2, Call of Duty,

Mortal Kombat, Splatterhouse a další. Také se objevují hry, které tématicky odpovídají

trendům ve filmech, jako je například současná vlna zombie her. Celkový vzhled her se

výrazně  brutalizuje.  Říčan  o  účinku  násilných  počítačových  her  říká:  „K  divácké

krutosti  volně  přiřadíme  agresivní  počítačové  hry.  Tato  zábava  poskytuje  patrně

prožitek podobné kvality jako akční filmy, avšak silnější.“91 Podle mého názoru však

nemusí nutně jít o prožitek podobný. Při hraní může člověk, podobně jako Frommovi

primitivní lovci u lovu, procvičovat své schopnosti, a tak prožívat spíše radost ze svých

schopností  nežli  ze  zabíjení.  I  když  radost  z  rozvíjení  vlastních  schopností  plně

nevysvětluje, proč si někdo zvolí hru s násilným obsahem, je jisté, že oproti násilným

filmům zde bude zcela jistě zastoupen i tento prvek. Co se týče agrese, opět stojíme

před otázkou,  zda  hraní  umožňuje  vybíjení  agrese  nebo  spíše  posilování  agresivity.

Stejně jako u násilných filmů bylo potvrzeno, že hraní násilných her zvolí spíše lidé,

kteří měli již dříve zvýšenou agresivitu a násilné sklony. Je tedy pravděpodobnější, že

násilné sklony vedou k hraní her a ne hraní her k násilným sklonům.92 Jaký vliv ale mají

hry  na  konkrétní  schopnosti  hráče?  Jedinec  s  nebezpečnými  sklony,  který  hraje

střílečky, si tímto hraním procvičí své schopnosti, a při útoku pak bude lépe mířit a mít

rychlejší  postřeh.  Lze však namítnout,  že možností  na přípravu k násilnému činu je

mnoho  a  hraní  her  lze  snadno  nahradit  jinými  možnostmi.  Nejpravděpodobnějším

názorem asi  bude,  že  násilné  hry  mají  na  agresi  určitý  nepřímý  vliv  a  jednoduchá

odpověď zkrátka neexistuje: „Problém je v tom, že se lidé pořád snaží na otázku roli

videoher v násilí najít odpověď ano-nebo-ne, i když žádná neexistuje.“93 I když se Česká

89ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Forenzní psychologie. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 439 s. ISBN 978-80-7380-
213-4, s. 145.
90Původně byly  masakry ve  školách považovány  za   problém USA,  v  posledním desetiletí  se  týkají  i
Evropy. Viz ČÍRTKOVÁ, op. cit., s. 150.
91ŘÍČAN,  in:  ČERMÁK,  Ivo,  HŘEBÍČKOVÁ,  Martina,  MACEK,  Petr.  Agrese,  identita,  osobnost. Brno:
Psychologický ústav Akademie věd ČR a Tišnov: Sdružení SCAN, 2003, 315 s. ISBN 80-86620-06-9, s. 163.
92CHAMBERS,  in:  KELLAND,  K.: Analysis:  Don't  pin  Breivik's  massacre  on  video  games. In:  Reuters
[online]. 20.4.2012 [cit. 15.3.2014].
93„The problem is  that  people  are  looking  for  a yes-or-no  answer about  the role  of  video games in
violence, when there is none.“ BUSHMAN, B.:  Do violent video games play a role in shootings? In: CNN
[online].Bushman míní, že mezi hraním počítačových her a agresivním chováním je jistá souvislost. Jeden
z jeho argumentů proti těm, kteří násilné počítačové hry nepovažují za nebezpečné: „But the argument I
hear most often is that video games can't be dangerous because millions of people play these games
without becoming violent. No doubt, most players don't become violent. That's because they come from
good homes, aren't victims of bullying, don't have mental health issues, and don't have many of the
other risk factors for violence. But what about players who already are predisposed to violence? Killers
like Aaron Alexis aren't typical. They have a lot going against them, such as mental illness. Violent video
games are just one more factor that may be pushing them toward violence.“ (Bushman, 2003, stanovisko
pre CNN)
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republika  zatím  o  hry  nijak  mimořádně  nezajímá,  není  tomu  tak  všude.  Trh  s

počítačovými hrami je sice globální,  ale hry samotné nejsou, musí odrážet kulturu a

požadavky specifických trhů.  Největší  zásahy do vydávaných her provádí  Německo,

kde  jsou  zobrazovaná  krev  a  cákance  krve  přebarvovány  na  zeleno  nebo  zcela

odstraněny, také lidští nepřátelé jsou v některých případech měněni na roboty.94 Účinky

těchto zásahů do her na reálné násilí zatím nejsou známé, naopak je často kritizováno

potlačování práva volby. Před vydáním může totiž Spolkový dozorčí orgán pro média

ohrožující  vývoj  mladistvých95 umístit  hru na index,  co  znamená  zákaz  prodeje hry

nezletilým,  vystavování  v  obchodech  a  uvádění  reklamy  v  televizi,  novinách  a  ve

většině časopisů, což má na prodej v zemi prakticky likvidační účinky.  

2.4 Destruktivita a deformace těla

V naší společnosti se dostalo do popředí zájmu lidské tělo a jeho vzhled.

Krása je považována za důležitou zejména u žen. Prostředkem k jejímu dosažení nebývá

jen líčení, ale i výraznější zásahy do vlastního těla, jako je například plastická chirurgie.

Na počátku jejího rozvoje stála rekonstrukce nosu, který je dominantou obličeje, a první

záznamy o plastických operacích tohoto druhu pocházejí ze staré Indie. Ve 20. století se

výdobytků plastické chirurgie neužívá jen k odstranění následků chorob a nehod, ale i

k dosažení  či přiblížení  se různým ideálům krásy.  Zejména ženy si nechávají  zvětšit

prsa,  rty,  nebo si  nechávají  odsát  tuk.  V devadesátých  letech  však události  nabraly

nečekaný směr a začalo se rozmáhat i zcela jiné „zlepšování těla“, dvojče plastických

operací  s  názvem  body  modification,  neboli  těžké  tělesné  modifikace.  Patří  sem

například tzv.  hadí jazyk,  kdy se rozříznutím tohoto svalu dosáhne dvou samostatně

pohybujících se konců jazyka, tetování očních bulv, podkožní implantáty po celém těle,

některé z nich vypadají jako rohy a bývají umístěny na čele. V řadě kultur jsou tělesné

modifikace prostředkem dosažení ideálu krásy, například u některých afrických kmenů,

v naší kultuře však o takovém cílu lze pochybovat. Určitou součástí ideálu krásy je sice

pro specifickou skupinu lidí tetování, o tělesných modifikacích však už lze uvažovat

jako o tendenci k dobrovolnému sebemrzačení. V mnohých evropských zemích včetně

České republiky se formují  celé komunity mladých lidí,  které se zabývají deformací

svých  těl.  Tento  jev  také  považuji  za  jeden  z  důkazů  přítomnosti  destruktivity  ve

společnosti.

94Například hra Command & Conquer.
95Na základě zákona  Gesetz  über  die  Verbreitung jugendgefährdender  Schriften  und Medieninhalte,
který byl vyhlášen 12. 7. 1985.
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2.5 Destruktivita a konzumní společnost

Před kapitalismem v Západním světě varuje již švýcarský spisovatel Friedrich

Dürrenmatt  v  proslovu  věnovaném  Václavu  Havlovi  jakožto  prezidentovi  nové

demokracie: „Ale v tomto celém statickém komplexu zkamenělých masových stran, které

jsou řízeny pouze principem politické efektivnosti a ovládány profesionálními aparáty,

které  zbavují  občany  jakékoliv  konkrétní  a  osobní  odpovědnosti,  ve  všech  těchto

složitých strukturach v skrytu manipulativních a expanzionistických center akumulace

kapitálu,  v  této  všudypřítomné  diktatuře  konzumu,  produkce,  reklamy,  obchodu  a

konzumní  kultury,  v  této  nekonečné  záplavě  informací   –  v  tom  všem,  tak  často

popisovaném a analyzovaném, by člověk jen s obtížemi našel něco takového jako je

perspektiva a cesta k sobě samému.“96 Dnešní společnost je skutečně typická masovou

produkcí,  reklamou,  konzumem  a  dalšímy  příbuznými  jevy.  Nadměrné  masové

nakupování  věcí vytváří  životní  styl97,  který je určitou náhražkou kultury a staví  do

centra zájmu zboží. Běžný člen masové společnosti neboli automat konformity98 hodně

pracuje, aby si mohl koupit hodně věcí, po práci a nakupování je unavený, kouká na

televizi a pasivně konzumuje, co mu nabízí okolní svět. Hromadění popisuje Fromm

jakožto jev týkající se společnosti v jeho době. Dnešní společnost se posunula ještě dál:

„Podstatou konzumerizmu není hromadění zboží (ten, kdo zboží hromadí, musí počítat s

těžkými kufry a přecpanými domy), ale jeho  použití a následné vyhození, aby udělalo

místo pro další zboží a jeho použití. Konzumní způsob života má rád lehkost a rychlost;

a také novost a rozmanitost, které by lehkost a rychlost měly přinášet. V životě Homo

consumens se úspěch neměří objemem nákupu, ale jeho obratem.“99

Všudepřítomný  konzumerizmus  v  moderní  společnosti  nejednou  vede  lidi  k

„podivnému“ chování. V médiích se nedávno objevil úsměvný příběh o osmáctiletém

96„But in this whole static complex of petrified mass parties guided by no principle other than political
efficacy,  governed  by  professional  apparatuses  that  relieve  citizens  of  any  concrete  and  personal
responsibility, in all these complicated structures of secretly manipulative and expansionistic centers of
capital accumulation,  this omnipresent  dictatorship of consumption,  of production,  of advertising, of
commerce, of consumer culture, this endless flood of information – in all this, so frequently described
and analyzed, one would be hard put to find anything like a perspective, a path on which man could find
the  way  back  to  himself.“  DÜRRENMATT,  Friedrich. Selected  Writings,  Volume  3,  Essays.  Chicago:
University of Chicago Press, 2006, 184 s. ISBN: 978-0-226-17432-7, s. 69.
97Zajímavý komentář k dnešní společnosti je ve filmu Fight Club natočeném podle stejnojmenné knihy
Chucka  Palahniuka.  Hlavní  hrdina  je  poslušným  spotřebitelem,  ironicky  používá  pro  svou  osobu  i
označení hunter-gatherer. Svoje já definuje prostřednictvím nahromaděných věcí: „ I had it all.  I  had
stereo  that  was  very  decent,  a  wardrobe  that  was  getting  very  respectable,  I  was  close  to  being
complete.“ V práci  je  byrokratem, vyhodnocuje, zda je pro výrobce automobilů výhodnější  stáhnout
závadná auta nebo vyrovnat se s poškozenými a potenciálními  pozůstalymi. Vnitřní nesouhlas se svým
životem řeší  vytvořením alterega,  který  je  jeho  opakem a pokouší  se  společnost,  ve  které  vládnou
masám nízké hodnoty, zničit. Fight Club [film]. Réžia David FINCHER. USA, Nemecko: 2000.
98Viz Fromm.
99BAUMAN, Zygmunt. Tekutá láska. O křehkosti lidských pout. Praha: Academia, 2013, 155 s. ISBN 978-
80-200-2270-7, s. 58.
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norskem klukovi,  který  si  na  předloktí  nechal  vytetovat  účtenku  z  McDonaldu.  Ne

všechno chování  je  však podobně usměvné.  Ukázkou,  kam až konzumní  společnost

dokáže zajít,  je black friday,  který je prozatím problémem jen ve Spojených státech

amerických.  Jedná  se  o  každoroční  událost,  během které  největší  obchodní  řetězce

organizují velké výprodeje. Nakupující čekají před obchody už dlouhé hodiny předem a

v okamžiku otevření se vrhnou dovnitř a snaží se pro sebe získat co nejvíc zlevněného

zboží. Neviditelné a neosobní obchodní řetězce mají obrovské zisky a viditelní ale také

odosobnění lidé vidí jenom zboží a kvůli slevě se někdy nezastaví ani před násilím. K

prvnímu úmrtí došlo v roce 2008 ve Valley Stream ve státě New York, kdy dav čítající

dva  tisíce  lidí  ušlapal  k  smrti  prodavače  v  momentě,  kdy  otevíral  obchod.  Dav  se

nezajímal  o  osud  prodavače,  který  se  ocitnul  na  zemi,  a  dále  se  hrnul  za  zbožím.

Agresivní  chování  takového davu,  složeného z jedinců jejichž  cílem je  získat  zboží

rychleji než konkurenční jedinci, přičemž nejde o konkrétní zboží, ale o jakékoliv zboží,

které se stalo extrémně potřebným  pouze kvůli snížené ceně slíbené v masové kampani

naznačuje,  že  konzumní  kultura  s  sebou  nese  jistá  rizika.  Podle  mého  mínění  jde

zároveň o další náznak vazby mezi banalitou zla a masovou společností.100

Konzumní způsob života způsobuje mnoho problémů, které pramení i z toho, že

moderní  člověk  si  vytváří  k  lidem,  věcem i  hodnotám nové  typy  vztahů.  Jak  píše

Zygmunt Bauman, společnosti vládne konzumní, tekutá moderní racionalita. Stejně jako

k věcem, tak i k lidem touží moderní člověk navazovat nové vztahy, ale nikterak pevné,

aby je  bylo  možné  rychle  a  lehce  vyměnit  až  se  naskytne  možnost  něčeho lepšího.

