


NAZÝVAT VĚCI PRAVÝMI JMÉNY. PŘEDMLUVA

2. Nazývat věci pravými  
jmény. Předmluva
Václav Jiřička

Když v roce 2017 vyšlo první vydání této knihy pod tehdejším názvem „Násilí je možné zastavit. Terapie pro osoby, 
které se dopouštějí násilí v blízkých vztazích“, bylo zřejmé, že českou společnost obohatil zcela nový typ publikace 
o fenoménu násilného chování.

V čem byla kniha jiná? Třebaže se prezentovala zejména jako inspirace pro terapeuty a  terapeutky, pedagožky 
a pedagogy a další profesionály pracující s násilím, přibírala do pomyslného odborného panelu i ty, kteří se již sami 
nechtěli dopouštět násilí na druhých, či kteří násilí ze strany svých blízkých zažili na vlastní kůži. Životní příběhy 
klientů přitom nesloužily jen jako doprovodné ilustrace odborných textů. Pro autory a autorky se zdálo být neméně 
důležité sdělit, že odborné čtenářstvo, stejně jako laická veřejnost jsou těmi nejpovolanějšími experty na svůj život 
a mají ve své moci rozvíjet zdravé vztahy, uvědomovat si rizikové vzorce chování, volit k nim alternativy a brát 
na sebe odpovědnost.
 
Uvědomil jsem si určitou paralelu, když jsem si z jednoho švédského řetězce přivezl kus nábytku. Bylo k němu při-
baleno toto sdělení: „Všichni si přejeme, aby byl domov bezpečný. Avšak občas se přihodí nehody, které mohou být 
pro děti nebezpečné. Když budeme spolupracovat, můžeme těmto nehodám předejít a učinit domov bezpečnější. 
Převržení nábytku nejlépe zabráníte tak, že ho připevníte ke stěně.“ Instrukce se mi jevila jako natolik vysvětlující, 
vstřícná a rozumná, že jsem docela přirozeně sáhl po vrtačce, hmoždinkách a vrutech. Jednal bych stejně, kdybych 
si přečetl, že „Zákazník/zákaznice jsou povinni nábytek přišroubovat ke stěně!“, nebo třeba „Nároky na reklamaci 
a odškodnění zanikají, pokud nebude dodržen § 16 odst. 8 nařízení o bezpečnosti instalace nábytku!“?

Ona je to zkrátka známá věc, že když nám někdo dává možnost účastnit se společné věci, ponechá nám kontrolu 
nad našimi rozhodnutími a vloží v nás svou důvěru, cítíme se my lidé tak nějak více přijímaní a hodnotní – a jak si 
sebe hned o něco víc vážíme, uděláme zase my pro druhé o něco víc, než bychom jinak udělali.
 
Tento důraz na respektování druhého pro mne odlišoval knihu „Násilí je možné zastavit“ od jiných publikací o agre-
sivitě a  násilí zdaleka nejvíce. Čtenářstvo zjevně stálo autorům a  autorkám za  to, aby je laskavě doprovázeli, 
trpělivě mu nabízeli pohledy na  problémy násilí v  blízkých vztazích z  mnoha různých stran, často nečekaných 
a vymykajících se běžným stereotypům ve společnosti, a pozorně mu nabízeli odpovědi právě v okamžiku, kdy se 
otázky stihly sotva vyloupnout z textu. 

To hlavní poselství o tom, že s násilím se lze vypořádat, když budeme násilí nazývat násilím, prostupuje celým tex-
tem jako pevná a jednoznačná teze. Díky preciznosti autorského týmu je opřena o aktuální teorie, pečlivě vybrané 
zdroje a praxi založenou na důkazech. V této knize čtenáře a čtenářky velmi přehledně uvede do děje Per Isdal 
v kapitolách Co je násilí? Povaha násilí a Násilí a hněv – vývoj a výchova dítěte.



To, abychom nazývali násilí násilím, potřebují také naše děti. Pokud budeme o násilí mluvit jako o konfliktu nebo 
„italské domácnosti“, ztratíme možnost se na násilí zaměřit. Nedává nám to také možnost ukázat, kdo za násilí nese 
odpovědnost, a tak děti ochránit. V knize o tom pojednává například kapitola Síla slov.

Jsou lidé páchající násilí „násilníci“?

