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Predslov
Vážení čitatelia,
asi by sme ťažko hľadali niekoho, kto ešte nebol konfrontovaný s nenávistnými prejavmi a agresívnou
komunikáciou. Tá sa pohybuje od neúmyselnej agresívnej reakcie na žiadosť alebo otázku, po hrozby smrti
pre ľudí, ktorí vykonávajú verejné funkcie v demokratických občianskych spoločnostiach. Rozpätie medzi
dvoma pólmi je užšie, ako by sme si mohli myslieť.
Všetci partneri projektu Argumenty proti agresii poznali takéto situácie osobne. Spojil nás pevný zámer,
nedať agresii a nenávistným prejavom žiadny priestor v našich osobných vzťahoch alebo v našich každodenných pracovných nástrojoch (ktorými sa sociálne médiá už dávno stali). V priebehu projektu sme sa
dohodli, že na agresívnu komunikáciu by sa nemalo odpovedať rovnako agresívne. Hľadali sme iný druh
komunikácie. Na jednej strane by takáto komunikácia mala druhej osobe naznačiť, že jeho/jej názory sú
vnímané a akceptované ako také, ale zároveň sa vytyčujú jasné hranice, kde agresia a nenávistné výroky
ubližujú, ohrozujú – alebo dokonca predstavujú trestný čin.
Táto príručka je sprievodným nástrojom proti mnohým predsudkom a protiargumentom, ktoré boli zozbierané a spracované v projekte. Nájdete ich v siedmich jazykoch (anglickom, nemeckom, slovinskom,
slovenskom, španielskom, gréckom a holandskom) na vzdelávacej platforme Argumenty proti agresii,
ktorá obsahuje aj národné verzie.
Rýchly prístup na domovskú stránku a školiacu platformu (www.contra-aggression.eu) dopĺňa množstvo
podrobných informácií. Ak ste v rámci svojej profesie konfrontovaní s agresiou a nenávistnými rečami, je
vhodné ponoriť sa trochu hlbšie do témy, aby ste mohli lepšie reagovať so znalosťou sociálnych, psychologických a fyzických faktorov.
V kapitole 1 si prečítajte o právnej situácii, ktorá sa zameriava na limity slobody prejavu. Zhromaždili sme
tiež podporné súdne rozhodnutia a iniciatívy proti nenávistným prejavom siedmich európskych krajín.
Kapitola 2 je venovaná sociálnemu vzdelávaniu a tomu, ako vzdelávacie prostredie môže pomôcť zabrániť
nenávistným prejavom a agresívnej komunikácii. Kapitola 3 sa výslovne zaoberá agresiou z hľadiska psychológie a behaviorálnej vedy a stratégiami, ktoré sa dajú na jej zvládnutie použiť. Kapitola 3 sa zaoberá
komunikáciou v sociálnych procesoch a spôsobom jej nenásilného použitia. Kapitola 4 sa venuje riešeniu
porúch, pretože agresia môže súvisieť aj s fyzickými a psychickými poruchami.
Všetky kapitoly vám poskytujú príklady a cvičenia, ako sa vyhnúť ďalšej agresii a nenávistným prejavom, a
ak je to možné, dostať sa do uvoľneného a komunikatívneho vzťahu.
Projektový tím získal počas realizácie projektu pevné presvedčenie, že v žiadnom prípade sa nestotožňujeme s prejavmi agresie a nenávisti, ale že máme množstvo možností na to, aby sme sa s nimi vyrovnali
tak, že dôjde k porozumeniu medzi zúčastnenými stranami. Porozumenie sa však končí v prípade trestného
činu – tento sprievodca sa zaoberá aj touto možnosťou.
Tím Argumenty proti agresii vám praje plodné čítanie a inšpiráciu pre vašu prácu!
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Kapitola 1:
Občianske práva
Partner: media k GmbH
Autori: Karin Drda-Kühn & Ingrid Zimmermann

1.0 5 Ciele tejto kapitoly
Nenávistné výroky nás často robia bezmocnými, pretože nedokážeme pochopiť agresiu a jej obsah, ani na
ňu spontánne reagovať. To sťažuje rýchle riešenie nenávistných prejavov, aj keď by sme chceli byť schopní
reagovať rýchlo a spontánne. Avšak spontánnosť a pohotovosť sú len jedným zo spôsobov, ako reagovať
na nenávistné výroky. Nenávistné výroky môžu tiež prekročiť hranice, ktoré nám všetkým naša občianska
spoločnosť ukladá. Na tento účel existujú právne nástroje, ktorých výkon je ponechaný na orgány činné v
trestnom konaní. Existujú vyhlásenia, ktoré sú podľa trestného práva zakázané.
V tejto kapitole sa dozviete viac o týchto riešeniach a ich uplatňovaní – a tiež o skutočnosti, že v žiadnom
prípade nechceme ospravedlňovať prejavy agresie a násilia.

2.0 5 Sloboda prejavu a jej obmedzenia
2.1 5 Rôzne práva – rôzne záujmy
Pokiaľ ide o slobodu prejavu, je v hre niekoľko práv. Právo na slobodu prejavu môže byť obmedzené právom
na slobodu myslenia, svedomia alebo náboženského vyznania. Pokiaľ ide o nenávistné výroky, často sa
kladie otázka, ako vyvážiť konfliktné záujmy, ktoré sú výsledkom uplatňovania dvoch základných európskych slobôd: na jednej strane právo oznamovať verejnosti myšlienky (náboženské, spoločenské atď.) a na
druhej strane rešpektovanie práva na slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.
Za určitých okolností môže byť sloboda prejavu tiež hrozbou pre právo na rešpektovanie súkromia. A napokon existuje riziko konfliktu medzi slobodou prejavu a zákazom všetkých foriem diskriminácie v prípadoch,
keď sa táto sloboda používa na podnecovanie nenávisti a vykazuje charakteristiky „nenávistných prejavov“.
V skutočnosti sa veľmi často jedná o špecifickú prácu na súdoch a môže to byť vnímané ako právne ťahanice. Tieto diskusie sú však tiež ukazovateľmi toho, ako sa s nimi spoločnosti vyrovnávajú.

2.2 5 Nenávistný prejav – definícia v právnom zmysle
Nenávistný prejav nie je pevne stanovený, zákonom vymedzený pojem. Nenávistným výrokom je násilie,
ktoré sa šíri jazykom, slovami a obrázkami, či už online alebo offline. Nenávistný prejav je zameraný voči
celým skupinám, ktoré sú vylúčené v skutočnom živote a na internete. Nenávistné reči urážajú, vyhrážajú sa a opovrhujú ľuďmi z dôvodu ich pôvodu, viery, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. Na sociálnych
sieťach nenávistné prejavy vytvárajú nepriateľské prostredie, ktoré môže v skutočnom živote vyvolať aj
násilné činy.
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2.3 5 Identifikačné kritériá nenávistného prejavu
Identifikácia vyhlásení, ktoré by sa dali klasifikovať ako „nenávistné prejavy“, je ťažká, pretože tento druh
prejavu sa nemusí nevyhnutne prejaviť cez nenávisť alebo emócie. Nenávistné výroky „môžu byť skryté vo
výrokoch, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať racionálne alebo normálne“1. Je však možné určiť parametre
na rozlíšenie výrazov, ktoré sú síce urážlivé, ale sú úplne chránené právom na slobodu prejavu od tých,
ktoré takúto ochranu nemajú.
Koncept „nenávistných prejavov“ zahŕňa množstvo situácií:
 podnecovanie k rasovej nenávisti alebo inými slovami k nenávisti voči osobám alebo skupinám osôb z

dôvodu príslušnosti k rase;

 podnecovanie k nenávisti z náboženských dôvodov, čiže podnecovanie k nenávisti na základe rozlíšenia

medzi veriacimi a neveriacimi;

 podnecovanie k iným formám nenávisti na základe neznášanlivosti vyjadrenej agresívnym nacionaliz-

mom a etnocentrizmom.

Homofóbnu reč tiež možno zaradiť do kategórie „nenávistných prejavov“2.

2.4 5 Nenávistné prejavy na internete
Neznášanlivosť na internete nemôže byť v žiadnom prípade vnímaná oddelene od „skutočného“ života,
v skutočnosti je pre mnoho ľudí život vo virtuálnom svete ten „skutočný život“. Okrem toho je však na
internete možné pozorovať tendencie konať bez zábran. „Názory, ktoré v reálnom živote vyjadrujú ľudia v
menšine sa na internete iba vďaka pár klikom stretávajú s veľkým obecenstvom. Za nimi sú často pravicové extrémistické skupiny a ľudia, ktorí na svoju propagandu využívajú možnosti internetu. Nedostatok
oponentov, možnosť zostať v anonymite a vedomie, že sa sotva niekedy považujú za zodpovedných, ďalej
prispievajú k zahadzovaniu zábran.«3
Nenávistné prejavy na internete sú zamerané proti ľuďom najmä kvôli príslušnosti k určitej skupine. Pociťujú znevýhodnenie z dôvodu farby pleti, ich (predpokladaného) pôvodu, náboženstva, pohlavia, sexuálnej
orientácie alebo tela. S nenávistnými prejavmi sa však môžu stretnúť aj tí, ktorí sami nie sú zaradení do
jednej z uvedených skupín, ale ktorí sa postavia za svoje práva a proti nevraživosti online a offline svete.

1
Weber, Anne (2009). Manual of Hate Speech. A publication commissioned by the Council of Europe. Strasbourg. Council of Europe Publishing.
strana 5
2

Viac údajov Weber 2009.

3
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW e. V und Landesanstalt für Medien NRW (2019). Hate Speech – Hass im Netz – Informationen für Fachkräfte und Eltern. 5. Edition. strana 4
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3.0 5 Nástroje uplatniteľné na európskej úrovni
Na európskej úrovni existuje množstvo iniciatív, odporúčaní, rozhodnutí a dohôd proti nenávistným prejavom. V nasledujúcom texte uvádzame malý prehľad s niektorými relevantnými odkazmi na ďalšie čítanie.
V skutočnosti teraz existuje veľké množstvo materiálov, ktoré ukazujú, aká dôležitá je táto otázka pre
európske inštitúcie – a aká veľká je potreba jasných krokov proti nenávistným prejavom.

3.1 5 Nástroje Rady Európy
Hnutie bez nenávisti je mládežnícka kampaň vedená Radou Európy – sekciou pre mládež, ktorej cieľom
je mobilizovať mladých ľudí na boj proti nenávistným prejavom a na podporu ľudských práv online. Bola
spustená v roku 2013 na národnej a miestnej úrovni prostredníctvom národných kampaní v 45 krajinách:
https://www.coe.int/en/web/no-hate-campaign.
Aby sa dosiahla väčšia jednota v právnych predpisoch členských štátov, Rada Európy vychádzala z odporúčaní, ktoré nie sú právne záväzné a prostredníctvom ktorých môže Výbor ministrov skutočne definovať
usmernenia pre politiky alebo právne predpisy členských štátov.
Od roku 1997 vydala Rada Európy, ako aj Európska komisia, niekoľko tzv. odporúčaní, oznámení a uznesení,
a to: „Nenávistné prejavy“ (1997), „Médiá a podpora kultúry tolerancie“ (1997), „Sloboda politickej diskusie
v médiách“ (2004), „Sloboda prejavu a rešpektovanie náboženských vyznaní“ (2006), „Rúhanie, náboženské
urážky a nenávistné prejavy proti osobám z dôvodu ich náboženstva“ (2007).
Rada Európy zriadila „Európsku komisiu proti rasizmu a intolerancii (ECRI)“, ktorej úlohou je bojovať
proti rasizmu a rasovej diskriminácii v Európe z hľadiska ochrany ľudských práv. ECRI formuluje najmä
všeobecné politické odporúčania určené všetkým členským štátom. Tieto odporúčania poskytujú usmernenia pre rozvoj vnútroštátnych politík a stratégií v rôznych oblastiach. ECRI uverejňuje aj monitorovacie
správy o situácii v jednotlivých krajinách: https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/

3.2 5 Nástroje Európskej únie
Charta základných práv spája všetky osobné, občianske, politické, hospodárske a sociálne práva, ktoré
využívajú ľudia v rámci EÚ v jednom texte: https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/why-do-we-need-charter_de#what-itcovers.
Zahŕňa:
 všetky práva uvedené v jurisdikcii Súdneho dvora EÚ
 práva a slobody zakotvené v Európskom dohovore o ľudských právach
 ďalšie práva a zásady vyplývajúce zo spoločných ústavných tradícií krajín EÚ a iných medzinárodných

nástrojov
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V reakcii na šírenie rasistických a xenofóbnych prejavov nenávisti online Európska komisia v máji 2016 spolu so štyrmi významnými spoločnosťami v oblasti IT (Facebook, Microsoft, Twitter a YouTube) predstavila
„Kódex správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete“. V rámci kódexu sa online
platformy zaviazali vyhodnotiť správy a prípadne odstrániť obsah, ktorý sa podľa právnych predpisov
EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov považuje za nezákonný: https://ec.europa.eu/info/policies/
justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/countering-illegal-hate-speech-online_en.

3.3 5 Nástroje Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
S bojom proti nenávistným prejavom súvisí aj niekoľko záväzkov štátov združených v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Hoci zúčastnené štáty pri mnohých príležitostiach uznali primárny
charakter práva na slobodu prejavu, potvrdili tiež pevný záväzok proti „nenávistným prejavom“ a ďalším
prejavom agresívneho nacionalizmu, rasizmu, šovinizmu, xenofóbie, antisemitizmu a násilného extrémizmu, ako aj prípady diskriminácie na základe náboženského vyznania alebo viery. Zdôraznili tiež, že podpora
tolerancie a nediskriminácie môže prispieť k odstráneniu základu „nenávistných prejavov“.

4.0 5 Nástroje uplatniteľné na vnútroštátnej
úrovni v krajinách projektu AAA
4.1 5 Rakúsko
V Rakúsku sa trestným činom podnecovania nenávisti zaoberá §283 trestného zákona (StGB). Definuje sa
ako explicitné podnecovanie k nenávisti voči niekomu na verejnosti, na základe jeho príslušnosti k určitej
skupine, ako aj jeho urážka spôsobom, ktorý porušuje ľudskú dôstojnosť. Trestom je odňatie slobody až na
dva roky. §283 v jeho súčasnej podobe platí až od začiatku roku 2019. Novela priniesla zahrnutie zdravotného postihnutia, veku, sexuality a pohlavia, ako aj podnecovanie k rasovej neznášanlivosti.
Na všeobecnejšej úrovni, nad týmto §283 StGB existuje prohibičné právo (VerbotsG), ktorého §3h trestá
popieranie, zovšedňovanie, zdôvodňovanie a schvaľovanie nacionálnych socialistických zločinov.
V Rakúsku nie sú takmer žiadne rozsudky týkajúce sa nenávistných prejavov; s výnimkou niekoľkých
rozsudkov na základe prohibičného práva existujú iba ojedinelé rozsudky, ktoré môžu byť dôsledkom
vysokých požiadaviek týkajúcich sa publicity vyhlásení. Aj po znížení požiadaviek je prahová hodnota stále
pomerne vysoká.
PODNECOVANIE
Agresívne pôsobenie môže za určitých okolností predstavovať podnecovanie k nenávisti, a preto môže byť
trestné podľa zákona. Trestný čin bol 1.1.2016 rozšírený, aby sa zefektívnil boj s počítačovou kriminalitou.
Existujú rôzne spôsoby podnecovania:
Podnecovania sa dopúšťa každý, kto podnecuje alebo povzbudzuje pred mnohými ľuďmi (od asi 30 ľudí)
násilie alebo nenávisť voči akejkoľvek osobe za účelom spáchania takéhoto násilia alebo nenávisti kvôli
ich
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 rase,
 farbe pokožky,
 jazyku,
 náboženstva alebo ideológie,
 národnosti,
 národného alebo etnického pôvodu,
 rodu
 telesného alebo duševného postihnutia,
 veku alebo
 sexuálnej orientácie.

Podnecovania sa tiež dopúšťa každý, kto uráža jednu z vyššie uvedených skupín osôb takým spôsobom, že:
 táto skupina by mohla byť opovrhovaná alebo zdiskreditovaná vo verejnej mienke a
 porušuje ľudskú dôstojnosť týchto ľudí.

Podnecovanie verejnosti, verejné odsúhlasenie, hrubá verejná trivializácia alebo zdôvodnenie súdne určenej genocídy alebo vojnových zločinov tiež predstavuje podnecovanie, ak je spáchané proti jednej z vyššie
uvedených skupín (náboženstvo, pôvod, farba pleti atď.), alebo proti osobe, z dôvodu príslušnosti k jednej
z vyššie uvedených skupín.

4.1.1 5 Poradenské centrá a iniciatívy proti nenávisti na internete
ZARA – ZIVILCOURAGE& ANTI-RASSISMUS-ARBEIT
V Rakúsku je najznámejším poradenským strediskom proti nenávisti na internete združenie ZARA – Zivilcourage & Anti-Rassismus-Arbeit. Toto poradenské centrum podporuje a radí obetiam a svedkom
nenávistných príspevkov, počítačového šikanovania a iných foriem verbálneho a psychického násilia na
internete. Ich služby sú zamerané na:
 obete nenávisti na internete
 členov znevýhodnených skupín, proti ktorým sa na internete agituje alebo ktorí sú obeťami nepravdi-

vých vyhlásení

 ľudí postihnutých počítačovým šikanovaním
 zamestnancov organizácií, ktoré pracujú s postihnutými osobami.

Po počiatočnom vyhodnotení obsahu sú klienti informovaní o svojich možnostiach konania a prípadných
riešeniach. Dostávajú podporu v možných právnych a iných krokoch, ako aj informácie o ďalšej pomoci. Poradenské centrum nahlási zodpovedajúci obsah príslušným IT spoločnostiam, aby sa dosiahlo vymazanie.
Konzultácie sa uskutočňujú prostredníctvom chatu, aplikácie messenger, e-mailu alebo telefónu a sú
bezplatné. Osobné konzultácie sú možné po predchádzajúcej dohode.
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VÝBOR PRE ZASTAVENIE PREJAVOV NENÁVISTI
Cieľom rakúskeho Národného výboru pre zastavenie prejavov nenávisti, založeného v júni 2016, je zvýšiť
informovanosť o otázke nenávisti na internete, bojovať proti nej a stimulovať a podporovať opatrenia
proti nenávistným prejavom. Cieľom výboru je zaoberať sa príčinami a súvislosťami, s cieľom bojovať proti
prijatiu nenávistných prejavov, a tak bojovať proti rasizmu, sexizmu a diskriminácii na internete. Mladí
ľudia by sa mali posilňovať v ich záväzku k demokracii a ľudským právam a mali by sa sieťovať aktivity proti
nenávistným prejavom na internete.
ĎALŠIE INICIATÍVY
Ďalšie rakúske inštitúcie a iniciatívy ako Demokratické centrum vo Viedni, Dialóg namiesto nenávisti,
CounterACT! a GewaltimNetz pracujú na podobných zadaniach. Sú čiastočne verejnými iniciatívami a čiastočne sú založené na aktivitách občianskej spoločnosti.

4.1.2 5 Právne prípady z Rakúska
PRÍPAD NOVOROČNÉHO BÁBÄTKA, 2018
Dňa 12. marca 2019 Krajský súd vo Viedni odsúdil 65-ročného muža za jeho nenávistné prejavy proti novoročnému bábätku 2018. Dievčatko Asel sa narodilo 1. januára 2018 v nemocnici Rudolfovej nadácie 1.
januára 2018. Dôvodom nenávistných prejavov bola šatka matky a moslimská viera rodiny.
Na sociálnych sieťach vyvolala fotografia novoročného dieťaťa 2018 násilné rasistické reakcie. Bolo predvolaných niekoľko ľudí, ktorí uverejňovali nenávistné príspevky, obvinili ich a odsúdili. Jedným z nich bol aj
65-ročný dôchodca. Nasledujúci komentár zverejnil pod fotografiou bábätka Asel na Facebooku: „Na každé
rakúske dieťa sa narodí šesť moslimských džihádistov“.
Rozsudok pre 65-ročného dôchodcu je šesť mesiacov podmienečne. Okrem toho súd nariadil podmienku –
dôchodca sa musí zúčastniť programu „Dialóg namiesto nenávisti“ združenia Neustart.
Po búrke nasledovala vlna pobúrenia v sociálnych médiách a množstvo mediálnych správ. Generálny tajomník Charity Viedeň, Klaus Schwertner, zdieľal tento škandalózny prípad na Facebooku. Sotva o 24 hodín
neskôr jeho príspevok získal takmer 20 000 pozitívnych reakcií a bol zdieľaný 9 300 krát. Medzi nimi je okolo
18 000 komentárov od ľudí, ktorí zablahoželali a privítali viedenské novoročné dieťa.
RAKÚSKE ÚDAJE O ODSÚDENIACH ZA TRESTNÉ ČINY ZA PODNECOVANIE NENÁVISTI
Trestné činy za podnecovanie nenávisti sa v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 zdvojnásobili a v roku 2017
sa výrazne zvýšili aj obvinenia z opätovnej aktivácie nacistov podľa prohibičného práva.
V roku 2016 bolo prokuratúrou v celom Rakúsku vykonaných 672 vyšetrovaní podnecovania nenávisti (verejná výzva na násilie alebo podnecovanie k nenávisti z dôvodu pôvodu, náboženstva, farby pleti atď.) A 1156
za opätovnú aktiváciu nacistov. Tieto skončili 55 a 89 odsúdeniami. V roku 2017 sa uskutočnilo 867 konaní
o podnecovaní nenávisti a 1128 konaní o opätovnej aktivácii; v 108 a 123 prípadoch to viedlo k odsúdeniu.
To je dvanásť a jedenásť percent prípadov, čo nie je zlý priemer. V prípade majetkových trestných činov je
pomer medzi obvineniami a odsúdeniami iba päť percent.
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4.2 5 Nemecko
Ako už sme spomínali, nenávistné výroky nie sú zákonom vymedzeným pojmom. V podstate každý vie
povedať, čo sa tým myslí. Nemecký právny poriadok vníma slobodu prejavu ako ústavné právo podľa
článku 5.1 Základného zákona (Grundgesetz, GG), a preto mu priznáva najvyššiu prioritu. To zahŕňa nielen
hodnotové úsudky, ale aj skutočné faktické tvrdenia, pokiaľ môžu slúžiť na vytváranie názorov. Nepravdivé
faktické tvrdenia nie sú pod ochranou článku 5.1 Základného zákona.
Právo na slobodu prejavu sa však neuplatňuje bez obmedzení: Ak je dotknutá ľudská dôstojnosť, je porušené právo na osobnosť alebo je vyjadrená hanlivá kritika, dotknutá osoba môže podať žalobu. Právo na
slobodu prejavu zaniká aj vtedy, ak kritika spĺňa trestnoprávne normy. To isté platí v prípade porušenia
ustanovení o ochrane menšín.
Základný zákon o tom jasne hovorí v článku 5 o Slobode prejavu: „(1) Každý má právo slobodne vyjadrovať
a šíriť svoj názor v reči, písaní a obrázkoch a slobodne sa informovať zo všeobecne dostupných zdrojov.
Zaručuje sa sloboda tlače a sloboda podávania správ prostredníctvom rozhlasu a filmu. Cenzúra sa neuskutočňuje. (2) Tieto práva sa obmedzujú ustanoveniami všeobecného práva, ustanoveniami právnych
predpisov na ochranu menšín a právom na ochranu osobnej cti“.
Trestné činy sú jasne identifikované: na trestný obsah, ako sú urážky a podnecovanie k nenávisti, sa
nevzťahuje sloboda prejavu – bez ohľadu na to, či sa vyhlásenia robia online alebo offline. Nenávistné
výroky môžu napríklad plniť nasledujúce prvky Trestného zákona (StGB): §111 Verejná výzva na spáchanie
trestných činov, §130 Podnecovanie ľudí, §185 Urážka, §186 Ohováranie, §187 Osočovanie.
Cieľom takzvaného Zákona na zlepšenie presadzovania zákona na sociálnych sieťach (Network Enforcement Act, NetzDG) je bojovať proti nenávisti a agitácii v sociálnych médiách. Zákon ukladá sociálnym
sieťam povinnosť vymazať alebo zablokovať určitý trestateľný obsah do siedmich dní, hneď ako sa užívateľ
sťažoval sieti na tento obsah. V prípade „očividne“ trestateľného obsahu má prevádzkovateľ platformy na
odstránenie obsahu iba 24 hodín. Medzi nezákonný obsah patria aj urážky, ohováranie alebo kriminálne
šírenie falošných správ. Zákon reaguje na zvyšujúce sa šírenie trestných činov z nenávisti a iného trestného
obsahu, najmä na sociálnych sieťach. Napríklad poskytovatelia sociálnych sietí podliehajú v rámci siete
NetzDG viacerým povinnostiam: povinnosti podávať správy, zavedenie systému správy sťažností a povinnosť určiť oprávnených zástupcov a oprávnených príjemcov. Zákon nadobudol účinnosť 1. októbra 2017.

