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Úvod

Predkladaná publikácia si kladie za cieľ oboznámiť odbornú verejnosť ako aj
študentov v pregraduálnej príprave so sledovanou aktuálnou problematikou
v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich. Publikácia je
rozdelená na tri nosné časti:
1/ Prvú časť tvoria teoretické východiská a prednášky autoriek publikácie
na vzdelávacích seminároch realizovaných s učiteľmi základných a stredných
škôl, ako aj metodikmi prevencie a pracovníkmi metodických centier. Zároveň je
táto časť obohatená výskumnými zisteniami v predmetnej oblasti.
2/ Druhú časť tvoria praktické didaktické materiály pre prácu učiteľov so
žiakmi na poli prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich.
3/

Tretiu

časť

tvoria

konkrétne

návrhy

marketingových

kampaní

v sledovanej téme. Návrhy predstavujú novú, modernú formu didaktických
pomôcok určených hlavne pre učiteľov a metodikov prevencie, ktorí pracujú so
súčasnou, technologicky orientovanou mládežou.
Predkladaná publikácia sleduje zvýšenie kompetencie pedagogických
a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorým zároveň
poskytuje didaktický materiál pre prácu na poli prevencie a intervencie násilia
v intímnych

vzťahoch

dospievajúcich,

ktoré

majú

v poslednom

narastajúcu tendenciu.

Blandína Šramová
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DOSPIEVANIE
Dospievanie je tak z psychologického, medicínskeho ako aj pedagogického
hľadiska považované za významné tranzitívne obdobie. Medzník, v ktorom
prichádza k biologickým, psychickým a sociálnym zmenám osobnosti v období
jeho prechodu z dieťaťa na dospelú osobu (Vygotsky, 1978; Šramová, 2007).
Zmeny na poli telesnom sa týkajú formovania maskulinného vzhľadu u chlapcov
a feminnijného vzhľadu u dievčat. Práve v tomto období, období budovania
a formovania osobnej a sociálnej identity, je telesný vzhľad a zovňajšok pre
dospievajúceho jej dôležitou súčasťou, ktorá má vplyv na sebahodnotenie, sebaaktualizáciu a sebavedomie dospievajúcej osobnosti (Erikson, 1968). Sme
svedkami nielen rýchleho telesného rastu, hormonálnych zmien, kognitívneho
vývinu, zvýšenia nezávislosti, ale aj aktívnej participácie na mnohých sociálnych
aktivitách. A to v súčasnosti nielen prostredníctvom sociálnych sietí či iných
mobilných aplikácií.
V období dospievania sú jedinci vysoko kritickí tak k svojej osobe ako aj
k iným ľuďom. Často prehliadajú názory ostatných a tvrdohlavo lipnú na tom
svojom pohľade, aj za cenu narušenia sociálnych vzťahov. Ich vyššia miera
nedotklivosti a vzťahovačnosti sa často snúbi s vyššou podráždenosťou, častými
striedaniami nálad a emocionálne vyhrotenými reakciami, ktoré môžu mať
podobu zlosti, násilného správania, či výtržnosti. Neistota v seba samých (aj keď
navonok je maskovaná často arogantným správaním) má za následok únik do
sveta fantázie, denného snívania, prípadne aj budovania parasociálnych vzťahov
s celebritami (Bulanda et al., 2017). Hyperkritické postoje voči autoritám (hlavne
voči rodičom, učiteľom, médiám), ale aj nedostatočné zvládnutie socializačného
procesu v rovesníckej skupine, môžu mať za následok prejavy agresívneho
správania a to jednak vo verbalizovanej ako aj vo fyzickej podobe. Vďaka
moderným technológiám sú tieto formy správania vysoko sofistikovane
anonymné, čo skrýva nebezpečie dlhodobého vystavenia obete negatívnym
formám správania sa násilníka. Na jednej strane je tu silná potreba priateľstva,
sociálnych väzieb s rovesníckou skupinou, na strane druhej nedostatočné
vedomosti o dodržaní základných pravidiel rešpektovania intímnej a osobnej
zóny osobnosti. Dobrá správa však je, že tak ako sociálne prostredie môže
ovplyvňovať osobnosť dospievajúceho v negatívnom, tak ho môže ovplyvňovať
aj v pozitívnom smere. Práve vtiahnutie dospievajúceho do rozvojovej činnosti
napr. aj prostredníctvom participatívneho učenia, je jednou z takýchto ciest.
Participatívne učenie, t.j. keď sa učiaci sa jedinec aktívne zapája do procesu
učenia sa cez zážitky, riešenie problémov či interakciu v skupine s dôrazom na
prepojenie naučeného s reálnymi situáciami, s ktorými je jedinec v bežnom
živote konfrontovaný (Rogers, 2003, 2004).
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Zrenie (maturácia) je počas dospievania kontrolované celou radou interakcií
medzi mozgom, hypofýzou, pohlavnými žľazami, ktoré sú v interakcii so
spoločenským a kultúrnym prostredím, v ktorom dospievajúci vyrastá. Výskumy
ukazujú, že dospievanie je obdobie, ktoré je spojené s vykonaním vývinových
úloh (Kipke, 1999):
1/ dosiahnutie telesnej a reprodukčnej zrelosti
2/ získanie zručností potrebných pre zvládnutie úloh dospelého jedinca
3/ získanie väčšej autonómie od rodičov či inej autority
4/ socializačný proces spočívajúci s upevňovaním, prípadne ujasňovaním
si roly vo vrstovníckej skupine rovnakého ako aj opačného pohlavia.
Práve na štvrtú vyššie spomenutú oblasť sa zameriavame v predkladanej
publikácii, pričom sledovaný jav dávame do širších súvislostí. Sociálna
spôsobilosť/zručnosť orientovať sa v sociálnych interakciách je súčasťou
sociálnej formy učenia, ktorá sa realizuje v sociálnom prostredí. Ako už bolo
uvedené vyššie, obdobie dospievania je sprevádzané biologickými
a emocionálnymi zmenami spojenými s výskytom párových, intímnych vzťahov.
Životná spokojnosť jedinca sa odráža aj v dobrých priateľských vzťahoch
nesúcich prvky dôvery, úcty a spolupatričnosti. Nie vždy však tomu tak je. Tlak
rovesníckej skupiny vytvárať, prípadne pretrvávať v deviantných párových či
falošne označovaných „priateľských“ vzťahoch, je vysokou mierou toxická. Práve
preto je dôležité kreovať sociálne prostredie v školskom prostredí tak, aby
socializačný proces bol v súlade s humanistickou a pozitívnou psychológiou
nasmerovaný na rozvoj potenciálu osobnosti, prosociálneho správania a
empatie. A rovnako tak aj na zníženie prvkov agresívneho, násilného formátu
správania sa.
Viaceré výskumy, ako aj naša skúsenosť, ukazujú na vyšší výskyt stresu
u dievčat v porovnaní s chlapcami v období adolescencie (Ge et al., 1996;
Graber et al., 1997 a pod.). Príčin je určite viacero. Jednou z nich je to, že
dievčatá sú zraniteľnejšie, vnímavejšie k stresorom, ktoré prichádzajú zo strany
sociálneho prostredia. Majú taktiež nižšiu mieru sebahodnotenia, sebadôvery a
vyššiu mieru depresie, ako aj problémov týkajúcich sa príjmu potravy
a suicidálneho správania (Caspi et al., 1993). Podľa správy HBSC z roku 2018
až tretina chlapcov a polovica dievčat slovenských školákov prežívala dve alebo
viac zdravotných ťažkostí aspoň raz týždenne, pričom k najčastejším zdravotným
problémom patrili: nervozita, podráždenosť a poruchy spánku (Madarasová
Gecková, 2019). Viac ako polovica školákov vo veku 15 rokov sa priznala
s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami (Madarasová Gecková, 2019).
Výskumy zamerané na dospievajúcich sa rovnako pokúšajú charakterizovať
fyziologický mechanizmus, ktorý je zodpovedný za iniciáciu a reguláciu
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neuroendokrinnej zrelosti a telesného rastu. Rovnako sa však snažia
o postihnutie vplyvu prostredia a ďalších kontextuálnych faktorov, ktoré vstupujú
do interakcie biologického zrenia či už na poli jeho zníženej alebo zvýšenej
činnosti (Kipke, 1999).
Jedným z často diskutovaných oblastí je rizikové správanie adolescentov.
Otázka je nastolená hlavne preto, že médiá často dokumentujú rizikové
správanie dospievajúcich v poslednej dobe napr. v súvislosti s požitím alkoholu
pred jazdou, nárastom požívania alkoholu a iných drog, fajčenia cigariet
u dospievajúcich, požívania liekov, predčasnou sexuálnou aktivitou,
promiskuitným správaním, tehotenstvom v období pred dovŕšením veku
dospelosti, drobnými krádežami, ako aj agresívnym správaním sa voči
rovesníkom a pod. Nemôžeme opomenúť významný fakt, že multimédiá
predstavujú výrazný zdroj socializácie. Zohrávajú významnú úlohu pri
prezentovaní toho, čo je v spoločnosti akceptované, oceňované a čo naopak
odmietané, neprípustné. Uvedomenie si tejto skutočnosti je dôležité hlavne
v súčasnosti, kedy sú dospievajúci, vďaka stálemu on-line pripojeniu na svoje
médiá, vystavení zvýšenému emocionálnemu nastaveniu (arousalu), čo má
nepriaznivý dopad na výskyt, prípadne aj nárast rizikového správania sa u nich.
Niekoľko odborných prác poukazuje na to, že adolescenti hodnotia
konzekventnosť svojho potenciálne rizikového správania v porovnaní s dospelou
populáciou ako menej riskantné (Beyth-Marom et al., 1993). Tomu zodpovedá aj
triadický model motivovaného správania adolescentov, ktorý je založený na
predpoklade, že motivované správanie je výsledkom troch behaviorálnych, či
neurónových systémov (Ernst et al., 2006):
1/ systém odmien (reward-driven system)
2/ systém vyhnutia sa nebezpečia (harm-avoidant system)
3/ systém regulátorov (regulatory system).
Adolescencia predstavuje jedinečnú periódu vo vývine systému odmeny (reward
system), pretože je to práve toto obdobie, ktoré je vysoko senzitívne na
odmeňovanie (Chambers et al, 2003), avšak už menej senzitívne na potenciálne
nebezpečné či škodlivé návrhy/nápady. To je práve jeden z dôvodov a
vysvetlení, prečo adolescent koná, na rozdiel od dospelého jedinca, vyššou
mierou rizikovo, hoci si je často aj vedomý dôsledkov svojho konania.

GENERAČNÝ PRÍSTUP
Zrenie mozgu, myelinizačný proces, je počas adolescencie ovplyvnený
viacerými faktormi, akými sú: dedičnosť, životné prostredie, kvalita potravy a
9
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stravovania, spánkový režim, užívanie liekov, legálnych drog (káva, nikotín,
alkohol), stres a pod. (Arain et al., 2013). Pozornosť je tak vyššou mierou
sústredená na sociálne a kultúrne kontexty, ktoré mladých ľudí formujú počas ich
vývinu. Dôraz je tak kladený na mapovanie vývinových zmien cez generačný
prístup, ktorý sa vyššou mierou uplatňuje v sociológii a marketingu ako
v psychológii a pedagogike. Avšak uvedomenie si, že politické, kultúrne, sociálne
a ekonomické prostredie, ktoré vplýva na formovanie osobnosti, sa zákonite
pretavuje do hodnotového systému, postojov ako aj životného štýlu konkrétnej
generácie, považujeme za prínosné. Ide o vytváranie akejsi kolektívnej identity,
ktorá je vlastná danej generácii a odlišuje ju od generácie inej. Vyrastanie
príslušníkov generácie počas istého obdobia znamená, že zažili rovnaké
spoločenské a politické udalosti. Teda udalosti, ktoré sú úzko spojené s určitou
historickou etapou v dejinách ľudstva. Spoločná história každej generácie je
založená na udalostiach, podmienkach, skúsenostiach, ikonách, ktoré sú
rovesníkmi zdielané (Lancaster & Stillman, 2002). Z vyššie uvedeného vyplýva,
že generácia je skupina ľudí, ktorí sa narodili približne v rovnakom období, majú
spoločné črty, hodnoty, postoje, myslenie, konanie, vzorce spotrebiteľského ako
aj nákupného správania a pod. (Jandourek, 2012).
Známe je členenie príslušníkov do generácie podľa demografického kritéria,
t.j. skúmania pôrodnosti. Pridaním spoločenských udalostí, ktoré sa v histórii
ľudstva ukázali ako kľúčové medzníky (napr. prvá veľká hospodárska kríza,
vojnové obdobie prvej, druhej svetovej vojny, obdobie po vojne, technologická
revolúcia a pod.). Aj keď presná hranica medzi jednotlivými generáciami nie je
určená, literatúra nám poskytuje kategorizáciu generácii ako istý konsenzuálny
krok výskumníkov. Ukazuje sa, že striedanie jednotlivých generácii a s nimi
spojeným životným motívom prechádza cca v dvadsať - ročných intervaloch
(Shifman & Kanuk, 2004; McCrindle & Wolfinger, 2009). V súčasnosti sa rozlišuje
medzi generáciami: Tichá generácia, ktorá sa narodila v rokoch 1922 – 1943,
sa označuje za vážnu, konvenčnú, konzervatívnu. A tiež za generáciu, ktorá si
ctí presne vymedzené pravidlá. Ku generácii Baby boomers patria jedinci
narodení v rokoch 1944 – 1964 a vyznačujúci sa hlavne eufóriou, vierou v ľudské
práva, ako aj v práva žien. Nasledujúca, Generácia X sústreďuje jedincov
narodených medzi 1964 – 1979, sa orientuje viac na workoholizmus, snahu
dosiahnuť osobný úspech (Branwell, 2010) a na individualizmus. Keďže sa
Generácia Y (Miléniova generácia) stáva najpočetnejšou produktívnou
generáciou v súčasnosti, t.j. v roku 2019, a v edukačnom procese je zasa
Generácia Z najpočetnejšou generáciou, tak im na tomto mieste budeme venovať
viac pozornosti ako predchádzajúcim generáciám.

Generácia Y je často označovaná ako Generácia Milénia, Generácia M
(odvodené od pojmu Multitasking), Google generácia, Net generácia a pod. Ide
o generáciu, ktorá sa narodila hlavne rodičom tzv. babyboomerom v rokoch 1980
– 1995 a je považovaná za generáciu konzumnú (Sullivan & Heitmeyer, 2008).
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Za hlavnú črtu tejto generácie môžeme považovať využívanie moderných
digitálnych a informačných technológií, využívanie sociálnych sietí na
kontaktovanie sa s početnou skupinou ľudí. Ide o generáciu, ktorú M. Prensky
(2001) nazval technologickými domorodcami (digital natives), t.j. osobami, ktoré
sa do sveta technológii rodia (na rozdiel od predchádzajúcich generácií,
technologických prisťahovalcov – digital emmigrants), je nimi obklopená a vie ich
prirodzene využívať. Generácia Y je zároveň prvou generáciou, ktorá vyrastala
v kľudnej, vo väčšej časti zemegule mierovej a ekonomicky prosperujúcej dobe
(Šramová, 2016). Na druhej strane však starších členov danej generácie zasiahla
svetová hospodárska kríza (r. 2008) a teroristické útoky ohrozujúce bezpečnosť,
stabilitu a istotu generácie Y (napr. útok na Twin Towers Svetového obchodného
centra v New Yorku, USA, v roku 2001). Často je generácia Y označovaná ako
generácia rozmaznaná svojimi rodičmi (Reily, 2012), čo má vplyv na nárast
generácie orientovanej na konzum. Tu sme svedkami tlaku spoločnosti
k presvedčeniu, že zvýšená spotreba môže osobnosti priniesť šťastie,
spokojnosť a radosť. Je však známe, že ide iba o ilúziu. Miera spokojnosti
a prežívaného šťastia nezávisí od možnosti zaobstarať si veľa produktov. O tom
svedčia aj výskumy šťastia a spokojnosti naprieč Európy či sveta, ktoré
dokumentujú, že priama úmera medzi prosperujúcimi krajinami a prežívaním
šťastia u ich obyvateľov nie je prítomná. Zmena v správaní sa danej generácie
sa ukazuje aj vo vzťahu dieťa-rodič, kedy už sú dokumentované menej búrlivé
rozdiely v názoroch generácie Y so svojimi rodičmi v porovnaní
s predchádzajúcimi generáciami (Bergh & Behrer, 2013). Generácia Y je
sebavedomá, nemá strach zo zmien, ba dokonca ich víta (Reily, 2012). Ide o
generáciu, ktorej patrí označenie globálna generácia a to tak kvôli neexistujúcej
hranici pri používaní internetu, ako aj možnostiam cestovania, ktoré generácia Y
plne využíva. To sa vyššou mierou prejavuje v záujme o medzinárodnú tematiku,
štúdium jazykov a v uplatňovaní medzinárodných štýlov vyjednávania (Kubátová
& Kukelková, 2013). Ide o generáciu, ktorá sa snaží o starostlivé rozdelenie
pracovného a súkromného času a je priam alergická na spojenie „nedá sa“. Na
piedestál kladie rodinu, priateľov a ľudí s inovatívnymi myšlienkami (Reily, 2012)
a zároveň odmieta robiť ústupky a venovať sa práci na úkor svojho voľného času,
čo bolo viac príznačné pre staršie generácie (Erickson, 2008). Generácia Y
uprednostňuje prácu, kde je možné uplatniť dôvtip, invenčnosť, flexibilitu a kde
má možnosť sebarozvíjania. Podľa Vysekalovej (2011) je generácia Y veľmi
senzitívnou generáciou, ktorá je zvyknutá dostávať okamžitú spätnú väzbu a pre
ktorú sú zároveň dôležité sociálne väzby a život v komunite. Generácia Y je
zároveň presvedčená, že všetko je možné, len treba hľadať cestu akou to
dosiahnuť, čo je výsledkom ich na dieťa orientovanej výchovy, ktorá sa im
dostávala od ich rodičov (Erickson, 2008). Generácia Y je globálne otvorená,
s vyššou mierou tolerancie. Je zároveň generáciou, ktorú oslovuje flexibilné online vzdelávanie zamerané na zvyšovanie kvalifikácie, či na rozšírenie si
vedomostí alebo zručností (Polimeni, Burke & Benyaminy, 2009; Moskal et al.,
2006). Príslušníci generácie Y vyššou mierou vyznávajú hedonizmus (t.j.
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konanie, ktoré je zamerané na získanie slasti a vyhnutiu sa strasti)
a nonkonformitu v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami (Reily, 2012). Je
však taktiež pozorované vyššie ekologické cítenie a vyššia lojalita k značkám
(brands) (Vysekalová, 2011). K nákupu tovaru daná generácia vysokou mierou
využíva on-line prostredie a to hlavne pre šetrenie ich času a ich peňazí. Je to
zároveň generácia, ktorá sleduje značky (brands), pretože chce byť cool,
jedinečná, realistická, stotožnená so sebou samým a šťastná. Pomocou modelu
CRASH je vysvetľované, ako sa má ku generácii Y komunikovať: Coolness- byť
cool, Realness - reálnosť/skutočnosť, Uniqueness - jedinečnosť, SelfIdentification - sebaidentifikácia, Happiness - šťastie. (Bergh & Behrer, 2013).

Generácii Z, ktorá je v súčasnosti najpočetnejšou generáciou v školskom
systéme venujeme širšiu pozornosť. Zároveň ide v súčasnosti o generáciu, ktorej
sa problematika násilia v párových vzťahoch u adolescentov, na ktorú je
predkladaná publikácia zameraná, bytostne dotýka. Ide o generáciu, ktorá sa
narodila v rokoch 1980 – 2000 a je rovnako ako generácia Y označovaná ako
generácia „digitálnych domorodcov“ (Prensky, 2001), ktorá sa narodila do sveta
technológií. Zatiaľ čo generácia Y je označovaná ako generácia spirituálnych
optimistov, tak generácia Z je označovaná ako sociálne liberálna, a to hlavne
v oblasti sexuality, rasy, genderu a identity, avšak paradoxne s istými prvkami
konzervativizmu (Weise, 2019). Toto je dôsledkom vyrastania v prostredí
ekonomickej nestability a v prostredí rýchlych sociálnych zmien, ktoré prináša
súčasná doba. Neistota, turbulencie hlavne na poli politickom a ekonomickom sa
pretavujú do potreby mať piliere istoty, stability, ktoré danej generácii
zabezpečuje práve ich návrat k tradíciám a istá dávka konzervatívnosti.
Populácia generácie Z je vysoko globalizovaná, s rovesníkmi z celého sveta sa
spája prostredníctvom sociálnych médií. Nie je obmedzená hranicami v takto
otvorenom svete a to prispieva k vyššiemu stupňu nezávislosti a sebestačnosti.
Rodičovská výchova je často označovaná ako „technologická“, spočívajúca tak
v učení generácie Z ako nájsť informácie samostatne v internetovom prostredí,
ale aj v ich upozorňovaní na nebezpečenstvo číhajúce v tomto prostredí. Táto
generácia nemá problém využívať rozličné mobilné aplikácie, ktoré im uľahčujú
život a prispievajú k ich nezávislosti a sebestačnosti od rodičov (Weise, 2019).
Voľnosť, ktorá bola dopriata ich rodičom vo voľnom čase však Generácii Z chýba.
Ich voľný čas je naplánovaný a monitorovaný. Voľný pohyb (hlavne
z bezpečnostných dôvodov) už nie je umožnený tak ako tomu bolo v minulosti.
To sa nepriaznivo odráža v problémoch v sociálnej interakcii s rovesníkmi,
v nadmerne strávenom čase v prostredí technológií, nedostatočnej telesnej
aktivite ako aj zdravotnými problémami. Často je tejto generácii vyčítaná
povrchnosť, nezáujem o širšie súvislosti, o iných, vyššia pohodlnosť a sebeckosť
prejavujúca zameranosťou na seba (ich modlou je časté, v niektorých prípadoch
takmer neustále dokumentovanie svojho pohybu, aktivít prostredníctvom robenia
si selfie). Na druhej strane sme však u tejto generácie svedkami záujmu
o ekologické témy, sociálne témy, kedy členovia generácie neváhajú mobilizovať
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verejnosť prostredníctvom sociálnych sietí a upozorňovať tak na aktuálne témy.
Nové technológie zasahujú aj do kontaktovania v sociálnej sfére, kde je badať
vyššiu mieru virtuálneho kontaktu na rozdiel od predchádzajúcich generácií.
Generácia Z využíva sociálne médiá hlavne pre zdieľanie videí, fotiek, obrázkov,
hudby a pod. Influencieri (blogeri, vlogeri a pod.) nielen že ovplyvňujú túto
generáciu, ale ona sama ovplyvňuje, inšpiruje ostatných. A to nielen svojich
rovesníkov, mladších, ale aj starších jedincov. Nie je zriedkavosťou, že si
členovia generácie Z zakladajú viaceré instagramové účty, ktoré sú zamerané na
iné cieľové skupiny podľa preferovaného záujmu. Generácia Z sa nielen že veľmi
rýchlo zoznamuje s novými technológiami, ale ich aj dokáže s prekvapivo rýchlym
tempom ovládať. Vidíme to napr. pri písaní správ, rýchlej orientácie v aplikáciách
a rýchlom prepínaní medzi nimi. V týchto činnostiach im nemôže konkurovať ani
generácia Y. Kanál YouTube považuje generácia Z za svoj najčastejšie
sledovaný kanál. Podľa The Herris Poll realizovaného v USA v auguste 2018 je
až 82% času obsadeného kanálom YouTube (The Harris Poll, August 2018).
Treba však dodať, že túto aplikáciu daná generácia využíva nielen na zábavu,
ale aj na sebavzdelávanie. Či už sa to týka rôznych tutoriálov, alebo iných videí
rozširujúcich ich poznanie. Rovnako moderné technológie využíva súčasná
generácia Z pre zdôverenie sa so svojim prežívaním viac ako prostredníctvom
face-to-face komunikácie (Madarasová Gecková, 2019).
Generácia Z je označovaná za generáciu, ktorá má rozptýlenú pozornosť a to
dôsledkom neustálej vizuálnej a kinestetickej stimulácie (Skiba, 2008; Weise,
2019). Nastavený režim ich telefónov na neustále vibrovanie a pípanie nevedie
k zlepšovaniu ich pozornosti, práve naopak. Dobrou správou však je, že
generácia Z je zvedavá a má záujem sa dozvedieť nové veci. Ich motivácia
k učeniu sa prostredníctvom zážitkovej formy, zvýšenou vizualizáciou v školskom
prostredí, nám ukazuje cestu ako upraviť súčasné kurikulum na zvýšenie
efektivity vyučovacieho procesu v edukačných zariadeniach a zároveň znížiť
negatívny postoj žiakov ku škole. Generácia Z je však aj generáciou netrpezlivou
a ak vezmeme do úvahy súčasné poznatky z neurovedy ohľadne fungovania
kognitívnych procesov, tak môžeme danej generácii pomôcť absorbovať
poznatky. Napríklad aj tak, že využijeme farebnosť, štruktúrovanosť, obrazový
materiál a rozdelíme rozsiahlejší text do menších skupín (tzv. zhlukov), čo
pomáha tak pozornosti ako aj pamäťovému procesu. S organizáciou
a kategorizáciou je možné študentom taktiež pomôcť. Či už priamou ukážkou,
alebo radou týkajúcou sa využitia mobilných aplikácií, ktoré sú práve na tento
účel vytvorené (napr. Procrasterapp, Things 3, Class Timetable, Boosted a pod.).
V ďalšej časti publikácie sa pokúsime priblížiť aktuálne otázky týkajúce sa
hodnotovej orientácie súčasnej generácie Z.
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HODNOTY GENERÁCIE Z
Hodnoty si osvojujeme z rôznych zdrojov. Asi najdôležitejším a zároveň prvým
zdrojom hodnôt je pre dieťa jeho rodina a najbližšie sociálne okolie, v ktorom
pôsobí. Neskôr si jednotlivec hodnoty osvojené v rodinnom prostredí porovnáva
s hodnotami prezentovanými edukačnými zariadeniami, učiteľmi, a v
neposlednom rade aj s hodnotami svojich spolužiakov, vrstovníkov či priateľov.
Do toho vstupuje ešte vplyv širšieho sociálneho prostredia a rôznych sociálnych
skupín, v ktorých je človek začlenený a ktoré tiež predkladajú svoje hodnoty.
Ďalším významným činiteľom ovplyvňujúcim hodnoty a hodnotovú štruktúru
jednotlivca je široké spektrum médií, ktoré nás denne obklopujú.
Hodnotová štruktúra človeka má multifaktorálny charakter, vždy je
determinovaná generačne (prenos hodnôt z rodičov na deti), súčasnou kultúrou,
ale i politickým a ideologickým zázemím spoločnosti. Z tohto dôvodu je
problematika hodnôt v teoretickom a metodologickom portfóliu viacerých
vedných odborov, najmä však odboru psychológie, pedagogiky, sociálnych vied,
sociológie a v poslednom období aj v odboru neurológie a sociálneho lekárstva
(napr. zisťovaním hodnoty zdravia ako aj behaviorálnych aspektov zdravia)
(Hamranová et al., 2018).
Významom pojmu hodnota sa zaoberá viacero autorov. Podľa O. Čačku sú
hodnoty z psychologického hľadiska istým zovšeobecnením snahových tendencií
človeka, opierajú sa o jeho skúsenosti a idei, sú spravidla formované každým
jedincom z jeho subjektívneho hľadiska, čo dokazuje aj ich jedinečnosť a väzbu
k vlastnej osobe (Čačka, 1997). P. Cakirpaloglu (2004) konštatuje, že súčasná
psychologická teória spravidla súhlasí s tvrdením, že hodnota predstavuje
špecifickú psychickú kategóriu, ktorá tvorí pomerne stabilnú trvalú štruktúru
osobnosti významnú pre individuálnu, sociálnu a historickú realizáciu človeka.
Hodnoty predstavujú presvedčenia o dobrom alebo prospešnom, ale tiež o
špatnom alebo nežiadúcom, ktoré regulujú individuálnu alebo skupinovú aktivitu.
Hodnotenie potom predstavuje psychický proces, v ktorom je vzťah medzi
subjektom a objektom regulovaný kvalitou a intenzitou existujúcej hodnoty
(Cakirpaloglu, 2004).
Podľa P. Prunnera (2002) môžeme chápať hodnotu v jej troch významoch hodnota ako kvalita vecí, na ktorú sa orientuje ľudské úsilie (zamerané na
uspokojovanie potrieb človeka), hodnota ako kladné ocenenie objektu ľudských
väzieb (vzťahov) a hodnota ako všeobecné kritérium, na základe ktorého sú
hodnotené rôzne objekty. Toto chápanie umožňuje stanoviť významnosť hodnôt
pre človeka a stáva sa základom pre posúdenie dôležitosti hodnôpt pre orientáciu
človeka v sociálnom kontexte (Prunner, 2002). Pedagogický slovník hovorí o
hodnote ako o subjektívnom ocenení alebo miere dôležitosti, ktorú jedinec
prisudzuje určitým veciam, javom, symbolom, iným ľuďom. Hodnoty sú
osvojované v procesoch socializácie a akulturácie. Z pedagogického hľadiska sa
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považujú za najdôležitejšie: hodnotové systémy mládeže, samotné vzdelanie ako
spoločenská hodnota, a hodnoty a postoje ako súčasť cieľov a obsahu školskej
edukácie (Průcha, 2008).
S.H. Schwartz (1999) opisuje hodnoty ako koncepty žiaduceho, na základe
ktorých si ľudia vyberajú správanie, hodnotia ľudí a udalosti, vysvetľujú svoje
správanie a hodnotenie. Hodnoty sú podľa neho používané ako motivátory pre
vykonávanie sociálne schválených cieľov, obhájenie vybraných riešení a
reguláciu ľudskej aktivity.
Hodnoty patria do určitej miery medzi motívy, ktoré nás určitým spôsobom
vedú v každodennom živote. Nemožno ich však považovať za jediné motívy,
ktoré každému ľudskému správaniu predchádzajú. Určitým spôsobom však
ovplyvňujú mnoho aspektov života človeka, od povolania, ktoré si daný jedinec
volí, životný štýl, výber oblečenia, ale aj priateľov. Hodnoty a hodnotová
orientácia, ktorú človek má, mu zjednodušujú orientáciu v živote, zlepšujú jeho
schopnosť vybrať si „správny smer“.
Hodnoty sú relatívne stále, ale majú dynamický charakter, podliehajú zmenám
prostredia a osobnosti. S.H. Schwartz upozorňuje (1992), že štruktúra hodnôt sa
môže zmeniť pomerne rýchlo (napríklad vplyvom technických, ekonomických,
politických a bezpečnostných zmien pomerov. Tvrdí, že práve konflikt hodnôt
môže predchádzať zmenám v štruktúre hodnôt, ale tiež k transformácii celkového
hodnotového zamerania jednotlivca (Schwartz, 1992). Mladší sú zvyčajne
pružnejší voči zmenám, hlavne v období dospievania. Práve v tomto veku im
treba venovať pozornosť, pomáhať im pri osvojení si vhodných a spoločensky aj
subjektívne prijateľných hodnôt.
Najväčší kontrast medzi hodnotami môže vidieť práve v období dospievania,
kedy sa adolescent počas socializácie viac zameriava práve na rôzne sociálne
skupiny a postupne sa odpútava od svojej rodiny. J. Langmeier a D. Krejčířová
(1998) konštatujú, že u adolescenta môže vzniknúť rozpor medzi rolou
a statusom, ktorý sa týka hlavne toho, že okolie očakáva od jedinca vyspelé a
zodpovedné správanie dospelého (rola), avšak jeho práva a povinnosti tomu
nezodpovedajú (status). Tiež je častý rozpor medzi hodnotami mladej a staršej
generácie (kedy staršia generácia trvá na svojich hodnotách a mladá generácia
si hľadá nové) a rozpor medzi hodnotami rodiny a vonkajšej spoločnosti
(Langmeier, Krejčířová, 1998).
Hodnoty vždy vytvárali rámec pre posudzovanie správania a konania
jednotlivcov. Podľa autorov O. Hudečka a V. Tomáška „je však otázne, aký veľký
reálny vplyv hodnoty vlastne môžu mať" (Hudeček & Tomášek, 2015, s. 34).
Hodnoty podľa E. Gála vyjadrujú súd na správanie a morálku ľudí, ale
predovšetkým predstavujú isté pravidlá spoločenského života (vrátane
rodičovského, partnerského (in Abrahám et al., 2010). Hovoriť o hodnotách
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znamená hovoriť o tom, ako by mali ľudia žiť, ako by sa mali správať k iným
ľuďom.
V súčasnosti významnou teóriou hodnôt je štrukturálne chápanie hodnôt
Shaloma H. Schwartza. Uvedený autor popísal kruhový model hodnôt, pričom
jeho teóriu hodnôt sýtia nasledujúce znaky:
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnoty sú presvedčenia
Hodnoty sú stimulujúce konštrukty (zdravie, úspech, spravodlivosť)
Hodnoty, ktoré predstavujú abstraktné ciele ako je poslušnosť a čestnosť
Hodnoty slúžia ako štandardy a kritériá
Hodnoty vytvárajú štruktúru – systém hodnôt určujúci očakávanú sústavu
vzorcov správania a konania (in Ištvániková & Čižmárik, 2007).

