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Atraktívnosť industriálnych kultov ako výskumný problém  

LEGERSKÝ Dušan 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je poukázať na charakter organizácií nazvané všeobecne: industriálne 

kulty. Často v rozpore s etikou, či právnymi normami používajú prepracované manipulačné 

taktiky, ktoré výrazne ovplyvňujú zdravý úsudok premietnutý do konkrétnej činnosti. Napriek 

osobnej skúsenosti zo zlého „divadelného predstavenia“ je ten istý človek, pre tú istú 

organizáciu, ochotný spraviť tú istú chybu. 
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Abstract 

The aim of the contribution is to point the character of organizations generally called: 

industrial cults. Oftentimes, in breach with ethics or legal norms, they use sophisticated 

manipulative tactics that significantly affect sound judgement reflected to a concrete activity. 

Despite the personal experience of bad „theatrical performance“, the same person for the 

same organization is willing to make the same mistake. 
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Úvod 

Inšpiráciu pri realizácií výskumov v sociálnych vedách je možné nájsť v každodennom 

živote ľudí. Objekt výskumu sa môže odrážať od subjektívneho vnímania sveta samotného 

výskumníka. Na objasnenie dôležitosti jednotlivých výskumov si potrebujeme obhájiť 

význam a dôležitosť pre organizačnú štruktúru prostredia samotného výskumu. Aktuálnosť 

a adresnosť výsledkov je naliehavou podmienkou pre plnohodnotné využitie výsledkov. Prečo 

je nevyhnutné otvoriť tému industriálneho kultu na odbornej pôde sociálnej práce? 

Odôvodnením je vysoké riziko sociálnej exklúzie, ktorá je následkom pôsobenia vyššie 

spomínaných skupín v našej spoločnosti. Alarmujúcim je fakt, že postavenie a fungovanie 

týchto spoločností je často vnímané ako legálne podnikanie právnických subjektov, ktoré sú 

registrované v súlade s legislatívnymi pravidlami konkrétneho štátu. Nebezpečenstvo spočíva 

vo formálnej akceptácií daných subjektov v našej spoločnosti. Dôvodom je práve nevedomosť 

jej jednotlivých členov, že ide o cielené postupy využívajúce skryté psychopanipulačné 

techniky. Bagatelizovanie a nesprávne využívanie pojmov zo strany médií vedie 

k informačným omylom, ktoré nahrávajú práve spomínaným skupinám. Samotné média sú 

nezriedka nástrojom ich prepracovaných postupov. Na jednej strane sme svedkami, keď 

v komerčnej televízii v priamom prenose odznie kritika smerom k industriálnemu kultu 

a následne v rámci reklamnej prestávky odvysielajú spot, ktorý je propagáciu aktivít inej, ale 

principiálne rovnakej skupiny. Čiastočným odôvodnením atraktívnosti samotných kultov je 

ich prepracovaná škála realizovaných krokov, ktoré vytvárajú klamlivý obraz o ich navonok 

legitimizujúcom a nevyhnutnom fungovaní. Občan a často i reprezentatívne orgány netušia, 

že sa stali obeťou industriálneho kultu, lebo navonok organizácia pôsobí ako dôveryhodná 

firma, ktorá si už len kvôli dodržaniu nepoškvrnenej povesti nemôže dovoliť prešľap 

a neseriózne zaobchádzanie. Pomenovanie konkrétnych techník, zistenie príčin príťažlivosti 
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a úspechu industriálnych kultov a v neposlednom rade charakterizovanie samotnej skupiny, 

môže pomôcť k zmierneniu sociálnej exklúzie ľudí, ktorá je zapríčinená ich fungovaním. 