4.2.1 5 Iniciatívy na boj proti nenávistným prejavom
Existuje množstvo iniciatív v boji proti nenávistným prejavom. Konajú na vnútroštátnej úrovni, ako aj na
úrovni regionálnych orgánov.
 Platforma „No Hate Speech“ zhromažďuje príklady replík, ktoré je možné stiahnuť ako grafiku, obrázky,

výroky a videá. Sú určené ako praktické pomôcky na okamžité použitie:
https://no-hate-speech.de/de/kontern/fuer-gegen-alle-hate-speech/
 Platforma Hate Reporting Platform môže byť použitá na hlásenie nenávistných komentárov, rasistických útokov, urážok alebo hrozieb. Správy, ktorých obsah je podľa trestného práva pravdepodobne
relevantný, sa odovzdávajú vyšetrovacím orgánom a stíhajú sa: www.hassmelden.de

 NETTZ je sieťujúca stránka proti prejavom nenávisti. NETTZ podporuje digitálnu občiansku odvahu a

obhajuje pozitívnu diskusiu a kultúru názorov na internete. NETTZ podporuje aktérov občianskej spoločnosti v ich práci ako „komunity odpovedí na nenávistné prejavy“. Početné iniciatívy a projekty sú
dostupné na tejto stránke: https://www.das-nettz.de
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 Zastavte antisemitizmus ponúka argumenty a informácie, ktoré vám pomôžu čeliť antisemitským vy-

hláseniam: https://www.stopantisemitismus.de/

 HateAid je platforma, ktorá ponúka podporu všetkým ľuďom, ktorí zažili násilie na internete. HateAid

poskytuje nezávislú a nestrannú podporu pri osobnom poradenstve a financovaní súdnych sporov:
https://hateaid.org/

4.2.2 5 Právne prípady z Nemecka
Nasledujúce dva príklady sú z Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW e. V. Boli považované za právne prípady podľa trestného činu podnecovania k nenávisti (§ 130 Strafbesetzbuch StGB).
K podnecovaniu nenávisti dochádza, keď osoba podnecuje nenávisť alebo podnecuje násilie voči osobe
alebo skupine osôb na základe príslušnosti k etnickej skupine alebo náboženstvu, spôsobom, ktorý by
mohol narušiť verejný mier.
Dva príklady rasistických postov, ktorých autori dostali pokutu za podnecovanie k nenávisti:
„Som za opätovné otvorenie plynových komôr a za vloženie všetkej hávede späť.“
(pokuta 4,800 € – AG Tiergarten Berlin Az. 259 Cs 218/15)
„Chcel by som mať po ruke zápalnú fľašu a ručný granát […].“
(pokuta 7.500 € – AG Passau Az. 4 Ds 32 Js 12766/14)
Nie každý rasistický komentár však okamžite spĺňa kritériá podnecovania k nenávisti. Aby súdy mohli
označiť komentár ako podnecovanie k nenávisti, musí spĺňať kritérium publicity. Preto je dôležité, či sa
výpoveď podáva v súkromnej skupine alebo na sociálnych sieťach. Prostredníctvom internetu je vplyv na
verejnosť, a tým aj efekt, širší.

4.3 5 Grécko
Dňa 4. septembra 2014 grécky parlament prijal zmenu a doplnenie zákona č. 927/7979 o boji proti diskriminácii rás, aby sa vnútroštátne právne predpisy zosúladili s pravidlami Európskej únie, týkajúcimi sa nenávistných prejavov a odmietnutia genocídy. (Zákon č. 4285/2014 [v gréčtine], EPHEMERIS TES KYVERNESEOS
TES HELLENIKES DEMOKRATIAS [GAZETTE HELÉNSKEJ REPUBLIKY], časť A, č. 191 (10. september 2014). Trestné
činy z nenávisti a popieranie genocídy sú riadené rámcovým rozhodnutím Rady EÚ 2008/913/SVV z 28.
novembra 2008 o boji proti určitým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného
práva (2008 O.J. (L 328) 55).
Grécky zákon 4285/2014 kriminalizuje toto úmyselné konanie:
 VEREJNÉ PODNECOVANIE NÁSILIA ALEBO NENÁVISTNÝCH PREJAVOV

Každý, kto verejne podnecuje, vyprovokuje alebo rozvíja, či už ústne alebo prostredníctvom tlače, internetu alebo akýmkoľvek iným spôsobom, násilné činy alebo nenávisť proti osobe alebo skupine osôb alebo
členovi takejto skupiny vymedzenej podľa rasy, farby pleti, náboženstva, pôvodu alebo etnického pôvodu,
sexuálnej orientácie, rodovej identity alebo zdravotného postihnutia, spôsobom, ktorý ohrozuje verejný
poriadok a ohrozuje život, fyzickú integritu a slobodu vyššie definovaným osobám, bude potrestaný uväznením od troch mesiacov do troch rokov a pokutou od 5 000 do 20 000 EUR (približne 6 455 – 25 820 USD).
(Zákon č. 4285/2014, ods. 1 ¶ 1.).
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Ak výsledkom vyššie uvedeného konania bude spáchanie trestného činu, bude možné vinníka potrestať
uväznením na najmenej šesť mesiacov a pokutou od 15 000 do 30 000 EUR. Ak súd uloží jeden rok odňatia
slobody, môže tiež uložiť pozbavenie politických práv na obdobie jedného až piatich rokov. (Id. ods. 1 ¶¶
1 & 3.)
Verejní činitelia alebo zamestnanci, ktorí sa vykonávajú vyššie uvedené správanie, podliehajú prísnejším
trestom. Trestajú sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky a pokutami od 10 000 do 25 000 EUR. Ak
sa títo úradníci dopustia ďalších činov, trest odňatia slobody bude najmenej jeden rok a pokuta sa bude
pohybovať od 25 000 do 50 000 EUR. (Id. ods. 1 ¶ 5.)
 VEREJNÉ POTVRDENIE ALEBO ZAMIETNUTIE URČITÝCH TRESTNÝCH ČINOV

Každý, kto úmyselne, ústne, prostredníctvom tlače, online alebo akýmikoľvek inými prostriedkami alebo
metódami ospravedlňuje, trivializuje alebo popiera existenciu alebo závažnosť trestných činov genocídy,
vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti, holokaustu alebo nacistických zločinov, ak boli tieto trestné
činy stanovené rozhodnutiami medzinárodných súdov alebo gréckym parlamentom, ak je toto konanie namierené proti skupine osôb alebo členovi takejto skupiny vymedzenej rasou, farbou pleti, náboženstvom,
národným alebo etnickým pôvodom, sexuálnou orientáciou alebo rodovou identitou a spôsobom, ktorý
pravdepodobne podnecuje nenávisť alebo násilie alebo je hrozbou alebo urážkou proti takejto skupine
alebo jednému z jej členov, bude potrestaný vyššie uvedenými trestmi. (Id. ods. 2.)
 ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB

Zákon okrem toho ustanovuje zodpovednosť právnických osôb alebo skupín osôb, ak spáchané trestné
činy spáchala fyzická osoba konajúca samostatne alebo ako člen právnickej osoby, v prospech takejto
právnickej osoby alebo skupiny osôb. (Id. Ods. 4.)
 ZAČATIE TRESTNÉHO STÍHANIA

Spáchané trestné činy sú vyšetrované a stíhané úradne; preto pred začatím vyšetrovania a/alebo trestného stíhania nie je potrebné, aby obeť podala správu alebo obvinenie. (Id. ods. 5.)
Zdroj: https://www.loc.gov/law/foreign-news/article/grece-new-law-criminalizes-denial-of-genocide-hate-speech-and-other-acts-of-racism/

4.3.1 5 Iniciatívy na boj proti prejavom nenávisti
 Online platforma „Povedzte NIE nenávistným prejavom“ bola vyvinutá v rámci projektu financovaného

Európskou nadáciou mládeže Rady Európy s názvom „Povedzte NIE nenávistným prejavom – posilňujeme mladých ľudí“. Zdroj: https://www.notohatespeech.com/el/&https://www.notohatespeech.com/

 SELMA (sociálne a emocionálne vzdelávanie pre vzájomné povedomie) je dvojročný projekt spolufi-

nancovaný Európskou komisiou, ktorého cieľom je riešiť problém nenávistných prejavov online, prostredníctvom podpory vzájomného uvedomenia, tolerancie a rešpektu. Celková vízia projektu SELMA je
zachytená sloganom: Hackneme nanávisť (Hacking Hate). Stavia na prístupe sociálneho a emocionálneho vzdelávania, aby sa mladí ľudia mohli stať aktérmi zmeny; pomáha im lepšie porozumieť fenoménu
nenávisti online; poskytuje im nástroje a stratégie, ktoré im umožnia konať a zmeniť situáciu. Zdroj:
https://hackinghate.eu/

 SLOVA SÚ KAMENE: Sieť EÚ zameraná na vzdelávanie mladých manažérov sociálnych médií, blogerov,

online aktivistov, youtuberov a mladých ľudí. Učí, ako čeliť, monitorovať a predchádzať (online) nenávistným prejavom a iným formám neznášanlivosti. Zdroje: https://www.facebook.com/Wordsarestonesgreece/?ref=settings & https://www.wordsarestones.eu/
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4.4 5 Slovensko
Ochrana ľudských práv je zakotvená v slovenskej ústave.
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s účinnosťou od 1. januára
1994. Úlohou strediska je poskytovať komplexné služby v oblasti ľudských práv a základných slobôd, vrátane práv dieťaťa.
Na Slovensku bol v roku 2002 zriadený osobitný orgán – Úrad ombudsmana – ktorý dohliada na dodržiavanie ľudských práv.
Najzávažnejšími problémami v oblasti ľudských práv na Slovensku v posledných rokoch boli súkromie,
korupcia, rozsiahla diskriminácia Rómov a násilie voči etnickým a rasovým menšinám, voči ktorým sa
vláda neohradila.

4.4.1 5 Iniciatívy na boj proti prejavom nenávisti
Existuje niekoľko organizácií pre ľudské práva pôsobiacich na Slovensku: Človek v ohrození Slovensko;
Amnesty International; Občan, demokracia a zodpovednosť a ďalšie neziskové organizácie.
Človek v ohrození Slovensko sa zameriava na situáciu v oblasti ľudských práv vo svete a na Slovensku.
Podporujú aktivity v krajinách, ktoré zdieľajú podobné historické skúsenosti so Slovenskom v boji proti autoritárskym režimom. Na samotnom Slovensku sa venovali otázkam rasizmu, diskriminácie, netolerancie,
obchodovania s ľuďmi, práv menšín a extrémizmu.
Zaviedli jednoduchý online formulár, kde sa môže každý nahlásiť ako obeť alebo svedok trestného činu
z nenávisti. Chcú pomôcť zhromaždiť realistickejší počet zločinov z nenávisti, ktoré sa stali, a pomôcť
vyriešiť situáciu. Táto iniciatíva je podporovaná medzinárodným projektom „Boj proti zločinom z nenávisti
a prejavom nenávisti“ a bola financovaná z programu Európskej únie v oblasti práv, rovnosti a občianstva.
http://diskriminacia.sk/slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava/
https://clovekvohrozeni.sk/aktuality/?krajina=slovensko&typ=ludske-prava
http://www.vop.gov.sk/vznik-a-vyvoj-v-slovenskej-republike.
http://odz.sk/en/foreword/

4.4.2 5 Právny prípad zo Slovenska
Milan Mazurek, poslanec strany “Ľudová strana Naše Slovensko, Marián Kotleba”, stratil svoj mandát v
parlamente. Súd ho uznal za vinného za rasistické prejavy v rádiu. Podľa súdu sa dopustil úmyselného
trestného činu hanobenia národa, rasy a viery. Je to po prvýkrát, čo slovenské súdnictvo zbavilo poslanca
mandátu v parlamente.
Zdroj: https://dennikn.sk/1571676/mazurek-v-parlamente-konci-sud-mu-potvrdil-vinu-za-rasisticke-reci-v-radiu/
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4.5 5 Slovinsko
Zatiaľ čo Rada Európy presne definovala nenávistné výroky ako akékoľvek šírenie, podporu alebo ospravedlnenie nenávisti na základe netolerancie, agresívneho nacionalizmu, diskriminácie a nepriateľstva voči
menšinám, migrantom alebo osobám prisťahovaleckého pôvodu, slovinské právne predpisy neobsahujú
výraz »nenávistné prejavy«. V skutočnosti je v Slovinsku veľmi málo nepriateľských prejavov, ktoré by sa
vzhľadom na regulačný rámec a právnu prax považovali za trestný čin. V posledných rokoch sa mnohé
legislatívne dokumenty zameriavajú na obmedzovanie prejavu, ktorý rozširuje, propaguje a ospravedlňuje
nenávisť.
RÁMEC SLOVINSKÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV TÝKAJÚCICH SA NENÁVISTNÝCH PREJAVOV
Podľa článku 63 Ústavy Slovinskej republiky je akékoľvek podnecovanie k národnej, rasovej, náboženskej
alebo inej nerovnosti a netolerancii neústavné.
NENÁVISTNÉ VÝROKY V TRESTNOM ZÁKONNÍKU
Pojem »nenávistné prejavy« nie je zahrnutý v slovinských právnych predpisoch. Odbornou a širokou verejnosťou sa pod trestným nenávistným prejavom rozumie podpora nenávisti, násilia alebo neznášanlivosti
podľa článku 297 Trestného zákona, čo je jedným z trestných činov proti verejnému poriadku a mieru. Najvyšší prokurátor zároveň vyjadruje názor, že nenávistné výroky nemôžu byť v žiadnom prípade trestným
činom, ak dôsledkom činu nie je ohrozenie alebo narušenie verejného poriadku a mieru.
NENÁVISTNÉ PREJAVY V MÉDIÁCH AKO PRIESTUPOK
Podľa článku 8 zákona o médiách je tiež zakázané šíriť programy, ktoré propagujú národné, rasové, náboženské, sexuálne alebo iné druhy nerovnosti, nenávisti alebo netolerancie. Zároveň sa nepredpokladajú
žiadne sankcie za porušenie tohto článku. Sankcie médií za podporu rasovej, sexuálnej alebo etickej diskriminácie a náboženskej alebo politickej neznášanlivosti sa rozoberajú v článku 47 zákona, ale výlučne v
prípadoch, keď k porušovaniu dochádza v reklame. V máji 2015 ministerstvo kultúry pripravilo návrh novely
zákona zameraný na zníženie výskytu nenávistných prejavov, najmä v online médiách.
NENÁVISTNÉ VÝROKY AKO PRIESTUPOK PODĽA ZÁKONA O OCHRANE VEREJNÉHO PORIADKU A MIERU
Článok 20 tohto zákona ustanovuje pokuty pre páchateľov s vyššími poplatkami, ak boli spáchané za
účelom podnecovania etnickej, rasovej, rodovej, náboženskej, politickej neznášanlivosti alebo neznášanlivosti s ohľadom na sexuálnu orientáciu. Z pohľadu stíhania nenávistných prejavov je hlavným obmedzením
zákona to, že trestný čin nedefinuje podmienky nenávisti alebo neznášanlivosti prenášané cez internet
alebo iné moderné prostriedky mediálneho obsahu.
KÓDEXY, USMERNENIA, PREDPISY
Kódex novinárov Slovinska, najmä články 20 a 21, obsahujú etické normy, usmernenia a záväzky týkajúce
sa práce novinárov a iných tvorcov obsahu.
Odborné kritériá a zásady novinárskej etiky v programoch Národného rozhlasu a televízie Slovinsko, boli
prijaté verejným inštitútom v júni 2000. Kritériá a zásady sa v niekoľkých článkoch týkajú nenávistných
prejavov.
Kódex regulácie nenávistných prejavov na webových portáloch: V decembri 2011 sa k tomuto kódexu pripojilo šesť hlavných národných webových portálov: Delo.si, Dnevnik.si, MMC, Siol.net, Večer.com a Zurnal24. V
roku 2011 sa k kódexu pripojili portály 24ur.com a Slovenskenovice.si a v roku 2015 Mediaspeed.net.
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Kódex policajnej etiky obsahuje všeobecné ustanovenia a základné princípy, určuje vzťahy medzi príslušníkmi polície navzájom a príslušníkmi polície a občanmi, štátnymi orgánmi, mimovládnymi organizáciami
a inými inštitúciami.
Etický kódex profesijnej etiky deklaruje osobnú a kolektívnu odbornú zodpovednosť učiteľov a ostatných
zamestnancov vo vzdelávaní (článok 7 kódexu).
Definícia rešpektovania rovnosti a predchádzania nenávistným prejavom sa dá nájsť v ďalších kódexoch
správania.

4.5.1 5 Iniciatívy na boj proti prejavom nenávisti
MIEROVÝ INŠTITÚT /REPORTY O NENÁVISTNÝCH PREJAVOCH V SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH
Pokiaľ ide o témy týkajúce sa nenávistných prejavov (širšie pokryté ľudskými právami), tento inštitút nesúhlasí s netoleranciou a diskrimináciou viac ako 20 rokov. Ich projekty zvyšujú informovanosť o všeobecnej
stigmatizácii nenávistných prejavov a podporujú úlohu aktérov v komunitách, ktoré sú proti rasizmu,
xenofóbii a súvisiacim formám neznášanlivosti. Prostredníctvom svojich výskumných projektov sa inštitút
snaží šíriť svoje výsledky v čo najširšej miere a prispieva k rozpoznávaniu nenávistných prejavov.
LEGEBITRA
Od decembra 2011 sa informačné stredisko Legebitra systematicky zapája do prevencie nenávistných
prejavov. V tom čase organizácia zorganizovala aj verejné fórum s názvom »On-line komentáre: realizácia
demokracie alebo nepriateľstva?«. Prevencia nenávistných prejavov sa rieši prostredníctvom rôznych
programov, projektov a aktivít. Vzhľadom na špecifické zručnosti sa dôraz kladie predovšetkým na nenávistné výroky založené na homofóbii, bifóbii a transfóbii.
SPOLOČNOSŤ PRE KULTÚRNE VZDELÁVANIE PINA
Spoločnosť PINA v úzkej spolupráci so Slovinskou Filantropiou usporiadala veľký workshop »Ako konštruktívne reagovať na nenávistné prejavy a xenofóbiu?« ako reakciu na rastúce prejavy nepriateľstva
týkajúce sa príchodu migrantov a utečencov. V rámci projektu “Rovnosť národných spoločenstiev bývalej
Juhoslovanskej socialistickej federatívnej republiky“ robila predstavenia zahŕňajúce tému diskriminácie
(predstavenia divadla utláčaných alebo divadelné fóra). Amatérski herci hrali scény z každodenného života, v ktorých sa vyskytli nenávistné prejavy a diskriminácia. Na tomto základe sa uskutočnilo aj legislatívne
divadlo, kde sa uskutočnili návrhy na reformu právnych predpisov na vnútroštátnej a miestnej úrovni.
SIEŤ PEKÁRNÍ MAGDALÉNA V MARIBORE
Prostredníctvom početných kampaní a organizovaných podujatí (workshopy, semináre) naliehajú a povzbudzujú k riešeniu vzájomne prepojených spoločenských nálad spojených s nerovnomerným rozdelením
moci v spoločnosti. Zahŕňa to nenávistné prejavy, rasizmus, nezamestnanosť, homofóbiu, rodovú rovnosť,
sociálnu spoluúčasť, chudobu. Od roku 2013 inštitút organizuje workshopy a semináre pre “Divadlo utláčaných”.
NIPRAV.SI (TONIEJESPRÁVNE.SI)
V Slovinsku je veľa prejavov nenávisti, ktorých obeťami sú ľudia LGBTIQ, ktoré nie sú hlásené. Väčšinou je
dôvodom obava z oboznámenia rodinných príslušníkov a orgánov činných v trestnom konaní, alebo presvedčenie, že udalosť nie je dostatočná na nahlásenie, alebo obava, že polícia nebude správne postupovať.
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Obete násilia a diskriminácie na základe nenávistných prejavov často nevedia, kde hľadať pomoc, alebo
kto im môže v týchto prípadoch poskytnúť informácie, ochranu a pomoc pri stíhaní páchateľov. Za týmto
účelom spoločnosť Legebitra vyvinula webovú stránku NiPrav.si ako súčasť projektu Call it Hate.

4.5.2 5 Právne prípady zo Slovinska
RADA PRE REAKCIU NA NENÁVISTNÉ A DISKRIMINAČNÉ PREJAVY
V rámci projektu iniciovaného Mierovým ústavom v spolupráci s partnermi (Z (od)govoromnasovražnigovor) bola v roku 2015 zriadená Rada pre reakciu na nenávistné a diskriminačné prejavy. Rada, ktorej
predsedá bývalý komisár pre informácie Slovinskej republiky, reaguje na prípady nenávistných prejavov
prostredníctvom verejných vyhlásení. Iniciátori sú presvedčení, že najlepšou reakciou na prejav nenávisti
je hovoriť viac o tejto téme. Netolerantná, xenofóbna a diskriminačná verejná rétorika sa stále viac stáva
súčasťou verejnej komunikácie.
Rada pre reakciu na nenávistné prejavy sa zriaďuje ako nezávislý orgán a snaží sa spojiť širokú škálu
zainteresovaných jednotlivcov, ktorí pracujú v rámci občianskej spoločnosti, médií, vzdelávania a vlády.
Pozostáva z deviatich jednotlivcov, ktorí nezastupujú žiadnu záujmovú skupinu alebo inštitúciu na svete,
ale konajú dobrovoľne.
Rada pre reakciu na nenávistné prejavy uvádza, že väčšina prejavov nenávisti sa týka nenávistných prejavov voči utečencom, migrantom, islamskej viere a komunite LGBT.

4.6 5 Holandsko
LEGISLATÍVA
V článku 1 holandskej ústavy sa uvádza, že s každým človekom v Holandsku sa musí vo všetkých prípadoch zaobchádzať rovnako. Podľa tohto článku, diskriminácia na základe náboženstva, životnej filozofie,
politickej preferencie, rasy, pohlavia alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, je nezákonná. V článku 1 sa
uvádza „zásada rovnosti“. „Táto zásada dáva zákonodarcom, správnym radám a sudcom príkaz na rovnaké
zaobchádzanie s ľuďmi pri prijímaní pravidiel alebo rozhodnutí. Diskriminácia založená na náboženstve,
životnej filozofii, politickej preferencie, rase, pohlaví alebo na akomkoľvek inom základe je nezákonná.“
Slová “alebo z akýchkoľvek iných dôvodov” rozširujú nezákonnosť diskriminácie nad rámec tých možností,
ktoré sú uvedené v tomto článku. V dokumente „Algemene wet gelijkebehandeling“ (AWGB, Všeobecný akt
o rovnakom zaobchádzaní) je tento článok podrobnejšie vysvetlený. Článok 137 trestného zákona obsahuje
ustanovenia, ktoré môžu byť použité na trestanie diskriminácie.“
(pozri: https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vkugbqvds5wq/artikel_1_gelijke_behande_ling_en)
VEREJNÁ DISKUSIA
V holandskej verejnej diskusii sa v roku 2014 začalo diskutovať o rozsahu, v akom je sloboda prejavu obmedzená článkom 1 ústavy. Dôvodom sú okrem iného komentáre politikov, ktoré niektorí považujú za
nenávistné. V prípade „Menej Maročanov“ proti politikovi Gertovi Wildersovi sudca rozhodol, že Wilders je
vinný za skupinové urážky a za vyvolanie diskriminácie. Proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie.
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4.6.1 5 Iniciatívy na boj proti nenávistným prejavom
V Holandsku sa niekoľko organizácií zameriava na prevenciu, hlásenie a boj proti diskriminácii.
Dôležitými organizáciami sú:
 Anne Frank Stichting: zvýšiť informovanosť o nebezpečenstvách antisemitizmu, rasizmu a diskriminácie

(www.annefrank.nl)

 Art 1: národné odborné stredisko v oblasti predchádzania diskriminácii (www.art1.nl)
 CIDI: boj proti antisemitizmu a rasizmu (www.cidi.nl)
 COC: pomáha lesbickým ženám, homosexuálnym mužom, bisexuálom a transgenderom (www.coc.nl)
 ieder (in): chce, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím plne zúčastňovali na živote spoločnosti (www.

iederin.nl)

 Movisie: Národný inštitút venovaný práci v sociálnych otázkach (www.movisie.nl)
 Transgender Netwerken Nederland (www.transgendernetwerk.nl)

Okrem popredných organizácií v Holandsku existujú aj iné spôsoby hlásenia diskriminácie. Príkladom je
webová stránka discriminatie.nl. Prostredníctvom tejto webovej stránky nájdu pomoc občania, ktorí sa
cítia diskriminovaní. Táto webová stránka tiež odkazuje na miestne antidiskriminačné agentúry.
Občania sa môžu hlásiť aj národnému ombudsmanovi (www.nationaleombudsman.nl). Táto vládna agentúra v spolupráci s prokurátorom vytvorila mapu „Stop diskriminácie“. Táto mapa podrobne popisuje, čo
môžu ľudia očakávať od svojej obce, polície a prokurátora. K dispozícii je aj mapa „Stop gay šikanovania“,
pretože obeťami šikanovania sú zväčša homosexuálni muži. (Pozri:
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/videos/discrimineren-en-pesten)
Pozri tiež:
 Amnesty International (www.amnesty.nl)
 College voor de rechten van de mens (www.mensenrechten.nl)
 Meldpunt Internet Discriminatie (www.mindnederland.nl)
 www.meld.nl
 RAN – The Radicalisation Awareness Network (zvyšovanie povedomia o radikalizácii)
 www.meldpunt.nl
 www.meldknop.nl
 Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (www.smn.nl)
 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (www.spior.nl)
 www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl
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4.6.2 5 Holandské právne prípady
Príklad 1: (NJFS 2017/22; rechtspraak.nl)
Počas večera výsledkov komunálnych volieb v marci 2014 holandský politik Geert Wilders hovoril so svojimi
podporovateľmi v kaviarni a pýtal sa ich, či chcú viac alebo menej Maročanov. Publikum skandovalo „menej“, na čo Wilders odpovedal „Dobre, zariadime to.“ Na prokuratúru dorazili tisíce správ o diskriminácii. V
decembri 2014 prokuratúra nakoniec rozhodla, že Wilders by mal byť v prípade “Menej Maročanov” stíhaný.
Súd rozhodol, že Wilders svojimi vyhláseniami prispel k ďalšej polarizácii v holandskej spoločnosti. To je
presne prípad multiformnej spoločnosti, kde má zásadný význam zásada rovnosti a rešpektovania (práv)
ostatných. Skutočnosť, že Wilders tvrdí, že sa cíti byť podporovaný pravdepodobne miliónmi ľudí, ešte neznamená, že ho nemožno obviňovať. Skupinové urážky a podnecovanie k diskriminácii sú trestné. Wilders
sa nemôže spoliehať na slobodu prejavu; urážky skupín a podnecovanie diskriminácie sú trestné. Platí to
aj pre politika. Tento súd vyhlásil Wildersa za vinného, ale neuložil trest.