Křehkost lidských pout vzbuzuje pocit nejistoty. Konzumní životní styl není výhradně

negativním  fenoménem,  avšak  je  provázen  větší  agresí,  jedním  z jejích  projevů  je

například black friday.

2.6 Destruktivita a šikana ve školách, na pracovištích a jinde

Šikana je sociálně patologickým jevem, který je jak „každodenním násilím“101,

tak i kriminogenním faktorem, který může jednou vyústit v kriminální jednání. Stejně

jako  domácí  násilí  představuje  agresi,  která  je  skryta  pod  povrchem  společnosti.

Domácímu násilí  se dnes dostává mnoho pozornosti.  Zásadním krokem bylo  vydání

zákona  č.  135/2006  Sb.,  kterým  se  mění  některé  zákony  v  oblasti  ochrany  před

domácím násilím. Tento zákon obsahuje tři hlavní body: Stanovení prevence domácího

násilí za prioritu místo represe, opatření k ochraně ohrožené osoby a komplexní přístup

k řešení případů domácího násilí, na kterém se podílejí Policie ČR, intervenční centra i

100Viz Arendtová.
101PLICHTOVÁ, in: ČERMÁK, HŘEBÍČKOVÁ, MACEK, op. cit., s. 74.
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justice.102 U šikany ale zatím existují pouze ojedinělé projekty, komplexní úprava chybí.

Její absenci způsobuje především její neviditelnost, jelikož většinou nejde o otevřené

násilí ale spíše o slovní agresi, vyloučení ze skupiny apod. Šikana je přitom závažným

problémem, zejména její dvě formy, mobbing a bossing, které mají na svědomí vysoký

počet sebevražd. K závažným formám šikany můžeme přiradit i kyberšikanu, která patří

mezi nové fenomény. V evropském prostředí se o ni veřejnost začala zaujímat v roce

2006, kdy Anna Halman, žačka gymnázia, spáchala sebevraždu poté, co se stala obětí

sexuální šikany a kyberšikany. Společnost prostředky k potlačení šikany disponuje, a

hledání řešení by mělo být věnováno mnohem více prostoru, než je tomu v současnosti:

„existuje  množství  důkazů  o  tom,  že  vhodně  nasměrované  společenské  intervence

snižujú výskyt násilných činů. Připomeňme si alespoň mediální kampaně proti šikaně a

domácímu  násilí.  …  Například,  celonárodní  kampaň  proti  šikaně  medzi  žáky  na

norských školách snížila výskyt šikany o celých 50%.“103 Vhodné řešení by tak mohlo

představovat  například  kladení  důrazu  na  prevenci  ve  formě  mediálních  kampaní  a

práce jak s potenciálními agresory tak i s oběťmi, zejména na školách.

2.7 Destruktivita a sport

Ve sportech se projevuje spíše soutěživost, nežli agrese. Také bojové sporty –

šerm, judo apod., které se na první pohled jeví jako násilné, jsou při hlubším pohledu

spíše činnostmi směřujícími k rozvíjení příslušných dovedností, případně k dosáhnutí

mistrovství  a  sportovci  v  nich  nacházejí  naplnění.  Elias  a  další  ve  sportu  také  vidí

prostor  pro vybíjení  agrese,  která  se  v člověku hromadí  v důsledku tlumení  afektů.

Naopak otevřená agrese fanoušků na sportovních utkáních nebo v souvislosti s nimi je

poměrně  častá.  Čermák  upozorňuje  na  vyšší  míru  agrese  u  příznivců  kontaktních

soutěživých sportů než u příznivců nekontaktních soutěživých sportů.104 Jako příklad

můžeme uvést hooligans, příznivce fotbalových klubů. Zdá se, že hooligans přicházejí

na stadion nebo do jeho okolí s primárním cílem vyvolat konflikt. Mnozí tvrdí, že jde o

atraktivní náplň volného času a adrenalinový sport. Tito fanouškové jsou své „podpoře

klubu“ často velmi oddáni, je pro ně smyslem života. K agresivnímu chování, kterého se

dopouštějí, dochází opět často v davu. V České republice dosud není agrese fanoušků

tak závažným problémem jako v některých cizích zemích, není však ani zanedbatelná.

Sport se tudíž sice jeví být pouhou aktivní tvořivou činností bez projevů agrese nebo s

odreagováním agrese neškodným způsobem. Není však oblastí,  která by se dokázala
102ČÍRTKOVÁ, op. cit., s. 243-247.
103PLICHTOVÁ, in: ČERMÁK, HŘEBÍČKOVÁ, MACEK, op. cit., s. 74.
104ČERMÁK, Ivo. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta, 1998, 204 s. ISBN 80-902614-1-
8, s. 86.
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úplně  vyhnout  destruktivitě  ve  společnosti,  zejména  pokud  vezmeme  do  úvahy

zmíněných hooligans.

2.8 Destruktivita a alkohol

Alkoholismus  a  drogová  závislost  jsou  známými  kriminogenními  faktory.  K

alkoholismu se však nedostávají jen lidé, které mají závažné a těžko řešitelné životní

problémy. Jedním ze závažných problémů dnešní společnosti je množství mladých lidí,

a  zvláště  pak  vysokoškolských  studentů,  kteří  považují  užívání  alkoholu  za  součást

přitažlivého životního stylu, únik z nudy nebo něco, bez čeho si zábavu vůbec nemohou

představit.  Existenci  problému  potvrzují  i  pravidelné  průzkumy  ESPAD,105 jejichž

výsledky pravidelně ukazují  rozšířené pití  alkoholu,  často ve velkých dávkách, mezi

dospívajícími.  Zároveň  je  velká  část  násilných  trestních  činů  páchána  pod  vlivem

alkoholu, proto se zdá být perspektivní uvažovat o možnostech zmírnění rizika, které

představuje násilí v souvislosti s požívaním alkoholu. Nabízí se několik variant. Kromě

tradičních, jako je vysoké clo, připadají v úvahu i nové efektivní způsoby pramenící z

výzkumů posledních let. V Newcastle v Austrálii například bylo nařízeno, aby se místa,

kde se podává alkohol, uzavírala ve tři hodiny ráno a následně kromě jiného poklesl

počet napadení o 35 %.106 Úvahy o podobných opatřeních však zatím nejsou možné,

jelikož chybí dostatečné podklady v podobě dostatečného výzkumu. 

2.9 Shrnutí  

Jak  uvidíme  ve  statistikách  týkajících  se  násilných  trestných  činů  v  další

kapitole, v naší společnosti se vždy vyskytuje určitá míra násilí. Agrese a destruktivita

má však i mnohé skryté projevy, které se objevují napříč všemi oblastmi společenského

života našeho kulturního prostředí. Zatímco určité symptomy, které odrážejí přítomnost

destruktivity ve společnosti, jakými jsou „agresivní“ filmy, hudba a deformace těla, jsou

akceptovány,  projevy agrese, tedy chování, jehož cílem je někoho poškodit nebo mu

ublížit,  a to včetně těch skrytých, tolerovány nejsou. Otázkou však zůstává, zda jsou

proti  nim  prováděna  dostatečná  opatření,  zejména  u  násilí,  ke  kterému  dochází  za

„zavřenými dveřmi“, což je hlavně domácí násilí a různé formy šikany ve školách, na

pracovištích a jinde. Pozornost vyžadují nové fenomény, jejichž dosah ještě není plně

prozkoumán, například možnosti konzumní společnosti, z nichž první ukázkou je black

friday.

105The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs.Dostupné z: http://www.espad.org/
106Hotel closures reduce alcohol related crime forum hears. In: Deakin University [online]. 29.5.2012[cit.
1.3.2014]. Dostupné z: http://www.deakin.edu.au/news/2012/29052012Gamblingregforum.php
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3. Destruktivita a právo

V této kapitole se budu zabývat vztahem destruktivity a práva, tedy otázkou, zda

je současná právní úprava vhodná pro moderní společnost a její kulturu a dokáže udržet

agresi a destruktivitu a zejména její nejzávažnější projev, kterým je násilí, na co nejnižší

přijatelné úrovni.

3.1 Nastínění základních problémů formulace vztahů násilí a práva

Než popíšu a zhodnotím současnou právní úpravu týkající  se násilí,  nastíním

teoretická východiska a několik základních problémů týkajících se vztahu násilí a práva.

Jelikož se v rámci současné právní úpravy soustředím především na násilné trestné činy,

zabývám se především teoretickým vymezením zločinu107 a trestu.

1. Zločin  je  pouze  právní  konstrukcí.  Proměna  konceptu  zločinu. Konstruktivistický

charakter  zločinu  způsobuje,  že  v  historii  neustále  dochází  ke  kriminalizaci  a

dekriminalizaci  jednotlivých  činů,  stejné  jednání  je  jednou  zločinem  a  jindy  zase

společensky  přijatelným  jednáním.  Během  historie  se  mění  i  celý  koncept  zločinu.

Zatímco  zpočátku  je  zločin  spojený  s  hříchem,  v  osvícenství  ztrácí  odkaz  na

transcendentální hodnoty na významu a vymezení zločinu získává společenský základ,

který vychází  ze  sociální  užitečnosti.108 Zločin  je  pro příště  „konstrukcí  vzniklou  ve

spolupráci takových sociálních aktérů a institucí, jako jsou zákonodárci, soudní dvory,

policie, ale i veřejné mínění a medicína.“109 Při proměně morálního zločinu na sociální

je  nahrazen  „absolutismus  zákona  Božího  principem  sociální  užitečnosti.“110 Další

důsledek vývoje konceptu zločinu je zmnožení systémů norem – zatímco v archaickém

právu111 existoval  pouze  jeden  okruh  norem,  později  se  rozčleňuje  na  několik

samostatných systému – právo, morálka, náboženství, etika. Dnes se tak člověk může

snadno ocitnout v situaci, kdy si musí zvolit mezi dvěma normami, které si odporují, a v

této situaci si může zvolit například soulad s náboženskou normou, protože hrozí větší

107Pojmu  zločin  užívám  v  této  podkapitole  pro  účely  vymezení  koncepce  zločinu  jako  synonymum
trestného činu.
108Viz Tinková, Foucault. 
109TINKOVÁ, Daniela. Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa. Praha: Argo, 2004, 413 s. ISBN 80-
7203-565-7, s. 13.
110TINKOVÁ, op. cit., s. 369.
111V evropském archaickém právu vznikají právní povinnosti většinou složením přísahy, která na rozdíl od
dnešních právních norem není obecná, tj. vztahuje se pouze k určité přesně vymezené osobě, které hrozí
sankce přímo od tajemných sil dobra a zla, je magická:  „Přísaha se skládá na jedné straně z oslovení
nositele sankcí  a na druhé straně z přesného popisu sankcí. Je to podmíněné sebeprokletí.  Jestliže se
v přísaze  obsažená  podmínka  splní,  pak  zasáhne  přísahajícího  kletba.  „Přísaha“  (angl.  to  swear  =
přísahat,  ale  také  klít)  znamená jistý  druh  čarování,  magie.“  HATTENHAUER,  Hans.  Evropské  dějiny
práva. Praha: C. H. Beck, 1998, 708 s. ISBN 80-7179-056-7., s.9.
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sankcí – v posmrtném životě. Současné právo se od archaického odlišuje také tím, že

spojuje trestný čin s osobou pachatele a postupně se na ní čím dál tím více zaměřuje.

Archaické  právo  se  o  pachatele  nezajímalo  vůbec,112 bylo  jenom  odpovědí  na  čin.

Hattenhauer uvádí jako příklad Lex Saxonum z roku 802–3, ve kterém se určuje pokuta

za náhodné usmrcení člověka při porážení stromu. Pro germánske právo bylo právně

relevantní  jenom  to,  že  byl  poražen  strom  a  zabil  člověka.  Porušení  práva  nebylo

hodnoceno eticky.113 S postupem procesu zaměřování se na osobu pachatele se od lidí

nesprávně  socializovaných  a  učenlivých  oddělují  lidé  skutečně  choří  a  neučenliví:

„Psychiatrická  expertíza  dovolila  vytvořit  psychologicko  –  etického  „dvojníka“  k

deliktu:  jednalo  se  o  „delegalizaci“  zločinu,  jakým  jej  definoval  zákon.“114 Vývoj

konceptu zločinu směruje k stigmatizaci deviantního chování, ve které hraje úlohu jak

ochrana zájmů společnosti, tak i politické a jiné zájmy. To svědčí o tom, že stejně jako

trestní právo není statickým systémem norem, ale dynamickým systémem funkcí, tak i

samotná koncepce zločinu se vyznačuje jistou dynamikou. Moderní koncepce, jejímž

klíčovým  bodem  je  osoba  pachatele,  navíc  pojmu  zločinu  dodává  jistou

nejednoznačnost:  Emile  Durkheim  považuje  zločin  za  normální  součást  každé

společnosti, za součást její fyziologie, ne patologie, jiní vidí ve zločinu patologický jev

a Foucault se dokonce domnívá, že samotná společnost produkuje zločince. 

