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1. DEFINICE NÁSILÍ
V literatuře můžeme dohledat různé definice násilí. Pro práci s klienty se nám jako 

nejužitečnější jeví definice norské organizace ATV - Alternativ til vold (Alternativa 

k násilí):

,,
Násilí je jakékoli jednání vůči druhé osobě, které tím, že poškozuje,

působí bolest, strach nebo ponížení, přinutí tuto osobu, aby udělala

něco proti své vůli, nebo přestala dělat něco, co chce. (Per Isdale) 

,,

2. FORMY NÁSILÍ 
Klienti, kteří se dopouštějí násilí, často považují za násilí jen násilí fyzické.

Jedním z důležitých principů práce s násilnými klienty je tedy jejich zcitlivování

k různým formám násilí. Mezi ně patří:   

(převzato z metodické příručky norské organizace REFORM)

2.1  Fyzické násilí  

Jakákoli forma fyzického jednání, která poškozuje, způsobuje bolest, strach nebo 

ponižuje jiného člověka. 

Formy fyzického násilí jsou rány, kopance, smýkání, šťouchání, třesení, pohlavky

a facky, škrcení, jakékoli bránění v pohybu, svazování, působení popálenin, kousání, 

použití zbraně. Fyzické násilí zasahuje dotčeného přímo, fyzicky. Proto jsou rány 

jiným předmětem nebo zasažení jiným předmětem také jistou formou fyzického 

násilí. 

Jakákoli forma chování používající slova nebo činy, která poškozuje, bolí, děsí, 

ponižuje nebo ovládá jiného člověka. Formy psychického násilí jsou nadávky, 

výhružky, zraňující kritiky, ponižování, zpochybňování, nespravedlivé obviňování, 

ponižující chování, když někomu říkáme něco ošklivého a ponižujícího, omezování 

svobody druhých. 

Mezi psychické násilí se počítá i nedostatečné jednání, například mlčení, přehlížení, 

izolování někoho. Kontrolující chování, například kontrolování mobilního telefonu, 

e-mailu apod. Ekonomická kontrola, například kontrola nakládání s penězi, 

ovlivňování pracovních vztahů. 

2.2  Psychické násilí  
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2.3  Materiální násilí  

Jakákoli forma jednání namířená proti předmětům, která poškozuje, děsí, bolí nebo 

ponižuje jinou osobu. 

Materiální násilí může být třeba prokopnutí dveří, mlácení do stolu nebo do zdi, 

rozbití obrázku, mlácení do zdi hned vedle dotyčné osoby, trhání oblečení, ničení 

nábytku a vybavení. 

Být svědkem toho, že někdo rozbíjí nebo ničí ze vzteku věci, může dotyčného děsit,

a proto je to považováno za násilí. 

Jakákoli forma sexuálně motivovaného chování, která poškozuje, bolí, děsí nebo 

ponižuje jiného člověka: znásilnění nebo pokus o něj, pokus o sex bez souhlasu 

druhé osoby, např. pokud je dotyčný opilý, spí aj., sahání na prsa, nevyžádané 

plácání po zadku, předvádění vlastních sexuálních praktik bez souhlasu osoby,

která je vidí. 

2.4  Sexuální násilí  
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Latentní násilí je násilí, jehož síla spočívá v tom, že může nastat. Ten, kdo násilí zažil, 

ví, že může nastat znovu. Násilí je tedy přítomno svým potenciálním výskytem

a ovládá druhé osoby tím, že si hlídají, jaká panuje atmosféra, jaký slyší tón hlasu, 

jakým způsobem někdo otevře dveře, chodí apod. Obava z nového projevu násilí 

může ovládat osobu vystavenou násilí, aniž by docházelo vyloženě k aktivnímu 

agresivnímu chování.

