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Súhrn 

Agresivita je vlastnosť, ktorá je spoločná zvieratám i ľuďom. Každý človek je 
agresor, aj keď sa značne odlišuje v miere agresivity a vo forme, akou ju prejavuje
me navonok. Agresia patrí medzi najintímnejšie formy medziľudského kontaktu. 
Dotýkame sa svojich citov, svojich tiel a niekedy zabíjame (Heretik, 1999). Ludská 
agresia je nielen otázkou psychologickou, ale aj sociologickou a politickou. Vystupuje 
nielen ako problém vojnových krutostí, ale aj šikanovania, týrania, zločinných iných 
násilností. 

Je známe, že zneužívanie psychoaktívnych látok býva častou príčinou agresívne
ho správania. Tu je dôležitá dávka návykovej látky, individuálna citlivosť jedinca na 
psychoaktívnu látku, či dlžka užívania návykovej látky. 

Dobrotka (1966, in Kondáš, 1977) uvádza, že popri frustrácii, strese a deprivácii 
je juvenilná delikvencia, alkoholizmus, narkománia, sexuálna volnosť prejavom 
vývinovej dezintegrácie juvenilnej osobnosti ako osobitný psychologický faktor, fak
tor delikvencie, teda aj agresívneho správania týchto jedincov. 

K ľ ú č o v é s lov á: agresivita - závislosť 
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J. Benkovič, M. Martinove: AGRESSIVITY 
AND DEPENDENT INDIVIDUAL 

Summary 

Agressivity is one of many qualities of human, which is common to animals and 
peoples too. Everyone is an agresor but each of us is individiual so also intensity 
and express of agressivity is diffirent from one to others. Agressivity belongs to 
forms of human contact. We touch our senses and bodies and sometimes we kill. 
Human agressivity is not only psychological question, but sociological and political 
too. It is not show just in war problems but it is showing in molesting, mobbing and 
others violences. 

It is well know that abusing psychoactive drugs often express agressive beha
vior. How much will be aggresive behavior express depends on type of drugs, inten
sity of abusing and also on individuality of person. 

D. and K. write, that by the frustration, stress, deprivation is juvenill delikven
ces, alcoholism, drug abuse, sexuall freedom, form of desintegration of personality 
as a psychologicall factor, factor the agresive behaviors of this personalities. 

K ey w o r ds : agressivity - dependence 

Úvod 

Otázka ľudskej agresie je nielen otázkou psychologickou, ale aj sociolo
gickou a politickou. Vystupuje nielen ako problém vojnových krutostí, ale aj 
ako problém šikanovania, týrania, zločinných násilností a dalších. 

Lorenz (1993, in Nakonečný, 1996) uvádza: "Človek nie je od mladosti ta
ký zlý, nie je len dostatočne dobrý vzhľadom na požiadavky moderného spo
ločenského života. Tieto požiadavky si však vytvoril sám a dostal sa tak aj 
do vlastnej pasce problémov." 

Freud (1921, in Nakonečný , 1996) chápal agresiu ako pudovú záležitosť, 
postuloval pud smrti a usúdil, že jeho prejavom je agresia zameraná na se
ba samého a na druhých ľudí. Podľa psychoanalýzy je agresia vrodená, ne
vylučuje sa však vplyv učenia (podmieňovania), kde zlostná a inštrumen
tálna agresia môže byť sociálne naučená. 

Tzv. vrodená agresia v sebe zahŕňa zlosť a nepriateľstvo, túžbu ničiť, 
ubližovať a napádať. Jej sila sa spevňuje nielen odreagovaním vnútorného 
napätia, ale aj pocitmi spojenými s porážkou druhého. 
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Koukolík (1985) chápe agresiu ako násilné konanie so zámerom ničiť ale
bo poškodiť. Agresia je však aj súčasťou normálneho správania jedinca, kto
ré mu umožňuje prežiť v prirodzenom prostredí. 

Hartl a Hartlová (2000) uvádzajú, že pri agresii môže ísť o reakciu na 
frustráciu z neuspokojenia svojej potreby. 