Predstavenie industriálneho kultu 

Výsledkom našej rozpravy nie je konečné a záväzné stanovisko, ide skôr o predloženie 

návrhov na potenciálnu diskusiu k danej téme. Konkretizovanie a pomenovanie protagonistov 

je pre dosiahnutie zovšeobecnenia industriálneho kultu dôležité. Ide predovšetkým 

o organizácie zaoberajúce sa predajom rôznych produktov (napr. dílerské a telekomunikačné 

firmy) a služieb (napr. poistenie a finančné poradenstvo). Určujúcim nie je právna subjektivita 

a predmet podnikateľskej činnosti, v takom prípade by sme zahrnuli do skupiny aj všetky 

seriózne firmy. Dôležitým faktorom je tu skôr motivácia zisku, ktorá pramení z neuveriteľne 

predraženej hodnoty poskytovaného produktu a služieb, ktoré zákazník/klient za normálnych 

okolností nepotrebuje, alebo si ich vie minimálne v rámci zdravého podnikateľského 

prostredia zadovážiť za opodstatnenú a často oveľa nižšiu trhovú hodnotu. V neposladenom 

rade hrá dôležitú úlohu časté porušovanie ľudských práv pri samotnom predaji produktu. 

Problematickým sa nám javí skôr zovšeobecnenie a určenie spoločných charakteristík 

industriálneho kultu. Postavenie industriálneho kultu do pozície určitej sekty je jednou 

z možností riešenia charakteru skúmanej inštitúcie. Podobnosť realizovaných postupov 

a charakteristických vlastností nie je náhodná.  

Na sekty sa pozeráme z viacerých hľadísk a to z právneho, religionistického, teologického, 

sociologického, psychologického, medicínskeho, sociálneho, atď. a každé z nich bude 

zdôrazňovať inú oblasť danej témy. Situáciu komplikuje i fakt, že mnohé svetové náboženstvá 

dnešnej doby vo svojich počiatkoch vyvíjali činnosť ako sekty. (Škodová 2013) „V minulosti 

se jednalo spíše o vztah většinového náboženství k náboženským menšinám, a proto byl pojem 

„sekta“ po staletí definován teologicky.“ (Vojtíšek 2004, s. 114) Pre objasnenie použijeme 

vyjadrenie Škodovej (2013): „V pôvodnom význame slova je totiž sekta náboženská obec 

líšiaca sa vierovyznaním a obradom od oficiálnej materskej cirkvi alebo uzavretá skupina , 

ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie.“ Zavádzajúcim by sa mohlo zdať uvedenie 

a pomenovanie skupiny kultom a nie sektou. Pre úplnosť uvádzame definíciu kultu ako 

náboženskej skupiny: „Pre kult je charakteristický spôsob uctievania, dosť voľné členstvo, 

malá náboženská skupina, bez byrokratickej štruktúry, jasná odlišnosť od prevažujúcej 

náboženskej tradície, separácia od okolia, charizmatický vodca. Kult je výrazom snahy 

zaviesť nové náboženstvo, pričom voľne narába s terminológiou pôvodného náboženstva.“ 

(Stríženec 2001, s. 181) K pochopeniu problematiky nie je dôležitý rozdiel medzi sektou 

a kultom, ide skôr o pracovný návrh o pomenovanie vyplývajúce z charakteristiky a definície 

samotného kultu. Určujúcim je postavenie sekty/kultu ako deštruktívnej skupiny a jej 

vnímanie zo strany dnešnej verejnosti, kedy sa pozeráme na industriálny kult ako na 

manipulatívnu totalitnú, autoritársku skupinu, spoločenstvo so škodlivým, deštruktívnym 

vplyvom na integritu a identitu človeka. (Škodová 2013) 

Ale ako vieme, že je skupina deštruktívna? Existuje niekoľko charakteristík, na základe 

ktorých môžeme priradiť ku konkrétnemu spoločenstvo tento pejoratívny prívlastok. 

Pomôžeme si klasifikáciou americkej profesorky Wessingerovej (in: Vojtíšek 2002), ktorá 

predstavila niekoľko bodov, ktoré vystihujú povahu možnej deštruktívnej a násilnej skupiny. 

Znepokojujúce charakteristiky: 
• Skupina je označená väčšinovou spoločnosťou pejoratívnym názvom „kult“ alebo 

„sekta“. Média, represívne orgány, zainteresovaní príbuzní či bývalí členovia vykresľujú 

spoločenstvo vo veľmi negatívnom svetle. 