2. Úloha jiných normativních systémů a společenských institucí. V moderním konceptu

zločinu je zásadní posun od ignorance pachatele k zaměření se na osobu pachatele a

subjektivní stránku zločinu a také posun od morálního zločinu k zločinu sociálnímu,

který chrání  jak zájmy společnosti,  tak i  politické zájmy.   Významné je i  zmnožení

okruhů norem.  Po jejich rozšíření a vyčlenění  práva se na ochraně společnosti  před

násilím  podílí  i  morálka,  náboženství,  etika,  jakož  i  společenské  instituce  včetně

institucí vzdělávacích. Mimoprávní normy a instituce usilují o zabránění násilí zejména

prostřednictvím  rozvíjení  sebekontroly,  systému  hodnot,  empatie,  schopnosti

vypořadávat se s negativními emocemi a dalších důležitých schopností.

3. Selhání jiných normativních systémů. Morální selhání v důsledku odcizení, aneb jak

přestat v druhém vidět člověka. Násilí se páchá nejlépe, když na druhého nemusíme

hledět  jako na člověka,  a naše svědomí tak může zůstat  klidné.  Proměna člověka v

neosobního představitele  druhu je možná prostřednictvím ideologie115 nebo i  bez ní,
112Nezajímalo se o subjekt- pachatele, ani o subjektivní stránku – nedbalost nebo úmysl.
113Viz HATTENHAUER, op. cit., s. 14.
114TINKOVÁ, op. cit. , s. 16.
115Typická  je  vojenská  propaganda.  Například  Němci  byli  během  první  světové  války  označováni  na
plakátech Spojenců jako Hunové, což mělo vyvolat představu barbarské povahy bez respektu k evropské
civilizaci  a humanitním hodnotám. Příkladem jsou plakáty s  textem „Beat back the Hun with liberty
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dalším  způsobem  je  proměna  v  číslo  byrokratickým  aparátem.  Ztrátou  schopnosti

vnímat druhého jako lidskou bytost se zabývá i experiment Stanleyho Milgrama, který

byl zveřejněný v roce 1974. Milgram rozdělil účastníky svého pokusu na „učitele“ a

„žáky“ a zavřel je do dvou místností. „Učitel“ dostal instrukci, podle níž měl „žákovi“

za  účelem zkoumání  procesu  zapamatovávání  během učení  aplikovat  elektrický  šok

vždy, když žák odpověděl na otázku špatně, přičemž s každou nesprávnou odpovědí se

intenzita  rány  zvyšovala.  Ve  skutečnosti  však  byl  objektem experimentu  „učitel“  a

cílem experimentátora bylo zjistit, kam až dokáže zajít, zda bude schopen dát žákovi

smrtelnou dávku proudu, pokud na něj bude působit  autorita  výzkumníka.  Výsledky

experimentu  analyzovalo  mnoho  badatelů.  Baumann  na  jejich  základě  identifikuje

několik  faktorů,  kterými  lze  potlačit  morální  svědomí  člověka  a  produkovat

„nelidskost“:  sociální  vzdálenost,  rozfázování  jednání  a  přesouvání  odpovědnosti.

Sociální vzdálenost podle Baumana smazává kauzální spojení mezi konáním člověka a

utrpením  jeho  oběti-  čím  je  oběť  blíže,  tím  menší  je  ochota  být  krutý.  Kromě

osamocenosti oběti je důležitá i soudržnost jejich mučitelů. V Milgramově pokusu byl u

účastníka přítomen i experimentátor. Ten zároveň působil jako autorita, proto bylo pro

účastníka  snadné  zříci  se  vlastní  odpovědnosti  a  přesunout  ji  na  experimentátora.

Rozfázování jednání nutí člověka, aby se stal spolupachatelem v důsledku předchozího

jednání.  V jedné z verzí  Milgramova pokusu předtím než uštědřila  zkoumaná osoba

ránu, vykonala pouze nějakou podružnou věc a intenzita  proudu byla zvyšována jen

postupně. 37 ze 40 osob dospělo až k nejvyšší intentzitě rány, která by žáka usmrtila,

kdyby k ní skutečně došlo. Proto byrokratická společnost vytváří prostředí s vysokým

rizikem  umožnění  nelidského  jednání.116 Dalším  pokusem,  který  vzbudil  pozornost

bonds“. Kromě nepřátelů ve válce jsou tímto způsobem často odlidšťovány i jiné rasy, menšiny apod.
Příkladem je výraz ape, který se někdy užíval pro černochy v USA. Fromm dodává, že k tomu, aby přestal
člověk vnímat druhého jako lidskou bytost není třeba ani ideologie, agresor může svůj objekt jednoduše
emotivně „odříznout“  co nazývá emocionální únik. Jako znázornění pro lepší pochopení uvádí případ,
kdy průměrný moderní člověk zabíjí  mouchu a při tom se na něj dívá buddhista. Zatímco buddhista
pociťuje tento čin jako bezcitnou krutost k živé bytosti, moderní člověk vidí v mouše pouze rušivou věc. I
v literatuře můžeme snadno najít množství příkladů této ztráty pocitu totožnosti a vnímání druhého jako
lidské  bytosti:  V  Pánovi  much,  který  se  odehrává  na pustém ostrově,  kde se  ocitlo  několik  dětí,  je
„Čuňas",  lišící  se  od  ostatních  svou  nadváhou,  brýlemi  a  astmatem,  označen  zvířecí  přezdívkou  a
nakonec skutečně degradován na pouhou lovnou zvěř. V povídce The Destructors od Grahama Greena je
odlišnost způsobující ztrátu pocitu totožnosti méně nápadná. Její děj se odehrává v polovině padesátých
let ve Velké Británii. Skupina chlapců pod vedením „T." totálně zničí dvěstě let starý krásný dům patřící
panu Thomasovi (chlapci mu říkají starý ubožák- „Old Misery"), který jako zázrakem přežil leteckou bitvu
o Británii a zůstal stát mezi dvěma prolukami. Pan Thomas není cizinec, neliší se ani fyzickým vzhledem.
Chlapci zničí jeho dům, ale nejednají pod vlivem osobní nenávisti vůči němu či samotnému domu – pana
Thomase emotivně „odříznou", protože je pro ně představitelem britského impéria před 2. světovou
válkou, kterého symbolem je „muž s vysokým kloboukem a monoklem“- tato Británie je už také jenom
starým ubožákem, který nemá více místo ve světě: „ One moment the house had stood there with such
dignity between the bomb-sites like a man in a top hat, and then, bang, crash, there wasn't anything left
- not anything. He said, 'I'm sorry. I can't help it, Mr Thomas. There's nothing personal, but you got to
admit it's funny.“ GREENE, Graham. Collected Short Stories. London : Penguin Classics, 1993, 368 s. ISBN
978-01-4018-612-3.
116BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Praha: Slon, 2003, 331 s. ISBN 80-86429-23-7.

43



veřejnosti,  byl  Zimbardův vězeňský experiment,  ve kterém byly účastníci  na základě

losu rozděleni na vězně a dozorce a ponecháni v improvizovaném vězení po dobu šesti

dnů. Experiment zkoumal, jaký vliv má na lidské chování situace. Bauman v souvislosti

se Zimbardovým experimentem zmiňuje „efekt spáče“, což je pojem, který jako první

použil již John Steiner pro označení schopností krutého jednání, které za normálních

okolností dřímají, ale v určitých situacích se probouzejí. Významnější jsou však podle

Baumana  „spáči“,  kteří  našli  sílu  vzepřít  se  tomu,  co  bylo  v  rozporu  s  jejich

přesvědčením, lidé schopni činit dobro navzdory situaci. Experimentů, které dokazují,

že člověk je schopný konat zlo, je mnoho, ale experimentů, které by ukazovaly jeho

schopnost konat dobro, je relativně málo. Možná však nejsou nutné – vždyť příklady

vidíme v každodenním životě. Jde třeba o lidi, kteří dobrovolně a zdarma pomáhají v

domovech důchodců, domovech pro zdravotně postižené děti, lékaři bez hranic apod.

Podobně Fromm v Milgramově experimentu  považuje za nejdůležitější  poznatek,  že

někteří  účastníci  se  vzepřeli,  a  i  ti,  kteří  se  nevzepřeli,  viditelně  trpěli,  když  je

poslušnost nutila jednat proti vlastnímu svědomí.117

Největším varováním před morálním selháním v důsledku odcizení je holocaust,

při kterém došlo ke spojení všech faktorů popsaných Baumanem - sociální vzdálenosti,

rozfázování  jednání  a  přesouvání  odpovědnosti  prostřednictvím  gigantického

byrokratického aparátu, jakož i ideologie.  Vzor člověka, který se absolutně dokonale

odcizil,  předkládá  Arendtová  v  postavě  Eichmanna.  Eichmann  je  dokonalý  úředník,

který bez přemýšlení naprosto efektivně plní úkoly, má smysl pro pořádek a řád. Jeho

chybou není hloupost, ale  naprostá nepřítomnost myšlení. Zlo, které pachá, je pro něj

banální  záležitostí.  „Eichmann nebyl  Jago ani  Macbeth,  nic nebylo vzdálenější  jeho

mysli  než  ona  odhodlanost  Richarda  III.  „stát  se  lotrem“.  Pomineme-li  jeho

mimořádnou horlivost, s níž toužil po osobním povýšení, žádné motivy neměl. A tato

jeho  horlivost  sama o  sobě  vůbec  nebyla  kriminální.  Eichmann  by  rozhodně  nikdy

nezavraždil  svého  nadřízeného,  aby  získal  jeho  post.  Jemu  jenom,  řekli  bychom

obyčejně,  nikdy nedocházelo, co ve skutečnosti  dělá.“118 Je to něco, s čímž se dosud

historie  nesetkala  a  není  s  to  to  chápat:  „A soudci  mu  nevěřili,  protože  byli  příliš

humánní,  snad  až  příliš  spjatí  se  svou  profesí,  než  aby  připustili,  že  by  průměrný

„normální“ člověk  – ani  choromyslný,  ani zfanatizovaný anebo cynický  – mohl  být

naprosto  neschopen  rozeznat  dobré  od  špatného.“119 Holocaust  výrazně  relativizuje

117Pocení a jiné fyziologické projevy zaznamenané během experimentu.
118ARENDTOVÁ, Hannah. Eichmann v Jeruzalémě. Zpráva o banalitě zla. Praha: Mladá fronta, 1995, 432 
s. ISBN 80-204-0549-6, s. 357.
119ARENDTOVÁ, op. cit., s. 40.

44



koncepci  člověka  podle  britského  historika  Arnolda  Toynbeeho,  který  tvrdí,  že

nejzákladnější vrozenou charakteristikou člověka je schopnost rozlišovat dobro a zlo.120

Bauman říká, že celá diskuze o holocaustu má jeden hlavní smysl – zjistit, co

nám  mohou  zkušenosti  o  holocaustu  říct  o  „neviditelných  možnostech  současného

života“.121 Holocaust ukazuje, že pokud jsou lidé konfrontování se situací, ve které se

nelze  rozhodnout  správně,  nebo  se  za  správné  rozhodnutí  platí  příliš  vysoká  cena,

racionalita  a  pud  sebezáchovy  převáží  nad  morálním  rozhodnutím,  což  postačí  k

prosazení zla. Naděje však spočívá v tom, že se vždy jedná o volbu, a snaha se zachránit

či volba zla vůbec nejsou nevyhnutelné a osudové.  „Nezáleží na tom, kolik lidí dalo

před racionalitou sebezáchovy přednost morální povinnosti – důležité je, že někteří tak

učinili.“122 Tato  volba  může  někdy  být  volbou  mezi  zákonem  a  morálkou,  proto

povinnost vůči zákonu nelze chápat absolutně a někdy je nutné upřednostnit morálku:

„Nic tedy neukazuje na to, že by starý sofoklovský konflikt mezi mravním zákonem a

zákonem společnosti v podmínkách moderního řádu slábl. Naopak je snad ještě častější

a hlubší - a zvyšuje se pravděpodobnost, že společenské tlaky morálku umlčí. Chovat se

morálně při mnoha příležitostech znamená zaujmout postoj, který stávající moc a také

veřejné mínění (ať už otevřené, či se pouze projevující v jednání či nejednání většiny)

označuje  a  prohlašuje  za  antisociální  či  podvratný.  Podpora  morálního  chování  v

takových případech znamená odpor vůči autoritě společnosti  a jednání zaměřené na

oslabení jejího vlivu. Morální povinnost se musí spolehnout na svůj původní zdroj: na

bytostnou lidskou odpovědnost za Druhého.“123 V opačném případě, jakým je například

výše popsané selhání morálky, se může naopak uplatnit právo. Jednotlivé normativní

systémy tak nejen že existují vedle sebe, ale navzájem se i doplňují.

4. Proměna  konceptu  trestu,  otázka  drakonického  trestu  a  trestu  smrti.  V  průběhu

historie  nedocházelo  pouze  k  proměně  konceptu  trestného  činu,  ale  i  k  proměně

konceptu  trestu.  V  dobách  feudalismu  bylo  trestem  divadlo,  které  potencionální

pachatele  odrazovalo  hrůzou,  kterou  vyvolávalo,  a  trestání  bylo  zaměřeno  na  tělo.