Príklad 2 (mind.nl; omroep Gelderland)
37-ročný muž bol odsúdený za skupinové urážky a podnecovanie k diskriminácii. Sudca mu dal 120 hodín
verejnej služby, z čoho polovica bola podmienená. Štátna prokuratúra požadovala 120 hodín verejnej služby
za udržiavanie webovej stránky, na ktorej sa vyjadroval proti miešaniu „nadradených“ a „podradných“ rás.
Považoval Židov za zodpovedných za narušenia našej spoločnosti, ľudí iných rás označoval za „degenerovaných a podradných“. Nepovažoval sám seba za človeka, ktorý nenávidí určité rasy, ale za človeka,
ktorý určité rasy chráni. Veril, že rasy by sa nemali miešať. „To je aj to, čo nás príroda učí.“ Súd s tým však
nesúhlasil. Stránka bola stiahnutá do režimu offline v roku 2017.

4.6 5 Španielsko
Španielsky právny systém stavia slobodu prejavu pod ústavnú ochranu podľa článku 20 španielskej ústavy, „sloboda prejavu je základné právo človeka, ktoré zaručuje možnosť slobodného vyjadrovania a šírenia
myšlienok a názorov slovom, písomne alebo akýmikoľvek inými reprodukčnými prostriedkami.“ Tento druh
autonómie sa však musí uplatňovať zodpovedne, a preto si vyžaduje určité povinnosti. Limity sa objavia,
keď dôjde k porušeniu práv iných ľudí.
Za zločiny motivované nenávisťou sa teda pokladajú trestné činy spáchané proti základným právam a slobodám verejnosti zaručených ústavou, konkrétne čl. 510 ods. 1 Trestného zákona. Tento Kódex ustanovuje
spôsob podnecovania k diskriminácii, nenávisti alebo násiliu, trestom odňatia slobody na jeden rok až
štyri roky a pokuta od šiestich do dvanástich mesiacov tým, ktorí verejne propagujú, povzbudzujú alebo
podnecujú priamo alebo nepriamo k nenávisti, nepriateľstvu, diskriminácii alebo násiliu proti skupine, jej
časti alebo proti osobe z dôvodu, že ku skupine patrí, z rasistických, antisemitských alebo iných dôvodov
súvisiacich s ideológiou, náboženstvom alebo vierou, rodinnou situáciou, etnickou príslušnosťou, rasou
alebo národnosťou, pohlavím, orientáciou alebo sexuálnou identitou, z dôvodu rodu, choroby alebo zdravotného postihnutia.
To znamená, že zločiny z nenávisti obsahujú subjektívne motívy človeka, ktorý vyjadruje nevraživosť
alebo otvorené nepriateľstvo voči ľuďom alebo voči kolektívom, na základe farby pleti, pôvodu, etnicity,
náboženstva, zdravotného postihnutia, ideológie, orientácie, sexuálnej identity, či inými diskriminačnými
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motívmi. Nedávno niektoré spoločenstvá žiadali o ochranu v rámci zákonu o nenávisti (napríklad štátne
bezpečnostné služby, ktoré sa stávajú terčom humoristických relácií v satirických médiách), ale zatiaľ
neuspeli, keďže nespĺňajú požiadavky článku 510 trestného zákona.
V posledných rokoch sa v súvislosti so vznikom sociálnych sietí objavil aj nový druh trestnej činnosti: podnecovanie k narušeniu verejného poriadku prejavom určitých názorov v aplikáciách ako je Twitter. Toto je
obsiahnuté v článku 559 trestného zákona: „Je trestným činom verejne šíriť akýmkoľvek spôsobom správy,
ktoré slúžia na posilnenie rozhodnutia spáchať niektoré zločiny narušujúce verejný poriadok.“
Z toho všetkého môžeme vyvodiť záver, že hoci ideologická sloboda a sloboda prejavu chránia slobodné
vyjadrovanie myšlienok, dokonca aj odmietnuteľných a nepohodlných pre niektorých ľudí, v žiadnom
prípade nemôžu také slobody pokrývať pohŕdanie a urážanie osôb alebo skupín alebo vytváranie pocitov
nepriateľstva voči nim.

4.7.1 5 Iniciatívy na boj proti nenávistným prejavom
Štátna federácia lesbičiek, homosexuálov, transsexuálov a bisexuálov (Felgtb) začala svoju kampaň pod
heslom ‚The BUT Syndrome‘ v apríli 2019.
Cieľom tejto iniciatívy je bojovať proti nenávistným prejavom proti kolektívu LGTBI poskytovaním protiargumentačných nástrojov všetkým ľuďom, ktorí sa cítia urazení šírením určitých LGTBI-fóbnych správ.
Spoločnosť Felgtb vytvorila test, ktorý umožňuje identifikáciu príznakov BUT syndrómu prostredníctvom
webu: https://felgtb.com/sindromedelpero/#sindrome.
Ľudia môžu v šiestich krokoch zistiť, či majú „BUT syndróm“ a poskytnúť argumenty na vyvrátenie nenávistných tvrdení.
https://felgtb.com/sindromedelpero/#tratamiento
„Čím viac ľudí bude mať argumenty na dosah, tým ľahšie bude odstrániť tieto prejavy v našich každodenných situáciách a ukončiť nenávistné tvrdenia,“ hovoria. Federácia LGBTI sa rozhodla vymedziť „určitú
tendenciu ako patológiu, ktorá ohrozuje španielsku populáciu“. Môžete si tiež stiahnuť plagáty a pomôcť
bojovať proti nenávisti:
https://felgtb.com/sindromedelpero/campana/
Podľa prezidenta FELGTB, Uge Sangila, sa Federácia rozhodla spustiť kampaň s týmito charakteristikami,
pretože „sme v čase, keď príchod nenávistných prejavov do verejnej sféry, spolu s dezinformáciami väčšiny
obyvateľov o realite LGTBI, znovu otvára historicky prekonané diskusie o kolektívnych právach. “
Medzi potenciálnymi ľuďmi, ktorí môžu získať syndróm nenávisti, vynikajú tí, ktorí nemajú nič proti homosexuálnym párom ale “nenazývajme to manželstvo“, alebo tí, ktorí obhajujú bozkávanie „ale robte to
doma“. Na boj proti tomu FELGTB navrhuje „Argumentine“ – „liek“ šiestich piluliek pre ľudí, ktorým sa
rozsvieti kontrolka pri započutí nenávistných výrokov v bežných rozhovoroch, ale ktorým chýba dostatok
informácií na to, aby vedeli, ako odpovedať na tieto „nenávistné ideológie“.
Odkaz na plagát:
https://felgtb.com/sindromedelpero/wp-content/uploads/2019/04/AF_Cartel_A3_Teaser.pdf
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4.7.2 5 Španielske právne prípady
Podľa Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii (ECRI), nenávistné prejavy zahŕňajú všetky formy prejavu, ktoré propagujú, podnecujú alebo zdôvodňujú rasovú nenávisť, xenofóbiu, antisemitizmus a ďalšie
formy nenávisti založené na netolerancii, okrem iného aj netoleranciu vyjadrenú agresívnym nacionalizmom a etnocentrizmom, diskrimináciu a nepriateľstvo voči menšinám, prisťahovalcom a ľuďom prisťahovaleckého pôvodu. Trestom nie je samotné vyjadrenie myšlienok, nech sú akokoľvek neprimerané, ale to,
že toto vyjadrenie sa robí spôsobom a za okolností, ktoré zahŕňajú provokáciu k nenávisti, diskriminácii
alebo násiliu, ktoré porušujú ústavné hodnoty ľudskej dôstojnosti a nediskriminácie na základe narodenia,
pôvodu, pohlavia, náboženstva alebo akýchkoľvek iných osobných alebo spoločenských okolností obsiahnutých v článku 10 a 14 španielskej ústavy (CE).
ZÁVAŽNOSŤ NENÁVISTNÝCH PREJAVOV
Ľudská dôstojnosť a nediskriminácia osoby (článok 10, 14 ústavy) vs. ideologická sloboda a svedomie
(článok 16 ústavy) a sloboda prejavu (článok 20 ústavy).
Ústavný súd (odteraz ÚS), rozsudok 214/1991 (vec Violeta Friedman) a rozsudok 176/1995 (prípad Makoki):
Ani uplatnením ideologickej slobody, ani slobody prejavu nemožno obhájiť prejavy, ktorých cieľom je
vyvolať pocity nepriateľstva voči určitým náboženským alebo sociálnym skupinám.4
Rozsudok ÚS 176/1995 z 11. decembra bol prvým uznesením, ktoré v Španielsku používalo výraz nenávistné prejavy. Tento rozsudok zakazoval zverejnenie určitého komiksu, ktorý sa týkal údajného
nacistického tábora smrti. Podľa rozsudku Súdneho dvora, tento komiks zosmiešňuje utrpenie obetí
a úmyselne a bezohľadne usiluje o hanobenie židovského národa (FJ 5.).
Trestný zákon trestá odňatím slobody na jeden rok až štyri roky a pokutou od 6 do 12 mesiacov, ľuďom,
ktorí:
Článok 510.1. … verejne povzbudzujú, propagujú alebo priamo alebo nepriamo podporujú nenávisť,
nepriateľstvo, diskrimináciu alebo násilie voči skupine alebo jej časti alebo osobe z tejto skupiny z
dôvodov rasy, ideológie, náboženstva alebo viery, rodinnej situácie, etnického pôvodu, národnosti,
pohlavia, sexuálnej orientácie alebo identita, rodových dôvodov alebo postihnutia. 5
Podstata tohto zločinu: nebezpečenstvo zvýšeného nepriateľstva voči určitým obzvlášť zraniteľným
skupinám a ohrozenie ich existenčnej bezpečnosti.
Povaha: trestný čin abstraktného nebezpečenstva. To znamená, že pri provokovaní alebo podnecovaní
nejde len o násilné činy alebo diskrimináciu voči určitým ľuďom alebo skupinám, stačí podnecovať alebo
vyprovokovať násilie alebo diskrimináciu, aby tam tento zločin spadal.6

4
Ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o a
generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos religiosos o sociales.
5
Artículo.510.1. …públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra
un grupo o parte del mismo o persona determinada por su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas, ideología, religión o creencias,
situación familiar, etnia, raza, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual, razones de género o su discapacidad.
6
Alises, Charo (2017). Guía de Delitos de Odio LGTBI. Sevilla. Junta de Andalucía: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/19/01/Guia%20LGTBIfobia.pdf
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5.0 5 Zdroje
5.1 5 Zdroje v angličtine
 Najcennejším súhrnom európskych riešení zameraných proti nenávistným prejavom je príručka Rady

Európy: Weber, Anne: “Manuál o nenávistných prejavoch”, Council of Europe Publishing, Straßburg 2009,
ISBN 978-92-871-6614-2). Táto príručka sa odporúča na ďalšie preštudovanie.

 Európska sieť zvyšovania povedomia o radikalizácii (European Radicalisation Awareness Network)

pravidelne uverejňuje informácie týkajúce sa nenávistných prejavov

 Tu nájdete „Oznámenie Európskej komisie o riešení nezákonného obsahu online“: https://ec.europa.

eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-illegal-content-online-towards-enhanced-responsibility-online-platforms

 Ďalšie užitočné informačné zdroje môžete nájsť tu: http://contra-aggression.eu/about/useful-lin-

ks-and-project/

 Stop prejavom nenávisti: https://no-hate-speech.de/en/knowledge/
 UNESCO – príručka pre novinárov proti nepravdivým správam: https://en.unesco.org/fightfakenews

5.2 5 Zdroje v nemčine
 Nemecký zákon na zlepšenie presadzovania práva na sociálnych sieťach (Network Enforcement Act,

NetzDG). Viac informácií v angličtine.

 Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) NRW e. V und Landesanstalt für Medien NRW: “Hate

Speech – Hass im Netz –Informationen für Fachkräfte und Eltern“. 5. Auflage 2019

 Ministerstvo vnútra spolkovej krajiny Porýnie-Falcko zriadilo pracovnú skupinu, ktorá bojuje proti

nenávistným prejavom proti politikom a zamestnancom verejných inštitúcií. Viac informácií (v nemčine)

 Z prieskumu online platformy „Kommunal“ (r. 2019), realizovaného medzi 1055 nemeckými starostami,

vyplýva, že 40 percent všetkých vedúcich radníc a ich zamestnancov už bojovalo s prenasledovaním,
zneužívaním a hrozbami. Viac informácií (v nemčine)

5.3 5 Zdroje v slovinčine
 Motl, A., Bajt, V. (2016). Sovražni govor v Republiki Sloveniji: pregled stanja. Ljubljana: Mirovni inštitut.


Šrimpf, K. (2008). Sovražni govor v slovenskih medijih. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za družbene vede.



Varuh človeških trditev (2019). Spletna stran. Pridobljeno z: http://www.varuh-rs.si/medijsko-sredisce/
sporocila-za-javnosti/novice/detajl/definicija-sovraznega-govora-in-njegovo-omejevanje-v-ustavi-zakonih-in-konvencijah /? cHash = 6221528166

 Bergant, K. (2018). Sovražni govor v slovenski kazenski zakonodaji in sodni praksi. Pridobljeno: http://

www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/verske_skupnosti/2017/PPT_SOVRAZ_
NI_GOVOR.pdf

26

5.4 5 Zdroje v slovenčine
 Zodpovedne (2019). Netolerancia na internete. Prevzaté z: https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/

ohrozenia/netolerancia-na-internete

 Projekt NEHEJTUJ.sk (2019). Nenávisť a jej formy vo výbere filmov NEHEJTUJ.sk. Prevzaté z: https://nehej-

tuj.sk/filmy/

 Stopline (2019). Portál pre nahlasovanie nezákonného obsahu. Prevzaté z: https://stopline.sk/sk/
 No problemos (2016). Komiksy. Prevzaté z: https://noproblemos.sk/category/komiksy/
 Nadácia otvorenej spoločnosti. (2019) Kampaň Povedz mi to do očí. Prevzaté z: http://osf.sk/aktuality/

kampan-povedz-mi-to-do-oci/

5.5 5 Zdroje v španielčine
 Barcelona vs Odi: https://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/es/
 Stop rumores: https://stoprumores.com/
 Maldita migración: https://migracion.maldita.es/
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Kapitola 2:
Sociálne vzdelávanie

1.0 5 Úvod
Teória sociálneho učenia je jedným z najvplyvnejších poznatkov. Hovorí, že správanie sa učíme z prostredia, prostredníctvom procesu observačného učenia. Teória je založená na observačnom učení, v rámci
ktorého sa k pojmu učenie pridáva sociálny prvok, čo znamená, že jednotlivci sa učia nové informácie a
správanie sledovaním iných ľudí.
Väčšina ľudského správania sa učí modelovaním, pozorovaním. Na základe pozorovania iných sa vytvára
predstava o tom, ako sa nové správanie vykonáva, a neskôr jeho kódované informácie slúžia ako vodítko
pre konanie. Zohľadňuje tiež, ako a akým spôsobom to formuje naše vlastné správanie.
Dôležitým faktorom sociálneho vzdelávania je samotný model. Osoba s vyšším postavením a mocou s
väčšou pravdepodobnosťou ovplyvní jednotlivca.
Pochopením hlavných konceptov teórie sociálneho učenia lepšie porozumieme tomu, ako sa ľudia môžu
učiť nové veci a rozvíjať nové správanie pozorovaním iných ľudí.

2.0 5 Kultúrna rozmanitosť a kultúrna
zraniteľnosť
PARTNER: Qualed
AUTOR: Alenka Valjašková

2.1 5 Sociokultúrna teória
Vedci sa už dlho zaujímajú o vzťahy medzi sociálnymi faktormi a kognitívnym vývojom. Sociokultúrna
teória, na ktorú by sme sa chceli v tejto kapitole pozrieť hlbšie, sa pripisuje Levovi Vygotskému, ktorý
ju vytvoril ako reakciu na behaviourizmus. Vygotsky veril, že rozvoj je hlboko sociálnym procesom a že
vzdelávaniu vždy pomáhajú iní, ktorí sú kompetentnejší v zručnostiach a technológiách dostupných pre
špecifickú kultúru. Nezdá sa to ako veľmi inovatívny prístup, ale v čase, keď Vygotsky pracoval na svojej
teórii, panovalo presvedčenie, že deti sami objavujú svet okolo seba. Že sú ako vedci, ktorí pracujú sami a
snažia sa pochopiť okolie, v ktorom vyrastajú.
Sociokultúrna teória hovorí, že dieťa sa vyvíja vďaka interakciám s okolím, vrátane okolitých ľudí. Vygotsky
hovorí, že ľudská bytosť je najviac ovplyvnená spoločenskými interakciami s inými ľuďmi. Ľudia v okolí sú
predovšetkým rodičia alebo opatrovatelia dieťaťa. Od nich dieťa preberá hodnoty a vedomosti predchádzajúcich generácií. Bez vzájomného pôsobenia dieťa nemôže rozvíjať svoje zručnosti.
Teória Vygotského naznačuje, že spoločnosť, v ktorej sa ľudia narodia a vyrastajú, hrá kľúčovú úlohu v ich
rozvoji a vzdelávaní. Kultúra ovplyvňuje nielen spôsob, akým sa ľudia vzťahujú k vonkajšiemu svetu, ale
aj to, ako sa vzťahujú k sebe samému. Hlavnou myšlienkou teórie je, že spôsoby, akými ľudia interagujú s
ostatnými a kultúra, v ktorej žijú, formujú ich mentálne schopnosti a ovplyvňujú spoločenské interakcie,
ktoré sa vyskytujú v konkrétnej spoločnosti. Čiastočne nás privádza späť ku kapitole 2.0.
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Môžeme si všimnúť každú funkciu v kultúrnom vývoji dieťaťa dvakrát. Spočiatku sa medzi ľuďmi javí ako
medziľudská kategória a potom neskôr u dieťaťa ako intrapsychologický znak.
Ako veľmi dôležitú súčasť procesu učenia sa a rozvoja dieťaťa, videl Vygotsky hry – najmä rolové hry (role-play). Je to jeden z hlavných spôsobov rozvoja počas predškolských rokov. Deti používajú role-play na
testovanie viacerých zručností a dosiahnutie dôležitých kultúrnych schopností. Vygotsky tvrdil, že keď
sa deti v hrách zúčastňujú na vymyslených situáciách, učia sa, ako konať v súlade so svojimi vnútornými
myšlienkami, nielen s vonkajšími vplyvmi.
Počas hry si deti vyskúšajú úlohy dospelých a precvičujú si, ako budú v budúcnosti konať. Hra sa odohráva
pred dosiahnutím daného vývojového stupňa, aby deti mohli začať získavať motiváciu, schopnosti a postoje potrebné pre spoločenskú účasť, čo je možné dosiahnuť iba pomocou rovesníkov a dospelých. Role-play
umožňuje deťom precvičiť si, ako budú konať v skutočnom svete. Poskytuje im spôsob, ako získať základné
zručnosti potrebné na fungovanie v ich spoločnosti skôr, ako sa stanú dospelými. Tieto úlohy a zručnosti sa
však učia iba s pomocou iných. A preto sa interakcia a hry stávajú kľúčovými prvkami na rozvoj kultúrnych
zručností.

2.2 5 Kultúrna rozmanitosť a sociálna súdržnosť
Charakteristikou kultúry je, že ponúka ľuďom určitý referenčný rámec, poskytuje im určitú víziu sveta a
formuje ich. V tejto súvislosti teória hovorí o socializačnej funkcii kultúry.
Napriek rozmanitosti škôl a smerov existuje určitý konsenzus v chápaní kultúry ako špecifickej ľudskej
sféry reality, resp. ako rodový atribút ľudstva, ktorý odlišuje rod Homo od iných bytostí. V procese historického vývoja sociálna osoba mení spôsoby a formy svojho správania, transformuje prirodzené dispozície
a funkcie, vytvára a rozvíja nové formy správania – špeciálne tie kultúrne.
Konkrétna kultúra je teda špecifickým spôsobom života konkrétnej skupiny alebo spoločnosti ľudí. Je to
dané správaním členov spoločnosti, zrejmými praktikami a správaním, ktoré môže vonkajší pozorovateľ
sledovať. Tieto vzorce správania vedú k očakávaniam a presvedčeniam, ktoré opäť vytvárajú ďalšie vzorce
správania. Obe činnosti – duševné aj vonkajšie – možno považovať za kultúru. Človek sa stáva úplným
človekom procesom učenia sa kultúry, inými slovami prijatím spoločných modelov reality (Keller, 1994).
Sociológia, interkultúrna psychológia alebo kultúrna antropológia veľmi často hovoria skôr o kultúrach
(množné číslo) ako o kultúre (jednotné) – to zdôrazňuje, že hoci v abstraktnom zmysle možno kultúru
považovať za jednu ako celok, v skutočnosti existujú rôzne kultúry, ktoré sa navzájom líšia. Rozdiely kultúr
možno pozorovať hlavne v čase, ale aj v priestore.
Transkultúrny prístup hovorí, že jedna osoba môže byť členom viacerých kultúr a všetky majú vplyv na
identitu konkrétnej osoby, ako aj na preferencie a reakcie konkrétnej osoby. V medzikultúrnom chápaní je
kultúra niečo, čo má skupina ľudí so špecifickým rysom spoločné (napríklad ženy, hokejisti, rodičia, učitelia
atď., nielen kultúra súvisiaca s etnickým pôvodom alebo národnosťou).
Ľudské bytosti sú v mnohých ohľadoch mimoriadne rozmanité. Ľudia sa líšia názormi, rasou, národnosťou,
pohlavím, vekom, sexualitou, etnicitou, triedou, náboženstvom, životným štýlom a ďalšími faktormi. Dnešná
doba a technológie znemožnili akejkoľvek skupine ľudí žiť bez interakcie s ostatnými mimo ich skupiny.
Ľudia z rôznych kultúrnych a geografických prostredí sa často stretávajú na medzinárodných konferenciách, výmenných vzdelávacích programoch, pri športe atď. Bohužiaľ, história vzájomnej diskriminácie na
základe kultúrnych rozdielov je s nami už roky. Preto by sme mali chápať, že dôležitosť a jedinečnosť našej
rozmanitosti spočíva v týchto atribútoch:
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 Rozmanitosť vytvára bohatosť názorov

Niektoré problémy nemôže vyriešiť homogénna skupina ľudí. Zložitosť výziev, ktorým dnes svet čelí,
vyžaduje vstup ľudí z rôznych kultúrnych prostredí. Zistilo sa, že rozmanité skupiny sú kreatívnejšie, a
tak vytvárajú lepšie riešenia problémov.
 Rozmanitosť nás robí súcitnými s ostatnými

Keď interagujeme a snažíme sa porozumieť druhým, nebudeme ich súdiť. Súcit nám umožňuje empatiu
s ostatnými. Nenávisť medzi ľuďmi, ktorí majú kultúrne odlišnosti, nás robí iba rozhorčenými a nahnevanými a často nám odopiera príležitosť žiť život naplno.
 Rozmanitosť otvára nové trhové príležitosti

Dnes máme nadnárodné spoločnosti, ktoré zriaďujú kancelárie v rôznych častiach sveta, čo by nebolo
možné bez prijatia rozmanitosti. To ďalej vytvára pracovné príležitosti pre ľudí v týchto častiach sveta.
 Rozmanitosť je rastúci trend

Dnes na svete neexistuje krajina, v ktorej žijú iba domorodci. Každý deň sa milióny ľudí presúvajú z
jednej časti sveta do druhej. Niektorí ľudia majú lepšie príležitosti, možnosti vzdelávania a životný štýl.
Ako občanom tohto sveta nám preto nezostáva nič iné, ako prijať našu rozmanitosť. Deti sa musia učiť
rešpektovať ľudí, ktorí sa od nich nejakým spôsobom odlišujú, aby bol svet pokojným miestom na život
(Molden 2016).

2.3 5 Kultúrna gramotnosť a kultúrne povedomie
Kultúrna gramotnosť je pojem, ktorý vytvoril E. D. Hirsch a týka sa schopnosti porozumieť a plynule sa
zúčastňovať na danej kultúre. Na druhej strane je to schopnosť byť otvorený učeniu sa o iných kultúrach a
zdieľaní vlastnej kultúry, schopnosť meniť osobné perspektívy, efektívne komunikovať naprieč kultúrami a
pôsobiť ako agent kultúrnych zmien (Čo je kultúrna gramotnosť © 2019 ).
Kultúrna gramotnosť je dôležitá pre jednotlivcov aj pre spoločnosť, v ktorej žijú. Ako jednotlivcovi vám
vaša kultúrna gramotnosť pomôže úspešne komunikovať s ľuďmi z rôznych prostredí. Pomáha vám rozvíjať
kritickú kultúrnu perspektívu, najmä ak ste súčasťou „dominantnej kultúry“. Namiesto toho, aby ste svoje
kultúrne presvedčenia a praktiky považovali za samozrejmé a považovali ich za „normálne“, môžete ich
vidieť v kontexte mnohých kultúr a hodnotiť ich silné a slabé stránky.
Kultúrna gramotnosť vám tiež pomáha rozvíjať súvisiace zručnosti, ako je komunikácia a sebareflexia.
Kultúrna gramotnosť prospieva spoločnosti, v ktorej žijete. Znižuje predsudky a nerovnosti založené na
kultúre, zvyšuje hodnotu kladenú na rozmanitosť a zvyšuje účasť na spoločenských praktikách tejto spoločnosti, vrátane prístupu k inštitúciám a službám. Napríklad, keď majú kultúrne gramotní ľudia vplyv na
inštitúcie, ako sú univerzity alebo vládne agentúry, môžu zabezpečiť, aby sa ľudia zo všetkých kultúrnych
prostredí mohli spravodlivo zúčastňovať na vzdelávaní a službách (Prečo je dôležitá kultúrna gramotnosť?
© 2019).
Keď hovoríme o kultúrnom povedomí, hovoríme o porozumení kultúrnym rozdielom a uvedomovaní si
rôznych kultúrnych hodnôt, viery a vnímania. Je to znalosť, porozumenie a skúsenosť s vlastnou kultúrou,
ako aj s kultúrami iných, ktoré pomáhajú človeku orientovať sa v nových zážitkoch. Zvyčajne to znamená
vnútorné zmeny, ktoré sa týkajú postojov a hodnôt. Uvedomenie a citlivosť sa vzťahujú aj na vlastnosti
otvorenosti a flexibility, ktoré ľudia rozvíjajú vo vzťahu k iným. Kultúrne povedomie musí byť doplnené o
kultúrne vedomosti (Čo je to kultúrne povedomie © 2019).
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Zvyšovanie kultúrneho povedomia znamená vidieť pozitívne aj negatívne aspekty kultúrnych rozdielov. Kultúrna rozmanitosť by mohla byť zdrojom problémov, najmä ak organizácia potrebuje, aby ľudia rozmýšľali
alebo konali podobným spôsobom. Rozmanitosť zvyšuje úroveň zložitosti a zmätku a sťažuje dosiahnutie
dohody. Na druhej strane, kultúrna rozmanitosť sa stáva výhodou, keď organizácia rozširuje svoje riešenia
a zmysel pre identitu a začína využívať rôzne prístupy k riešeniu problémov. Rozmanitosť v tomto prípade
podnecuje nové cenné zručnosti a správanie (Quappe, Cantatore © 2007).

