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a pětadvaceti lety, notorickými násilníky (v krutém a chladnokrevném smyslu slova) – útočí na nevinné lidi ve stanicích
KAPITOLA 2

Nechceme
násilí!

metra, považují se za skinheady nebo neonacisty, ztrácejí nad
sebou kontrolu a v opilosti bijí své partnerky a děti.
Většina těchto mladých mužů je sama obětí fyzického, verbálního, emocionálního nebo sexuálního zneužívání, menší část pak obětí duševního zanedbávání – což znamená, že
posledně jmenovaní vyrostli v rodinách, kde byla ze všeho
nejdůležitější neporušená, třpytivá fasáda, takže nikdy nepoznali upřímné a pravé emoce a nedokážou zacházet ani s těmi

Myšlenka, že ve svých domovech a institucích nechceme ná-

vlastními. To není omluva jejich chování, ale srozumitelné

silí, opravdu není špatná – ochotně ji podpořím. Možná by

vysvětlení. Den co den čteme o takových dospívajících nebo

však bylo přesnější tvrdit, že nechceme válku, a proto roz-

mladých dospělých v novinách a den co den se modlíme, aby

hodně odmítáme provozovat násilí. Naneštěstí jsme se spolu

naše děti a ti, za které jsme odpovědní, jednou nebyli jako oni.

s tím vzdali i jakéhokoli jiného chování, které je domněle ži-

Nyní se dostávám k druhému háčku: Náš způsob myšlení

veno agresí.

je sice solidní a rozumný, přesto se dopouštíme závažné chyby,

Ona myšlenka má dva háčky. Jeden spočívá v analýze ve-

která upevňuje agresi jako tabu. Tou chybou je, že agresi a agre-

doucí k falešnému závěru: Nechceme válku, a protože násilí

sivní výbuchy zakazujeme, zakazujeme vše, co u dětí a dospíva-

vede k válce a agrese vede k násilí, distancujeme se od agrese

jících vnímáme jako agresivní a násilné. Domníváme se, že tak

a děláme z ní tabu.

předcházíme nesmyslnému, neopodstatněnému násilí, jehož

Představa, že násilí vede k válce, je pravdivá pouze částeč-

se právem bojíme. Předcházíme-li ovšem násilí prostřednic-

ně. Násilí je podstatnou součástí války, ale válka jako taková

tvím morálního tabu, živíme ve skutečnosti obojí – jak násilné,

je živena politickými ambicemi, chtivostí a propagandou. Po-

tak sebedestruktivní chování. Ve třetí kapitole se pokusím lo-

dobně je agrese součástí násilí, ale násilné chování nevychází

giku tohoto procesu vysvětlit.

jenom z agresivních emocí. Ty představují pouze prostředek
ke sdělení důležitých poselství. Může se o tom přesvědčit každý, kdo si promluví se stovkami mladých mužů mezi patnácti
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AGRESE MEZI DĚTMI

se a žádají rodiče o zastání, měli bychom si uvědomit, že děti

V této části knihy se budeme zabývat agresí, sourozeneckým

obvykle skončí, když nejstarší dítě nebo obě starší děti při-

bojem a šikanou ve škole.

jdou do puberty – o pár let později si na tato dramata už ani

Když se v rodině narodí druhé dítě, utrpí prvorozené zá-

neberou rvačky, tahanice a tvrdá slova tak vážně. Dohadování

nevzpomenou.

važnou ztrátu. Přijde o padesát procent všeho, co do té doby

Tato forma agrese a násilí má charakter soutěže, a navíc

mělo. Lásku svých rodičů sice neztratí, ale o jejich čas, po-

jde o projev lásky – pomáhá sourozencům vyvinout si celo-

zornost, péči a o mnoho dalších zásadních věcí se musí dělit.

životní důvěrný vztah, vzájemnou loajalitu a vřelost. Mnoho

Tato změna od něj vyžaduje dvě věci: přehodnotit v této nové

rodičů si pochopitelně přeje, aby jejich děti dosáhly lásky

situaci způsob, jakým sám o sobě smýšlí, a usilovat o maxi-

a loajality přímo. To ale nejde!

mální pozornost rodičů. Tak vypadá realita z pohledu dítěte.