V této době pachatel zločinem neútočí jen na bezprostřednou oběť – útočí i na vládce,

protože moc zákona je mocí panovníka, a trest je jak nápravou křivdy v království, tak i

pomstou za potupu krále. Toto divadlo veřejných poprav se časem stává nevhodným

prostředkem kvůli možnosti intervence lidu při veřejných popravách. Hrozilo, že se lidé

vzbouří k ochraně nevinného, pokud je poprava považovaná za nespravedlivou, ale i

120PETRUSEK, Milan, in:  GÁL, Fedor A KOL.  Násilí.  Praha: Nakladatelství EGEM, 1994, 143 s. ISBN 80-
85395-41-X.
121BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Praha: Slon, 2003, 331 s. ISBN 80-86429-23-7, s. 298.
122BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust, op. cit., s. 279.
123BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust, op. cit., s. 271.
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vinného, pokud působí jako kladný hrdina, například u některých forem lupičství.  K

ospravedlnění  justice  měli  sloužit  poslední  slova  popraveného  prohlašující  spáchané

zločiny a lítost, jakož i pamflety, které aristokrace šířila. Ty však často zločince spíše

heroizovaly.124 Zákonodárci proto začínají pociťovat potřebu transformovat případného

hrdinu plně na nepřítele společnosti: „Závažnou starostí zákonodarců 18. století bylo:

Jak potlačit onu pochybnou slávu kriminálniků? Jak umlčet ona hrdinská dobrodružství

velkých  zločinců,  jež  byla  vylíčena  v  kalendářích,  brožurkách  a  lidových

vyprávěních?“125

V druhém stadiu proměny koncepce trestu již potencionálního pachatele nemá

odradit divadlo, ale jistota potrestání, a trestání není zaměřené na tělo, ale na duši. Nejde

o odplatu panovníka, ale o ochranu společnosti. Tresty jsou humánní a důvodem této

humanity je  ekonomie  moci.  Netrestá  se  méně,  ale  lépe,  neuplatňuje  se  krutost,  ale

ostražitost.  Neurčitost  trestů,  kterou  musela  vyvážit  hrůza,  je  nahrazena  přesným

vymezením podmínek trestní odpovědnosti,  trestného činu a trestu za jeho spáchání.

Dokonalá funkčnost systému je dosažena, není-li naděje na beztrestnost. Trest se totiž

nezaměřuje na minulost, ale na budoucnost: „Trest je třeba vypočítat nikoli z funkce

zločinu, nýbrž z možnosti jeho opakování. Nezaměřovat se na minulý přestupek, ale na

budoucí  porušení  pořádku. Působit  tak,  aby  zločinec  nemohl  mít  ani  chuť  zločin

opakovat, ani možnost, že by jej někdo následoval.“126 Takové pojetí, které by bralo v

úvahu jenom preventivní  funkci  ovšem v současnosti  není  přijatelné,  protože kdyby

došlo k úplnému odtržení trestu od činu, znamenalo by to úplný zánik spravedlnosti. I to

je důvod, proč v České republice platí právě smíšený systém – trest musí být zároveň i

odplatou. Uložení sankce je prostředkem, který „léčí pachatele“, zařazuje jej znovu do

společnosti  a  odrazuje  potencionální  pachatele,  zároveň  je  ale  i  sám o  sobě  cílem,

odplatou, která obnovuje porušenou spravedlnost. V počátcích této nové koncepce trestu

124„Nebyly  to  pouze  letáky,  co  zmizelo  se  zrozením  detektivní  literatury;  byla  to  sláva  neotesaného
zlosyna a jeho ponurá heroizace skrze mučení a popravu. Člověk z lidu je nyní příliš jednoduchý, aby mohl
být protagonistou tak subtilních pravd. V tomto novém žánru se již nevyskytují ani lidoví hrdinové, ani
velkolepé popravy; je tu samozřejmě zlosyn, avšak inteligentní; a vyskytuje-li se tu trestání, nesmí se při
něm trpět. Detektivní literatura přesouvá onu podívanou, která obklopovala zločince, do jiné společenské
třídy.  Deníky mezitím převzaly v zaznamenávání  každodenních skutečností neheroickou šeď drobných
přestupků a jejich trestání. Rozdělení je vykonáno; lid byl zbaven dávné pýchy svých zločinů; velké vraždy
se staly tichou hrou počestných občanů.“  FOUCAULT, Michel.  Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení.
Praha: Dauphin, 2000, 427 s. ISBN 80-86019-96-9, , s.115.
125FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, op. cit., s. 169. Jevy podobného chrakteru
se však  vyskytují  i  v  současnosti.  Existují  například  teorie,  že  média  se  podílejí  na  šíření  fenoménu
šílených strelců ve školách prostřednictvím intenzivního zpravodajství, které mění střelce ve slavného
antihrdinu, protože o takových událostech informuje 24 hodin denne a zdůrazňuje různé detaily týkající
se osoby pachatele, jeho postupu při páchání činu jakož i počet obětí, tedy pachatelovu úspěšnost. Viz
DIETZ, Park a GREMMY, Joseph in: NINJER: Školní masakry a násilí ve hrách. In: VideaČesky. Cz [online].
29.12.2012 [cit.  4.6.2014].  Dostupné  z:  http://www.videacesky.cz/navody-dokumenty-pokusy/skolni-
masakry-a-nasili-ve-hrach
126FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, op. cit., s. 145.
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se  projevila  snaha  o  postihnutí  specifičnosti  zločinu127,  brzy  se  však  redukovala  na

uniformní trest vězení.

V  19.  století  tedy  dochází  k  posunu  od  trestání  k  věznění128 jako  jedné  z

nejobecnějších forem legálního trestání, což je podle Foucaulta nejvýznamnější moment

ve vývoji konceptu trestu. Foucault věznění silně krizuje, protože podle něj má ze všech

trestů nejvíc  nepříznivých ůčinků:  „Jsou známy všechny nevýhody vězení  i  to,  že je

nebezpečné, ne-li zbytečné. A přesto není „vidět“ nic, co by jej nahradilo.“129 Foucault

uvádí, že to, jak vězení funguje, může vést k vyšší míře recidivy: Izolace v celách a

nucení k nečinnosti nebo ukládání zbytečné práce způsobuje úplnou ztrátu aktivity a

iniciativy,  vyřazuje  odsouzené  ze  společnosti,  a  tak  z  nich  vytváří  delikventy.

Shromážďovaní delikventů na jednom místě umožňuje, aby se od sebe snadněji učili

páchat zločiny. Těžké životní podmínky, ve kterých se odsouzený ocitá po propuštění,

jakými je například nemožnost najít práci, ho také nutí k recidivě. Rodina vězněného po

dobu věznění ztrácí živitele, je uvrhnuta do bídy. Státu vznikají vysoké náklady protože

musí financovat jak přímé náklady na vnitřní organizaci vězení, tak i nepřímé škody

způsobované delikvencí recidivistů.

I když věznění jako způsob trestání od počátků provázejí určité nevýhody, podle

Foucaulta byl jeho vznik nevyhnutelný. Ve společnosti s poslušnými a disciplinovanými

jedinci totiž vězení představuje jeden z hlavních mechanismů dohlížení, disciplinace a

trestání.  Vězení  není  v  nové  společnosti  izolovanou  institucí,  naopak  je  součástí

systému  institucí  s  relativní  kontinuitou,  například  sirotčinec-   polepšovna-  vězení.

Tento druh disciplinární kariéry podle Focaulta státní moci až tak nepřekáží, protože

delikvent není vně zákona, ale je naopak v jeho samém srdci, v prostředí mechanismů,

které na něj dohlížejí a působí na něj. „Vězení pokračuje, na těch, kteří mu byli svěřeni,

v práci započaté jinde, prostřednictvím níž společnost jako celek stíhá každého skrze

bezpočet  disciplinárních  mechanismů.  Díky vězeňskému kontinuu se soudní  instance

vkrádá mezi všechny instituce, které kontrolují, transformují, napravují, vylepšují. Vzato

do důsledků, neodlišuje je ve skutečnosti nic než jedinečným způsobem „nebezpečná“

127Například   v  19.  století  ve  Francii  „...návrh  Trestního  zákoníku,  předložený  v  Konstituantě  Le
Peletierem. Princip formulovaný na počátku říká, že zde musí být „přesné vztahy mezi povahou přečinu a
povahou trestu“; fyzické utrpení má být uloženo těm, kteří spáchali kruté zločiny, práce těm, kteří se
provinili leností, ponížení těm, jejichž mravy jsou nízké.“ FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o
zrodu vězení, op. cit., s.175.
128Foucault zmiňuje dva základní modely vězení: město nakažené morem a Panoptikon. Model město
nakažené morem pramení z nařízení ze 17. století  a představuje město, ve kterém je normální život
úplně suspendován. Město je rozděleno a podřízeno disciplíně, moc je všude přítomna a viditelna skrze
dohlížitele. Model panoptikon vytvořil Bentham. Běžné činnosti nejsou suspendovány, jenom jsou pod
dozorem. Moc je viditelná a neověřitelná. „Viditelná: uvězněný má mít neustále před očima vysokou
siluetu  centrální  věže,  odkud  je  špehován.  Neověřitelná:  uvězněný nesmí  nikdy  vědět,  je-li  v  daném
okamžiku pozorován; musí si však být jist, že je to kdykoli možné.“ FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat.
Kniha o zrodu vězení, op. cit., s.282.
129FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, op. cit., s. 320.
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povaha delikventů, závažnost jejich odchylek a nezbytná okázalost rituálů. Avšak ve své

funkci není moc trestat podstatně odlišná od moci léčit nebo moci vzdělávat. Přejímá od

nich, a od jejich malého a méně významného úkolu, záruku zdola; ale má také, což je

neméně důležité, záruku techniky a racionality.“130 Věznění sice produkuje delikvenci,

ale produkuje ji odděleně od zbytku společnosti. Recidivisté jsou uzavřenou skupinou

jedinců, nad nimiž je snadné dodržovat neustálý dohled a udržovat je mimo společnost,

která  jim  již  neposkytne  podporu,  proto  nejsou  politicky  ani  jinak  nebezpeční.131

Věznění  je  tudíž  určitou  strategií  moci,  která  umožňuje  užitečné  spravování  lidí.

Foucault  obzvláště  kritizuje  soudce,  jejich „nezměrnou chuť  k  medicíně“,  „vášnivou

touhu  posuzovat,  oceňovat,  diagnostikovat,  rozpoznávat  normální  a  nenormální  a

dožadovat  se  poct  za  vyléčení  či  za  převýchovu“132 Současný  systém  trestání  je

vyspělejší,  role  vězení  slábne  a  rostocí  disciplinární  sítě  umožňují  lepší  péči  o

propuštěné vězně, některé z Foucaultem zmíněných nedostatků však přetrvávají. Trestní

politika počítá s těmito nedostatky věznění, proto se navrací k počátkům koncepce z 19.

století  se  snahou  o  postihnutí  specifičnosti  zločinu  a  směruje  k  uplatňování

alternativních trestů, které se užívají u méně závažných trestných činů. U závažnějších,

zejména u vraždy, se v mnohých zemích dosud užívá trest smrti.

Diskuze o trestu smrti  probíhá i  v České republice.  Principy demokratického

právného  státu  jej  nedovolují,  podle  mínění  mnohých  by  ale  takové  opatření  bylo

vhodné. V průzkumu veřejného mínění v květnu 2013 se 62% dotázáných vyjádřilo, že

trest smrti v České republice existovat má, 32% se vyjádřilo, že nemá. Nejvíce lidí, až

tři  čtvrtiny,  se pro trest  smrti  vyjádřilo  v letech  1992-1994. V další  době souhlas s

trestem smrti spíše klesá, nejméně lidí,  56% respondentů, se pro něj vyjádřilo v roce

2002,  poté  se  množství  podpůrců ustaluje  kolem tří  pětin  a  zároveň  počet  odpůrců

stoupá.  Jistý  zájem  o  navrácení  trestu  smrti  je  u  nás  tedy  konstantným  jevem.

Argumenty proti němu jsou však silnější. Z právního hlediska nepřípustnost trestu smrti

stanovuje čl.6 Listiny základních práv a svobod a Dodatkový protokol č.6 k Úmluvě o

ochraně lidských práv a svobod,  z morálního hlediska zas riziko justičního omylu 133 a

možnost zneužití.  Podle sociologů však trest smrti není jen nepřípustný, ale není ani

efektivní.  Generální preventivní funkce, na kterou poukazuje většina podpůrců trestu

smrti,  se  podle  Kunštáta  neuplatní,  protože  žádné  průzkumy  neprokázaly,  že  by

dlouholeté odnětí svobody bylo méně odstrašující než trest smrti. Naopak se ukázalo, že

potencionální pachatele odrazuje spíše jistota postižení než přísnost trestu. Zákaz trestu

smrti tudíž nevede ke zvýšenému výskytu vražd. „Důvody jsou zřejmé: v případě vražd

130FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, op. cit., s. 417.
131Delikvence shora je zas úplně maskována a tiše tolerována.
132FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, op. cit., s. 419.
133V USA bylo v letech 1900-1985 prokazatelně omylem popraveno 349 lidí.
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spáchaných impulzivně, v náhlém pohnutí (emoce, strach, duševní porucha) pachatel

vůbec neuvažuje o případném trestu – neboť předem nepředpokládá ani samotný zločin.