Rozdelenie agresie 

Tewes a Wildgrube (1992, in Nakonečný, 1996) uvádzajú tri typy agresie: 

1. Zlostná agresia (reaktívna), ktorá vyjadruje nevôľu alebo odplatu. 
2. Inštrumentálna agresia (reaktívna), ktorá vystupuje ako obranná 

agresia alebo agresia na dosiahnutie víťazstva. 
3. Spontánna (aktívna), až sadisticky motivovaná agresia spôsobuje emo

cionálne uspokojenie agresora. 

Agresívne správanie jedinca (Back, Backová, 1991, in Nakonečný, 1996) 
sa vyznačuje: 

- bránením svojich práv takým spôsobom, že sú znásilňované práva 
iných 

- ignorovaním a odmietaním potrieb, pocitov a mienky iných 
- expresiou vlastných potrieb, pocitov a mienky neprimeraným spôsobom 

Determinanty agresivity podľa Bussa (1961, in Nakonečný, 1996) sú: 

1. Predchádzajúca skúsenosť s agresiou (opakované situácie spojené so 
zlosťou zvyšujú pravdepodobnosť agresívneho správania). 

2. História spevnenia agresivity (pozitívne spevnenie agresívneho sprá
vania okolím zväčšuje pravdepodobnosť jeho používania jedincom). 

3. Sociálna facilitácia (podpora agresívneho správania v rodinách, sociál
nych skupinách, etnikách, kultúrach). 

4. Temperament (premenné, ktoré agresivitu determinujú sú napriklad 
impulzivita, sila reakcie, úroveň aktivity a nezávislosť). 

Agresivita je subjektívna vlastnosť indivídua prítomná v dispozičnej báze 
osobnosti ako trvalý latentný sklon reagovať vplyvom určitých podmienok 
prostredia agresívne . 

Agresívnosť je zase individuálna osobnostná vlastnosť prejavujúca sa 
v dôsledku spojenia agresivity s opakovanými agresívnymi reakciami, ktoré 
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sa v priebehu vývinu jedinca upevnili a generalizovali (Dobrotka, In 

Páričková, 1980). 

Tak ako existujú rôzne charakteristiky agresie, je aj viacero teoretických 
úvah o jej vzniku: 

Teória inštinktivistická uvádza, že ľudské agresívne správanie je pudom, 
ktorý je neustále sýtený energiou a nie je potrebná reakcia na vonkajšie 
podnety. Táto energia sa hromadí v nervových centrách jedinca, ktoré majú 
vzťah k jeho príslušnému správaniu. 

Teória neobehavioristická uvádza, že agresívne správanie je naučeným 
správaním založené na tom, že nám umožňuje dosahovať množstvo výhod. 
Preto ho máme vo svojom repertoári a často ho aj používame. Bandura 
(1959 in Rawton a kol. , 1989) uvádza, že agresivita je osvojený spôsob 
správania a platia pre ňu zákony sociálneho učenia na základe napodobňo
vanIa . 

Zvláštnym druhom agresie je šikana a šikanovanie. Ide o agresívne ko
nanie uskutočňované s cieľom získať pocit prevahy a určité výhody pro
stredníctvom fyzického a psychického týrania. Agresor sa pokúša získať 
rôzne výhody, dominanciu, uspokojenie a zadosťučinenie (Novák, Capponi, 
1966). 

Agresia benígna alebo obranná slúži aj ako nástroj adaptability jedinca 
na zmeny prostredia. 

Agresia malígna, krutá, deštruktívna neslúži na biologické prispôsobova
nie sa človeka, ale na uspokojovanie pocitov žiadostivosti (Fromm, 1997, in 
Nakonečný, 1996). 

Autoagresia je zameraná voči vlastnej osobe. 
Hetroagresia je zameraná voči okoliu. 

Buss a Durkee (in Nakonečný, 1996) uvádzajú nasledujúci inventár agre
sívneho správania: 

- napadnutie (fyzické násilie, útok) 
- nepriama agresia (intrigy, ohováranie) 
- popudlivosť (pohotovosť k afektívnej explózii) 
- negativizmus (oponovanie) 
- nevôľa, resentiment (nenávisť, nevraživosť, závisť) 
- podozrievanie (projekcia nepriateľstva na druhých) 
- verbálna agresia (nadávky a pod.) 
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Biologické predpoklady agresie (Grawe, 2007) 