2.5  Latentní násilí  

FYZICKÉ

NÁSILÍPSYCHICKÉ ?
MATERIÁLNÍSEX

UÁLNÍ
LATENTNÍ
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3. VZTEK
Při práci s násilnými klienty je velmi důležité odlišovat vztek (emoci, kterou klient 

zažívá) od  násilného chování. Klientovi je třeba jasné dát najevo, že násilné chování 

je nepřijatelné. Klienta je často třeba také edukovat o důsledcích, které takové 

chování může mít, protože si těchto důsledků často nemusí být vědom. Klient může 

mít tendenci dívat se na situaci pouze ze svého pohledu a nemusí být vnímavý

k tomu, co mohou prožívat lidé v jeho okolí. Jedním z důležitých cílů práce

s násilnými osobami je tedy umožnit těmto klientům vžít se do role lidí ve svém 

okolí. 

,,

Emoce (včetně vzteku) samy o sobě nejsou dobré ani špatné.

Nevybíráme si, kdy přijdou. Emoce je důležité vnímat. Jsou nositeli

důležitých informací. Emoce se nevyplácí potlačovat a přehlížet,

naopak je důležité hledat zdravé způsoby jejich ventilace.

Nekontrolované výbuchy vzteku (doprovázené násilným chováním)

jsou stejně nebezpečné, jako potlačování vzteku a dalších emocí.

,,

Spolu s jasným označením chování jako nepřijatelného tedy zároveň klienta 

ujišťujeme o tom, že jeho emoce přijímáme takové, jaké jsou, a nehodnotíme je. 

Stejně tak nehodnotíme jeho jako osobu, pouze jeho činy. Budování nehodnotící

a podporující atmosféry je základem dobré spolupráce s klientem. 

Potlačování vzteku (papiňáci)

Potlačování vzteku může mít za následek nekontrolovaný výbuch fyzického násilí

v budoucnu, popřípadě může vést k jiným formám násilného chování. Potlačené 

emoce se také mohou manifestovat různými psychosomatickými obtížemi. Klienti, 

kteří vztek potlačují, mohou mít tendenci před problémy zavírat oči a utíkat od nich 

(někdy také k drogám či alkoholu). Mohou být mrzutí a spíše mlčet, než by šli do 

konfliktu.

Vybíjení si vzteku (motorkáři)

Motorkáři naopak mají tendenci ,,vybuchnout" při první příležitosti a nekontrolova-

telně si vztek vybíjet na ostatních lidech či věcech (ničení, rozbíjení...). Mohou si vztek 

ovšem také vybíjet sami na sobě.
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,,Zdravý způsob” zvládání vzteku

Je takový, který nepůsobí problémy dotyčnému ani jeho okolí. Cílem není, aby člověk 

vůbec nepociťoval vztek, ale aby dokázal zvládat vztek zdravým způsobem, který 

neohrožuje ostatní lidi, věci nebo dotyčného člověka. Aby mohl klient vyřešit   

problémy se vztekem, musí si nejdříve připustit vztek jako nedílnou součást svého 

emočního života – ne jako něco, co ho nutí pociťovat někdo jiný.  

Klienty se snažíme zcitlivovat k tomu, jak jejich chování prožívá jejich okolí.

Ve vhodných chvílích se tedy např. ptáme, jak se mohli ostatní cítit, když oni se 

chovali násilně. Co jim pomáhá uvolnit napětí, odreagovat se? 

Dobrou zprávou je, že problémy se zvládáním vzteku se dají řešit. Nevyřeší je ale, 

když se klient stigmatizuje jako nemocný nebo jako pachatel násilí, ale to, že si 

připustí, že je celistvý člověk jak s emocionálními, tak i s racionálními životními 

zkušenostmi. Člověk bude mít vždycky emoce, ať už je přehlíží, potlačuje nebo jen 

doufá, že samy zmizí – jinými slovy nechce si je přiznat. 

Opakovaně klienty ujišťujeme o tom, že jejich emoce vnímáme a přijímáme takové, 

jaké jsou. Díky tomu se je takto vnímat a přijímat může učit také klient sám. 