Schwartz definuje hodnoty ako žiaduce transsituačné ciele, ktoré sa líšia vo
významnosti a slúžia ako hlavné princípy v živote jedinca a skupiny. Hodnoty sa
od seba odlišujú kľúčovým obsahovým aspektom, teda motivačným cieľom, ktorý
vyjadrujú. Schwartz vyselektoval (zo získaných výskumov z rôznych krajín sveta)
desať motivačných typov hodnôt (in Ištvániková & Čižmárik, 2007):
1. Moc (sila) – sociálny status a prestíž, kontrola a dominancia nad ľuďmi
a zdrojmi
2. Úspech – osobný úspech prostredníctvom demonštrovania
kompetencie podľa sociálnych štandardov
3. Hedonizmus – vlastné potešenie, zmyslová príjemnosť
4. Stimulácia – vzrušenie, výzvy a zmeny v živote
5. Sebaurčenie – nezávislé myslenie a akcia, tvorivosť, výber činnosti,
explorácia
6. Univerzalizmus – porozumenie, tolerancia, úsilie, ochrana prírody a
blahobytu všetkých ľudí
7. Benevolencia – ochrana a zvýšenie blahobytu ľudí, s ktorými jedinec
udržiava častý osobný kontakt
8. Tradícia – rešpekt, záväzok a akceptovanie ideí, ktoré jedinec vyznáva
vzhľadom na náboženstvo a tradičnú kultúru
9. Konformita – sebaovládanie, vyhýbanie sa porušovaniu sociálnych
noriem
10. Bezpečie – harmónia, stabilita a bezpečie spoločnosti.
Desať motivačných typov hodnôt sa následne spája do štyroch hodnotových
orientácií – sebatranscendencie, sebazdôrazňovania, konzervativizmu
a otvorenosti voči zmene (in Ištvániková & Čižmárik, 2007). Každý jedinec
disponuje odlišnou hierarchiou hodnôt. Dôležitosť, ktorú ľudia pripisujú
jednotlivým hodnotovým typom odráža ich pripravenosť vzdať sa niečoho v istej
oblasti, aby získali viac v oblasti inej. Podľa S. H. Schwartza (1999) uvedené
motivačné typy hodnôt v hodnotovom systéme sú dôležité pre naše správanie
a konanie a pre naše hodnotenie a akceptáciu hodnotových systémov.
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S hodnotami sa človek nenarodí, nie sú vrodené. Podľa L. Prudkého & kol.
(2009) existujú dva procesy vzniku hodnôt. Prvé sú postupy, za pomoci ktorých
hodnotenie prebieha, a to hodnotové videnie, posolstvá, preferencie, orientácie,
rámec, štruktúra, normy správania. Druhým procesom je sociálne učenie
v procese socializácie jednotlivca. Sociálnym učením prijíma jednotlivec,
inštitúcia, spoločenstvo, dokonca aj kultúry niektoré hodnoty za vlastné
zvnútornením alebo stotožnením sa s nimi. Socializáciou sa jednotlivec začleňuje
do spoločnosti. Je to tzv. dvojjediný proces, kedy dochádza k tomu, že
spoločnosť vyžaduje od človeka, aby sa za určitých podmienok a pravidiel
začlenil do spoločnosti, a zároveň človek chce, aby sám seba presadil spolu s
normami, ktorými sa riadi. Pri skúmaní hodnôt ide najmä o sociálnu pravidelnosť,
čoho sú príkladom vývinové štádia života (tzv. fázovanie socializácie).
K najznámejším teóriám hodnôt patrí socializačná hypotéza, ktorá
predpokladá dve vzájomne podmienené skutočnosti:
a) hodnoty sa usadzujú v sociálnom prostredí práve prostredníctvom socializácie,
b) hodnoty majú vysokú tendenciu k nemennosti, sú rezistentní voči zmenám
vlastne od okamžiku, kedy sú subjektom prijaté za vlastné, interiorizované.
Ďalším dôležitým pôsobením na utváranie hodnôt sú socializačné mediátory.
Predstaviť si pod tým môžeme funkciu a význam rodiny, školy, médií, zároveň to
môžu byť i širšie spoločenské a politické vplyvy alebo vývoj človeka od začiatku
po zánik, či vývoj ostatných organizmov, až po spoločenstvo dimenzií napríklad
revolúcia alebo prevrat v štáte. Podľa V. Frankla subjekt bez hodnôt smeruje k
zániku. Pre každý subjekt je typické nachádzanie zmysluplnosti a pokiaľ ju
nemôže nájsť, prestáva existovať (in Prudký & kol., 2009). C.R. Rogers tvrdí, že
„človek spočiatku hodnotí svet, objekty z hľadiska vlastného prežívania,
uspokojovania potrieb. Ohniskom hodnotenia je sám človek. V priebehu výchovy
človek začína preberať hodnoty od iných dospelých, opúšťa múdrosť svojho
organizmu, vzdáva sa tohto zdroja vyhodnocovania a pokúša sa správať v
pojmoch hodnôt, ktoré vytýčil niekto iný“ (Rogers in Zelina, 1996, s. 161).
Z hľadiska funkcie môžeme hodnoty rozdeliť do dvoch veľkých celkov. Jeden
z nich slúži procesu adaptácie a druhý individuálnemu rastu (McGuire, 1969).
Podobne S.H. Schwartz hovorí o dvoch hlavných okruhoch, ktorými sú hodnoty
rastové a hodnoty zaisťujúce bezpečie (Schwartz & kol., 2012). Chceme
zdôrazniť hodnotu pravidiel v spoločenskom čase, v ktorom prevláda filozofia „no
limits“ (bez limitov, bez obmedzenia). Friedrich von Hayek bol jedným z prvých
teoretikov, ktorý hovoril o nutnosti vytvoriť „rozšírený poriadok spolupráce medzi
ľuďmi, ktorý by bol všeobecným kódexom, súhrnom pravidiel, noriem, hodnôt
a spoločného správania.“ (Fukuyama, 2005, s.167). Aj v dielach Z. Helusa (1999,
2015), V.J. Drapelu (1995), V. Bokorovej (1986), V. Brožíka (2004) a ďalších sa
zdôrazňuje význam funkcie hodnôt. Sú prezentované ako zdroje motivácie
správania, ako základné znaky morálky osobnosti. Fungujú ako atribút morálky
a sú základnými znakmi osobnosti. Prenos hodnôt a ich funkcií vytvára obsah
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vzťahov, sociálnych rolí, medziľudských interakcií a komunikácii. Podľa Z. Helusa
majú hodnoty a normy funkciu základu celého sociálneho a osobnostného
systému (Helus, 2015).
Každý z nás žije v určitom sociálnom prostredí. Sociálne hodnoty sú
meradlami hodnotiacimi ľudské správanie, a to ako vlastné, tak aj druhých ľudí
(Zahn & kol., 2008 in Koukolík, 2016, s. 196). S.H. Schwartz a W. Bilsky (1987)
dopĺňajú, že ich tvoria abstraktné pojmy viazané na emočné stavy a sociálne
akcie. Podľa českého sociológa Inocenta Arnošta Bláhy (in Janák, 2009),
Platón, Kant, Fichte, Lotze, Rickert, Windelband a iní tušili správne istú
nadradenosť sveta hodnôt a noriem – nadradenosť sociálnu. Podľa Bláhy sa
hodnoty nevymýšľajú, nevyanalyzujú, netvoria sa z ničoho, hodnoty sú
objavované prežívaním. Žiť znamená stále objavovať, stále uskutočňovať
hodnoty. Sociálne funkcie sú určite regulované sociálnou činnosťou určovanou
sociálnymi normami, ktoré vznikajú objektivizáciou subjektívnych hodnôt.
Dochádza k tzv. sociálnej situácii, kedy dochádza k vzájomnému tlaku
interakčných procesov, zo všeobecnej potreby upraviť medziľudské vzťahy
prichádza k pozmeňovaniu individuálnych hodnôt
a vzniku objektívnych
sociálnych hodnôt (Bláha in Janák, 2009).
F. Koukolík zdôrazňuje významnú úlohu neurálnych podkladov sociálnych
hodnôt, ktoré sú dané spoločnou aktivizáciou abstraktných pojmových
reprezentácií v hornej spánkovej kôre a morálnych pocitov závislých na kontexte
kódovaných v čelových a mezolimbických oblastiach. Toto je pravdepodobne
podkladom ľudskej schopnosti dorozumievať sa o sociálnych hodnotách v
rôznych kultúrnych súvislostiach (Koukolík, 2016). V tomto kontexte F. Koukolík
pripomína problém dodržiavania sociálnych noriem (2016, s. 207). Sociálne
normy sa vnímajú ako široko zdielané postoje určujúce správanie vnímané ako
správne a morálne. Tvorí ich základná "gramatika sociálnych interakcií“ (Bichieri
in Koukolík, 2016, s. 207). Sociálne normy majú rad podôb od kultúrne vysoko
špecifických cez normy všeobecné, ktorých morálna váha je v rôznych
spoločnostiach a kultúrach rozdielna (napríklad normy hodnotiace a určujúce
sexuálne správanie) až k všeobecnejším normám, ktoré sú formalizované a
dokonca uzákonené (napr. norma "nezabiješ") (Koukolík, 2016, s. 207). Hodnoty
ako súčasť biologických dispozícií človeka, boli podľa Koukolíka spájané s
aktivizáciou pudov ako zdroja hodnôt. V súčasnosti sa v odbornej literatúre takto
chápané hodnoty definujú "ako nástroj a výsledok skupinovej kontroly."
Obraz hodnôt je vnútorne bohato štruktúrovaný celok, sýtený hodnotovými
posolstvami, hodnotovým rámcom, hodnotovou štruktúrou a samozrejme
normami správania, ktoré sú výsledkom akceptovaných hodnôt. Hodnotové
posolstvá komunikujú hodnoty a hodnotové dimenzie poznávacieho procesu a sú
prenášané generačne rodinou a následne školou. Pôsobia na utváranie
hodnotovej štruktúry osobnosti dieťaťa, dospievajúceho, skupiny a spoločnosti.
Čím je pôsobenie intenzívnejšie a dlhodobejšie, tým je efektívnejšie pri
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ovplyvňovaní rebríčka hodnôt. V ňom sa prejavujú hodnotové preferencie, ktoré
však niekedy môžu byť viac verbálne proklamované ako reálne prežívané.
Môžeme to dokumentovať napríklad na vysokých preferenciách rodiny
v hodnotovom rebríčku v rôznych výskumoch, ale v reálnom živote hodnota
rodiny klesá. Otázkou zostáva, aké faktory, reálie ovplyvňujú tieto diskrepancie
medzi proklamovanou hodnotovou a reálne pociťovanou.
Hodnotový rámec predstavuje isté limity, vymedzenie prijatých
a akceptovaných hodnôt. V pedagogickej odbornej literatúre rovnako ako
v psychologickej literatúre sa v poslednom období intenzívne hľadajú odpovede
na význam limitov vo výchovnom a vzdelávacom procese. Hodnotový rámec
vyjadruje priestor, ohraničenie uznávaných, akceptovaných a prezentovaných
prijatých hodnôt u každého jednotlivca. Ide o významnú seba utvárajúcu
dimenziu hodnôt (Prudký & kol., 2009).
Hodnotovú štruktúru vnímame ako usporiadaný vnútorný systém hodnôt
každého jednotlivca. Prejavuje sa v preferenciách životných hodnôt, hodnotovej
orientácie a hodnotového rámca. Považujeme ju za významný fenomén, ktorý
utvára vzorce správania.
Normy správania predovšetkým chápeme ako reálne a akceptované hodnoty.
V každej historickej dobe si spoločnosť vytvárala súbor noriem, morálnych
príkazov a zákazov, vytvárala si morálne kódexy, kontrolovala prípadne
sankcionovala ich porušenie.
Hodnotová orientácia je postupné utváranie hodnôt v čase, zamerané do
časového pôsobenia a rozvoja osobnosti. Hodnotovú orientáciu môžeme
hierarchizovať, usporiadať a preferovať niektoré hodnoty pred inými. Ide o trend
prevažujúcich hodnôt a hodnotenie daným nositeľom hodnôt (Prudký & kol.,
2009, s. 34). Na rozdiel od hodnôt, hodnotová orientácia je systém vznikajúci na
základe skutočného, živého kontaktu s hodnotami. J. Horák (1997) ju definuje
ako výberovú zameranosť jedinca na tvorbu a samotné využívanie hodnôt.
Hodnoty obsiahnuté v stupnici hodnôt jedinca sa výsledne prejavujú ako
zameranie človeka určitým smerom. Toto tvrdenie podporuje i J. Grác, ktorý
vníma hodnotovú orientáciu ako „spôsob ako a prečo sa určité javy a predmety
odrážajú u daného človeka ako hodnoty a hodnotové systémy a ako vzniknuté
hodnoty a hodnotové systémy orientujú ľudské správanie určitým smerom“ (Grác
in Horák, 1997, s. 26). N. Izdenczyová (in Hruščová, 2014) definuje hodnotovú
orientáciu ako preferenciu hodnotových typov, teda hodnôt, ktoré vytvárajú každý
hodnotový typ. V podstate je to v intenciách S.H. Schwartzovej teórie
hodnotových typov, avšak sa prikláňa k používaniu pojmu hodnotová orientácia.
Napr. E. Spranger (in Ištvániková & Čižmárik, 2007) definoval šesť hodnotových
orientácií, resp. životných foriem:
1. Teoretická – charakterizovaná veľkým dôrazom na hľadanie pravdy
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2. Praktická – zdôrazňujúca pre reálny život použiteľné praktické
hodnoty
3. Estetická – kladie na najvyššie miesto hodnotového rebríčka formu
a harmóniu
4. Sociálna – láska k ľuďom, hodnoty altruizmus a filantropia,
5. Religiózna – „mystická“
6. Mocenská – osobná moc, vplyv a sláva.
Dotazník na zisťovanie hodnotovej orientácie jedinca zostrojil E. Spranger už
v r. 1928. Je vlastne priekopníkom tvorby meracích nástrojov na zisťovanie
hodnotovej orientácie jedinca (in Ištvániková & Čižmárik, 2007).
V súvislosti s hodnotami sú spájané aj rôzne iné psychologické kategórie, ktoré
s nimi viac alebo menej súvisia, a to správanie, postoje, motivácia a záujmy.
Hodnoty vo vzťahu k správaniu
K. Lewin (in Rohan, 2000, s. 257) hovorí, že „hodnoty vplývajú na správanie,
ale nemajú charakter cieľov. Napr. indivíduum sa nepokúša dosiahnuť hodnotu
slušnosť, ale slušnosť ako hodnota usmerňuje jeho správanie. Pravdepodobne
je správne tvrdiť, že hodnoty determinujú, aký typ aktivity má pre indivíduum v
danej situácii pozitívnu a aký typ aktivity má negatívnu valenciu“.
Podľa M. Rokeacha (1973, s. 5) je hodnota „vytrvalou vierou, že špecifický
spôsob správania alebo konečného stavu existencie je osobne alebo sociálne
preferovanejší, než opačný spôsob správania alebo konečného stavu
existencie“. Ľudia sa správajú podľa svojich hodnôt z dôvodu potreby
konzistencie medzi hodnotami a konaním (Rokeach, 1973). Podľa A. Bardiho
a S.H. Schwartza (2003) najprirodzenejšiu možnosť, ako naplniť dôležité
hodnoty, predstavuje správanie sa spôsobom, ktorý ich vyjadruje alebo
podporuje ich dosiahnutie.
Vzťah medzi hodnotami a správaním nie je priamočiary. Správanie je skôr
ovplyvnené systémom, usporiadaním hodnôt než jedinou osamotenou hodnotou
(Sak, Saková, 2004), a ani tento vzťah nie je vždy jednoznačný. Hodnoty patria
medzi motívy, ktoré nás určitým spôsobom vedú v každodennom živote, ale
nemožno ich považovať za jediné motívy, ktoré každému ľudskému správaniu
predchádzajú. Určitým spôsobom však ovplyvňujú mnoho aspektov života
človeka, od povolania, ktoré si daný jedinec volí, životný štýl, výber oblečenia,
ale aj priateľov. Hodnoty a hodnotová orientácia, ktorú človek má, mu
zjednodušujú orientáciu v živote, zlepšujú jeho schopnosť vybrať si „správny
smer“ (Sak, Saková, 2004).
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Hodnoty vo vzťahu k postojom
Podľa N. Izdenczyovej (2008) postoje majú k hodnotám a hodnotovým
orientáciám najbližší vzťah. Väčšina definícií chápe postoje ako relatívne stále,
získané tendencie k reagovaniu na objekty predošlých skúseností. Hodnota a
postoj sú často opisované ako dve stránky toho istého systému a ich
psychologické rozlíšenie je považované za dosť náročné. Aj keď sú si postoje a
hodnoty veľmi blízke, nie sú totožné (Izdenczyová, 2008). N. Hayesová tiež
upozorňuje na súvislosť medzi hodnotami a postojmi. Podľa spomínanej autorky
„hodnoty sú pomerne stále osobné predpoklady, ktoré ležia v samom základe
postojov. Týkajú sa všeobecných princípov, ako napríklad toho, čo je morálne
alebo sociálne žiaduce. Pretože osobné hodnoty a princípy nám slúžia ako
štandardy, podľa ktorých posudzujeme vlastné správanie i správanie ostatných,
sú s postojmi úzko previazané. Postoje väčšinou priamo vychádzajú zo základnej
hodnotovej sústavy človeka“ (Hayesová, 1998). Podľa J. Výrosta (in Výrost,
Slaměník, 1997) vo všeobecnosti prevládal názor, že postoje a hodnotové
orientácie sú navzájom prepojené tesnými väzbami, pričom ich vzťah je spojením
všeobecnejšieho (hodnotové orientácie) a špecifickejšieho (postoje). V. Řehan
a P. Cakirpaloglu (2000) tiež považujú hodnoty za abstraktnejšie ako postoje,
pretože hodnoty sa nevzťahujú ku špecifickým objektom a osobám. Hodnoty sú
podľa týchto autorov základom pre vznik konkrétnych postojov, sú to štandardy
riadiace či usmerňujúce správanie ku svojej realizácii (Řehan, Cakirpaloglu,
2000).
M. Nakonečný (1995, 1999) postoj definuje ako hodnotiaci vzťah k sociálnym
objektom reality. Postoj vyjadruje hodnotenie objektu jedincom alebo skupinou a
má vždy určitú intenzitu – od výrazne pozitívnej až po úplne negatívnu. M.
Rokeach (1973) sa domnieval, že hodnoty a hodnotové orientácie zastávajú
centrálnu pozíciu v kognitívnej sieti postojov a presvedčení. Podobne N.T.
Feather (1995) chápe hodnoty ako abstraktné kognitívne štruktúry a zdôrazňuje
prepojenosť hodnôt ako kognitívnych štruktúr s afektívnym systémom. Podľa
neho sú hodnoty výsledkom predchádzajúcich skúseností a zabezpečujú
kontinuitu a zmysel v neustále sa meniacich životných okolnostiach, slúžia ako
princípy, pomocou ktorých hodnotíme každý nový objekt alebo udalosť.
Hodnoty vo vzťahu k motivácii
Motivácia je vnútorný proces, ktorý vyjadruje túžbu a ochotu človeka vyvinúť
určité úsilie k dosiahnutiu subjektívne významného cieľa alebo výsledku
(Tureckiová, 2004). Problematika motivácie je vnútorne spojená s dynamickou
povahou psychickej činnosti a s problematikou životnej a spoločenskej aktivity
jednotlivca, nakoľko všetko správanie a akákoľvek činnosť sú viac či menej
motivované a viac či menej zreteľne niekam smerujú (Linhart, 1967 in Pašková,
2008). Proces motivácie je podnietený motívom, ktorý „predstavuje
psychologickú príčinu (dôvod) určitého správania či jednania človeka, typicky
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individualizuje prežívanie človeka a dáva jeho činnosti psychologický zmysel“
(Bedrnová, & Nový, 2002). Problematika hodnôt tvorí východisko pre motiváciu
a s tým spojené emócie, ktoré sprevádzajú človeka pri rozhodovaní, jeho
aktivitách či správaní. Samotné hodnoty sú pre nás „významným zdrojom
motivácie, predstavujú ciele, ktoré túžime dosiahnuť“ (Ištvániková, & Čižmárik,
2007, s.12), a tým zasa ovplyvňujú naše správanie, myslenie, postoje
a preferencie. Hodnoty zahŕňajú v sebe veľkú silu motivácie, schopnosť
integrovať a usmerňovať človeka (Klčovanská, 2005). Hodnoty sú podľa S.H.
Schwartza (1999) používané ako motivátory pre vykonávanie sociálne
schválených cieľov, obhájenie vybraných riešení a reguláciu ľudskej aktivity.
Podľa M. Nakonečného „človek dosahuje a usiluje o dosiahnutie určitých
materiálnych a duchovných hodnôt, systém jeho motívov je v tomto zmysle
vytvorený určitým systémom hierarchicky usporiadaných hodnôt. Pojem hodnota
súčasne vyjadruje funkčné prepojenie motívov a postojov (hodnotiacich
vzťahov): hodnota predstavuje určité poňatie žiaduceho a správanie smeruje
k dosiahnutiu žiaduceho a vyhnutiu sa nežiaducemu, k presadzovaniu žiaduceho
a k eliminácii nežiaduceho, k obhajobe žiaduceho a k odmietaniu nežiaduceho,
pričom poňatie žiaduceho sa generalizuje so subjektívne žiaduceho
a nežiaduceho na všeobecne žiaduce a nežiaduce, z konkrétnych cieľov na
abstraktné princípy“ (Nakonečný, 1995).
Hodnoty ako dôležitú zložku motivácie uvádza aj T. Pardel (1977) vo svojom
modeli motivácie, kde aktuálne hodnoty, hodnotovú orientáciu, záujmy, postoje
zaraďuje do dimenzie smerovosti. Spolu s potrebami podnecujú konanie človeka
a určujú zároveň smer tohto konania. Orientácia na hodnoty obsahuje zložité
dynamické vzťahy, ktoré sa prejavujú v hodnotiacom akte a ten určuje, či
predmety a javy majú potencionálnu alebo aktuálnu hodnotu. Dominantné
hodnotové orientácie sú subjektívne koncepcie hodnotových postojov a od nich
sa odvíjajú selektívne vzťahy k predmetom a javom skutočnosti.
N. T. Feather (1995) vyslovil predpoklad, ktorý vychádza zo spojitosti hodnôt
a afektívneho systému, že ľudia budú motivovaní zapájať sa do situácií
podobných tým situáciám, ktoré viedli k prežívaniu pozitívnych emócií, budú
motivovaní stretávať sa s ľuďmi, ktorí im umožňujú prežívať pozitívne emócie a
budú motivovaní správať sa spôsobom, ktorý bude produkovať pozitívne emócie
(alebo zabezpečí redukciu či absenciu negatívnych emócií). To znamená, že
hodnoty potom môžu produkovať to, čo S.H. Schwartz a W. Bilsky (1987, 1990)
opísali ako motivačné ciele, ktoré sa skrývajú za hodnotovými orientáciami
a prostredníctvom ktorých ľudia môžu preferovať istý typ emócie.
Hodnoty vo vzťahu k záujmom
„Záujem je špecifické trvalejšie zameranie, ktoré sa prejavuje v usmerňovaní
pozornosti a činnosti na určitý objekt“ (Strmeň, & Raiskup, 1998). Podľa Z. Helusa
(1999) „pojmom záujem označujeme uvedomené, dlhodobé a sústavné
22

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie
zameranie aktivity jedinca na vybranú oblasť poznávania a činorodej
sebarealizácie“. Záujmy majú aj svoju psychologickú stránku, ktorá sa prejavuje
v špecifickom správaní a prežívaní subjektu. „Záujem vždy býva motivovaný
hodnotami: tými ktoré poznáme, ale aj takými, ktoré iba predpokladáme, tušíme
a chceme objaviť“ (Brožík, 2000).
O hodnotách a preferenciách súčasnej mladej generácie sa diskutuje
v mnohých kontextoch a súvislostiach. Hľadajú sa príčiny determinujúce súčasný
stav v preferenciách hodnôt a v hodnotových orientáciách mladej generácie.
K hodnotovej neistote našej spoločnosti patrí, že sa zodpovednosť neustále
presúva. Mnohí ľudia majú tendenciu presúvať túto zodpovednosť stále viac
z rodičov na školské prostredie či spoločenské organizácie. To, čo si však
musíme uvedomiť je predovšetkým realita, že preferencia určitých hodnôt je vždy
determinovaná viacerými faktormi.
Podľa B.A. Krausa v súčasnosti plynie život príliš rýchlo a nevytvára
dostatočný priestor pre kontinuálne vrastanie do spoločnosti, chýbajú žiaduce
vzory a celý proces sociálneho zrenia sa redukuje na praktické žitie. Výsledkom
je to, že mladí ľudia žijú veľmi často zo dňa na deň, bez dlhodobých cieľov, bez
výraznejších duchovných hodnôt, bez hodnotného prežívania voľného času
(Kraus, 2006). Uvedené vyvoláva otázku, aký hodnotový systém majú súčasní
adolescenti?
V nasledujúcej časti publikácie ponúkame prehľad výsledkov nami
realizovaných dvoch výskumov, ktorých cieľom bolo zistiť preferenciu hodnôt a
hodnotovú orientáciu adolescentov a ktoré sme realizovali kvantitatívnou
i kvalitatívnou metodológiou.
VÝSKUM 1
Metóda a výskumný súbor
Výskumný súbor tvorilo 126 adolescentov, študentov 1. a 2. ročníka gymnázia
(N=126). Štruktúru hodnôt sme zisťovali pomocou skrátenej verzie 21položkového dotazníka PVQ (Portrait Value Questionnaire, Schwartz, 2003).
Dotazník zisťuje hodnoty 1. rádu (univerzalizmus, benevolencia, konformita,
tradícia, bezpečnosť, moc, úspech, sebazdôrazňovanie, stimulácia,
sebaurčenie), ktoré sa spájajú do hodnotovej orientácie (hodnoty 2. rádu –
sebatranscendencia, sebazdôrazňovanie, konzervativizmus, otvorenosť voči
zmene).
Výsledky
Na základe zistených meraní adolescenti najviac preferujú nasledovné hodnoty
1. rádu: konformitu (ovládanie sa v konaní, sklonoch a impulzoch pred porušením
sociálneho očakávania alebo spoločenskej normy, slušné, zdvorilé správanie,
úcta k rodičom a starším), tradíciu (rešpekt, akceptovanie zvykov a ideí, ktoré
poskytuje tradičná kultúra alebo náboženstvo, vyhýbanie sa extrémom
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v prežívaní alebo správaní, prijímanie životných okolností) a moc (sociálny status
a prestíž, pocit sily, tendencia rozkazovať, kontrolovať iných, preukázať svoju
dominanciu). V menšej a približne v rovnakej miere preferujú univerzalizmus
(definovaný porozumením, ocenením, toleranciou, vnútornou harmóniou,
ochranou spoločnosti a prírody), benevolenciu (ochota pomáhať, byť lojálny voči
svojim priateľom), stimuláciu (charakterizovanú vzrušením, životnými výzvami,
zmenami v živote, odvahou, pestrým a vzrušujúcim životom), bezpečnosť
(vlastnej rodiny aj národa, dodržiavanie sociálneho poriadku) a úspech
(ambicióznosť, dosiahnutie svojich cieľov, preukázanie svojich kompetencií,
schopností, získanie uznania iných). Najmenej preferujú sebaurčenie (potreba
byť nezávislým, vymýšľať stále nové veci) a hedonizmus (charakterizovanou
radosťou a užívaním si života).
Z hľadiska preferovanej hodnotovej orientácie (hodnoty 2. rádu) je zrejmé, že
adolescenti inklinujú k hodnotovej orientácii konzervativizmus (pozostávajúcej
z hodnôt bezpečie, konformita a tradícia) a sebazdôrazňovanie (prezentované
hodnotami úspech a moc). Ostatné hodnotové orientácie otvorenosť voči zmene
(sýtená hodnotami hedonizmus, stimulácia a sebaurčenie) a sebatranscendencia
(definovaná hodnotami univerzalizmus a benevolencia) preferujú respondenti
v menšej približne rovnakej miere.

VÝSKUM 2
Metóda a výskumný súbor
Participantmi výskumu boli adolescenti navštevujúci stredné školy (N = 67),
z nich bolo 43 dievčat a 24 chlapcov. Priemerný vek účastníkov bol 17,6 roka.
Pre náš výskum sme použili metódu neúplných viet. Participanti mali dokončiť 19
neúplných viet uvedením prvej myšlienky, ktorá im prišla na myseľ. Neúplné vety
boli podľa obsahu rozdelené do troch hlavných kategórií.
Prvá kategória bola zostavená z viet zameraných na samotného adolescenta,
ktoré sa snažia zistiť, ako sa vníma, aké sú jeho silné a slabé stránky atď.:
1. Ja som...
2. Pochválil by som sa za...
3. Najväčšiu radosť mám, keď...
4. Najčastejšie bývam smutný, keď...
5. Myslím, že dokážem...
6. Povedal by som o sebe, že...
7. Mojou najväčšou chybou je, že...
8. Najslabší som ... .
Druhá kategória viet bola zameraná na školu, učiteľov a samotné vzdelávanie.
Adolescenti uviedli, ako trávia a vnímajú čas v škole, aký je ich názor na učiteľov,
čo je pre nich v škole najdôležitejšie:
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9. Na škole sa mi páči...
10. V škole sa mi nepáči, keď...
11. Keď myslím na školu, tak...
12. V škole je pre mňa najdôležitejšie...
13. V škole sa cítim...
14. Najdôležitejšia vec v škole je...
15. Škola je pre mňa...
16. Keby učitelia... .
Tretia kategória sa zaoberala rodinou adolescenta:
17. Môj otec...
18. Moja mama...
19. Najdôležitejšia vec v mojej rodine... .

Na analýzu dokončení jednotlivých neúplných viet sme použili metódu
otvoreného kódovania. Pri analýze sme postupovali podľa upravenej metódy
zakotvenej teórie (Corbin, Strauss, 2008).
Výsledky
a.) Analýza nedokončených viet zameraných na oblasť týkajúcu sa
samotného študenta
Najväčšia časť študentov (18) sa vo vete „Ja som...“ identifikuje ako „študent“,
ďalších 13 ako „človek“ a 12 ako „muž, resp. žena“. Väčšina študentov teda
vníma samých seba v súvislosti so školským prostredím. Podobne je to aj vo vete
„Najslabší som...“, kde až 29 respondentov doplnilo „v škole“. Mnohé z doplnení
ďalších viet z oblasti sebavnímania súvisia práve so školou, čo je vo veku
adolescencie pochopiteľné, nakoľko adolescenti trávia veľkú časť dňa práve
v školskom prostredí . Pri vete „Najviac by som sa pochválil za...“ je rovnako
veľmi početne (17) zastúpená odpoveď v zmysle „študijné výsledky“. Ďalších 22
študentov by sa pochválilo svojimi „pozitívnymi vlastnosťami“ a 8 svojim
„nadaním a zručnosťami“. Vo vete „Najväčšiu radosť mám...“ najviac študentov
odpovedalo „voľno“ (19), 11 študentov poteší, keď majú „radosť iní“, a 10 keď
urobia niečím „radosť sebe“. V tomto prípade sa doplnenie „škola“ v zmysle
potešenia vyskytla iba u 8 respondentov. Podobné negatívne vyjadrenia
súvisiace so školou sa vyskytli aj vo vete „Najčastejšie bývam smutný, keď...“.
Až 19 adolescentov odpovedalo „keď som v škole“. Ostatné odpovede sa týkali
najmä „osobného neúspechu“ (12) a „vzťahov v sociálnych skupinách“ (10). Vetu
„Myslím, že dokážem...“ až 25 študentov jednoducho doplnilo „viac“ a 19
respondentov si myslí, že si dokážu „splniť svoje sny a predsavzatia“. Veta
„Povedal by som o sebe, že...“ je u 26 študentov doplnená nejakým „pozitívnym
pohľadom na seba“ a u 16 študentov „negatívnym nazeraním na seba“. 7
študentov doplnilo vetu jednoducho „som“. Veta „Mojou najväčšou chybou
je...“ bola študentmi doplnená najmä v negatívnom zmysle. 17 študentov
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v rovnakom počte doplnilo „lenivosť“ a „že sú zlí v medziľudských vzťahoch“. 9
študentov uviedlo, že „nemajú žiadne chyby“. Študenti si vo svojich doplneniach
vety viac uvedomujú seba samého, najmä svoje slabé stránky a vnímajú sa viac
ako ľudia než ako študenti. Takže zatiaľ čo pri prvej nedokončenej vete „Ja
som...“ sa iba 13 identifikovalo ako „človek“ a až 18 ako „študent“, pri vete
„Mojou najväčšou chybou je...“ už škola takmer spomenutá nie je až na 2
študentov, ktorí doplnili „výber školy“.
b.) Analýza nedokončených viet zameraných na oblasť týkajúcu sa
školského prostredia
Vo vete „Na škole sa mi páči...“ študenti najčastejšie doplnili „sociálne vzťahy“
(22), „vybavenie školy“ (15) a „učenie k organizovanosti a režimu“ (14). No našli
sa aj takí, ktorým sa páči „úplne všetko“ (5), resp. 4 študentom sa v škole „nepáči
vôbec nič“. Vo vete „V škole sa mi nepáči, keď...“ študenti najčastejšie dopísali
„strácam čas“ (19) a „náročnosť školy“(18). 6 študentom sa nepáči „organizácia
školy“ a „prístup učiteľov“. Je potešiteľné, že vo vete „Keď myslím na školu, tak...“
až 51 respondentov vyslovilo svoj „pozitívny postoj voči škole“. Nekorešponduje
to však s dokončením vety „V škole sa cítim...“, kde len 22 študentov uviedlo ako
odpoveď „dobre“ a až 33 študentov uviedlo „zle“. Vo vete zameranej na dôležitosť
školy v živote adolescenta „V škole je pre mňa najdôležitejšie...“ takmer
polovica študentov uviedla „hodnotu vzdelania“ (30). Takmer tretina (17)
považuje za najdôležitejšie „sociálne vzťahy a sociálnu klímu“. Rovnako aj vo
vete „Najdôležitejšia vec v škole je...“ je najčastejšie uvádzané „vzdelanie“
u rovnakého počtu respondentov (30). To, že na dobre strávený čas vplývajú aj
úplne iné faktory, než sú tie priamo súvisiace s edukáciou dokazuje aj uvedenie
„jedla“ ako najdôležitejšej veci v škole v prípade 6 študentov. Vo vete „Škola je
pre mňa...„ vyjadrilo svoj „pozitívny vzťah“ ku škole 28 respondentov a naopak
svoj „negatívny postoj“ vyslovilo 23 respondentov. 7 študentov sa vyjadrilo, že
berú školu ako „súčasť života“. Vo vete “Keby učitelia...“ by si 29 študentov
želalo, aby mali učitelia „lepšie pedagogické zručnosti“ a 19 študentov uviedlo,
že by ocenili u učiteľov „lepšie charakterové vlastnosti“.
c.) Analýza nedokončených viet zameraných na oblasť rodiny
V prípade vety „Môj otec je...“ 35 študentov vyjadrilo „pozitívny postoj“ k svojmu
otcovi 12 uviedlo že „je pracujúci“ a 8 študentov uviedlo k nemu „negatívny
postoj“. Vo vete „Moja matka je...“ 44 študentov rovnako vyjadrilo „pozitívny
postoj“ k svojej matke, „negatívny postoj“ uviedli 3 študenti. Vo vete
„Najdôležitejšia vec v mojej rodine je...“ študenti uvádzali širokú škálu vetných
dokončení. Táto veta bola až na niekoľko výnimiek ukončovaná v duchu silných
hodnôt rodiny. Tak ako pri blahoželaniach k sviatkom ľudia obvykle prajú zdravie,
šťastie, lásku, rodinné porozumenie, tak sa aj tieto hodnoty objavovali medzi
ukončovaniami tejto vety. Hodnotu „lásky“ uviedlo 21 študentov, „porozumenie“
10 študentov, „súdržnosť“(9) a „vôbec byť členom rodiny“ 8 študentov. „Zdravie“
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uviedli iba 3 študenti, ale ako sa hovorí, zdravie si človek začne vážiť až vtedy,
keď ho prestane mať, čo vzhľadom k veku respondentov v ich živote ešte nemusí
absentovať, a preto si hodnotu zdravia uvedomujú len v malej miere.
Zhrnutie
Výskum ukázal, že adolescenti sa vnímajú ako súčasť spoločnosti, a to najmä
tej školskej. Sú si vedomí svojich silných a slabých stránok, ale nie vždy ich vedia
využiť vo svoj prospech. Mnoho participantov uviedlo ako svoju slabú stránku
lenivosť a za svoje prianie označili byť viac vytrvalí, ísť si za svojim cieľom alebo
stáť si za svojim názorom.
Adolescenti vnímajú školu ako určitú hodnotu, a skôr ju vnímajú v pozitívnom
smere, aj keď viacerí majú ku škole negatívny postoj, prípadne ju vnímajú ako
nevyhnutnú súčasť svojho života. Chápu, že škola im pomôže posunúť sa ďalej
vo svojom živote a niečo dosiahnuť. Na presadenie sa v živote je podľa nich
dôležité aj určité sebazaprenie, motivácia, sebavedomie, cieľavedomosť či
vytrvalosť stáť si za svojim názorom, presvedčením. Ocenili by zmeny,
modernizáciu systému vzdelávania, ale taktiež zmenu postoja samotných
učiteľov. U učiteľov by uvítali lepšie charakterové vlastnosti, väčšiu toleranciu,
empatiu, otvorenosť či priateľskosť, ale aj lepšie zvládali pedagogických
zručnosti. Škola je po rodine druhý najvýznamnejší socializačný činiteľ.
Jednotlivec v škole nadväzuje množstvo kontaktov so svojimi vrstovníkmi,
spoznáva spôsob sociálneho života, začleňuje sa do školského kolektívu, vytvára
si nové hodnotové štruktúry. Adolescent si konfrontuje hodnoty, ciele, postoje,
ktoré mu predkladajú rodičia, škola, vrstovníci či iné sociálne skupiny. V realite
však vidíme v školách mnohé problémy – rizikové správanie, narušené sociálne
vzťahy v rodine i vrstovníckych skupinách, nezáujem o vzdelanie, nedostatočná
záujmová oblasť a i.
Adolescenti v našom výskume samotné vzdelávanie berú ako dôležitú
hodnotu a súčasť svojho života, aj keď sa cítia preťažovaní množstvo učiva a
najmä toho, ktoré vnímajú ako nepotrebné pre svoju budúcnosť. Kolektív svojej
triedy, resp. sociálne vzťahy a klímu v škole vnímajú ako veľmi dôležitú
a hodnotnú súčasť edukačného prostredia. Oceňujú, keď sa cítia byť
podporovaní v rámci triedneho kolektívu. Poukazuje to na dôležitosť sociálnych
noriem v skupine, v ktorej sú členmi.
Rodina a dobré vzťahy v nej sú dôležitou hodnotou v živote adolescenta.
Pozitívne hodnotia najmä porozumenie, lásku, súdržnosť v rodine a vôbec
možnosť patriť do rodiny. Hodnota zdravia sa u adolescentov v ich vyjadreniach
vyskytla len v malej miere.
Naše skúsenosti, vedomosti a hodnotová orientácia významne ovplyvňujú
naše vzorce správania. Ako uvádza Rosová (Huba, 2002), hierarchia hodnôt sa
považuje za najspoľahlivejší prognostický znak, ktorý vyjadruje, či sa človek
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dokáže správať v súlade s prostredím. V spoločnosti je hodnotový systém
človeka neustále konfrontovaný s alternatívami, vonkajšími tlakmi a
spoločenskými zmenami, ktoré majú veľký vplyv aj na mladých ľudí a edukačný
systém. Hodnotový systém sa neustále vyvíja, a preto je mladý človek
konfrontovaný s alternatívami, vonkajšími tlakmi a spoločenskými zmenami,
ktoré veľmi ovplyvňujú jeho preferencie. V tejto etape je preto potrebné spomenúť
vzdelávanie k hodnotám, ktoré vedú aj k procesu kultivácie osobnosti
adolescenta (Šramová, Hamranová, 2015).