V roce 2008 bylo ve Vazební věznici Liberec založeno Specializované oddělení pro odsouzené s poruchou duševní 
a poruchou chování. Vznikla v něm terapeutická komunita s dvěma polootevřenými skupinami pro muže, kterým 
byla diagnostikována porucha osobnosti, a kteří zároveň spáchali násilný trestný čin nebo měli potíže se zvládáním 
vlastního vzteku, agresivity či násilného chování. V té době již ve Vězeňské službě existovala řada podobných spe-
cializovaných oddělení, avšak to liberecké bylo první, které pracovalo metodou terapie zaměřené na trestný čin. 
Metodu tehdy v České republice pomáhal školit a zavádět terapeutický tým kolem švýcarského psychiatra dr. Franka 
Urbanioka a šlo v ní o rozvoj vnímavosti vůči emocím, sebenáhledu a sebekontroly, přičemž klienti byli konfronto-
váni se svým životním příběhem, násilným chováním a spáchanou trestnou činností. Intenzivní skupinový program 
trval jeden rok, byl dobrovolný a ten, kdo chtěl do programu vstoupit, musel svůj zájem prokázat sepsáním žádosti, 
vlastního životopisu a motivačního dopisu. Přestože se jednalo o klientelu s často účelovou motivací a nízkou mírou 
sebekontroly, u níž se navíc kvůli poruchám osobnosti nepředpokládaly výrazné pozitivní změny, práce s nimi přiná-
šela překvapivě dobré výsledky, včetně pouhé čtvrtinové recidivy oproti kontrolní skupině v běžném výkonu trestu.

Z těch, kteří byli odsouzeni za násilný trestný čin, tvořili převážnou většinu účastníci různých rvaček, vydírání a lou-
pežných přepadení, vesměs lidé impulzivní a rozhodující se pod vlivem situace nebo svých momentálních potřeb. 
Zkušenost s domácím násilím však na začátku programu obvykle odmítali a u druhých odsuzovali, nebo si ho prostě 
ani neuvědomovali. Teprve v průběhu otvírání se postupně vycházelo v terapii najevo, že 7 z 10 účastníků terapie 
se také dopouštělo násilí na partnerkách, dětech a jiných blízkých osobách. Celkem 9 z 10 účastníků zažilo nějakou 
formu fyzického násilí na vlastní osobě v dětství a dospívání, zpravidla ze strany nejbližších osob.

Nastartovat novou terapeutickou komunitu bývá pro terapeutický tým náročné. Ale když se to podaří, břímě hodnot 
a poslání terapeutického programu na sebe postupně přebírají členové komunity a terapeutická skupina přechází 
do fáze, kdy je schopna se regulovat sama. Tak se i stalo, že po několika letech fungování si klienti vyzdobili jednu 
ze stěn místnosti, kde probíhají sezení, nápisem: „Neodsuzujeme člověka, ale odsuzujeme trestný čin.“ Na vlastní 
kůži poznali, jaký je v tom rozdíl.

Ve skutečném životě to často platí obráceně: pohrdáme druhým člověkem, ale to, co udělal, nám může za určitých 
okolností imponovat – zvláště s přihlédnutím k tomu, že vězni o sobě rádi vypráví nafouknuté historky, které ne 
vždy odpovídají prožité realitě. Ještě častěji však z toho, co někdo druhý v minulosti udělal, nekompromisně usu-
zujeme na to, jaký je či jakým člověkem bude v budoucnu. Dopouštíme se tak kognitivního zkreslení. Třebaže to 
může být užitečné v extrémně vzácných situacích akutního ohrožení, v běžném životě moderního člověka je třeba 
mít na paměti, že se jedná o systematickou, opakovanou chybu v úsudku a rozhodování, odhadech, zapamatování 
a dalších myšlenkových procesech, v nichž se nám vzpomínky spojené se silnými emocemi (které vyvolává třeba 
právě násilí) jeví jako přesnější. Výsledkem je zjednodušený, předsudečný obraz o druhém. Tento obraz pak v ko-
nečném důsledku brání změně. Přitom ani pachatele odsouzeného za násilí do vězení nelze redukovat na člověka, 
který žil jen tím, že někoho čtyřiadvacet hodin denně mlátil. I ten nejvíce impulzivní jedinec s nejvyšším rizikem 
násilného chování používá násilí jen ve specifickém rozpoložení a ve specifických situacích, zatímco jeho skutečný 
život se odehrává v mnoha širších souvislostech, které lze změnit.  
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To se snadno řekne a ještě snadněji napíše. Z osobní zkušenosti však vím, jak často jsem si to musel sám připomínat 
– totiž jak lákavé a usnadňující pro mne bylo používání slova ´násilník´ namísto ´člověk, který se dopustil násilí´. Při 
psaní textů, při přednáškách, dokonce i přímo v terapeutické práci s klienty! Uvědomil jsem si to pokaždé, když jsem 
slyšel přednášet Barboru Jakobsen na některém z jejích četných seminářů v České republice, a trvalo ještě dlouho, 
než jsem si dokázal své vlastní myšlení ohlídat tak, aby to bylo druhým k většímu užitku.
 
