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Abstrakt  

Príspevok vychádza z čiastočných výsledkov výskumného šetrenia realizovaného 

v rámci riešenia diplomovej práce s témou „Iniciačné rituály ako forma šikanovania 

v reedukačných centrách“. Hlavným cieľom prezentovanej fázy výskumu bolo zistiť či sa vo 

výchovných skupinách medzi jej členmi realizujú tzv. tajné iniciačné rituály, aké formy 

nadobúdajú a akú rolu predstavujú v procese socializácie nového jedinca vo výchovnej 

skupine. Výskumný súbor tvorili 7 chlapci vo veku 15 – 18 rokov, ktorí boli do reedukačného 

centra umiestnení v období od septembra 2011 (minimálna dĺžka ich pobytu bola 2 mesiace) 

a 3 dievčatá vo veku 18 – 21 rokov, ktoré v júni 2011 pobyt v inom reedukačnom centre 

ukončili. Kvalitu výskumu sme zabezpečili trianguláciou. K výsledkom sme dospeli využitím 

rôznych spôsobov zberu údajov a to primárne pološtrukturovaným interview, ktorý sme 

sekundárne doplnili sociometrickou metódou HIFTO a obsahovou analýzou produktov 

činnosti (písomných prác – esejí). Výsledky potvrdili našu hypotézu o prítomnosti tajných 

iniciačných rituálov v reedukačných centrách bez rozdielu na genderovú príslušnosť. Pri 

kvalitatívnom spracovaní všetkých zdrojov informácií sa prejavil aj akceptujúci postoj 

mladistvých voči týmto rituálom i napriek tomu, že tieto prejavy napĺňajú znaky šikanovania. 

Vzhľadom na malú vzorku (n=10) si zistenia v žiadnom prípade nedovoľujeme 

zovšeobecňovať, avšak podľa nášho názoru sú dostatočne inšpiratívne na to, aby odbornú 

verejnosť podnietili k diskusií.  
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Abstract 

The article is based on partial results of research conducted within the solution of the 

thesis with the topic "Initiatory rituals as a form of chicane in re-education centers". The 

main aim of the presented phase of the research was to discover, whether among the members 

of the educational centers are realized so-called secret initiatory rituals, but also recognize 

what forms and what roles these rituals present within the socialization process of a new 

individual in the educational group. The sample consisted of seven boys at the age from 15 to 

18 years, who were placed in re-education centers in the period from September 2011 

(minimum length of their stay was 2 months) and 3 girls at the age from 18 to 21 years, who 

finished their stay in another re-education center in June 2011. The quality of the research we 

provided through the triangulation, based on verification of results, which were reached by 

using different methods of data collection through primarily semi-structured interview, which 

was secondarily supplemented by HIFTO sociometric method and analysis of the content of 

work products (written works – essays). Results so far confirmed our hypothesis about the 

presence of the secret initiatory rituals in re-education centers, irrespective of gender 

affiliation. Within the qualitative elaboration of all sources of information was manifested 

accepting attitude of young people towards these rituals despite the fact that these 

manifestations fulfill the features of chicane. With respect to the small sample (n = 10), we 

are not allowed to generalize the findings of our research, but from our point of view, these 

findings are inspiring enough to encourage the professional public to discussion. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Reedukačné centrum, ako špeciálne výchovné zariadenie, spravidla prijíma deti 

a mladistvých na základe zákonom stanovených podmienok celoročne1. Tento proces často 

násilného vyňatia zo sociálnej skupiny, v ktorej mali pevné väzby (bez ohľadu na to, aká 

skupina to bola), z prostredia, kde disponoval istou autonómiou a následné umiestnenie do 

reedukačného centra s novými požiadavkami a iným životným štýlom, je bezpochyby veľmi 

náročný. Dôsledky znamenajú určitú krízu v živote jedinca. Podľa G.Kaufmannovej–

                                                            
1 Niektoré reedukačné centrá zaradzujú nových mladistvých na určitú dobu do tzv. adaptačných skupín (jedna 
adaptačná skupina je súčasťou nášho výskumu). 
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Huberovej (1998) má slovo kríza vo všeobecnosti negatívny náboj a v kontexte nášho 