2.4 5 Kultúra, jazyk a sociálne správanie
Je známe, že kultúra pokrýva veľmi širokú oblasť ľudského života a správania a jazyk je jej dôležitou súčasťou (možno najdôležitejšou).
Jazyk je oveľa viac ako vonkajšie vyjadrenie vnútorných myšlienok formulovaných nezávisle od ich verbalizácie. Pri preukazovaní neprimeranosti a nevhodnosti takéhoto pohľadu na jazyk sa už pozornosť
upriamila na spôsoby, akými sa pôvodný jazyk intímne a najrôznejšími spôsobmi dotýka života jednotlivca
v komunite a ako je naviazaný na menšie skupiny v rámci komunity. Platí to pre všetky národy a všetky
jazyky; je to univerzálny fakt o jazyku. Antropológovia hovoria o vzťahoch medzi jazykom a kultúrou. Je
skutočne realistickejšie považovať jazyk za súčasť kultúry. Kultúra sa tu používa v antropologickom zmysle
a odkazuje na všetky aspekty ľudského života, pokiaľ sú determinované alebo podmienené členstvom v
spoločnosti.
Skutočnosť, že ľudia jedia alebo pijú, nie je sama osebe kultúrna; je to biologická nevyhnutnosť pre zachovanie života. To, že jedia konkrétne potraviny a že nejedia iné látky, hoci môžu byť dokonale jedlé a
vyživujúce, a že jedia a pijú v určitých časoch dňa a na určitých miestach, sú záležitosťou kultúry, niečo, čo
človek „získal ako člen spoločnosti”. Aj keď je schopnosť získavania jazykov a používania jazykov vrodená
a zdedená a existuje legitímna debata o rozsahu tejto vrodenosti, každý jednotlivec jazyk „získa ako člen
spoločnosti “, súčasne s ďalšími aspektami kultúry tejto spoločnosti. Spoločnosť a jazyk sú vzájomne
nevyhnutné. Jazyk sa mohol vyvinúť iba v sociálnom prostredí, a ľudská spoločnosť (alebo nejaká jej iná
forma, ktorá sa čo i len vzdialene podobá na to, čo poznáme dnes) môže byť zachovaná iba ľuďmi, ktorí
využívajú spoločný jazyk. Ak sa jazyk prenáša ako súčasť kultúry, nie je menej pravdivé, že kultúra ako
celok sa prenáša vo veľkej miere prostredníctvom jazyka. Skutočnosť, že ľudstvo má históriu v tom zmysle,
akú ju zvieratá nemajú, je výlučne výsledkom jazyka.
Jazyky a variácie v jazykoch zohrávajú v ľudskej spoločnosti ako celku zjednocujúcu aj diverzifikujúcu
úlohu. Jazyk je súčasťou kultúry, ale kultúra je komplex obsahujúci veľa rôznych znakov a hranice medzi
kultúrnymi prvkami nie sú jednoznačné, ani sa všetky nezhodujú. Fyzické bariéry, ako sú oceány, vysoké
hory a široké rieky, predstavujú prekážky pre styk s ľuďmi a pre kultúrne kontakty, hoci moderné technológie v oblasti cestovania a komunikácie tieto geografické faktory čoraz menej zohľadňujú. Po väčšinu
20. storočia boli účinnejšie politické obmedzenia pohybu ľudí a myšlienok, napríklad rozdelenie západnej
Európy od komunistickej východnej Európy; hranice medzi týmito dvoma politickými blokmi predstavovali
oveľa výraznejšiu kultúrnu deliacu čiaru ako akékoľvek iné európske hranice. Distribúcia rôznych zložiek
kultúr sa líši a distribúcia jazykov sa môže líšiť od distribúcie nelingvistických kultúrnych znakov. Vyplýva
to z rôznej ľahkosti a rýchlosti, s akou je možné zmeny získať alebo presadiť, a z historických okolností
zodpovedných za tieto zmeny.
Jazyk, podobne ako iné aspekty ľudského správania, podlieha úmyselnému zasahovaniu. Keď ľudia s rôznymi jazykmi potrebujú komunikovať, sú k dispozícii rôzne prostriedky, z ktorých najzrejmejšia je učenie
sa a výučba druhého jazyka. Vyžaduje si to čas, úsilie a organizáciu, a ak ide o viac ako dva jazyky, čas a
úsilie sú oveľa väčšie. Môžu sa použiť aj iné prostriedky. Boli dosiahnuté tiché alebo úmyselné dohody,
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podľa ktorých je vybraný jeden jazyk na medzinárodné účely, ak sa jedná o používateľov viacerých rôznych
jazykov (Jazyk a kultúra © 2019).
Jazyk sa používa nielen ako nástroj na výmenu informácií, ale aj ako symbolický systém so schopnosťou
vytvárať a tvarovať symbolické skutočnosti, ako sú hodnoty, vnímanie a identity prostredníctvom rozhovoru. Vzťah kultúry a jazyka je spôsob, akým sa zdieľajú ľudské hodnoty, realita a správanie sociálnej skupiny
(Ntai 2017).

2.5 5 Kultúra a agresia
Hrá kultúra úlohu, pokiaľ ide o agresiu? Môžeme povedať, že agresia je jedným z príkladov jazyka kultúry
jednotlivca.
Výskyt agresie je príkladom interakcie medzi rôznymi osobami v rôznych situáciách. Aj keď je sociálna
situácia nesmierne dôležitá, neovplyvňuje to každého rovnako – nie všetci ľudia sú agresívni, keď vidia
násilie. Napríklad: Možno budete môcť pozerať veľa násilnej televízie a hrať veľa násilných videohier bez
toho, aby ste sami boli agresívni. Na druhú stranu môžu byť ovplyvnení iní ľudia na inej úrovni. Takže
komunikujú inak.
Zložky osobnosti, o ktorých je známe, že sa týkajú agresie a vplyv sociálnej situácie na rôzne osobnosti:
 Individuálne rozdiely v agresii

Agresia je pravdepodobná najmä u ľudí, ktorí majú pocit, že ich odmietajú ostatní, o ktorých sa zaujímajú. Okrem toho ľudia, ktorí zažívajú veľa negatívnych vplyvov, a najmä tí, ktorí majú tendenciu vnímať
iných ako ohrozujúcich, sú pravdepodobne agresívni.
 Rodové rozdiely v agresii

Medzi mužmi aj ženami sa objavuje agresia spojená so sebaposilňovaním a túžbou po statuse. V porovnaní so ženami a dievčatami, ktoré používajú menej fyzickú a vzťahovú agresiu, ako sú krik, urážky,
šírenie klebiet a vylúčenie iných z aktivít, muži a chlapci uprednostňujú viac fyzického a násilného správania, ako je bitka, strkanie, podrazenie a kopanie (Österman a kol., 1998). Avšak rodové rozdiely nie sú
úplne určené biológiou a evolúciou; mnohé z týchto rozdielov sú výsledkom sociálneho vzdelávania.
 Kultúrne a spoločenské rozdiely v agresii

Kultúry sa výrazne líšia v tom, ako a do akej miery sa ich členovia voči sebe správajú agresívne. Keď deti
vstúpia do násilnej kultúry, akou je napríklad kultúra Spojených štátov, môžu byť socializované, aby
boli ešte násilnejšie. V štúdii zameranej na študentov stredných škôl v Detroite (Michigan), Souweidane
a Huesmann (1999) zistili, že deti, ktoré sa narodili v Spojených štátoch, viac akceptovali agresiu ako
deti, ktoré emigrovali zo Stredného východu, najmä ak tak urobili tak po 11. roku. Čím skôr deti čelia
agresii ako normálnej súčasti sociálneho správania, tým viac sa pre nich stáva vzorom, ktorý akceptujú
a dokonca používajú v dospelom veku.

33

2.6 5 Príklady
2.6.1 5 Príklad rasistických prejavov voči kultúrne zraniteľnej skupine
Milan Mazurek z politickej strany ĽSNS končí v parlamente, súd mu potvrdil vinu za rasistické prejavy v
rádiu. Bol odsúdený na zaplatenie pokuty 10 000 €. Ak Mazurek pokutu nezaplatí, bude čeliť polročnému
väzeniu.
Milan Mazurek, poslanec Ľudovej strany naše Slovensko (ĽSNS), stratil svoj mandát v Parlamente. Je to po
prvýkrát, čo súdnictvo na Slovensku zbavilo poslanca mandátu.
Senát najvyššieho súdu v odvolacom konaní pod vedením sudcu Petra Paludyho potvrdil vinu v prípade
rasistických rozhovorov o Rómoch v Rádiu Frontinus v Žiline.
Keďže sa podľa súdu dopustil úmyselného prečinu hanobenia národa, rasy či presvedčenia, v parlamente
skončí. Mazurekovi advokáti síce avizovali, že podajú dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok, to
však nemá odkladný účinok.
Hovorí to ústava, podľa ktorej mandát poslanca „zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku,
ktorým bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný čin“.
Ak by Mazurek pokutu nezaplatil, nebude môcť kandidovať ani v budúcoročných parlamentných voľbách.
Zákon totiž hovorí, že prekážkou práva byť volený je „právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin,
ak odsúdenie nebolo zahladené“. Ak desaťtisíc eur zaplatí, jeho kandidatúre v budúcoročných voľbách
nebude nič stáť v ceste.
https://dennikn.sk/1571676/mazurek-v-parlamente-konci-sud-mu-potvrdil-vinu-za-rasisticke-reci-v-radiu/

2.6.2 5 Príklad iniciatívy na podporu inej etnickej skupiny na Slovensku
ZAintegro – iniciatíva, ktorá začala po vlne petícií proti rómskym žiakom vo verejných školách v meste
Žilina.
Segregovaná škola bola rozhodnutím mesta zrušená. Rodičia zo škôl v susedstve (to boli školy, do ktorých
mali byť rómske deti distribuované) začali organizovať petíciu, aby rómske deti zo sociálne znevýhodnenej lokality neboli umiestnené do škôl ich detí. Kvôli tlaku verejnosti boli deti neskôr prerozdelené do 8
rôznych škôl, niektoré z nich na druhej strane mesta. Iniciatíva ZAintegro podporila zmenu mestských
predpisov týkajúcich sa bezplatnej dopravy študentov (mnohým deťom nebolo umožnené cestovať vo
verejnej doprave so špeciálnou kartou, ktorá by im umožnila cestovať zadarmo, kvôli dlhom ich rodičov
voči mestu) – žiadne dieťa by nemalo byť potrestané za niečo, čo rodičia robia/nerobia. Rovnako je tu
právo na vzdelanie pre každého. Po úspešnom lobovaní za tento účel a po organizovaní zbierky peňazí
na pokrytie nákladov na dopravu do škôl sa iniciatíva zameriava na pomoc s doučovaním detí zo sociálne
znevýhodnenej oblasti. https://www.facebook.com/ZAintegro-1708512602501197/

2.6.3 5 Príklady nerovnakého zachádzania s etnickými skupinami
Antidiskriminácia: Komisia zaslala Slovensku odôvodnené stanovisko, v ktorom nalieha na štát, aby dodržiaval pravidlá EÚ o rovnakom zaobchádzaní s rómskymi školákmi.
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Európska komisia sa 10. októbra 2019 rozhodla vyslať na Slovensko odôvodnené stanovisko, v ktorom vyzvala krajinu, aby dodržiavala pravidlá EÚ o rovnosti. Smernica EÚ o rasovej rovnosti zakazuje diskrimináciu na základe rasy alebo etnického pôvodu v mnohých kľúčových oblastiach života, vrátane vzdelávania.
Na Slovensku je však neúmerný podiel rómskych detí umiestňovaný v špeciálnych školách alebo triedach
pre deti s mentálnym postihnutím a existujú aj rôzne spôsoby marginalizácie v bežnom vzdelávaní tým, že
sa rómske deti zaraďujú do samostatných tried alebo celých škôl iba pre Rómov. V nadväznosti na výzvu
zaslanú v apríli 2015 prijalo Slovensko niekoľko opatrení na vyriešenie tohto problému. Po dôkladnom
vyhodnotení opatrení a sledovaní situácie na mieste však Komisia dospela k záveru, že ešte nie sú dostatočné na vyriešenie problému. Vážnou otázkou zostáva diskriminácia žiakov na základe etnického pôvodu.
Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby reagovalo a podniklo príslušné kroky; v opačnom prípade sa
Komisia môže rozhodnúť postúpiť záležitosť Súdnemu dvoru EÚ.
https://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-5950_en.htm?fbclid=IwAR24llH0EJWq-VvzWkhYozCJmdK37ehUr95iCbiUe23jDQzktP3vJt5BZ-o
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3.0 5 Agresia
PARTNER: Integra Inštitut
AUTOR: Sonja Bercko Eisenreich

3.1 5 Ľudská agresia
Podľa definície je agresia definovaná ako vedomý a úmyselný akt poškodenia spôsobený nedobrovoľnej
obeti. Agresivita a agresia sú javy, ktoré nás sprevádzajú v našom každodennom živote, avšak agresia je
napriek tomu jedným z najkontroverznejších konceptov vedy o ľudskom správaní.
Termín agresia sa zvyčajne používa, keď sa týka okamžitej reakcie, zatiaľ čo výraz agresivita je trvalejšou
charakteristikou jednotlivca (Bučar-Ručman, 2004).
Pojem agresie sa nenachádza iba v psychologickej profesii, ale aj v sociologických, právnych a politických
vedách, pričom je potrebné zdôrazniť, že pre náš účel terminológie bude opis braný ako terminológia z
oblasti sociálneho učenia.
Keď hovoríme o agresii, môžeme ju definovať ako akékoľvek správanie, či už fyzické alebo slovné, vykonané
s úmyslom ublížiť niekomu. Zároveň však zdôrazňujeme, že agresia sa netýka iba fyzického násilia. Ľudia
môžu byť agresívni bez fyzického násilia. Pri definovaní pojmu agresia je dôležité vedieť, že nie všetko
správanie, ktoré bolí a ovplyvňuje iného, je agresia. Týka sa to najmä dvoch typov prípadov: sebaobrany a
nehôd.
V psychológii poznáme viaceré klasifikácie agresie (Ule, 2004):

1 Inštrumentálna agresia – v tejto forme agresie neexistuje emocionálny vzťah medzi páchateľom a

obeťou; obeť je prekážkou, ktorú musí páchateľ prekonať, aby dosiahol cieľ (sila, sociálne postavenie,
peniaze …).

2 Afektívna agresia, pri ktorej je vyjadrená nenávisť medzi páchateľom a obeťou; účel agresie je zameraný
na obeť (páchateľ jej chce ublížiť, pomstiť sa).

3 Aktívna agresia, ktorou sa dopúšťame násilného činu konkrétnymi agresívnymi činmi (ostrá kritika,
zásahy, facky atď.)

4 Pasívna agresia, kedy škodíme našou pasivitou (napr. nechceme pomáhať ľuďom pri nehode alebo v
núdzi atď.)

K najagresívnejším činom dochádza pod vplyvom silných emócií, ako je strach, nenávisť, hnev, sklamanie,
žiarlivosť atď. Malo by sa však zdôrazniť, že emócie nie sú nevyhnutnou súčasťou agresívneho správania,
pretože existujú jednotlivci, ktorí aj pod tlakom negatívnych emócií reagujú neagresívne.

3.2 5 Agresia ako naučené správanie
Podľa teórie sociálneho učenia možno pozorovať, napodobňovať a modelovať aj agresívne správanie.
Najmä prostredníctvom modelovania sa ľudia môžu rýchlo naučiť špecifické agresívne činy a integrovať
ich do svojho správania. Týmto spôsobom sa môžeme učiť aj nepriamo, keď pozorujeme agresiu iných ľudí,
ktorí boli nejakým spôsobom odmenení za agresívne správanie.
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Pozrime sa na tento proces prostredníctvom štyroch spôsobov sociálneho vzdelávania:

1 Sledovanie – model ukazuje správanie (rodič, učiteľ alebo niekto v pozícii moci alebo niekto podobný
veku alebo pohlaviu)

2 Vybavenie z pamäte – pripomínanie správania modelu
3 Motivácia – mať dobrý dôvod na kopírovanie správania
4 Reprodukcia – známe ako sebestačnosť (pozorovateľ si verí – dokáže napodobniť správanie)
Dôležitým aspektom sociálneho vzdelávania je sebavedomie. Ak osoba verí, že je schopná vykonávať
pozorované správanie, ktorým dosiahne požadované výsledky, je pravdepodobné, že bude toto správanie
napodobňovať. To pomáha vysvetliť, prečo sa jednotlivec správa agresívne v situácii, keď sa cíti presvedčený o úspechu.
Sebavedomie pomáha zvyšovať pocit podobnosti. Významnými modelmi sú samozrejme rodičia, najmä
pokiaľ ide o spôsob ich správania (nie to, čo hovoria). Výskumy ukazujú, že tie deti, ktoré boli podrobené
fyzickému trestu, často neskôr v živote používajú násilie. V posledných rokoch sa silné modely prezentujú
aj prostredníctvom médií. V súvislosti s tým sa často objavujú obavy o vplyve agresívnych modelov vo
filmoch, televízii a videohrách. Ak sa preukáže, že tieto modely získali agresiou bohatstvo alebo vysoké
spoločenské postavenie (alebo oboje), môžu mať obzvlášť silný vplyv.
Bandura a jeho kolegovia uskutočnili sériu experimentov, ktorých cieľom bolo demonštrovať napodobňovanie agresie. Stali sa známymi ako „The Bobo Doll Studies“. Pri uskutočňovaní mnohých variácií štúdie
sa dospelo k všeobecnému záveru, že ľudské správanie je často formované sociálno-kultúrnym procesom
sociálneho učenia. Teória sama o sebe nám pomáha vysvetliť, prečo deti môžu kopírovať agresívne správanie.
Okrem toho si samozrejme musíme uvedomiť aj potenciálne biologické faktory, ako sú genetické, biochemické alebo neuroanatomické príčiny, ktoré bezpochyby môžu ovplyvniť aj agresívne správanie. Nesmieme
však vypustiť významný vplyv emócií.
Na začiatku 90. rokov vedci z oboru biológie a napodobňujúceho správania objavili v mozgu skupinu buniek
s názvom zrkadlové neuróny (Rizzolatti). Tieto špeciálne neuróny sa stanú aktívnymi, keď vidíme, že iná
osoba koná rovnako, ak sme sami konali. Zrkadlové neuróny nám umožňujú zažiť to, čo druhí robia a cítia.
Z tohto hľadiska sociálne učenie o agresii naznačuje, že napodobňovanie správania môže byť skôr psychologické než biologické. V pochopení ľudskej agresie je objav zrkadlových neurónov hlavným prelomom.
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3.3 5 Agresia a emócie
Agresívne správanie, či už fyzické alebo slovné, má v úmysle spôsobiť iným fyzickú alebo psychickú ujmu.
S takým správaním ľudia vyjadrujú rôzne emócie alebo skúsenosti: hnev, nenávisť, strach, frustráciu,
nepohodlie, hanbu. Ide teda o emocionálnu reakciu, keď sa jednotlivec cíti ohrozený alebo je narušené
uspokojovanie jeho potrieb. Úroveň vzrušenia sa môže líšiť, ale môže smerovať von alebo k sebe.
Aj keď agresia je v zásade sebaochranná, je deštruktívna. Účelom je ublížiť, zraniť, odstrániť, zničiť. Jednotlivci sa líšia v tom, ako vyjadrujú svoje emócie. Charakteristické črty, naučené správanie a okolnosti, ktoré
takéto skúsenosti vyvolávajú, majú pritom významný vplyv.
Rozdiel medzi pohlaviami spočíva hlavne v spôsobe vyjadrovania agresie – ženy sú verbálnejšie, muži
fyzickejší. Intenzita agresívnej reakcie vo všeobecnosti odráža úroveň ohrozenia, ktoré jednotlivec vníma,
jeho úroveň sebaovládania a energetickú kapacitu. Aj keď sa odlišujeme v tom, ako vyjadrujeme našu agresiu, niektoré životné podmienky ju môžu vyvolať častejšie a intenzívnejšie (vojny, chaos, katastrofy atď.).
EMÓCIE
Čo sú emócie? Emócie sú vnímaním konkrétnej udalosti, na ktorú reagujeme vlastnou reakciou. Toto vnímanie môže byť vnútorné alebo vonkajšie. Emócie sa učia primárne od rodičov, keď reagujú na zmeny v
individuálnych životoch.
Aby bolo možné cítiť emócie, musia existovať vhodné vnútorné a vonkajšie stimuly. Všetci máme schopnosť
ovládať svoje emócie prostredníctvom nášho správania. Rozhodujeme sa, či prejavíme emócie, ale aby
sme to dokázali, musíme sa ich naučiť spoznať. Zdravý jednotlivec by si mal uvedomovať svoje emócie.
Takto ich bude môcť primerane vyjadriť a nebude ich potlačovať.
V zásade rozlišujeme medzi príjemnými a nepríjemnými emóciami. Príjemné potvrdzujú naše hodnoty,
nepríjemné ich zvyčajne ohrozujú, sú však dôležité pre naše celkové duševné zdravie, takže je tiež správne,
že sa učíme vyrovnať sa s nimi a vhodným spôsobom ich riešiť.
NEPRÍJEMNÉ EMÓCIE
Hnev, smútok, sklamanie, agresia, zlosť, úzkosť, strach – sú pocity alebo stavy, ktoré sa často chápu ako
negatívne. Správny termín pre nich je však “nepríjemné”. Existujú, samozrejme, z nejakého dôvodu, a preto
sú dôležitou súčasťou našej psychológie, bez nich by sme boli vo vážnom nebezpečenstve. Žijeme v spoločnosti, kde je nebezpečné, keď začneme utláčať všetko, čo nie je pozitívne. Preto sa vzdávame palety
negatívnych emócií, ktoré majú svoje dôležité funkcie. Strach nás chráni pred nebezpečenstvom, hnev
nás vedie k činom, to znamená k zmene. Pocit viny nás núti uvažovať o tom, či sme niekomu mohli ublížiť
slovami alebo konaním.
Potlačenie hnevu, smútku, úzkosti alebo pocitov viny je nebezpečné pre rozvoja jednotlivca. Dlhodobé
potlačenie negatívnych emócií môže prepuknúť do závažných duševných chorôb. Nepríjemné emócie sú
preto rovnako dôležité ako pozitívne, pretože hodnotia náš život a skúsenosti, ktoré z neho vyplývajú.
Prostredníctvom nich rastieme v získavaní a riadení emocionálnych zážitkov. Toto sa nazýva „celoživotný
emocionálny rozvoj“. Ide o rozpoznávanie emócií a zaobchádzanie s nimi tak, aby sme sa pri otváraní smerom von stali kompetentnými, múdrymi, skúsenými, vnútorne pokojnými a suverénnymi. Ak si to jedinec
osvojí, rozšíri svoju škálu emočnej kompetencie, a tým aj svojej sociálnej inteligencie.
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„EMOCIONÁLNA A SOCIÁLNA INTELIGENCIA SA VZŤAHUJÚ NA KOMPETENCIE
SPOJENÉ SO SEBAVEDOMÍM, SEBARIADENÍM, SOCIÁLNYM UVEDOMENÍM A
RIADENÍM VZŤAHOV, KTORÉ ĽUĎOM UMOŽŇUJÚ POCHOPIŤ A ZVLÁDAŤ SVOJE VLASTNÉ EMÓCIE A EMÓCIE DRUHÝCH V SOCIÁLNYCH INTERAKCIÁCH“.
Sociálna inteligencia je mierou sebavedomia a sociálneho uvedomenia, ktorá rozvíja sociálne postoje a
presvedčenia. Ľudia s rozvinutou sociálnou inteligenciou dokážu vo svojom živote zvládnuť zložité spoločenské zmeny a môžu sa prispôsobiť rôznym stresovým udalostiam.
SOCIÁLNU INTELIGENCIU MOŽNO CHÁPAŤ TAK, ŽE ZAHŔŇA ŠTYRI DIMENZIE:
 Povedomie – sociálne povedomie znamená, že osoba má vedomosti o dianí v spoločnosti. Je to schop-

nosť porozumieť sociálnym kontextom (ktoré pozostávajú zo sociálnych situácií). Ak si je osoba vedomá
situácie, môže si zvoliť vhodné správanie.

 Prítomnosť – Táto charakteristika popisuje, ako sa naše vnímanie samého seba prejavuje navonok a

ako ho vnímajú iní ľudia. Ľudia, ktorí sú si istí, rešpektujú a vážia si sami seba, odrážajú tieto vlastnosti
navonok a takto ich aj ostatní ľudia vnímajú, keď prídu do styku.