RODOVÁ IDENTITA
Riešenie identity, t.j. hľadania odpovede na otázku, „aké je a bude moje
miesto v spoločnosti?“, je prepojené hlavne s obdobím dospievania (Erikson,
1968). V tejto etape vývinu sa kladú základy pre osobnú ako aj sociálnu identitu.
Súčasťou celkovej identity osobnosti je rodová identita, t.j. sociálny a kultúrny
konštrukt, ktorý rozlišuje medzi feminnými a maskulinnými charakteristikami
jednotlivých osôb.
Rodová identita je podľa P. Janošovej (2008) vnútornou a rýdzo súkromnou
zložkou ľudskej osobnosti. Tvoria ju genderové atribúty, ktoré jedinec prežíva ako
jemu vlastné. Podľa P. Smolíka (1996) je možné vyčleniť nasledovné základné
komponenty, ktoré utvárajú ženskú a mužskú identitu:
1/ Biologické pohlavie
2/ Jadrová pohlavná identita, t.j. vedomie jednotlivca o príslušnosti
k rodu.
3/ Pohlavná identita v širšom slova zmysle, t.j. ako jedinec prežíva sám
seba a definuje sa ako príslušník rodu buď ako muž alebo ako žena.
Táto zložka identity je najčastejšie označovaná ako genderová identita.
4/ Genderová rola je tvorená psychosexuálnou identitou vo vzťahu
k správaniu jednotlivca.
Proces vnímania „JA“ je zložitý a rozporuplný. Ch.H. Cooley (1964) a G.H.
Mead (1934) vnímajú tento proces ako tzv. rast individuality, identity
a sebapoňatia. Cieľom a úlohou daného procesu je hľadať odpovede na otázky
„Kto som?“ Podľa Ch.H. Cooleyho (1964) je predstava jedinca o sebe samom
utváraná pod vplyvom názorov ostatných, a to hlavne:
a/ z predstavy o tom, ako sa jedinec javí druhým ľuďom
b/ predstavy o tom, ako ho druhý jedinec hodnotí
c/ zo sebahodnotenia, t.j. citu hrdosti či poníženia, ktoré vzniká na základe
dvoch predchádzajúcich predstáv (a,b).
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Ch.H. Cooley v roku 1909 (2017) vo svojom spise „Social Organization: a study
of the larger mind“ uviedol, že „SELF“ môžeme definovať ako rozvíjajúci sa
prostredníctvom sociálnej interakcie.
Prijatie, identifikácia sa s genderovou rolou, je súčasťou sociálneho,
observačného učenia (Bandura, 1986), kedy si jedinec osvojuje sociálne normy
prostredia, kultúry, v ktorej vyrastá. Je zrejmé, že už v detstve sa utvára „idea Ja“
pôsobením sociálnych vplyvov, na ktoré dieťa reaguje, najmä v priebehu
interakcie s druhými, ale rozhodujúci význam majú primárne skupiny, ktoré tvoria
hlavne rodina, rovesníci a médiá. Tu sa vytvárajú idealizované vzory
a očakávania o obraze „ženskosti“ a „mužskosti“. Inými slovami, dieťa si osvojuje
genderove stereotypy, ktoré sú sociálnym produktom danej spoločnosti, jej
kultúry. Dieťa sa prirodzene zrkadlí v druhých, preberá na seba totožnosť ľudí a
vecí okolo seba.
Ch.H. Cooley (1964) na tomto základe rozpracoval teóriu „zrkadlového Ja“,
ktorá hovorí o tom, že človek si buduje predstavu o sebe samom tým, že sa snaží
nazerať na seba očami druhých ľudí, a tak človek a spoločnosť tvoria
neoddeliteľnú jednotu. Autorove myšlienky ďalej rozpracoval G.H. Mead (1934)
vo svojej slávnej publikácii „Mind, Self and Society“ (publikovanej posmrtne
a vydanej Ch.W. Moriisom). Jeho prínos je vo vytvorení teoretického konceptu
Self. G. H. Mead (1934) sa domnieval, že k utváraniu „JA“ sú kľúčové sociálne
faktory, ktoré sa utvárajú prostredníctvom komunikácie a aktivít jedinca
v spoločnosti. Autor rovnako identifikoval tri kľúčové činnosti vývinu SELF: jazyk,
hru a hranie. Cez tieto socializujúce formy sa dieťa hrá na osoby, ktoré poznáva.
Ide v podstate o rolovú podobu hier, kedy sa dieťa identifikuje s reálnymi osobami
(otec, matka) alebo s osobami z fantazijného sveta (princezná, princ). Dieťa tak
preberá úlohy iných ľudí a prostredníctvom hry sa utvára sebauvedomenie
a vývin seba ako osobnosti. Inšpiráciou v daných hrách sú obrazy tak z reálneho
života, ako aj z mediálneho prostredia. G.H. Mead (1934) zároveň rozlišoval
vlastné „JA“ („I“), ktoré je čistou formou „self“, zatiaľ čo objektové „JA“ (Me) je
sociálna forma „self“, t.j. socializovaná zložka osobnosti. Práve objektové „JA“ sa
formuje na základe postojov druhých ľudí. Podľa autora, keď je jedinec schopný
odlíšiť objektové, sociálne „JA“ a vlastné „JA“, tak nastáva proces
sebauvedomenia. V procese vývinu vlastného „JA“ je imitačný proces kľúčový
a u malých detí hrá rozhodujúcu úlohu práve matka a otec dieťaťa. Tento proces
však je kľúčový aj v súčasnosti a preto sa aj my v tejto publikácie zameriavame
na problémy súvisiace s prenosom identity z matky na dcéru a z otca na syna,
ktorým sa budeme venovať neskôr.
Zaujímavé postrehy priniesol J. Stein (2013), ktorý charakterizoval
predchádzajúcu generáciu (generáciu Y, Mileniálov, t.j. Me Me Me Generation)
v čase ich adolescentného veku. V mnohých oblastiach sa táto generácia
zhoduje s generáciou Z, t.j. dnešnou dospievajúcou generáciou ako sme uviedli
vyššie pri charakteristike generácií, a preto sa na tomto mieste zastavíme pri
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danej generácii Y. Ako autor uvádza, napriek určitým rovnakých črtám, ktoré sú
typické pre danú generáciu naprieč kontinentami, tak špecifickosť čŕt Mileniálov
je závislá od krajiny, v ktorej sa formujú ich hodnoty a postoje. Spoločné črty
Mileniálov však vďaka globalizačnému trendu a sociálnym médiám sú oveľa
vyššie v porovnaní so staršími generáciami jednotlivých krajín. J. Stein (2013)
upozorňuje na fakt, že Miléniani sú vo vzájomnej interakcii celý deň, ale takmer
stále iba prostredníctvom obrazoviek. Je ich možné vidieť v bare, v kaviarni,
v reštaurácii, ako vedľa seba sedia a posielajú SMS správy, mailové správy či
kontrolujú správy na sociálnych sieťach. Podľa autora jedinci v tomto období
získavajú alebo posielajú okolo 88 textových správ denne a socializačný proces
vo virtuálnej realite tak prebieha každú hodinu. Navonok môžu členovia danej
generácie vyzerať pokojne, ale sú hlboko znepokojení z toho, že im niečo chýba,
prípadne, že prichádzajú o niečo, ak si nebudú neustále kontrolovať obsah
svojho mobilného telefónu (toto je typické aj pre súčasných dospievajúcich).
Podľa údajov z roku 2013, 70% z nich si kontrolovalo svoj mobilný telefón každú
hodinu. V súčasnosti je toto percento vyššie (vychádzajúc zo zistení našich
prieskumov realizovaných tak u generácie Mileniálov ako aj u generácie Z).
Veľké množstvo Mileniánov trpí tzv. fantómovým syndrómom vibrujúceho vrecka.
Dnes by sme už mohli povedať pípajúceho mobilného zariadenia, vzhľadom na
to, že väčšina jedincov si aplikácie v mobilnom telefóne necháva v režime online
so zapnutým oznamovaním aktualizácie a pod. v duchu „len aby mi niečo
neuniklo“. Ide o správanie redukujúce ich anxietu, napätie (Price, 2018). Podľa J.
Steina (2013) u Generácie Y sa ukazuje nedostatočná empatia voči druhým, ale
aj nedostatočné intelektuálne pochopenie iných názorov a uhľov pohľadu ako ich
vlastných. Tieto tvrdenia autor opiera o dôkazy, kedy sa v testoch empatie
znižovalo skóre ako dôsledok nedostatku face-to-face komunikácie a cielenému
budovaniu narcizmu u generácie Mileniálov počas ich vzdelávacieho procesu
v Americkej kultúre (Stein, 2013; Campbell, 2005; Twenge & Campbell, 2009).
Ak sa pozrieme na vývin genderovej identity, tak je zrejmé, že na jej
formovanie rozhodujúcu rolu majú matka a otec dieťaťa. Oni sú najdôležitejšie
socializačné inštitúcie, ktoré napomáhajú dieťaťu v orientácii a identifikácii sa
s príslušnými charakteristikami prislúchajúcimi genderu. Práve kvalita vzťahovej
väzby, t.j. kvalita pripútania dieťaťa k rodičom, ukazuje na ďalší psychosociálny
vývin dospievajúceho ako aj dospelej osobnosti.
Podľa teórie vzťahovej väzby J. Bowlbyho (2010) deti začínajú vytvárať model
seba (a ostatných) na základe toho, ako je pre nich dostupná a citlivá vzťahová
osoba, najčastejšie teda jeden z rodičov. Je známe, že J. Bowlby (2010)
rozpracoval danú teóriu na základe poznatkov z fyziológie, etológie, kognitívnych
vied a systémovej teórie. Pripútavacie správanie človeka sprevádza počas jeho
celého života a ako spomína J. Hašto (2015), máme tendenciu vyhľadávať blízku
osobu, ktorá bude plniť úlohy sociálnej opory a tak redukovať prežívaný strach
a úzkosť. Práve od prístupnosti a citlivého prístupu rodičov závisí to, či si dieťa
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vytvorí model o sebe ako o osobe hodnej lásky (Laible, Carlo & Roesch, 2004).
Rodová výchova je často diferencovaná výchovným prístupom matky, ktorá
v dcére vidí akési rozšírenie seba samej, t.j. isté pokračovanie ženskej role. Na
rozdiel od prístupu k synom, kde matky zvyčajne podporujú ich samostatnosť
(Hirsh, 1981).

NARCIZMUS
Podľa J. M. Twengeovej a W. K. Campbella (2009) keď sa porovnávali roky
1989 až 2006, tak narcizmus u osobností v USA prudko rástol a dokonca autor
hovorí o epidémii, ktorú prirovnáva ku epidémii obezity v USA. Je zjavné, že aj
vďaka novým technológiám a kultúrnym trendom, ktorý prezentujú narcistické
formy správania ako normu, prichádza k jeho podpore. Ďalšou rovinou je meniaci
sa výchovný prístup rodičov voči deťom. Voľná výchova, ktorá nedáva hranice,
podporuje narcistické prejavy správania u dieťaťa namiesto výchovy kreatívnej,
šťastnej a vyrovnanej osobnosti (Twenge & Campbell, 2009)
Fascinácia narcizmu podobného s gréckou mytologickou postavou Narcisa,
ktorý sa zaľúbi do vlastného obrazu, začal autor študovať v dôsledku
analyzovania prezentovania sa osôb na verejnosti, ktoré nevykazovali nejaké
špeciálne schopnosti, ktoré by ich predurčovali k nejakému významnému
úspechu (Campbell, 2005). Prišiel k záveru, že ich sebaprezentácia je odlišná.
Narcisti majú nereálnu vysokú mienku o sebe, nezaujímajú sa o iných ľudí,
ale ich využívajú na plnenie vlastných cieľov (Campbell, 2005). Narcista je
prezentovaný ako arogantný, na seba zameraný, egocentrický a sebecký
jedinec, ktorý sa zameriava na svoju fyzickú príťažlivosť, vlastnenie materiálnych
vecí, ktoré majú podporiť jeho sociálny status. Sociálne siete ako aj celebritná
kultúra pomáhajú zvyšovať narcistické správanie a štandardy (Twenge &
Campbell, 2009). Virtuálny svet, akým je Second Life, hrá významnú rolu
v zvyšovaní narcizmu, kedy si jedinec vďaka tzv. Avatarovi môže slobodne
kreovať identitu podľa svojho želania a ak sa mu znepáči, tak siahne po inej
identite a inom živote (Twenge & Campbell, 2009). Podporu šírenia obrazu
atraktivity narcisticky orientovaného muža nájdeme aj v televíznych postavách
ako odraz moderného životného štýlu. Ako upozorňuje W.K. Campbell (2005)
tento obraz je pre tvorcov atraktívny, pretože je farbistý, nie je nudný
a prezentácia je v extrovertovanej, sebaistej, šarmantnej a často fyzicky
atraktívnej podobe. Ako spomína autor, typickými príkladmi sú napr. tzv. pán
Božský (Mr. Big) v seriáli Sex v meste (Sex and the City), prípadne u detí postava
samoľúbeho Gastona v rozprávke Kráska a zviera (Beauty and the Beast od W.
Disney). Keď sa vrátime k postave pána Božského, tak si určite spomenieme jeho
vykreslenie ako osoby šarmantnej, mocnej, bohatej. Osoby, ktorá sa však obáva
záväzkov a manipuluje so svojou partnerkou. Aj keď príbeh v televíznom
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filme/seriáli končí šťastne istou „premenou“ pána Božského na empatického a nie
samoľúbeho jedinca, je zrejmé, že tento model je dosť vzdialený od skutočnosti.
Idealizácia partnerského vzťahu s narcisticky orientovaným mužom nie je práve
najlepší spôsob vytvárania obrazu, s ktorým sa diváčky, v tomto prípade aj
dospievajúce dievčatá identifikujú. Rovnako to však platí aj o identifikácii sa
dospievajúcich chlapcov s daným obrazom prezentovaným v médiách ako
atraktívny. Týka sa to nielen fantazijných filmových postáv, ale aj postáv
z reálneho života prezentovaných ako celebrity.
Ženy, podľa výskumu autora, najčastejšie deklarujú, že narcistický muž je
arogantný, na seba orientovaný, rozmaznaný, konverzáciu vždy zvrtne na svoju
osobu, požaduje plnenie iba svojich cieľov a zámerov (Campbell, 2005). Autor
zároveň upozorňuje, že narcisticky orientované osoby si o sebe myslia, že sú
akýmsi „centrom vesmíru“. A to platí tak pre mužov ako aj pre ženy. Typické
príklady ženských narcisticky orientovaných žien sú Paris Hilton či Kim
Kardashian.
Za ďalšie vlastnosti narcisticky
nasledovné (Campbell, 2005):
-

orientovaného

jedinca

považujeme

narcista predpokladá, že ostatní ľudia ho budú rešpektovať a seba
považuje za atraktívneho
narcista neustále fantazíruje o svojich úspechoch a sláve
narcista sa rád a často pozerá do zrkadla
narcista neberie ohľad na iných ľudí
narcista sa snaží vytvoriť u iných ľudí pozitívny obraz o sebe
narcista je skôr súťaživý ako spolupracujúci typ a na prehru reaguje
často agresívne
narcista spočiatku budí dojem u ľudí ako šarmantný, zábavný jedinec toto správanie je však len do doby, pokiaľ nedosiahne svoj cieľ
v reálnom živote sa narcista stará iba o seba a o svoj úspech.

Podľa psychodynamických teoretikov je narcizmus výsledkom chladného
a odmietavého rodičovského prístupu k deťom, avšak žiadne empirické dôkazy
na toto tvrdenie nie sú. Väčší príklon k vysvetleniu nárastu narcizmu je tzv.
nafúknutie spätnej väzby, kedy je jedincovi opakované tvrdenie o tom, aký je
skvelý. Tu treba podotknúť, že netvrdíme, že sa jedinec nemá chváliť, to určite
áno, ale v situáciách, ktoré tomu zodpovedajú. Toxickosť tzv. nafúknutej spätnej
väzby spočíva v tom, že správanie jedinca je pochvalne ocenené aj napriek
porušeniu všeobecne platných sociálnych noriem s odôvodnením, že daným
správaním jedinec vyjadruje svoju autentickosť, svoju osobnosť. Inými slovami
v tomto prípade dieťa nevychovávame, iba ho ponecháme na tzv. voľnobeh, t.j.
že sa bude správať ako a čo ho v danej chvíli napadne bez ohľadu na ostatných,
prípadne na okolnosti.
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Milleniali sú tiež generáciou, ktorá vyrástla na rôznych reality šou (Stein, 2013)
a prevzala ich životnú filozofiu na rozdiel od generácie Z, ktorá vyššou mierou
konzumuje iný typ programov. Ukázalo sa, že práve televízne reality šou sú
vyššou mierou spojené s narcizmom, podporou materialistickej orientácie,
namyslenosti a dokonca aj s antisociálnym správaním (Twenge & Campbell,
2009). Práve z reality šou vzišli tzv. celebrity, ktoré prezentujú svoju narcistickú
orientáciu osobnosti.
Preceňovaný dôraz na sebaprezentáciu, ktorý mladí ľudia počúvajú zo
všetkých strán, či už od politikov, z médií alebo rodinných príslušníkov, vedie
k mylnej predstave, že zameranie sa na seba je kľúčom k ich pracovnému ako aj
osobnému životu (Campbell, 2005). Nepopierame, že sebaprezentácia má svoj
význam, avšak je možné plniť úlohu dobrej sebaprezentácie aj bez nutnosti
siahnuť po narcistickom prevedení, ktoré je na úkor kvality vlastností
prezentovanej osobnosti.

IDENTITA ŽENY
Ak sa chceme bližšie pozrieť na identitu ženy, je dôležité zamerať pozornosť
na kvalitu vzťahu k matke. Vzťah matka-dcéra je považovaný za kľúčový pri
formovaní identity dospievajúceho dievčaťa.
Vyššia kontrola, kritický postoj matky k dcére, môže spôsobovať narušenie
vzťahu medzi matkou a dcérou, hlavne ak chýba vysvetlenie takéhoto postoja
matky a otvorená komunikácia. Niekedy sme svedkami toho, že matka vyššou
mierou premieta svoj obraz do svojej dcéry a svoju identitu neoddeľuje od
dcérinej identity (Poncet-Bonissol, 2015). Od pozitívnej vzťahovej väzby hlavne
medzi matkou a dcérou sa odvíja aj psychické a fyzické zdravie dcéry. Bezpečná
väzba plní zároveň významnú funkciu zdroja bezpečia a istoty v intímnych
vzťahoch aj v dospelosti dcéry.
Súčasťou identity ženy sú jej predstavy o láske, manželstve, o partnerovi.
Dievčatá si už v predpubertálnom veku vytvárajú obrazy budúcich „lások“,
partnerov, majú svoje sny o veľkej láske a preto možno ťažšie znášajú sklamania
z nenaplnenia ich snov a predstáv. Podľa S. Beauvoirovej (1968), poprednej
humanistickej feministickej teoretičky, pochádza obraz o tom, akou ženou má
dievča byť, od matky. Tento obraz je ale komplikovaný realitou, že jej predstavy
o budúcnosti a o svete získava len prostredníctvom interakcie matky s jej
manželom. Dôsledkom je realita, že žena nemá záujem spoznať seba samú
a správať sa tak, ako by chcela ona, ale správa sa tak, ako ju chce vidieť muž.
V tomto kontexte upozorňuje Z. Kiczková (2010) na eseje Lucy Irigaray,
v ktorých prezentuje zaujímavý postoj k ženskosti cez argumentačné postupy
a kritické výhrady z pozície teórie rodovej rovnosti. Ide o predstaviteľku, ktorá
odmieta o ženskom pohlaví hovoriť ako o tom „Druhom“, čo sa spája
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s maskulínnym pohľadom na dominanciu mužského rodu. Podľa názory autorky
sa pojem ženskosti nachádza iba v mužskom mentálnom systéme a slúži iba na
sebareflexiu mužov. Vníma tento aspekt ako pozostatok patriarchálneho
nazerania na ženu. Potvrdzuje to aj história filozofie, ktorá chápala ženu ako
nedostatok muža.
Každá kultúrna epocha v živote človeka sa vyznačuje historickou podobou
„ženskosti“. Obrazy historických premien ženy nájdeme v historickou exkurze aj
u S.K. Neumanna v diele „Dejiny ženy“ (1970). Vymedzenie identity ako sociálny
a kultúrny konštrukt, ktorý je charakterizovaný historickou premenlivosťou
nájdeme u P. Murárikovej (2014).
R. A. Lippa (2009) upozorňuje na rôznorodosť názorov na „materské
správanie“. Tu si môžeme klásť viaceré otázky: Je silnejší vplyv výchovy alebo
biologických daností ženy? Je výrazný vplyv ženských hormónov, estrogénov,
progesterónu, oxytocínu a prolaktínu na ženské a materské správanie?
Prikláňame sa k názoru, že materské správanie sa utvára a ovplyvňuje
predovšetkým podľa vzorcov správania sa matky dievčaťa. Preto sú skúsenosti
a zážitky dievčat so starostlivosťou ich matky kľúčové. Naše poznatky poukazujú
na transgeneračný prenos, keď dospievajúce dievčatá vo veľkej miere preberajú
vzorce starostlivosti a správania sa matky k nim.
Dominantnou postavou ovplyvňujúcou celú osobnosť nielen dcéry ale aj syna
je matka. To znamená, že bez ohľadu na pohlavie sa matka stáva pre dieťa
životnou nutnosťou, zmyslovým, citovým a psychickým orientačným bodom.
Vzťah matky k dieťaťu ovplyvňuje jeho vnímanie sveta, je základom pre
vytváranie medziľudských vzťahov a rozhoduje o vnímaní bytia dieťaťom. Je to
matka, ktorá svojím vzťahom k dieťaťu, miery prijatia dieťaťa, emocionálneho
sýtenia, podstatným spôsobom ovplyvňuje celú biodromálnu cestu životom
dieťaťa. Matka sa viac identifikuje s dcérou, vníma svoju dcéru ako svoju
pokračovateľku, ako možnosť svojej nesmrteľnosti. Problémy vo vzťahu matkadcéra môžu vznikať, ak matka nedáva svojej dcére dostatočný priestor pre
osobný rozvoj.
Ďalšou dôležitou oblasťou je aj zdravie, jeho hodnota, správanie sa vo vzťahu
k zdraviu u dospievajúcich dievčat, čo vytvára obohacujúci obraz o ich identite.
Práve preto sme sa v skupine nami sledovaných dievčat (N=19, vo veku 12-18
rokov), formou skupinového interview, venovali aj tejto oblasti (Bečariková,
2019). Hodnota zdravia sa u dievčat pohybovala medzi prvým a tretím miestom
na desať miestnej stupnici. Zdá sa, že hodnota zdravia nie je tak významným
fenoménom v skupinách dospievajúcich dievčat pri vytváraní ich identity, aj keď
si uvedomujeme, že nami sledované dievčatá mali problém v definovaní a
v chápaní pojmu hodnota. Hodnoty, ktoré umiestnili naše participantky na prvom
mieste sú šťastie a životná spokojnosť. Tento fenomén vnímajú v širšom
kontexte lásky, priateľstva a rodiny. Dané zistenie korešponduje s Národnou
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správou o zdraví v rámci medzinárodného projektu „Health behaviour in schoolaged children“, kde až 80% 15-ročných dievčat hodnotilo svoju životnú
spokojnosť číslom 6 a viac na desaťstupňovej stupnici (Madarasová Gecková,
2019). Teda dosiahli len stredné hodnoty životnej spokojnosti. Sýtiacimi
dimenziami životnej spokojnosti sú „kongruencia“, definovaná životnými cieľmi
a ich naplnením (kognitívna dimenzia), druhou dimenziou je „pozitívny afekt“ ako
prechodný pocit radosti, treťou dimenziou je „šťastie“ a štvrtou dimenziou je
„negatívny afekt“, akým je depresia, strach a napätie. (Pavot et al., 2001).
Až 17% slovenských dievčat hodnotilo svoj zdravotný stav ako nie zlý alebo
zlý, ale 40% dievčat uvádzalo, dve alebo viac zdravotných ťažkostí do týždňa
(predovšetkým 13-15-ročné dievčatá) (Madarasová Gecková, 2019). 33% 15ročných dievčat má dlhodobé zdravotné problémy a 40% 15-ročných dievčat trpí
aspoň dvomi symptómami porúch príjmu potravy. 18% dievčat (15-ročných)
uviedlo rizikové využívanie internetu, 21% dievčat priznalo rizikové využívanie
mobilu, čo je možné považovať už za závislosť (Madarasová Gecková, 2019).
Alarmujúce dáta priniesla Národná správa o zdraví o fajčení dievčat (40%
dievčat fajčí). V nami sledovanom výskume fajčili dievčatá v priemere 15 cigariet
denne, čo je alarmujúci údaj. Súčasne sme zistili, že dievčatá nepoznajú
zdravotné riziká fajčenia na reprodukčné orgány, predovšetkým na maternicu.
Vysoké percento dievčat (59%) priznáva skúsenosti s pitím alkoholu, z toho 16%
bolo opitých za posledný mesiac a 11% 15-ročných dievčat uviedlo sexuálnu
skúsenosť (Madarasová Gecková, 2019). Národná správa o zdraví uvádza aj
dáta o zdravotnej gramotnosti dievčat, kedy 60% sledovaných dievčat má
strednú zdravotnú gramotnosť, čo vzhľadom na rizikové vzorce správania vo
vzťahu k zdraviu hodnotíme ako rizikovú (Madarasová Gecková, 2019).
Dospievajúce dievčatá sú neustále pod tlakom rôznych noriem, „tela
a vlastného JA.“ Tínedžerky a mladé ženy vnímajú svoje ženstvo a presadzujú si
rovnoprávnosť s mužmi. Model manželky v domácnosti nesie stále pečať
tradičnej spoločnosti. Rola ženy sa historicky mení. Zapojením do profesionálnej
aktivity si ženy osvojujú prístupy, ktoré svedčia o hľadaní zmyslu osobného života
a prejavujú túžbu stať sa subjektom vlastnej existencie v rámci neosobných logík
spoločenského života.
V našom výskumnom projekte sme sa zamerali na kvalitu vzťahov medzi
dospievajúcimi dievčatami a ich matkami, aký význam prikladajú matke v ich
živote (Ondrejková, 2019). Ako vnímajú úlohu svojej matky vo vzájomnom
vzťahu. Zistili sme, že dievčatá, ktoré nemali vytvorený kvalitný vzťah s matkou,
vnímajú svoju ženskosť na základe stereotypov, ktoré odpozorovali
v spoločnosti. Svoju identitu nevnímajú ako niečo zvnútornené, nevedia v nej
nájsť miesto, z ktorého by mohli čerpať stabilitu pre rozvíjanie sebavedomia.
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ROLA MUŽA
Ak sa bližšie pozrieme na obraz maskulinity, tak jednoznačnosť tu absentuje
a prevláda kontroverznosť a istá zmätenosť v jej vyjadrení. Najskôr však
pristúpme k definovaniu maskulinity, ktorá nemá jednoznačnú definíciu, keďže
maskulinita je vždy charakterizovaná z hľadiska historických štandardov danej
doby. V médiách sú mužskí hrdinovia často prezentovaní ako osoby rozhodné,
kompetentné, majúce situáciu pod kontrolou. Do role takýchto hrdinov sú
obsadzovaní herci, ktorí sú v istej historickej etape považovaní za predstaviteľov
s tzv. typickými mužskými črtami, ako napr. Russell Crowe, Leonardo DiCaprio,
Clint Eastwood, Jean Reno, Richard Gere a pod. Prípadne sú zobrazovaní v roli
romantických, emočne vnímavých hrdinov, ako v prípade stvárnenia hlavnej
postavy filmu Notting Hill, v prevedení Hugha Granta. Ženy tak oceňujú senzitivitu
mužov, ktorí sa neboja odhaliť svoju zraniteľnosť a zároveň si ženy želajú mužov,
ktorí sú neoblomní a odmietajú sa prispôsobiť okolnostiam (Lindsey, 2016). Ako
upozorňuje autorka, väčšina mužov zlyháva pri splnení oboch takto postavených
štandardov. Ak sa stručne ohliadneme na postavenie muža v spoločnosti, tak sa
musíme zastaviť pri pokuse o dominanciu muža, ktorú nastolila tak západná ako
aj východná civilizácia v podobe patriarchátu. Maskulinita je založená tak na
historických modeloch, kde základnými črtami mužského ideálu aj po dvoch
storočiach, zostal rigidný a odolný, a to aj napriek globálnym sociálnym zmenám
(Doyle, 1995). Podľa J.A. Doyla (1995, s.27) je možné z historickej perspektívy
vyčleniť nasledovné ideály mužskej role:
1/ Epický muž (Staré Grécko a Rím, 800 - 100 B.C.), ktorého hlavnými
črtami bola akcia, fyzická sila, odvaha, lojalita a začiatok patriarchátu.
2/ Spirituálny muž (kláštorná tradícia, 400 -1000 A.D.), pre ktorého bolo
typické dávanie svojho Self do úzadia, zdržanlivosť v sexuálnej aktivite,
anti feminne, antihomosexuálne postoje a silný patriarchálny systém.
3/ Rytiersky muž (12 st.), ktorý sa vyznačoval odvahou, sebaobetovaním,
fyzickou silou a galantným prístupom k ženám.
4/ Renesančný muž (16.st.), ktorého základné črty boli racionalita,
intelektuálne úsilie a sebapoznávanie.
5/ Buržoázny muž (18. st.), pre ktorého je príznačný úspech v podnikaní,
sociálny status a svetské maniere.
Diskurzy ukotvujúce rolu otca sú zakotvené na silných sociálnych, kultúrnych
a historických konštruktoch práve hegemonistickej maskulinity. Hegemonická
maskulinita deklaruje dominantné správanie mužov nad ženami. Ide o
maskulinitu, ktorá kladie dôraz na otcovskú rolu ako rolu ochrancu a živiteľa
rodiny, t.j. jeho hlavné poslanie je spojené s ekonomickou a ochranárskou silou
(Connell, 2005).
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V súčasnosti globálne médiá prezentujú amerikanizovanú maskulinitu
spočívajúcu v odvahe, individualizme, tvrdosti a nezávislosti (Lindsey, 2016).
Ako upozorňuje autorka, potvrdenie maskulinity už v súčasnosti muži nedokazujú
účasťou vo vojne, ale v športových súťažiach. Šport buduje charakter,
kamarátstvo, učí jedinca odvahe ako prekonávať prekážky a pod. Zároveň sme
dnes svedkami toho, že otcovia sa stávajú silnými socializačnými činiteľmi, keď
svoje deti predovšetkým zaúčajú, prípadne usmerňujú v športovej aktivite. Deti
sú veľmi skoro v obraze o tom, ktoré športy sú spojené s mužnosťou, riskantným
správaním, telesným ublížením a násilím (Lindsey, 2016).
Ďalším aspektom dnešnej doby je to, že muži sa vyššou mierou zaujímajú
o svoj telesný výzor spojený s hmotnosťou, čo bola v minulosti doména ženy.
Ako upozorňuje autorka, šport je jednou zo sociálnych inštitúcií, ktorý toleruje
násilie v prospech dosiahnutia cieľa (Lindsey, 2016). Nie je nezvyčajné vidieť
tvrdé faulovanie súpera v hokeji, basketbale, futbale a pod., ktoré je spojené
s obdivom, rešpektom a oceňovaním takéhoto správania publikom. Násilie na
športových ihriskách sa však nekoná iba v tomto priestore, ale aj mimo neho.
Prenáša sa do reálneho života, kde sa obeťami agresívneho, často spojeného aj
so sexuálnym násilím, stávajú práve ženy. Určite si vybavíme medializované
prípady násilného správania sa v domácom prostredí u M. Tyson a O.J. Simpson
(Lindsey, 2016).
V poslednom čase sa stretávame s konštatovaním o meniacej sa role otca,
o meniacich sa normách postavenia otca v rodine. Tu je treba dodať, že tzv.
normy, t.j. čo je prípustné, žiadané a čo je odmietané v spoločnosti, je závislé
nielen na spoločenskej dobe, ale aj na konkrétnej spoločnosti. To, čo je
považované za štandard v Dánsku nemusí byť považované za štandard
v Taliansku, na Slovensku a pod. Ak sa pozrieme na zmeny chápania role otca
v našej spoločnosti, tak v porovnaní s minulosťou, už nie je vzor otca spojený
s racionálne zmýšľajúcim, na cieľ orientovaným, zabezpečujúcim finančnú istotu
rodiny (Oláh, Kotowska & Richter, 2018). V súčasnosti, v dobe pracovného
vyťaženia oboch rodičov, je nevyhnutnosťou, aby bol otec zapojený do
starostlivosti o deti, čím sa typický hegemonistický model maskulinity mení na
novú podobu noriem otcovskej role (Miller, 2011). Tlak spoločnosti, ako aj
potreba otca byť zapojený viac do starostlivosti o dieťa, sa neprejavuje iba tzv.
otcovskou dovolenkou (ktorá bola v minulosti doménou matiek), ale aj trávením
voľno-časových aktivít otcov s deťmi.
Súčasné hlavne politické diskurzy týkajúce sa role otca sa nesú v rovine
rovnosti práv a povinností otcov, ktoré sa zvyčajne v jednotlivých štátoch aj
legislatívne ošetrené. Hoci diskurzy predstavujú dôležité spoločenské rámce,
vždy napĺňajú a posilňujú očakávania a správanie, ktoré sa viažu s rodom.
Prevzatie role otca je zvyčajne v médiách reprezentované ako prevzatie
otcovských povinností v podobe pozitívneho, sebaistého, rozhodného
a zodpovedného mužského vzoru. V politickej rovine však sa často spomína tzv.
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kríza otcovstva a to či už z pohľadu muža, ktorý je v manželskom zväzku, alebo
je mimo neho. Otázky, ktoré sa hlavne v 21. storočí dostávajú na pretras
spočívajú vo vysokom počte rozvodovosti manželstiev, rodičov žijúcich bez
manželského zväzku, slobodných rodičov žijúcich oddelene a pod., čo sa odráža
v súčasných diskurzoch týkajúcich sa rodiny. Podľa B. Hobsonovej a D. Morgana
(2004) otcovstvo rámujú tri vzájomne prepojené modely:
1/ Inštitucionálny model, ktorý tvorí štát, trh a rodina.
2/ Domáci model je tvorený manželom, manželkou, rodičom a dieťaťom.
3/ Otcovský model tvoria otcovia (father), otcovstvo (fatherhood)
a otcovanie (Fathering).
Tieto modely sú podľa autorov prepojené do vzájomných sietí vzťahov od makro
úroveň (tvorená inštitúciami) cez mezo úroveň až po mikro úroveň, ktorá je
individuálna. Podľa autorov je pojem „otec“ prisudzovaný konkrétnemu jedincovi.
Pojem „Otcovstvo“ je charakterizované ako kultúrne kódovanie mužov ako otcov,
t.j. je spojené s právami, povinnosťami, zodpovednosťou, statusom, ktorý kultúra
otcom pripisuje v diskurze dobrého alebo zlého otca. „Otcovanie“ je pojem, ktorý
má vyjadrovať otcovskú starostlivosť, aktívnu participáciu otca, t.j. aktívny výkon
roly otca. Spomínané modely otcovstva slúžia aj k popisu základných modelov
otcovstva upravujúce práva a povinnosti otca po rozvode. Z tohto uhľa pohľadu
autori vymedzujú:
a/ sociálno-demokratický typ (Švédsko), kde sú silné otcovské práva, ale
slabé otcovské povinnosti
b/ korporativistický typ (Nemecko, Španielsko), pre ktorý sú typické tak
mierne až slabé práva aj povinnosti
c/ liberálny typ, kde sú definované silné otcovské povinnosti (Veľká
Británia) a mierne otcovské práva (Veľká Británia, USA) (Hobson, Morgan,
2004).