Biologickým predpokladom na fungovanie agresívneho správania je lim
bický systém vplývajúci na naše základné pudy a emócie, pričom hippocam
pus potláča agresiu a jadrá amygdaly sú zase zdrojom impulzov, ktoré 
agresívne reakcie v nás posilňujú. Dôležitú úlohu hrá mozgová kôra, ktorá 
cez kognitívne (poznávacie) funkcie, hlavne usudzovanie a rozhodovanie sa 
jedinca dokáže agresívne správanie viac či menej korigovať. Preto hlavne 
mozgová dysfunkcia (rôzneho pôvodu, vrodeného, získaného napr. úrazom, 
ale aj toxicky, napr. rôznymi chemickými látkami, drogami) je výrazným ri
zikovým faktorom pre agresívne správanie jedinca. 

Čo vplýva na agresívne Správaniejedinca? 

Príčin samotného agresívneho správania je viacero. Ako najčastejšie sa 
uvádzajú dedičnosť, úraz a učenie agresívnemu správaniu sa. Zdá sa, že 
práve genetické faktory dedičnosti a faktory učenia sa agresívnemu správa
niu (hlavne doma, v partii, kde najčastejšie funguje), sú prioritnými príčina
mi takéhoto správania jedinca. 

K ďalším príčinám samotného agresívneho správania patria útok na oso
bu jedinca, frustrácia (deficit nejakej potreby), zlosť, ale aj mnoho ďalších 
ako zvýšená aktivačná úroveň (tzv. "arousal") u rudí v stave zvýšenej psy
chickej excitácie. To môže byť častým problémom napr. u narkomanov, kde 
jedným z faktorov je aj modelovanie - imitovanie alebo napodobňovanie 
a učenie sa agresívnemu správaniu v drogujúcej partii. Takéto správanie je 
pre nich "in", odmeňované ako jediné a žiaduce a sú aj stredobodom pozor
nosti. 

Smer agresívneho reagovania 

- ohrozenie osôb, zvierat, prírody 
- ohrozenie majetku 
- ohrozenie psychiky 

Formy (podoby) agresie 

- bezprostredná agresia - útok agresora na obeť 
- sprostredkovaná agresia - medzi agresorom a obeťou je medzičlánok 

(napr. iná osoba, vec) 

167 



J. BENKOVIČ, M. MARTINOVE I AGRESIA A ZÁVISLÝ JEDINEC 

- fyzická agresia - fyzické napadnutie obete 
- verbálna agresia - vyhrážanie sa, nadávky, irónia a pod. 

Zneužívanie psychoaktívnych látok býva často príčinou agresívneho 
správania jedinca. Pritom je dôležitá dávka návykovej látky, individuálna 
citlivosť jedinca na psychoaktívnu látku, dÍžka užívania návykovej látky 
(dlhodobé alebo jednorazové užitie). 

Dobrotka (1966, in Kondáš, 1977) uvádza, že poprí frustrácii, strese a de
privácii sú juvenilná delikvencia, alkoholizmus, narkománia, sexuálna 
voľnosť prejavom vývinovej dezintegrácie juvenilnej osobnosti ako osobitný 
psychologický faktor, faktor delikvencie, teda aj agresívneho správania 
týchto jedincov. 

Kanabinoidy (marihuana, hašiš) 

Za ich psychotropný účinok zodpovedá delta-9-tetrahydro-cannabinol, 
pričom nízke dávky posilňujú agresiu, vyššie dávky ju redukujú. Psycho
tropný účinok THe je spájaný s rastom či poklesom agresívneho správania. 
Marihuana môže znižovať schopnosť sebakontroly, navodzovať psychotické 
stavy a niektoré dysrytmie temporálneho laloka, čo môže prispievať k navo
deniu agresie v súvislosti so spánkovou, či nutričnou depriváciou. Akútna 
intoxikácia marihuanou môže vyvolať pseudohalucinácie, halucinácie, až ex
tatické stavy a môže vyústiť do akútnej toxickej psychózy s paranoidnou 
symptomatológiou, psychomotorickou agitáciou s depersonalizáciami. Vyso
ké dávky marihuany vytvárajú reálne nebezpečenstvo autoagresívneho, 
resp. heteroagresívneho správania v panike a v samovražednom konaní 
(Novomeský, 1995). 