Jiné podobě agrese mezi sourozenci se často říká souroze-

Logicky se tedy u většiny sourozenců dostavují delší nebo

necká rivalita, není však ničím jiným než odrazem boje o moc,

kratší období hádek a bojů – oblíbenými bojišti jsou přede-

který probíhá mezi rodiči. Ať už otevřeně, nebo skrytě – děti

vším jídelní stůl a zadní sedadla rodinného vozu. Jako ob-

v obou případech nastavují rodičům zrcadlo. Zcela jinak se to

vykle bývají chlapci spíše frontální, přímí a fyzičtí, zatímco

má v rodinách, ve kterých si rodiče verbálně a fyzicky ubližu-

dívky projevují agresi verbálně a subtilně. V těchto bojích

jí. V takových rodinách obvykle drží sourozenci při sobě a ze

a hádkách nejde o lásku a nenávist, nýbrž pouze o stanovení

všech sil se snaží minimalizovat konflikty v rodině. Některé

nebo nové uspořádání hierarchie mezi sourozenci. Důleži-

děti z takových rodin se mohou mimo rodinu projevovat ag-

tou roli hraje také pohlaví, věk, věkový rozdíl a počet dětí

resivně nebo sebedestruktivně.

v rodině, takže každá rodina má jiné zkušenosti a hádky jsou
jinak četné.

Kdykoli dojde mezi lidmi ke konfliktu, je ve hře agrese –
neurčuje jenom průběh konfliktu, nýbrž i jeho řešení. Pokud

V minulé generaci byly takové boje v přítomnosti rodičů

se jeden účastník vždycky podrobí, může konflikt sice pro-

přísně zakázané a děti za ně byly často trestány, což pocho-

běhnout tiše, ale ani zdaleka není vyřešen. Vyřešit vzniklé

pitelně v žádném případě nevedlo k tomu, že by ustaly. Dnes

konflikty poněkud intelektuálnějším způsobem se podaří

jsou trestané málokdy, avšak zejména matky, které obecně

pouze tehdy, pokud už člověk absolvoval podobných situací

silněji tíhnou k harmonii a jsou proti hierarchiím, boje hlu-

více, anebo díky pomoci zvenčí. Neexistuje zákon, který by

boce neschvalují. Avšak dokonce i když děti křičí, dohadují

nařizoval, že nám musí být třicet, čtyřicet nebo padesát let,
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abychom dosáhli takového stupně kompetencí. Je ovšem ne-

Protože něco takového nechce slyšet nikdo v důležité a od-

zbytné narodit se do rodiny, která neodsuzuje agresi a je s to

povědné pozici, jsou především školy velice rychle ochotné

doprovodit dospívajícího člověka po mostě oddělujícím de-

zastávat názor, že příčinou šikany jsou dnešní děti a jejich ne-

struktivní a konstruktivní agresi.

zodpovědní rodiče bez sociálních kompetencí. Nikoho kupo-

„Šikana“ je obecné označení toho, co lidé dělají, když si

divu nenapadne jednat s řediteli příslušných škol a upozor-

vybíjejí skrytou agresi a frustraci na úkor slabších členů sku-

nit je na to, že mají zlepšit svůj styl vedení. V úvahu nepřipadá

piny a narušují jejich osobní integritu. Je nejspíš stejně stará

dokonce ani koučink vedoucích pracovníků zaměřený spe-

jako lidstvo a objevuje se všude, kde se společně vyskytuje

ciálně na rozvoj vztahových kompetencí, který ředitelé škol

a pracuje větší skupina lidí. Šikana se tedy v žádném přípa-

odpovědní za více než osm set osob bezpochyby potřebují. Je

dě neomezuje pouze na děti a mládež. Existuje i mezi učiteli,

podstatně snazší a politicky podstatně méně riskantní udělat

mezi učiteli a žáky, respektive mezi žáky a učiteli, mezi rodi-

terč z dětí – znovu a znovu!

či navzájem, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci stejně jako
mezi kolegy a nezávisí na pohlaví.