To je tedy další z významných poslání a v českých podmínkách i další z inovací této knihy: nekompromisně trvat 
na tom, co je násilí, avšak nezaměňovat jednání člověka s člověkem samým. V této knize se s tím skvělým a velmi 
ilustrativním způsobem vyrovnávají Marius Råkil a Per Isdal, zejména v kapitole Nenapravitelní muži, nebo muži, 
kteří se mohou změnit?

Kde všude hledat násilí? Nejsme už trochu přecitlivělí?

V roce 2019 publikoval mezinárodní tým vedený psychiatrem Janem Veverou a genetikem Stanislavem Kmochem 
výsledky rozsáhlé výzkumné studie, jejímž cílem bylo zmapovat souvislost mezi impulzivitou u pachatelů násilných 
trestných činů genetickou informací v jejich DNA. Jako člen širšího týmu jsem měl potřebu zmírnit název článku, 
v němž se mi zdála formulace „extrémně impulzivní pachatelé násilí“ nepřiměřeně silná. Srovnával jsem je s ještě 
těžšími případy, s lidmi, kteří kvůli násilí značnou část svého života prožili za zdmi věznic,  a uniklo mi, že mnoho lidí 
na světě se sice také může dopouštět násilí, ale rozhodně ne v tak závažné míře. Nakonec byl tedy výraz „extrém-
ní“ v názvu článku ponechán. Výzkum mimochodem dospěl k závěru, že impulzivita spojená s násilím je geneticky 
heterogenní. To znamená, že jedinci projevující se impulzivně a násilně nesou celou škálu různorodých genetických 
informací, které nemají společného jmenovatele. Příčiny násilného chování je tak třeba hledat v mnohem širších 
souvislostech.
 
Proč jsem si dovolil tento exkurz do genetiky? Protože existenci spolupůsobení dědičné informace nelze v uvažová-
ní o násilném chování pominout, avšak zároveň je třeba vyvarovat se zkratek typu „za násilí mohou geny“. Jak vid-
no, taková zjednodušující tvrzení nemají ve výzkumech oporu - dokonce ani ve výzkumech zaměřených na ty, kteří 
se dopustili extrémně závažného násilí. Příklad ale také dobře ilustruje, že i když jsme zvyklí si násilí představovat 
v jeho extrémních formách a zejména v literatuře a filmu jsme si k tomu vytvořili celou samostatnou pop-kulturu, 
většina násilí se ve skutečnosti děje v rámci běžných všedních dnů, plíživě a za zavřenými domovními dveřmi, před 
kterými může všechno vypadat třeba podobně jako u vás.
 
Jako soudní znalec bývám pověřován soudy ke zpracování znaleckých posudků. Tři ze čtyř posudků zpracovávám 
v  opatrovnických věcech v  souvislosti s  rozchodem rodičů, kdy soud rozhoduje o  tom, jaká forma péče o  dítě 
zohledňuje nejlepší zájem dítěte a jaká další opatření zajistí jeho další zdravý vývoj. Mojí úlohou je tedy až z mik-
roskopické blízkosti nahlížet do vztahů mezi lidmi, kteří si nerozumějí, z perspektivy otce, matky i každého z dětí, 
případně jiných či dalších osob, a podávat o  tom svědectví. Na  rozdíl od extrémně impulzivních vězňů tito lidé 
rozhodně netvoří špičku společenského ledovce – možná by se dokonce dalo říci, že reprezentují podstatnou část 
společnosti. Marně se však snažím vybavit si případ, v němž by v nějaké formě nehrálo roli násilí.