 Autenticita – osoba s touto kvalitou odráža úprimnosť, lojalitu a konanie tak, aby vzbudzovala dojem

dôveryhodnosti. Je to kvalita autentickosti alebo pravosti.

 Empatia – znamená schopnosť “obuť si topánky” niekoho iného, porozumieť, vcítiť sa. Empatia je vo

vzťahu veľmi dôležitá, pretože ju ľudia používajú na spojenie, vzájomnú pomoc, vzájomnú podporu a
zdá sa byť účinná a autentická.
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3.4 5 Typy agresie
Pocity viny

PRiAMA

Samovrazedna

SMEROVAnA
DOVUTRA

Psychosomaticka
Depresivna

NEPRIAMA

Zavislos ‚ na alkohole
alebo na drogach

AGRESIA

Fyzická

PRiAMA

Aktivna
Pasivna

Slovná
Negativita

SMEROVAnA
von
Nepriaterstvo

NEPRIAMA

Podozrievavost
Podrazdenost

Figure 1: Direction scheme and forms of aggression (Tanja Lamovec, 1978)
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3.4.1 5 Fyzická agresia
Vo všetkých moderných spoločnostiach sa fyzické násilie stáva vážnym problémom. V posledných štyroch
desaťročiach sa uskutočnilo veľa štúdií o vývoji fyzickej agresie – od veľmi mladého a nevinného hravého
dieťaťa, po násilného mladistvého delikventa.
V pozadí agresívneho správania nie je len hnev, zlosť a nenávisť, ako si môžeme myslieť, ale môže to byť
celá škála iných emócií, často napríklad strach, ale môže to byť aj žiarlivosť, seba-nenávisť, závisť, smútok
atď. Zdrojom agresívneho správania môže byť v skutočnosti hociktorá nepríjemná emócia.
Agresívne správanie tiež závisí od sociálneho prostredia, najmä od sociálnych noriem spojených s agresiou. Normy v sociálnom systéme určujú, kedy je určité správanie označené ako agresívne, ktoré formy
agresívneho správania sú podporované, žiaduce, prirodzené a ktoré nie sú, kde je pôvod agresie atď.
Ak je v spoločnosti normou, že agresia je niečo vrodené, spoločnosť sa musí postarať o kontrolu a zdržanlivosť – najčastejšie s lekárskym prístupom. Ale ak je normou v spoločnosti, že agresívne správanie je
vysoko závislé od prostredia, potom to mení aj samotné prostredie.
Najnovšie štúdie (napr. Thomas M. Achenbach, Leonard Berkowitz) zdôrazňujú, že agresiu ovplyvňujú rôzne
faktory, najmä keď sú vzájomne prepojené. Napríklad vnútorný fyzický a duševný stav môže pôsobiť ako
predispozícia. Či však agresívne správanie za určitých okolností nastane, závisí od situácie samotnej, od
naučených foriem reakcie (ovplyvnené širšími kultúrnymi a užšími sociálnymi normami, socializácie), od
intenzity a typu emócií (hnev, zlosť, strach, hanba), alebo od posudzovania dôsledkov agresívneho správania atď.
Podľa L. Berkowitza (1993) je tendencia jednotlivca k agresívnemu správaniu zvyčajne výsledkom prepojenia mnohých rôznych vplyvov:
 nedostatok lásky a náklonnosti rodičov,
 prísna a príliš prísna disciplína od rodičov v detstve,
 genetický základ a neurologické vybavenie,
 úroveň stresu v živote a stupeň, v akom jednotlivec dokáže alebo nedokáže uspokojiť dôležité osobné

potreby a želania,

 postoje a hodnoty týkajúce sa agresie, ktoré sa uplatňujú v spoločnosti, v ktorej jednotlivci žijú (normy

vytvorené s priateľmi a známymi),

 agresívne správanie voči ostatným pri riešení ich problémov (v reálnom živote a/alebo prostredníctvom

filmov a televíznych obrazoviek),

 ako sa jednotlivec naučil vidieť svoj vlastný sociálny svet.

Keď hovoríme o prejavoch fyzickej agresie, hovoríme tiež o fyzickom násilí, ktoré zanecháva viditeľné
následky na obeti.
Táto skupina agresívneho správania zahŕňa všetky neželané ťukance, tlačenie, fackovanie, kopance do
ramena, boxovanie, drobné zranenia, vážne zranenia, zmrzačenie, všetky spôsoby vedúce k vražde (Lešnik
Mugnaioni 2005, str. 18). Dôsledky takéhoto správania sa prejavujú u obete ako strach, izolácia, strata
sebaúcty, strata dôvery, plač, potlačenie potrieb alebo dokonca myšlienky na samovraždu.
Pokiaľ ide o fyzickú agresiu, nemôžeme samozrejme vynechať extrémnu agresiu alebo hrozby, ktoré
všeobecne ohrozujú našu spoločnosť. Radikalizmus a terorizmus samozrejme predstavujú najväčšiu hrozbu.
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3.4.2 5 Verbálna agresia
Slovná agresia je správanie, ktoré útočí na sebaúctu človeka, aby spôsobilo duševnú bolesť; násilník obviňovaním, urážkou alebo umlčovaním odôvodňuje svoje konanie a rozhodnutia.
Vo väčšine prípadov je to prostriedok na presadzovanie autority alebo fyzickej nadradenosti voči slabšiemu jednotlivcovi. Konečným cieľom je devalvovať a ponížiť druhého.
Verbálne agresívna osoba používa urážky, vyhrážky, výsmechy a iné slovné útoky na dosiahnutie svojho
cieľa bez súcitu, čo spôsobuje, že sa obeť cíti osobne ponížená a jej sebaúcta sa postupne znižuje. Slovná agresia je vo väčšine prípadov prostriedkom na uplatnenie autority alebo fyzickej nadradenosti voči
slabšej osobe. Všetky uvedené formy verbálneho násilia sú tiež psychologickým násilím a emocionálnym
tlakom (Hazel Mugnaioni 2005, s. 18).
V tomto zmysle samozrejme chápeme a klasifikujeme nenávistné prejavy ako formu závažnejšieho verbálneho násilia a prejavujeme voči nim nulovú toleranciu.
KONFLIKTY
Konflikty sú bežnou súčasťou života a vzťahov, ktoré budujeme. Vyskytujú sa vo všetkých oblastiach života:
v rodine, manželstve, priateľstve a na pracovisku. Naučiť sa s nimi zaobchádzať a nie im vyhnúť sa, je veľmi
dôležité. Existuje veľa stratégií, ktoré nám pomáhajú správne riešiť problémy. Musíme však tiež pochopiť,
prečo konflikty vznikajú a čo znamenajú.
Konflikty vznikajú z rôznych potrieb. Každý jednotlivec chce byť vypočutý, pochopený a rešpektovaný.
Keď osoba vstúpi do situácie alebo vzťahu, kde tieto potreby nie sú naplnené, môže sa cítiť frustrovaná a
nahnevaná. Konflikty zvyčajne vznikajú z takejto nespokojnosti. Je zrejmé, že jednotlivec má byť rešpektovaný a pochopený.
Konflikt je viac než len nezhoda. Konflikty vznikajú, keď sa ľudia cítia ohrození. Hrozba môže byť zrejmá
alebo môže byť skrytá v strachu jednotlivca, že stratí svoju slobodu, možnosť výberu, totožnosť a osobnú
moc.
Ak budeme konflikt ignorovať, nezmizne. Väčšina ľudí urobí chybu, že sa pokúsia problém ignorovať alebo
odmietnuť. Toto len zvyšuje našu nespokojnosť a problém sa nevyrieši.
Reagujeme na konflikty na základe nášho vnímania. Každá osoba má svoj vlastný výklad situácie alebo
konfliktu. Naše vnútorné postoje, hodnoty, viera a skúsenosti určujú, ako vidíme osobu a jej správanie.
Kvôli tejto rozmanitosti musia ľudia spolu hovoriť a snažiť sa konflikt vyriešiť.
Konflikty vyvolávajú silné emócie. Konflikty sú úzko spojené s emóciami jednotlivca a keď dôjde ku konfliktu, silné osobné pocity sa zvyčajne vynoria na povrch. Osoba si musí najprv uvedomiť svoje vlastné emócie
a musí vedieť, ako ich zvládnuť, aby mohla úspešne riešiť konflikty.
Konflikty sú príležitosťou pre rast. Sú neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou vzťahov a ak ich vnímame
ako príležitosti a nie ako hrozby, môžeme ich zmeniť na našu výhodu.
Úspešné riešenie konfliktov závisí od našej schopnosti regulovať stres a naše emócie. Emocionálne povedomie je kľúčom k pochopeniu nášho ja a ostatných. Ak nevieme, ako sa cítime alebo prečo sa takto
cítime, nedokážeme efektívne komunikovať alebo vyriešiť nezhody. Vyžaduje to veľa úsilia, ale zároveň
môže byť užitočné, ak vieme, ako správne vyhodnotiť a vyjadriť svoje vlastné emócie. Osoba, ktorá vie, ako
vyjadriť svoje vlastné pocity a je schopná vysokého emocionálneho uvedomenia, bude menej vstupovať do
konfliktov a vytvorí menej stresujúce prostredie pre seba a pre ľudí v okolí.
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Thomas Gordon, slávny a uznávaný autor v oblasti medziľudskej komunikácie, hovorí o metóde bez straty,
ktorá premení konflikty na spoluprácu. Technika spolupráce vidí riešenie konfliktov ako príležitosť na dosiahnutie spoločného výsledku a zameriava sa na nájdenie alternatívy, ktorá by zodpovedala požiadavkam
každej strany.
Metóda „bez straty“ je technika riešenia konfliktov spôsobom, pri ktorom žiadna osoba zúčastnená na
procese konfliktu nič nestratí. Táto technika vytvára riešenie, ktoré prináša uspokojenie vzájomných potrieb. V rámci konfliktu je každý človek vypočutý, pochopený a rešpektovaný. Osoba v metóde “bez straty”
nevyužíva svoju vlastnú moc na ovládnutie inej osoby, ale chce prísť na spoločné riešenie, ktoré bude
prospešné pre obe strany.
V PODOBE DIAGRAMU VYZERÁ TÁTO METÓDA TAKTO:

Riešenie

ja

druhá
strana

Riešenie
V rámci metód bez straty využíva osoba obojsmernú komunikáciu, ktorá obsahuje ja-správy, aktívne počúvanie a rešpektujúci jazyk.

3.4.3 5 Online agresívne správanie
V poslednom čase rastie používanie internetu a virtuálnych prostredí. Väčšina domácností má doma počítač a má tiež prístup na internet. V posledných rokoch sa mobilné zariadenia spájajú a dokonca rozširujú
možnosť „pripojiť sa“, čo umožňuje prístup k webovému obsahu takmer kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Hoci
internet ponúka rôzne výhody, vrátane okamžitého prístupu k obrovskému množstvu informácií, ľahkej
komunikácie a (cenovo) dostupnej zábavy, nie je to bez následkov.
Virtuálny svet sa stáva stále viac miestom úniku a môže tiež znamenať odklon od každodenného skutočného sveta. Samozrejme existujú určité pravidlá správania v online a virtuálnom prostredí, napriek tomu
sú však na rôznych fórach, blogoch a najmä na sociálnych sieťach vážne porušované. Obsah je úmyselne a
často urážlivý. Používa sa homofóbny, sexistický či rasistický jazyk a často je súčasťou identity skupiny –
prekračujú sa hranice kvôli upútaniu pozornosti.
Medzi sociálnymi vedcami je anonymita už dlho predmetom veľkého záujmu. Najznámejším príkladom
deindividualizácie je väzenský experiment v Stanforde, v ktorom sa jednotlivci v uniformách a so zakrytou
tvárou stali väzenskými dozorcami a správali sa násilne voči väzňom. K takémuto správaniu by pravdepodobne nedošlo, ak by neboli anonymní.
Do online sociálneho prostredia sú zapojené aj zložky anonymity a sociálneho modelovania. Online atmosféra môže ovplyvniť mieru, v akej jednotlivec prejavuje verbálnu agresiu, ako aj pokušenie zapojiť sa do
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rôznych prosociálnych alebo antisociálnych správaní, kódovaných pre priamu a nepriamu agresiu. Účelom
priamej agresie je konfrontácia s cieľom poškodiť sebaúctu, povesť alebo sociálne postavenie obete.
Konfrontácia je strašidelná vy hliadka. A pasívne agresívni ľudia to vedia. Ale bez priameho riešenia tohto
správania sa to bude odohrávať znova a znova.
Ako potom čeliť online pasívne-agresívnemu správaniu? Konfrontácia funguje najlepšie prostredníctvom
reflexívnej a rešpektujúcej verbálnej komunikácie.
Krok 1: Rozpoznajte charakter pasívne-agresívneho správania
Krok 2: Odmietnite zapojiť sa do konfliktného cyklu
Krok 3: Potvrďte hnev
Krok 4: Zvládnite odmietnutie
Krok 5: Zrevidujte myšlienku

3.4.4 5 Stupnica hnevu
Dotazník pre sebahodnotenie je k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:
*

https://www.mhankyswoh.org/Uploads/files/pdfs/Anger-NovacoAngerScale_20130812.pdf

*

http://www.midss.org/sites/default/files/cas.pdf

*

http://www.midss.org/sites/default/files/cas.pdf

3.5 5 Príklady
3.5.1 5 Príklad 1: Bobo doll experiment (Teória sociálneho učenia a agresia)
Bandura a jeho kolegovia už začiatkom šesťdesiatych rokov vyvinuli a uskutočnili sériu experimentov, aby
demonštrovali napodobňovanie agresie. Stali sa slávnymi ako „Bobo Doll Studies.”
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Na účely štúdie bolo použitých 72 detí s rovnakým počtom redistribúcie dievčat a chlapcov. Každé
dieťa sa zúčastnilo tohto procesu individuálne a za dvoch podmienok: buď videli agresívny alebo
neagresívny model. V každej experimentálnej skupine polovica videla model rovnakého pohlavia
interagujúci s bábkou Bobo a zvyšná polovica z nich sledovala model opačného pohlavia, ktorý robil
to isté.
Kontrolná skupina zložená z 24 detí prešla rovnakým postupom, ale nevideli interakciu dospelého s
bábikou. Na účely experimentu boli deti hodnotené podľa stupňa agresivity pred procesom, ako aj
neskôr po ňom (príčina a následok).
Dieťa na začiatku vstúpilo do herne s dvomi dospelými. Jeden bol v roli modela a druhý bol experimentátor. V jednom rohu miestnosti sa hralo dieťa a model odišiel do iného rohu miestnosti. Model
mal k dispozícii palicu a bábiku Bobo, ktorá bola vysoká 1 a pol metra.
Experimentátor odišiel a po niekoľkých minútach hry začal agresívny model udierať bábiku Bobo.
Bolo použité ako fyzické násilie (zasiahnutie bábiky palicou), tak aj slovné násilie (komentáre ako
„Vezmite toho Boba” alebo „fuuuuj“). Pri kontrolnej skupine – v neagresívnom stave – model jednoducho ignoroval bábiku Bobo a pokračoval v hre so stavebnicou.
Po desiatich minútach experimentátor opäť vstúpil do herne a požiadal, aby model odišiel.
Dieťa bolo požiadané, aby sledovalo experimentátora do inej herne, kde boli umiestnené krásne
hračky. Po niekoľkých minútach, kedy sa dieťa mohlo hrať s hračkami, experimentátor v dieťati
zámerne vyvolal frustráciu – povedal mu, že v skutočnosti sú tieto hračky určené pre iné deti. Dieťa
bolo vzaté do inej miestnosti s inými hračkami, medzi nimi bola aj bábika Bobo a niektoré agresívne
hračky (napr. pištole, palica) a niektoré neagresívne hračky (napríklad autá, nákladné autá, papier a
pastelky, čajová súprava).
Za obojsmerným zrkadlom sedel Bandura a jeho kolegovia a sledovali správanie detí. Deti, ktoré
pozorovali správanie agresívneho vzoru, preukázali oveľa silnejšie agresívne správanie. Pohlavie
modelov hrá významný vplyv na to, ako bolo správanie napodobňované.
Keď bol vzorom muž, chlapci prejavovali agresívnejšie správanie. U dievčat, hoci bol zaznamenaný
rovnaký trend, bol menej významný. Možno to čiastočne vysvetliť zovšeobecnením, že chlapci ako
celok sú agresívnejší ako dievčatá.

Vo variáciách k svojej pôvodnej štúdii Bandura ukázal, že odmeňovanie správania modela podporuje jeho
napodobňovanie. Tento proces je známy ako pomocné zosilňovanie.
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3.5.2 5 Príklad 2: Zimbardova Stanfordská väzenská simulácia
Ak dôjde k agresii a násiliu v inštitucionalizovanom prostredí, často to pritiahne pozornosť médií.
Inštitúcie často vytvárajú súbor pravidiel, aby udržali poriadok a bojovali proti protispoločenskému
správaniu. Táto konkrétna forma agresie zahŕňa správanie ľudí, ktorí pracujú v inštitúciách, ako sú
školy, zdravotnícke zariadenia, polícia, bezpečnostné služby a vojenské, ako aj zločinecké a teroristické skupiny. Skrátka tí, ktorí sú viazaní spoločným cieľom proti agresii.
Napríklad nosenie uniformy a odoberanie vlastného oblečenia môže odobrať aj časť osobnej identity. A to môže zohrávať hlavnú úlohu pri depersonalizácii.
Otázka, ktorá tu vyvstáva a treba ju zvážiť je, či niektorí ľudia sú agresívni len kvôli typu ich osobnosti, alebo či dobrí ľudia robia zlé veci, keď sa dostanú do situácie, ktorá podporuje agresívne
správanie. Túto situáciu vytvoril Zimbardo v slávnej Stanfordskej väzenskej štúdii.
V roku 1973 bola v suteréne Stanfordskej univerzity za účelom experimentu zriadená „väzenská situácia“. Účastníci boli náhodne pridelení do úloh väzňov a väzenskej stráže. Cieľom bolo zistiť, či sa
budú správať podľa pridelenej role. Experiment sa stal nekontrolovateľným a musel byť predčasne
ukončený, keďže väzenská stráž sa s vykonávaním moci stávala stále krutejšou. Niektorí väzni prejavili všetky príznaky „patologického syndrómu väzňa“, ktoré sa prejavili buď vzburou a negatívnymi
emočnými odpoveďami alebo nadmernou poslušnosťou. Niektorí z nich vykazovali nejaké známky
depresie a niektorí prudké návaly zlosti. Preukázali všetky známky depersonalizácie a deindividualizácie, súčasne so stratou osobnej identity a nedostatkom kontroly.
Oproti tomu väzenská stráž vykazovala všetku „patológiu moci“. Vžili sa do svojej úlohy, dokonca si
ju užívali a niektorí z nich vykonali neplatenú prácu na čiastočný úväzok. Boli veľmi sklamaní, keď sa
experiment zastavil. Mnohí z nich zneužívali svoju moc a odmietali dávať väzňom jedlo, navštevovať
toaletu, brali im posteľné povlečenie. Trest udeľovali s malým alebo žiadnym odôvodnením. Najpozoruhodnejšie však bolo, že dobrý dozorca nikdy nespochybňoval činnosť a výkony zlých dozorcov.
A hoci experiment by mal byť v skutočnosti „hraním rolí“, počas jeho trvania to tak nebolo. Brutálne
správanie stráže tam nebolo na začiatku, ale vyvíjalo sa v priebehu niekoľkých prvých dní. Taktiež
sa neodohrávali pod dohľadom kamier, ako sa dalo očakávať, ale ich správanie bolo horšie, keď
vedeli, že ich nemonitorujú. Každý účastník pred začlenením do vhodnej roly prešiel fyzickým a psychologickým testom. Všetky testy boli vyhodnotené ako „normálne“, pričom žiadny účastník nebol
hodnotený ako agresívnejší než ostatní. Účastníci boli v súlade s výsledkami testov pridelení buď
do úlohy väzenskej stráže alebo väzňa. Dave Eshleman bol jedným z účastníkov, ktorý bol poverený
úlohou väzenskej stráže. Bol to najhorší zo všetkých strážcov. Mal nejaké predpoklady pre tento
druh agresivity? Pochádzal z vyššej strednej triedy akademickej rodiny, mal rád hudbu, jedlo a ľudí.
Popísal sa ako osoba, ktorá je prospešná iným ľudským bytostiam. Nie je to tak, že samotná situácia
„uniesla“ jeho normálne myslenie, takže väzňov podrobil svojmu nemilosrdnému a vytrvalému správaniu, ktoré on popisoval len ako „malé experimenty“.
Agresívne správanie je nepochybne dynamickejšie, ako iba zahrnutie sociálnych alebo inštitucionálnych motívov. Pozorovanie agresie u jednotlivcov naznačuje potrebu preskúmať možné biologické
vysvetlenia.
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Kapitola 3:
Komunikácia
Partner: University of Malaga (UMA)
Autor: Teresa Vera Balanza

“NAJVÄČŠÍ PROBLÉM S KOMUNIKÁCIOU JE ILÚZIA, ŽE SA JU PODARILO
DOSIAHNUŤ.” (GEORGE BERNARD SHAW).
“UŽ NEAKCEPTUJEM VECI, KTORÉ NEMÔŽEM ZMENIŤ.
MENÍM VECI, KTORÉ NEMÔŽEM PRIJAŤ.” (ANGELA Y. DAVIS)

1.0 5 Úvod
Komunikácia je sociálny proces, v ktorom ľudia používajú symboly na zistenie a interpretáciu významu
kontextu. Správna interpretácia správ zabezpečuje prežitie vo všetkých zmysloch: od odhalenia nebezpečenstva a zlepšenia životných podmienok až po zhromažďovanie vedomostí a ich prenos do ďalších
generácií.
Komunikácia môže byť definovaná ako proces prenosu informácií a spoločného porozumenia od jednej
osoby k druhej. (Keyton, 2011).
Komunikačného procesu sa zúčastňuje niekoľko prvkov. Odosielateľ iniciuje komunikáciu. Prijímateľ je
jednotlivec, ktorému je správa odoslaná. Odosielateľ kóduje myšlienku výberom slov, symbolov alebo gest,
pomocou ktorých sa má správa napísať. Vysielací prvok a prijímač môžu vykonávať alternatívne funkcie a
vzájomne zameniteľné úlohy, najmä v medziľudských komunikačných a sociálnych sieťach. Správa je výsledkom kódovania, ktoré má formu verbálneho, neverbálneho alebo písaného jazyka. Správa sa odosiela
cez komunikačný kanál, ktorý je nositeľom komunikácie. (Lunenburg, 2010).
Správa sa skladá z formy a významu. Spätná väzba umožňuje odosielateľovi určiť, či bola správa prijatá a
pochopená, ale význam správy sa interpretuje vo vzťahu k iným významom a v závislosti od kontextu alebo
referenčného rámca, kultúry alebo očakávaní ľudí, ktorí komunikujú. To je sila a tiež paradox komunikácie.

2.0 5 Typológia, taxonómia
2.1 5 Verbálna a neverbálna komunikácia
Komunikácia je pre náš druh neodmysliteľnou súčasťou a pre našu spoločnosť sa stala nevyhnutným
faktorom pre prežitie jednotlivca, pretože sa jej dotýkajú aj zvyky, rituály, spoločenské a kultúrne tradície
a história.
Jedným z prvkov komunikácie je kód, je to „súbor znakov a pravidiel, ktoré sa používajú a kombinujú“
(Hervás, 1998: 14). Keď hovoríme o verbálnej a neverbálnej komunikácii, odkazujeme konkrétne na kód
používaný na „šifrovanie správy“ (Hervás, 1998: 23). Tieto kódy môžu byť jazykové – verbálne, ústne alebo
písomné – alebo „nelingvistické“ – neverbálne, či už telesné, zvukové, vizuálne.
Pri verbálnej a neverbálnej komunikácii môžeme vytvoriť rôzne podtypy.
Verbálna komunikácia je taká, v ktorej sa slová používajú na prenos správy a sú „špecifické pre ľudí“
(Hervás, 1998: 23). Táto komunikácia sa môže uskutočňovať rôznymi spôsobmi: osobne medzi dvoma ľuďmi, skupinami, rôznymi kanálmi, rôznymi zdrojmi a médiami, ako sú telefón, písanie, tlač, rádio, televízia,
smartfón, počítač atď.
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Verbálna komunikácia je rozdelená do dvoch základných modalít (Hervás, 1998: 24):
a) Ústne alebo vyslovením: je to spontánna forma jazyka. Môžu ju používať všetci, ktorí týmto jazykom
hovoria, bez ohľadu na úroveň vzdelania. Získava sa prirodzene a sprevádzajú ju expresívne formy, ako je
intonácia, pantomíma atď. Zmyslom, ktorým človek prijíma, je sluch, ale expresívne formy, ktorými je jazyk
sprevádzaný, môžu byť vnímané zrakom a dokonca aj dotykom (ak existuje fyzický kontakt medzi ľuďmi,
ktorí hovoria).
b) Písomná forma, v ktorej sa zvukové znaky ústnej formy nahradia písaním – grafickým znázornením znakov. V tomto prípade je potrebné na komunikáciu poznať písmo, takže nie všetci ľudia, ktorí hovoria týmto
jazykom, môžu používať túto formu komunikácie, pretože si to vyžaduje gramotnosť. Je to „umelá forma,
ktorá určuje jazyk“, ktorá sa musí učiť a ktorá má určité pravidlá. Zmyslom, ktorým sa prijíma písomná
komunikácia, je zrak.
Pokiaľ ide o neverbálnu komunikáciu, je vnímaná väčšinou prostredníctvom nášho tela a má širokú škálu
príznakov, ktoré môžu pozostávať z našich gest, zvukov, pohybov, ktoré robíme telom, rukami, očami, a tiež
môžu byť zmyslovým obrazom (vizuálnym, čuchovým alebo zvukovým). Práve táto komunikácia používa na
komunikáciu nelingvistické znaky. (Cestero, 2006).
Verbálna a neverbálna komunikácia je prepojená, nie sú to dve samostatné entity, takže keď používame
verbálnu komunikáciu prostredníctvom nášho hlasu, tak okrem slov a ich zmyslu vysielame aj množstvo
ďalších informácií o nás (to je neverbálna komunikácia). Napríklad tón nášho hlasu, jeho rezonancia alebo
intenzita, atď. Taktiež tón a intonácia našej reči, tempo alebo rytmus a ticho majú výrazný vplyv na informácie, ktoré prenášame pomocou nášho hlasu. (Foguet y Balcells, 1999).
V neverbálnej komunikácii nesmieme zabudnúť, že sú v nej zahrnuté všetky nelingvistické znaky, zvyky a
kultúrne zvyky každej komunity. V rámci neverbálnej komunikácie väčšina výskumov preukázala, že existujú štyri systémy (Uribe, 2009):
 Proxemický: je to priestor, dispozícia a vzdialenosť, ktoré využívame pri hovorení.
 Paralingvistický: je to systém, ktorý analyzuje tón, hlasitosť, rytmus alebo tempo.
 Kinestetický: to, čo súvisí s gestami, držaním tela a postojmi hovoriacej osoby.
 Diakritický: súvisí so symbolmi, ako sú predmety, ktoré majú ľudia so sebou, tetovanie alebo oblečenie,

ktoré nosia.