Faktem však je, že veškeré programy, které usilovaly snížit
frekvenci šikany a předcházet jí, se soustředily především na

Protože naše školy stále méně dbají o potřeby dětí a mlá-

děti – a všechny ztroskotaly: nedokázaly splnit, co slibovaly,

deže i učitelů, fenomén šikany eskaloval a stal se terčem kri-

nedosáhly svých cílů. Během dvou až čtyř let sice četnost pří-

tiky ze strany učitelů, politiků a odborníků. Je také defino-

padů šikany o něco poklesla, ale poté se jich objevilo o to více

ván jako problém mezi dětmi. Ve skutečnosti šikana vyrůstá

a byly o to drsnější. Výzkumy provedené ve Švédsku a Norsku

z frustrace – a frustrace se stala společným jmenovatelem

tento fakt jednoznačně potvrdily, avšak nebyly schopny nebo

většiny našich škol. Šikana se ve větších skupinách bude vy-

ochotny navrhnout alternativy.

skytovat vždycky, ale když eskaluje a dosáhne nepřijatelného

Nezpochybňuj kompetence těch, kdo jsou u moci, místo

stupně, jedná se o problém nedostatečného vedení – ať už ve

toho se dle libosti chovej nespravedlivě k bezbranným dětem!

škole, v armádě, nebo v bance. Za kulturu v organizaci odpo-

Zdá se, že právě takový je obecný postoj. Odpovědné osoby

vídá její vedení – ne děti nebo sekretářky (či kdokoli, kdo je

se ještě ke všemu diví, proč děti a dospívající neodpovída-

v hierarchii nejníže).

jí vždycky zdvořile a proč nejsou hodní a poslušní, když se

7

s touto formou skryté politické a byrokratické agrese dosta7
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nou do kontaktu. Faktem je, že takový postoj vyzařuje pouze
agresi a nakonec i násilí, zatímco mocní si leští svoji svatozář.
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DĚTI JSOU „OBĚTI“

z nich dosud představují dívky a musíte si s nimi být velmi

Používám pojem „oběť“, abych zdůraznil, že blaho a vývoj dí-

či mnohem spíše na duši. Druhá polovina bude svou nepo-

těte zcela závisí na chování jeho rodičů a na atmosféře, kul-

hodu projevovat navenek a „vybíjet se“, jak se tomu nepříliš

tuře a citovém souznění, které vytvářejí v rodině jako celku.

šťastně říká. To se týká – jak víme – chlapců, kteří se stali

Určitou roli hrají také prarodiče, vychovatelé a učitelé, nejsou

oblíbeným terčem dospělých tabuizujících agresi.

nedůležití, zdaleka však nemají tak zásadní vliv jako rodiče –
naštěstí či naneštěstí.

blízcí, abyste rozpoznali temný stín, který se jim snesl na tvář

Agresivní chování u dětí lze tedy někdy přímo a logicky rozklíčovat: Táta mě bije, takže biju ostatní děti, když mě naštvou!

Pokud děti ztratí pocit, že jsou pro své rodiče hodnotné,

Táta bije mámu, takže biju malé holky a učitelky. Skládanka

reagují agresí. Rád bych připomněl, jak jsou děti zranitelné:

však často nevypadá takhle jednoduše, je mnohem komplexněj-

kdykoli v rodině nebo ve vztahu mezi nimi a rodiči něco ne-

ší, a jev, který vyvolal u dítěte zoufalství, je mnohem subtilnější.

funguje, cítí se za to děti vinné – a být vinný znamená necítit

Nechci v této knize zkoumat veškeré možné příčiny agre-

se hodnotný. Dochází k tomu, když mezi rodiči probíhá kon-

sivního a sebedestruktivního chování dětí, protože se obá-

flikt a hádají se, když jeden z nich příliš pije, když jsou děti

vám, aby to čtenáře neodvedlo od důležitého poselství – od

bity nebo sexuálně zneužívány, když je jeden z rodičů mentál-

poselství, které říká, že každé agresivní a sebedestruktivní cho-

ně postižený, když se rodiče rozvedou, když se jeden z rodičů

vání dítěte nebo dospívajícího bychom měli chápat jako pozvání.

nebo sourozenců pokusí o sebevraždu, když rodiče rozhněvá

Kdyby jejich vyjadřování odpovídalo jejich citlivosti, vypada-

zpráva ze školy, když neuznávají potřebu dítěte kooperovat

lo by to pozvání jinak:

a přizpůsobit se a nahrazují ji striktní, manipulativní „výchovou“, když se rodiče primárně soustředí na budoucnost dí-

▷▷ Haló, je tam venku někdo, kdo by chtěl poznat můj svět a kdo by

těte, nikoli na jeho momentální stav, když má jeden z rodičů

chtěl vidět život z mé perspektivy? Poslední dobou se necítím

poměr, když dítě neustále opravují a kritizují, když jde matce

dobře a sám/sama nedokážu přijít na to, co se s tím dá dělat!

na nervy a otce rozčiluje, když má sourozence s handicapem,
když… Seznam by mohl pokračovat donekonečna.