Vzhledem k tomu, že k nim klienti často nemusí mít přístup, doptáváme se nejdříve 

např. jak se v danou chvíli cítili po těle, kde cítili neklid či rozrušení. K tomuto je velmi 

dobře využitelná technika „škála vzteku“, která je přílohou této metodiky

na straně 19.  

Ptáme se také, jak se cítí tady a teď, můžeme ve vhodnou chvíli i upozornit na 

některé vnější projevy vzteku, kterých si klient nemusí být vědom (,Všímám si,

že se vám klepou ruce, že když o tom teď mluvíte, tak se vám nahrnula krev do 

obličeje...). Využít můžeme vhodné relaxační či focusingové techniky, díky kterým

se klient učí své tělo více vnímat také v kontextu, který není s násilím přímo spojený 

a není tak pro klienta ohrožující. Je navíc dostupný v rámci terapie tady a teď. Klient 

si takto může uvědomit, že vztek cítil ještě dávno předtím, než ho např. ,manželka 

vytočila a může za něj také převzít odpovědnost a získávat nad ním větší kontrolu.  

Přijmout zodpovědnost za vlastní vztek je důležitým předpokladem ke změně 

způsobu, jakým vztek zvládáme. Je tedy důležité přestat řešit, na koho nebo na co

se zlobíme, ale zaměřit se na to, odkud v nás vztek pramení. Musíme poznat vnitřní 

příčiny vzteku, pocity a stavy, které vzteku předcházejí, a naučit se s nimi pracovat. 

Člověk příliš neovlivní vnější příčiny: kdo nebo co ho rozčiluje. Může změnit jen sám 

sebe a to, jak se k těmto lidem a v daných situacích chová. Toho lze dosáhnout jen 

vnitřní změnou. Vztek často maskuje bolest a strach, které podle nároků společnosti 

na maskulinní chování nesmějí vyplout na povrch. Vnitřní změna obnáší odhalení 



,,V této oblasti klienty tedy edukujeme a přinášíme jim

informace o tom, jak násilí působí na děti i ostatní blízké.

,,

této bolesti a strachu, které vztek spouštějí. Obnáší to také přiznat si tyto pocity

a ne se od nich distancovat nebo je odmítat jako něco slabého. 

Teprve potom je může člověk otevřeně vyjádřit a efektivně vyřešit. A tak zvládnout 

svůj vztek zdravým způsobem. Vztek také může být v mnoha směrech užitečný. 

Může to být signál, že někdo nebo něco přestoupilo naše hranice. Může to být 

způsob, jak jasně deklarovat, kudy vedou naše hranice. Vztek může být důležitou 

součástí prožívání smutku/truchlení. Morální vztek nám pomáhá reagovat na 

nespravedlnost vůči jiným a bojovat proti ní.

Více viz. Metodická příručka pro zvládání vzteku LOM

http://muziprotinasili.cz/wp-content/uploads/2016/07/ 

prirucka_kurz_zvladani_vzteku_LOM.pdf

Denně prožíváme velké množství emocí. Každý máme k některým z nich lepší 

přístup, uvědomujeme si je častěji. Vztek je emoce, která s sebou většinou nese 

spousty dalších emocí, které  si klienti, kteří mají potíže s násilným chování, často 

neuvědomují, nemají k nim přístup. Mezi tyto emoce patří žárlivost, strach, pocit,

že jsem přehlížený, zranitelnost, nejistota, odmítnutí či bezmoc. Tyto emoce neumějí 

klienti často pojmenovat, nemají k jejich prožívání přístup a vztek se tak stává 

převládající emocí, která je pro ně dostupná. Muži tyto emoce mohou navíc 

považovat za zženštilé.  

Při práci s klienty také mapujeme jejich osobní historii a postoje vztahující se

k násilnému chování. Velmi důležité je také zmapovat konkrétní spouštěče, které 

násilnému chování předcházejí. 