Vytváranie identity dospievajúceho chlapca
V nasledujúcej časti publikácie sa budeme venovať analýze vytvárania
identity dospievajúceho chlapca cez vzťah otec – syn. Zaujímalo nás, aký je
vzťah otec a dospievajúci syn. Vychádzali sme z predpokladu, že na formovanie
chlapčenskej (mužskej) identity sa podieľajú v rozdielnej intenzite rovnaké štyri
komponenty ako je to aj u dievčaťa/ženy. Podľa P. Smolíka (1996) ide o :
1/ Biologické pohlavie
2/ Jadrovú pohlavnú identitu, t.j. vedomie jednotlivca o príslušnosti
k mužskému rodu
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3/ Pohlavnú identitu v širšom slova zmysle, t.j. ako jedinec prežíva sám
seba a definuje sa ako príslušník rodu bez ohľadu na pohlavie.
4/ Genderová rola je tvorená psychosexuálnou identitou vo vzťahu
k správaniu jednotlivca.
Tak ako pri vytváraní identity dievčat a vnímania seba samej hlavnú úlohu
zohráva matka, tak predpokladáme, že identitu chlapcov ovplyvňuje
predovšetkým otec, a to svojim genderovým postojom. Niektorí autori však
upozorňujú na nový fenomén, a to na fenomén degenderizácie rodičovskej role
(tzv. degendering the parenting role) (Silverstein et al., 2002), s čím je spojené
určité zneistenie sexuálnych rolí a tiež znižujúca sa hodnota otcovskej a mužskej
role vo výchove detí. To sa môže prejaviť nepripravenosťou otcov na dieťa,
zvyšujúcim napätím medzi otcom a synom. Zároveň výskum HBSC (Madarasová
Gecková, 2019) ukázal, že slovenskí školáci v porovnaní s ich rovesníkmi z iných
krajín uvádzajú sťaženú komunikáciu s rodičmi.
Súčasne je potrebné zdôrazniť fakt, že máme nedostatok výskumných dát
o vplyve otcov na vytváraní identity chlapcov a o vnímaní otcov ich synmi. Z tohto
dôvodu sme sa rozhodli realizovať výskumnú sondu o vnímaní otcov ich
dospievajúcimi synmi. Participantami boli chlapci strednej odbornej školy v
Bratislave (N=7) vo veku 17 a 18 rokov. Súčasťou poznávania identity
dospievajúcich chlapcov bolo predovšetkým zistiť, aký je vzťah medzi
dospievajúcim synom a jeho otcom, ako vníma svojho otca ako vzor, aký je ich
pohľad na otcovstvo a na úlohu otca v rodine a to v kontexte vlastných
skúseností a zážitkov s otcom vo vlastnej rodine. Na realizáciu zberu dát sme
zvolili metódu kvalitatívneho prístupu (focus group). Scenár focus group
obsahoval nasledovných 12 meritórnych otázok:
1. Čo pre Vás znamená byť mužom, chlapcom?
2. Ako vnímate seba samého ako chlapca? V čom sa odlišujete od
dievčat?
3. Aký je Váš pohľad na otcovstvo a na Vašu úlohu otca v rodine?
4. Akým mužom by ste chceli byť?
5. Myslíte si, že k vám rodičia vo výchove pristupujú inak, preto že ste
chlapec?
6. Ako by ste opísali to, čo chlapca robí mužom?
7. Je pre Vás otec vzorom muža?
8. Aký máte vzťah s vaším otcom?
9. Aké vlastnosti si myslíte, že ste zdedili po otcovi?
10. Aký je váš najkrajší zážitok s otcom?
11. Pamätáte sa na svoj prvý konflikt s otcom?
12. Prejavuje sa otec vo vzťahu k vám aj fyzickým kontaktom, napríklad
objatím, poklepaním po ramene, stiskom ruky a podobne?
Predovšetkým nás zaujímalo, akú rolu zohráva otec ako vzor. Na našu otázku
„je pre vás otec vzorom muža?“ sme dostali sme viac negatívnych odpovedí ako
39

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie
pozitívnych. Prevládali odpovede „nie“, „trochu“, „v niečom áno, v niečom nie“,
iba malú časť tvorili odpovede „áno“. Zaujímalo nás tiež, aké vlastnosti, podľa
ich názoru, zdedili po otcovi. Dostali sme viac negatívnych, viac menej
neželaných vlastností po otcovi podľa ich názoru: „netrpezlivosť“, „výbušnosť“,
„ego“, „tvrdohlavosť“, a niektoré pozitívne vlastnosti ako „zmysel pre humor“,
„šarm“, a dostali sme aj odpovede „žiadne.“
Je pre nás zložité a problematické, hodnotiť odpovede chlapcov na otázku
„Aký je Váš najkrajší zážitok s otcom? Dostali sme iba jednu pozitívnu odpoveď:
„turistiky v Tatrách.“ Ďalší chlapci na túto otázku neodpovedali! Zaujímalo nás, či
sa pamätajú na svoj prvý konflikt s otcom. Odpovede na túto otázku iba dotvárajú
primárny pohľad na vzťah chlapcov a otcov. Odpovede boli: „nepamätám , bolo
ich veľa“, „slabo“, „áno“. Otázka je: môže ísť o vytesnenie? Odpoveď si však
vyžaduje ďalšie zisťovanie a hlbšiu analýzu.
A akými mužmi by naši participanti chceli byť? „Aby som sa vedel postaviť
pravde do očí“, „dodržať slovo“, „čeliť problémom“, „ten, čo radšej koná ako
rozpráva a ktorý je priateľský,“ „verným“, „spoľahlivým“, „milujúcim“,
„samostatným“, „pekným“, „dobrým“.
„Čo pre vás znamená byť mužom, chlapcom?“ otázka, ktorá nám sýti obraz
identity dospievajúceho chlapca. Často znela odpoveď „nič“, ale aj pozitívne
očakávania „byť schopný postarať sa o rodinu“, „byť oporou a hlavou rodiny“,
„starať sa o rodinu“, „byť k ostatným slušný“, „byť zodpovedný.“
A ako si predstavujú to, čo robí chlapca mužom? Odpoveďami sú:
„správanie“, „drží slovo“, „neodchádza od problémov“, „menej slov, viac konať“,
„a hlavne činy“, „samostatnosť“, „ekonomická samostatnosť“, „mentálna a fyzická
vyspelosť.“
Podľa nášho názoru je zaujímavý fakt, že chlapci ako reakciu na naše otázky
sa jednoznačne a spontánne vyjadrili, že pre nich je jednoduchšie hovoriť
o matke, lebo „tá sa o všetko stará, s ňou prežívajú aktívne podstatný časový
priestor“. Matka pre našich participantov predstavuje dominantnú osobu
a zdá sa, že otec akosi z tohto rodinného priestoru “vypadol“. A ako odpovedali
jednotliví participanti na naše otázky? Pre vytvorenie predstavy ponúkame
čitateľom prepis jednotlivých odpovedí participantov (mená sú z dôvodu
zachovania anonymity zmenené):
1. Čo pre Vás znamená byť mužom, chlapcom?
PETER: nič
MIŠO: byť schopný sa postarať o rodinu, byť oporou pre rodinu a byť
hlavou rodiny
OLIVER: byť hlavou rodiny, starať sa o rodinu
DUŠAN: chromozómy XY
ALEXANDER: byť k ostatným slušný, poctivý
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ROMAN: byť zodpovedný
KAROL: nič
2. Ako vnímate seba samého ako chlapca? V čom sa odlišujete od dievčat?
PETER: pohlavné orgány
MIŠO: som technický typ. Teda nemám umelecký cit, som menej
emocionálny – nedávam svoje city výrazne najavo
OLIVER: zatiaľ sa vnímam tak, že nie som v úplnom štádiu dospelosti a od
dievčat sa líšim určite myslením a riešením problémov
DUŠAN: chromozómy, ktoré spôsobujú biologické rozdiely
ALEXANDER: IQ, postava, asi aj správanie
ROMAN: vo fyziologickom
KAROL: pohlavie, sociálne postavenie
3. Aký je Váš pohľad na otcovstvo a na vašu úlohu otca v rodine?
PETER: nepremýšľam nad tým
MIŠO: pre moje dieťa chcem byť otcom, kamarátom, trénerom... a budem
sa snažiť môjmu dieťaťu čo najviac uľahčiť život a nesklamať ho
OLIVER: určite by som otcom chcel byť, starať sa o ňu a zabezpečiť ju
DUŠAN: kladný, muž má pracovať, lebo mužovi je dobre keď pracuje
ALEXANDER: dôležité, veľmi dôležité
ROMAN: otec má živiť rodinu
KAROL: neodpovedal
4. Akým mužom by ste chceli byť?
PETER: takým aký som
MIŠO: aby som sa vedel postaviť pravde do očí, dodržať slovo, čeliť
problémom, ten čo radšej koná ako rozpráva a hlavne priateľský
OLIVER: verným, spoľahlivým, milujúcim
DUŠAN: samostatným
ALEXANDER: pekným
ROMAN: dobrým
KAROL: neodpovedal
5. Myslíte si, že k vám rodičia vo výchove pristupujú inak, preto že ste
chlapec?
PETER: nie
MIŠO: áno
OLIVER: v určitých veciach určite áno
DUŠAN: áno
ALEXANDER: asi áno
ROMAN: áno
KAROL: určite áno
6. Ako by ste opísali to, čo robí chlapca muža?
PETER: oficiálne-vek
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MIŠO: dodrží slovo, neodchádza od problémov, menej slov, viacej konať,
hlavne činy
OLIVER: samostatnosť, schopnosť sa postarať o seba a o rodinu
DUŠAN: ekonomická samostatnosť, fyzická vyspelosť
ALEXANDER: správanie
ROMAN: neodpovedal
KAROL: neodpovedal
7. Je pre Vás otec vzorom muža?
PETER: trochu
MIŠO: nie
OLIVER: v niečom áno, ale aj v niečom nie
DUŠAN: nie
ALEXANDER: áno
ROMAN: áno
KAROL: áno
8. Aký máte vzťah s otcom?
PETER: dobrý
MIŠO: celkom zložitý
OLIVER: celkom dobrý aj napriek občasným hádkam
DUŠAN: neodpovedal
ALEXANDER: skvelý
ROMAN: neodpovedal
KAROL: priateľský – rovnocenný
9. Aké vlastnosti si myslíte, že ste zdedili po otcovi?
PETER: humor
MIŠO: neodpovedal
OLIVER: netrpezlivosť, výbušnosť, snaživosť, zmysel pre humor
DUŠAN: všetky, dobré sa sformovali
ALEXANDER: šarm, ego, tvrdohlavosť
ROMAN: žiadne
KAROL: neodpovedal
10. Aký je Váš najkrajší zážitok s otcom?
PETER: je ich viac
MIŠO: neodpovedal
OLIVER: asi celé moje detstvo
DUŠAN: neodpovedal
ALEXANDER: turistiky v Tatrách
ROMAN: neodpovedal
KAROL: neodpovedal
11. Pamätáte sa na svoj prvý konflikt s otcom?
PETER: áno
MIŠO: áno
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OLIVER: nepamätám, bolo ich veľa
Dušan: neodpovedal
Alexander: asi slabo
ROMAN: neodpovedal
KAROL: neodpovedal
12. Prejavuje sa otec vo vzťahu k vám aj fyzickým kontaktom, objatí,
stiskom ruky, poklepaním po ramene a podobne?
PETER: áno
MIŠO: áno
OLIVER: občasne, nie až tak často
DUŠAN: neodpovedal
ALEXANDER: áno
ROMAN: neodpovedal
KAROL: áno

Zaujal nás fakt, že mnohí chlapci na otázky o vzťahu, zážitkoch, konfliktoch
buď odmietli odpovedať, alebo ich odpoveď bola tak strohá, že mala malú
výpovednú hodnotu. Aj skúsenosť ich triednej učiteľky dokresľovala situáciu
v rodinách študentov a ich vzťah s otcom. Podľa jej skúseností väčšina otcov
sa nezaujíma o školský prospech ich synov. Sú to práve matky, ktoré
pravidelne chodia na rodičovské stretnutia, pravidelne sa informujú u triednej
profesorky o správaní a o školských výsledkoch svojich synov. Aj keď je
jasné, že daná sonda pochádza iba z jednej triedy Strednej priemyselnej školy
v Bratislave, avšak aj podľa poznatkov triednej učiteľky je situácia na
stredných školách v rámci Slovenska takmer identická s týmito reakciami
chlapcov. Rovnaké skúsenosti máme z psychologického poradenstva. Aj keď
nie je možné robiť závery oprávňujúce nás na generalizáciu, je to predsa len
istý zdvihnutý prst upozorňujúci nás na určitú neistotu v uchopení mužskej
role v rodine v súčasnosti.
Zaujímali nás niektoré aspekty výchovných prístupov rodičov k ním ako ku
chlapcom. Chceli sme zachytiť možné rodové odlišnosti vo výchove chlapcov
a dievčat v rodine a ich prevalenciu v sledovaných rodinách chlapcov.
Rodičia chlapcov zdôrazňovali vo výchove predovšetkým vlastnosti, ktoré sa
vnímajú ako charakteristické pre mužov. V logickom kontexte sme sa
zaujímali o vnímanie otcov ako vzor mužnosti, otcovstva. Dostali sme viac
negatívnych odpovedí ako pozitívnych. Viac neutrálnych ako meritórnych
odpovedí sme dostali na otázku aký vzťah majú s otcom ( typu: dobrý, zložitý,
žiadny, ale aj vynikajúci, dobrý s občasnými hádkami). Postavenie otca
v sledovaných rodinách nám približujú odpovede chlapcov na otázku, aký je
ich najkrajší zážitok s otcom. Iba dvaja chlapci odpovedali na túto otázku.
Častejšie si pamätali na prvé konflikty s otcom, dostali sme aj odpoveď, že
tých konfliktov bolo veľa. V logickej súvislosti nás zaujímali citové prejavy
otcov v nami sledovanej skupine: objatie, pohladenie, stisk ruky, prípadne
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bozk na tvár. Viac chlapcov sa vyjadrilo pozitívne: otec im aj gestom, stiskom
rúk, prípadne objatím prejavil lásku, pochopenie. Ale niektorí chlapci sa
vyjadrili, že ich otec im neprejavuje náklonnosť, lásku objatím, pohladením
a podobne.
Pozitívne však na zistení je to, že napriek percipovaniu nie ideálneho
vzťahu medzi otcom a synom, tak chlapci nášho výskumného súboru vnímajú
otcovstvo ako významný aspekt zmyslu života. Vyjadrujú sa jednoznačne, čo
pre nich znamená byť mužom a to hlavne byť slušným, poctivým,
zodpovedným, schopným postarať sa o rodinu a byť jej oporou a hlavou. Rolu
otca chápu v jej multifunkčnosti – byť otcom, kamarátom, uživiť rodinu,
nesklamať dieťa a v pracovitosti. Akcentovali budúci obraz muža spojený
s jeho morálnym profilom, ktorý by chceli dosiahúť. Naši participanti si
uvedomujú odlišnosť mužskej a ženskej role hlavne na poli biologickej
odlišnosti, ale aj emocionálnej rozdielnosti a rozdieloch v myslení a v riešení
problémov v duchu - „chlapci viac myslia a dievčatá viac cítia“.
Záverom môžeme zhrnúť zistené poznatky do tvrdenia, že úloha otca
v rodine, vo výchove detí, v ich orientácii v živote i v budúcej profesii,
v emocionálnom sýtení synov, v príprave na budúce intímne ľudské vzťahy je
rovnako významná ako úloha matky vo výchove svojich dcér. Sociálny,
emocionálny a vzdelanostný rozvoj je rovnako v rukách otcov ako matiek. Ale
realita rodinných vzťahov nie je relevantná potrebám detí, mladých
dospievajúcich dievčat a chlapcov. Problém je predovšetkým v edukačnej
nepripravenosti, či už ide o možný nezáujem tých ktorí pripravujú filozofické
východiská našej školy na všetkých jej úrovniach, alebo opomenutie
dôležitosti venovať sa systematickej príprave na otcovstvo v meniacej sa
spoločnosti.

PROBLÉMOVÉ TYPY RODÍN
Ďalšia oblasť, ktorá nás v súvislosti s predmetným problémom týkajúcim sa
násiliu v partnerskom vzťahu dospievajúcich zaujímala, boli tzv. problémové typy
rodín. Ako už bolo vyššie uvedené, transgeneračný prenos sa vysokou mierou
premieta do budovania partnerstva, správania sa k partnerovi či už v čase
randenia, alebo v čase vzájomného spolužitia.
Pri klasifikácií foriem rodinného života sme sa opierali o dielo Z. Helusa (2004).
Základné typy rodiny môžeme charakterizovať nasledovne:
1/ Emocionálne preťažená rodina je charakteristická nedostatkom
citových väzieb k dieťaťu, nedostatkom komunikácie rodičov s dieťaťom
a nedostatkom sýtenia citových potrieb dieťaťa. Už zistenia HBSC
(Madarasová Gecková, 2019) ukazujú na nízku a stále sa znižujúcu
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frekvenciu komunikácie medzi rodičmi a deťmi. Rovnako tak absentujú
spoločné aktivity rodinných členov. Komunikácia medzi jednotlivými
členmi rodiny navzájom je nedostatočná, často sa obmedzujúca na
pokyny, príkazy a kontrolu.
2/ Protekcionárska rodina je rodinou, ktorá vysokou mierou a nekriticky
ochraňuje svoje dieťa. Často sme svedkami agresívneho, útočného
protektívneho správania zo strany rodičov napr. voči pedagógovi, keď ten
chce riešiť s rodičom nenáležité (napr. agresívne) formy správania sa
dieťaťa. Tzv. kosačkové rodičovstvo je používané na označovanie práve
nadmerného ochranárskeho správanie sa rodičov. Toto správanie však
môže viesť k odmietaniu prijatia zodpovednosti za svoj život v dospelosti.
Typickým príkladom je tzv. bumerangové rodičovstvo (Weise, 2019), kedy
rodičia naďalej plnia rodičovské povinnosti napriek tomu, že ich dieťa je už
dospelým. To sa odmieta osamostatniť a žije v domácnosti s rodičmi bez
prispievania na chod domácnosti a pod. Ľudovo sa často tento typ
fungovania nazýva „mama hotel“.
3/ Kognitívne preťažená rodina je typická tým, že dieťa je enormne
preťažené požiadavkami rodičov na jeho výkon v škole. Dôsledkom je
narastajúca kríza postoja žiaka ku škole, dokonca je meraný odpor ku
škole, ktorú žiaci vnímajú ako trest zo strany rodičov (Madarasová
Gecková, 2019). Podľa Z. Helusa (2004) ide o scholarizované detstvo,
kedy je dieťa rodičmi tlačené do návštevy rôznych mimoškolských aktivít
na úkor voľného času a regenerácie potrebnej pre dieťa. Ďalej sme
svedkami nárastu detí so syndrómom naučenej bezmocnosti (Seligman,
2011). Ide o syndróm, ktorý je spôsobený tým, že napriek maximálnemu
úsiliu dieťaťa dosiahnuť úspechy v škole alebo v mimoškolských
aktivitách, nedostáva sa mu uznanie za toto úsilie. Práve naopak, rodičia
stupňujú svoje požiadavky a nároky a výsledkom je rezignácia dieťaťa ako
jeden zo symptómov syndrómu naučenej bezmocnosti.
4/ Rodina závislá od médií má za dôsledok tak nízku komunikáciu rodiča
s dieťaťom, ako aj zvýšenie konzumného spôsobu života v rodine. Daná
hrozba je o to závažnejšia, že nákup prvých mobilných telefónov pre deti
sa posúva do nižšieho vekového pásma. Zároveň sme svedkami trávenia
voľného času s mobilným médiom u detí v predškolskom veku, čo ako
vieme, má neblahý dopad nielen na telesný vývin, ale aj na vývin
kognitívny, psychický a v neposlednom rade aj sociálny. Spomenuté
problémy sme bližšie rozobrali pri charakteristike generácie Z.
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NÁSILIE
Násilie (z latinského jazyka violentia = prudkosť, divokosť, násilnosť,
neriadený prejav sily) je často označované ako použitie donucovacích
prostriedkov voči niekomu využívajúc nátlak, vyhrážanie sa a pod. Násilie
predstavuje jeden zo závažných problémov, ktorý ohrozuje zdravie jednotlivca
a to naprieč vekovým spektrom. V každej životnej etape je človek ohrozený
násilným správaním inej osoby, alebo skupiny osôb či už sa to týka telesného,
psychického alebo sexuálneho násilia či zneužitia. Práve preto sa WHO (Svetová
zdravotnícka organizácia) venuje nielen diagnostike, ale aj prevencii násilia a to
naprieč kontinentami. Násilné správanie vo forme fyzickej bitky je najmä u 15ročných chlapcov na Slovensku jedným z najčastejších (Inchley et al., 2016).
Adolescenti pri zdôverení sa so šikanovaním v SR uvádzajú, že na prvom mieste
sú to rodičia, potom spolužiaci a nakoniec učitelia (Madarasová Gecková, 2019).
Výskumné zistenia HBSC taktiež odhalili klesajúcu tendenciu v sociálnej opore
rovesníkov a to tak u chlapcov ako aj u dievčat, čo poukazuje aj na vyššiu
individualizáciu jednotlivcov (Madarasová Gecková, 2019).
Tradičný prístup vysvetľujúci násilie hlavne v domácom prostredí je založený
na prácach R.J. Gellesa (1974) a M.A. Strausa (1977), ktorí sústredili pozornosť
odbornej verejnosti na symptómy násilia, aj vďaka meraniu násilia pomocou
dotazníka na to zostrojeného. Práve R.J. Gelles (1974) upozornil na vysoký
výskyt násilia v Amerických rodinách v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho
storočia. Obeťami násilia zo strany muža v domácnosti boli hlavne ženy. Pri
porovnaní výsledkov výskumu v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia
s predchádzajúcimi dátami bol zistený pokles domáceho násilia zo strany muža,
avšak nárast násilia páchaného ženami na mužoch. Aj keď samotné zistenia boli
kritizované pre nedostatočne citlivý diagnostický nástroj, aj tak faktom zostáva,
že násilie v domácnosti sa vyskytovalo a vyskytuje aj v súčasnosti. Kritika bola
vznesená k meraniu kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré nám nie vždy presne
ukážu výsledok sledovaného javu, keď dve facky sú rovnako počítané ako dva
útoky nožom (Dobash & Dobash, 1992, 1998). Kvantita sledovaného problému
nám nedokáže odhaliť jeho závažnosť a hlavne konzekvencie. Významné však
na tomto počine je to, že na jednej strane autori upriamili pozornosť na násilie
páchané v rodine a na strane druhej aj na sledovanie relevantných rizikových
faktorov. Tými sú hlavne: násilie v detstve, nedostatočná sociálna opora
a sociálna akceptácia násilia.
Často je aj v súčasnosti nastolená otázka, či dieťa uderiť, alebo nie. Podporu
tým, ktorí sú za občasnú facku či dokonca bitku, dáva rozšírený mýtus: „facka je
viac ako slovo“. To je síce pravda, ale pravdou je aj to, že fackou, či dokonca
bitkou dieťa emočne zraňujeme. Ďalším problémom je, že z jednej facky je
neskôr faciek viac a násilie má stupňujúcu tendenciu, a to už nehovoríme
o budovaní toxického vzťahu medzi rodičom a dieťaťom, ako aj o nepriaznivom
dopade na osobnostný a sociálny vývin dieťaťa týkajúci sa hlavne jeho identity,
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sebavedomia, sebahodnotenia, sociálnej empatie, komunikačných spôsobilostí,
reziliencie (t.j. schopnosti zvládať záťažové situácie) a pod.
Za ďalšie rizikové faktory vzniku násilia v rodinnom prostredí sú často
uvádzané: nízky sociálno-ekonomický status, nízke vzdelanie, nedostatočný
príjem, kriminálna minulosť partnera/ky, nezamestnanosť a pod. (Straus, 1990;
Šramová, 2004). Medzigeneračný prenos, či tzv. cyklus násilia, je často
označovaný ako jeden z možných príčin páchania násilia v rodine a jeho
zdôvodnenie je opreté o observačné učenie A. Banduru (1986). Autor vo svojej
teórii sociálneho učenia kládol dôraz na primárne zdroje sociálneho učenia,
ktorými sú: rodina, kultúra, subkultúra a médiá. Tieto sociálne inštitúcie sú podľa
A. Banduru zodpovedné za násilie, keďže jedinec sa vďaka modelovaniu,
identifikácie či napodobňovania učí vzorcom správania. A ak sú tieto vzorce
násilného, agresívneho charakteru, ktoré jedinca počas jeho primárnej
socializácie obklopujú, tak výsledkom je jeho agresívna forma správania sa. Aj
keď bola táto koncepcia vysokou mierou kritizovaná a bolo popreté tvrdenie, že
násilie sa môže prenášať z pôvodnej rodiny do rodiny nastávajúcej (Kaufman &
Ziegler, 1987), aj tak je násilné sociálne prostredie, ktoré jedinca obklopuje,
považované za jeden z významných rizikových faktorov násilia páchaného
v rodinnom prostredí. A tiež násilia vo vzťahu počas adolescentného obdobia.
Nemôžeme teda hovoriť o kauzalite, t.j že za každých okolností sa násilie
prenesie do budúceho vzťahu, ale o jednom z rizikových faktorov daného
správania.
Pozornosť sa rovnako sústreďuje k obeti násilia a tzv. naučenej bezmocnosti
(Seligman, 2011), t.j. nenachádzania východiska obete z násilného kruhu,
výsledkom čoho je rezignácia obete násilia. L. Walkerová (2017) opisovala
priebeh cyklu násilia, ktorý sa vyznačuje epizódami medzi partnermi a má stále
sa opakujúce fázy:
1. Fáza vytvárania a zvyšovania napätia zo strany agresora, čím si
agresor legitimizuje svoje agresívne konanie. Intenzita aj frekvencia
výskytu agresívnych prvkov v správaní má stupňujúcu tendenciu.
2. Fáza výbuchu, zlosti, počas ktorého napätie vyvrcholí.
3. Fáza predstieraného či skutočného zmierenia, ktorá je označovaná ako
fáza tzv. medových týždňov. Agresor počas tejto fázy obeti sľubuje, že
zmení svoje správanie, prípadne prináša drobné darčeky a obeť verí, že
prichádza zmena. Avšak najčastejšie opätovne nastupuje fáza 1.
Keďže feministická analýza násilia voči ženám sa dôkladne venovala
vysvetleniu patriarchátu ako sociálnemu a kultúrnemu mechanizmu, ktorým sa
nielen že ospravedlňovalo, ale aj podporovalo násilie páchané na dievčatách
a ženách, preto si ju na tomto mieste bližšie popíšeme.
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Patriarchát (z lat. pater – otec a gr. archein – vládnuť) je stupeň vo vývoji
spoločnosti, v ktorej má muž vedúcu úlohu tak v samotnom systéme spoločnosti,
ako aj vo vláde, rodine a pod. Žene po stáročia bola pridelená rola slúžiacej,
podriadenej osoby mužovi a deťom bez možnosti vzdelávania sa, rozhodovania
o veciach verejných, bez práva voliť a pod. Tak náboženské ako aj kultúrne
chápanie dominantného vzťahu mužov k ženám sa pretavilo aj do chápania
manželského zväzku, v ktorom má mať muž dominantnú moc nad manželkou
a deťmi (Allen, 2013). Tieto starodávne názory pretrvávali dlhé storočia
v západnej legislatíve, náboženstve, politickej histórii už od rannej Románskej
histórie a dávali podporu násiliu proti ženám ako rozšírenie dominancie
a kontroly manželov nad manželkami (Dobash & Dobash, 1979).
Podľa štúdií sledujúcich rodovú rovnosť a násilie na ženách, keď rodová
rovnosť bola vyjadrovaná vzdelaním, ekonomickým príjmom, sa ukázalo, že tam,
kde bol vzťah medzi ženami a mužmi nerovnomerný, bol vyšší výskyt násilia
páchaného na ženách (Vieraitis & Williams, 2002). Autor upozorňuje na fakt, že
jednoduché štrukturálne reformy postavenia žien zamerané na znižovanie
úrovne nerovnosti v hospodárskej a politickej oblasti neznižujú násilie páchané
na ženách. Avšak sme presvedčené, že je to jeden z dôležitých kamienkov do
mozaiky komplexného uchopenia problematiky. Ďalšie naše presvedčenie je aj
v tom, že je potrebné riešiť danú problematiku systémovo s dôrazom na menenie
negatívnych, patriarchálne orientovaných postojov v spoločnosti. Násilie
v párových vzťahoch totiž nie je založené iba na faktoroch týkajúcich sa samotnej
štruktúry osobnosti či rodinnej výchove, ale aj na kultúrnych zvyklostiach.
Výskumné štúdie nezápadných krajín dokumentujú vzťah medzi
patriarchálnymi postojmi presne definovanými genderovými rolami tak v rodine
ako aj v celej spoločnosti a násilím v partnerstve (Haj-Yahila, 2003).
Manifestovanie patriarchátu tým, že sa akceptuje, či odporúča bitie ženy ako
prejav dominantného postavenia muža v rodine, je dokumentované vo viacerých
výskumných štúdiách. Autor zároveň upozorňuje na to, že sú to práve muži, ktorí
benefitujú z noriem postavených na patriarchálnych princípoch. Žena je v takejto
spoločnosti vychovávaná k poslušnosti a k prijatiu pasívnej, submisívnej role
v partnerstve ako súčasť jej života a existencie, čo sťažuje v prípade násilia na
nej páchaného jej partnerom, pomoc z vonku (Ahmad et al., 2004). Podpora
stereotypov a predsudkov zo strany spoločnosti, ktorá nazerá na ženu ako na
tzv. nie kompletného človeka s tolerovaním násilného správania sa voči nej, je
dokumentované napr. aj v Etiópii (Allen & Ni Raghallaigh, 2013). Podľa autorov
problém vzniká už pri narodení, keď rodina má iné očakávania týkajúce sa
chlapca na rozdiel od dievčaťa. Dievča je po príchode na svet označované ako
menej hodnotné a predurčené k násiliu páchaného na nej, zatiaľ čo príchod
chlapca sa vo veľkom oslavuje. Viac o uznávaní, pretláčaní patriarchálnych
hodnôt a postojov, ktoré vytvárajú živnú pôdu pre podporu násilia voči ženám
a negatívne tak ovplyvňujú partnerské vzťahy, je možné sa dozvedieť práve