Při  vraždách  plánovaných  je  pachatel  naopak  přesvědčen,  že  vykoná  „dokonalý

zločin“,  a  se  stoprocentní  jistotou  předpokládá,  že  nebude  dopaden  –  vesměs  tedy

nepociťuje  strach  z  jakéhokoliv  trestu.  Odstrašující  účinek  je  tudíž  u  obou  skupin

prakticky nulový.“134

3.2 Méně závažné případy agrese

Kromě  nejzávažnějších  násilných  trestných  činů  má  agrese  i  méně  závažné

projevy,  kde  se  trestní  právo  neuplatní,  jelikož  je  prostředkem  ultima  ratio  neboli

prostředkem poslední instance. Vůči trestnímu právu se subsidiárně uplatní jiná odvětví

práva,  zejména  správní  a  občanské  právo,  vůči  nim  pak  mimoprávní  oblast  –  pro

demokracii  nezbytné  zapojení  občanské  společnosti  a  sdružení  občanů  (viz  níže),

morálka, náboženství, s nimi související hodnoty, postoje, sebekontrola apod. Například

vůči ublížení na zdraví v § 146 trestního zákoníku135 lze subsidiárně uplatnit  drobné

ublížení na zdraví v § 49 odstavce 1 písmena c) zákona o přestupcích.136  Příkladem

pomoci poskytované sdruženími občanů jsou linky důvěry.

Největší výzvou pro právní úpravu je agrese, která je do značné míry neviditelná

a navíc často považovaná za soukromou záležitost  – domácí násilí a šikana. Domácí

násilí je sporný pojem a není užíván jednotně. Násilí je totiž definováno jako použití

fyzické síly k překonání nebo zamezení odporu nebo záměrný pokus fyzicky někomu

ublížit137,  domácí  násilí  ale  zahrnuje  i  slovní  agresi,  jakou  jsou  vyhrůžky  a

zesměšňování, nebo sociální násilí, jakým je zákaz navštěvování rodičů apod.  Trestní

zákoník užívá termínu týrání osoby žijící v společném obydlí138, zákon na ochranu před

domácím násilím139 užívá termínu domácí násilí jenom ve svém názvu. Zásadní význam

ale mají  i  další  odvětví  práva a mimoprávní  opatření,  například výše zmíněné linky

důvěry. Další výzvou pro právní úpravu jsou jevy, které mají přímý nebo potencionální

vliv na násilí. Nejdůležitější se zdá být právní regulace masmédií, které mají na člověka

silný  vliv.  Na právní  úpravu  jsou v  tomto  případě  kladeny vysoké  nároky,  protože

134KUNŠTÁT, D. (2005) Trest smrti – res publica? In: Sociologický ústav AV ČR [online]. Únor 2005 [cit. 
10.3.2014]. Dostupné z: 
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3941/f11/100043s_kunstat-
trestsmrti.pdf
135Zákon č. 40/2009 Sb.
136Zákon č. 200/1990 Sb.
137Nicméně význam pojmu není jednoznačný, i v odborné literatuře se čato termínu násilí užívá i pro
fyzickou agresi.
138§ 199 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
139Zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím.
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zároveň nesmí zasáhnout do práv a svobod. Příkladem mediálních zákonů jsou zákon o

provozování rozhlasového a televizního vysílání140 a zákon o regulaci reklamy141, které

mají  například  zabránit  uvádění  pořadů  a  reklam  s  podprahovými  sděleními  nebo

pořadů,  které  by  mohly  vážně  narušit  fyzický,  psychický  a  mravní  vývoj  dětí  a

mladistvých obsahy s hrubým samoúčelným násilím.

3.3 Závažné případy agrese

Nejzávažnějšími  případy  agrese  jsou  násilné  trestné  činy,  i  když  v  celkové

struktuře kriminality představují jen malý podíl. Vzhledem k jejich významu jim v této

kapitole věnuji největší prostor.

3.3.1 Násilné trestné činy z pohledu statistik

Pro pochopení míry a podoby násilí je užitečné podívat se na statistiky,  které

ukazují, jak se kriminalita odvíjí od právní úpravy a společenské situace, a následně

analyzovat,  které  faktory  na  ni  mají  největší  vliv.  Pro  úplnost  uvádím  celkovou

kriminalitu a počty násilných trestných činů a vražd.

Rok Celkový  počet  zjištěných
trestních činů

Celkový počet vražd včetně
přípravy a pokusu

1973 109 355 -

1974 109 573 151

1975 110 957 137

1976 106 602 114

1977 103 083 101

1978 103 251 120

1979 98 091 130

1980 103 219 124

1981 110 312 135

1982 120 444 161

1983 117 001 173

1984 120 918 147

1985 121 272 142

1986 122 122 129

140Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
141Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
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1987 120 260 139

1988 119 675 100

1989 120 768 126

1990 216 852 212

1991 282 998 194

1992 345 140 258

1993 398 505 278

Tabulka 1: Kriminalita v České republice od počátku počítačového zpracování dat do 
roku 1993.142

Rok Celkový  počet  zjištěných
trestních činů

Celkový  počet  vražd  včetně
přípravy a pokusu

1994 372 427 286

1995 375 630 277

1996 394 267 267

1997 403 654 291

1998 425 930 313

1999 426 626 265

2000 391 469 279

2001 358 577 234

2002 372 341 234

2003 357 740 232

2004 351 629 227

2005 344 060 186

2006 336 446 231

2007 357 391 196

2008 343 799 202

2009 332 829 181

2010 313 387 173

2011 317 177 173

2012 304 528 188

2013 325 366 182

Tabulka 2: Kriminalita v České republice od roku 1994 do roku 2013.143

142Zdroj  dat: Statistické  přehledy  kriminalistiky. In:  Policie  České  republiky  [online].  [cit.  1.3.2014].
Dostupné  z:  http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx.
Statistiky kriminality se obvykle zpracovávají podle kriminality jako celkového počtu trestních činů nebo
jako index kriminality, který představuje počet trestních činů na určitý počet obyvatel, obvykle 10 000
nebo 100 000.
143Zdroj  dat: Statistické  přehledy  kriminalistiky. In:  Policie  České  republiky  [online].  [cit.  1.3.2014].
Dostupné z: http://www.policie.cz/clanek/archiv-statistiky-statisticke-prehledy-kriminality.aspx.
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Záznamy  o  krimininalitě  v  České  republice  je  možné  dohledat  od  počátků

počítačového  zpracování  dat  v  roce  1973.  Statistiky  z  prvních  dvou  desetiletí  této

časové  periody  ukazují  stabilní  míru  kriminality,  avšak  údaje  z  dob  socialistického

režimu jsou notoricky známé svou nespolehlivostí,  navíc v nich není zahrnuto násilí

páchané  státními  orgány,  které  by  v  současném demokratickém právním státě  bylo

považované za kriminální  jednání,  proto zřejmě neodrážejí  reálný  obraz kriminality.

Spolehlivým ale  pravděpodobně bude údaj  z  roku 1990,  kdy bylo  zjištěno 216 852

trestných činů, což je téměř dvojnásobek oproti 120 768 trestným činům v roce 1989. V

následujících letech kriminalita stoupala, ale po roce 1993 už jen mírně, proto by se dal

rok 1993 považovat za přibližné ukončení „vlny kriminality“ související se stabilizací

nového demokratického státu. Největší počet trestných činů byl spáchán v roce 1999,

šlo o 426 626 trestních činů. V následujícím období začal jejich počet klesat, tento trend

postupuje až do současnosti. V roce 2012 bylo zjištěno 304 528 trestných činů, což je

nejnižší  počet  od  roku  1992.  Ve  struktuře  kriminality  má  největší  podíl  majetková

kriminalita,  v jejím rámci se zvyšuje počet vloupání,  především do rodinných domů.

Stoupající trend má od roku 2007 drogová kriminalita. Statistika zobrazující vývoj po

1.1.2010 může  být  opět  mírně  zkreslená,  a  to  z  důvodu účinnosti  nového trestního

zákoníku,  který  kvalifikuje  některé  trestné  činy  odlišně,  na  druhé  straně  má  však

přizpůsobení právních norem demokratické společnosti jasně pozitivní vliv a je jisté, že

ke snižování kriminality dochází. Obdobný průběh je i u násilných trestných činů. K

násilné  trestné  činnosti  patří  zejména  vražda,  loupež  a  úmyslné  ublížení  na  zdraví.

Konkrétně u vražd se například oproti 126 vraždám z roku 1989 zvýšil počet na 212 v

roce 1990. Nejvyšší počet vražd byl zaznamenán v roce 1998 – celkem 313 vražd, v

následujících letech jejich počet postupně mírně klesal. 

Motivem k vraždě jsou v současnosti  převážně konflikty vzniklé  z  osobních

vztahů a ziskuchtivost. Vraždy často souvisí s vydíráním, prostitucí a drogami, také je

přibližně třetina pácháná pod vlivem drog nebo alkoholu. Závažné je rozšíření vražd

důchodců motivovaných někdy až nepatrným majetkovým prospěchem. 

Kromě  nového  trestního  zákoníku  má  na  snižování  kriminality  zásluhu

postupující  mezinárodní  spolupráce,  zejména  v  rámci  Evropské  unie  (například

Evropský policejní úřad Europol a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci v návaznosti na

činnost  pracovních  skupin  Výboru  stálých  zástupců  COREPER).  Významná  je

například mezinárodní policejní spolupráce a aktivita České republiky v Evropské síti

prevence  kriminality  (EUCPN).  Pro Českou republiku  je  zásadním tématem i  boj  s

korupcí, což si jako hlavnou prioritu stanovila vláda v roce 2011. Postup boje, který má

směřovat  k  potírání  korupce  a  vytvoření  prostředí,  ve  kterém bude minimalizována
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možnost  tvorby korupčního potenciálu,  byl  stanoven v Strategiích  vlády.  Důležitým

mezníkem  v  této  oblasti  bylo  i  přijetí  zákona  č.  418/2011  o  trestní  odpovědnosti

právnických osob a řízení proti nim. Další prioritou je boj s organizovaným zločinem.

Velkým problémem zůstává nedostatečná eliminace recidivy ve všech oblastech.

Co  se  týče  pocitů  bezpečnosti  u  veřejnosti,  proběhl  v  roce  2012  průzkum

veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti

včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. Výsledky ukazují, že lidé mají relativně

vysokou důvěru v práci Policie České republiky, ale velmi nízce hodnotí činnost soudů.

Podle  občanů  má  nejvýraznější  vliv  na  úroveň  kriminality  zneužívání  drog,

alkoholismus  a  také  korupce.  Jako  významné  riziko  pro  bezpečnost  vnímají  i

bezdomovectví, vznik ghett, nezaměstnanost a chudobu.

V souvislosti s destruktivitou je třeba zmínit i počet sebevražd, který vykazuje

stoupající tendentci. Například zatímco v roce 2007 se jednalo o 1375 sebevražd, v roce

2012 stoupl jejich počet až na 1647. 

Česká  republika  není  od  svého  okolí  izolována,  důležitým  faktorem  je  její

členství v Evropské Unii. Proto se podíváme i na statistiky kriminality v Evropské Unii.

Tyto statistiky zároveň poskytnou užitečné srovnání.
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Počet trestných činů144

144 V databázi Eurostatu chybějí údaje o Irsku od roku 2007 a Francii od roku 2010, proto v grafu nejsou
zahrnuty. Zatímco hodnoty týkajíce se Irska jsou zanedbatelné, u Francie to bude za každý rok asi 3,5
milióna ročně, počet trestních činů tudíž klesá méně výrazně.
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Celkový počet násilných trestných činů145

145V databázi Eurostatu chybějí údaje o Estonsku v roce 2002, o Kypru v letech 2011 a 2012 a o Maltě do
roku 2003. Rozdíl je zanedbatelný.
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Vražda

K poklesu kriminality dochází i vrámci celé Evropské Unie. V období let 2005

až 2010 dochází v členských státech Evropské Unie k celkovému poklesu zaznamenané

kriminality  o  10  procent.  Ve  dvanácti  státech  došlo  v  tomto  období  ke  vzrůstu

kriminality, ve třinácti k poklesu. Nejvýraznější pokles kriminality se projevil na Maltě,

o 28 procent, v Řecku o 27 procent a v Anglii a Walesu o 25 procent. U násilných

trestných činů, mezi které podle Eurostatu patří například fyzický útok, loupež a trestné

činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, došlo v letech 2007 až 2010 k poklesu

asi o 6 procent. K největšímu poklesu v této oblasti došlo v Anglii a Walesu, Lotyšsku,

Litvě a na Slovensku. Vražda jako nejzávažnější trestný čin proti jinému je Eurostatem
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definovaná jako úmyslné zbavení života jiné osoby. Patří sem vražda, zabití, eutanázie a

vražda novorozeného dítětě, ne však smrt způsobená neopatrným řízením motorového

vozidla, potrat a účast na sebevraždě.146 Statistika zobrazuje dokonané vraždy, kromě

Lotyšska, kde je zobrazen i pokus. Vraždy mají v letech 2005 až 2007 klesající trend ve

všech zemích  kromě Dánska,  Řecka,  Malty a  Holandska.  Česká  republika  vykazuje

nejen  klesající  počet  vražd,  ale  trvale  patří  mezi  země  s  nejnižším  počtem  vražd

v přepočtu na počet obyvatel, a to i v dalších letech. V rámci Evropské Unie má rostoucí

trend jedině vloupání  do obydlí,  trestná činnost  v oblasti  obchodování  s  drogami  je

stabilní. Obecně získané údaje naznačují, že klesá majetková kriminalita a kriminalita

mládeže, ale násilná a sexuální kriminalita stagnuje.