Psychostimulanciá (amfetamíny a kokaín) 

Intoxikácie amfetamínmi vyvolávajú eufóriu, prílev psychickej a fyzickej 
energie. Ťažké formy intoxikácií navodzujú vzrušenie, pseudohalucinácie, 
halucinácie (vizuálne, sluchové, taktilné, čuchové), stav podobný schizofré
nii . Po odznení akútnej intoxikácie nie sú zriedkavé suicidálne aktivity 
(z pocitu beznádeje a duševnej prázdnoty). 

Rozvinutá drogová závislosť od amfetamínov zvyšuje podozrievavosť, pa
ranoiditu, je nízky prah pre agresívne správanie voči živým, či neživým ob
jektom. Bývajú časté explózie násilia voči okoliu ako aj zdravotníckemu per-
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sonálu. Je to najnebezpečnejší typ drogovej závislosti z hľadiska agresivity 
(Novomeský, 1995). 

Intravenózna aplikácia kokaínu môže vyvolať stav podobný ako pri into
xikácii amfetamínmi, hyperkinézu, motorický nepokoj, pseudohalucinácie, 
halucinácie (hlavne zrakové), až akútne psychotické stavy. Pri rozvinutej 
drogovej závislosti dochádza k telesnému úpadku, extrémnemu vychudnu
tiu, pritomný je psychomotorický nepokoj, excitabilita, paranoidné, an
xiózne, či depresívne stavy. Abstinenčná kríza po kokaíne je nebezpečná pre 
riziko suicídia. Veľmi nebezpečná je kombinácia alkoholu s amfetamínmi, 
kde takto intoxikovaný jedinec býva agresívne aktívny, a to dlhý čas (Tyler, 
2000). 

Halucinogény (LSD, Lysohlávka, Durman a i.) 

Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že nie je možné predvídať správanie 
jedinca pod ich vplyvom. Akútna intoxikácia LSD je nebezpečná na navode
nie ilúzií či halucinácií, stavy pripomínajú schizofrénne ochorenie. Ťažké in
toxikácie LSD navodzujú aj depersonalizačné stavy. Pod vplyvom tzv. "koz
mických halucinácií" levitačného typu, ako sú skoky z výšok, balkónov, 
okien, nebýva zriedkavé ani autoagresívne konanie. 

Nechcený zlý výlet, (tzv. "bad trip") pri LSD máva nepríjemné formy pa
ranoidno - halucinatórneho charakteru, s vyústením do auto- či heteroagre
sívneho správania jedinca (Novomeský, 1995). 

Z vlastných skúseností môžeme pripomenúť nebezpečnú intoxikáciu ha
lucinogénom durmanom, kedy takto intoxikovaný sedemnásťročný jedinec 
bol výrazne agresívny voči okoliu, ktoré verbálne aj brachiálne napádal 
a bez zábran napadol aj privolanú pomoc, policajnú hliadku. 

Klasickí ,ieťáci" trpiaci na solvenciový typ závislosti (tzv . sniffing), ču
chajúci organické rozpúšťadlá, lepidlá (toluén, benzín a pod.) bývajú na 
vrchole intoxikácie v stavoch depersonalizácie (odcudzenie od vlastnej oso
by), mávajú hlavne vizuálne halucinácie, (ktorým veria), či pseudohaluci
nácie (ktorým neveria). Pri náhodnom vyrušení takto fetujúceho jedinca 
môže hroziť agresívne napadnutie. Seba poškodzujúce aktivity (automutilá
cie), samovraždy, nebývajú zriedkavosťou (Novomeský, 1995). 

A nabolické steroidy sú moderné u mladých "fyzicky nadupaných" mužov 
snažiacich sa byť za každú cenu "in" môžu spôsobiť okrem závažných te
lesných dôsledkov pri ich dlhodobom zneužívaní aj agresívne správanie 
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v dôsledku ich vedľajších účinkov. Nebývajú však zriedkavé ani manické, 
schizofrénne alebo depresívne psychotické poruchy (Tyler, 2000). 

U nás sú často zneužívané návykové farmaká, hlavne sedatíva, analge
tiká, anxiolytiká, hypnotiká a mnoho ďalších. Dlhodobé zneužívanie návy
kových farmák spôsobuje podobne ako pri klasických drogových závislos
tiach zmeny osobnosti, tzv. toxikomanickú charakteropatiu s výraznými 
účinkami na emotivitu a afektivitu, s hetero aj auto agresívnymi dopadmi 
v správaní. Návykové farmaká bývajú často zneužívané v samovražednom 
úmysle a ich dlhodobé zneužívanie vytvára problémy v sociálnej adaptácii 
(Novomeský, 1995). 