Přijměte takové pozvání od tří nebo čtyř dětí a uvidíte, že moje

Zhruba polovina dětí se snaží své nepříjemné pocity in-

poselství je pravdivé! Vždycky! Každý laskavý dospělý, který

ternalizovat (zvnitřnit), začnou být introvertní, snadno ovla-

má vztah k nějakému dítěti, se o tom může přesvědčit, když

datelné a snaží se na sebe zbytečně neupozorňovat. Většinu

se tomuto vztahu otevře. Nepotřebuje k tomu žádné speciální
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vzdělání, pedagogické metody ani mimořádné nadání, nýbrž

ve své beznaději děti zcela zanedbávají a ignorují je, a terapeu-

jen a pouze dobrou vůli „vidět“ to, co má přímo před nosem,

ti, k nimž „problematické“ děti posílají, tomu nasadí korunu,

a naslouchat dítěti, prostě ho poslouchat a nedělat hned zá-

když ignorují sociální kořeny agrese a definují ji jako „problém

věry ani hyperaktivně nehledat řešení. Přistupujeme-li tak-

se socializací“ nebo jako „nedostatek sociálních kompetencí“.

to k dítěti, jeho agresivní chování velice rychle zmizí. Více

Existuje sociálnější a sociálně kompetentnější chování než

k tomu v další kapitole (viz čtvrtou kapitolu Integrace agrese).

dát svému okolí signál, že jsem v nouzi a potřebuji pomoc?

Všichni teď zřejmě chápete, proč mě nové tabu rozčiluje.
Rozčiluje mě, protože v reakci na něj rodiny a instituce zakazují
dětem volat o pomoc – v jediném jazyce, který dobře ovládají,
když se ocitnou v nouzi. Měříme-li a odsuzujeme-li jejich cho-

JAK DĚTI KOOPERUJÍ

vání podle morálních a ideologických kritérií, pouze potvrzuje-

Agresivní chování má někdy dvě příčiny: pocit dítěte, že už

me a živíme jejich zkušenost, že jako lidské bytosti nejsou hod-

není tak hodnotné, a chování jeho vzorů. Věda se dosud za-

notné. Podobně byly po generace odkazovány do příslušných

jímala jen o tu druhou, na toto téma proběhly velké studie.

mezí ženy, a to za pomoci psychiatrie, která je – když projevily

Ve většině z nich šlo o to, zda děti vyrůstaly s násilnickým

víc než dvě emoce zároveň – označila za hysterky nebo iracio-

otcem, nebo ne. Jsou-li děti (rozuměj chlapci!) vystaveny do-

nální stvoření, za pomoci manželů, kteří je posílali do kuchyně,

mácímu násilí, chovají se v dospělosti agresivně a násilně.

aby se odreagovaly, když se „nedokážou vyjádřit civilizovaně“.

Téměř všechny podobné studie tohoto druhu dospěly k zá-

Matky, vychovatelky, učitelky – vnučky a pravnučky těchto ne-

věru, že je tomu tak u 48 až 54 % dětí. Vyrůstat s násilnic-

šťastných žen – dnes totéž dělají s dětmi, které jim byly svěřeny:

kými rodiči tedy ještě nutně neznamená, že se z dětí stanou

odmítají jejich výbuchy agrese a neberou je vážně, očekávají, že

násilničtí dospělí. Vědci stojící za těmito studiemi mají podle

čtyřleté děti jsou s to vyjádřit svou frustraci na intelektuální

všeho společné dva rysy: děti a dospívající je příliš nezajímají

úrovni. Většina těchto žen se obvykle sama nedokáže v man-

a netuší, že existují dva způsoby, jimiž děti kooperují a při-

želství nebo v jiných dospělých intimních vztazích chovat ra-

způsobují se dění v rodině.

cionálně – přinejmenším dokud desetkrát nebo patnáctkrát

Chceme-li zjednodušit jev, jemuž já raději říkám kooperace,

neprojdou jedním a tím samým konfliktem zcela iracionálně.

můžeme říci, že děti „kopírují“ jak vnitřní, tak vnější chování

Předpokládám, že vychovatelky, učitelky a pedagožky jsou

dospělých. Většinou napodobují spíše jednoho rodiče než dru-

přesvědčené, že konají dobře a ušlechtile. Faktem však je, že

hého – podle toho, jak se k sobě rodiče chovají. Představme si,
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▷▷ Dítě potřebuje zažít empatii od rodičů a od těch, kdo se o něj
starají.
KAPITOLA 6

Empatie – protijed
proti násilí

▷▷ Dítěti musí být dovoleno prožívat vlastní emoce a vyjadřovat
je v bezpečné atmosféře prosté předsudků.