Zajímavé  vysvětlení  vzrůstu  a  následného  poklesu  násilné  trestné  činnosti  v

České  republice  podává  kriminoložka  Karstedtová,  která  tvrdí,  že  ve  státech  s

demokratickým systémem je obecně málo násilné trestné činnosti, protože demokracie

je  z  podstaty  pojmu  nenásilná.  Demokracie  je  totiž  založena  na  demokratických

hodnotách a demokratických institucích, které sice užívají násilí, ale toto násilí podléhá

kontrole,  a  ti,  který  jej  užívají,  podléhají  odpovědnosti.  Tak  je  násilí  omezeno  na

minimum. S tímto ideálem demokracie je v kontrastu reálný stav, kdy se simultánně

prosazují dva trendy: šíření demokratického režimu a vzestup násilné trestné činnosti,

ke kterému dochází v Česku v letech 1988 až 1993. Naskytuje  se proto otázka,  zda

demokracie ve skutečnosti neprodukuje kriminální násilí a zda není příliš křehká, tedy

zda v ní v určitých situacích nemůže snadno propuknout násilí.

Kriminoložka Karstedtová na základě dat sesbíraných ve 26 zemích srovnává

demokratické  a  autokratické  režimy,  co  se  týče  jejich  schopnosti  omezit  násilnou

trestnou  činnost.  Výsledky  výzkumu  odhalily,  že  nižší  míra  kriminality  je  v

demokratických zemích, jejichž hlavnou výhodou v omezování násilí jsou dvě hlavní

demokratické  hodnoty  –  individualismus  a  egalitarianismus.  Naopak  autoritářské  a

kolektivistické hodnoty autokracie způsobují vyšší míru násilí.147 Karstedtová  sleduje

mechanismy, které zvyšují a snižují míru kriminality. Mechanismy, které u demokracie

míru kriminality zvyšují a jsou pro ni nevýhodné, lze dle mého názoru rozdělit na tři

146„Homicide  is  defined  as  the  intentional  killing  of  a   person,  including  murder,  manslaughter,
euthanasia  and infanticide.  It  excludes  death  by  dangerous   driving,  abortion  and assisted  suicide.“
CLARKE, S.: Trends in crime and crime and criminal justice. In: Eurostat [online]. 4.7.2013 [cit. 1.3.2014].
Dostupné  z:  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-018/EN/KS-SF-13-018-
EN.PDF
147„Countries where individualistic and more egalitarian cultural patterns dominated had significantly
lower levels of lethal violence, while countries with collectivistic  and more authoritarian value patterns
had higher levels. Collectivistic and non-egalitarian patterns both strengthen bonds within groups and
deepen the divide between groups, thus increasing violent conflicts with fatal results between groups. “
KARSTEDTOVÁ,  IN:  PASSAS,  Nikos.  Crime,  Law  and  Social  Change.  Dordrecht:  Kluwer  Academic
Publishers, 2003, ISSN 0925-4994, s. 299.
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skupiny: mechanismy zdánlivé, trvalé a potenciální. První po nějakou dobu přetrvávají z

minulosti, druhé jsou trvalé a poslední se potenciálně můžou objevit.

Prvním mechanismem zvyšujícím míru kriminality v demokratických zemích je

mechanismus zdánlivý, představující situaci, ve které se ocitá nová demokracie, která se

ještě  plně  nevytvořila  a  nese  s  sebou nevýhody předchozího  systému.   Karstedtová

dokonce tvrdí, že v přechodném období, kdy se z autokracie stává demokracie, dochází

k akumulaci nevýhod obou systémů, autokracie i demokracie, a přechodné období tak

bude  typické  velmi  vysokou  úrovní  násilné  kriminality.148 Podle  Karstedtové  je

domněnka, že násilné trestné činnosti je v demokratických státech mnoho, nesprávná,

protože jen odráží „vlnu zločinnosti“, která provází nástup demokracie a nedovršený

proces demokratizace. Nejde o charakteristiku demokracie, ale o skutečnost, že jí ještě

chybí  funkční  instituce.  Podíváme-li  se  na  dvě  základní  hodnoty,  individualismus  a

egalitu,  v této  fázi,  zjistíme,  že  individualismus  má  neblahé  následky,  protože  není

korigován, a egalita úplně chybí, neboť zde stále přetrvává nerovnost z minulosti. I když

se může zdát, že etnické čistky za druhé světové války a následně komunistický režim

vytvořily homogenní a rovnostářskou společnost, ve skutečnosti  si lidé rovni nebyli.

Moc patřila elitám a tato přetrvávající substruktura nerovnosti se v období přechodu k

demokracii projevuje mimořádnou vlnou elitního zločinu, zejména korupce a násilných

trestných  činů.  V  tomto  přechodném  období  ještě  demokracie  a  případně  i  tržní

ekonomika nejsou pevně zakořeněné, občanská společnost není zformovaná. Zatímco se

v politické  sféře vytvářejí  podmínky pro zakotvení  základního rámce demokracie,  v

sociální  sféře  probíhá  rozvrat  norem,  sociálních  vazeb  a  základních  společenských

institucí.149 Ve společnosti přetrvává strukturální nerovnost projevující se v nerovnosti

příjmů i ve vyloučení určité skupiny ze společenských vztahů a rozdělení společnosti na

malé  skupiny  vzniklé  za  komunismu.  Převládá  vysoká  míra  nejistoty  a  nedůvěry,

občané spoléhají jenom na ustálené vztahy v rámci své skupiny a nedůvěrují ostatním

skupinám a  institucím.  Karstedtová  přebírá  Roseho  pojem „antimoderní  konexe“150-

občané při  každodenním kontaktu s  institucemi  a státní  byrokrací  spoléhají  spíše na

osobní kontakty než na formální pravidla a procedury. Po dobu přechodné fáze jsou stát

a jeho instituce, jakož i zákonnost/právní řád ještě slabé, na počátku se proto elitní sítě

148KARSTEDT,  Susanne.  Democracy,  Values,  and  Violence:  Paradoxes,  Tensions,  and  Comparative
Advantages of Liberal Inclusion. In: Annals of the American Academy of Political  and Social Science. Vol.
605, Democracy, Crime and Justice. Sage Publications, Inc., May 2006, s. 50-81.
149„It is  through crime rather than political contest that conflicts, social strain and civil strife  were and
still are manifested. While a framework of institutional democracy was emerging in the political sphere,
in the arena of „society“ the familiar framework of norms, bonds and vital social institutions crumbled
under the pressure of the sweeping change that affected all institutions and their basis of legitimacy –
however small or eroded it had already been – as well as „everyday culture“. The „transition dream“ in
the political arena became the „nightmare of crime“ in the „social arena“. KARSTEDTOVÁ, in: PASSAS,
op. cit., s.296.
150V původním znění antimodern connections.
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ještě  více  upevní.  V  průběhu  privatizace  mají  pak  tito  lidé  možnost  přerozdělit  si

majetek  mezi  sebou,  dochází  k  privatizačním aféram a  podvodům,  existují  zde  jak

snadné  příležitosti  pro  ekonomickou  kriminalitu  a  korupci,  tak  pro  zastírání  vlastní

trestné činnosti.  Jako jeden z důsledků  poklesu důvěry v  instituce vzkvétá i násilná

trestná  činnost,  přitom  zde  spolupůsobí  tlak  světových  trhů,  příliv  imigrantů  a

organizovaného  zločinu,  rozpadající  se  systém  sociálního  zabezpečení,  nestabilita

justice  a  policie,  vzdělávacích  institucí  a  institucí  sociálního  zabezpečení151.  K

celkovému rozvratu přispívá i propuknutí takové agresivity, která byla před liberalizací

komunistických  poměrů  zadržována  represí.  Vysokou  míru  kriminality  tak  mají  na

svědomí  tři  hlavní  faktory:  uvolnění  režimu  způsobující  vyvrcholení  sociálních

konfliktů, zvýšení nerovnosti v přechodním období a neukotvenost institucí, zejména

bezpečnostních složek státu,  které by měly poskytovat řešení těchto konfliktů normální

cestou.  Všechny  tyto  faktory  způsobují  zvýšení  napětí  ve  společnosti  a  následně

propuknutí násilné trestné činnosti,  kterému slabě zakotvené nové instituce nedokáží

efektivně zabránit.  Násilné trestné činy vzbuzují  v občanech strach a zvyšují  již tak

poměrně  vysokou  nejistotu  související  se  sociální  změnou.  Tato  vlna  zločinnosti  se

podle Karstedtové prohnala Československem, stejně jako Polskem a Bulharskem, v

letech 1988 až 1993.  S rozvojem demokrace se stabilizují  jak zákonnost a občanská

práva, tak instituce, které je ochraňují a vytvoří se vztah mezi veřejností a státem. Silná

veřejná  sféra  získává  kontrolu  nad  elitami  a  potlačí  jejich  kriminalitu.  Tak  stoupne

důvěra veřejnosti v instituce a klesne korupce. Tržní ekonomika posiluje individuální

autonomii  a  svobodu,  a  i  když  produkuje i  sociální  nerovnost,  je  to  nerovnost  více

odstupňovaná,  s  plně funkční sociální  mobilitou  a rovnými možnostmi  pro všechny.

Vysoká míra násilí se vyskytuje jen v těch tržních společnostech, kde jsou za soutěže

vyloučeny  specifické  skupiny,  zejména  etnické  menšiny.  S  vymizením  nerovnosti

přetrvávající z předchozího režimu tedy klesá zločinnost, k čemu podle Karstedtové v

Česku, Polsku a  Maďarsku dochází  poměrně  rychle  díky rychle  vytvořeným silným

institucím  založeným  na  občanských  právech,  které  jsou  pro  eliminaci  zločinnosti

esenciální.

Druhou skupinou mechanismů,  které  zvyšují  míru  kriminality,  jsou  skutečné

„nedostatky“, které působí po celou dobu trvání demokracie a odrážejí její specifickou

dynamiku.  Jsou jimi svobody, které demokracie poskytuje, nerovnost, kterou vytváří, a

rozmanitost názorů a modelů chování, kterým je zpřístupněna nová společnost, které

151Podle  Karstedtové  jsou  pro  demokraci  zásadní  i  instituce,  které  nejsou  přímou  součástí  jejího
politického systému. Zejména vzdělávací systém, systém sociálního zabezpečení a zapojení občanů jsou
zásadní  pro  vyrovnávání  nerovností  a  podporu hodnot  na kterých je  demokracie  postavena. Přitom
odkazuje  na  Messnera,  Rosenfelda  a  La  Freeho.  Viz  KARSTEDT,  Susanne.  Democracy,  Values,  and
Violence: Paradoxes, Tensions, and Comparative Advantages of Liberal Inclusion., op. cit., s. 57.
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chybí přísná sociální kontrola více autoritářských režimů.152 Tyto přednosti demokracie

jsou totiž v oblasti omezování násilí zároveň i jejími nevýhodami, jelikož demokracie

funguje  na  základě  určitých  paradoxů.  Mezi  tyto  paradoxy  patří  zejména  současná

existence individualismu153 na jedné straně a inkluze na straně druhé, podpora svobodné

volby,  práv jednotlivců a rozmanitosti  názorů a zároveň integrujících mechanismů a

procedur,  jejich  protiklad  a  napětí.  V demokracii  tak  současně  vzkvétá  individuální

nezávislost založená na právech a svobodách i vysoký stupeň konformity,  které jsou

navzájem vyvažovány.  Simultánně existuje  možnost  silné víry v určitou  myšlenku i

jejího úplného odmítnutí, souladu s normami i jejich porušování. Karstedtová odkazuje

na Tocquevilla, který také pozoroval, že v demokracii koexistují rovnostářské hodnoty

se závistí, rozdílným společenským postavením a se sociální nerovností. Mohlo by se

zdát, že autokracie, která podobné protiklady nesoucí napětí neobsahuje a soustřeďuje

se pouze na inkluzi, by měla mít oproti demokracii výhodu. Demokratická inkluze je ale

liberální a pojetí egalitarianismu je tak odlišné, protože hodnota tolerance, která provází

demokracii, způsobuje, že občané jsou ochotnější akceptovat rozdílné názory a chování

a  přijmout  ty,  kteří  se  od  nich  liší.  Autokracie  s  represivní  inkluzí  se  nedokáže

vypořádat diverzitou zájmů, místo „rule of law“ uplatňuje „rule of violence“ a občané

nedůvěrují  institucím.  Vyšší  je  jak násilí  páchané státními  orgány,  tak i  násilí  mezi

občany. Napětí mezi sociálními skupinami zmírňuje jenom sociální péče. Tak má podle

Karstedtové větší výhody demokracie se svou rovnováhou založenou na protikladech.

Třetí  skupina  mechanismů  se  projeví  jen  v  případě,  že  demokracie  selhává.

Demokratické hodnoty totiž dokážou udržet nízkou míru násilí pouze tehdy, když jsou

zaštítěné  demokratickými  institucemi  a  současně  existuje  občanská  společnost.

Demokracie tedy s sebou nese potenciální možnost vysoké míry násilí a anomických

tendencí. K těmto může dojít pokud napětí, které je základným kamenem demokracie,

dosáhne  příliš  vysoké  úrovně.  Příkladem  mohou  být  situace,  kdy  individualistické

hodnoty  nejsou  vyváženy  mechanismy  inkluze  a  sociální  kontroly,  situace,  kdy  je

strukturální nerovnost příliš velká, nebo pokud je specifickým skupinám obyvatelstva

odepřen přístup k spravedlnosti. Ve všech typech společností je zdrojem násilí napětí

mezi hodnotou rovnosti a reálnou ekonomickou a sociální nerovností. Toto napětí může

u demokracie vyvolat násilnou reakci například v momentě, kdy zvolené orgány neplní

152„(...)  the liberties democracies provide, the inequality they produce, and the diversity of beliefs and
patterns of behavior, for which they open up a new social space that lacks the tight social control of
more  authoritarian  regimes.“  KARSTEDT,  Susanne.  Democracy,  Values,  and  Violence:  Paradoxes,
Tensions,  and Comparative  Advantages  of  Liberal  Inclusion.  In:  Annals  of  the American Academy of
Political  and Social Science. Vol. 605, Democracy, Crime and Justice.  Sage Publications, Inc., May 2006, s.
55.
153Včetně tržní ekonomiky.
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své sliby a občané se cítí  být zrazeni.  Systém represe v autokracii  také dokáže lépe

udržet nižší úroveň násilí ve stejné situaci.