Kofeín môže posilňovať postsynaptickú neuronálnu aktivitu v katecho
lamínovom systéme. 

Extrémne dávky vedú ku kofeinizmu, ktorý je zväčša sprevádzaný zvýše
nou dráždivosťou. Pri dlhodobejšom prerušení užívania kofeínu vznikajú 
psychické rozlady, nepokoj a nervozita (Waldeck, 1973). Vplyv kofeínu na 
zvýšené agresívne správanie jedincov bol testovaný v Kalifornii v r. 1987 
(Tyler, 2000). 

Opiáty 

Hlavne heroín, morfin, kodeín a ďalšie s hlavne tlmivými, euforizujúcimi 
a analgetickými psychotropnými účinkami vedú u narkomanov k zmenám 
nálad, od eufórie k ľahostajnosti, apatii. Intoxikácia opiátmi spôsobuje vyšší 
analgetický účinok, ako aj nebezpečenstvo neúmyselných automutilačných 
(seba poškodzujúcich) aktivít napr. cigaretou. Niekedy aj nechcené predáv
kovanie opiátmi vedie k smrti. 

Zriedkavejšie toxické opiátové psychózy vedú k amentno-delirantným 
stavom s psychomotorickým nepokojom, zmätenosťou, pestrými halucinácia
mi. Silná psychická závislosť od opiátov modeluje narkomana ako osobu bez 
zábran a vedie k vážnym sociopatickým a trestnoprávnym agresívnym dô
sledkom (Tyler, 2000). 

Alkohol a agresívne správanie 

Vo všeobecnosti sa tvrdí, že závislosti sa často viažu s násilnou krimina
litou a vraždami zvlášť (Novotný, 2001). 

Výskumy týkajúce sa pôsobenia alkoholu na správanie jedinca potvr-
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dzujú jeho vplyv na rast agresívneho správania. Nie sú však jednotné pri 
biologickom efekte alkoholu. Alkohol znižuje racionálne zábrany, aktivuje 
EEG a vyvoláva abnormálne nízke frekvencie (Monroe, Lion, 1978). Po
silňuje, resp. znižuje účinok neurotransmiterov, ich inhibičný či excitačný 
vplyv na správanie jedinca (Berry, Brian, 1986) a mení hladinu neurotrans
miterov majúcich súvis aj s agresiou (Badway, 1986). 

Viaceré korelačné štúdie z hladiska posúdenia vplyvu alkoholu na agre
sívne správanie však neodhaJujú kauzálnu pričinu takéhoto správania, aj 
ked zisťujú, že napríklad delikvencia mládeže významne súvisí s alkoho
lovým opojením. Podla súboru 312 mladistvých páchateľov je alkohol zvia
zaný s violentnými činmi častejšie než heroín alebo marihuana (Dawkins, 
1997, in Novotný, Heretik a kol., 2001). 

Experimentálne štúdie zistili, že veľkosť dávky a čas, ktorý uplynie od 
požitia alkoholu k agresívnemu správaniu sú významnými determinantmi. 
Nižšie dávky alkoholu zväčša podporujú útočné agresívne správanie, vyššie 
dávky ho potláčajú. Rast agresie pod vplyvom alkoholu je skôr spôsobený 
stratou zábranných mechanizmov (racionálnej kontroly) , než priamym vply
vom alkoholu na produkciu agresie (Berry, Smolthy, 1986). 

Alkohol pôsobí na agresívne správanie jedinca sprostredkovane a nie 
priamo. Nie je izolovaný od osobnostných faktorov a prijímania vlastnej zod
povednosti. 

Typickými prejavmi alkoholizmu bývajú úzkosť, panika, depresia, vzťa
hovačnosť, pocity viny, rozrušenie, prehnaná žiarlivosť, výpadky pamäti . 
K najčastejším násiliam alkoholikov patria násilia páchané na ich part
nerkách a na okolí. Najhorší dopad alkoholizmu je práve na fungovanie ro
diny závislého (Tyler, 1988). Autori Novotný, Heretik a kol. (2002) sa zame
rali na rodinné prostredie, v ktorom odsúdení alkoholici vyrastali a ktoré 
bolo častejšie konfliktné alebo dokonca patologické a to až u 61 % v porov
naní s kontrolnou skupinou odsúdených bez diagnostikovanej závislosti 
(u 38 %). 