S klienty tedy pátráme po spouštěčích vzteku – tedy po tom, co bylo „poslední 

kapkou“ před tím, než došlo k eskalaci násilí. Zjišťujeme také, jak klient rozumí tomu, 

že zrovna toto ho tolik rozrušilo? V jakých podobných situacích má tendenci takto 

reagovat? Kdy se mu to stalo naposledy? Tímto se postupně můžeme dostat k 

příčinám, které souvisejí s historií a postoji klienta.  

Klienti mohou být také nedostatečně informovaní (nebo mít mylné informace) např. 

o škodlivosti násilí při výchově dětí (či jiných tématech souvisejících s násilím). Klienti 

se mohou domnívat, že násilí ve výchově dětí může být efektivnější než jiné způsoby 

výchovy a že násilí ve výchově není škodlivé. Mimo jiné často proto, že sami násilí při 

výchově zažili. 
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Vztek a rané trauma

Pocity vzteku často souvisejí s raným traumatem, kdy malé dítě nemá uspokojené 

své potřeby. Přirozenou tendencí by v takové chvíli bylo reagovat agresivně vůči 

rodiči (pečující osobě). Ovšem  vzhledem k tomu, že je dítě na tomto rodiči závislé, 

nemůže svůj vztek dát bezpečně najevo. Často proto své prožívání disociuje a nemá 

ke svým emocím ani v dospělosti dobrý přístup. 

V takové situaci má dítě možnost považovat samo sebe za špatné, tedy obracet vztek 

vůči sobě. To může vést k různým druhům sebepoškozování, potížím se 

sebevědomím, pocitům, že nikam nezapadám, že nejsem hoden lásky. Dítě těmito 

způsoby však ochrání vztah ke svému rodiči, kterého často i v dospělosti omlouvá

a vztek na něj si neuvědomuje ani nedokáže obsáhnout (containovat). 

Lidé, kteří zažili rané trauma mají často ze svého vzteku strach, je příliš velký, proto 

ho raději potlačují, což celkově oplošťuje jejich prožívání. Takoví lidé mohou na své 

obtíže v kontaktu s ostatními lidmi a se svými emocemi reagovat tím, že sami sebe

i ostatní přesvědčují, že emoce jsou k ničemu a že jsou hrdí na to, že dokáží být sami 

a ostatní nepotřebují. 

Druhou možností je naopak identifikace s rodičem, který dítěti ubližuje (někdy 

dochází opravdu k fyzickému násilí, jindy jde o zanedbávání a týrání jiného druhu).

V takovém případě se s traumatem dítě vyrovná tak, že začne ubližovat jiným, aby

se nedostalo do situace, kdy by někdo jiný mohl ublížit jemu (ve vztazích se to může 

projevovat např. tak, že tito lidé partnera opouštějí raději sami, než by on mohl 

opustit jeho).

V rámci terapeutické práce je nutné toto nahlédnout a dovolit si potlačené pocity 

vzteku přijmout a v bezpečném podporujícím prostředí zpracovat. To pak klientovi 

umožní přístup k jiným emocím, může být více v kontaktu sám se sebou i s ostatními 

lidmi. Může díky tomu přestat opakovat zažité vzorce a obrany, které byly v dětství 

nutné pro přežití, nyní ale znemožňují žít plnohodnotný a kvalitní život a mít radost 

ze života (Uzdravení vývojového traumatu  - Heller, LaPierre).

Při krizové intervenci je tedy na místě probrat s klientem možnost vstupu do 

terapeutického programu a mít přehled o těchto možnostech v dané lokalitě.

To často zahrnuje edukaci klienta o terapii jako takové. Klientovi můžeme osvětlit,

že mu terapie může nabídnout bezpečný a neodsuzující prostor, kde může o svých 

potížích mluvit. V motivační fázi můžeme využít toho, že si klient sám většinou 

uvědomuje, že mu jeho násilné chování působí v životě potíže a kazí mu vztahy

s lidmi, na kterých mu záleží.      