Je pravda, že hrubé fyzické násilí, sexuální násilí a týrání patří k menšině mých případů. Jsem přesvědčen, že vět-
šina otců a matek ve skutečnosti nechce druhým vědomě ubližovat. To však neznamená, že mezi muži, ženami 
a dětmi nedochází k přímým i nepřímým manipulacím, prosazování moci na úkor druhého, kontrole nad druhým, 
vyhrožování, zastrašování, ponižování, citovému vydírání, zanedbávání a dalším formám násilí. Takového jednání 



se dopouštějí většinou lidé, kteří se sami cítí zranění, ponížení a nedostateční. Ponořeni v pocitech vlastní frustrace 
a bezmoci jen výjimečně mají kapacitu na to, aby si byli schopni přiznat dopady svého vlastního jednání na druhé, 
přijmout za ně odpovědnost a změnit svoje chování. V nejednom případě jsou naopak připraveni strhnout s sebou 
do propasti i ty, které milovali nejvíce.
 
Když matku nebo otce vyzývám k vyprávění o vlastní rodině, často začínají větou: Nikdy jsem si nemyslel(a), že 
zrovna mně se může stát taková věc. Nikdy jsem se nechtěla rozvést a být jako matka, která tátu pořád srážela. 
Byl(a) jsem pevně rozhodnut(a), že po tom, co jsem zažil(a) v dětství, tohle nikdy nedopustím. Nikdy jsem ne-
chtěl(a) být jako otec, který pil a bil mámu.
   
V opatrovnických sporech se přítomnost násilí za vnější fasádou někdy projevuje těmi nejskrytějšími a nejrafino-
vanějšími formami, a protože obětí jsou zde především děti, lze je pozorovat zejména na dětech. Do jejich výčtu 
bychom mohli zařadit nejrůznější psychosomatická onemocnění, vzácné choroby bez vnějších příčin, neurotické 
symptomy, poruchy chování, potíže s navazováním vztahů k druhým lidem, úzkosti, deprese a řadu dalších potíží, 
přetrvávající do dospělosti a někdy i po celý život. To všechno jsou zranění, vzniklá v důsledku násilí. Pokud nejsou 
zvědoměna a ošetřena, přenáší se na další generace.

Tato kniha klade velký důraz na to, že nikdo z nás nežije sám, ale žijeme ve vztazích. Má-li se uzdravit jedinec, 
často se musí uzdravit i vztahy, v nichž žije. K tomu je však třeba, aby si terapeuti a terapeutky, lidé, kteří jsou násilí 
vystavení, ti, kteří se násilí dopouštějí, i celá společnost vytvořili dostatečnou citlivost. Je také důležité, abychom 
věděli, že násilí zažívají a popisují všichni skrze svou jedinečnou zkušenost a že jako odborníci a odbornice musíme 
znát psychologii násilí, jeho dopady a specifika. Velmi srozumitelně je to podáno v kapitolách Jedna rodina, mnoho 
realit: Jak násilí v rodině prožívají a popisují děti, člověk, který je násilí vystaven, a člověk, který se násilí dopouští 
(Øivind Aschjem, Wenche Tobiassen Sanna a Per Øystein Steinsvåg), Domácí násilí a vývoj dítěte: Poznatky z vý-
zkumu a praxe od Hanne Cecilie Braarud a Magneho Raundalena a Souvislost mezi partnerským násilím a viktimi-
zací během dětství a dospívání: vzorek klientů, kteří dobrovolně podstoupili terapii (Ingunn Rangul Askeland, Are 
Evang, Trond Heir). Český pohled v druhém vydání knihy nově nabízí také Markéta Hrdličková v kapitole Zkušenosti 
z terapie s dětmi, které jsou vystaveny násilí v ČR.