• Spoločenstvo sa extrémne bráni skúmaniu a buď agresívne bojuje voči tým, čo ich 

považuje za nepriateľov alebo sa sťahuje do izolácie. 
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• Výsledkom konfliktu s majoritnou spoločnosťou je, že skupina prestáva získavať nových 

konvertitov a obracia sa dovnútra, aby uchovala spasenie pre členov. 

• Zúčastnili sa násilného konfliktu s represívnymi orgánmi, pri ktorom príslušníci týchto 

orgánov zahynuli. 

• Veriaci extrémne zdôrazňujú doslovnosť v prístupe k výkladu písma. 

• Nasledovníci sú príliš závislí na charizmatickom vodcovi, ako jedinému prostriedku k 

tomu, aby dosiahli svoj najvyšší záujem (spasenie). 

• Nie sú zaregistrovaní v rámci platnej legislatívy. 

• Vodca skupiny stanovil také ciele, u ktorých existuje nebezpečenstvo, že ich fyzické 

udalosti nepotvrdia.  

• Členovia získavajú novú identitu vrátane nových mien a vodca drasticky zasahuje do 

rodinných a manželských vzťahov veriacich.  

• Skupina žije izolovane, takže stúpenci nie sú vystavení alternatívnym interpretáciám 

reality. 

• Násilné činy sú rituálne opakované. 

• Spoločenstvo má katastrofickú millenialistickú alebo dualistickú vieru, ktorá očakáva a 

podporuje konflikt. Čiernobiele videnie sveta ich vedie k myšlienke neustáleho boja 

dobra a zla. 

• Stúpencom je vštepovaný fakt, že sú prenasledovaní, čo je podmienené silnou vierou v 

konšpiračné teórie. 

Nevyhnutné je si uvedomiť skutočnosť, že nie je podmienkou dodržať všetky body na to, 

aby sme mohli pomenovať skupinu deštruktívnou. Možno nie je dôležitý až tak počet 

charakteristík ako intenzita a sila, akou sa prejavuje v očiach spoločnosti. Nie všetky 

vymenované vlastnosti sú pre pochopenie industriálneho kultu ako sekty podstatné. 

V mnohých ohľadoch je nutná extrémna interpretácia a prispôsobenie sa konkrétnym krokom. 

Smerodajnými môžu byť skôr psychomanipulačné postupy, ktoré tieto skupiny využívajú voči 

potenciálnym alebo samotným obetiam ich pôsobenia.  

Prozaicky by sme mohli povedať, že pri manipulácií ide o bábkové divadlo. Z odborného 

hľadiska „je skryté, zákulisní, podvodné, pletichářské jednání, využití něčí neznalosti nebo 

naivity, chytré intrikaření skryté pod pláštíkem zdání, jehož záměrem je dosáhnout pro sebe 

maximálního prospěchu na úkor někoho jiného,…“ (Wróbel 2008, s. 24) Podľa Hassana 

(2007) psychická manipulácia označuje špecifický súbor metód a techník, ako je hypnóza 

alebo „stop technika“ na zastavenie myslenia, ktoré ovplyvňuje myslenie, cítenie a správanie 

sa jednotlivca. Podobne, ako mnohé iné poznatky, nie je v podstate dobrá alebo zlá. V 

prípade, že sa metódy psychickej manipulácie používajú na posilnenie jednotlivca, aby mal 

väčšiu voľbu a zostalo mu zákonné právo na jeho život, účinky môžu byť prospešné. 

Napríklad, benevolentná psychická manipulácia sa môže využiť na to, aby ľuďom pomohla 

prestať fajčiť bez ovplyvnenia akéhokoľvek iného správania. Zhubnou sa stáva vtedy, keď sa 

používa na podkopanie schopností jednotlivca myslieť a konať nezávisle a pretvára jeho obraz 

na obraz vodcu skupiny. Uskutočňuje sa to nekompromisným riadením fyzického, duševného, 

citového a spirituálneho života člena. Psychická manipulácia v sektách je sociálny proces, 

ktorý podporuje podriadenie sa, prispôsobenie a závislosť. Odrádza od autonómie a 

individuality tým, že vnára naverbovaných do prostredia, ktoré neuplatňuje princíp slobodnej 

vôle. Pokiaľ chceme byť v manipulácii úspešní, stačí stručne povedané splniť štyri 

podmienky: kontrola správania, informácií, myslenia a emócií.  