▷▷ Dítě musí zažívat širokou škálu emočních reakcí ze strany rodičů – nejenom reakce na sebe, nýbrž i reakce rodičů na sebe
navzájem, rodičů na další sourozence a širší rodinu. Jedině
tak se může naučit, že jiní lidé mají stejné pocity jako ono.

Jinými slovy: aby se u dítěte rozvinula empatie, musí mít příJe zajímavé, kolik z nás má sklon okamžitě hovořit o prevenci,

ležitost poznat své vlastní emoce i emoce ostatních – k tomu-

když se nám, naší rodině nebo skupině, k níž patříme, přiho-

to poznání se nedostane intelektuální cestou, nýbrž jedině

dí něco nepříjemného. V určitých obdobích našich dějin to

zkušenostmi.

jistě byla otázka přežití, ale dnes jsme dosáhli bodu, kdy by

Jsou-li tedy rodiče neustále jen vlídní a usmívají se, jsou-li

řada rodičů, vychovatelů a pedagogů ráda neustále vymýšlela

věčně laskaví a něžní, jak se mám coby dítě naučit, že i jiní lidé

preventivní opatření pro život jako takový.

mohou být dotčení, že cítí bolest, frustraci, smutek a že ztrácejí

Jsem si jistý, že myšlenka předcházet násilí rovněž vzešla z ta-

trpělivost? A když mí rodiče chtějí, abych byl pořád šťastný, jak

buizované agrese, ale naneštěstí nefunguje tak, jak byla zamýš-

se mám naučit, že moje ostatní pocity jsou také dobré a hodnot-

lena. Nejsem si ovšem jistý, do jaké míry příslušníci mé vlastní

né? A když mí rodiče akceptují mé pocity pouze tehdy, jsem-li

profese, psychoterapeuti, tuto tendenci způsobili nebo urychlili.

jen trochu nešťastný, trochu smutný a trochu frustrovaný, co udě-

Ale když rodiče a pedagogové začínají dělat problém ze sebemen-

lám s celým tím zbytkem, který pracuje a lomozí v mém těle?

ší emoce, již dítě projeví, ocitáme se na nebezpečné stezce – da-

Tento antiemoční trend naneštěstí významně zesílil právě

leko od duševního zdraví a zdravých a prospěšných vztahů. Toto

teď, kdy mají děti tak málo volného času – tedy tak málo zón

téma jsem objasnil už dříve, nyní se budu soustředit na empatii.

bez dospělých, kde by mohli jít do sebe, reflektovat své zku-

Semínka empatie jsou od samého počátku přítomná v moz-

šenosti, meditovat a objevovat vlastní kreativitu. Týká se to

ku každého dítěte, a pokud víme, musí se stát jisté věci, aby

zejména dětí vyrůstajících ve velkoměstech. Tyto děti tráví

v prvních třech až pěti letech života vyklíčila:

celý den v institucích, které jsou hrdé na to, že je stimulují na

130

131

UKÁZKA 4

UKÁZKA 4

všech rovinách – což mimochodem odpovídá jejich starým

Když děti ztratí kontakt se svým nitrem nebo s podstatou

dobrým cílům. Žijí ve světě, v němž je množství vnější stimu-

svého bytí, jejich schopnost empatie se sníží a ony se začnou

lace (říkáme jí zábava) ohromující a agresivní.

chovat jako dospělí ve velkoměstech, míjejí zraněnou osobu

K následkům, které můžeme pozorovat v posledních pat-

ležící na chodníku, protože jsou tak duchem nepřítomní, že

nácti letech, patří, že jsou velkoměstské děti přestimulované,

trpícího člověka ani nepostřehnou, natož aby mu pomohli.

když se odpoledne vracejí domů. Jsou závislé na vnějších pod-

Jak naznačuje název této kapitoly, empatie je efektiv-

nětech a ztratily kontakt se svým vnitřním světem. Rodiče,

ní protijed proti násilí. Pochopíme to, když se seznámíme

kteří respektují vychovatele a učitele svých dětí a důvěřují

s projektem kanadské učitelky Mary Gordon Původ empatie.