Kulturní rozdíly a přenositelnost zkušeností

Barbora Jakobsen se narodila v Česku. Marius Råkil se narodil v Norsku. Oba pracují zejména s norskými klienty 
v organizaci, která byla řadu let zaměřena na terapii mužů páchajících násilí na svých partnerkách. Většina kapitol 
v této knize pochází od norských autorů, kteří působí v norském prostředí. Jak hodně jsou zkušenosti v této kni-
ze přenositelné do českého prostředí? Jak jsou zde zohledňovány specifické potřeby mužů, žen a dětí ve vztahu 
k rodinným a kulturním hodnotám naší země? Je zaručeno, že autoři ve svém důrazu na rovnoprávné postavení 
žen a mužů ve skutečnosti jednu nebo druhou skupinu nezvýhodňují? A nemohou odkazy na to, že je třeba znát 
i roli, jakou v násilí hraje gender, vychýlit vyznění celé knihy ve prospěch určitého systému názorů nárokujících si 
monopol na pravdu - bez ohledu na empirické poznání? Některé otázky mohou být v současném českém prostředí 
obzvláště palčivé, ale je zcela na místě si je klást. 
 
Jako autor předmluvy mám určité privilegium podělit se s čtenáři a čtenářkami o vlastní subjektivní zkušenost, aniž 
bych ji byl na tomto místě povinen – na rozdíl od autorů a autorek následujících kapitol – opírat o objektivně ově-
řené empirické poznání. Práci Barbory Jakobsen a jejích kolegů a kolegyň znám z četných seminářů, vedených pro 
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českou odbornou veřejnost, i z osobních rozhovorů a publikovaných statí. Vnímám ji jako dlouhodobě konzistentní, 
teoreticky ucelenou, jasně a pevně zakotvenou v realitě. S tímto přístupem jsem se pak jako čtenář této knihy se-
tkával na každém kroku, s pocitem, že jsem postupně, avšak s rostoucím poznáním stále intenzivněji zasvěcován 
do souvislostí násilí. Především v četných úryvcích terapeutických rozhovorů jsem poznával postupy, které už jsem 
dříve u sebe či u svých kolegů a kolegyň považoval za příklady dobré praxe. Když jsem v kapitole Terapie pro do-
spívající s problémy s násilím a agresí četl úryvky terapeutického rozhovoru s Davidem a Fredrikem, nebylo to nic 
neznámého - „Přesně takhle přece pracujeme!“, říkal jsem si. Avšak díky tomu, jak kniha pracuje s představením 
problému a myšlenkami, jež vedou k daným závěrům, které pak čtenářstvu nabízí vstřícnou formou, se mi dále roz-
šířily obzory o nové poznání, při kterém jsem opakovaně zažíval příjemný aha-efekt – tedy pocit náhlého pochopení 
dříve nesrozumitelného problému novým vhledem. Nenalezl jsem v knize nic, co by se nacházelo tak mimo českou 
zkušenost, že bych mohl říct: to možná funguje v cizině, ale v Česku jistě ne. A až třeba jednou za pár let vyjde třetí 
vydání, jsem přesvědčen, že tyto otázky už budou zcela bezpředmětné. 

Prameny citované v jednotlivých kapitolách odrážejí nejaktuálnější stav poznání v oboru – state of the art – v mezi-
národním měřítku, které dává poměrně přesnou představu o tom, že problém násilí a jeho důsledků není limitován 
pouze určitým kulturním prostředím, ani se nevejde do různě akcentovaných ideologických směrů, ať už jsou právě 
jakékoliv. Přesto se autorský tým rozhodl ve druhém vydání některé kapitoly ještě dále zpřesnit, jiné rozpracovat, 
zařadit nové studie (viz např. kapitolu Změny v incidenci násilí a úrovni psychických problémů u mužů v individu-
ální psychoterapii kvůli násilí, kterého se dopouštěli na partnerce: průzkumná studie), včetně zcela nových kapitol 
z českého prostředí.
   
Co říci závěrem? Že přeji všem čtenářům a čtenářkám, aby při studování této knihy zakoušeli podobně fascinující 
pocit dobrodružství z objevování souvislostí, jaký jsem prožíval sám. Aby odborníci a odbornice byli otevřeni po-
znání, že i oni mohou zažívat podobné pocity jako jejich klienti, a byli ke svým klientům trpěliví a vstřícní. Aby se 
laici, i když se někdy mohou cítit jako plavčíci na vratké palubě, cítili povzbuzeni k tomu, chopit se pevně kormidla 
svého života. Tato kniha má potenciál stát se povinným kompendiem každého pracoviště, které se zabývá nápra-
vou vztahů tam, kde dochází k násilí v blízkých vztazích.
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