Nelátkové závislosti - patologické hráčstvo 

V štádiách straty kontroly hrať bývajú patologickí hráči uzavretí, málo 
komunikatívni, podráždení, nepokojní. K častým reakciám odporu patri di s
simulácia, negativizmus, ale aj agresívne správanie (Politzer, Hudak, 1992). 
Vo finálnych štádiách finančných debaklov a prehier gamblera, kedy stratil 
zázemie, rodinu a prácu, sa často stretávame so samovražednými pokusmi, 
ale aj dokonanými samovraždami. Samotný gambling býva často spájaný aj 
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s kriminalitou gamblerov, hlavne krádežami, spreneverami a podvodmi. 
Konfliktné situácie nastávajú aj pri tzv. novodobých nelátkových závislo

stiach , ako sú chorobné nakupovanie, internetová závislosť, závislosť od mo
bilných telefónov a hlavne závislosť od počítačových hier. Neplnenie si škol
ských, pracovných, domácich povinností, klamstvá a krádeže sú súčasťou 
ich nekontrolovanéhoň fungovania. Rastúca nervozita, nepokoj, ale aj agre
sívne správanie detí závislých od počítačových hier, internetu a mobilov 
nezriedka býva denným konfliktom medzi nimi a rodičmi. 

U väčšiny drogovo závislých treba v začiatkoch abstinencie počítať s roz
vojom akútneho abstinenčného syndrómu (tzv. ,I-Vithdrawal syndróm"). Roz
voj abstinenčných príznakov môže byť spojený s nebezpečenstvom zlyháva
nia životne dôležitých funkcií , ale aj s vážnymi psychickými problémami, 
najmä autoagresívnym samovražedným konaním (Novomeský, 1995). 

Vo forenznej praxi sa znalci často stretávajú s dôsledkami agresívneho 
správania závislých. K najčastejším trestným činom pod vplyvom návykovej 
látky patria násilné trestné činy ublíženia na zdravi, vraždy, sexuálne trest
né činy, hlavne znásilnenia a pohlavné zneužitia. Trestné činy odzrkad
Iujúce spôsob života toxikomanov sa týkajú hlavne ohrozenia mravnej vý
chovy mládeže a ublíženia na zdraví (Heretik, 1994). 

Manažment prvej pomoci pri agresivite, 
hneve a zlosti u drogovo závislých 

Záhladným cielom v manažmente prvej pomoci u agresívneho jedinca 
CKrivohlavý, 2004) je: 

- zaistiť bezpečnosť agresívneho jedinca 
- zaistiť vlastnú bezpečnosť 
- zaistiť bezpečnosť ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti agresívneho jedin-

ca 

V štandardnom postupe je potrebné myslieť na nasledujúce: 
- zachovať pokoj a rozvahu (hlavne pokojný hlas a pohyby tela) 
- sledovať slovný a mimoslovný prejav agresívneho jedinca 
- nenarušovať jeho osobný priestor (udržiavať vzdialenosť od neho aspoň 

1 meter) 
- dbať o to , aby mal vždy možnosť voľného odchodu (nestavať sa napr. 

medzi neho a dvere) 
- nedotýkať sa ho (dotyky môže vnímať ako prejav agresie voči nemu) 
- neokrikovať ho (dovoliť mu zavolať si, nadávať, či kričať) 
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- nestavať sa mu do cesty, aj ked niečo rozbíja (dbať pritom na vlastnú 
bezpečnosť a ak sa dá, odstrániť z jeho blízkosti nebezpečné predmety) 

- vedieť zvládnuť vlastnú psychiku pri konfrontácii s agresívnym jedin
com (udržať si pokoj, zvládnuť obavy, strach, odpor, snažiť sa agresívneho 
jedinca akceptovať ako ľudskú bytosť, ktorá je chorá) 

- pokúsiť sa mu pomôcť rozpoznať stratu kontroly nad sebou a jeho 
vlastnú úzkosť (čo mu pomôže identifikovať pričiny svojej zlosti a hnevu) 

- vedieť mu navrhnúť alternatívne riešenie jeho aktuálnej situácie 
- neriešiť všetko sám, zvažovať možnosť pomoci iných ľudí (dbať na bez-

pečnosť okolia) 
Ten, kto v kríze pomáha agresívnemu by mal vedieť stabilizovať agresív

neho jedinca a zaistiť, aby sa takáto kriza neopakovala. Usilovať sa nasme
rovať ho na adaptívne možnosti riešenia jeho problémov a pritom podporo
vať jeho kompetencie a samostatnosť. 