V porovnaní s tým je písomná komunikácia zložitejšia a náročnejšia ako ústna komunikácia, ako zdôrazňuje
Hervás (1998):
 Keď píšeme, „nemáme gestá a tóny, čo môže spôsobiť nedostatky výrazu“. V digitálnom prostredí boli

emotikony vytvorené presne na vyriešenie tohto problému.

 Pri ústnej komunikácii sa chyby vo vyjadrení môžu ospravedlňovať alebo opravovať priamo, čo neplatí

v písomnej komunikácii.

 Existujú slová a konštrukcie ústneho jazyka, ktoré nie sú obvyklé v písomnom jazyku, a to isté platí v

opačnom prípade.

 V písanom jazyku použitie nezrozumiteľného rukopisu bráni komunikácii, rovnako ako hluk pri ústnej

komunikácii.
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2.2 5 Medziľudská komunikácia tvárou v tvár
Medziľudská komunikácia sa chápe ako proces, v ktorom účastníci vyjadrujú niečo zo seba pomocou
verbálnych alebo neverbálnych znakov s úmyslom nejakým spôsobom ovplyvniť správanie alebo postoj
inej osoby (Marroquín Pérez y Villa Sánchez, 1995: 23). Preto tento proces vyžaduje fyzický prístup, priamy
kontakt s druhou osobou. Okrem toho interpersonálna komunikácia kombinuje všetku verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Keď hovoríme o osobnej komunikácii, mal by sa zohľadniť veľmi dôležitý aspekt: tento
proces nie je lineárny, ale kruhový, pretože keď sa s niekým rozprávame, hovoríme a počúvame súčasne.
Dochádza k vzájomnej interakcii a „vysielačom a prijímač“ sa vzájomne ovplyvňujú. (Marroquín Pérez y Villa
Sánchez, 1995: 24)
Vyššie uvedený proces medziľudskej komunikácie sa však musel prehodnotiť so vznikom technologických
zariadení a rôznymi možnosťami, ktoré sa na komunikáciu používajú. Dokonca k medziľudskej komunikácii
dochádza aj keď dvaja alebo viacerí ľudia spolu komunikujú pomocou nejakého elektronického zariadenia
a tiež sú prítomné procesy spojené s verbálnou a neverbálnou komunikáciou. Napríklad, ak uskutočníme
videokonferenciu, môžeme pozorovať výrazy, tón hlasu alebo spôsob oblečenia druhej osoby. Táto skutočnosť znamenala revolúciu v našej komunikácii – aj keď je komunikácia digitálna, zvuk, text a obraz sa na
nej zúčastňujú (Bernardo Paniagua, 2006: 16).
Preto za medziľudskú komunikáciu považujeme všetku komunikáciu, ktorá sa vyvíja medzi dvoma ľuďmi,
bez ohľadu na to, aký kanál sa používa, alebo či blízko pri sebe.
Proces medziľudskej komunikácie zahŕňa celý rad účastníkov. Zvyčajne sa tento proces vyvíja medzi dvomi,
tromi alebo štyrmi ľuďmi bez zásahu technológie (Bolgueri Escorza, 2018), ale ich počet je možné zvýšiť pomocou akéhokoľvek technologického zariadenia. Fyzická blízkosť medzi prijímačom a vysielačom uľahčuje
komunikačný akt a obaja ľudia môžu používať svoje zmysly a pohodlne hovoriť. Technológie však priniesli
revolúciu v tejto „blízkosti“ – môžeme nadviazať komunikačný proces so všetkými aspektami neverbálnej
a verbálnej komunikácie aj s osobou, ktorá je od nás vzdialená tisíce kilometrov. Spätná väzba a proces
kruhovej komunikácie sú možno najdôležitejšími aspektmi, ktoré existujú v medziľudskej komunikácii. Táto
komunikácia sa nikdy nevytvára lineárnym spôsobom, ako je to pri masovej komunikácii. Medzi ľuďmi,
ktorí medzi sebou komunikujú, existuje neustála interakcia. Citová angažovanosť je celkom veľká, pretože
druhý človek vyžaduje neustálu spätnú väzbu.
Intervencia technológie v medziľudskej komunikácii má aj ďalšie dôsledky, pretože niekedy sa komunikačné činy dejú súčasne v rôznych formách. Môžeme s niekým hovoriť tvárou v tvár, a zároveň odpovieme na
správu alebo pošleme obrázok inej osobe.
Existuje veľké množstvo vedeckých pracovníkov v oblasti komunikácie, ktorí sa zameriavajú na emocionálny aspekt prostredníctvom nenásilnej komunikácie (známej tiež ako „súcitná komunikácia“) ktorá sa snaží
o súcitné načúvanie druhej osobe (Rosenberg, 2003).
V tomto zmysle je asertívna komunikácia schopnosťou vyjadriť pozitívne a negatívne myšlienky a
pocity otvoreným, čestným a priamym spôsobom. Týmto spôsobom sa uznávajú naše práva, ale zároveň
sa rešpektujú práva ostatných. Núti nás prevziať zodpovednosť za seba a svoje činy bez toho, aby sme
súdili alebo obviňovali ostatných. Umožňuje nám navzájom sa konštruktívne konfrontovať a nachádzať
vzájomne uspokojivé riešenie v prípade konfliktu.
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2.3 5 Komunikácia v digitálnom prostredí
Internet zmenil náš spôsob komunikácie a vzájomného styku. Ako poznamenáva sociológ Castells, „keďže
ľudská činnosť je založená na komunikácii a internet mení spôsob komunikácie, naše životy sú touto novou
komunikačnou technológiou hlboko ovplyvnené“ (2001: 19). Okrem toho, na rozdiel od tradičných masových
médií, internet je zároveň interpersonálnym a masovým médiom (Cardoso, 201: 128). Vývoj IKT otvoril nové
interakčné kanály, ktoré kombinujú písané slovo, hlas alebo obraz. V našej súčasnej globálnej zosieťovanej
spoločnosti sa vytvárajú osobné putá tak v skutočnom fyzickom, ako aj vo virtuálnom svete – tam, kde sa
časopriestorové bariéry rúcajú.
Internet je otvorený priestor, kde rozvoj sociálneho webu alebo webu 2.0 umožnil aktívnu účasť na občianstve a spotrebiteľov zmenil na producentov obsahu. Internet má však svetlé aj temné stránky, rovnako
ako skutočný fyzický svet. A anonymita, s akou môžu používatelia konať, podporuje rozvoj nenávistného
správania a verbálnych agresií (napríklad kyberšikanu alebo iné online obťažovanie).
Digitálna gramotnosť znamená mať dostatok kompetencií na správanie sa v tomto novom prostredí – je
kľúčom k úplnému začleneniu do informačnej spoločnosti a čelí problémom, akými sú nepravdivé správy.
Jednou zo základných digitálnych kompetencií pre koexistenciu na internete je „netiketa“, ktorá kombinuje komunikačné a sociálne kompetencie a je založená na etických štandardoch správania v digitálnom
prostredí. Kľúčom je zodpovedné vykonávanie slobody prejavu založené na rešpekte a tolerancii, aby sa
zabránilo akémukoľvek typu správy alebo obsahu, ktoré by mohli poškodiť alebo byť urážlivé alebo ponižujúce pre inú osobu.
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3.0 5 Nenásilná komunikácia ako odpoveď
na násilné prejavy
PARTNER: Stichting Hogeschool Utrecht (SHU)
AUTORI: Guido Stalman, Paula Borsboom, Ruben van der Weijden

VENUJTE POZORNOSŤ NASLEDUJÚCEMU VYHLÁSENIU O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI!
Cieľom metódy, ktorá je vysvetlená nižšie, je viesť úprimný dialóg s inou osobou. Nepoužívajte túto
metódu, ak situácia nie je pre takýto dialóg priaznivá:


keď vás druhá osoba fyzicky alebo slovne ohrozuje;



keď má duševnú poruchu, nemôžete to zvládnuť;



keď nemôžete pociťovať empatiu, pretože máte príliš veľa emocionálnej záťaže.

„Nedotýkaj sa ma, hej!“ „Všetci prisťahovalci môžu ísť do riti.“ Takéto vyhlásenia nás takmer vždy ovplyvňujú: šokujú nás, alebo sa hneváme alebo sa bojíme. Intenzita našich reakcií spôsobuje, že je pre nás
ťažké reagovať primerane: stávame sa agresívni, zatvárame sa a vo vnútri sa hneváme alebo sa stávame
ľahostajnými. Je pravdepodobné, že sa situácia bude stupňovať: rastie hnev a nedorozumenia a ľudia sa
od seba vzďaľujú.
Ďalej uvádzame spôsob, ako reagovať na agresiu bez toho, aby sa situácia eskalovala. Cieľom tejto metódy
je priblížiť sa k druhému s otvoreným prístupom. Nie nevyhnutne k tomu, čo hovorí druhý, ale k tomu, čo
sa deje hlboko v nich. Pri takomto otvorenom prístupe sa otvára príležitosť na konverzáciu, ktorá pomáha
ďalej rozvíjať spojenie medzi vami a ostatnými, namiesto toho, aby vás ďalej oddeľovala.
Táto metóda pozostáva zo štyroch krokov:

1 Povedomie
2 Empatická rezonancia
3 Všeobecné ľudskosť
4 Reflexia a posilnenie
Táto metóda je z veľkej časti inšpirovaná všímavosťou a modelom „nenásilnej komunikácie“ (pozri odkazy).
Tento prístup však nie je úplným školením v oblasti mindfulness alebo nenásilnej komunikácie. To si vyžaduje profesionálnych trénerov!
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3.1 5 Krok 1: Povedomie
Prvým krokom k primeranej reakcii na agresiu je uvedomenie si, že sú prítomné znaky agresie. Vyjadrenia
agresie je možné rozpoznať kognitívne a afektívne. V oboch prípadoch je počúvanie najdôležitejšou zručnosťou. Počúvanie vlastného tela a počúvanie vyslovených slov.

AFEKTÍVNE UZNANIE AGRESIE
Afektívne znamená na úrovni pocitov a emócií. K afektívnemu rozpoznaniu agresie dochádza prostredníctvom fyzických reakcií: vaše svaly sú napäté, teplota stúpa, máte pocit, že nemôžete dýchať, cítite sa
preplnení alebo už vôbec nič necítite, ako keby ste boli zdrogovaní. Tieto reakcie pramenia z plazieho
mozgu, ktorý je najstaršou časťou ľudského mozgu. Táto časť nášho mozgu sa zameriava na prežitie a
reaguje známymi reflexmi prežitia: bojom, útekom alebo zamrznutím.
Je ľahké nechať sa uniesť emóciami kvôli týmto reflexom. Sú to podvedomé reakcie. Je pre nás ťažké konať
racionálne a často zhoršujú agresiu. Pomocou mindfulness sa môžete naučiť, ako vedome zaobchádzať s
reflexmi vášho plazieho mozgu.
MINDFULNESS
Všetky naše vzťahy, komunikácia, pracovný/domáci život a ďalšie skúsenosti pramenia z našich myšlienok,
pocitov a činov, ktoré sa spoločne nazývajú vzory. Niektoré z týchto štruktúr nám pomáhajú, zatiaľ čo iné
majú tendenciu viesť k utrpeniu. Zvyšovaním pozornosti alebo uvedomenia zvyšujeme našu schopnosť
dôstojne a elegantne čeliť životným výzvam. Namiesto toho, aby sme pridávali zmätok alebo nenávisť.
Ak sme sami chamtiví po ukončení chamtivosti alebo ak nenávidíme ľudí, ktorí sa správajú nenávistne,
môžeme tým v skutočnosti posilniť veci, proti ktorým bojujeme.
To však neznamená, že praktizovanie uvedomenia alebo pozornosti je pasívne. Môžeme sa účinnejšie a
produktívnejšie postaviť za svoje práva, stanoviť hranice alebo podniknúť kroky pri praktizovaní uvedomenia alebo trénovania pozornosti. Nedovoľujeme, aby náš plazí mozog určoval našu reakciu: bojovať, utiecť
alebo zamrznúť. Tento druh reaktivity zahaľuje našu myseľ a nepomáha nám robiť najlepšie rozhodnutia.
Ako teda pomáha vedomá pozornosť pri konfrontácii s agresiou? Zastavíme sa. Najprv si všimneme, ako
nás tento prejav agresie ovplyvňuje: ktoré myšlienky, pocity alebo tendencie správania sa objavujú?
Pozastavenie (niekedy stačí niekoľko sekúnd) vytvára povedomie a ponúka nám výber: v prvom rade nám
pomáha urobiť vedomé rozhodnutie o tom, ako by sme chceli investovať našu pozornosť a našu energiu.
Chcete investovať do veľmi primitívnej reakcie, ako je boj, útek alebo zmrznutie? Alebo do konštruktívnej
odpovede? Čo by mohlo pomôcť vám a situácii?
Po druhé, pomáha nám vybrať si z rôznych reakčných schém. Môžeme si položiť otázku, čo skutočne pomôže tejto situácii a upozorniť na tie myšlienky, pocity, činy a zručnosti, ktoré sú najvýhodnejšie. Namiesto
napr. zaútočenia.
Po tretie, pomáha nám to vidieť potreby zúčastnených strán. Vaše aj agresorove. A to uľahčuje riešenie.
Je to pre každého? Áno. Rozvíjanie pozornosti alebo vedomia je prospešné a dostupné takmer pre každého
a všade. Dokazuje to viac ako 7 000 akademicky recenzovaných štúdií.
V záujme tohto projektu, keď hovoríme o vedomí, hovoríme o všímavosti.
Vedomie sa pestuje praktizovaním troch pilierov: trénovanie našej pozornosti, získavanie poznatkov o
užitočných a škodlivých vzorcoch, kultivácia láskavosti pre seba a ostatných.
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TRÉNOVANIE NAŠE POZORNOSTI:
Školenie našej pozornosti nám pomáha investovať čas a energiu do vecí, do ktorých by sme chceli investovať. Namiesto pravidelného unášania myšlienok, emócií alebo správania, ktoré nám neprinášajú úžitok.
Výcvik pozornosti sa môže uskutočniť meditáciou všímavosti.
Cvičenie: Najjednoduchší spôsob je pohodlne sedieť a nasmerovať pozornosť dovnútra počítaním každého
výdychu až do dosiahnutia desiatich. Keď dosiahnete desať, jednoducho začnite znova od jedného. A keď
zabudnete rátať, začnite znova počnúc od jedného, bez súdenia.
ZÍSKAVANIE POZNATKOV O UŽITOČNÝCH A ŠKODLIVÝCH VZORCOCH:
Počas trénovania nášho vedomia budeme rozptyľovaní. Pozornosť bude unikať a bude ťažké udržať ju stále
s našim dychom.
Cvičenie: Zakaždým, keď je pozornosť niekde inde, pomenujte, kam táto pozornosť odišla (napr. plánovanie,
rozjímanie, spomínanie, túžba alebo vzdorovanie) a potom sa bez súdenia samých seba vrátite k dychu.
Zakaždým, keď to urobíme, začíname získavať informácie o tom, ako a kam investujeme svoju energiu, znovu a znovu. A či sú vzorce užitočné alebo škodlivé. Každé kolo tréningu posilňuje našu schopnosť uvedomiť
si, ktoré vzory sú prítomné a pomocou prvého piliera môžeme posunúť našu pozornosť.
KULTIVÁCIA LÁSKAVOSTI PRE SEBA A OSTATNÝCH:
Kultivácia sebaúcty a sebavedomia nám pomáha lepšie sa starať o seba a ostatných.
Cvičenie: Keď meditujete, neposudzujte myšlienky, emócie alebo správanie, nelipnite na nich a ani im neodolávajte. Jednoducho ich nechajte tak. Pomenujte ich (druhý pilier), usmejte sa a znova zamerajte pozornosť
na dych (prvý pilier).
To nám pomáha byť menej reaktívni a nasmerovať našu pozornosť tam, kde by sme ju skutočne chceli dať.
Cvičenie: Na začiatok stačí 5 alebo 10 minút praktizovania denne. Tieto tri piliere nám pomôžu byť všímavejší.
Veľkou výhodou je, že nám umožňujú uvedomiť si, čo sa skutočne deje a čo je skutočne potrebné vo všetkých situáciách. Je to potrebné, pretože keď ľudia prejavujú agresívne správanie, často nie sú uspokojené
potreby všetkých zúčastnených. Byť schopný vidieť tieto nenaplnené potreby nám pomáha skúmať, aké je
možné riešenie tejto situácie. Vyžaduje si to uvedomenie.
KOGNITÍVNE ROZPOZNÁVANIE AGRESIE
Na kognitívnej úrovni, ktorá je v podstate vaším intelektom, možno agresiu rozpoznať počúvaním toho,
čo sa hovorí. Agresia sa dá rozpoznať podľa použitého jazyka. Vyjadrenia agresie sú často čiernobiele a
chýbajú im odtiene. Sú to výrazy založené na morálnych veciach správneho a nesprávneho, normálneho
a neobvyklého. Ľudia sa depersonalizujú a sú “škatuľkovaní” alebo “onálepkovaní”. Formy agresívnej komunikácie sú: súdenie niekoho, stereotypy, prekliatie alebo urážanie niekoho, zahanbenie alebo poníženie
niekoho, obvinenie, porovnávanie, zovšeobecnenie, dožadovanie sa.
Agresívna komunikácia vedie k vine a trestu. Marshall Rosenberg, tvorca nenásilnej komunikácie, to nazýva
„Komunikácia, ktorá je odcudzená od života“. Oddeľujeme sa od života, pretože v dôsledku takejto komunikácie mizne srdce. Komunikácia odcudzená od života je komunikácia, ktorá podporuje násilné správanie
voči druhým aj voči nám. Vedie to ku konfliktom, bojom a vojne.
Priradenie: Čo robí z nasledujúcich viet „komunikáciu odcudzenú od života“?
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 Ženy všetko kritizujú.
 Tínedžeri sú neuveriteľne hrubí.
 Vyzerá ako buldozér.

Prax: Jeden deň venujte pozornosť nadpisom článkov v novinách alebo na spravodajských serveroch. Aký
jazyk odcudzenia od života v nich nájdete?
Komunikácia odcudzená od života ľudí zatvrdzuje, čo zase pomáha agresii a násiliu rásť. Ľudia sa oddeľujú
a odcudzujú čoraz viac. Spojenie je stratené. Toto možno obnoviť zameraním sa na to, čo sa skutočne deje
medzi ľuďmi a medzi týmito jednotlivcami. Komunikácia spájajúca ľudí predstavuje komunikáciu obohacujúcu život.

3.2 5 Krok 2: Empatická rezonancia
To, čo vás privádza do vášho vnútra, čo zažívate tiež fyzicky, sú pocity a potreby. Pri reakcii na agresiu by
ste sa mali sústrediť menej na slová, ktoré sa hovoria. Namiesto toho by ste sa mali zamerať na základné
pocity a potreby. Obsah slov iných môže byť pre vás neprijateľný. Pocity a potreby za nimi však nemusia byť
neprijateľné, pretože často sú všeobecne ľudskými. Namiesto sústredenia na obsah sa naladíte na pocity
toho druhého. Zvyšuje to pravdepodobnosť, že agresia sa zníži.
Empatické počúvanie je spôsob, ako to dosiahnuť. To neznamená, že musíte súhlasiť s ostatnými. To znamená, že ukážete druhému, že skutočne počúvate a že ich počujete. Byť vypočutý je hlboká ľudská potreba.
Ukázať niekomu, že skutočne počujete, čo hovorí, znamená, že s ním zaobchádzate s rešpektom.
Empatické prijímanie niekoho prejavov sa dá urobiť pomenovaním jeho pocitov. Nerobte to súdením ani
blahosklonným spôsobom. Namiesto toho sa pokúste pomôcť, vyhľadajte správne slová a opatrne uhádnite, aké pocity má ten druhý.
POCITY
Pocity alebo emócie predstavujú zmyslové vnímanie. Dávajú signály o vašom prežívaní, bezpečnosti alebo
pohode.
Základné emócie sú: hnev, znechutenie, strach, smútok, šťastie a prekvapenie.
 Keď sa hneváte, je to signál, že bola prekročená hranica. Cítite sa podráždený, frustrovaný, rozzúrený,

spurný alebo zúrivý.

 Ak sa bojíte, alebo ak na niečo cítite silnú averziu, je to signál, že ste v nebezpečenstve alebo existuje

niečo, čomu neveríte. Cítite sa nepokojný, ustarostený, neistý, nedôverčivý alebo pociťujete paniku.

 Keď ste smutní, je to signál, že ste niečo alebo niekoho stratili (alebo hrozí, že môžete niečo alebo

niekoho stratiť). Cítite sa pochmúrne, unavene, nešťastne alebo trpko.

 Keď ste šťastní, je to signál, že je všetko v poriadku. Robíte niečo, čo vám vyhovuje, je to pre vás dobré,

dodáva vám to energiu. Cítite sa pohodlne, pokojne, bezpečne, prepojene a milovane.

Existuje niekoľko spôsobov, ako kategorizovať rôzne pocity. Zoznam, ktorý sa používa v programe NVC
Mediate Your Life, nájdete na konci tejto kapitoly (pozri prílohu 1).
Signály pocitov putujú do mozgu nervovými cestami. Ľudský mozog sa skladá z 3 častí alebo troch mozgov.
Na tieto signály môžeme reagovať na základe každého z týchto mozgov. Najstaršou časťou mozgu je plazí
mozog. Táto časť reaguje na emocionálne signály, ako je opísané vyššie, s inštinktami na prežitie: útekom,
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bojom alebo zamrznutím. Napríklad, keď zažívate hnev, môžete inštinktívne začať mlátiť alebo kopať. Keď
sa bojíte, môžete v panike zamrznúť a je ťažké sa pohnúť.
Druhou časťou ľudského mozgu je mozog cicavcov alebo „limbický systém“. Stará sa o pamäť, učenie,
motiváciu a reguláciu. Z tohto mozgu reagujeme na signály podobne, ako to robia ostatné cicavce. Naša
reakcia na strach (napäté svaly, bdelosť) je veľmi podobná správaniu, ktoré ukazujú stáda zvierat, keď sa
blíži lev. Opice, podobne ako my, používajú svoj hnev na to, aby oznámili, že chcú, aby sa od nich ostatní
držali ďalej.
Vonkajšia časť nášho mozgu, mozgová kôra, je tým miestom, kde je náš ľudský mozog. Zameriava sa na
myslenie, rozprávanie, prepojovacie vzorce a definovanie vecí. Význam a príčiny, ktoré pripisujeme našim
pocitom, pochádzajú z tohto miesta. Je mi smutno, pretože môj pes zomrel a chýba mi.
Cvičenie: Spomeňte si na chvíľku, keď ste zažili jednu zo základných emócií. Spoznáte nejaké inštinkty na
prežitie? Akákoľvek reakcia z vášho mozgu cicavcov alebo ľudského mozgu?
NENÁSILNÉ POCITY
Funkcia tretieho mozgu je pre človeka neuveriteľne dôležitá. Umožňuje nám to postarať sa o seba, našu
bezpečnosť, našu pohodu a lepšie regulovať svoje emócie. Zároveň nás niekedy núti myslieť si, že prežívame pocit alebo emóciu, keď je to vlastne úsudok, interpretácia alebo zovšeobecnenie. Podľa NVC (Non
Violent Communication, Nenásilná komunikácia) je to „komunikácia odcudzená od života“.
Príklady:
 “Mám pocit, že som neohrabaný.”
 “Máš pocit, že si porazený?”
 “Mám pocit, že sa mi nepáčiš.”
 “Máš pocit, že nám dlhuješ vysvetlenie?”

V týchto príkladoch nejde o skutočné emócie. Ide o myšlienky a rozsudky.
Môžeme tiež kombinovať emócie s myšlienkami, úsudkami a hodnoteniami, keď používame slová, vďaka
ktorým sú ostatní zodpovední za to, ako sa cítime. Napríklad, keď poviete „Cítim sa zanedbaný“, znie to,
akoby ste vyjadrovali emócie. Ale v skutočnosti hovoríš o druhom: zanedbávaš ma. Hovoríte, že niekto
druhý/niečo druhé je príčinou vašich negatívnych emócií. Nehovoríte o tom, čo skutočne cítite (smútok,
hnev), ale hovoríte o svojom názore na druhého a obviňujete ho.
Tieto výrazy, v ktorých sa emócie miešajú s myšlienkami/úsudkami, sa v NVC nazývajú falošnými pocitmi.
Môžeme ich vnímať ako spôsob, ktorý používa náš mozog, aby sme sa vyhli riešeniu našich skutočných
emócií, pretože tie by mohli byť príliš intenzívne alebo konfrontačné. Ak však naozaj chcete komunikovať
otvorene a spojiť sa s niekým, je to skutočne o skúmaní hlbších pocitoch vo vás a vašom komunikačnom
partnerovi, namiesto skúmania toho, čo si myslíme.
Cvičenie: Aký je skutočný pocit za týmito falošnými pocitmi?
 Cítim sa hrozne.
 Cítim sa opustený.
 Mám pocit, že klamete.
 Cítim sa zmanipulovaný.