48

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie
z feministického výskumu. Ten je opretý o feministické teórie, ktoré kladú dôraz
na to, že sociálna realita je rodovo podmienená a preto je dôležité identifikovať
rodové aspekty danej reality. V prípade, že v spoločnosti je kladený dôraz na
patriarchálne usporiadanie sociálnej reality, potom nemôžeme byť prekvapení,
že muži očakávajú v partnerstve dominanciu a od žien pasivitu (Allen, 2013).
Takto genderovo diferencované vzorce správania ľahko vedú mužov k vytvoreniu
predstáv o správaní sa muža a ženy v partnerstve, ktoré si počas socializačného
procesu osvojovali. Ak však v realite správanie ženy nie je v súlade s vytvoreným
obrazom, tak to môže viesť k agresívnym stratégiám tak voči ženám ako aj deťom
(Birns et al., 1994). Spôsoby a cesty, vďaka ktorých sa postoje vytvárajú, je
možné taktiež využiť aj k ich zmene. Máme na mysli hlavne prostredie školské
a prostredie mediálne. Práve preto sú súčasťou tejto publikácie marketingovokomunikačné sociálne kampane (uvedené v závere publikácie), ktoré majú plniť
funkciu hlavne primárnej prevencie. Médiá sú dôležitými kanálmi prenosu ako aj
dôležitou socializačnou inštitúciou spolu so školským prostredím. Preto sme tieto
dva dôležité prvky spojili, aby vytvorili synergický článok, ktorý považujeme za
kľúčový pre plnenie primárnej prevencie na poli násilia vo vzťahoch
u dospievajúcich.
Ako pracovať s negatívnymi postojmi, ku ktorým zaraďujeme stereotyp,
predsudok a diskrimináciu, nám ponúkajú autori V. Seiler a B. Seilerová (1997).
Obaja rozlišujú tri typy tolerancie: disjunktívnu, konjuktívnu a synergickú.
Disjunktívna tolerancia sa prejavuje tak, že osobnosť je ľahostajná k životným
podmienkam druhej osoby. Svojim spôsobom môžeme hovoriť o egoistickom
životnom postoji jednotlivca. Konjuktívna tolerancia sa vyznačuje tým, že
jednotlivci hľadajú tie oblasti, ktoré ich spájajú a nie tie oblasti, ktoré ich rozdeľujú.
Na základe týchto spoločných oblastí tolerujú prípadné odlišnosti u iných ľudí.
Pre synergickú (syntéznu) toleranciu je príznačné, že vychádza z jedinečnosti
každého jednotlivca, kultúry. Synergiou rôznorodých kultúr, alebo typov
osobností, sa podľa tejto koncepcie vytvárajú nové prvky, ktoré prekračujú rámec
jednotlivých kultúr, ktoré sú definované prostredníctvom hodnotových systémov,
či životnými skúsenosťami jednotlivcov.
V ďalšej časti si predstavíme ohrozenie človeka násilím počas životného
cyklu. Ak sa bližšie pozrieme na obrázok č. 1, tak vidíme, že deti sú najviac
ohrozené syndrómom CAN (t.j. Child Abuse and Neglect – syndrómom týrania
a zneužívania). Ide o syndróm, t.j. súbor príznakov, ktoré sa objavujú dôsledkom
zvyčajne úmyselného ubližovania dieťaťu najčastejšie jeho vychovávateľmi, teda
osobami, ktoré majú dieťa chrániť (Šramová, 2004). Zneužívanie dieťaťa (Child
Abuse) zahŕňa tak násilie fyzické, psychické ako aj sexuálne. Zanedbávanie
dieťaťa (Child Neglect) sa objavuje hlavne vtedy, keď dieťa žije v nepodnetnom
prostredí a v ňom dochádza k narušeniu jeho telesného a psychického vývinu.
Zanedbávanie dieťaťa zahŕňa v sebe výchovné zanedbanie týkajúce sa bežných
hygienických návykov, výživy, dohľadu, ochrany dieťaťa pred úrazom, psychické,
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sociálne a emocionálne násilie (Dunovský et al., 1995). Zanedbávanie dieťaťa je
výsledkom odopierania potravy, hygienickej a lekárskej starostlivosti, podávanie
príliš malých alebo príliš veľkých dávok liekov, ignorovanie potreby psychickej
podpory a pomoci (Šramová, 2004).
V období dospievania je jedinec ohrozený:
-

rovesníckym násilím, ktoré zahŕňa šikanovanie, kyberšikanovanie,
skupinové násilie a bitky
suicidálnym správaním
násilím v intímnych vzťahoch mladých ľudí
sexuálnym násilím.

V období dospelosti a v seniorskom veku je jedinec najviac ohrozený:
-

-
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suicidálnym správaním
násilím v partnerských a manželských vzťahoch
násilím zo strany skupín či jednotlivcov, a to tak zo strany rodinných
príslušníkov ako aj mimo rodinného zväzku. Príkladom je násilie
páchané na starších ľuďoch ich deťmi, či inými príbuznými, susedmi
a pod., ktoré môže mať aj formu vykorisťovania, t.j. sústavného
zneužívania postavenia osoby, ktorá sa o seniora stará, za účelom
obohatenia sa na úkor seniora.
obťažovaním, t.j. opakovaným a dotieravým požadovaním vecí,
majetku, služieb, ale aj emocionálnym, telesným či sexuálnym
zanedbávaním, či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti seniorovi nie je
poskytnutá potrebná starostlivosť zo strany páchateľa.
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Obr. 1: Formy násilia počas životného cyklu človeka podľa Centers for Disease Control
and Prevention, Division of Violence Prevention
https://www.cdc.gov/violenceprevention/publichealthissue/index.html

Keďže obsahom tejto publikácie je násilie v párových vzťahoch
u dospievajúcich, tak sa na tomto mieste viac zameriame na detstvo a mládež vo
vzťahu k predostretej problematike.
Násilie, ako už bolo spomenuté vyššie, je nesmierne závažný signifikantný
faktor vývinu osobnosti a to hlavne u detí a mladých ľudí. Je dôležité si uvedomiť,
že násilie má nepriaznivý vplyv nielen na ich sebapoznávanie, ale aj na
sebahodnotenie a sebacit. Obraz seba ako osobnosti, ktorá si nedôveruje, ktorá
nenachádza pevnú väzbu, pevné pripútanie, sa pretavuje do nízkeho
sebavedomia pochybností o sebe, ale aj do nedôvery voči iným osobám.
Adolescentné násilie v partnerských vzťahoch odkrylo vážnosť situácie
s upozornením na zdravotné problémy akými sú napr. depresia, anxieta, nízke
sebahodnotenie, alkoholová a drogová závislosť, nechránený sexuálny styk,
problémy rasistického charakteru, heterosexizmu a sily použitej voči obetiam
násilia, ktorými boli hlavne dievčatá (Taquette, Monteiro, 2019).
Nepriaznivé zážitky z detstva (Adverse Childhood Ecperiences, ACEs) sú
potencionálne traumatické udalosti, ktoré sa objavujú dieťaťu od narodenia až do
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17 rokov života (CDC, 2019). Podľa štatistík spomenutého centra až 62%
dospelých uvádza, naprieč 23 štátmi USA, že počas detstva mali skúsenosť
s nepriaznivými zážitkami, ktoré negatívne ovplyvnili ich zdravie, wellbeing,
edukáciu, ako aj životné príležitosti. K zdravotným rizikám sú často uvádzané:
obezita, diabetes, depresia, suicidálne pokusy, postraumatický stresový
syndróm, poruchy srdca, rakovina a infarkt.
Je známe, že vystavenie dieťaťa dlhodobému toxickému stresu poškodzuje
endokrinný, nervový a imunitný systém (Shonkoff & Garner et al., 2012). Aj podľa
autorov toxický stres ovplyvňuje kognitívne funkcie, a to hlavne pozornosť,
učenie, rozhodovací proces ako aj impulzívnosť v správaní a emocionalitu. K nim
sa pridružuje zdraviu rizikové správanie v podobe holdovaniu alkoholu, fajčeniu,
drogám, predčasná sexuálna aktivita a suicidálne pokusy. Obrázok č. 2
zachytáva vplyv nepriaznivých zážitkov v detstve na rizikové správanie,
psychické problémy a vážne zdravotné problémy, ktoré môžu viesť až k smrti.
Nepriaznivé zážitky v detstve majú tak jednoznačne vplyv na zdravie a kvalitu
života jednotlivcov a to nielen počas doby, kedy je jedinec vystavený násilnému
prostrediu, ale aj v jeho budúcnosti.

Obr. 2: Vplyv nepriaznivých zážitkov v detstve na rizikové správanie a zdravie: podľa
Centers for Disease Control and Prevention, Division of Violence Prevention
https://www.cdc.gov/violenceprevention/publichealthissue/index.html
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Násilie sa rovnako nepriaznivo premieta do kvality partnerských vzťahov
v dospelosti, do vývinu intimity, sexuality a rodovej identity. Jednoznačne
môžeme určiť individuálne rizikové faktory problémov v intímnych párových
vzťahoch. Násilník má zvyčajne nízke sebavedomie, agresívne, často aj
delikventné správanie, nedokáže riešiť problémy nenásilnou cestou, je emočne
nestály a prítomné sú často impulzívne reakcie (CDC, 2019). V partnerstve sa
zároveň prejavujú časté konflikty, napätia, žiarlivostné scény a prenasledovanie.
Pri prenasledovaní sa zastavíme a opíšeme si ho bližšie, keďže mnohokrát
prenasledovaný partner dlhodobo nepripisuje konaniu partnera vážnosť.
Dokonca dané prejavy považuje za prejavy lásky a záujmu. Ide hlavne o:
-

nezvyčajné opakujúce sa neočakávané telefónne volania, prípadne
textové či hlasové správy
opakujúce a neočakávané e-maily, prípadne správy na sociálnych
sieťach
sledovanie partnera z určitej vzdialenosti
sledovanie partnera za pomoci kamery, GPS a pod.
sledovanie obsahu mobilného telefónu, PC a pod.
frekventované návštevy „pozretia“ partnera na pracovisku či v škole,
hoci partner si to neželal
kontrolovanie osobných vecí patriacich partnerovi a pod. (CDC, 2019).

Agresor zvyčajne využíva nie jednu, ale viacero vyššie spomínaných taktík
s cieľom zastrašiť svoju „obeť“, vybudovať silnú závislosť na agresorovi
a zároveň bezmocnosť obete. Ďalej agresor využíva expresívnu formu
psychického násilia (napr. ponižovanie), ako aj kontroluje financie, priateľov (aj
na sociálnych sieťach), reprodukčné, prípadne sexuálne zdravie partnerky,
napriek jej nesúhlasu, podáva falošné informácie obeti s cieľom zvýšiť
pochybnosti o jej pozornosti, pamäti, mentálnom zdraví a pod.
Podľa výsledkov výskumného sledovania je až jedna zo štyroch žien a jeden
z desiatich mužov obeťou sexuálneho, telesného násilia zo strany intímneho
partnera počas ich spoločného života, čo je skutočne vysoká frekvencia výskytu
(CDC, 2019).
Ak sa bližšie pozrieme na sexuálne násilie, tak je ohromujúce, že sexuálne
násilie začína veľmi skoro, a to medzi 11. až 17. rokom života, pričom nie sú
zriedkavé prípady, kedy je obeť sexuálneho násilia mladšia ako desať rokov.
Sexuálne násilie zahŕňa tak telesnú ako psychickú formu násilia spojenú
s depresiou, anxietou a suicidálnymi myšlienkami. Konzekvencie môžu mať
chronický charakter zahŕňajúci v sebe tak posttraumatickú stresovú reakciu, ako
aj rôzne gynekologické, žalúdočné, kardiovaskulárne a sexuálne zdravotné
problémy (CDC, 2019).
Suicidálne správanie, ktorého hlavnou príčinou boli konflikty a problémy
v rodine či v škole, je treťou hlavnou príčinou smrti u 15. - 19.- ročných mladých
53

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie
ľudí v SR. Len v jednom roku si vzali život štyria pubescenti do 14 rokov (dvaja
chlapci a dve dievčatá) a 15 adolescentov si vzalo život vo veku 15 -19 rokov.
Pričom jedinci do 14 rokov sa pokúsili o samovraždu 38-krát a od 15 rokov
a starší sa pokúsili siahnuť si na život až v 95 prípadoch (Smatanová, 2019).
Materiály, ktoré upozorňujú na problematiku násilia, kladú dôraz na to, že až
jeden zo štyroch adolescentov má každý rok skúsenosti s verbálnym, telesným,
emocionálnym či sexuálnym násilím vo vzťahoch (tzv. dating violence) (CDC,
2019). Ak sa na štatistiku pozeráme cez genderove diferenciácie, tak zistíme, že
sa to týka jednej z piatich dievčat a jedného z desiatich chlapcov. Aj keď
štatistické dáta pochádzajú z iného kultúrneho prostredia (USA), nie je možné
tieto údaje brať na ľahkú váhu. Prieskumy, ako aj pedagicko-psychologické
skúsenosti autoriek tejto publikácie hovoria, že je to rovnako vážny a častý
problém aj v našom spoločenstve, aj keď nemáme reprezentatívne dáta výskytu
daného javu v SR. Násilie v intímnych vzťahoch mladých ľudí, ktorí spolu chodia,
je často diskutovanou témou na základných ako aj stredných školách. Sme
svedkami hlavne násilia voči dievčatám a mladým ženám zo strany chlapcov,
mladých mužov, ale aj starších mužov voči dievčatám.
Téma násilia vo vzťahoch je nesmierne citlivá a nezriedka ten, kto je obeťou
násilia partnera, má tendenciu dlhodobo skrývať znaky násilia a dokonca
ospravedlňovať násilné konanie svojho partnera. Typické prejavy obete násilia
vo vzťahoch sú:
-

-

-
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obeť ospravedlňuje obmedzujúce, zraňujúce správanie partnera voči
svojej osobe
obeť stráca záujem o činnosti, ktoré predtým s radosťou vykonávala
obeť preruší kontakty s priateľmi, prípadne aj s členmi rodiny a stáva
sa viacej izolovaná
agresor ponižuje obeť v prítomnosti ostatných ľudí
agresor je extrémne žiarlivý a sleduje ostatných veľmi ostražito, hlavne
keď iní venujú pozornosť jeho partnerke/partnerovi
agresor sa snaží izolovať svojho partnera/ku od rodičov po
emocionálnej stránke a aj po stránke fyzickej. Nie sú nezvyčajné
nahováranie obeti, že rodičom na ich synovi/dcére nezáleží a nemajú
ho/ju radi
agresor neustále kontroluje správanie svojej partnerky/partnera,
neprestajne jej/jemu telefonuje, píše, dožaduje sa informácie s kým
práve je a čo práve robí
agresor navštevuje svoju partnerku/ partnera v práci či v škole s cieľom
kontrolovať s kým je v kontakte
obeť násilia v partnerskom vzťahu pri upozornení okolia o nenáležitom
správaní sa partnera k nej/k nemu má tendenciu veci zľahčovať
a dokonca obracať na žart
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-

agresor často mení nálady, svoju impulzívnosť si vybíja na
predmetoch, ktoré má po ruke (rozbitie taniera, misky, pohára a pod.)
obeť má často zranenia, ktoré vysvetľuje svojou nešikovnosťou, hoci
páchateľ týchto zranení je známy.

Zarážajúci a teda aj vysoko ohrozujúci sa javí fakt, že až štvrtina
adolescentov sa domnieva, že obete násilia vo vzťahu nevyhľadávajú žiadnu
pomoc, pretože sa domnievajú, že oni sami situáciu zvládnu a aj tak im iný
jedinec nedokáže pomôcť, pretože neporozumie ich čisto osobnému,
intímnemu vzťahu (Madkour et al., 2016). Rovnako tak priznávajú, že sa
domnievajú, že obete násilia vo vzťahu sa nepriznávajú rodičom preto, že sa
obávajú prehnanej reakcie z ich strany, či už sa to týka zákazom kontaktu
s agresívnym partnerom, alebo hľadaním odplaty a pod. Podľa autorov
adolescentné dievčatá sa domnievajú, že dievčatá, ktoré sú obeťami násilia
vo vzťahu sa obávajú priznať svojim priateľkám. Ako dôvod uvádzajú, že by
ich priateľky nepochopili a dokonca ich označili za hlúpe. Chlapci si zasa
myslia, že dôvodom, prečo sa obete násilia vo vzťahu nezdôveria svojim
priateľom je ten, že by ich označili za slabochov a zjavne by dostali
odporúčanie opustiť takýto vzťah, čo však podľa nich nie je až také
jednoduché. Neochota oznámenia násilia bola odôvodnená aj uvedomením
si ďalších konzekvencií, t.j. sekundárnej viktimizácie zo strany iných inštitúcií.
Obava z opätovnej traumatizácie tak blokuje obrátenie sa obete násilia vo
vzťahu na kompetentné organizácie, prípadne odbornú pomoc zo strany
odborníka (napr. školský psychológ, poradca, učiteľ a pod.).
Ak sa pozrieme bližšie na osoby, ktorým sa obeť násilia vo vzťahu zdôverí,
tak ich môžeme rozdeliť do nasledovných troch hlavných zdrojov sociálnej
pomoci (Madkour et al., 2016):
1/ rovesníci tvoria podľa 67% adolescentov dôležitú sieť pomoci v danom
probléme. Ide o primárny zdroj pomoci prejavujúci sa v empatickom
prístupe spojenom s dôverou a prístupe bez odsúdenia. Rovesníci sú
nápomocní aj tým, že dokážu poskytnúť rady alebo aj útechu. Menej
adolescentov je presvedčených o tom, že by priatelia boli nápomocní
v priznaní sa rodičom alebo pri konfrontácii s agresorom násilia vo
vzťahoch.
2/ rodinní príslušníci sú pre takmer 43% adolescentov významnou
zložkou pomoci počas skúseností s násilím vo vzťahu. Podľa
adolescentov od rodičov je možné očakávať vyššiu aktivitu v porovnaní
s priateľmi, prípadne rovesníkmi. Odporúčanie zdôveriť sa rodičom sa
v niektorých prípadoch spájalo aj s pomocou rodičov riešiť daný problém
právnou cestou, prípadne priamo s agresorom či jeho rodinou. Adolescenti
sa taktiež zhodli v tom, že rodina im môže poskytnúť nielen silnú sociálnu
oporu, ale dať aj dôležité životné rady ako situáciu riešiť. Pripustili aj to, že
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od blízkosti, vzájomných vzťahov adolescenta s jednotlivými členmi
rodiny, závisí stupeň ich pomoci. Dôvod, prečo by nevyhľadali pomoc
u rodičov bol napr. ten, že by ich nechceli „sklamať“, prípadne sú
presvedčení o tom, že rodičia im nerozumejú, prípadne sa nezaujímajú
o život, prežívanie svojho dospievajúceho dieťaťa.
3/ iní dospelí, ktorých adolescenti uvádzali ako osoby, ktorým by sa
v prípade potreby zdôverili s násilím vo vzťahu, sú hlavne: učitelia
a poradcovia (napr. školský psychológ, poradca prevencie násilia,
sociálny pracovník na škole a pod. ).
V ďalšej časti publikácie sa bližšie pozrieme na v súčasnosti narastajúcu
formu násilia u mladých ľudí, a to na kybernetické násilie.

KYBERNETICKÉ NÁSILIE
Kybernetické násilie má niekoľko foriem, pričom najznámejšia je práve forma
kybernetického šikanovania. Je zároveň aj jednou z rýchlo sa rozvíjajúcich
a rozmáhajúcich sa foriem násilného správania, ktorú môžeme nájsť v správaní
sa k partnerovi v období dospievania. Ide o používanie elektronických
informačných kanálov a komunikačných technológií (napr. formou e-mail, SMS,
messenger, tvorbou falošných webových profilov s cieľom diskreditovať určitú
osobu/skupinu osôb a pod.) k šikanovaniu formou ponižovania, vyhrážania sa
prípadne inej formy zneužívania jednotlivcom alebo skupín prostredníctvom
osobných útokov. Inými slovami, kyberšikanovanie je použitie počítačových
systémov k začatiu, podpore, alebo hrozbe násilia proti jednotlivcom. Pritom
daná hrozba môže mať podobu tak telesnej, sexuálnej, psychickej ako aj
ekonomickej formy násilia. Na rozdiel od klasickej formy šikanovania je
kyberšikanovanie anonymné, nemá formu telesného, ale duševného násilia a je
taktiež opakované (McKenna & Bargh, 2000; Ybarra & Mitchell, 2004). Toto
všetko zvyšuje nebezpečnosť jeho dopadu na obeť/obete.
Podľa štúdií, ktoré sa realizujú opakovane od roku 2010 (EU Kids Online) sa
ukazuje, že jedno z piatich detí malo skúsenosť s nejakou formou kybernetického
šikanovania. Z výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, 2013), ktorý
bol zverejnený v roku 2013 vyplýva, že každá desiata žena vo veku nad 15 rokov
už zažila nejakú formu kybernetického násilia. Ako uvádza správa Európskej
komisie v Štrasburgu z roku 2018, ktorá mapovala štúdie venované
kybernetickému násiliu, tak práve deti a ženy sú najčastejšími obeťami násilia
v kybernetickom priestore (T-CY, 2018). V tejto súvislosti si treba uvedomiť aj
fakt, že deti a dospievajúci sú ohrození tak primárne (ako obete kybernetického
šikanovania prostredníctvom elektronických médií), ako aj sekundárne. A to
prostredníctvom médií, ktoré ukazujú násilie ako „normálne“ správanie sa
v interpersonálnom kontakte. Napríklad ak v reklamách je použité násilie, ktoré
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má podobu znásilnenia, prípadne sa končí smrťou a pod. Jedným z príkladov je
aj kampaň Calvin Klein Jeans, v ktorej sú zábery znázorňujúce mužov
skláňajúcich sa nad ženou (Lara Stone) v polohe asociovanej so znásilnením,
obr. 3).

Obr. 3: Kampaň Calvin Klein Jeans. Prevzaté z http://fashion.telegraph.co.uk/newsfeatures/TMG8079783/Calvin-Klein-ads-featuring-Lara-Stone-ordered-to-be-taken-down-inAustralia.html

Správa o online násilí upozorňuje aj na závislosť od počítačových systémov,
ktoré má podobu tak telesného, psychického ako aj ekonomického násilia. Tu sa
môžeme stretnúť s určitými typmi kybernetickej kriminality, čo je označované ako
kybernetické násilie: ilegálny vstup do intímnych osobných dát, deštrukcia dát
a pod. (T-CY, 2018). V ďalšej časti publikácie sa budeme viac venovať typom
kybernetického násilia, ktoré sa týka násilia v párových vzťahoch.

Typy kybernetického násilia
Ak sa pozrieme podrobnejšie na typy kybernetického násilia, ktoré súvisia
s násilím v partnerských vzťahoch, tak sú to hlavne nasledovné typy:
kybernetické obťažovanie a kybernetické prenasledovanie.
1. Kybernetické obťažovanie
Kybernetické obťažovanie má širokú škálu kybernetického násilia, ktoré
zahŕňa opakované obťažovanie vedúce k emočnému stresu, strachu a obavám
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z telesného ubližovania (T-CY, 2018). Kybernetické obťažovanie môže mať
podobu (EIGE, 2017):
- nevyžiadaných e-mailov, textových či online správ so sexuálnym
obsahom
- neprimeraných či urážlivých útokov na sociálnych či internetových
diskusných skupinách
- vyhrážania sa fyzickým/sexuálnym útokom; nenávistného prejavu
zahrňujúceho očierňovanie, urážanie, vyhrážanie sa niekomu na
základe jeho identity či hodnotového postoja.
Kybernetické šikanovanie (cyberbullying) je často označované ako forma
kybernetického obťažovania, ktoré u dospievajúcich a dospelých má často
podobu kybernetického špehovania (cyberstalking), vylúčenia jedinca so
sociálnej skupiny, alebo vyhrážok typu tzv. pomsty pornografického charakteru
(Notar, Padgett & Roden, 2013). Podoba kybernetického šikanovania je aj
falšovanie identity šírenej online, obťažovanie, vydieranie, alebo šírenie
obrazového materiálu majúceho intímny charakter (El Asam & Samar, 2016).
Kybernetické šikanovanie môže navádzať k sebapoškodzovaniu, či dokonca
až k suicidálnemu správaniu. Nedávnym príkladom bola výzva „Blue Whale“
(Modrá veľryba), videohra, kde účastníci po prihlásení sa na webovej stránke
dostávajú 50 úloh, ktoré musia splniť počas nasledujúcich 50 dní. Hneď na
stránke je upozornenie, že hra nie je vhodná pre PC, ale len cez mobilné
zariadenie typu tablet alebo mobil. Úlohy totiž zahŕňajú aj aktivity ako je
sledovanie videa s mimoriadne násilným obsahom, alebo zhotovenie si selfie na
nebezpečných, až životu ohrozujúcich miestach (napr. na vrchu a okraji vysokej
budovy, blízko železnice, diaľnice a pod.) A poslednou úlohou je spáchať
samovraždu (T- CY, 2018).
Nedobrovoľná pornografia je ďalšou formou kybernetického obťažovania.
Označuje sa tiež ako kybernetické vykorisťovanie, či „porno z pomsty“ (revenge
porn). Má podobu online šírenia fotografií či videí, ktoré zobrazujú sexuálny styk,
pričom zobrazované osoby nedali k takémuto šíreniu súhlas (EIGE, 2017). Ide
hlavne o fenomén, ktorý sa týka partnera v intímnom vzťahu, ktorí šíri materiál za
účelom poníženia, alebo zastrašovania obete. Páchateľmi sú zväčša bývalí
partneri/partnerky zobrazovaných osôb, avšak môže ísť aj o páchateľov, ktorí sa
k daným snímkam dostali nezákonnou formou (napr. preniknutím do počítačov,
či mobilných zariadení obetí).
Kybernetické šikanovanie je často spojované so sociálnymi médiami, a to
hlavne s YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snap Chat, WhatsApp.
Prostredníctvom daných médií je možné ľahko a anonymne posielať útočné,
urážlivé či hroziace správy, obrazy a iné audiovizuálne materiály. Dopad
takéhoto počínania na obeť je obrovská a v niektorých prípadoch ukončená
samovraždou (T-CY, 2018).
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2. Kybernetické prenasledovanie
Narušenie súkromia vplyvom informačných a komunikačných technológií má
niekoľko foriem. Môže ísť o vniknutie do počítača inej osoby, odhalenie, prípadne
manipulácia s jej intímnymi osobnými údajmi, zverejnenie týchto údajov (doxing),
ukradnutie identity, impersonalizácia a pod. Ďalšou formou je práve
kybernetické prenasledovanie. Ide o prenasledovanie formou e-mailov, SMS
alebo online správ, ktorých obsah je zväčša urážlivý, výhražný, alebo inak
zastrašujúci (T-CY, 2018). Cieľom takéhoto správania je vyvolanie strachu,
obavy, či rozrušenie obete kybernetického prenasledovania (EIGE, 2017). Ide
zväčša o akt pomsty, poníženia alebo získania peňažného zisku (T-CY, 2018).

KYBERNETICKÉ NÁSILIE VO VZŤAHOCH
V dnešnej digitálnej dobe sa do popredia dostáva aj kybernetické násilie vo
vzťahoch, ktoré sa často spája s ostatnými formami násilia vo vzťahoch (Smith
et al., 2008; Hancock, Keast & Ellis, 2017) a tým sa násilie stupňuje, získava
sofistikovanú, vysoko nebezpečnú hladinu. Ide o formu zneužívania, hrozieb
a obťažovania partnera vo vzťahu za pomoci technológií alebo iných foriem
nových médií akými sú sociálne siete, SMS správy, či e-maily (Zweig, Dank,
Yahner, & Lachman, 2013). Ako bolo spomenuté vyššie, romantický vzťah začína
v období rannej adolescencie a vekom jeho dôležitosť ako aj stabilita v čase
rastie (Smetana, Campione-Barr & Metzler, 2006).
Informačné a komunikačné technológie sú vysokou mierou využívané, ako
sme už vyššie spomínali, generáciou Z, t.j. súčasnou generáciou adolescentov.
Na jednej strane im to prináša benefit v rýchlom spojení so svetom, vrátane
partnera, v rýchlom zorientovaní sa v oblastiach, ktoré riešia, no na druhej strane
sú s ich používaním spojené aj riziká a ohrozenia. Jedným z nich je práve ich
zneužitie na násilnú formu správania. Výskumy ukazujú, že kybernetické násilie
vo vzťahoch asociuje hlavne s nízkym sebaobrazom a emočným stresom
u dospievajúcich (Smith et al., 2008). Výskumy rovnako dokumentujú vplyv
kybernetického násilia v partnerstve na sebavedomie obete prejavujúce sa v jej
nízkom sebahodnotení, sebapodceňovaní ale aj sebaobviňovaní za násilie
agresora (Robinson & Cameron, 2012; Hancock, Keast & Ellis, 2017).
Kybernetické násilie vo vzťahoch sa prekrýva s inými formami násilia vo
vzťahoch, ako je psychické a emocionálne zneužívanie, kedy páchatelia, ktorí
danú činnosť vykonávajú offline, tak ju vykonávajú aj online (Borrajo, GamezGuadix & Calvete, 2015). Najčastejšie spôsoby, ktoré agresor cez online cestu
volí, sú: posielanie e-mailov, textových správ (SMS) s výhražným či urážlivým
obsahom, uverejňovanie nepriateľských správ na internete, získavanie osobných
informácií o obeti bez jej súhlasu či už z jej mobilného telefónu, alebo inej
mobilnej aplikácie. Páchateľf/agresor tak využíva dostupnosť elektronického
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média, ako aj jeho možnosť sprístupnenia obsahov súkromného charakteru
obete širokej verejnosti. Tým sa nielen že dopúšťa trestného činu, ale hlavne
konania, ktoré je vysoko zraňujúce obeť násilia v partnerstve.
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Časť 2
Didaktické materiály
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PREVENCIA
Prevencia násilia, a to rozličných jeho foriem, či už ide o týranie, zneužívanie,
násilie páchané v intímnom vzťahu, sexuálne násilie alebo suicidálne správanie,
je kľúčová. K tomu, aby sme mohli zahájiť preventívne opatrenia, je nutné poznať
nielen problematiku násilia (formy, symptómy, psychológiu obete a agresora), ale
aj ďalšie konzekvencie, ktoré sú previazané s týmto problémom. Práve preto sme
v predchádzajúcich častiach publikácie otvorili problém cez hodnotovú orientáciu
a genderovu identifikáciu mladých ľudí.
Ak sa na prevenciu násilia pozrieme cez optiku sociálno-ekologického
modelu, ktorý vo svojej teórii ekologického systému (Ecological systems theory)
formuloval U. Bronfenbrenner (1979), tak prevenciu rozdelíme do štyroch úrovní:
-

Mikrosystému, ktorý zahrňuje jednotlivca, malé sociálne skupiny,
rodinu, najbližších priateľov a pod.
Mezosystému, kde sú dôležité jednotlivé vzťahy členov mikrosystému.
Exosystém, t.j. širšie okolie jednotlivca, ako je pracovné prostredie
rodičov dieťaťa, sociálna komunita, ktorá dieťa obklopuje.
Makrosystém, ktorý je definovaný spoločnosťou, jej normami,
pravidlami, zvykmi, tradíciami, legislatívnymi opatreniami a pod.