Neodsuzujeme ,VZTEK
ale . NÁSILNÉ CHOVÁNÍ

EMOCE (i vztek)
jsou přirozené, jsme

však odpovědní
za své chování.
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4. SPOUŠTĚČE VZTEKU
Spouštěč je vnější událost, která pro některé klienty funguje jako startér nebo pedál 

plynu pro jejich vztek. Vzhledem k tomu, že spouštěč vzteku má často zásadní podíl 

na problému se zvládáním vzteku jednotlivce, je důležité pochopit, na jaké podněty 

dotyčný reaguje a jaká je mezi spouštěčem a výbuchem vzteku souvislost. Někteří 

mají také tu zkušenost, že jejich spouštěč vzteku nějak souvisí s jejich osobní historií, 

například s tím, že kritiku v dětství vnímali jako ponižující. Když v dospělosti nějaká 

vnější událost aktivuje podobný pocit ponížení, může to vyústit ve vztek. Projevuje 

se to především, pokud tento pocit ponížení souvisí ještě s nějakým postojem (jako 

třeba „se mnou si nikdo nebude zahrávat“).  

Po výbuchu násilí většinou násilné osoby pociťují stud a mají pocity viny. Svým 

blízkým slibují, že se to již nikdy nestane a různými způsoby se své chování snaží 

odčinit. Intenzita násilí se často stupňuje a čas mezi výbuchy se zkracuje.

Potíže se vztekem jsou řešitelné právě tak, že si člověk svůj vztek zvědomí, „ochočí“

a získá k němu přístup, což mu umožní dostat pod kontrolu své reakce. Důležité je 

také přijmout emoce jako takové jako důležitou součást života i osobnosti. 

Důležité je, aby klient za své chování převzal odpovědnost. Aby si uvědomil, že vztek 

není něco, co ho nutí pociťovat někdo jiný. Nepomáhá ani živit pocity viny a „sypat

si popel na hlavu“. 

SPOUŠTĚČE

VZTEKU



5. SIGNÁLY VZTEKU
Podstatné je pracovat s klientem na tom, aby dokázal své naštvání zachytit včas. 

Signály vzteku je možné pozorovat v různých rovinách: 

§ FYZICKÉ (horko, bušení srdce, problémy s dechem, potící se ruce)

§ EMOČNÍ (ublíženost, cítím se malý, bezmocný, žárlivost)

§ MYŠLENKY (nikdo mě nemá rád)

§ CHOVÁNÍ (výhružky, dupání, rány) 

Klienta je třeba vést k uvědomování fyzických signálů svého těla, pojmenovávání 

svého prožívání a emocí i k uvědomování automatických myšlenek, které mohou 

souviset s osobní historií klienta (více než s aktuální prožívanou situací).   

SIGNÁLY

VZTEKU
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6. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE
    SE VZTEKEM A AGRESIVITOU 
Cílem je nahradit nezdravé způsoby zvládání vzteku zdravými a konstruktivními 

způsoby. Nezdravé způsoby znamenají různé podoby násilí, vybíjení si vzteku nebo 

jeho potlačování. Klientovi se snažíme pomoci lépe pochopit jeho nezdravé způsoby 

zvládání vzteku a uvědomit si důsledky svého chování. Klienty učíme poznat, 

přijmout a vyjádřit své pocity. Důležité je uvědomit si, že emoce samy o sobě nejsou 

dobré ani špatné, ty je třeba přijmout takové, jaké jsou. Naopak je klient zcela 

zodpovědný za své chování a má je plně ve své moci. Důležité je také rozkrývat 

klientovy postoje k násilí. Klienti mohou mít např. za to, že si to oběť ,,zaslouží",

že jde o tzv. ,,spravedlivý vztek" nebo že násilí patří do výchovy dětí. Klienta je často 

třeba edukovat ohledně důsledků násilí pro sebe, partnera nebo děti.