Cvičenie: Sledujte diskusný program v televízii. Aké (falošné) pocity vyjadrujú účastníci diskusie?
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3.3 5 Krok 3: Všeobecná ľudskosť
Rovnako ako v (neuro)psychológii, NVC predpokladá, že funkciou emócií je vysielať signál. Povedia vám,
či ste splnili alebo nesplnili určitú potrebu. NVC neklasifikuje jednotlivé túžby ako „potreby“. Potreby sú
hodnoty, ktoré sú pre človeka dôležité na existenciálnej úrovni. Dôležité potreby sú: fyzická pohoda, bezpečnosť, spojenie, uznanie, autonómia, relaxácia, mier, sebavyjadrenie a význam (života a konania).
Potreby sú univerzálne, každý človek na Zemi má rovnaké potreby. Spôsob, akým ich každý plní, sa líši
podľa osoby, prostredia, miesta a času. Jedna osoba splní potrebu relaxácie sledovaním televízie, zatiaľ
čo niekto iný si pôjde zabehať. V jednu chvíľu budete potrebovať teplý sveter, aby ste sa cítili fyzicky
pohodlne, v inom prípade budete potrebovať pohár studenej vody. Spôsob, ktorý môže byť použitý na
splnenie potreby, sa v NVC nazýva „stratégia“.
Cvičenie: Aké potreby sú v týchto výrazoch skryté?
 Naozaj potrebujem nový počítač.
 Skôr ako sa môžem pustiť do práce, potrebujem ráno kávu.
 Chcem vedieť, či súhlasíš s mojím plánom.
 Myslím si, že v našom tíme by sme všetci mali mať rovnaký cieľ a zameranie.

NVC rozdeľuje pocity do dvoch skupín: tie, ktoré poukazujú na potreby, ktoré boli splnené a tie, ktoré
poukazujú na to, že neboli splnené. Ak sa bojíte, je možné, že vaša požiadavka na bezpečnosť nebola
splnená. Keď sa hneváte, je možné, že vaša potreba autonómie alebo uznania nebola splnená. Keď sa splní
vaša potreba spojenia, budete sa cítiť šťastní.
V zozname Mediate Your Life nájdete ďalší kategorizačný systém potrieb (pozri prílohu 2). Existujú tri
hlavné kategórie potrieb: blahobyt, spojenie, sebavyjadrenie. Prvá kategória, blahobyt, obsahuje potreby,
ktoré sa týkajú nasledujúceho: výživa, bezpečnosť a poriadok. Druhá kategória obsahuje: lásku, empatiu a
spolupatričnosť. Tretia kategória: sloboda, čestnosť a význam.
Cvičenie: Ako napĺňate svoje potreby pohody, spojenia a sebavyjadrenia? Uveďte čo najviac príkladov.
Nenásilná komunikácia môže rozšíriť váš pohľad, i keď názory počas konfliktu môžu byť úzke a úzkoprsé.
Podľa M. Rosenberga nemusia byť konflikty, rozsudky a viny nevyhnutne výsledkom rôznych názorov alebo
pohľadov na vec. Sú to „tragické prejavy neuspokojených potrieb“. Určité potreby (ktoré sú všeobecne
ľudské) nie sú splnené alebo nie sú splnené spôsobom, aký by ste chceli, čo spôsobuje disharmóniu. Keď
zistíte, ktoré potreby nie sú splnené, váš pohľad na situáciu sa rozšíri. To spôsobí, že sa všetci zúčastnení
znovu spoja so svojimi (zmysluplnými) potrebami. Mohlo by to dokonca viesť k pochopeniu, že potreby
dvoch zdanlivo protichodných strán v skutočnosti nemusia byť v konflikte.
Cvičenie: Ktoré potreby by mohli byť skryté za nasledujúcimi agresívnymi výrazmi?
 Imigranti kradnú naše pracovné miesta.
 Muži sú takí necitliví.
 Starí ľudia sa vždy sťažujú.

EMPATICKÉ POČÚVANIE
Všetko, čo ste sa doteraz naučili o emóciách a potrebách, je možné použiť na empatické počúvanie, aj keď
sa ten druhý prejavuje agresívne. Pokiaľ ide o empatické počúvanie, neznamená to, že musíte so všetkým a
všetkými súhlasiť. To, čo robíte, je, že odložíte svoje vlastné myšlienky a súdy. Namiesto toho sa skutočne
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zameriavate na to, čo hovorí druhá strana. Takže v skutočnosti sa nesústredíte na ich slová, ale na to, čo
cítia a čo potrebujú. Aj keď je tón druhého agresívny, zastrašujúci alebo násilný, počúvate a počujete jeho
základné emócie a potreby. Týmto sa otvorí konverzácia. Stáva sa hlbšou a zmysluplnejšou.
Empatické počúvanie je možné bez slov. Deje sa neverbálne, kontaktom očí, príležitostne prikývnutím
tomu, čo hovorí druhý, a otvoreným fyzickým postojom.
Empaticky počúvate, keď sa snažíte uhádnuť alebo zistiť, čo cíti. Vcítite sa do neho, obujete sa do jeho
topánok a pokúsite sa predstaviť si, čo cíti. Ak tieto pocity vyjadríte formou otázok (predsa len hádate!),
druhý dostane šancu zamyslieť sa nad tým, ako sa cíti a či máte pravdu. Týmto spôsobom sa konverzácia
dostane k tomu, čo druhý skutočne prežíva hlboko vo vnútri. Druhý sa cíti videný a počutý.
Príklady:
„Deti sú také hlučné!“
Hádajte, čo cítia: „Cítite sa naštvaný / napätý / nepokojný / unavený / prázdny?“
Hádajte, čo potrebujú: „Chceli by ste viac mieru / relaxácie / harmónie?“
Nie je to veľký problém, ak hneď neviete, aké pocity alebo potreby majú druhí. Svojimi návrhmi podporíte
druhého k tomu, aby zistil, čo vlastne cíti alebo potrebuje.
A znova: nemusíte súhlasiť so všetkými. Všetko, čo robíte, pomáha druhému vyjadriť to, čo skutočne cíti
alebo prežíva. Ak s ním skutočne nesúhlasíte, môžete mu to povedať. Keď ste počúvali empaticky, máte
veľkú šancu, že budete mať dostatok priestoru na vyjadrenie svojho názoru.

Cvičenie: Ako by ste mohli empaticky počúvať nasledujúce výrazy? Pokúste sa uhádnuť pocity a potreby za
nimi.
 Ženy hovoria príliš veľa.
 Starší zamestnanci sú príliš pomalí.
 Štátni zamestnanci sú leniví.

Cvičenie: Sledujte diskusný program v televízii. Pokúste sa uhádnuť, aké sú pocity a potreby jeho účastníkov.

3.4 5 Krok 4: Reflexia a posilnenie
Keď ste urobili prvé tri kroky a zistili ste, že sa agresia znížila a nikto zo zúčastnených už neustúpi ďalej, môžete sa rozhodnúť, že to necháte tak. Konflikt sa zmiernil a medzi vami je menej ohňa. Existuje
pochopenie, nie nevyhnutne pre to, čo bolo povedané, ale pre to, čo každý z vás cíti a potrebuje. Toto
porozumenie môže existovať, pretože pocity a potreby druhých sú vám známe, sú všeobecne ľudské. Takto
môžete porozumieť niekomu inému, aj keď s nimi nesúhlasíte. V mindfulness nazývame tento stav „súcit“.
POSILNENIE
Môžete tiež urobiť krok ďalej. Môžete skúsiť pomôcť druhému rozšíriť jeho pohľad na vec. Nenásilnou
reakciou na prejavy agresie získate možnosť hlbšie sa pozrieť na svet a lepšie mu porozumieť. Reflexia
môže viesť k posilneniu.
Týmto štvrtým krokom dávate druhému príležitosť na zamyslenie a získanie nových poznatkov kladením
otvorených otázok. Napríklad:
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 Ako vznikol váš názor na prisťahovalcov / utečencov / homosexuálov?
 Poznáte prisťahovalcov / utečencov / homosexuálov? Aké by to bolo, keby sa váš brat / sestra / dcéra

/ syn / najlepší priateľ dostali do vzťahu s prisťahovalcom / utečencom? Alebo ak by bol niekto z nich
homosexuál alebo transsexuál?

 Aké je to pre vás pozerať sa na túto tému takto? Čo vás na tom zaujaloz?
 Všimli ste si nejaké rozdiely v tom, ako sa pozeráte na tento problém? Čo sa zmenilo na vašom pohľade

na túto tému?

EMPATIA K SEBE SAMÉMU
Pri vyššie opísanom prístupe sa úplne zameriavame na druhú osobu: druhej strane ponúkate empatický
priestor. Ale prejavy agresie vás tiež ovplyvňujú. Aj vy máte pocity a potreby.
Je to známka seba-starostlivosti, keď venujete pozornosť svojim vlastným pocitom a potrebám. Môžete
to urobiť s tichou empatiou pre seba: registrujete, čo cítite a z ktorej potreby tieto emócie vychádzajú.
Potvrdzujete, že máte tieto pocity a potreby. To znamená, že ich nepodceňujete, ale tiež ich nepreháňate.
Jednoducho existujú a to nie je nič zlé! To si tiež vyžaduje všímavosť.
Ak ste prešli prvými štyrmi krokmi, ak na to máte dostatok priestoru, môžete informovať ostatných o
svojich pocitoch a potrebách o tom, čo sa stalo. Napríklad: „To, čo ste mi povedali, ma šokovalo, pretože
posudzujete veľmi veľkú skupinu ľudí. Radšej ich vidím ako jednotlivcov a bol by som radšej, keby náš
rozhovor mal viac odtieňov. Ako sa cítiš, keď to hovorím? “ Aj to môže viesť k hlbšiemu rozhovoru, reflexii
a posilneniu postavenia.
Potom je možné pozrieť sa na obsah konverzácie. Intenzita rozhovoru sa v dôsledku empatického počúvania upokojila, takže teraz je priestor na počúvanie toho, čo ste obaja povedali.
Je dôležité si uvedomiť, že tento prístup nefunguje ako mágia. Aj keď budete postupovať podľa uvedených
krokov dokonale, neexistuje žiadna záruka, že môžete zastaviť každú agresívnu akciu alebo výraz. Agresia
je zvyčajne znakom toho, že „vedro“ osoby je takmer plné, niekedy natoľko, že sa zdá nemožné dovidieť na
dno. V týchto prípadoch by bolo na zníženie agresie potrebné spraviť niečo viac. Tento prístup sa však dá
použiť na urobenie malého kroku pri vyprázdňovaní vedra.

3.5 5 Uvedenie NVC do praxe
príklad založený na Deklarácii z Nashvillu
ČLÁNOK 7
POTVRDZUJEME, že naše chápanie mužskosti a ženskosti má rozhodnúť boží plán, ako to Boh opisuje v
Biblii.
POPIERAME, že je to v súlade s božím plánom, keď sa ľudia vedome vykresľujú s homosexuálnou alebo
transgenderovou identitou.
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A: Nie je normálne prezentovať sa ako homosexuál alebo transsexuál. Si buď muž alebo žena, a je normálne sa správať takto.
B: Si podráždený, keď ľudia nekonajú zjavne mužsky alebo žensky?
A: No, viac než podráždený. Myslím si, že je to absurdné!
B: Si na to nahnevaný?
A: Áno. Chceš vedieť, s kým sa stretávaš, nie? S mužom alebo ženou!?
B: Uprednostnil by si, keby to bolo jasnejšie?
A: Áno, inak neviem, ako postupovať.
B: Mýli ťa to?
A: Áno, je pre mňa ťažké, keď náhle zistím, že môj kolega žije s iným mužom, alebo keď sa môj sused náhle
stane ženou namiesto muža.
B: Cítil by si sa pohodlnejšie, keby to bolo predvídateľnejšie?
A: Áno … áno, myslím si to … Nemyslíš si, že je pekné, keď si môžeme byť istí, že veci sú také, aké sú, a pôjdu
tak, ako by mali?
B: Áno, to je určite pekné. Ale všetci vieme, že život tak vždy nefunguje.
A: Eh … nie, myslím, že je to pravda. Život sám o sebe nie je vždy predvídateľný …
B: Ako by si sa cítil, keby sa tvoj syn stal homosexuálom a zápasil by s tým?
A: …
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4.0 5 Príklady
4.1 5 Zastavte fámy
Zastavte fámy je stratégia komunikačného a sociálneho dopadu, ktorej cieľom je trvalo udržateľným
spôsobom bojovať proti fámam a negatívnym stereotypom, ktoré všeobecne bránia koexistencii v rozmanitosti v južnej časti Španielska, a najmä v Andalúzii, Melille a v oblasti Ceuta.
Andalusia Acoge Federation propaguje túto kampaň s úmyslom spájať združenia, subjekty a jednotlivcov
(profesionáli, občania, novinári …) na boj proti fámom.
Cieľom je vytvoriť sieť jednotlivcov prostredníctvom školenia a zapojenia „Anti-fámových agentov“, ktorí
aktívne bojujú proti klebetám a stereotypom v ich miestnych prostrediach. Sú to nosné body stratégie,
ktorá sa má rozvíjať v susedných mestách, prezentujú objektívne a argumentované informácie proti falošným tvrdeniam a odhaľujú výskyt nových klebiet, proti ktorým treba bojovať.
Problémy, ktoré je potrebné zvážiť
Nájdi správny moment
 Zhodnoťte, či máte čas na rozvinutie konverzácie.
 Rozhodnite sa, či je prostredie vhodné na začatie konverzácie.

Preukážte úctu
 Musíte byť ochotní načúvať argumentom druhej osoby. Nie je to konfrontácia.
 Konverzáciu ukončite príjemne. Toto pomôže osobe premýšľať o tom, o čom ste hovorili, a vy sa budete

cítiť lepšie.

Vážte si druhú osobu
 Fámy sa týkajú našich starostí a obáv.
 Pokúste sa pochopiť a spoznať obavy druhej osoby s cieľom získať lepšiu vnímavosť. Vyhnite sa obvine-

niam.

Počúvajte aktívne
 Aktívne počúvanie pomáha pochopiť myšlienky, pocity a konanie inej osoby a dať zmysel tomu, čo nám

povedal.

 Ak chcete počúvať, musíte nechať rozprávať, neprerušovať a neprekrikovať druhého.
 Pýtajte sa.

Získajte pozornosť
 Vaše argumenty by mali byť stručné a jasné. S jazykom blízkym prijímateľovi.
 Použite skutočné a blízke príklady.

Zachovajte pokoj
 Pozitívny prístup podporuje úspech dialógu.
 Zvládnite svoje emócie a poskytnite pokojné odpovede.
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 Ak sa nemôžete ovládať, nepokračujte v konverzácii, najlepším spôsobom ju uzavrite a pokúste sa nájsť

iný vhodný čas na jej dokončenie

Web: www.stoprumores.com
Facebook: www.facebook.com/stoprumores
Twitter: www.twitter.com/stoprumores
Youtube: www.youtube.com/user/StopRumores
Instagram: instagram.com/stoprumores

4.2 5 Maldita.es
Maldita.es je nezisková organizácia, ktorej účelom je poskytovať verejnosti nástroje na zisťovanie chýb, nepresností, klamstiev a podvodov, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. Od svojich prvých variantov Maldita
Hemeroteca a Maldito Bulo, ktoré boli prítomné v rôznych médiách nezávisle na internete, diverzifikovali
svoju prácu na: 1. Maldite Ciencia a Maldito Dato, ktoré sa zameriavajú na kontrolu dezinformácie a verejnú
diskusiu prostredníctvom overovania faktov – a údajov žurnalistiky, a 2. Maldita Migración alebo Maldito
Feminismo, ktoré sa zaoberajú dvoma problémami (migrácia a feminizmus), ktoré sú zvyčajne predmetom
nepravdivých správ.
Vznikli nedávno ako neziskové združenie s tromi hlavnými cieľmi:
Vykonávať monitorovanie a kontrolu politického diskurzu a presadzovať transparentnosť vo verejných a
súkromných inštitúciách.
Overovať dezinformácie a bojovať proti nim.
Podporovať mediálnu gramotnosť a technologické nástroje na vytváranie vedomej komunity, ktorá sa
dokáže brániť proti dezinformáciám vo všetkých oblastiach.
Ich slogan je „Novinárčinou proti dezinformáciám“, pretože prostredníctvom overovacích techník, dát,
prieskumu novín, technologických nástrojov a vzdelávania vytvárajú obsah, ktorý občanom umožňuje
získať väčší prehľad o tom, čo je skutočné a čo nie. Vyvinuli inovatívne formáty zamerané najmä na sociálne
siete a vytvorili angažovanú komunitu, ktorá spolupracuje s projektom.
Za svoju prácu bolo médium Maldita Hemeroteca v roku 2015 ocenené cenou José Manuel Porquet za žurnalistiku a finalistom Európskej ceny pre tlač 2016. Médium Maldito Bulo bolo aj finalistom tej istej ceny v
roku 2017. Od júna 2017 sú aj súčasťou medzinárodnej siete na kontrolu faktov, ako signatári Kódexu zásad,
a sú jedinými španielskymi médiami, ktoré boli súčasťou ceny High Level Group pre „nepravdivé správy“ a
dezinformácie, ktoré Európska komisia vymenovala v roku 2018.
Web: https://maldita.es/
Facebook: https://www.facebook.com/mhemeroteca/
Twitter: https://twitter.com/maldita_es
Instagram: https://www.instagram.com/maldita.es/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC2sbPyIvF9U7Rk-6b_MggGw
Telegram: https://t.me/maldita_es
Whatsapp: 655 19 85 38
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WEBOVÉ STRÁNKY:
https://www.ai-opener.nl/oefeningen/
http://www.nvcworld.com/exercise-relationship-work
https://cupofempathy.com/daily-5-minute-nvc-practice/
https://nvctraining.com/
https://www.gfk-training.com/wp-content/uploads/2018/02/kurzskript-neu-1.4.pdf
http://chooseconnection.squarespace.com/handouts-and-resources/

APLIKÁCIE:
Naučiť sa meditovať / trénovať vedomie:
 Insight timer
 Headspace

ONLINE TRÉNINGOVÝ MATERIÁL:
Naučiť sa meditovať / trénovať vedomie
https://www.tarabrach.com/howtomeditate/
https://www.soundstrue.com/store/power-of-awareness/?sq=1
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Kapitola 4:
Zaobchádzanie
s poruchami
Partner: WIN
Autor: Wolfgang Eisenreich

1.0 5 Úvod
HNEV A AGRESIA
Hnev je okamžitá reakcia, ktorá vzniká, keď sa cítime ohrození alebo je s nami zle zaobchádzané. Hrozby
môžu mať mnoho podôb a nie sú len fyzické (ako napríklad napadnutie), ale zahŕňajú aj finančné hrozby,
napríklad stratu zamestnania. Za hnevom sa môžu skrývať tiež pocity žiarlivosti, viny a rozpaky.
Hnev je prirodzená reakcia, ktorú prežívajú všetci, avšak keď spôsobuje agresiu, stáva sa problémom. Kričanie a fyzické násilie sú spôsoby, ako prepúšťame hnev, čo môže spôsobiť problémy s rodinou, priateľmi
a spolupracovníkmi.
Agresívne správanie existuje nielen u ľudí, vyskytuje sa u väčšiny druhov. Agresívne vzorce správania môžu
slúžiť ako adaptívne funkcie a môžu byť nápomocné v určitých situáciách, keď je ohrozená osoba alebo
skupina. U ľudí však extrémna a pretrvávajúca forma agresie naznačuje psychopatológiu, najmä ak pretrváva dlhšie obdobie alebo celý život.

2.0 5 Agresia ako porucha
MÔŽE BYŤ HNEV DUŠEVNOU PORUCHOU?
Ak osoba koná s úmyslom spôsobiť fyzickú alebo emocionálnu ujmu inej osobe alebo objektu, toto
správanie sa nazýva agresia. Agresívne správanie sa môže plánovať vopred alebo sa môže vyskytnúť ako
impulzívna reakcia na spúšťač.
Môžeme rozlíšiť dve kategórie agresie:
 Fyzická alebo nenávistná agresia

 Emocionálna alebo vzťahová agresia

K fyzickej alebo nenávistnej agresii dochádza, keď sa jednotlivec pokúša zraniť osobu fyzickým poškodením, napr. biť, strkať, bodať alebo spôsobovať akýkoľvek iný druh fyzického poškodenia. Nenávistnou
agresiou je aj ničenie majetku.
Emocionálna alebo vzťahová agresia je definovaná ako druh agresie, ktorý „má úmyselne poškodzovať
ostatných prostredníctvom manipulácie ich sociálneho postavenia a vzťahov“.
Medzi prejavy vzťahovej agresie patrí vylúčenie zo spoločenských aktivít, poškodenie reputácie obete
šírením klebiet o obeti alebo jej ponižovanie pred ostatnými. Psychologická manipulácia a nátlak sú tiež
považované za druh vzťahovej agresie.
Mnoho ľudí sa učí agresívne správanie už v ranom veku. Niektorí ľudia sa správajú agresívne, keď sú pod
vplyvom drog alebo kvôli neliečenej poruche duševného zdravia.
Poruchy hnevu opisujú patologicky agresívne, násilné alebo seba-deštruktívne správanie, ktoré je poháňané podvedomým a chronicky potlačeným hnevom alebo zlosťou. Poruchy hnevu sú primárne výsledkom
dlhodobého zlého riadenia hnevu. Je to proces, v ktorom normálny existenciálny hnev rastie vo vnútri
človeka v priebehu času na rozhorčenie, horkosť, nenávisť a deštruktívnu zlosť. Poruchy hnevu môžu byť
tiež spôsobené neurologickým poškodením a užívaním návykových látok, ktoré môžu narúšať schopnosť
človeka odolávať agresívnym, nahnevaným alebo násilným impulzom.
Najčastejšie používanými psychiatrickými diagnostikami agresívneho, nahnevaného alebo násilného správania sú poruchy opozičného vzdoru, porucha pozornosti / hyperaktivita a porucha správania (u detí a
dospievajúcich), psychotické poruchy, bipolárne poruchy, antisociálne, hraničné, paranoidné a narcistické
poruchy osobnosti, porucha prispôsobenia s poruchou správania a prerušovaná výbušná porucha.
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2.1 5 Agresia a mozog
PREČO NIEKTORÍ ĽUDIA REAGUJÚ TAK AGRESÍVNE?
Niektorí vedci sa domnievajú, že extrémne agresívne správanie je výsledkom nedostatku serotonínu v
mozgu a je spojené s defektami v prefrontálnej kôre. Prefrontálna kôra je časťou mozgu, ktorá je spojená
s kontrolou impulzov a je zodpovedná za dôkladnú reflexiu.
ČO SA STANE V MOZGU, KEĎ SA HNEVÁTE?
Svoju úlohu v hneve zohrávajú aj dve chemikálie: epinefrín, známy tiež ako adrenalín a norepinefrín. Bez
týchto dvoch chemikálií by telo nemohlo vyvolať žiadne reakcie, keď sa človek rozhnevá alebo sa pokúsi
prejaviť ďalšie emócie, ktoré zahŕňajú adrenalín. Epinefrín nám umožňuje reagovať na situáciu bojom alebo
útekom, čo určuje, ako riešime nebezpečnú situáciu, buď odchádzaním od problému, alebo agresívnym
pôsobením. Norepinefrín je známy ako adrenalínová horúčka, ktorá v niektorých prípadoch môže viesť k
agresii. Dáva osobe silu na obranu v extrémnej situácii.
Adrenalín pôsobí ako neurotransmiter podieľajúci sa na regulácii viscerálnych funkcií (napr. dýchanie) a
hrá dôležitú úlohu v reakcii boja alebo úteku, zvýšením prietoku krvi do svalov, zvýšenou činnosťou srdca,
rozšírením zreníc a zvýšenou hladinou cukru v krvi. Epinefrín je jednou z chemikálií rýchlo produkovaných
nadobličkami, keď človek pociťuje frustráciu, hnev alebo inú formu stresu.
Ľudské telo má relatívne predvídateľnú reakciu na nápor epinefrínu:
 Výrazné zvýšenie krvného tlaku a srdcového rytmu
 Potenie
 Rozšírenie zreníc
 Zvýšenie krvi poslanej do kostrových svalov

Všetky tieto fyziologické reakcie fungujú tak, aby pomohli osobe reagovať na čokoľvek, čo spôsobuje hnev.
Je zaujímavé poznamenať, že chemická reakcia hnevu je rovnaká ako chemická reakcia strachu.
Nízka hladina norepinefrínu je charakteristická pre ľudí trpiacich depresiou. Zvýšenie norepinefrínu v
dôsledku hnevu je charakterizované:
 Zúžením ciev
 Kontrakciami srdcového svalu.

Táto chemikália spôsobuje náhle výbuchy sily a motivácie, ktoré sú potrebné na to, aby sa osoba mohla
brániť proti fyzickému alebo emočnému útoku, ktorý môže viesť k hnevu a agresii.