Na poli mikrosystému, t.j. systému na individuálnej rovine, je dôležité zamerať
sa na identifikovanie faktorov, ktoré môžu viesť k zvýšeniu agresívneho,
násilného správania sa tak voči svojej osobe ako aj voči iným jednotlivcom.
Budovanie hodnôt, postojov vedúcich k posilneniu optimizmu, silných stránok
osobnosti, pozitívnemu sebaobrazu, psychickej pohode a odmietnutiu násilných
foriem riešenia problémov, je úlohou edukačných programov a tréningov
rozvíjajúcich životné spôsobilosti osobnosti.
V druhej rovine, rovine mezosystému, je nutné sa zamerať na vzťahy medzi
jednotlivými účastníkmi, t.j. medzi jednotlivcami v triede, rovesníkmi, pármi,
rodinnými príslušníkmi (rieši poradenský psychológ) a pod. Prevencia v tejto
rovine je účinná, ak sa zameriava na redukovanie konfliktov, učenie ako konflikty
riešiť nenásilnou, ale konštruktívnou cestou, čo prispeje k budovaniu zdravých
vzájomných vzťahov. Na tejto úrovni sa viac realizuje sekundárna a terciárna
forma prevencie ako primárna.
V rovine exosystému je pozornosť sústredená na inštitúcie akými sú škola,
pracovisko, prípadne susedské vzťahy. Ide tak o prístup, ktorého preventívne
stratégie majú za cieľ intervenovať sociálne prostredie napr. redukovaním
sociálnej izolácie, ekonomickou podporou pracovných príležitostí, prijatím
etických noriem na školách a v pracovnom prostredí, ktoré budú deklarovať jasné
odmietanie násilných foriem správania sa a pod. (Dahlberg & Krug, 2002).
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Štvrtá rovina, makrosystém, je na poli prevencie násilia zameraná na
vytváranie prostredia, v ktorom je násilie potláčané a nie je podporované. Ide
o vytváranie legislatívnych, sociálnych a kultúrnych noriem neakceptujúcich
násilné formy medziľudského správania. Do tejto roviny patrí tiež zdravotná,
hospodárska, vzdelávacia a sociálna politika, ktorá pomáha odstraňovať rodové
a sociálne rozdiely v spoločnosti.
Z historického hľadiska stojí za zmienku lekár Henry Kempe (Krugman,
Korbin, 2012), ktorý v šesdesiatych rokoch 20 st. upozornil na symptómy
týraného a zneužívaného dieťaťa. Tým odštartoval prevenciu daného javu a to
nielen na sekundárnej a terciárnej, ale aj na primárnej úrovni. Je potrebné si však
uvedomiť fakt, že jednotlivé formy násilia sa nevyskytujú oddelene, ale sa
prekrývajú. Sexuálna, telesná forma násilia je vždy spojená aj s psychickou
formou a zneužívaním. Tým je daný problém vážnejší.
Detstvo a adolescentné obdobie sú obdobiami, kedy je jedinec najviac
senzitívny, emocionálne citlivý na všetky vonkajšie podnety, ktoré ho obklopujú.
A to tak v negatívnej ako aj v pozitívnej rovine. Budovanie silnej väzby s inou
osobou či osobami je kľúčové. Dieťa si na základe modelov, vzorov, ktoré ho
obklopujú (rodičia, príbuzní, rovesníci, celebrity či iní influencieri) vytvára obraz
sveta, v ktorom sa učí poznávať morálne hodnoty, hľadať spôsoby ako riešiť
problémy. Ak sú postoje k násiliu vhodne budované, t.j. je správne nastavený
obraz o netolerancii danej formy správania sa k sebe ako aj k inej osobe, tak
bude jedinec citlivý na prejavy násilia a to nielen u seba, ale aj vo svojom okolí.
Prejavy násilia, ktoré nebude tolerovať. Tým sa buduje senzitizácia (t.j.
vnímavosť) na daný problém.
Cieľom preventívnych opatrení/programov však nie je iba zvyšovanie
pozornosti na problém násilia, ale aj rozvoj pozitívneho sebaobrazu, nenásilnej
cesty dosahovania svojich cieľov a budovanie šťastného, sebaistého životného
postoja. Je známe, že tak ako je možné budovať naučenú bezmocnosť, tak je
možné budovať aj naučené šťastie (Seligman, 2011). Preventívne programy a
prístupy sú samozrejme závislé od veku, pohlavia, kultúry a ďalších faktorov,
podľa ktorých ich treba prispôsobovať cieľovej skupine. Pozitívne však je, že
prevencia je na jednej strane lacnejšia ako liečba následkov násilia a na strane
druhej má dlhodobý účinok, ak sa realizuje včas a to v období detstva
a adolescencie.
Preventívne programy sú postavené na teoretických základoch týkajúcich sa
porozumenia cyklu, foriem násilia, osobitne násilia vo vzťahu, genderovej
stereotypizácii a prevládajúcich kultúrnych normách v spoločnosti. V niektorých
prípadoch sa berie do úvahy aj samotný vývin násilia vo vzťahu, ktorý sa opiera
o (Wolfe et al., 2003):
a/ zistenia v oblasti pochopenia vzťahov moci a násilia medzi ľuďmi

64

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie
b/ zváženie výberu, ktorý jedinec má v ponižujúcom a v zdravom vzťahu
c/ oceňovanie sociálnych súvislostí vzťahu v partnerstve
d/ zmeny, ktoré nastanú vďaka intervenujúcim vplyvom sociálnej
komunity.
Vyššiu účinnosť preventívneho programu zabezpečuje aj spolupráca
viacerých zúčastnených zložiek: pracovník, ktorý má na starosti preventívne
programy na školách, lekár, psychológ, sociálny pracovník, učiteľ. A to nie iba
jednou prednáškou, ale systematickými krokmi zahrňujúcimi viaceré formy
edukácie/ výcviku. Tak zážitkové formy, ako aj besedy a prednášky. Práve
rôznorodosť foriem zabezpečuje vyššiu efektivitu, tzv. vtiahnutia adolescentov do
problematiky, a to nielen v smere hodnotenia, zamyslenia sa nad problémom, ale
aj budovania postoja a hodnôt smerujúcich k pozitívnemu spolunažívaniu ako aj
budovaniu silného partnerstva v budúcnosti. Stratégie, ktoré podporujú zdravé
vzťahy medzi mladými ľuďmi predstavujú komplexný model predchádzania
násilia v dospievaní a to s cieľom zastaviť násilie ešte pred jeho začatím. Za
pozornosť stojí model Dating Matters (CDC, 2019), ktorý obsahuje stratégie
prevencie pre jednotlivcov, rovesníkov, rodiny, školy a obytné štvrte. Cieľová
skupina sú hlavne žiaci vo veku 11-14 rokov pred začatím randenia/ chodenia.
Ide o výučbu zdravých vzťahov ešte pred ich vznikom, aby sa znížilo riziko
negatívnych foriem správania sa akými sú násilné správanie sa voči partnerovi,
zneužívanie návykových látok a sexuálne rizikové správanie.
Z hľadiska perspektívy verejného zdravia je známa klasifikácia troch typov
preventívnych stratégií (Dahlberg & Krug, 2002), ktoré používajú autorky tejto
publikácie. Ide o:
1/ Primárnu prevenciu, t.j. prístupy, ktoré vedú k predchádzaniu násilia
ešte pred jeho vznikom. Vytvorenie klímy, ktorá netoleruje žiadnu formu
násilia, teda ani nie násilie páchané vo vzťahoch, je dôležitým pilierom na
poli primárnej prevencie. V rámci primárnej prevencie nemôžeme
nespomenúť sociálne kampane zvyšujúce vnímavosť obyvateľstva
k danej téme, ale aj legislatívne opatrenia či etické normy deklarujúce
základné ľudské práva. V školskom prostredí sa primárna prevencia
násilia vo vzťahoch odporúča realizovať počas pubertálneho
a adolescentného obdobia. Rovnako tak program proti šikanovaniu má za
následok redukciu šikanovania ako aj zneužívania (WHO, 2019).
2/ Sekundárnu prevenciu, t.j. súbory opatrení, ktoré sa zameriavajú na
zachytenie násilia v počiatočnom štádiu a zabránenie jeho prehlbovaniu a
šíreniu.
3/ Terciárnu prevenciu, ktorá je zameraná na predchádzanie
zhoršovania stavu už vzniknutých problémov a zabránenie ich recidívam.
65

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie
Ide o prístupy zamerané na dlhodobú starostlivosť obetí násilia v smere
zmiernenia následkov spôsobených násilím.
Predkladaná publikácia tak poskytuje návod všetkým zainteresovaným
stranám ako sa na problematiku násilia páchaného v partnerských vzťahoch
u dospievajúcich pozrieť v širších kontextoch. A zároveň poskytuje návod na
prácu so súčasnou generáciou Z, ktorá je teraz v období pubescencie
a adolescencie, a daný problém sa jej bytostne dotýka. Edukácia, vzdelávacie
aktivity zamerané na adolescentov majú viesť k tomu, aby dokázali ľahko
identifikovať zneužívanie a násilné formy správania, ktoré sa týkajú viacerých
cieľových skupín (detí, žien, mužov, starých ľudí, partnerov a pod.).
Zdravý partnerský vzťah sa vyznačuje rovnosťou príležitostí, rešpektu a
robenia kompromisov a to na oboch stranách partnerov. Sociálne tlaky, ktoré vo
viacerých spoločnostiach prevládajú a sú založené na nerovnosti rodu,
podporujúce stereotypy a predsudky, žiaľ vysokou mierou prispievajú k násiliu vo
vzťahoch. Svedčia o tom osobné výpovede obetí násilia zverejnené v tradičných
masových alebo nových médiách.
Autorky predkladanej publikácie sa rozhodli pre ponuku kombinovanej formy
preventívneho programu, ktorý reflektuje súčasné požiadavky a potreby digitálne
orientovanej mládeže. Ponúka témy, ktoré je možné riešiť formou zážitkového
učenia, t.j. žiak na sebe „zažíva“ istý jav a tak si ľahšie vytvára spomienky, buduje
postoje k preberanému problému/javu. Najčastejšie a najefektívnejšie sa
zážitková forma učenia využíva pri posilnení rozvoja osobnosti, jeho
sebapoznania a poznania iných.
V predkladanej časti publikácie tak ponúkame návody na prácu zážitkovou
formou s dôrazom na rozpoznanie foriem aj zložiek násilného správania sa voči
sebe aj voči iným. Priestor tu majú aj naratívne metódy slúžiace na uvedomenie
si súvislostí medzi sebou a inými osobami, minulými zážitkami, ako aj prijatím
zodpovednosti za budovanie svojej budúcnosti.
Osobitnú kapitolu tvoria sociálne marketingovo-komunikačné kampane
(uvedené v ďalšej, tretej, časti publikácie), ktoré je možné využiť ako vstup do
diskusie, prípadne na prednášky zamerané na danú tému. Rovnako sú
navrhované kampane vhodné umiestniť do priestorov školských zariadení, ktoré
sa hlásia k zodpovednému prístupu budovania zdravých vzťahov medzi žiakmi
bez násilia.
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SEBAPOZNÁVANIE 1
Cieľ: uvedomenie si svojich silných stránok
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 90 minút
Pomôcky: papier a pero
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby si urobili svoju vizitku, ktorá bude mať podobu
kreslených symbolov. Na vizitke by mali byť zobrané:
1/ Záujmy jedinca
2/ Dominantné vlastnosti, ktoré si na sebe cení
3/ Vlastnosti, ktoré by chcel zmeniť.

Otázky do diskusie: Lektor následne zozbiera kresby a po jednej vyberá
a predkladá ju žiakom. Žiaci majú vysvetliť, čo chcel autor kresbou vyjadriť, aká
charakteristika osoby z kresby vyplýva a snažia sa následne priradiť danú kresbu
k autorovi. Lektor usmerňuje diskusiu s dôrazom na uvedomenie si možnosti
meniť vlastnosti, ktoré jedincovi prekážajú a hlavne zdôrazní dôležitosť stavať na
silných stránkach osobnosti. Podpora pozitívneho obrazu seba je v predostretej
aktivite kľúčovou.
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SEBAPOZNÁVANIE 2
Cieľ: uvedomenie si svojich silných stránok
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 90 minút
Pomôcky: papier a pero
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby si hárok papiera A4 rozdelili na dve časti.
1/ Na jednej strane napíšu JA SOM a vymenujú vlastnosti, záujmy, ktoré ich
charakterizujú.
2/ Na druhej strane papiera napíšu JA BUDEM, kde sa zamerajú na opis svojich
vlastností, charakteristík, túžob, želaní, ktoré budú zamerané na opis svojho
ideálu JA.

Otázky do diskusie: Po vyplnení požadovaných informácií lektor zozbiera
jednotlivé hárky papiera. Číta jednotlivé vyjadrenia a ostatní majú určiť autora
daného opisu. Zároveň sa diskutuje o cestách, možnostiach, ktoré vedú
k dosiahnutiu ideálu JA u každej osoby. Lektor usmerňuje diskusiu s dôrazom na
uvedomenie si nevyhnutnej investície energie a práce na dosiahnutie svojich
cieľov. Rovnako upozorňuje aj na to, že na dosiahnutie cieľov je potrebný čas
a skratky v mnohých prípadoch nie sú dlhodobo uspokojivým riešením.
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SEBAPOZNÁVANIE 3
Cieľ: uvedomenie si silných stránok osobnosti
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 90 minút
Pomôcky: papier a pero
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby si urobili svoju vizitku tak, že na papier napíšu
svoje krstné meno tak, že na každom riadku bude iba jedno písmeno.
K začiatočnému písmenu následne priradia vlastnosti, charakteristiky, záľuby,
zručnosti, ktoré sú u nich zastúpené, pričom dané charakteristiky musia začínať
na danú hlásku. Napr. J – jasnozrivý, jedinečný, jemnocitný a pod.

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve účastníkov, aby predstavili svoju
vizitku spolužiakom. V prípade, že na niektorú hlásku si žiak nedokáže nájsť
charakteristiku, tak lektor vyzve ostatných účastníkov skupiny, aby mu pomohli,
prípadne mu ponúkne možnosti na výber on sám. Potom vyzve účastníkov, aby
si zo zoznamu vlastností vybrali jednu, ktorú považujú za dominantnú a podčiarkli
ju. Následne zverejnia každý iba danú charakteristiku a vytvoria skupiny podľa
spoločných vlastností. V malých skupinách potom diskutujú a hľadajú ďalšie
spoločné vlastnosti, ktoré sú pre skupinu charakteristické a jeden zo skupiny ich
prednesie ostatným skupinám. Cieľom je uvedomenie si faktu, že napriek
rôznorodosti a jedinečnosti každého jednotlivca v skupine, je veľa vlastností,
charakteristík, záujmov, ktoré sú podobné a ktoré jednotlivcov spájajú.
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SEBAUVEDOMENIE
(Alexová & Vopel, 1992, upravené)

Cieľ: uvedomenie si svojich želaní, túžob
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: papier, pero
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby napísali zoznam želaní, túžob, ktoré by im
urobili radosť. Následne žiakom zadá inštrukciu, aby tieto želania a túžby
roztriedili do nasledovných skupín:
1/ želania, ktoré môžem splniť sám a nestoja žiadne peniaze
2/ želania, ktoré sa mi dajú splniť len za pomoci iných a nestoja žiadne peniaze
3/ želania, ktoré môžem splniť sám a stoja peniaze
4/ želania, ktoré sa mi dajú splniť len za pomoci iných a stoja peniaze

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve účastníkov k diskusii k jednotlivým
skupinám želaní a túžob. Diskusia smeruje k uvedomeniu si žiakov, čo je v ich
silách, aké úsilie je potrebné vynaložiť pre dosiahnutie želaní či túžob, či sú
želania reálne v krátkom či dlhšom časovom horizonte. Uvedomenie si
zodpovednosti za cieľ, smer aj spôsob, akým ho jedinec napĺňa, je kľúčové pre
danú aktivitu.
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VÝZNAM POCHVALY
(Alexová & Vopel, 1992, upravené)

Cieľ: uvedomenie si význam uznania a pochvaly inej osobe
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: papier, pero
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby si na papier nakreslili kvet so siedmimi
okvetnými lístkami. Do každého okvetného lístka napísali meno osoby, ktorá je
pre nich v danej etape života dôležitá (napr. mama, otec, brat, sestra, kamarát,
stará mama a pod.).

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve účastníkov k vyjadreniu dôvodu,
prečo práve danými osobami sú obsadené jednotlivé lístky u žiakov. Lektor na
tabuľu spisuje spoločné role, ktoré sú na lupienkoch zastúpené (rodičia,
súrodenci, spolužiaci a pod.) a následne vedie diskusiu o daných skupinách
osôb. Dôraz je kladený na uvedomenie si, ktoré osoby sú pre žiakov dôležité, či
je napr. prevaha rodinných príslušníkov a pod. Otázky od lektora majú byť
namierené k tomu, aby si uvedomili, že napriek často deklarovaným kritickým
slovám na adresu ľudí, ktorí sa teraz objavili na ich okvetných lístkoch, sú to
práve osoby, ktoré sú pre nich dôležité. Osoby, ktoré im poskytujú sociálnu oporu
v čase núdze. Osoby, ktorým nie tak často prejavujú lásku, uznanie, rešpekt.
Uvedomenie si, že dávanie je viac ako dostávanie, je v tejto aktivite jednou
z hlavných poslaní. Žiaci si majú uvedomiť, že zatiaľ, čo oni očakávanú pochvalu,
pozitívny prístup, tak aj ten druhý to očakáva od nich. Vyjadrenie pochvaly,
uznania, vďaky nielen že prispieva k pozitívnej klíme, ale aj k osobnostnému
vyzretiu, radosti, spokojnosti a emočného naplnenia u darcu.
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PODOBNOSTI
(Šramová a kol., 2009)
Cieľ: uvedomenie podobností, ktoré ľudí spája
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: farebné papieriky, pero, baliaci papier, lepidlo
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby utvorili dvojice a každá dvojica dostane
papieriky rovnakej farby. Následne vyzve dvojice, aby sa rozprávali o svojich
záujmoch, vlastnostiach, schopnostiach a hľadali, čo majú obaja v dvojici
spoločné. V prípade, že danú vlastnosť, zručnosť, či spôsobilosť nájdu, tak ju
napíšu na farebný papierik a ten následne nalepia na baliaci papier. Takto
postupujú až do času (cca 10 min.), pokiaľ ich lektor nevyzve ukončiť. Tento
cyklus sa zopakuje ešte aspoň 3x zakaždým s inou dvojicou a inou farebnou
škálou papierikov.

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve účastníkov, aby predstavili svoje
dvojicami vytvorené spoločné charakteristiky nalepené na baliacom papieri.
Nasleduje diskusia a hľadanie spoločných charakteristík, záujmov, vlastností
všetkých dvojíc s cieľom upriamiť pozornosť na to, že každý človek je jedinečným
a zároveň má niečo spoločné s inými ľuďmi v sociálnom priestore, v ktorom sa
nachádza. Mnohokrát si to však neuvedomuje, lebo je viac zameraný na rozdiely,
ktoré ho iritujú a prekážajú mu na inom človeku. Daná aktivita taktiež smeruje
k vytváraniu pozitívnej atmosféry triedy, k podpore wellbeingu.
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KOLÁŽ NA TÉMU LÁSKA
Cieľ: práca s témou láska, skupinová spolupráca
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: časopisy, nožnice, baliaci papier, lepidlo
Postup: Lektor rozdelí žiakov do menších skupín (5-6 účastníkov v skupine)
a rozdá pomôcky. Úlohou skupín je vytvoriť koláž z časopisov tak, že si vystrihnú
obrázky, ktoré budú znázorňovať tému láska. Následne tieto obrázky nalepia na
baliaci papier tak, aby tvorili príbeh.

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve účastníkov, aby sa pokúsili „čítať“
koláž skupiny, ktorej neboli členmi. Tým si tvorcovia overia, do akej miery je ich
koláž „čitateľná“, prípadne aké rôzne spôsoby interpretácie je možné na urobenú
koláž vytvoriť. Následne sa ku koláži vyjadria jej autori. Sami zhodnotia, v čom
sa interpretácia spolužiakov zhodovala s ich zámerom, v čom nie, čo prípadne
bolo opomenuté. Lektor danú diskusiu smeruje k uvedomeniu si, že aj keď
interpretačná rovina môže mať rôzne odchýlky, tak jednotiaci prvok vyjadrený
pozitívnymi emóciami, ktoré sú s láskou spojené, sú prítomné v každej vytvorenej
koláži. A tiež to, že interpersonálna láska má viaceré podoby: náklonnosť,
vzájomnosť, úcta, rešpekt, záväzok, emocionálne puto, vášeň, radosť,
starostlivosť a pod. Spoločné však majú jedno a tým je pozitívne prežívanie.
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DHUHY LÁSKY
(Sternberg, 1988)
Autor vypracoval tzv. Trojuholníkovú teóriu lásky (Triangulárnu teóriu), ktorá má
tri základné komponenty: Záväzok, Vášeň a Intimita (obr. 4). V prípade, že ide
o dokonalú lásku, tak sú všetky tri komponenty rovnomerne zastúpené. Autor
však zároveň upozorňuje, že význam jednotlivých komponentov sa mení
v jednotlivých štádiách partnerského vzťahu. V prípade, že jeden z komponentov
prevažuje, tak je to na úkor ďalších dvoch.
Predkladaný materiál odporúčame využiť pri prednáške na danú tému určenej
pre žiakov druhého stupňa ZŠ a študentov stredných škôl.

Obr. 4 Trojuholník lásky podľa R.J. Sternberga
(prevzaté z:https://akcnezeny.sk/je-vasniva-laska-pocitom-ktory-vyprcha/

Na základe danej teórie a kombinácii jednotlivých častí autor rozpracoval 8
druhov lásky:
1/ Vzťah bez lásky – ktorý neobsahuje ani jeden z troch komponentov lásky.
2/ Mať rád – obsahuje len časť intimity a má podobu priateľstva bez vášne či
dlhodobého záväzku.
3/ Bláznivá láska – láska na prvý pohľad s dominanciou vášne, bez intimity
a záväzku. Základom je fyzická príťažlivosť.
4/ Prázdna láska – vzťah, ktorý je vytvorený na základe dohovoru príslušníkov
rodín partnerov, prípadne je prázdna láska prítomná počas dlhotrvajúceho
vzťahu, z ktorého sa vytratila intimita a vášeň.
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5/ Romantická láska – vyznačujúca sa intimitou a vášňou. Láska je založená na
citovom prežívaní, nie iba fyzickej príťažlivosti.
6/ Láska priateľská – vytratila sa z nej vášeň a zostala intimita a záväzky.
7/ Nerozumná či hlúpa láska – je láska, ktorú autor označuje ako veľmi rýchlu
epizódu s dominujúcou vášňou. Prejavuje sa tak, že sa dvaja stretnú, zasnúbia
sa, majú svadbu ani nie do mesiaca od zoznámenia sa.
8/ Úplná, dokonalá láska – obsahujúca všetky časti Trojuholníkovej teórie lásky
rovnomerne. Tak vášeň, ako aj intimitu a záväzok.
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BUDOVANIE ZDRAVÉHO VZŤAHU
(tematické okruhy pre prácu zážitkovou formou učenia, prednáškou, diskusiou)

Za kľúčové body budovania zdravého vzťahu sú považované nasledovné témy:
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-

Komunikácia medzi partnermi, ktorí sa navzájom počúvajú,
rešpektujú názor a postoj druhého a majú snahu k prijatiu
kompromisného riešenia vzniknutého problému.

-

Budovanie vzájomného rešpektu: „mám na Tebe rád/rada“, kedy je
pozornosť upriamená na pozitívne stránky partnera, nie na jeho
nedostatky.

-

Vzájomná dôvera, kladenie dôrazu na ponechanie priestoru pre
záujmy každého partnera vo vzťahu.

-

Úprimnosť budovaná na rešpekte k pocitom, prežívaniu partnera.

-

Pozitívne správanie k partnerovi, ktoré bude založené na ukážkach
(formou prípadových štúdií) zdravého vzájomného partnerského
vzťahu
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POROZUMENIE TÉME: NÁSILIE VO VZŤAHOCH
(tématické okruhy)

K pochopeniu, uvedomeniu si, čo je násilie v párových vzťahoch, t.j. kedy je vzťah
toxický a kedy je vzťah zdravý, môžu slúžiť nasledovné otázky a okruhy:
-

Ako rozpoznať toxicitu v partnerskom vzťahu?

-

Aký je rozdiel medzi zdravým partnerským a toxickým partnerstvom?

-

Uviesť štatistiky výskytu násilia vo vzťahoch.

-

Ako vplývajú technológie na sociálne vzťahy a osobitne aký majú
dopad na vzťahy v partnerstve?

-

Analyzovať prípadovú štúdiu a to tak s obeťou násilia vo vzťahoch zo
strany dievčaťa ako aj chlapca.

-

Ako rozpoznať násilie vo vzťahu, ktorý sa vyskytuje v mojom okolí
a aké sú možnosti pomoci?

-

Ako redukovať nezdravé spôsoby správania spojené s požívaním
alkoholu, fajčením, či užívaním nelegálnych drog?

-

Ako sú spôsoby budovania sebaúcty a sebadôvery?

-

Ako zvyšovať empatiu, prosociálne správanie v kolektíve triedy?

-

Ako riešiť konflikty konštruktívne, bez hádok, osočovania,
ponižovania a urážania?

Pre túto aktivitu primárnej preventívnej stratégie odporúčame kombináciu
prezentačno-diskusnú formu spojenú so zážitkovou formou učenia. Spojenie
s mediálnymi príkladmi s vybranou komunikačnou kampaňou (uvedenými
v poslednej sekcii tejto publikácie) bude smerovať k pochopeniu, uvedomeniu si
a budovaniu zdravého postoja mladých ľudí k preberanej problematike.
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ZDRAVÝ PARTNERSKÝ VZŤAH
(pracovný list)

Ak chceme uviesť základné oblasti, ktoré zdravý vzťah charakterizuje,
odporúčame začať otázkami a odpovede účastníkov zapisovať na tabuľu.
Následne dané odpovede komentovať a doplniť chýbajúcimi základnými
charakteristikami zdravého partnerského vzťahu.
Ako príklad ponúkame nasledovné kľúčové body, ktorými sa vyznačuje zdravý
partnerský vzťah:
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-

Flexibilita, schopnosť robiť kompromisy a nelipnúť na predstave
jedného z partnerov.

-

Empatia, t.j. vcítenie sa do prežívania, emocionality partnera. Ide
o schopnosť uvedomenia si prežívania toho druhého s dôrazom na
jeho pochopenie.

-

Schopnosť počúvať partnera, jeho názory, postoje, hodnoty, ale aj jeho
želania, predstavy a túžby.

-

Schopnosť vyjadriť svoje emócie, t.j. nebáť sa vyjadriť čo partner cíti,
prežíva, čo ho trápi, bolí, ale aj čo ho teší.

-

Vedieť pochváliť, oceniť, dať pozitívnu spätnú väzbu partnerovi.

-

Rešpektovať hranice partnera, ktoré si on nastavuje. To môžu byť
témy, oblasti, ale aj záujmy, ktoré si partner chráni, sú vlastné iba jemu
a nezasahujú do vzájomného priestoru.
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ZDRAVÝ VZŤAH: PREVENTÍVNY PROGRAM
(Foshee & Langwick, 2010, adaptované)

Program je určený pre žiakov druhého stupňa základných a študentov stredných
škôl ako program prevencie násilia v právom vzťahu. Sedenia, ktoré sa venujú
jednotlivým témam, sú odporúčané v trvaní 45 minút. Odporúčané sú
nasledujúce oblasti:
1. Definovanie bezpečného vzťahu. Prostredníctvom diskusie o tom, ako si
oni želajú, aby s nimi bolo zaobchádzané vo vzťahu si študenti cez
zážitkovú formu učenia osvojujú základné princípy zdravého vzťahu.
2. Definovanie zneužívania prebieha na princípe diskutovania o scenároch,
štatistikách a študentami definovanými znakmi zneužívania v párovom
vzťahu.
3. Prečo ľudia zneužívajú iných a páchajú násilie, je ďalšia oblasť
zameraná na identifikovanie príčin a následkov takéhoto správania sa.
4. Ako pomôcť priateľovi, ktorý je v toxickom vzťahu, je zamerané na
uvedomenie si, prečo je ťažké opustiť takýto vzťah a ako je možné
pomôcť priateľovi z neho vystúpiť.
5. Pomoc priateľom je oblasť, kedy študenti majú cez príbehy a rolové hry
získať praktické skúsenosti ako pomôcť priateľom.
6. Prekonávanie rodových stereotypov je zamerané na učenie sa
o rodových stereotypoch využívajúc príbehy, scenáre, písanie eseje.
7. Komunikačné zručnosti sú zamerané na zefektívnenie komunikácie
a riešenie problémov prostredníctvom hrania rolí.
8. Orientácia vo vlastnom prežívaní je spôsob ako rozpoznať, prípadne ako
zvládnuť hnev a to prostredníctvom denníka a diskusie ako sa s hnevom
vysporiadať bez toho, aby mal za následok násilné správanie.
9. Prevencia sexuálneho napadnutia vedie k tomu, aby študenti boli
informovaní o sexuálnom útoku a o tom, ako mu predchádzať.
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PRINCÍPY VÝCHOVY V PÁROVÝCH VZŤAHOCH
(Vernarcová, 2006, adaptované)

Podľa odporúčania autorky v sexuálnej výchove na školách je dôležité, aby sa
učitelia oboznámili so základnými princípmi. Tieto princípy je možné uplatniť aj
v edukácii zameranej na elimináciu násilia v partnerských vzťahoch. Ide hlavne
o:
1/ Princíp sústavnosti, t.j. edukačné aktivity je potrebné realizovať
systematicky, nie iba raz do roka, prípadne raz za školskú dochádzku.
Úcta k materstvu, partnerstvu, vzájomný rešpekt a dôvera by mali byť
základnými piliermi daného princípu.
2/ Princíp informovanosti je zameraný na oboznámenie žiakov druhého
stupňa základných a študentov stredných škôl s problémom šikanovania,
kyberšikanovania, užívania drog (vrátane legálnych) a ich negatívnych
následkoch na zdravie telesné ako aj psychické.
3/ Princíp tolerancie kladie dôraz na rešpektovanie inej osoby, jej postojov,
názorov, hodnôt ktoré nesmerujú k narúšaniu medziľudských vzťahov
a obmedzovaniu inej osoby.
4/ Princíp komplexnosti je zameraný na zapojenie všetkých zložiek
postoja, t.j. jeho poznávacej, ako aj emocionálnej a kognitívnej. Práve
experienciálna, t.j. zážitková forma učenia je nápomocná v implementácii
daného princípu do edukačnej praxe.
5/ Princíp dôvery kladie dôraz na vytvorenie prostredia, v ktorom sa žiak
či študent nebude obávať otvorene hovoriť o svojom prežívaní, postojoch
k danej téme.
6/ Princíp primeranosti zdôrazňuje uvedomenie si kognitívneho
a emocionálneho stupňa vývinu poslucháčov. Vyvolanie nadmerného
strachu, obáv, nie je práve ten najlepší spôsob edukácie, nakoľko takáto
cesta môže mať za následok „uzavretie sa do seba“, odmietanie,
nepripustenie komunikácie k danej téme.
7/ Princíp aktívnej imunity je zameraný na budovanie zrelej, samostatnej
a sebavedomej osobnosti, ktorá si bude vážiť seba, ako aj priestor inej
osoby.
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KYBERNETICKÉ NÁSILIE VO VZŤAHOCH
(Picard, 2007, adaptované)

Pre diagnostiku kybernetického násilia vo vzťahoch odporúčame využiť
ponúkaný dotazník, ktorý mapuje skutkový stav. Výskyt sledovaných javov je
možné vyjadriť cez škály: nikdy (1), zriedka (2), niekedy (3), často (4).

1. Dostávam textové správy od partnera/ky, v ktorých ma neustále
kontroluje (napr. kde som; čo robím; kto je so mnou)
2. Partner/ka na mňa kričí do telefónu
3. Pociťujem strach, keď partner/ka neodpovedá na telefonáty, textové
správy, príspevky na sociálnych stránkach, či nereaguje na moje
okamžité správy
4. Partner/ka posiela iným osobám okamžité správy, alebo komunikuje
s nimi tak, že sa cítim vystrašená/ý
5. Bol/a som obťažovaný/á alebo ponížený/á svojim partnerom/kou na
sociálnych sieťach
6. Dostávam výhražné textové správy od partnera/ky
7. Partner/ka použil/a bez povolenia môj účet na sociálnej sieťach
8. Partner/ka mi poslal/a toľko správ (textových, e-mailových, rozhovory),
že ma to vystrašilo
9. Partner/ka zverejnil/a online trápne, zahanbujúce fotografie, alebo
videá mojej osoby
10. Partner/ka ma nasnímal/a na video, či zhotovila fotografie a poslal/a to
mojim priateľom bez môjho súhlasu
11. Partner/ka šíril/a klebety o mne cez mobilný telefón, prípadne cez
sociálne siete
12. Partner/ka o mne napísal/a škaredé, nepekné veci na jeho/jej profilovej
stránke
13. Partner/ka vytvoril/a profilovú stránku o mne (napr. na Facebook,
MySpace, YouTube) bez môjho vedomia a po odhalení ma to rozrušilo
14. Partner/ka sa mi cez telefón, textové správy alebo sociálne siete
vyhrážal/a, že mi fyzicky ublíži.
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NARATÍVNY PRÍSTUP
Za každou osobou, za každou životnou skúsenosťou, je príbeh. Narativita,
príbeh, ktorým jedinec vyjadruje nazeranie na istú skutočnosť, pripisovanie jej
významu. Z pedagogicko-psychologického hľadiska je pre nás dôležité poznanie,
porozumenie vnútornému svetu jedinca, ktorý nielen že príbeh artikuluje,
popisuje, ale ho aj hodnotí.
Ak chceme efektívne intervenovať do sociálnych procesov dospievajúcich
dievčat a chlapcov, musíme ich poznať. Toto poznanie nám sýtia emócie,
sociálne vzťahy, SELF a ďalšie aspekty a faktory, ktoré určujú a formujú
osobnosť.
Medzi efektívne metódy v procese poznávania dospievajúceho zaraďujeme aj
naratívny prístup, naratívne metódy. Tieto metódy sú čoraz častejšie aplikované
v psychologickom a pedagogickom poradenstve nielen v rámci terapeutickej, ale
aj diagnostickej praxe.
Medzi najčastejšie aplikované naratívne metódy zaraďujeme:
1. Životné príbehy: jedinec si môže vybrať problém, zážitky a spomienky
na niektorý úsek života, prípadne aj spomienky na dôležitého človeka,
dôležitú udalosť (napr. nástup do školy, prvé školské zážitky a skúsenosti
a pod.)
2. Život ako kapitoly knihy: definujeme si jednotlivé kapitoly života, etapu
života ako kapitoly v knihe: 1. významní ľudia v mojom živote.
3. Ako vidím svoju budúcnosť
4. Moje problémy
5. Ako by som nazval svoj život v esejistickej podobe
6. Koláž, ako história môjho života
7. Pohľad do zrkadla /rozhovor samého so sebou – ja sa pýtam a ja si
odpovedám, čo vidím, ako svoj obraz hodnotím
8. Moje príbehy na fotografiách. Môžeme si vybrať sadu fotografií
znázorňujúce výjavy zo života v rôznych životných etapách.

Možnosti využitia naratívnych metód sú veľmi variabilné, rozširujú naše
poznávanie iných, prehlbujú naše vnímanie problémov, majú silu zachytiť hlboko
uchytené problémy jednotlivca, vytvárať mu priestor pre ich uvoľnenie a následné
riešenie. Dané metódy je možné aplikovať na hodinách etickej výchovy,
triednických hodinách, alebo pri náročných výchovných situáciách, ktoré sa často
vyskytujú v priebehu školského roka. Príbehy môžu žiaci rozprávať, alebo
napísať a vyvolať reakciu na zvolený problém. Napríklad: Moje detstvo, Môj
najlepší kamarát/kamarátka, Môj svet ako ho vidím ja.
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Častokrát vznikne problém v triede, v škole, v kolektíve triedy. Hľadajú sa
dôvody vzniknutej situácie, vyšetrujú sa aktéri a závery bývajú obvykle
nekonkrétne, neodhaľujú príčiny problému, zostávajú na povrchu problému –
nepoznáme aktérov, nepoznáme príčiny, nemáme riešenia. V tomto kontexte
môžeme odporučiť, aby žiaci príbeh (aj vymyslený) „Riziká v medziľudských
vzťahoch,“ „Falošný profil“ a pod. vyrozprávali a následne diskutovali o tom, ako
príbeh prežívajú samotní aktéri, ako by ho prežívali oni, keby boli na ich mieste
a ako by dané problémy riešili oni.
Ak chceme napríklad poznať rodinné zázemie našich študentov, môžeme
zadať životný príbeh o detstve, kamarátoch, o citoch a o láske atď. Môžeme
navrhnúť napísať esej „moje svety“, „moje detstvo.“ Študenti sa radi podelia so
svojimi citmi, prežívaním, skúsenosťami, videním sveta a so svojimi
očakávaniami v budúcnosti.
Napísať životný príbeh znamená aj zamyslieť sa nad rôznymi situáciami,
hľadať riešenia, východiská, prezentovať svoje vlastné názory na problémy, s
ktorými sa stretávajú v škole, s priateľmi, s rodičmi a pod. Dostávajú možnosť
poznávať tých iných, ich problémy, riešenia, pohľady, hodnotenia na rôzne
problémy a situácie , ktoré možno prežívajú práve v tomto čase aj oni. Každá
konfrontácia názorov, pohľadov, riešení, znamená obohacovanie vlastného JA.