V případě, že jsou potíže s agresivitou u klienta spojeny s alkoholovou či drogovou 

závislostí, je třeba klienta motivovat k léčbě závislosti. Terapie agresivity by bez toho 

nebyla účinná. Stejně tak v případě psychiatrických obtíží je třeba motivovat klienta 

ke spolupráci s psychiatrem, často je třeba medikace.

Důležité je pak obecně nastavování jasných hranic a pravidel ze strany pracovníka.

A to včetně jasných začátků a konců konzultací a jasných hranic pro komunikaci

mezi nimi.     

V neposlední řadě je pak třeba si uvědomit, že násilí je v rodině systémovou 

záležitostí, a mít na zřeteli především bezpečnost partnerů, dětí a ostatních 

rodinných příslušníků. Často je také třeba spolupráce s policií, soudy,

intervenčními centry, OSPOD a organizacemi pracujícími s oběťmi domácího násilí. 

13
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7. PRÁCE SE ŠKÁLOU VZTEKU
Vztek zahrnuje celé spektrum pocitů od lehkého podráždění po neovladatelnou 

zuřivost. Vztek je komplexní a intenzivní emoční zážitek, který generuje velkou 

energii, a u někoho může tato energie probuzená vztekem vést k chování, které

je nezdravé pro dotyčného člověka nebo pro jeho okolí. Když se člověk rozzuří,

ztrácí kontakt sám se sebou, veškerá pozornost je zaměřená ven na zdroj ohrožení, 

ponížení nebo nespravedlnosti, nebo na to, co je pociťováno jako chyba druhých. 

Zuřivost může způsobovat, že je člověk přecitlivělý vůči okolí, ale vůči sobě 

dostatečně citlivý není. Cokoli, co obrátí pozornost zuřícího k sobě samému,

ho zklidní. Stupnice vzteku k tomu může efektivně posloužit. 

S klientem se škálou vzteku pracujeme tak, že nejprve vysvětlíme důvody, proč je 

důležité mít zmapované, jak konkrétně u něj k výbuchům vzteku dochází, jaké tomu 

předcházejí signály, které si možná neuvědomuje nebo jim nevěnuje pozornost.

Ve chvíli, kdy toto klient bude mít dobře zmapované, bude mít své chování více

ve své moci, bude se moci lépe ovládat. Klient bude moci včas zabránit násilnému 

chování. Čím níže na škále se člověk zastaví a zvolí si jiné chování, z tím většího 

množství alternativních chování má na výběr. 

Klientovi zadáváme, aby si na příkladu nějaké situace, která vyeskalovala, prošel

své chování a další projevy od jejího začátku (tedy hledal první známky podráždění

– první stupně vzteku) až do samého konce (nejvyššího stupně vzteku na škále). 

Klienta instruujeme, že není nutné škálu vyplnit hned celou, je pravděpodobné,

že si něčeho dalšího bude všímat také na dalších situacích, bude potřeba nějaký 

stupeň přidat. Je to technika, se kterou je možné pracovat kontinuálně. Klient ji 

může využívat sám doma nebo je možné (obvykle ze začátku) s klientem danou 

situaci procházet i v rámci konzultace, požádat klienta, aby vhodnou situaci na 

konzultaci přinesl, a následně mu klást návodné otázky a vést ho při vyplňování.  

Škála vzteku je přílohou této metodiky na  .straně 19



8. TECHNIKY ZVLÁDÁNÍ VZTEKU
Aby mohl člověk zvládnout své pocity vzteku, musí akceptovat svůj vlastní vztek

a také další emoce jako strach, smutek, stud, pocit méněcennosti apod,

a prozkoumat, jak fungují, co s ním dělají. Klient si potřebuje uvědomit své nastavení 

a postoje spojené se vztekem. Musí přijmout odpovědnost za své chování a naučit 

se dávat najevo své pocity zdravým způsobem. Zastavit jednání, které způsobuje 

problémy, a zvolit si udržitelné a zdravé způsoby zvládání vzteku. 