2.2 5 Porucha výbušnej osobnosti
Toto je porucha, ktorá ovplyvňuje kontrolu nad impulzívnym jednaním a emočnú reguláciu. Vyznačuje sa
dvomi rozhodujúcimi faktormi:
Ľudia s touto poruchou zažívajú epizódy, v ktorých sú ovládaní záchvatmi hnevu. Sú to emocionálne stavy,
v ktorých strácajú kontrolu a prejavujú agresivitu, ukazujú hrozivé držanie tela, ktoré sa prejavuje výkrikmi,
často aj fyzicky údermi alebo dupaním na predmety a dokonca aj sklonom k násiliu voči zvieratám alebo
ľuďom. Nejde o náhlu stratu kontroly, ale o nekontrolovaný emocionálny stav, ktorý sa vyskytuje často.
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Tieto záchvaty hnevu sú neprimerané vzhľadom na udalosť, ktorá ich spôsobuje. Zvyčajne sú vyvolané
situáciami, ktoré sú interpretované dotknutou osobou ako negatívne, ale ktoré môžu ostatní ľahko prekonať, ako napríklad malý spor, neúspešná úloha, kritika kolegu v práci atď. Najbežnejšou z týchto situácií je
záchvat hnevu. V niektorých prípadoch je dôvod dokonca imaginárny, napríklad pocit napadnutia v diskusii, hoci v skutočnosti nedošlo k žiadnemu útoku, alebo žiarlivosť kvôli imaginárnym faktom. To všetko sú
„dôvody“, ktoré majú za následok silné agresívne vystúpenie.
PORUCHU RIADENIA IMPULZOV NIE JE ĽAHKÉ PREKONAŤ!
Neschopnosť ovládať hnev má ničivé následky v živote všetkých tých, ktorí trpia touto poruchou, a tiež v
živote tých, ktorí žijú v blízkosti postihnutej osoby, pretože kontrola agresívneho správania je nevyhnutná
pre život v spoločnosti.
Väčšina ľudí s touto poruchou má problémy v osobných vzťahoch, či už v rodine, so svojím partnerom alebo
v priateľstve. Žiť s niekým, kto má túto poruchu, znamená byť neustále v napätí. Nie je možné predvídať,
kedy táto osoba vybuchne, čo môže viesť jej blízkych ľudí k tomu, aby sa dištancovali od tejto osoby, zo
strachu z výbuchu hnevu a jeho dôsledkov.
Porucha riadenia impulzov ovplyvňuje aj pracovný život postihnutých osôb. Keďže táto osoba nevie, ako sa
vysporiadať s hnevom a zlosťou a nemôže predvídať takéto epizódy, exploduje skôr alebo neskôr, čo môže
viesť k zlej pracovnej atmosfére a možnému prepusteniu, ak sa takéto situácie hromadia.

2.3 5 Typy porúch spojené s agresiou
2.3.1 5 Intermitentná explozívna porucha
Intermitentná explozívna porucha (IED) je porucha kontroly impulzov, ktorá sa vyznačuje občasnými
epizódami neopodstatneného hnevu. Porucha je opísaná nepriateľstvom, impulzivitou a opakujúcimi sa
agresívnymi výbuchmi. Ľudia s IED v podstate „explodujú“ do hnevu napriek nedostatku zjavnej provokácie
alebo dôvodu. Jednotlivci trpiaci intermitentnou explozívnou poruchou opísali pocit, akoby stratili kontrolu nad svojimi emóciami a boli preplnení hnevom. Ľudia s IED môžu ohroziť alebo skutočne napadnúť
objekty, zvieratá a/alebo iných ľudí. IED má potenciál predisponovať jednotlivcov k depresiám, úzkostiam
a k užívaniu návykových látok. Intermitentnú výbušnú poruchu nie je možné diagnostikovať, pokiaľ osoba
nepreukázala najmenej tri epizódy impulzívnej agresivity.
Jednotlivci s IED hlásili, že akonáhle uvoľnia napätie, ktoré sa vytvorilo v dôsledku ich zlosti, cítia pocit
úľavy. Keď sa však úľava stratí, niektorí ľudia pociťujú pocity zlého svedomia alebo rozpakov. IED sa dá
zvládnuť vhodným liečením, vzdelávaním o zvládaní hnevu a prípadne pomocou liekov.
ZNÁMKY A PRÍZNAKY INTERMITENTNEJ VÝBUŠNEJ PORUCHY
Nasleduje niekoľko príkladov rôznych príznakov a symptómov, ktoré môžu mať osoby trpiace IED:
Príznaky správania:
 Fyzická agresivita
 Slovná agresivita
 Výbuchy hnevu
 Fyzický útok na ľudí a/alebo predmety
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 Poškodenie majetku
 Zlosť

Fyzické príznaky:
 Bolesti hlavy
 Svalové napätie
 Tlak na hrudi
 Búšenie srdca
 Brnenie
 Pocity tlaku v hlave
 Tras

Kognitívne príznaky:
 Nízka tolerancia frustrácie
 Pocit straty kontroly nad svojimi myšlienkami
 Nekontrolovateľné myšlienky

Psychosociálne príznaky:
 Pocity hnevu
 Nekontrolovateľná podráždenosť
 Krátke obdobia emocionálneho odlúčenia

ÚČINKY INTERMITENTNEJ VÝBUŠNEJ PORUCHY
IED môže viesť k zničujúcim následkom pre ľudí s poruchou, ale to závisí od konkrétnych symptómov a
správania, ktoré osoba prejavuje. Nasledujú príklady účinkov, ktoré môže mať neliečená intermitentná
výbušná porucha na jednotlivcov:
 Poškodené medziľudské vzťahy
 Domáce násilie alebo násilie na deťoch
 Právne problémy
 Uväznenie
 Drogová alebo alkoholová závislosť
 Problémy v práci, doma alebo v škole
 Nízka sebaúcta a averzia voči sebe
 Sebapoškodzovanie
 Samovražedné myšlienky a správanie
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2.3.2 5 Pasívno-agresívne poruchy osobnosti
Ak niekto otvorene povie, čo mu vadí, môže dotknutá osoba reagovať a vyriešiť problém. Ale je to iné, keď
niekto otvorene nehovorí, čo sa deje, ale jasne vám dáva pocit, že sa na vás hnevá, či už prostredníctvom
agresívneho správania alebo výrazu tváre.
Tento druh agresie je oveľa ťažšie vydržať, pretože človek nemá presný referenčný bod, na ktorý môže
reagovať. Výsledkom je, že je to práve dotknutá osoba, ktorá sa cíti zle. A je veľmi vysiľujúce diskutovať s
pasívne agresívnymi ľuďmi, pretože nikdy nedosiahneme uspokojivé riešenie.
Pasívne agresívni ľudia trpia poruchou osobnosti. Väčšinou ide o ľudí s negatívnym myslením. Ich základný
postoj je charakterizovaný sarkazmom a devalváciou všetkých vecí v ich prostredí a sú mimoriadne podozrievaví a skeptickí. Ak ich kritizujú alebo na niečo tlačia iní ľudia, kladú pasívny odpor. Ľudia s pasívnou
agresiou sa zvyčajne cítia nepochopení a majú pocit, že sa s nimi nespravodlivo zaobchádza.
CHARAKTERISTIKA PASÍVNE-AGRESÍVNEJ OSOBY
 Hovorí zle o druhých, namiesto toho, aby im priamo hovoril, čo mu vadí.
 Pokúša sa manipulovať ľudí skreslením faktov – tak dlho, kým človek začne pochybovať o svojom vlast-

nom vnímaní.

 Môže hovoriť neuveriteľne vážne veci. A keď sa človek cíti zranený, bol to iba vtip.
 Je majstrom sarkastických poznámok.
 Nie je ochotný robiť kompromisy a nedovolí ľuďom s ním diskutovať. Buď ide všetko podľa jej/jeho

predstáv, alebo to nejde vôbec.

 Vyhýba sa konfliktom, ale dáva ľuďom pocítiť, že ju/ho niečo trápi.
 Namiesto otvoreného rozprávania o problémoch útočí na druhého za jeho chrbtom. Pomstiť sa mu

vyhovuje viac, než hľadať spoločné riešenie.

 Za svoje chyby vždy obviňuje druhých.

To, čo komplikuje vychádzanie s pasívno-agresívnymi ľuďmi, je skutočnosť, že v konfliktoch a zložitých
situáciách nereagujú tak, ako sme zvyknutí. S našim naučeným správaním sa s nimi už ďalej nedostávame.
Ich hnev a agresiu však môžete cítiť ešte viac. Je to trochu ako psychický teror. Pretože bežné spôsoby na
jednanie s pasívne-agresívnymi ľuďmi nepostačujú, vťahujú nás do ich zvláštneho spôsobu argumentovania. Toto vedie k neistote. Často sa stane, že druhý človek sa už odpútal od problému, ale preniesol ho na
nás.
Ľudia s pasívne-agresívnou (tiež: negativistickou) poruchou osobnosti vykazujú pasívny odpor voči sociálnym a pracovným stimulom a výkonnostným požiadavkám a komplexnému modelu negatívnych postojov.
Dotknuté osoby často predpokladajú, že s nimi bolo zaobchádzané nespravodlivo, cítia sa nepochopené a
nadmerne zaťažené povinnosťami. Často sa správajú nekonzistentne, keď spočiatku súhlasia s vonkajšími
požiadavkami, ale potom zabránia splneniu úlohy pasívnym odmietnutím. Často sa tiež neustále sťažujú
na svoje vlastné nešťastie a niekedy sú mrzutí a hádaví.
Aké sú typické príznaky pasívne-agresívnej poruchy osobnosti?
Podľa DSM existuje silný vzorec negatívnych postojov a pasívnej odolnosti voči požiadavkám na primerané
výsledky. Tieto charakteristiky môžu začať v rannej dospelosti a vyskytujú sa v rôznych situáciách.
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Mali by byť splnené aspoň štyri z týchto kritérií:

1 Pasívne odolávajú vykonávaniu bežných spoločenských a profesionálnych úloh.
2 Sťažujú sa na nepochopenie a ignorovanie inými.
3 Sú nevrlí a hádaví.
4 Neprimerane kritizujú autority a opovrhujú nimi.
5 Považujú ostatných za šťastnejších ako oni a vyjadrujú závisť a nenávisť.
6 Prehnane a vytrvalo sa sťažujú na svoje osobné nešťastie.
7 Balansujú medzi nepriateľským vzdávaním sa a pokáním.

2.3.3 5 Posttraumatická stresová porucha a agresia
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je oneskorená silná reakcia na traumatický zážitok. K PTSD dochádza po stresových udalostiach ako je sexuálne zneužívanie alebo znásilnenie, fyzické násilie, mučenie,
väznenie, vojna, teroristické útoky, prírodné katastrofy alebo nehody.
Kým možné fyzické zranenia sa zvyčajne liečia priamo, psychologické zranenia sú niekedy také závažné, že
ich postihnutá osoba potláča kvôli vlastnej ochrane.
Nie každá osoba, ktorá zažije nezvyčajne stresujúcu situáciu, trpí v dôsledku toho posttraumatickou stresovou poruchou. Úlohu zohrávajú aj iné faktory a spúšťače, napríklad predchádzajúce traumatické skúsenosti alebo genetické vplyvy. Všeobecne platí, že ľudia, ktorí nie sú príliš duševne stabilní, majú tendenciu
rozvíjať PTSD, ale aj u mentálne stabilných ľudí sa môže rozvinúť PTSD. U žien sa posttraumatická stresová
porucha vyskytuje častejšie ako u mužov. Ďalším rizikovým faktorom pre vývoj PTSD je vek postihnutej
osoby: Ak sa stres objaví v mladom veku, zvyšuje sa pravdepodobnosť vzniku. K posttraumatickým stresovým poruchám prispieva aj nedostatočná sociálna sieť a nízky sociálno-ekonomický štatút.
Ľudia s PTSD prežívajú traumatickú udalosť znovu a znovu, napríklad prostredníctvom náhlych spomienok
na to, čo zažili alebo cez opakujúce sa nočné mory. Pri tzv. “flashbackoch” si postihnutá osoba náhle
spomenie na obrázky traumy. Potom sa cíti a správa sa presne tak, akoby prežíval to, čo sa stalo. Ľudia s
posttraumatickou stresovou poruchou majú tendenciu vyhýbať sa situáciám, ktoré by im mohli pripomenúť
traumu. Stiahnu sa z vonkajšieho sveta. Okrem toho sú ľudia s PTSD v stave zvýšenej precitlivenosti, ktorá
sa prejavuje symptómami ako je podráždenosť, problémy s koncentráciou, úzkosť alebo poruchy spánku.
Post-traumatická stresová porucha sa môže vyvinúť nielen u osôb, ktoré sa priamo stali obeťami traumatickej situácie. PTSD môžu následne trpieť aj očití svedkovia, ktorí boli svedkami veľmi stresujúcej udalosti
– napríklad útok na inú osobu.
Vnútorná ostražitosť a strach z novej traumy môžu viesť k psychickému stresu a spôsobiť, že ľudia budú
zábudliví, podráždení alebo agresívni. Opatrnosť, ktorá má byť dosiahnutá vnútornou bdelosťou, sa často
stáva agresiou a výbuchom hnevu. Toto správanie je nesmierne stresujúce aj pre príbuzných, pretože
výbuchy hnevu sú nevysvetliteľné a nezrozumiteľné. Samotné postihnuté osoby sa často hanbia za nevysvetliteľné správanie. Strach, že toto správanie je príznakom duševnej choroby, zhoršuje situáciu. Ak si
tí, ktorých sa to týka, uvedomia, že precitlivenosť je dôsledkom traumy, môžu sa tiež naučiť ovládať toto
správanie.
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3.0 5 Stratégie pre poruchy hnevu u dospelých
3.1 5 Prečo sú niektorí ľudia nahnevanejší ako ostatní?
Podľa Jerryho Deffenbachera, PhD, psychológa, ktorý sa špecializuje na manažment hnevu, majú niektorí
ľudia “horúcejšiu hlavu“ ako iní; nahnevajú sa ľahšie a intenzívnejšie ako priemerný človek. Sú aj takí, ktorí
neukazujú svoj hnev nahlas, veľkolepými spôsobmi, ale sú chronicky podráždení a mrzutí. Ľahko rozhnevateľní ľudia nie vždy nadávajú a hádžu veci; niekedy sa spoločensky stiahnu, trucujú alebo ochorejú.
Ľudia, ktorí sa ľahko hnevajú, majú vo všeobecnosti to, čo niektorí psychológovia nazývajú nízkou toleranciou k frustrácii. To znamená, že majú pocit, že by nemali byť vystavení frustrácii, nepríjemnostiam alebo
obťažovaniu. Nedokážu brať veci v pohode a sú zvlášť rozzúrení, ak sa situácia javí ako nespravodlivá:
napríklad ak sú opravovaní kvôli malej chybe.
Čo spôsobuje, že sú títo ľudia takí? Niekoľko vecí. Jedna príčina môže byť genetická alebo fyziologická.
Existujú dôkazy o tom, že niektoré deti sa rodia podráždené, nedotklivé a ľahko rozhnevateľné a že tieto
príznaky sa vyskytujú už od útleho veku. Ďalšia príčina môže byť sociokultúrna. Hnev sa často považuje
za negatívny. Učíme sa, že je v poriadku vyjadriť úzkosť, depresiu alebo iné emócie, ale nie vyjadriť hnev. V
dôsledku toho sa nenaučíme, ako s hnevom zaobchádzať alebo ako ho konštruktívne usmerňovať.
Výskum tiež zistil, že významnú úlohu hrá aj rodinné zázemie. Ľudia, ktorí sa ľahko hnevajú, zvyčajne
pochádzajú z rodín, ktoré sú rušivé, chaotické a nie sú zručné v emočnej komunikácii.
Je dobré „vypustiť všetok hnev?“
Psychológovia hovoria, že toto je nebezpečný mýtus. Niektorí ľudia používajú túto teóriu ako povolenie na
ubližovanie iným. Výskum zistil, že táto stratégia v skutočnosti stupňuje hnev a agresiu a nerobí nič, čo by
vám (alebo osobe, na ktorú sa hneváte) pomohlo vyriešiť situáciu.
Najlepšie je zistiť, čo je príčinou vášho hnevu, a potom vyvinúť stratégie, ktoré zabránia tomu, aby vás tieto
spúšťače dostali cez hranu.

3.2 5 Relaxácia
Jednoduché relaxačné nástroje, ako napríklad hlboké dýchanie a imaginácia, môžu pomôcť upokojiť pocity
hnevu. Existujú knihy a kurzy, ktoré vás môžu naučiť rôzne relaxačné techniky. Akonáhle sa tieto techniky
naučíte, môžete ich použiť v rôznych situáciách. Ak ste vo vzťahu, v ktorom sú obaja partneri temperamentní, môžu byť tieto techniky užitočné pre vás oboch.
Môžete vyskúšať niekoľko jednoduchých krokov:
 Zhlboka dýchajte do svojej bránice; Dýchanie do hrudníka vás nebude uvoľňovať. Predstavte si svoj

dych vychádzajúci z vášho „čreva“.

 Pomaly opakujte pokojné slovo alebo frázu, ako napríklad „relaxuj“, „si v pohode“. Opakujte to pre seba

pri hlbokom dýchaní to.

 Použitie imagináciu; predstavte si relaxačný zážitok, ktorý si pamätáte, alebo si nejaký vymyslite.
 Nenáročné pomalé cvičenia (napr. joga) môžu uvoľniť vaše svaly a spôsobiť, že sa budete cítiť oveľa

pokojnejšie.

 Precvičujte si tieto techniky každý deň. Naučte sa ich automaticky používať, keď ste v napätej situácii.
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3.3 5 Kognitívna reštrukturalizácia
Jednoducho povedané, kognitívna reštrukturalizácia znamená zmeniť spôsob, akým myslíte. Nahnevaní
ľudia majú sklon kliať, prisahať alebo hovoriť veľmi farebne, čo odráža ich vnútorné myšlienky. Keď sa
hneváte, vaše myslenie môže byť prehnané a príliš dramatické. Skúste nahradiť tieto myšlienky racionálnejšími. Napríklad, namiesto toho, aby ste si hovorili: „ach, je to hrozné, je to hrozné, všetko je zničené,“
povedzte si, “je to frustrujúce a je pochopiteľné, že som z toho naštvaná, ale nie je to koniec sveta a hnevať
sa tomu vôbec nepomôže.“
Keď hovoríte o sebe alebo o niekom inom, dávajte pozor na slová ako „nikdy“ alebo „vždy“. „Tento &*% @
stroj nikdy nefunguje!“ alebo „Vždy na niečo zabudneš!“ nie sú len nepresné, ale majú za následok to, aby
ste mali pocit, že váš hnev je opodstatnený a že neexistuje spôsob, ako problém vyriešiť. Taktiež odcudzujú
a ponižujú ľudí, ktorí by inak boli ochotní s vami spolupracovať na riešení.
Pripomeňte si, že nahnevaním sa nič neopraví, nebudete sa cítiť lepšie (a v skutočnosti sa budete cítiť
horšie).
Logika poráža hnev, pretože hnev, aj keď je to opodstatnené, sa môže rýchlo stať iracionálnym. Takže na
seba použite studenú tvrdú logiku. Pripomeňte si, že svet vás nechce „dostať“, a že práve prežívate niektoré
z drsných chvíľ každodenného života. Urobte to zakaždým, keď cítite hnev, pomôže vám to získať vyváženejšiu perspektívu. Nahnevaní ľudia majú tendenciu požadovať veci: čestnosť, uznanie, súhlas, ochotu
robiť veci ich spôsobom. Každý chce tieto veci a všetci sme zranení a sklamaní, keď ich nedostaneme.
Nahnevaní ľudia ich požadujú a keď ich požiadavky nie sú splnené, ich sklamanie sa stane hnevom. V rámci
svojej kognitívnej reštrukturalizácie si musia nahnevaní ľudia uvedomiť svoju náročnú povahu a premieňať
svoje očakávania na túžby. Inými slovami: „Rád by som…„ znie lepšie ako povedať: „Žiadam“ alebo „Musím
mať“. Ak nedokážete dosiahnuť to, čo chcete, zažijete normálne reakcie – frustrácia, sklamanie, bolesť – ale
nie hnev. Niektorí nahnevaní ľudia používajú tento hnev ako spôsob, ako sa vyhnúť pocitu zranenia, ale to
neznamená, že zranenie zmizne.

3.4 5 Riešenie problémov
Niekedy je náš hnev a frustrácia spôsobená veľmi reálnymi problémami v našom živote. Nie každý hnev je
nepatričný a často je to zdravá a prirodzená reakcia na naše ťažkosti. Existuje aj kultúrne presvedčenie, že
každý problém má riešenie, a to, že to nie je vždy tak, našu frustráciu ešte zväčšuje. Najlepším prístupom
v takejto situácii teda nie je zamerať sa na nájdenie riešenia, ale skôr na to, ako sa k problému postavíte.
Vytvorte si plán a skontrolujte si svoj postup. Rozhodnite sa spraviť to najlepšie, ale netrestajte sa, ak
odpoveď neprichádza okamžite. Ak k tomu pristúpite podľa svojich najlepších úmyslov a úsilia a budete
tomu čeliť priamo, bude menej pravdepodobné, že stratíte trpezlivosť a upadnete do pozície “všetko alebo
nič”, aj keď sa problém práve nevyrieši.

3.5 5 Lepšia komunikácia
Nahnevaní ľudia majú sklon veci uzatvárať a jednať na základe týchto záverov. Niektoré z týchto záverov
však môžu byť veľmi nepresné. Prvá vec, ktorú musíte urobiť, ak ste v emotívnej diskusii, je spomalenie
a premyslenie si vašich odpovedí. Nehovorte o prvej veci, ktorá vám napadne, ale spomaľte a dôkladne
premýšľajte o tom, čo chcete povedať. Zároveň si pozorne vypočujte, čo hovorí druhá osoba, a pred odpoveďou si dajte čas.
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Počúvajte tiež to, čo je príčinou hnevu. Napríklad sa vám páči určité množstvo slobody a osobného priestoru a váš partner chce väčšie spojenie a blízkosť. Ak sa začne sťažovať na vaše aktivity, nezačnite odvetu
tým, že ho označíte za väzniteľa, opatrovníka alebo prísavku.
Keď ste kritizovaní, je prirodzené, že budete defenzívny, ale nevracajte útok. Namiesto toho si vypočujte,
čo je základom týchto slov: posolstvo, že tento človek sa možno cíti zanedbávaný a nemilovaný. Môže
to vyžadovať veľa trpezlivého spytovania z vašej strany a môže to vyžadovať veľa hlbokých nádychov a
výdychov, ale nenechajte svoj hnev – alebo hnev partnera – odviesť diskusiu mimo kontroly. Udržiavanie
pokoja môže zabrániť tomu, aby sa situácia stala katastrofálnou.

3.6 5 Použite humor
Humor môže premôcť hnev mnohými spôsobmi. Na jednej strane vám to pomôže získať vyváženejšiu
perspektívu. Keď sa hneváte a chcete použiť nejakú nadávku alebo nejakú imaginárnu frázu, zastavte sa
a predstavte si, ako by toto slovo malo vyzerať. Ak ste v práci a myslíte si, že spolupracovník je napríklad
„špina“ alebo „jednobunková forma života“, predstavte si veľkú tašku plnú nečistôt (alebo amébu), ktorá
sedí pri stole kolegu, telefonuje, ide na stretnutia. Urobte to vždy, keď vám napadne toto pomenovanie o
druhej osobe. Ak je to možné, nakreslite obrázok, ako by mohla tá vec vyzerať. Tým sa odstráni veľa z vašej
zúrivosti. Na humor sa vždy môžete spoľahnúť, pomôže upokojiť napätú situáciu.
J. Deffenbacher hovorí, že základným posolstvom veľmi nahnevaných ľudí je, že „veci by sa mali diať tak,
ako si to predstavujem!“ Nahnevaní ľudia majú sklon cítiť, že majú morálnu pravdu, a že akékoľvek blokovanie alebo zmena ich plánov je neznesiteľná a NESMÚ takto trpieť. Možno iní ľudia áno, ale nie oni!
Keď cítite túto túžbu, Deffenbacher navrhuje predstaviť si seba ako boha alebo bohyňu, najvyššieho vládcu, ktorý vlastní ulice, obchody a kancelárske priestory, kráča sám a všetky situácie má vo svojich rukách,
a ostatní sa mu klaňajú. Čím viac detailov môžete dostať do svojich imaginárnych scén, tým mate väčšiu
šancu si uvedomiť, že ste možno neprimeraní. Uvedomíte si tiež, aké nedôležité sú v skutočnosti veci, na
ktoré sa hneváte. Pri používaní humoru existujú dve podmienky. Po prvé, nesnažte sa iba „smiať“ svojim
problémom; skôr použite humor, aby ste im mohli konštruktívnejšie čeliť. Po druhé, neskĺznite k tvrdému,
sarkastickému humoru; to je len ďalšia forma nezdravého výrazu hnevu.
Tieto techniky majú spoločné, že odmietnete brať sa príliš vážne. Hnev je vážna emócia, ale často sa spája
s myšlienkami, ktoré vás môžu pri bližšom preskúmaní rozosmiať.

3.7 5 Zmeňte prostredie
Niekedy je to naše bezprostredné okolie, ktoré nám dáva dôvod na podráždenie a zúrivosť. Problémy
a zodpovednosť na vás môžu doľahnúť a spôsobiť, že sa budete hnevať na „pascu“, do ktorej ste podľa
všetkého spadli, a na všetkých ľudí a veci, ktoré ju vytvárajú.
Doprajte si prestávku. Uistite sa, že máte určitý „osobný čas“ naplánovaný počas dní, o ktorých viete, že sú
obzvlášť stresujúce. Jedným z príkladov je pracujúca matka, ktorá má trvalé pravidlo, že keď príde z práce
domov, počas prvých 15 minút „nikto nehovorí s mamou, pokiaľ dom nie je v plameňoch“. Po tejto krátkej
tichej dobe sa cíti lepšie pripravená zvládnuť požiadavky svojich detí bez toho, aby na ne vybuchla.
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Tento sprievodca je súčasťou vzdelávacej schémy, ktorá bola vyvinutá v rámci strategického partnerstva
Erasmus+ Argumenty proti agresii – Stratégie proti prejavom nenávisti v osobných stretnutiach a na sociálnych sieťach (2018–2020). Sprievodca informuje o cieľoch projektu a aktivitách. Je dostupná v anglickom,
nemeckom, slovinskom, slovenskom, španielskom, gréckom a holandskom jazyku. Môžete si ju stiahnuť na
webstránke AAA projektu: www.contra-aggression.eu.
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