jim, se je snaží napodobit: nabízejí dětem doma další vnější

V tomto projektu tráví znevýhodněné školní děti několik ho-

stimuly – a všímají si, že po nich děti prahnou. Výsledkem je

din měsíčně s tímtéž miminkem a jejich pozorování, dojmy

děsivě vysoký počet dětí, jež jsou „mimo sebe“ a nedokážou

a emoční reakce jim pomáhají obnovit jejich schopnost em-

najít cestu zpátky k sobě samým. Navíc se ztrojnásobil počet

patie a snížit jejich agresi. Mary Gordon byla za svou práci

dětí, které s vážnými symptomy a stavy způsobenými stresem

právem mnohokrát vyznamenána doma i v zahraničí.

končí v nemocnicích. Děti ztrácejí kontakt se svými emocemi
a s tím, kdo (ještě) jsou – kromě své spotřebitelské identity.

Kromě toho, že empatií lze předcházet agresi a násilí ve

14

všech jejich podobách, si myslím, že empatie jako vlastnost

To je vážný problém! Myslím, že musíme přehodnotit cíle

se na celém světě podceňuje. Čím vzácnější se stává, tím víc

naší předškolní pedagogiky, neboť byly stanoveny v době,

stoupají v jednotlivých státech náklady na zdraví a sociální

kdy dětem stimulace chronicky chyběla. Dále musíme rodiče

blaho – a obě poslední hospodářské krize nám ukázaly, kam

upozornit na zásadní rozdíl mezi rodinou a institucí. Zejmé-

něco takového může vést. Začít projevovat empatii agresiv-

na druhý bod se ukazuje jako velmi naléhavý, protože politici

ním a násilnickým dětem se může jevit jako skromný začá-

rozhodli, že školky a jiná předškolní zařízení mají mít stejný

tek, jde ale o zásadní krok.

učební plán, jaký dosud známe jenom ze škol – a já vás ujišťuji, že žádný z těch politiků tu pro děti nebude, až se jednou
zhroutí nebo až je v pubertě ovládne vztek.

14 Helle Jensen, Jesper Juul a kol.: Miteinander. Wie Emphatie Kinder stark macht,
Weinheim: Beltz Verlag 2012.
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Jesper Juul
(1948–2019)

Dánský rodinný terapeut, pedagog, průkopník ve výchově
a vzdělávání dětí a mládeže, zakladatel Familylabu.
Významně ovlivnil pohled na dětský vývoj a psychiku. Podílel se na transformaci vzdělávacího systému v Dánsku, který je dnes jedním z nejkvalitnějších na světě.
Jako terapeut pracoval mnoho let s dětmi a mládeží s poruchami chování, s pedagogy ve školách a školkách a s rodinami jako dobrovolník v uprchlických táborech během války
v bývalé Jugoslávii.
Přístup Jespera Juula je v souladu s nejnovějšími poznatky
moderní neurovědy i relační psychologie.
„Děti nepotřebují dokonalé rodiče nebo pedagogy.
Potřebují dospělé, kteří přebírají odpovědnost za své chyby.“
Jesper Juul

Knihy Jespera Juula,
které připravujeme k vydání
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Je pochopitelné, že se v našich rodinách, institucích
a ve společnosti snažíme co nejvíce zamezit agresi.
My jsme z ní však udělali nebezpečné tabu. Ve vztahu k dětem a mládeži jsme si osvojili nový způsob
mluvení a chování, který Jesper Juul nazývá „násilím
vlídnosti a korektnosti“. Tuto skrytou agresi maskujeme za úsměv a konejšivý tón, a přitom beze studu
vykazujeme agresivní děti z kolektivů.
Kniha rozlišuje mezi agresí konstruktivní a destruktivní a vyzývá k integraci té první. Děti se tomu
učí celé dětství, jejich agresivní projevy by proto
neměly být morálně odsuzovány ani trestány. Pro
vznik agresivního chování dětí je rozhodující chování jejich dospělých vzorů – rodičů, vychovatelů, pedagogů a jiných. Jesper Juul nás svou knihou vyzývá
k akci, protože osud těchto dětí leží v našich rukou.
„Začít projevovat empatii
agresivním a násilnickým dětem
se může jevit jako skromný začátek,
jde ale o zásadní krok.“
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