Time out

Jednou z technik, které je v práci s klientem možné využít je time out. Tato technika 

slouží k zajištění toho, aby se klient mohl vyhnout násilnému chování ve chvíli, kdy

již cítí, že nemá kapacitu řešit situaci jiným způsobem než odchodem z dané situace. 

Způsob tohoto odchodu (např. přerušení hádky) je důležité dopředu velmi 

konkrétně naplánovat a probrat s partnerem, popř. s dalšími zainteresovanými 

osobami. Tento velmi detailní plán je třeba dodržet. Tato technika by rozhodně 

neměla sloužit k vyhýbání se konfliktům, ale k vytvoření prostoru pro zklidnění 

emocí.

Podrobný popis této techniky je na další straně.

Strastiplný čas

Tato technika spočívá v tom, že se klient zaváže po dobu jednoho týdne každý den

5 minut v kuse nadávat. Klient si k tomu vybere místo, kde je sám, nebude ho nikdo 

rušit (např. v lese na procházce). Zde je důležité, že je třeba přesně dodržet 

stanovených 5 minut – není to jednoduché. Díky pravidelnému  opakování této 

techniky se u klienta výrazně oslabuje uspokojení z verbálních útoků a nadávání

jiné osobě. Důležitý je i časové ohraničený prostor, kdy klient může v bezpečných 

podmínkách ventilovat své emoce. Zároveň jde o pravidelný čas, kdy klient může 

bezpečně ventilovat své emoce.   

Zlobník

Klienti mají za úkol zapisovat do speciálního deníčku každý den situace, kdy cítili 

vztek, a co nejpodrobněji je popsat. To klientům umožňuje více zvědomovat, jak

k daným situacím dochází, a může sloužit jako materiál pro práci se škálou vzteku.   

15
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Technika Time out

Time out je poměrně často používaná technika a nyní ji můžete využívat i vy.

Má ale i své slabiny, pokud se používá špatně. Pobavte se o této metodě se svou 

partnerkou dřív, než ji začnete používat. Když se začínáte rozčilovat, ale ještě před 

tím, než vám vztek přeroste přes hlavu, byste měl udělat následující:

Řekněte nahlas sobě, své partnerce nebo tomu, na koho se zlobíte:

„Začínám být naštvaný a potřebuji time out.“

Opusťte fyzicky scénu, dokud se zase neuklidníte. Nesmíte mezitím pít alkohol nebo 

si vzít jinou omamnou látku a ani byste neměl řídit, pokud to není nezbytně nutné

nebo pokud vás řízení vyloženě neuklidňuje.

Mnozí se „užírají“ situací, která je rozčílila, slovy, která je naštvala. Pokud začnete

myslet na situaci, která vás naštvala, řekněte si v duchu: „Začínám být naštvaný

a potřebuji time out”. Pak si kromě fyzického time outu vezměte i mentální time out.

Když se vrátíte, řekněte své partnerce, že jste zpátky, a zeptejte se, jestli si s vámi 

chce promluvit. Pokud si oba dva přejete mluvit o situaci, řekněte, co vás naštvalo. 

Můžete také partnerce (či dotyčné sobě) říct, jaké to pro vás bylo vzít si time out. 

Pokud jeden z vás o situaci mluvit nechce, respektujte to. Bez ohledu na to, jestli se 

o situaci budete bavit nebo ne, pokud cítíte, že ve vás zase narůstá vztek, vezměte si 

nový time out.

Další informace o některých aspektech techniky time out:
„Začínám …“ Začínáte mluvit o sobě. Tím přebíráte kontrolu nad svým chováním.