Český sociolog Ivan Gabal shodně s Karstedtovou tvrdí, že na nárust kriminality

a násilí, který nazývá „úvodní porevolučný šok“, objevující se po nástupu demokracie,

česká společnost připravena nebyla.  Zlomovým je rok 1990, kdy kriminalita vzrostla

oproti  předchozímu  roku  o  80  procent  ze  120  768  na  216  852  trestných  činů.  K

nejprudšímu vzestupu došlo v oblasti vloupání a krádeží, růstový trend má i celá oblast

násilné trestné činnosti,  zvlášť pak ta,  která  má zištný motiv  – počet  loupeží  stoupl

oproti předchozímu roku o 389 procent, přičemž 4/5 pachatelů jsou „začátečníci“. V

rámci  násilí  ovšem  stoupá  i  počet  vražd.  Nárůst  zločinnosti  v  přechodném  období

vysvětluje  obdobně jako Karstedtová,  ale  vidí  i  další  příčinu,  rozsáhlou porevoluční

amnestii  (bylo  propuštěno  16  000  osob),  která  byla  provedena  bez  přiměřených

souvisejících opatření, zejména co se týče adaptačních mechanismů pro amnestované.

Také poskytuje zajímavé srovnání prvních let demokracie u nás se situací na Slovensku.

Tam byl růst kriminality menší, což Gabal připisuje většímu počtu venkovských obcí a

menších  měst,  méně  koncentrované  industriální  struktuře,  silnému  katolickému  a

konzervativnímu zázemí a pomalejšímu tempu transformace ekonomiky, které zvýšilo

odolnost vůči kriminalitě.

3.3.2 Právní úprava násilných trestných činů

Trestní  právo  je  odvětvím  práva  veřejného,  jeho  účelem  je  ochrana  práv  a

oprávněných  zájmů  fyzických  a  právnických  osob,  zájmů  společnosti  a  ústavního

zřízení České republiky před trestnými činy taxativně vypočtenými v trestněprávních

normách.  K  naplnění  svého  účelu  se  právní  úprava  vyvíjí  v  souvislosti  s  mírou

kriminality  a  poznatky  kriminologie.  Tyto  poznatky  konstantně  naznačují,  že  lze

vymezit určité krimogenní faktory, jako je vězeňské prostředí, alkohol, drogy, násilí v

rodině  a  šikana  ve  škole,  ale  také  faktory  omezující  kriminalitu,  jako  je  pracovní

prostředí, trvalý partnerský vztah nebo ambulantní zacházení. Rizikovými faktory jsou

média  a  zvlášť  internet.  Kriminologické  poznatky  tak  naznačují,  že  nejvhodněší

ochranou  společnosti  jsou  programy  primární  prevence  zaměřené  na  rodinu,  školní

programy proti šikaně a programy s terapeutickým obsahem, zaměřené na hodnoty a

sociální chování. Jak již bylo zmíněno, 1.1. 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník č.

40/2009 Sb..  Kodifikace reaguje na nové potřeby demokratické  společnosti,  což má

mnohé výhody, z nichž zmíním jen některé. Dosavadní trestní zákon č. 140/1961 Sb.

byl  i  navzdory  mnohým  novelizacím  „poznamenán  politickoprávní  doktrínou
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totalitního státu ovládaného komunistickou ideologií založenou na třídním pojetí, jejímž

smyslem  bylo  potlačovat  tzv.  nepřátelské  třídy  a  tržní  pojetí  ekonomiky154“.  Jeho

koncepce byla represivní, co bylo v nesouladu s uplatňovanými modernými trendy tzv.

restorativní  justice.  Částečné  novelizace  byly  nedostatečné  a  nekomplexní.  Naproti

tomu nový trestní zákoník se snaží zajistit stabilitu společnosti tím, že klade na první

místo  lidská  práva  a  svodody  a  uplatňování  spíše  mimoprávních  prostředků  nežli

represe, což se projevuje v mnoha ohledech. Zdůrazňuje, že dnešní společenské realitě

nejlépe vyhovuje pojímání trestu nejen jako prostředku k ochraně společnosti, ale také k

nápravě  a  sociální  reintegraci  pachatele.  Důvodová  zpráva  stanovuje,  že:  „Nová

kodifikace  trestního  zákoníku  bude  založena  na  přesvědčení,  že  ochranu

demokratického státního a společenského zřízení, práv a svobod jednotlivců a ochranu

jejich života, zdraví a majetku je třeba dosahovat především mimotrestními prostředky.

Na  protiprávní  jednání  je  třeba  reagovat  prostředky  trestního  práva  až  v  krajních

případech v souladu s pomocnou (subsidiární) úlohou trestního práva v právním řádu a

ve společnosti.  Kriminální politika, sledující kontrolu a potlačování kriminality, musí

proto spočívat ve vhodném vyvažování prevence a represe.“155

První a nejvýznamnější  zásadou je podle důvodové zprávy pojímání trestního

práva jako prostředku „ultima ratio“, tedy jako krajního prostředku ochrany jednotlivců

a společnosti. Tato subsidiarita trestního práva se týká trestního práva jako celku, tvorby

trestního  práva,  jeho  aplikace  jakož  i  ukládání  nepodmíněného  trestu.  Zásada

subsidiarity trestní represe byla v souladu s moderními trendy a judikaturou Evropského

soudu pro lidská práva, Ústavního soudu a Nejvyššího soudu stanovena v § 12 odstavci

2  trestního  zákoníku,  který  zní:  „Trestní  odpovědnost  pachatele  a  trestněprávní

důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“156 To znamená, že

prostředky  práva  mají  být  uplatňovány  pouze  v  těch  případech,  kdy  nejen  že  jsou

naplněné  znaky  trestného  činu,  ale  nepostačují  prostředky  práva  občanského,

obchodního  či  správního,  protože  tyto  prostřeky  selhávají  nebo  nejsou  dostatečně

účinné a vhodné. Společenská škodlivost je určována povahou a závažnosti trestního

činu. Způsob úpravy nebrání pouze nadbytočnému a neefektivnímu stíhání bagatelních

jednání,  ale také směruje k ochraně potencionálního pachatele,  jelikož s ohledem na

závažnost  trestních  sankcí  je  nutné  uplatňovat  je  zdrženlivě.  Jiný  postup  by  byl  z

pohledu principu právního státu nepřípustný.

154Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku..
155Důvodová zpráva k trestnímu zákoníku..
156§ 12 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb.
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Nový trestní zákoník také upřednostňuje prevenci před nápravou. Prevence je

zaměřena na hledání a oslabování kořenů kriminality a je tvořena souborem různých

aktivit  státních,  veřejných  i  soukromých  institucí  i  jednotlivých  občanů.  Úlohu  tak

nemají jen policie a justice, ale například i zájmová sdružení občanů (například §3, §6,

§73 zákona č.  141/1961 Sb. trestního řádu).  Za efektivní  se  v současnosti  považuje

kladení důrazu na prevenci na místní úrovni.

Nový trestní zákoník upřednostňuje i ukládání alternativních trestů a opatření

před  trestem odnětí  svobody.  Takové tresty umožňují  sociální  integraci  pachatelů  v

jejich přirozeném sociálním prostředí, kde je vyloučen kriminogenní faktor pobytu ve

vězeňském prostředí, a snaží se o zajištění pozitivní motivace pachatele. Uplatňují se

zejména u prvotrestaných pachatelů a mladistvých, jakož i u osob, které se opakovaně

dopustily drobných, méně závažných trestných činů. U každého trestného činu trestní

zákoník stanový trest odnětí svobody, který slouží jako poměrné kriterium pro typovou

závažnost  jednotlivých  trestných  činů,  soud  však  je  povinen  u  méně  závažných

trestných činů nejdříve zvažovat možnost uložení jiných sankcí. To je stanoveno v §38

odstavci 2: „Tam, kde postačí uložení trestní sankce pachatele méně postihující, nesmí

být  uložena  trestní  sankce  pro  pachatele  citelnější.“  Vhodné  uplatnění  alternativ

umožňuje  i  kategorizace  trestných  činů  na  zločiny  a  přečiny,  protože  u  přečinů

umožňuje využívat zjednodušené formy řízení, odklony, alternativní řešení a prostředky

probace  a  mediace.  K  alternativním řešením patří  například  trest  zákazu  vstupu  na

sportovní, kulturní a jiné společenské akce a trest domácího vězení, který navazuje na

ustanovení v trestním zákoně o zločinech, přečinech a přestupcích č. 117/1852 ř.z. , do

budoucnosti se uvažuje například o víkendových trestech odnětí svobody. Alternativní

řešení  nejsou  ovšem  vhodná  pro  zajištění  nápravy  ve  všech  případech.  Proto  u

některých  trestných  činů  naopak  dochází  ke  zpřísňování  trestního  postihu,  a  to  u

násilných a sexuálných trestných činů.

Vedle  upřednostňování  mimotrestních  prostředků  před  prostředky  trestními,

prevence  před  nápravou  a  alternativních  prostředků  a  opatření  před  trestem  odnětí

svobody je dalším výrazným pozitivem nového trestního zákoníku kladení důrazu na

ochranu základních práv a lidských svobod. Tento se projevil například v uspořádání

zvláštní části trestního zákoníku, který tato základní lidská práva a svobody nadřazuje

ostatním  zájmům  chráněným  trestním  zákoníkem,  a  do  popředí  tak  umisťuje  život

člověka,  jeho zdraví,  tělesnou integritu,  osobní svobodu, nedotknutelnost,  důstojnost,

vážnost, čest, ochranu jeho soukromí, obydlí, majetku a jiných jeho základních lidských

práv, svobod a zájmů. Význam lidských práv a svobod vyplývá nejen z uspořádání hlav,

ale  i  z  míry postihu,  tedy ze sazeb stanovených u jednotlivých skutkových podstat.
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Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy jsou záměrně zařazeny do

poslední  hlavy  z  důvodu  jejich  mezinárodního  charakteru.  Toto  uspořádání  lépe

vyjadřuje hodnotový systém demokratické společnosti.

K násilí se vztahují i další zákony. Nápravy se týká zákon č. 169/1999 Sb. o

výkonu trestu  odnětí  svobody,  který  v  hlavních  zásadách  uvádí,  že  způsob výkonu

tohoto trestu musí respektovat důstojnost odsouzeného, omezit škodlivé účinky zbavení

svobody  a  podporovat  takové  postoje  a  dovednosti,  které  odsouzeným  pomohou  k

návratu  do  společnosti  a  umožní  vést  po  propuštění  soběstačný  život  v  souladu  se

zákonem.  I  nejzávažnější  druh  trestu  tedy  směřuje  k  zařazení  odsouzeného  do

společnosti.  Reálný stav, který můžeme pozorovat například prostřednictvím statistik,

ale  naznačuje,  že tento cíl  není  vůbec lehké splnit,  a  proto se i  moderní  kriminální

politika musí neustále zabývat mnohými z připomínek, které uvádí Foucault. Recidiva

je  pořád  velkým  problémem.  Velký  potenciál  pro  její  potlačení  mají  programy

zacházení,  které  jsou  vypracovávany  na  základě  komplexní  zprávy  o  odsouzeném

shrnující výsledky psychologického, pedagogického a případně i lékařského posouzení

a  dalších  dostupných  materiálů  k  osobě  odsouzeného.  Tyto  programy  obsahují

konkrétně formulovaný cíl působení na odsouzeného včetně postupu jeho dosažení a

představují individuální  přístup ke každému jednotlivému odsouzenému. Pokud je to

možné,  tak  se  odsouzenému  umožní,  aby  si  sám  vybral  z  více  variant.  Součástí

programu zacházení  jsou pracovní,  vzdělávací  a další  aktivity.  Patří  k nim speciální

výchovné  aktivity  včetně  sociálně  právního  poradenství,  tréninku  zvládání  vlastní

agresivity a moderních terapeutických programů jako je sociální výcvik, psychoterapie

a arteterapie. Dále k nim můžeme zařadit zájmové aktivity, které mají naučit odsouzené

trávit jejich volný čas aktivně a smysluplně. Osobnost pachatele ovšem není zkoumána

jenom při výkonu trestu odnětí svobody. Naopak je předmětem trestního práva ve všech

stádiích: při páchání trestného činu, při rozhodování o vině a trestu, při výkonu trestu, u

penitenciární i postpenitenciární péče. Převýchova pachatele, která má docílit odstranění

příčin, pro které spáchal trestný čin, a nasměrovat ho k pozitivnímu rozvoji osobnosti,

pak závisí  na mnoha faktorech:  na spravedlivém rozhodnutí  soudu, patřičné  autoritě

soudu a výkonu trestu, součinnosti veřejnosti, případném podmíněném propuštění a na

účinném systému postpenitenciární péče. Trestní politika se nezabývá jen pachateli, ale

i  jejich  obětmi.  Ústředním  bodem  v  této  oblasti  je  snaha  o  co  nejlepší  pomoc  a

přiměřenou satisfakci obětem trestných činů. Významným je zákon č. 45/2013 Sb. o

obětech trestních činů, který je spojený s novelou trestního řádu. Jeho cílem je přispět

ke komplexnímu zlepšení postavení oběti před, v průběhu i po skončení trestního řízení
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a ke zlepšení péče o oběti, což určitě přispívá i k důvěre občanů ve státní instituce, jejíž

význam v demokracii podtrhuje Karstedtová.