Pomáhajúci v kríze by nemal opúšťať zlostného, nahnevaného a agresív
neho jedinca, mal by sa snažiť odstrániť všetko , čo by mohol použiť k ná
silnému fyzickému ataku. Mal by k nemu pristupovať s porozumením, bez 
náznaku obviňovania a výčitiek. Mal by ho počúvať, ale zároveň aj riadiť 
smer jeho rozhovoru, aby vyšli na povrch hlavne fakty a aby ich dokázal 
emočne aj spracovať. Pomáha agresívnemu reflektovať jeho emócie (čo cíti), 
myšlienky (čo si myslí) a zámery (čo zamýšľa). Snaží sa ho upokojiť (po
malými pohybmi, tempom reči) , k jeho pocitom zlosti by sa mal snažiť byť 
empatický, nemusí s ním však súhlasiť. Mal by mu vedieť naznačiť alter
natívne riešenie aktuálnej situácie či problému a hľadať východiská z krízy. 

Pomáhajúci v kríze pri zvládaní plaču dáva naň priestor a hovori: ... "tu 
sa môže plakať" ... 

Pri zvládaní strachu a úzkosti vie identifikovať aj neverbálne prejavy 
strachu a úzkosti. Napriklad náhle znehybnenie a mlčanie môže svedčiť pre 
vydesenie takéhoto jedinca, tichý a ustrašený šepot pre úkryt a potrebu úni
ku a krik môže byť potrebou prekričať svoj strach. Zrýchlená reč môže zna
menať nebezpečenstvo heteroagresívneho útoku zo strany agresívneho. 

Pri zvládaní hnevu a zlosti sa pomáhajúci snaží zlosť zrkadliť, dáva do-
tyčnému možnosť o svojej zlosti hovoriť, napr.: ... "chápem, že tak kričíš za 
to , čo ti XY urobil, muselo ťa to riadne naštvať" ... , pričom necháva jeho zlosť 
a hnev ventilovať. 

Pri zvládaní narkomana v toxickej psychóze sa ho pomáhajúci v kríze 
snaží pokojným a presvedčivým hlasom upokojiť, povie mu, že o svojich 
čudných pocitoch, ktoré práve má a prežíva (vidinách a hlasoch) s ním môže 
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bez obáv hovoriť. Pokúsi sa zabezpečiť pritomnosť osoby, ktorej psychotický 
jedinec dokáže dôverovať . Môže mu dať napr. popisovať predmety v miest
nosti, čo aspoň na chvíľku pomôže odvrátiť pozornosť chorého od psycho
tických vnemov. 

Záverom 

Problémy, s ktorými sa pomáhajúci v kríze agresívnemu závislému stre
távajú, často nekončia iba zvládnutím krizy. Nemožno zabudnúť aj na obete 
agresívneho správania, ktoré často vyžadujú dlhodobé terapeutické inter
vencie. Obeť agresie utrpí emocionálny šok, pri ktorom sa miešajú pocity bo
lesti, nemého úžasu a ochromenia (Hirigoyenová, 2001). 

Popredný psychoterapeut Carl Rogers tvrdí, že škodlivá alebo neprime
raná agresia sa vyskytuje hlavne u ľudí, ktori sa naplno nerealizujú, kým 
plne fungujúci ľudia nemajú sklony k deštruktívnej agresii (Nye, 2004). 
Cieľom dlhodobého terapeutického pôsobenia na takéhoto problémového je
dinca je, aby v sebe objavil a realizoval všetky svoje schopnosti, aby sa z ne
ho mohol stať - ako uvádza Carl Rogers - dôveryhodný, tvorivý, konštruk
tívny a motivovaný jedinec. 
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