Kde je spojitosť medzi industriálnym kultom a samotnou sektou? Čiastočnú odpoveď 

nájdeme v publikácií Hassana (2007). Ten zaradil jednotlivé sekty do štyroch základných 

tried.  

1. Sekta ako náboženská spirituálna skupina. Spoločné je ich zameranie na 

náboženské dogmy alebo spirituálne praktiky. 
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2. Sekta ako politická skupina. Tieto zoskupenia sa často identifikujú ako diktátorské: 

brutálne, represívne režimy, ktoré väznia a vraždia kritikov a disidentov. Kontrolovaná 

je tlač, bránia slobode zhromažďovania sa a voľbám. Chýbajú im nevyhnutné 

kontrolné a vyvažujúce prvky, aby predišli zneužitiu moci. Skrývajú sa za rôznorodé 

ideológie: fašizmus, neonacizmu, „dodržiavanie ľudských práv“, environmentálny 

extrémizmus,... . 

3. Sekta ako terapeutická/osvetová skupina školiaca veľké skupiny. Neetický 

terapeuti sa môžu stať vodcami deštruktívnych spoločenstiev vtedy, keď uvedú 

pacientov namiesto nezávislého postavenia schopného vlastného rozhodovania do 

stavu závislého na nich samotných. 

4. Sekta ako komerčná skupina. Vyznačujú sa obrovskou fantáziou blahobytu a moci, 

aby ľudí nalákali takmer do otrokárskej oddanosti. Mnohé z nich sú pyramídové, 

„viacúrovňové marketingové“ organizácie, ktorých členovia podvodom verbujú ľudí 

a títo ďalej verbujú ďalších ľudí, tak že získavajú percentuálny zisk pri podchytení 

nových členov. 

Nie všetky skupiny sa dajú jednoznačne zaradiť do jednotlivých tried. Dokonca je tu 

možnosť, že niektoré z nich nenadobudnú ani jednu z nich. Ale kam môžeme zaradiť 

industriálne kulty? Ako najpravdepodobnejšia, ale určite nie jednoznačná, sa môže zdať 

platforma číslo štyri. Sumarizáciou a vynechaním spirituálnej roviny dospejeme k záveru, že 

ide skupinu s nejasnou organizačnou štruktúrou, ktorá využíva k získaniu ekonomických 

prostriedkov jedinca rôzne psychomanipulačné techniky, čim v konečnom dôsledku dochádza 

k rozpadu identity, integrity a sociálneho zabezpečenia jednotlivca, či dokonca jeho primárnej 

skupiny. 

 

Záver 

Zvláštnosťou a určitou výnimočnosťou na industriálnych kultoch je postavenie obete. Pri 

klasickom ponímaní sekty je obeť často jednoznačne vymedzená. Ide o člena skupiny, ktorý 

obetuje v prospech spoločenstva vlastné financie, prostriedky a nie je zriedkavosťou, že vloží 

do sekty celý svoj život. Samozrejme nesmieme vynechať príslušníkov rodín, ktorí 

sekundárne doplácajú na konanie svojich detí, matiek, manželov,... .U industriálnych kultoch 

je výnimočné, že na prvý pohľad nie je obeť samotný člen, ale skôr jedinec mimo 

spoločenstva. Klient alebo zákazník, ktorý „zaplatí“ za „služby“ sprostredkované 

„dôveryhodnou“ organizáciou. V konečnom dôsledku to, ale nemusí byť nevyhnutným 

pravidlom. Pre komplikovanosť a závažnosť tejto problematiky využijeme na objasnenie 

problému priestor v neskorších našich publikáciách. 

Predstavením industriálneho kultu sme nevyriešili problém atraktívnosti a opätovného 

navštevovania týchto skupín. Či postačí skúmať charakter a zhubné manipulačné techniky, 

aby sme plnohodnotne zodpovedali na vychádzajúce otázky k téme alebo na pochopenie 

problému bude nutné brať do úvahy aj iné faktory, bude predmetom polemiky k nášmu 

výskumu pozorovaných patologických skupín. 
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