3.4 Shrnutí

Destruktivita a právo se prolínají zejména v otázce násilí. Méně závažné projevy

násilí upravuje občanské a správní právo, násilné trestné činy jsou upraveny v trestním

zákoníku. Koncept zločinu prošel od svých počátků dlouhým vývojem. Nejvýraznější

tendencí během jeho proměny je směrování k čím dál většímu zaměření se na osobu

pachatele ve všech stadiích trestního řízení i během postpenitenciární péče. Jedním z

jeho  hlavních  cílů  je  opětovné  zařazení  tohoto  pachatele  do  společnosti.  Zmnožení

normativních systémů způsobilo, že se zločin oddělil od hříchu, avšak i ostatní systémy

se  nadále  spolupodílejí  na  socializaci  občanů.  Trest  vězení,  který  se  uplatňuje  u

násilných trestných činů, často vede k recidivě a k dalším nepříznivým účinkům. Proto

trestní politika směruje k uplatňování alternativních trestů u méně závažných trestných

činů a u závažnějších ke zdokonalení penitenciární péče. V oblasti generální prevence je

důležitější jistota trestu než jeho výše. Statistické údaje o násilných trestných činech

neumožňují potvrdit, že se míra kriminality odvíjí od výše trestu, protože údaje z doby

socialistického  režimu  jsou  nedůvěryhodné,  a  nový  trestní  zákoník  je  účinný  příliš

krátkou dobu na to, aby bylo možné spolehlivě zjistit jeho účinky. Tyto statistiky však

naznačují, že pozitivní vliv na snižování úrovně násilí má demokratické zřízení, které je

založené na demokratických hodnotách a institucích. Jak ale upozorňuje Dürrenmatt v

proslovu  Švýcarsko-vězení,  i  demokracie  se  musí  mít  neustále  na  pozoru  před

některými  nebezpečnými  důsledky  kapitalismu  a  dalších  fenoménů  moderní

společnosti. Pro snížení míry násilí je zásadní i důvěra občanů v instituce,  k jejímuž

zvýšení  přispívá  účinné  potlačení  korupce.  Demokratické  hodnoty  jsou  teď  plně

promítnuty do nového trestního zákoníku, který na první místo umisťuje lidská práva a

svobody,  vyvažuje  prevenci  a  represi  a  upřednostňuje  mimoprávní  prostředky.  Do

budoucnosti  je  vhodné  zdokonalovat  způsoby,  jak  nejlépe  dosáhnout  zařazení

odsouzeného do společnosti,  a nacházet  alternativní  řešení pro méně závažné trestné

činy, jakým jsou například víkendové tresty odnětí svobody.
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Závěr

Agrese a destruktivita včetně násilí jsou nedílnou součástí naší společnosti. Tyto

jevy  jsou  často  spojovány  s  procesy  individualizace  a  egalitarizace,  které  patří  k

hlavním procesům probíhajícím v současné společnosti.  Zdá se, že v demokratických

zemích  je,  jak  říká  Karstedtová,  agrese  a  násilí  méně,  jelikož  individualismus  je

vyvažován pobízením ke konformitě a egalitarianismus sociální nerovností se sociální

mobilitou. Avšak provázejí je i další související procesy, které tuto teoreticky nízkou

míru násilí relativizují. Jsou jimi například Frommem zmiňované pocity osamělosti a

izolace,  které  způsobuje  individualismus,  Arendtovou  zmiňované  banální  zlo,  které

způsobuje egalitarizace v rámci kulturního a politického zmasovění, nebo Baumanova

konzumní,  tekutá moderní  racionalita  vznikající  v  této  masové společnosti.  Moderní

společnost,  která  člověku otevírá  široké pole pozitivních  možností,  pro něj  otevírá  i

široké pole možností negativních. Jung, který říká, že duchovní stav Evropy není úplně

normální, popisuje Evropana jako nervózního, uspěchaného, neklidného a nestabilního a

jeho  umění  jako  patologické,  tím  myslí  právě  tuto  negativní  stránku  lidské

potencionality. Proto moderní společnost vykazuje i určitou míru destruktivity, která se

odráží v kultuře, ve filmech, hudbě, počítačových hrách a jinde.

Jak jsem již zmínila, rozhodující význam pro chování má kultura, která určuje,

co  je  normální  a  co  nenormální,  a  právo,  které  navíc  disponuje  donucovacími

prostředky, kterými potřebné chování dokáže efektivně vynutit. V naší kultuře agrese,

tj. chování, jehož cílem je někoho poškodit nebo mu ublížit, tolerována není. To je první

a nejdůležitější oblast, ve které souvisí destruktivita a právo. Právní úprava v oblasti

násilí  je  přizpůsobena  současnému  stavu  společnosti,  ochraňuje  v  první  řadě  lidská

práva  a  základní  svobody,  počítá  při  jejich  ochraně  s  pomocí  jiných  normativních

systémů a sdružení občanů a v oblasti postihu pachatelů upřednostňuje prevenci před

represí, mimotrestní prostředky před trestními a alternativní tresty před trestem odnětí

svobody. Zdá se, že drakoničtější tresty nápravě nenapomáhají,  dokonce ani samotná

výše trestu není tak důležitá jako jistota trestu a výchovný účinek během jeho výkonu

včetně pomoci psychologů a dalších odborníků. Jak zmiňuje Kunštát v rámci diskuze o

trestu smrti, u vražd spáchaných impulzivně pachatel o případném trestu neuvažuje a u

vražd  plánovaných  je  naopak  přesvědčen,  že  nebude  dopaden  a  trestu  se  vyhne.

Analogicky  je  to  podobné  i  u  impulzivní  agrese  a  agrese,  která  impulzivní  není.

Nejdůležitějšími  oblastmi,  které  vyžadují  pozornost  v  problematice  trestání,  je  další

zdokonalení  alternativních  trestů  a  předcházení  recidivě  u  trestu  odnětí  svobody.  U
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násilí  samotného  je  třeba  věnovat  větší  pozornost  násilí  za  zavřenými  dveřmi,  tj.

domácímu násilí a zejména šikaně.

Druhou skupinou jevů, v jejichž rámci se destruktivita a právo prolínají,  jsou

jevy,  které  mají  na  násilí  potvrzený  vliv.  Jsou to  zejména  určité  jevy související  s

problematikou  masmédií,  které  upravují  mediální  zákony.  Ty  zabraňují  například

podprahovým  sdělením,  propagování  nenávisti  vůči  určitým  skupinám  obyvatelstva

nebo vystavování dětí nevhodným informacím.

Třetí skupinou jsou jevy, které jsou symptomy určitého stavu společnosti, avšak

agresi nezvyšují, jenom odrážejí určitou míru destruktivity ve společnosti. Do jisté míry

sem patří i filmy, počítačové hry a hudba obsahující násilí a těžké tělesné modifikace.

Dosah všech oblastí a jevů dosud není uspokojujícím způsobem prozkoumán, jelikož

dochází ke vzniku stále dalších nových fenoménů, jako například u agrese vůči jiným

fenomén black friday u konzumerismu, nebo u agrese vůči vlastní osobě internetové

sebevražedné  kluby  a  hikikomori  jako  důsledek  izolace  a  úzkosti  pocházející  z

individualismu.  Jelikož  jde  o  potencionální  a  dosud  neprozkoumaná  rizika,  právní

úprava se jich zatím netýká a v současnosti jsou hlavně předmětem zkoumání sociologů.
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Abstrakt

Tato diplomová práce se zabývá vztahem destruktivity a práva. Jejím cílem je

popsat  destruktivitu,  její  projevy ve společnosti  a její  vztah k právu. Při  popisování

tématu  využívám  poznatků  Fromma,  Baumanna,  Lorenze,  Eliase,  Arendtové,

Karstedtové  a  dalších  psychologů,  sociologů,  sociálních  psychologů,  kriminologů  a

filosofů. V první a druzé kapitole se věnuji především pojmu destruktivity a agrese a

jejím projevům v naší společnosti, jelikož jsou její nedílnou součástí. Navíc se kultura a

agrese neustále vzájemně ovlivňují. Západní kultura odsuzuje násilí, avšak je otázkou,

zda  je  tento  odmítavý  postoj  dostatečně  promítnut  do  všech  oblastí  společenského

života, například pokud jde o domácí násilí, šikanu nebo potenciální nebezpečí hrozící z

prezentace násilí v médiích. V poslední kapitole zkoumám míru násilí a násilné trestné

činnosti a vhodnost právní úpravy z hlediska schopnosti udržet tuto míru na nejnižší

přijatelné úrovni. Důležitým poznatkem je, že se na ochraně společnost před násilím

podílí  nejen právo, ale  i  jiné normativní  systémy a společenské instituce.  Pozornost

věnuji také vlivu demokracie a individualizace a egalitarizace,dvou hlavních procesů,

které v ní probíhají,   na výskyt násilí. Mým hlavním zjištěním je, že destruktivita a

právo se prolínají ve třech oblastech. První oblastí je násilí a agrese, tj. chování, jehož

cílem je někoho poškodit nebo mu ublížit. Právní úprava v oblasti násilí je přizpůsobena

současnému stavu společnosti, ochraňuje v první řadě lidská práva a základní svobody,

počítá při jejich ochraně s pomocí jiných normativních systémů a sdružení občanů a v

oblasti postihu pachatelů upřednostňuje prevenci před represí, mimotrestní prostředky

před  trestními  a  alternativní  tresty  před  trestem odnětí  svobody.  Druhou  oblastí  je

skupina  jevů,  které  mají  na  násilí  potvrzený  vliv,  kde  patří  zejména  určité  jevy

související  s  problematikou  masmédií.  Třetí  oblastí  jsou  jevy,  které  jsou  symptomy

určitého  stavu  společnosti,  avšak  agresi  nezvyšují,  jenom  odrážejí  určitou  míru

destruktivity  ve  společnosti.  Tato  třetí  oblast  dosud  není  uspokojujícím  způsobem

prozkoumána, jelikož neustále dochází ke vzniku nových fenoménů. Jako například u

agrese vůči jiným fenomén black friday týkající se konzumerismu, nebo u agrese vůči

vlastní  osobě  internetové  sebevražedné  kluby  a  hikikomori  jako  důsledek  izolace  a

úzkosti  pocházející  z  individualismu.  Jelikož  jde  o  potencionální  a  dosud

neprozkoumaná rizika, právní úprava se jich zatím netýká a v současnosti jsou hlavně

předmětem zkoumání sociologů.

 Klíčová slova: destruktivita, agresivita, agrese, násilí
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Abstract – The relationship between destructiveness and law

This thesis deals with the relationship between destructiveness and law. The aim

of the  thesis  is  to  describe  the  destructiveness,  its  manifestations  in  society  and its

relationship  to  the law. To describe  the topic I  used findings  of Fromm, Baumann,

Lorenzo,  Elias,  Arendt,  Karstedt  and  other  psychologists,  sociologists,  social

psychologists, criminologists and philosophers. Chapter One and chapter Two focuse on

the concept of aggression and destructiveness and their manifestations in our society, as

they are an integral part of it. In addition, culture and aggression constantly interact with

each other. Western culture condemns violence, but the question is whether this refusal

is sufficiently reflected in all areas of social life, for example when it comes to domestic

violence,  bullying or potential  dangers of the presentation of violence in the media.

Chapter Three examines rate of violence and violent crime and the suitability of Czech

legislation in terms of its ability to maintain the lowest possible level of these rates. An

important  finding is  that  not  only law, but  also other  normative  systems and social

institutions  take  part  in  protecting  the  society  from  violence.  I  also  consider  the

influence of democracy and individualization and egalitarization, two main processes

that take place in this democracy, on the incidence of violence. My main conclusion is

that destructiveness and law relate to each other in three areas. The first area is violence

and aggression, i.e. behavior that aims to harm someone or hurt him. Legislation on

violence is adapted to the current state of society, protects fundamental rights and basic

freedoms,  also  in  cooperation  with  other  normative  systems  and  civil  society

organizatios and in when it comes to the prosecution of offenders, current legislation

prefers prevention over repression, non-criminal means over criminal punishment and

alternative sentencing over imprisonment.  The second area is a group of phenomena

with  confirmed  impact  on  violence,  which  include  particularly  specific  phenomena

related  to  the  mass  media.  The  third  area  is  the  group  of  phenomena  which  are

symptoms of a certain state of society, but do not increase aggression, only reflect a

degree of destructiveness in society.  This third area still  has not been explored in a

satisfactory way, as new phenomena continually develop. For example in the area of

aggression against other person phenomenon of black friday related to consumerism, or

in the area of aggression against oneself internet suicide clubs and hikikomori as a result

of isolation and anxiety originating in individualism. As these new phenomena and risks

which they represent are still potential and unexplored, the legislation does not apply to

them yet and they are considered only as a research subject of sociologists. 

Keywords:destructiveness, aggressiveness, aggression, violence
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