Pre prácu s danou predkladanou metódou ponúkame pracovný list (Obr. 5),
ktorý si učiteľ môže vytlačiť a rozdať žiakom k vyplneniu. Listy sú tak pomôckou
pre diskusiu a hľadanie riešenia ťažkostí, problémov, konfliktov a pod.

Zároveň ponúkame autentické ukážky využitia naratívnej metódy na tému:
„Prečo vznikajú nerovné vzťahy medzi chlapcami a dievčatami?“ (Obr. 6, 7).
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Obr. 5: Pracovný list k naratívnym metódam
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Obr. 6: Ukážka 1 eseje na tému „Prečo vznikajú nerovné vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami?“ (Dievča 1 základnej školy vo veku 12 rokov)
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Obr. 6: Ukážka 2 eseje na tému „Prečo vznikajú nerovné vzťahy medzi chlapcami
a dievčatami?“ (Dievča 2 základnej školy vo veku 12 rokov)
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NEGATÍVNE ZÁŽITKY V MOJOM ŽIVOTE
Cieľ: zamyslieť sa nad negatívnymi udalosťami v živote študentov, zvládanie
ťažkých životných situácii
Cieľová skupina: študenti nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,
maximálny počet 15, resp. v prípade väčšieho počtu je vhodné rozdeliť skupinu
na dve
Trvanie: 45 minút
Pomôcky: papier A4, písacie potreby

Postup: Počas života v sociálnych vzťahoch zažívame nielen pekné zážitky, ale
aj rôzne negatívne situácie, ktoré sú pre nás viac či menej významné. Študentom
dáme pokyn, aby si na papier nakreslili čiaru, ktorá bude predstavovať ich
doterajší život. Na čiaru naznačia body predstavujúce negatívne udalosti v ich
živote spôsobené ľuďmi, s ktorými sú alebo boli v nejakom sociálnom vzťahu
(kamarát, priateľ, priateľka, rodičia, učitelia a pod.) a ktoré ich ovplyvnili určitým
spôsobom, boli pre nich niečím významné. Pri každý zaznačený bod je potrebné
uviesť aj vek študenta, kedy sa daná udalosť udiala. Čas na vypracovanie úlohy
je cca 10 minút. Nasleduje prezentovanie a následná diskusia.
Otázky do diskusie: Ako sa študenti cítili pri tejto aktivite? Aké negatívne životné
udalosti študenti uvádzali? Ako jednotlivé udalosti ovplyvnili život študentov? Ako
na uvedené situácie reagovali? Reagovali by v súčasnom veku na uvedené
situácie rovnako? Ak nie, ako by sa v súčasnosti zachovali? Vyskytovali sa
rovnaké alebo podobné negatívne situácie u viacerých študentov? Ktoré?
Uvádzali študenti situácie, ktoré iní študenti nepovažujú za násilie? Stáva sa, že
rovnakú situáciu s prvkami násilia rôzni ľudia vnímajú inak? Prečo? Ktoré
negatívne situácie boli pre študentov dôležité v mladšom veku? Aké situácie sú
pre nich dôležité v súčasnom veku?
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MOJE DOBRÉ A ZLÉ „JA“
Cieľ: uvedomenie si svojich pozitív a negatív v správaní voči iným
Cieľová skupina: študenti nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,
maximálny počet 20
Trvanie: 30 minút
Pomôcky: žiadne
Postup: Stoličky je potrebné dať do kruhu tak, aby sa všetci študenti videli, lektor
sedí v kruhu medzi ostatnými a postupne dáva inštrukciu „Postavia sa všetci tí,
ktorí.....“ s doplnením nejakého správania (pozitívneho, ale aj negatívneho,
agresívneho, násilného) voči iným. Je vhodné začať zadávaním kritérií
s pozitívnym správaním, a postupne striedať a pridávať aj negatívne. Lektor a aj
študenti si počas aktivity všímajú, kto sa postavil na jednotlivé vety. Po ukončení
aktivity nasleduje diskusia.
Návrhy niektorých možností správania na doplnenie vety „Postavia sa všetci tí,
ktorí.....“ :
- uvoľnili miesto na sedenie staršiemu v autobuse
- pomohli cudzincovi zorientovať sa v meste
- pomáhajú súrodencovi s domácimi úlohami
- ohovárali niekoho
- kopli spolužiaka
- žiadali od iného niečo, čo nechcel urobiť
- dali niekomu facku
- rozširovali o niekom nepravdivú informáciu
- vynadali niekomu (kamarátovi, rodičovi, spolužiakovi...)
- šikanovali spolužiaka
- odvrávali rodičom
- ukradli niečo
- manipulovali iným za účelom dosiahnuť prostredníctvom iného svoj cieľ.

Otázky do diskusie: Ako sa študentom páčila aktivita? Pri ktorých spôsoboch
správania v pokyne od lektora sa nik nepostavil? Bolo pre niekoho ťažké pri
jednotlivých pokynoch postaviť sa a zverejniť svoje negatívne správanie? Boli
študenti, ktorí často stáli pri pozitívnych prejavoch správania? Boli študenti, ktorí
často stáli pri negatívnych prejavoch správania? Kto sa ani raz nepostavil?
Dozvedeli sa študenti nové informácie o iných študentoch? Prekvapil ich niekto?
Aké prejavy správania považujú študenti za pozitívne? Aké prejavy správania
považujú študenti za negatívne, agresívne? Ako tieto prejavy zvládnuť? Ako na
takého správanie reagovať?
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POJMOVÁ MAPA „NÁSILIE“
Cieľ: uvedomenie si rôznych podôb násilia
Cieľová skupina: študenti nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania,
maximálny počet 20
Trvanie: 45 minút
Pomôcky: fixky, baliaci papier alebo papiere na flipchart – počet podľa počtu
skupín študentov
Postup: Lektor rozdelí študentov do skupín po cca 3-4 (podľa možností
z hľadiska počtu v celej skupine študentov). Stoly v miestnosti sa presunú tak,
aby okolo nich mohli študenti stáť a pracovať. Každá skupinka študentov dostane
baliaci papier (resp. papier z flipchartu) a fixky. Doprostred papiera si napíšu
slovo NÁSILIE. Úlohou študentov je počas 15 minút spracovať pojmovú mapu na
dané slovo (čo všetko podľa nich spadá pod pojem násilie, čo všetko si pod ním
predstavujú, s čím všetkým sa im násilie spája). Potom každá skupina prezentuje
svoj výtvor (cca 3 – 5 minúty na skupinu) a prebieha diskusia.

Otázky do diskusie: Čo všetko môžeme zahrnúť pod pojem násilie? Ako spolu
súvisia jednotlivé pojmy, ktoré ste zaradili k pojmu násilie? Aké sú medzi nimi
vzťahy? Vyskytovali sa pojmy súvisiace len s fyzickým násilím? Aké iné násilie
okrem fyzického študenti uvádzali? Ako študentov ovplyvňuje násilie medzi
ľuďmi? Ako vývoj spoločnosti ovplyvňuje prejavy násilia medzi ľuďmi a naopak?
Vnímate iné podoby násilia medzi rôznymi generáciami? Aké špecifické prejavy
násilia vnímate v závislosti od typu sociálnych vzťahov medzi ľuďmi (medzi
spolužiakmi, partnermi, rodinami, rodičmi, národmi, politickými stranami,...)?
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ZAĽÚBENOSŤ
(Alexová & Vopel, 1992, upravené)
Cieľ: uvedomenie si svojho prežívania a náročnosti pri jeho vyjadrovaní
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: papier a pero
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby napísali svoje postoje k nasledovným
otázkam:
1/ Boli ste už svedkami toho, ako sa zaľúbená dvojica zoznámila a čo boli jej prvé
slová?
2/ Viete, ako sa zoznámili vaši rodičia a aká bola téma ich prvého stretnutia?
3/ Aké scény z kníh, filmov, v ktorých si zaľúbenci vymenili prvé slová, si
pamätáte?
4/ Ako to vyzerá vo vyjadrení svojich citov u párov vo vašom veku. Ktoré slová,
výrazy používajú najčastejšie pri opise vzťahu k svojmu partnerovi/ke?
5/ Čo znamená výraz: „milujem ťa do zbláznenia?“
5/ Ako by mal vyzerať dialóg medzi párom, ktorý je zaľúbený? Napíš aspoň 2
vety u každej osoby z páru.

Otázky do diskusie: Čo bolo typické pre vyjadrenie vzájomného vzťahu? Sú
použité slová vyjadrujúce rešpekt? Sú použité slová vyjadrujúce vlastníctvo,
dominanciu, prípadne submisívnosť?
Lektor sa sústreďuje hlavne na podčiarknutie rozdielu znakov, ktoré definujú
toxický a zdravý vzťah v páre. Diskusia má smerovať uvedomeniu si daných
rozdielov ako aj vyzdvihnutie dôležitosti rešpektovania intímneho a osobného
priestoru inej osoby.
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SĽUBY
(Alexová & Vopel, 1992, upravené)
Cieľ: uvedomenie si, že dať slovo, sľúbiť niečo, je záväzok
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 90 minút
Pomôcky: papier a pero
Postup: Lektor vyzve žiakov, aby napísali svoje postoje k nasledovným otázkam:
1/ Čo očakávate od svojho priateľa?
2/ Ako by ste charakterizovali čestnosť?
3/ Čo očakávajú dvaja ľudia jeden od druhého, keď sa ľúbia?
4/ Aké sľuby si dávajú ženy a aké muži svojim partnerom?
5/ Aké sľuby sú dôležité?
6/ Ktoré sľuby nemusíme dodržať a kedy?

Otázky do diskusie: Lektor vyberie sľuby, ktoré sú nebezpečné vo vzťahu
a vedie diskusiu o nich. Následne vyberie sľuby, ktoré posilňujú dôveru a rovnako
ich prediskutuje s účastníkmi tejto aktivity. Uvedomiť si dôležitosť sľubov, ich
význam, ale aj toxicitu niektorých je kľúčovým cieľom danej aktivity.

91

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie

SKLAMANIA V LÁSKE
(Alexová & Vopel, 1992, upravené)
Cieľ: uvedomenie si, že v živote prichádza aj ku sklamaniam, ktoré lásku
oslabujú
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: papier a pero
Postup: Lektor vyzve žiakov rozdeliť sa na chlapčenské a dievčenské skupiny,
ktoré budú odpovedať na nasledujúce otázky:
1/ Čo môže zapríčiniť sklamanie v láske (nevera, nevedomosť, nešikovnosť,
zloba, alebo iné)?
2/ Ako sa sklamania v láske riešili u knižných či filmových hrdinov?
3/ Ako podľa nich riešia sklamanie v láske ženy a ako muži?
4/ Aké sľuby si dávajú ženy a aké muži svojim partnerom?
5/ Aké sľuby sú dôležité?
6/ Ktoré sľuby nemusíme dodržať a kedy?

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve „hovorcu“ skupiny, aby uviedol
odpovede na dané otázky za skupinu, pričom odpovede sa zaznamenávajú na
tabuľu. Vytvorený zoznam má slúžiť k diskusii o rozdiele ako aj podobnosti medzi
tzv. ženským a tzv. mužským pohľadom na sklamanie v láske. Lektor upriamuje
pozornosť na uvedomenie si následkov sklamania ako aj spôsobov vyrovnávania
sa s danou negatívnou skúsenosťou. Diskusia má smerovať k zdôrazneniu
hľadania efektívnych ciest zvládnutia sklamania v láske.
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TLAČENÉ MÉDIÁ A NÁSILIE
Cieľ: podpora kritického myslenia s dôrazom na uvedomenie si závažnosti
násilia v prezentovaní tlačenými médiami
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: tlačené médiá, baliaci papier, lepidlo, nožnice
Postup: Lektor rozdelí žiakov do menších skupín (5-6 účastníkov) a rozdá im
tlačové médiá, v ktorých budú žiaci hľadať témy, ktoré sa budú venovať násiliu,
pričom môže ísť o násilie individuálne, skupinové, párové a pod. Následne sa
vystrihnú dané správy spolu s obrazovou dokumentáciou (ak je súčasťou
správy). Baliaci papier sa rozdelí na polovicu, pričom na jednu polovicu žiaci
nalepia dané správy a na druhú polovicu napíšu svoje analytické, kritické
stanovisko.

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve „hovorcu“ jednotlivých skupín, aby
predniesol predložený materiál a otvorí diskusiu zameranú na uvedomenie si, či
bolo možné násiliu zabrániť, akými prostriedkami, v ktorej fáze, ako ďalej
pracovať s obeťou násilia či s agresorom. Lektor skupiny vedie k uvedomeniu si
závažnosti násilia pri riešení problémov, konfliktov ako aj to, ako je možné
identifikovať základné znaky/faktory násilia.
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LÁSKA VYJADRENÁ V DIELACH
Cieľ: uvedomenie si sily slova vyjadreného v ľúbostnom vyznaní diel známych
autorov, prípadne audiovizuálnych diel
Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa ZŠ a študenti stredných škôl
Trvanie: 60 minút
Pomôcky: papier a pero
Postup: Lektor rozdá žiakom úryvky ľúbostných básní, veršov o láske, prípadne
úryvky z ľúbostných piesní, audiovizuálnych diel (napr. reklamy, úryvky
ľúbostného vyznania z filmu a pod.). Žiaci sú rozdelení do skupín po 5-6 žiakov
a ich úlohou je vyznačiť slová, ktoré vyjadrujú emočné rozpoloženie vyznávajúce
lásku. Odporúčame básne od autorov: Ján Smrek, Paul Verlaine, William
Shakespeare. Prípadne vyznania z filmov: Chuť lásky, Nevesta na úteku, Láska
cez internet, Zápisník jednej lásky a pod.).

Otázky do diskusie: Lektor následne vyzve „hovorcu“ jednotlivých skupín, aby
predniesol predložený materiál a otvorí diskusiu zameranú na zdôraznenie faktu,
že slová môžu zraniť, ale aj liečiť. Uvedomenie si emočného náboja slov, ktoré
používame tak k sebe ako aj k iným je kľúčovou úlohou tejto aktivity.
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Sociálne kampane
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TVORBA MARKETINGOVO-KOMUNIKAČNEJ SOCIÁLNEJ
KAMPANE NA TÉMU: PREVENCIA NÁSILIA V INTÍMNYCH
VZŤAHOCH DOSPIEVAJÚCICH

V úvode predkladanej kapitoly sa budeme venovať základným faktorom, ktoré
spolu s prvou kapitolou (Teoretické východiská) predstavujú základnú platformu
sledovaného problému pre vytvorenie marketingovo-komunikačných kampaní
ako prostriedku primárnej prevencie.
Problematika násilia v školách je v súčasnosti pertraktovanou témou, s ktorou
sú z rôznych aspektov konfrontovaní učitelia, rodičia, žiaci, odborná verejnosť,
ale aj spoločnosť ako celok. Kým učitelia, rodičia a profesionálni pracovníci (napr.
psychológovia, terapeuti, špeciálni pedagógovia, sociálni pracovníci, v krajných
prípadoch príslušníci Policajného zboru SR) sa snažia hľadať spôsoby, akými je
možné tomuto nežiaducemu javu zabrániť, resp. riešia následky takéhoto
konania, žiaci sú tí, ktorých sa problém bytostne dotýka. Násilie zažívajú
mnohokrát na vlastnej koži, sú jeho svedkami, hľadajú spôsoby, ako sa s ním
vysporiadať, v najhorších prípadoch sú v pozícii agresora, alebo sa na páchaní
násilia spolupodieľajú zo strachu pred tým, aby šikanovanie akéhokoľvek druhu
nezasiahlo aj ich.
O snahe spoločnosti vysporiadať sa s týmto nežiaducim javom svedčí
v prvom rade jeho akceptácia, ale hlavne legislatívne úpravy, prideľovanie
finančných prostriedkov na projekty v rámci rôznych grantových agentúr
zameraných na výskum násilia, vydávanie metodických príručiek, sledovanie
stavu problematiky násilia a šikanovania na školách, spracovávanie správ
slovenskými aj medzinárodnými inštitúciami (Násilie a šikanovanie..., 2017;
Riešenie násilia..., 2016), zriaďovanie liniek pomoci, webových stránok, vznik
neziskových organizácií, osveta atď.
Téme násilia, šikanovania alebo agresie sa venovalo a systematicky venuje
viacero autorov, napr. M. Bieliková (2007), Z. Martínek (2009), M. Kolář (2011),
K. Vágnerová a kol. (2011), A. Matthews (2015), P. Lőrincz (2017), ktorí vo
svojich publikáciách definujú základné pojmy, vytvárajú typológie, uvádzajú
dôvody spustenia agresívneho správania, pomáhajú zúčastneným stranám sa so
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situáciou vyrovnať, resp. ponúkajú metodické postupy, ktoré môžu pomôcť v boji
s agresivitou a šikanovaním primárne v školskom prostredí.
M. Vašková a kol. (2008) napr. uvádzajú, že slovo šikanovanie pochádza z
francúzskeho „chicane“, čo znamená opakované zámerné obťažovanie,
prenasledovanie, týranie, manipulovanie, ponižovanie niekoho, kto sa nemôže
alebo nedokáže brániť. Jeho hlavným znakom je podľa autorov nerovnováha
moci/sily, pričom zahŕňa všetky formy psychického a fyzického násilia páchaného
jedincom alebo skupinou voči obeti. Za šikanovanie označujú také správanie, keď
jeden alebo viac žiakov úmyselne a opakovane ubližuje vybranému žiakovi, robí
(hovorí) niečo, čo je mu nepríjemné. Šikanovanie sa podľa autorky môže
realizovať ako:


Slovná agresia: nadávky, posmievanie, urážky, vyhrážanie, výsmech,
nevhodné vtipkovanie a zosmiešňovanie obete.



Fyzická agresia: strkanie, facky, kopance, bitie, navádzanie iných na
bitku, vyhrážanie sa nožom, palicou, škrtenie, ťahanie za vlasy,
pichanie kružidlom či ceruzkou.



Iná agresia: poškodzovanie alebo skrývanie vecí obete, trhanie,
ničenie pomôcok, či oblečenia, počarbanie zošita, učebnice, úloh,
privlastňovaním si vecí obete.



Psychické

manipulovanie

a

týranie:

zadávanie

nezmyselných

príkazov, nútenie k posluhovaniu a k noseniu rôznych vecí (napr.
desiata, cigarety, peniaze, šminky...).
Podľa autorov môže byť útočníkom jedno dieťa, alebo skupina detí. Incidenty sa
musia opakovať, pretože jednorazová akcia sa za šikanovanie nepovažuje
(Vašková, et al., 2008).
Z. Martínek zasa rozlišuje v školskom prostredí tieto formy agresie:


Fyzickú aktívne priamu agresiu (úmyselné fyzické ubližovanie, ku
ktorému patrí bitie jedinca, fyzické ponižovanie a využitie sily voči obeti
agresie).



Fyzickú nepriamu agresiu (agresor prostredníctvom iného človeka
ubližuje obeti, mnohokrát prejavy násilia sleduje alebo ich kontroluje,
napr. ide o ničenie vecí obete).
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Fyzickú pasívnu priamu agresiu (agresor bráni jedincovi, aby dosiahol
stanovené ciele, napr. ničenie školských pomôcok, zamedzenie cesty
obeti).



Fyzickú pasívnu nepriama agresiu (odopiera sa splnenie niektorých
požiadaviek, napr. uvoľnenie miesta v lavici, odmietnutie pomoci
spolužiakovi, bránenie obeti ísť domov).



Verbálnu aktívnu priamu agresiu (slovné urážky, nadávky, ponižovanie
a vyhrážanie).



Verbálnu aktívnu nepriamu agresiu (agresor realizuje mierny psychický
nátlak na niektorého zo spolužiakov, objavovať sa môže vo forme
ohovárania alebo nesprávneho napovedania pri vyučovaní).



Verbálnu pasívnu priama agresiu (obeť sa pre agresora stáva
neviditeľnou a spolužiaci ju začínajú ignorovať).



Verbálnu pasívnu nepriamu agresiu (obete sa pri nej nikto nezastane).
(Martínek, 2009 podľa Lőrincz, 2017).

M. Bieliková zasa v rámci svojho výskumu zisťovala, akým spôsobom
identifikujú intoleranciu žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl (N = 1058
respondentov) a študenti 2. a 3. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií
a odborných učilíšť (N = 1 191 respondentov) rovnomerne zastúpení zo všetkých
krajov SR. Tí násilie definovali nasledovne:


Násilie je, keď niekto niekomu robí niečo, čo je mu nepríjemné.



Násilie je, keď niekto bije, uráža a nadáva bez príčiny slabšiemu, aby
si získal rešpekt.



Násilie znamená nútiť človeka robiť niečo, čo sám nechce, pričom ide
o prejavy

spájané

so

zastrašovaním,

okrádaním,

vydieraním,

ponižovaním, nadradenosťou a pod.


Násilie je spájané so šikanovaním, zámerným ubližovaním druhému,
napr. braním desiat, vyberaním peňazí a vymáhaním vecí od
slabšieho, posmievaním sa, nútením robiť úlohy

za niekoho,

ponižovaním a dlhodobým bitím.
Prejavy šikanovania, s ktorými sa respondenti stretli, zhrnula autorka do
nasledovných bodov:
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bitka, kopanie, vyhrážanie a ponižovanie,



ničenie osobných vecí, vymáhanie vecí (desiaty, peňazí, cigariet
a pod.),



dlhodobé bitie, ničenie vecí a posmešky (Bieliková, 2007).

Z definícií aj zistení autorov vyplýva, že výskum, ale aj metodické usmernenia
sú primárne zamerané na výskyt šikanovania prejavujúceho sa agresívnym
správaním mimo intímnych vzťahov účastníkov. Snahu zasiahnuť aj túto oblasť
správania sa žiakov prejavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky, ktoré zrušilo Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28.
marca 2006 a vydalo smernicu č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí
a žiakov v školách a školských zariadeniach. Tá v čl. 2 Charakteristika
šikanovania, v bode 7, písmenách „h“ a „g“

obsahuje aj sexuálne násilie

a sexuálne zneužívanie ako ďalšie z možností trestného stíhania agresora.
Ministerstvo okrem toho v rámci projektu „Národná sieť na prevenciu násilia
a šikanovania v školách“ finančne podporilo aj vznik webovej stránky „Prevencia
šikanovania“. Na stránke sú k dispozícii informácie o praxi, legislatíve, teórii,
projektoch, prieskumoch atď., pričom si recipient môže zvoliť prístup k ďalším
informáciám podľa toho, či ide o deti a mládež, rodičov, pedagógov, resp. iných
odborníkov (http://www.prevenciasikanovania.sk/). Stránka tak prostredníctvom
tohto členenia môže cieľovú skupinu informovať adekvátnym spôsobom najmä
z hľadiska obsahu.
Príkladom snahy riešiť práve násilie v oblasti intímnych vzťahov je aj projekt
KEGA 043UK-4/2017, ktorého jedným z nosných výstupov je aj predkladaná
publikácia. Projekt s názvom „Tvorba a implementácia metodiky pre prácu
v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich“, v rámci ktorého
jeho autorky vyčlenili priestor aj na spoluprácu so študentmi Katedry
marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Výskumný problém
Ako sme uviedli vyššie, z doterajších zistení vyplýva, že pozornosť odbornej
verejnosti je zameraná primárne na oblasť násilia, šikanovania a intolerancie
jednotlivcov a sociálnych skupín v školskom prostredí. V literatúre sa častejšie
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stretávame s identifikáciou typov násilia a tiež s návrhmi postupov na riešenie
tejto situácie z rôznych hľadísk, napr. z pohľadu obete násilia, pedagógov,
rodičov, spolužiakov a pod. Aj z výsledkov prezentovaných riešiteľmi v rámci
nášho projektu vyplynulo, že téma násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich
v značnej miere absentuje a nerieši sa ani jej prezentácia vo vzťahu k cieľovým
skupinám.

Cieľ
V spolupráci so študentmi Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej
fakulty UK je cieľom navrhnúť sociálno-marketingovú kampaň zameranú na
zvolené segmenty, ktorej úlohou by bolo podporiť zníženie výskytu násilia
a intolerancie na základných a stredných školách s tematickým zameraním na
oblasť intímnych vzťahov.

Identifikácia cieľovej skupiny
Projekt KEGA je zameraný cieľovú skupinu dospievajúcich, kam zaraďujeme
obdobie pubescencie a adolescencie, M. Vágnerová zasa uvádza obdobie ranej
(11.-15. rok) a neskorej adolescencie (15.-20. rok). Správanie sa mládeže
v tomto období je spojené s výraznými zmenami v oblasti telesného, duševného,
ale aj sociálneho vývinu. Mení sa aj spôsob myslenia a emočného prežívania
(Vágnerová, M., 2012, s. 369).
V štádiu pubescencie, ktoré podľa B. Šramovej (2007) nastupuje približne od
11. až 12 roku života dieťaťa a trvá približne do 13. až 15. roku,

jedinec

prechádza v rámci telesného vývinu obdobím pohlavného zrenia, akceleruje jeho
rast, pohlavné zrenie sa dovršuje a následne končí aj telesný rast. Dôležitým
znakom je interindividuálna variabilita1. V rámci duševného vývinu zameraného
na intimitu ide o zložité obdobie spojené napr. s utiekaním sa pubescenta do
svojho vnútorného citového sveta, citové odpútavanie sa od rodičov, so záujmom
o opačné pohlavie, s obdobím prvých lások, zamilovanosti a pod. Sociálny vývin
je úzko spojený s telesnou vyspelosťou dieťaťa a jedinci, ktorí sú fyzicky slabší,

1

Ide o rýchlejšie dospievanie dievčat v porovnaní s chlapcami, približne o 2 až 3 roky.
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menšieho vzrastu

sa

podľa autorky stávajú

potencionálnymi obeťami

šikanovania.
V štádiu adolescencie, ktoré začína približne v 13. až 15. roku a trvá v rozpätí
od 18. do 23. roku života, sa z hľadiska telesného vývinu ukončuje proces rastu
a postava dostáva svoju konečnú proporčnú podobu. V rámci dušeného vývinu
je charakteristické popieranie autority dospelého, čo spôsobuje medzi nimi
konflikty, je to obdobie konštruovania osobnej identity, vrcholí proces
odpútavania sa od rodičov a jednotlivec je ohrozený negatívnym vplyvom osôb
alebo sociálnych skupín, ktoré sú obeťami rizikového a problémového správania
(napr. užívanie drog, alkoholu, gamblerstvo, šikanovanie, týranie, násilie,
sexuálne rizikové správanie a pod.). Sociálny vývin adolescenta je z hľadiska
intimity spájaný s milostným životom, záujmom o literatúru so sexuálnou
tematikou, experimentmi s citmi a vlastným telom. Jedinec je ohrozený
sexuálnou promiskuitou, ktorá so sebou nesie aj riziká ochorenia. K sexuálnemu
styku mnohokrát dochádza podľa B. Šramovej u chlapcov zo zvedavosti,
u dievčat z citových dôvodov a obavy zo straty chlapca. Jednotlivci sú pod tlakom
vrstovníkov, ktorí sa chvália svojimi sexuálnymi skúsenosťami, ktoré môžu byť
vymyslené,

aj pod tlakom médií,

ktoré prezentujú

vzťahy a správanie

prostredníctvom rodových stereotypov. Na to, aby sa adolescenti vyrovnali
s množstvom

zavádzajúcich

informácií,

potrebujú

pomoc

a usmernenie

dospelých (Šramová, B., 2007).
Podľa M. Vágnerovej si treba brať na vedomie aj fakt, že v tomto období
človek nadobúda plnoletosť, ktorá sa na jednej strane spája so slobodou
rozhodovania, na strane druhej jedinec preberá právnu zodpovednosť za svoje
činy (Vágnerová, M., 2012).

Postup
V rámci prípravy návrhu kampane sme prácu rozdelili do niekoľkých krokov:
1. Výber predmetov študijného plánu v letnom semestri akad. roka
2018/2019, do ktorých bolo možné prácu tematicky zaradiť. V našom
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prípade sme spolupracovali so študentami 1. a 2. ročníka bakalárskeho štúdia v rámci predmetov (nástroje prezentácie marketingovej
komunikácie, formy a prostriedky propagácie: audioreklama).
2. Sprostredkovanie základných informácií o výsledkoch výskumných
zistení realizovaných na cieľovej skupine v rámci projektu.
3. Vyhľadávanie a analýza sociálne orientovaných kampaní zameraných
na problematiku násilia v krajinách Európy, Afriky, USA, Českej
a Slovenskej republiky. Záujem sme sústredili najmä na obsah a formu
spracovania kampaní, prepojenie komunikačného cieľa, výrazových
prostriedkov a výberu marketingových nástrojov vo vzťahu k zvolenému

segmentu,

na

ich

kreatívne

riešenia,

výber

apelov

a dosiahnuté výsledky v rámci naplnenia komunikačného cieľa
kampaní.
4. Formulácia a prezentácia zadania (Príloha č. 1) a charakteristika
cieľových skupín.
5. Prezentácia ideových zámerov, identifikácia ich silných a slabých
stránok a následne spracovanie konečných podôb reálnych návrhov
marketingovo-komunikačných sociálnych kampaní.
6. Príprava výstavy navrhnutých prác v rámci predmetu výstavy a veľtrhy,
ktorý je zaradený v študijnom pláne do zimného semestra. Študenti
postupovali podľa ideového zámeru akcie (Príloha č. 2). Na príprave
sa podieľali študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí na projekte
pracovali aj v 1. ročníku.

Študenti pracovali v 3 až 4 členných tímoch v priebehu letného semestra
akad. roka 2018/2019 v rámci predmetov nástroje marketingovej komunikácie (1.
ročník) a formy a prostriedky propagácie – audioreklama (2. ročník). Návrhy
sociálnych kampaní vychádzali z analýz už realizovaných kampaní na Slovensku
i v zahraničí. Tento krok sme do prípravy zaradili preto, aby študenti na jednej
strane získali prehľad o už realizovaných sociálno-marketingových kampaniach,
ktoré slúžili ako inšpirácia a poukázali na už využité formy spracovania takéhoto
typu komunikátov, na druhej strane nám analýza kampaní v rámci vzdelávacieho
procesu poskytla priestor na identifikáciu ich pozitívnych a negatívnych prvkov.
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Z hľadiska výberu nástrojov marketingovej komunikácie nemali študenti
žiadne obmedzenia a mohli ich voliť a kombinovať na základe komunikačných
cieľov a ideových zámerov nimi navrhovaných riešení.