Nikomu nenadáváte, nikoho neobviňujete, mluvíte o sobě.

„… být naštvaný…“ Popisujete, co cítíte. To je přímá a jednoznačná komunikace.

„…a potřebuji time out.“ Další „já - výrok“. Zároveň tím partnerce říkáte, že se s ní

nechcete hádat nebo ji bít. Místo toho chcete udělat něco jiného, vzít si time out.

Přebíráte odpovědnost za své emoce a chování.

Opustit fyzicky scénu. Zůstaňte pryč, dokud nevychladnete, ne déle.

Nepijte alkohol, ani neužívejte jiné drogy. Alkohol a drogy situaci jen zhorší, protože

utíkáte od toho, co je obtížné.

Neřiďte vozidlo. Na silnicích je naštvaných řidičů už beztak dost.

Dělejte něco, co vyžaduje fyzickou aktivitu. Pomůže vám to přestat se soustředit

na to, co vás naštvalo, a zároveň vám to pomůže ze sebe dostat část nahromaděné

energie.
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Myslete na něco pozitivního nebo na to, jak byste se chtěl mít s partnerkou / dětmi

(tím, kdo vás naštval) večer / za hodinu.

Nezdravé způsoby, jak používat time out:
Myslet si, že time out vyřeší konflikt.

Brát si time out, abyste mohl ovládat nebo manipulovat partnerku.

Říkat partnerce: „Teď potřebujeme/potřebuješ time out.“

Nedomluvit se na technice time out s partnerkou dopředu. 

Odejít, aniž byste řekl, že si berete time out.

Odpovězte si na tyto otázky:
▪  Jakých signálů narůstajícího vzteku si potřebuji všímat?

▪  Co musím udělat/ Co si musím říct, abych se zastavil?

▪  Co musím udělat, abych získal odstup?

▪  Co mám říct partnerce (nebo tomu, na koho jsem naštvaný)?

▪  Co můžu udělat, abych se uklidnil?

▪  Co si můžu říct, abych se uklidnil?

▪  Co mám udělat, až se vrátím zpátky?

▪  Co bych měl říct?

▪  Co mám udělat, když si všimnu, že se signály vzrůstajícího vzteku znovu objevují?

Zdroj:

http://muziprotinasili.cz/wp-content/uploads/2016/07/ 

prirucka_kurz_zvladani_vzteku_LOM.pdf
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9. SLUŽBY PRO NÁSILNÉ KLIENTY

České Budějovice

Praha
§ /Program Stop násilí  www.nasilivevztazich.cz

§ / /Liga otevřených mužů    www.zvladanivzteku.cz www.ilom.cz

§ /Centrum Locika – práce s násilím v rodině  www.centrumlocika.cz

§ /Dětství bez násilí  www.detstvibeznasili.cz

§ Centrum sociálních služeb Praha – Program Viola

www.csspraha.cz/intervencni-centrum

Kladno
§ IC Kladno – Pomoc pro osoby dopouštějící se násilí v partnerských vztazích 

www.zsi-kladno.cz/intervencni-centrum

§ /THEIA – krizové centrum o.p.s  www.theia.cz

Brno
§ /Spondea – program práce s agresí  www.spondea.cz/cz

§ /Persefona – program práce s agresí  www.persefona.cz

Hradec Králové
§ /Nomia – program narativní práce s agresí  www.nomiahk.cz

CENTRA

§ Násilí je možné zastavit

www.dejmezenamsanci.cz/wp-content/uploads/2017/05/nasili-je-mozne-zastavit.pdf

LITERATURA

§ /Zuřivec  www.zurivec.cz

§ /Z lásky nenávist  www.ceskatelevize.cz/porady/10617868301-z-lasky-nenavist

§ /Z lásky nenávist 2   www.ceskatelevize.cz/porady/11736765826-z-lasky-

nenavist-2-domaci-nasili-na-muzich

§ Lepším člověkem

FILM
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