Výstup
Na spracovaní návrhov kampaní sa celkovo podieľalo 44 študentov (22
študentov 1. ročníka v rámci predmetu nástroje prezentácie MK a 22 študentov
2. ročníka v rámci predmetu formy a prostriedky propagácie: audioreklama), ktorí
predložili 14 návrhov kampaní. Z nich sme sa rozhodli pre potreby projektu využiť
12 návrhov. Vzhľadom na to, že na projekte sme na Katedre marketingovej
komunikácie FF UK pracovali 1 rok, pričom sme začali predmetmi letného
semestra a pokračovali zimným, študenti prešli do vyšších ročníkov. Preto ich
v popisoch kampaní uvádzame s reálnym ročníkom, ktorý navštevovali v čase
finalizácie a ukončenia projektu obhajobou a výstavou prác. Tú študenti
realizovali v rámci predmetu výstavy a veľtrhy. Výstava vybraných súčastí
návrhov kampaní zostala inštalovaná v priestoroch katedry. Na príprave
a organizácii výstavy sa podieľalo 22 študentov 2. ročníka, ktorí v projekte
pokračovali. Rozdelili sme ich do pracovných tímov, v rámci ktorých prevzali
zodpovednosť za rôzne oblasti (grafický tím, textári, tím zodpovedný za
občerstvenie, výkonný tím – zabezpečenie miestnosti, jej príprava, rámovanie
obrazov, tlač plagátov a pod.).
Popisy jednotlivých kampaní pomôžu recipientom publikácie vytvoriť si
predstavu o možnostiach riešenia problémov s násilím v intímnych vzťahoch
dospievajúcich. Cieľom uvedenia sociálnych kampaní je, aby boli využiteľné vo
výchovno-vzdelávacom procese pre pedagógov stredných a základných škôl,
ako aj pre pracovníkov prevencie.
Pre lepšiu prehľadnosť ich uvádzame v štruktúre: názov kampane, zloženie
tímu, ideový zámer kampane a komunikačné kanály, cez ktoré navrhujú autori
kampaň šíriť.
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Popis jednotlivých kampaní

Názov kampane: Tvoje telo – Tvoja voľba
Zloženie tímu: Lenka Antalová, Petra Valčeková, Anna Korbeľová (3. ročník)
Ideový zámer kampane:
Staviame sa PROTI tomu, aby sa násilie spoločensky tolerovalo a schvaľovalo.
Tínedžeri majú pocit, že všetkým v ich veku ide len o to, aby mali pohlavný styk
s kýmkoľvek, bez ohľadu na budovanie dlhodobého a perspektívneho vzťahu
naplneného vzájomným citom. Stále sa hovorí o tom – kto s kým, kde a kedy.
Cieľom návrhu je prasknúť nafúknutú bublinu, že „vyspať sa s niekým za každú
cenu je normálne“, pretože neskôr tí, ktorým je to nepríjemné, sa boja povedať
NIE. Nosný text vizuálov je vyjadrením myšlienok, ktoré najčastejšie
charakterizujú kritickú situáciu v ťažkom období tínedžera. Majú teda „trafiť do
čierneho“ a získať pozornosť cieľovej skupiny, ktorá následne nájde podporu vo
forme claimu „tvoje telo – tvoja voľba“ a uistiť ich, že povedať „nie“ je úplne
normálne.
Komunikačné kanály: vizuály, potify, rádio, e-mail, škola – školský rozhlas,
pedagógovia

Ukážky:
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Názov kampane: Zakrič!
Zloženie tímu: Simona Jägerová, Natália Obrinová, Viktória Tomasovičová (3.
ročník)
Ideový zámer kampane:
V bežnom živote sa každoročne stretávame s vysokým počtom prípadov
zneužívania žien a mužov, resp. veľkým výskytom osôb vystavených domácemu
násiliu. Obete násilia veľakrát strácajú hlas a zo strachu alebo od hanby o tom
nikomu nepovedia. Preto prichádzame s kampaňou „Zakrič!“, ktorá má upozorniť
na túto podobu nežiaduceho správania, kým nie je neskoro. V kampani

ZAKRIČ!

učíme ľudí, čo je násilné správanie, ako sa voči nemu postaviť, kde vyhľadať
pomoc, informujeme široké okolie o tom, ako podať obetiam pomocnú ruku.
Chceme spoločne zakričať „nie“ domácemu násiliu a takouto cestou pomôcť
obetiam, ktoré si nedokážu pomôcť samy. Naša kampaň má šíriť povedomie
o prevencii a bojovať proti domácemu násiliu páchanému na ženách a mužoch.
Nebojme sa teda spoločne ZAKRIČAŤ, ak je to potrebné.
Komunikačné kanály: print, webová stránka, sociálne siete, audiovizuálna
reklama

Ukážky:
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Názov kampane: Nezatvárajte oči
Zloženie tímu: Juliana Majzúnová, Nikoleta Lasanová, Peter Čmilanský (3.
ročník)
Ideový zámer kampane:
Našou prácou sme chceli poukázať na problematiku násilia v intímnych vzťahoch
dospievajúcich. Veríme, že kvalitnejšia informovanosť spoločnosti by mohla viesť
k zvýšenej pozornosti ľudí voči násiliu. Naša kampaň „Nezatvárajte oči“ je určená
pre spoločnosť ako celok. Chceme, aby ľudia začali intenzívnejšie vnímať svoje
okolie a im blízke osoby. Dúfame, že vďaka našej kampani ľudia začnú medzi
sebou komunikovať, zaujímať sa jeden o druhého a v prípade núdze si dokážu i
pomôcť. Naším mottom je, že aj najmenšia pomoc môže mať najvyššiu hodnotu.
Keď prichádzame na tento svet, sme sami, no postupne sa stávame súčasťou
rodiny, rôznych sociálnych skupín, spoločnosti. Preto by sme nemali
OČI,

ZATVÁRAŤ

ak sme konfrontovaní s obeťami násilia, resp. naopak, s násilníkmi. V

neposlednom rade dúfame, že nebudú zatvárať oči ani samotné obete násilia,
pretože si zaslúžia lepší život, než ten, ktorý práve žijú. Aj napriek tomu, že
dosiahnuť takýto cieľ je pre týraných ľudí veľmi náročné, veríme, že v sebe nájdu
silu a odvahu odísť.
„Ak vzťah nefunguje, odíďte. Vyjdite von z domu a kričte, kým nenájdete pomoc.
Porozprávajte sa s rodinou, porozprávajte sa s priateľmi, kolegami z práce,
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neuzatvárajte sa pred nimi. Choďte na políciu. Keď nebudete nič robiť, zabije Vás
to. A čo je najdôležitejšie, milujte sa viac ako čokoľvek iné v živote a učte svoje
deti, aby robili to isté.“ Emma Murphy (obeť domáceho násilia)
Komunikačné kanály: séria audiovizuálnych reklám na sociálnych médiách

Ukážky:
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Názov kampane: Slová nevymažeš
Zloženie tímu: Daniela Sovová, Deana Gallo, Diana Domiňáková (3. ročnik)
Ideový zámer kampane:
Východiskom našej marketingovo-sociálnej kampane bolo kyberšikanovanie.
Svojou

kampaňou

sme

chceli

upozorniť

na

akútnosť

tohto

problému. Prostredníctvom nástrojov marketingovej komunikácie navrhnúť
riešenia v oblasti prevencie a zvýšiť informovanosť cieľovej skupiny. Cieľom
navrhnutej kampane bolo zmeniť správanie sa dospievajúcich na sociálnych
sieťach a iných informačno-komunikačných technológiách, pričom sme sa
v jednotlivých návrhoch zamerali na obete aj agresorov, rodičov, školy a
spoločnosť ako celok. Jedným z najväčších problémov, s ktorým mladý človek
zasiahnutý kyberšikanou bojuje, je strach a hanba, ktorá mu bráni situáciu riešiť.
Posolstvo našej kampane je zamerané práve na povzbudenie obetí. Pokúsili sme
sa vyzvať ich, aby o svojich problémoch viac hovorili a nebáli sa požiadať svoje
okolie o pomoc.
Komunikačné kanály: rozhlas – audioreklama, sociálne siete, print – plagáty,
prednášky, linka pomoci
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Ukážky:
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Názov kampane: protinasiliu.sk
Zloženie

tímu:

Michaela

Demovičová (3. ročník)
Ideový zámer kampane:
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Dominika
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Až 21% detí v strednej Európe je denne vystavovaných fyzickému násiliu (Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva SR). O týraných a zanedbávaných deťoch na
Slovensku sa vedú viac-menej neoficiálne odhady. Nechceme prvoplánovo
pôsobiť na city, ale zaujať pozornosť cieľových skupín a ukázať, aké dôsledky
môže mať toto konanie v budúcnosti. Hlavným posolstvom kampane je preto
upozorniť na to, že všetko, čo deti zažijú, sa premieta do ich života v dospelosti.
„Odpozorované“, resp. „zdedené“ správanie sa, ale aj prežité negatívne
skúsenosti s bitkami, násilím v rodine, zneužívaním a pod. dieťa so sebou nesie
celý život.
Komunikačné kanály: rádio spoty, video spoty na webovej stránke a sociálnych
sieťach organizácie, printové médiá

Ukážky:
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Názov kampane: _ako ty
Zloženie tímu: Nina Ševčíková, Lenka Dubeňová, Zuzka Poláčková (3. ročník)
Ideový zámer kampane:
Kampaň s názvom _ako ty má poukázať na aktuálny problém medzi mladými,
výlučne medzi dievčatami v tínedžerskom veku, ktoré môžu pociťovať komplexy
spojené s ich fyzickým vzhľadom.
Sociálne siete sú výbornou platformou na vlastnú prezentáciu, ale majú aj svoju
odvrátenú stranu, pretože tá nemusí odrážať realitu. Dievčatá sa tam mnohokrát
prezentujú vo forme svojich upravených fotografií, alebo videí – skrátka sociálne
siete predstavujú pokrivenú realitu. Medzi rozdielnymi dievčatami môže vznikať
rivalita.
Mladí ľudia sa pohybujú na sociálnych sieťach ako Instagram a Facebook dennodenne a nachádzajú sa tam rôzne skupiny ľudí. Tu začína naša kampaň, v rámci
ktorej sme chceli mladé dievčatá osloviť. Prevenčné video vysielané na vybranej
sociálnej sieti má poukázať na kyberšikanu, ktorá je v dnešnej dobe bežná
a zanedbávaná. Mladé dievčatá tam často čelia urážlivým, sexuálnym narážkam,
ale na druhej strane aj pochvalným a obdivným komentárom.
Prevenčné video, ktoré by bolo hlavným výstupom kampane, sa chce priamo vžiť
do kože dvoch rozdielnych typov dievčat.
PRVÉ je utiahnuté dievča, ktoré si na sociálnych sieťach nikto nevšíma – je
pozorovateľkou druhého typu dievčaťa. Cíti sa menejcenná a trpí viacerými
komplexami. Chce byť ako tá DRUHÁ...
DRUHÉ dievča má mnoho sledovateľov a obdivovateľov – dodáva jej to
sebavedomie. Video však poukazuje aj na odvrátenú stranu sociálnych sietí –
mnoho nenávistných, vysmievačných a urážajúcich komentárov alebo správ, y
ktorými sa toto dievča nevie vyrovnať. Chce byť ako tá PRVÁ...
Video navrhujeme prezentovať na školách, ako prevenciu proti šikanovaniu na
sociálnych sieťach. Dostupné by bolo aj na internete, resp. na Instagramovom
účte _akoty, ktorý by fungoval na princípe "linky dôvery".
Komunikačné kanály: video spoty, webová stránka a sociálna sieť
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Názov kampane: Láska znamená rešpekt
Zloženie tímu: Barbora Gladišová, Daniel Kall, Peter Vashepynets, Samuel
Gibala (2. ročník)
Ideová zámer kampane:
Myslíme si, že ľudia si prítomnosť problémov uvedomujú významnejšie, ak majú
k dispozícii fakty. Fakty bývajú väčšinou vyjadrené prostredníctvom štatistických
zistení, a tak sa dominantným atribútom našej kampane stalo číslo. Napr. až 63
% obetí nenahlási znásilnenie, čo z neho robí najmenej nahlasovaný zločin na
svete. Viac ako 90 % obetí nenahlási počas strednej školy obťažovanie. 23 %
dievčat a 15 % chlapcov sa počas strednej školy stáva obeťami núteného sexu
a každé 4. dievča je sexuálne zneužité skôr, ako dovŕši 16 rokov. Tieto fakty sú
alarmujúce, preto je veľmi dôležité, aby si dospievajúca mládež uvedomila, že
láska je primárne založená na citoch, vzťahu a rešpekte.
Komunikačné kanály: sociálne siete, print, banery, influencer marketing

Ukážka:
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Názov kampane: Nebudem ticho
Zloženie tímu: Zuzana Húsková, Tatiana Lukačovičová, Andrea Jurgošová,
Dominika Pacigová (2. ročník)
Ideový zámer kampane:
Na problematiku násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich, sme sa rozhodli
pozrieť z pohľadu verejnosti, blízkych obetí a členov ich rodiny. Mladí ľudia, ktorí
bojujú s týmto problémom, si na začiatku nemusia v plnom rozsahu uvedomovať,
v akej vážnej situácii sa nachádzajú a ako sa situácia môže vyhrotiť. Niektorí to,
dokonca, ani nemusia vnímať ako problém, pretože majú pocit, že keď to tak
robia všetci rovesníci, je to v poriadku.
Naša kampaň je inšpirovaná semaforom a jeho farbami, pričom každá farba
symbolizuje situáciu vo vzťahu alebo vzťah samotný. Červená znamená
nebezpečenstvo, zlý a toxický vzťah, v ktorom treba okamžite konať a pomôcť
obeti. Oranžová signalizuje hrozbu, kedy sa vzťah pomaly začína meniť a partner
sa k obeti začína správať nevhodne až agresívne. Zelenou farbou označujeme
zdravý harmonický vzťah, v ktorom pomoc netreba.
Kampaň pozostáva z viacerých aktivít: prednášky na stredných školách,
rozdávanie plagátov, brožúr a odznakov, aktívna komunikácia cez sociálne siete,
Týmito tromi aktivitami by sme chceli propagovať webovú stránku, na ktorej by
sa nachádzali všetky potrebné informácie, inšpiratívne príbehy ľudí a online
odborná pomoc, teda možnosť komunikovať s psychológom z pohodlia domova.
Komunikačné kanály: prednášky na stredných školách, printová reklama,
odznaky, sociálne siete, webová stránka
Ukážky:
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Názov kampane: Reach – 1 čin/ 1 veta/ 1 slovo/ 1 život
Zloženie tímu: Linda Schuchmannová, Dominika Brtková, Lucia Malinová (2.
ročník)
Ideový zámer kampane:
Cieľom kampane Reach je predchádzať násiliu v partnerských i kamarátskych
vzťahoch prostredníctvom populárneho typu aplikácií na hranie rolí. Hráč by sa v
hre stretával so situáciami z bežného života, počas ktorých by sa dostával do
konfrontácie a rozhovorov s inými postavami, ktoré by mal možnosť uraziť a
ublížiť im, alebo sa ich zastať a zo situácie im pomôcť. V prípade voľby prvej
možnosti, by mu bolo na konci hry ukázané zhrnutie toho, ako jeho skutky otočili
život iných postáv k horšiemu a aký to na ich život malo dlhodobý dopad. Týmto
spôsobom, chceme hráčom ukázať dôležitosť ich rozhodnutí, slov a skutkov,
chceme zdôrazniť, že život nie je hra a že svojimi činmi môžu iných ovplyvniť na
celý život kladným, ale aj záporným spôsobom.
Komunikačné kanály: aplikácia propagovaná prostredníctvom online
kanálov(YouTube a Twich), videospoty, webová stránka
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Názov kampane: Stojíme za vami
Zloženie tímu: Žofia Baginová, Andrea Škvareninová, Viktor Mlaka, Diana
Škerdová (2. ročník)
Ideový zámer kampane:
Cieľom kampane STOJÍME ZA VAMI je upozorniť na problém šikanovania a
obetiam tejto formy násilia ukázať, že existuje pomoc. Výberom viacerých
nástrojov sme sa pokúsili podporiť solidaritu medzi žiakmi a vzbudiť v nich pocit
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spolupatričnosti. Vlajkovou loďou celej kampane a celého projektu by bola
študentská únia. Uvedomujeme si, že najväčší problém v prevencii a zároveň v
boji proti šikanovaniu je hanba a strach podeliť sa o svoj zážitok z pozície obete
a zároveň nedostatočné riešenie už pomenovaného problému. Študentská únia
by sa skladala zo študentov/žiakov rôznych vekových kategórií pod ochranou
anonymity. Títo mladí ľudia by boli sprostredkovateľmi pomoci svojim
rovesníkom, čo by zabezpečovalo istú generačnú vyváženosť. Školení
zástupcovia študentskej rady by prostredníctvom rozhovoru a následnou
podporou pomohli šikanovaným obetiam nebáť sa hovoriť o svojom probléme s
vyššou autoritou, ktorú by reprezentoval školský psychológ.
Komunikačné kanály: študentská únia vs. vedenie školy, prednášky, schránka
pomoci, odznaky, diskusné fórum – blogy, vlogy, influencer marketing, sociálne
siete, webová stránka školy
Ukážky:
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Názov kampane: Nie je to hanba
Zloženie tímu: Lucia Kollárová, Martina Melíšková, Barbora Hagarová (2.
ročník)
Ideový zámer kampane:
Touto kampaňou sme otvorili tematiku prevencie násilia v intímnych vzťahoch
dospievajúcich, pričom sme svoju pozornosť sústredili na žiakov druhého stupňa
základných škôl a študentov stredných škôl. Kampaň prostredníctvom obrázkov
s textami upozorňuje na skutočnosť, že najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov
stávajú dievčatá a ženy, ale nezabúdame ani na chlapcov a mužov, ktorí sa
takisto môžu stať obeťami sexuálneho násilia. Hlavnou cieľovou skupinou
kampane sú dospievajúci mladí ľudia, ktorí sú práve v oblasti intímnych vzťahov
veľmi zraniteľní, ale v určitých podobách násilie tolerujú, alebo si neuvedomujú
jeho prítomnosť a násilníka dokonca ospravedlňujú. Posolstvom kampane je, že
odpoveď „NIE“ znamená za každých okolností „NIE“ a predpokladom spoločne
prežívanej intimity je vzájomný súhlas. Kľúčové slová kampane: NEPATRÍM TI.
JE V PORIADKU NESÚHLASIŤ. NIČ NEMUSÍM/ NIČ TI NEDĹŽIM. NIE JE TO
HANBA.
Komunikačné kanály: plagáty s rôznymi situáciami, ktoré komunikujú typy
násilia v intímnych vzťahoch adolescentov, webstránka/blog na uverejňovanie
osobných príbehov primárne od obetí alebo pozorovateľov, cez ktoré
komunikujeme povedomie o formách násilia
Ukážky:
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Názov kampane: Toto nie je láska
Zloženie tímu: Barbora Birčáková, Matej Herceg, Viktória Madleňáková, Adam
Skirčák (2. ročník)
Ideový zámer kampane:
Kampaň sa snaží upozorniť na hranice vo vzťahoch dospievajúcich ľudí. V tomto
veku jedinec mnohokrát ešte nevie rozlíšiť medzi láskou, posadnutím,
majetníctvom. Snažíme sa oslovovať nielen mladých ľudí vo svojich prvých
vzťahoch, ale tiež ich priateľov, okolie, tých, ktorí by im mohli pomôcť otvoriť oči
a vymaniť sa zo vzťahu, ktorý jedincovi neprospieva.
Komunikačné kanály: príspevky na Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube,
vlastný web v spolupráci s psychológmi a s blogovou sekciou, billboardy,
abribusy

Ukážky:
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Zhrnutie tvorby marketingovo-sociálnych kampaní
Zapojenie Katedry marketingovej komunikácie FF UK v Bratislave do projektu
KEGA 043UK-4/2017 s názvom „Tvorba a implementácia metodiky pre prácu
v oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich" je na jednej
strane ukážkou toho, ako môže marketingová komunikácia podporiť projekty so
sociálnou tematikou, ale aj ukážkou toho, ako môžeme zapojiť študentov tohto
študijného plánu do podobných aktivít. Projekty tohto typu nám pomáhajú
ovplyvniť ich vnímanie okolia, jeho sociálnych, environmentálnych, ale aj iných
problémov, a istým spôsobom ich primäť hľadať riešenia. Kampane, ktoré navrhli
študenti katedry sú dôkazom toho, že takto nastavená cesta má svoj zmysel a že
študenti, napriek tomu, že išlo o študentov I. stupňa vysokoškolského
vzdelávania, ktorí ešte nedisponujú všetkými potrebnými teoretickými ani
praktickými skúsenosťami, preukázali schopnosť tieto riešenia prinášať. Naopak,
ich vek bol v tomto prípade veľkou výhodou, pretože boli po tesnom odchode zo
stredných škôl a okrajovo sa dotýkali hornej hranice neskorej adolescencie. Ich
skúsenosti s problematikou boli čerstvé a táto forma empatie sa prejavila aj
v samotných návrhoch, do ktorých boli schopní vložiť nielen kreatívny potenciál
a vedomosti, ale aj vlastné skúsenosti s problematikou násilia. Účasť na projekte
im vytvorila priestor na kritické zhodnotenie doterajších programov, s ktorými sa
v rámci prevencie stretávali, a umožnila im tieto programy istým spôsobom
korigovať, zdokonaľovať a prinášať nové pohľady na možné riešenia.
Študenti počas práce na projekte a kampaniach, ktoré sme do výstupov
zahrnuli, museli na jednej strane rešpektovať viacero zásad platných v oblasti
marketingovej komunikácie, na druhej strane ich obohatila o praktické zručnosti
s týmto typom zadania. Na záver si dovolíme niektoré z nich uviesť:
1) Výber komunikačných kanálov musí rešpektovať identifikovanú
cieľovú skupinu a správne zvolené nástroje sú predpokladom toho,
že správa sa k percipientom dostane a tí ju dekódujú.
2) Idey, ktoré sú nosným pilierom kampaní, obsahujú prvok
(emocionálny, resp. pragmatický napr. v podobe štatistických
údajov, resp. výsledkov výskumov), charakteristický pre sociálne
kampane, ktorý má potenciál zasiahnuť vybrané segmenty
a naplniť komunikačné ciele kampaní.
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3) Projekt študentom umožnil transformovať osobné skúsenosti
s násilím do návrhov kampaní a zvýšiť tak potenciálnu efektivitu
kampaní.
4) Projekt študentom ukázal, aké je dôležité zohľadňovať pri tvorbe
tohto typu kampaní niektoré faktory, ktoré môžu byť so sociálnymi
témami úzko späté (napr. potreba zachovania anonymity obete;
problematickosť

jej

oslovovania;

vzbudzovanie

dôvery;

presviedčanie obete o potrebe vyhľadať pomoc, resp. vedieť ju
poskytnúť v správnom čase a správnym spôsobom; potreba oprieť
svoje návrhy o poznatky odborníkov; uvedomenie si rôznych
pohľadov na problematiku, napr. pohľad obete vs. pohľad agresora
atď.).
5) Študenti si museli (najmä kvôli faktu, že sa okrajovo dotýkali
cieľových skupín identifikovaných v rámci projektu) uvedomiť, že na
vytvorenie

kvalitného

návrhu

je

nevyhnutné

nadobudnuté

skúsenosti transformovať do komplexného návrhu, ktorý v sebe
zahŕňa nielen viacero foriem komunikácie, ale vzdelávanie v tejto
oblasti.
6) Projekt ako celok umožnil obohatiť pedagogický proces v rámci
zvolených predmetov študijného plánu o praktický aj tvorivý
rozmer.
7) A nakoniec mal aj subjektívny rozmer, pretože študenti k projektu
pristúpili s plnou zodpovednosťou a nadobudli pocit, že svojimi
návrhmi reálne prispeli k riešeniu problematiky násilia v intímnych
vzťahoch dospievajúcich.

Všetci študenti v rámci troch zvolených predmetov preukázali schopnosť
prepojiť nadobudnuté teoretické poznatky z odboru s praktickým zadaním.
Návrhy kampaní a organizácia výstavy sa stali pridanou hodnotou projektu.
Priniesli im pocit dobre vykonanej práce, prispeli k budovaniu dobrého mena
katedry a odboru a stali sa zdrojom informácií o práci študentov a ich výstupoch
naprieč jednotlivými ročníkmi.
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Projekt ukázal, že odbor má veľký potenciál podieľať sa na realizácii
podobných aktivít a motivuje študentov k tvorivej práci a štúdiu.
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PREZENTÁCIE KAMPANÍ

V tejto časti publikácie uvádzame prezentácie marketingovo-komunikačných
kampaní, ktoré boli bližšie popísané v predchádzajúcej kapitole. Predkladaná
časť predstavuje doplnenie didaktických materiálov pre prácu na poli primárnej
prevencie určenej pre cieľovú skupinu, ktorou je generácia Z. Vizuály je možné
vytlačiť a využiť v prednáškových kampaniach či na besedách s cieľovým
publikom.

1. Názov kampane: Tvoje telo – Tvoja voľba
Zloženie tímu: Lenka Antalová, Petra Valčeková, Anna Korbeľová
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Tvoje telo – Tvoja voľba: Slogan

Tvoje telo – Tvoja voľba: Audio spoty
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Tvoje telo – Tvoja voľba: Audio spoty
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Tvoje telo – Tvoja voľba: Vizuál 1
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Tvoje telo – Tvoja voľba: Vizuál 2
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Tvoje telo – Tvoja voľba: Vizuál 3
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2. Názov kampane: Zakrič!
Zloženie tímu: Simona Jägerová, Natália Obrinová, Viktória Tomasovičová

Zakrič! Motto kampane

Zakrič! Predstavenie kampane
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Zakrič! Webová stránka kampane
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Zakrič! Audioreklama

Zakrič! Sociálne siete a videá
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Zakrič! Vizuál
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3. Názov kampane: Nezatvárajte oči
Zloženie tímu: Juliana Majzúnová, Nikoleta Lasanová, Peter Čmilanský
Kampaň je podrobne opísaná v predchádzajúcej kapitole, preto na tomto mieste
sa sústredíme na detaily navrhovaných video kampaní ako aj na vizuál a slogan,
ktorý sa tiahne danou kampaňou.

Nezatvárajte oči: Detaily video kampaní
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Nezatvárajte oči: Vizuál
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4. Názov kampane: Slová nevymažeš
Zloženie tímu: Daniela Sovová, Deana Gallo, Diana Domiňáková
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Slová nevymažeš: Vizuály
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Slová nevymažeš: Audiospoty

Slová nevymažeš: Realizácia kampane na školách
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5. Názov kampane: protinasiliu.sk
Zloženie

tímu:

Michaela

Lazoríková,

Daniela

Demovičová

protinasiliu.sk: Prezentácia kampane

protinasiliu.sk: Slogan
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protinasiliu.sk: Rádio spoty
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protinasiliu.sk: Video spoty
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protinasiliu.sk: Printová reklama
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6. Názov kampane: _ako ty
Zloženie tímu: Nina Ševčíková, Lenka Dubeňová, Zuzka Poláčková
Návrh: Video spoty a webová stránka sú podrobne popísané v predchádzajúcej
kapitole. Preto tu ponúkame poster, ktorý je možné vytlačiť a využiť v rámci
preventívnych programov na školách.

_ako ty: Poster
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7. Názov kampane: Láska znamená rešpekt
Zloženie tímu: Barbora Gladišová, Daniel Kall, Peter Vashepynets, Samuel
Gibala

Láska znamená rešpekt: Prezentácia kampane

Láska znamená rešpekt: Kampaň na sociálnych sieťach
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Láska znamená rešpekt: Zapojenie influencerov

Láska znamená rešpekt: Vizuál
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8. Názov kampane: Nebudem ticho.
Zloženie tímu: Zuzana Húsková, Tatiana Lukačovičová, Andrea Jurgošová,
Dominika Pacigová

Nebudem ticho.: Prezentácia kampane

Nebudem ticho.: Odznaky
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Nebudem ticho.: Brožúry

148

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie

Nebudem ticho.: Návrh aktivít

Nebudem ticho.: Propagácia aktivít

Nebudem ticho.: Odznak (na tlač)
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Nebudem ticho.: Plagáty
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9. Názov kampane: Stojíme za vami
Zloženie tímu: Žofia Baginová, Andrea Škvareninová, Viktor Mlaka, Diana
Škerdová

Stojíme za vami: Prezentácia kampane
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Stojíme za vami: Plagát
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10. Názov kampane: Nie je to hanba
Zloženie tímu: Lucia Kollárová, Martina Melíšková, Barbora Hagarová

Nie je to hanba: Prezentácia kampane
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Nie je to hanba: Vizuály
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11. Názov kampane: Toto nie je láska
Zloženie tímu: Barbora Birčáková, Matej Herceg, Viktória Madleňáková, Adam
Skirčák

Toto nie je láska: Plagáty
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Príloha 1

Brief / Zadanie
Projekt:
KEGA 043UK-4/2017 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti
prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Výstup v roku 2019:
Tvorba marketingovo-komunikačnej sociálnej kampane na tému: Prevencia
násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Prezentácia výsledkov:
 vernisáž prác vysokoškolských študentov
 zverejnenie informácií o výstupoch projektu vo vybraných médiách
Cieľ kampane:
 Zmena správania agresorov vo vzťahu k obetiam násilia.
 Zmena správania účastníkov – pozorovateľov násilia.
 Upozorniť na akútnosť riešenia problematiky násilia v intímnych
vzťahoch dospievajúcich.
 Informácie pre zainteresovaných ohľadom možného postupu pri
skúsenostiach s násilím v intímnych vzťahoch.
Kľúčové posolstvo:
 Prostredníctvom emocionálnych a racionálnych apelov tlačiť na zmenu
správania obetí, účastníkov – pozorovateľov a agresorov.
Povinné prvky a obmedzenia:
Čo musí byť súčasťou komunikácie:
 emocionálny alebo racionálny apel
 údaje o mieste poskytujúcom pomoc
Čo nesmie byť súčasťou komunikácie:
 navádzanie na agresívne správanie
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Cieľová skupina:
 pubescenti a adolescenti (obe pozície: obeť, agresor) – charakteristiky
odzneli na hodinách
 rodičia (obe pozície)
 škola
 spoločnosť ako celok, laická verejnosť
Upozornenie:
 V prípade obete ide o zraniteľnú osobu, ktorá má tendenciu odmietať
pomoc, odmieta o probléme a jeho možných riešeniach hovoriť, uzatvára
sa. Treba citlivo hľadať cesty, ktorými obetiam, ale aj účastníkom –
pozorovateľom ukážeme, akým spôsobom sa dá tento postoj zmeniť.
 Niektorí agresori sa stávajú súčasťou týchto skupín iba preto, aby sa
nestali obeťami. Kampaň by mala viesť k zamysleniu sa nad vlastným
konaním, emocionálnej účasti, novom pohľade na jav, ktorého sú
aktívnymi spúšťačmi až k celkovej zmene správania.
Reklamné nástroje:
 voľný výber (svoje rozhodnutie pri výbere zdôvodnite)
 2. ročník bc. – jedna z foriem musí byť audioreklama (vzhľadom na
zameranie predmetu, v rámci ktorého zadanie riešime)

Forma spracovania:
V rámci prezentácií sme si pozreli doterajšie sociálne kampane z domáceho
prostredia i zahraničia zamerané na uvedenú tému a jej príbuzné témy. V
audiovizuálnych komunikátoch prevažovala podoba animovaného spotu,
ostatné nástroje boli rôznorodé. V rámci formy by sa autori mohli zamerať napr.
na to:
 kto/čo bude primárne zobrazený/é vo vizuáloch kampane
 ktorý atribút bude dominantný vo vzťahu k cieľovej skupine
 ktoré prvky prepoja zvolené nástroje a budú fungovať ako prvky CI
v komunikácii
 aký font považujú za vhodný
 ktorá farba a prečo bude komunikátu dominovať
 aký bude spôsob spracovania (typografia, rozloženie textu, umiestnenie
obrazu, logická následnosť prvkov a pod.)
Komunikačné kanály / umiestnenie v médiu:
 uveďte, aké navrhujete médiá a v akom čase by ste Vami navrhovanú
kampaň nasadili (svoje rozhodnutie zdôvodnite)
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Obsah kampane:
Môže byť zameraný na viacero aspektov súvisiacich s témou, napr.:
 znaky týraného dieťaťa
 stotožnenie sa, resp. emocionálna zainteresovanosť na tom, čo
obeť/agresor?/účastníci – pozorovatelia šikany prežívajú
 podoby agresivity (fyzická, psychická, sexuálna, verbálna, kyberšikana,
invázia do súkromia, stalking, rozvodová problematika, ohrozujúce
prostredie a pod.
 výsledky výskumov realizovaných k tejto téme – pozícia argumentov
 návody na vzorové správanie
 poukázať možné postihy za odhalenie šikany
 riešenie konkrétneho problému, na konkrétnom mieste (škole),
s konkrétnymi osobami
 výzvy na zmenu správania
 hranice tolerancie – aké sú prejavy násilia, ktoré sa berú ako normálny
vzorec párového správania. Napr. "Prečo si ty krava prišla neskoro?" –
ona: no on bol nahnevaný, veď to je normálne, že takto reagoval, t. j.
ospravedlňovanie násilia
 poukázať na symptómy hlavne verbálneho násilia - "ale máš krásne
prsia"... - telesné je jasné...; ale ide o sexuálne násilie, ktoré si často
ženy mýlia s pozornosťou, záujmom (napr. len buchnutie po zadku,
objatie, ktoré ona nechce a pod.)...
Inšpirácia:
 domáce a zahraničné kampane, ktoré sme v rámci úvodných hodín
predstavovali
Odhadovaný rozpočet:
 pokúste sa zistiť, aký by bol rámcový rozpočet Vami navrhovaného
projektu
 rozdeľte výdavky na tvorbu zvolenej reklamy a mediálne výdavky
(umiestnenie vo zvolenom médiu)
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Príloha 2
Ideový zámer akcie: Vymyslieť názov, ktorým sa bude výstava prezentovať
(realizačné prevedenie - príloha č. 3)
Názov: Prevencia násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich
(vernisáž prác vysokoškolských študentov v rámci boja proti násiliu v intímnych
vzťahoch adolescentov a pubescentov)
Termín: 11. decembra 2019, čas: 11.00 hod.
Miesto: Filozofická fakulta, Štúrova 9, miestnosť S-111
Charakteristika výstavy:
Výstava prezentuje základné informácie o výstupoch projektu a návrhy
marketingovo-komunikačných sociálnych kampaní študentov v rámci projektu
KEGA 043UK-4/2017 Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v oblasti
prevencie násilia v intímnych vzťahoch dospievajúcich.
Dôraz sa kladie aj na zverejnenie prác vysokoškolských študentov, ktoré navrhli
v rámci tímovej spolupráce na predmetoch nástroje prezentácie MK a formy
a prostriedky propagácie – audioreklama pod vedením Mgr. T. Deptovej, PhD.
Cieľom vystavovaných a prezentovaných návrhov marketingovokomunikačných sociálnych kampaní je:
 zmena správania agresorov vo vzťahu k obetiam násilia,
 zmena správanie účastníkov – pozorovateľov násilia,
 potreba upozorniť na akútnosť riešenia problematiky násilia v intímnych
vzťahoch dospievajúcich,
 sprostredkovanie informácií pre zainteresovaných ohľadom možného
postupu pri skúsenostiach s násilím v intímnych vzťahoch.
Kľúčové posolstvo: Prostredníctvom emocionálnych a racionálnych apelov
„tlačiť“ na zmenu správania obetí, účastníkov – pozorovateľov a agresorov.
Dôvod motivácie:
 prezentácia výsledkov dosiahnutých v rámci riešenia projektu,
 tímová tvorba kampaní ako praktická časť predmetov študijného plánu a
prezentácia návrhov študentských kampaní,
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zviditeľnenie práce študentov Katedry marketingovej komunikácie FF UK
vo vzťahu k vedeniu fakulty a širokej verejnosti.

Exponáty:
 printové návrhy sociálnych kampaní – prostredníctvom obrazov
s popismi,
 PowerPointová prezentácia marketingovo-komunikačnej kampane, jej
ideového zámeru a strategických riešení.
Príspevok do odborného sprievodného programu:
 príhovor doc. PhDr. Blandíny Šramovej, PhD., ktorá predstaví projekt
KEGA,
 príhovory a posudky
Cieľová skupina:
 vedenie Pedagogickej a Filozofickej fakulty (prodekani pre vedu
a výskum)
 riešiteľský kolektív projektu KEGA
 vedenie katedier, ktoré sa podieľali na projekte
 študenti, ktorí predstavia návrhy kampaní
 zástupcovia základných a stredných škôl
 verejnosť atď.
Objem finančných prostriedkov:
Počet pracovníkov na zabezpečenie akcie: cca 20
Argumentácia:
Násilie je v súčasnosti pre spoločnosť vysoko pertraktovaná téma. Jeho výskyt
v rôznych podobách narastá aj na úrovni základných a stredných škôl, v ktorých
pôsobia práve nami sledované segmenty. Cieľom projektu je:
 skúmať výskyt tohto javu a jeho dosah na spoločnosť a jednotlivca,
 prostredníctvom nástrojov marketingovej komunikácie upozorniť na jeho
prítomnosť,
 navrhnúť formy prevencie a ovplyvniť správanie oslovených cieľových
skupín v prospech boja proti prejavom násilia v intímnych vzťahoch,
 získať pozornosť médií, komerčných i nekomerčných subjektov, ktoré by
mohli vďaka projektu prispieť k riešeniu problematiky v praxi.

5

Násilie v intímnych vzťahoch dospievajúcich
Metodika pre prácu v oblasti prevencie

Príloha 3
Plagát výstavy
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