príspevku znamená bod zvratu, kedy sa každý z nich musí zrazu prispôsobiť niečomu 

novému. V krízových situáciách sa často v celosvetovej societe stretávame s rituálmi, ktoré by 

mali napomôcť túto krízu preklenúť a zároveň pomôcť sa adaptovať na novovzniknutú 

situáciu. Preto by sa v tejto súvislosti dalo predpokladať, že rituály majú výhradne pozitívne 

významy, avšak v reedukačných centrách takýto význam môžu napĺňať len verejné iniciačné 

rituály, ktoré sa konajú na komunitách, kedy zástupcovia reedukačného centra za prítomnosti 

všetkých deti, resp. mladistvých vítajú nových členov. Zámerom príspevku je poukázať na 

výskyt tajných iniciačných rituálov, ktoré sa praktizujú medzi členmi jednotlivých 

výchovných skupín a neplnia pozitívne významy, ale naopak často dosahujú formu rozličného 

šikanovania.  

Ak je reč o iniciačných rituáloch je potrebné najskôr objasniť samotné slovné spojenie, 

pretože od neho sa odvíjajú ďalšie teoretické a praktické súvislosti. J. Průcha, E. Walterová, J. 

Mareš (1995) iniciáciu definujú ako „obvykle rituálny proces, v ktorom jedinec prijíma novú 

sociálnu pozíciu1“. Naproti tomu rituál je symbolickou a konzervatívnou činnosťou, ktorá sa 

opakuje predpísanou formou, aby fixovala daný stav a upevnila zväzok medzi členmi 

komunity a ochránila jedinca či skupinu pred nebezpečenstvom (Valenta, M. 2001). Iniciačný 

rituál v pedagogickom kontexte môžeme definovať ako prijímací obrad alebo akt, ktorým sa 

jedinec dostáva do inej podoby svojej existencie. Podľa M. Valentu (2001) iniciačným 

rituálom „prechádzame pri vstupe do najrôznejších organizácií spolkov, funkcií, škôl, 

komunít“. 

Podľa klasifikácie francúzskeho etnológa A. Van Gennepa (1997)iniciačné rituály 

patria do skupiny tzv. prechodových rituálov (rite of passage), ktoré slúžia k označeniu 

zmeny. Prechodové rituály pozostávajú z nasledujúcich troch štádií:  

1. Preliminárne rituály, resp. rituál odlučovania (cut off) alebo oddeľovania, pomocou 

ktorých človek opustí svoj predchádzajúci stav. 

2. Liminárne rituály, resp. prahové, pomedzné, ktoré organizujú priebeh niekedy 

dlhšieho alebo kratšieho medzištádia medzi minulým a budúcim stavom. 

3. Postliminárne rituály, resp. rituály zlúčenia, prijatia, zabezpečujú prijatie nového 

sociálneho stavu.   

Uvedená klasifikácia štádií sa dá identifikovať aj v procese prijímania nového 

mladistvého do reedukačného centra.  

                                                            
1 Preklad z českého jazyka v celom príspevku urobila autorka príspevku. 
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Tajné iniciačné rituály môžeme označiť aj ako špecifickú formu šikanovania 

vyskytujúcu sa v prostredí totálnej inštitúcie1 - reedukačného centra. Má tam svoju tradíciu 

a dá sa povedať, že najmä pri istej konštelácií problémových jedincov je šikanovanie v 

špeciálnych výchovných zariadeniach „zakorenené“. Ak by sme a priori v súvislosti so 

sociálno-patologickým javom šikanovania vychádzali zo všeobecne známych a uznávaných 

definícií šikanovania, tajné iniciačné rituály by sme nemohli označiť za formu šikanovania, 

keďže nespĺňajú požiadavku postupne sa rozvíjajúceho a dlhodobého negatívneho, až 

agresívneho správania agresora, resp. agresorov voči obeti. V tomto ponímaní je šikanovanie 

postupne sa rozvíjajúci a dlhodobý akt. Iniciačný rituál sa ale zväčša vykonáva pár hodín po 

zaradení jedinca do výchovnej skupiny a nie je pravdepodobné, že sa bude ďalej vyvíjať. 

Za základne podmienky2 pre označenie správania za šikanovanie považuje Z. Martínek 

(2009) spolu s P. Říčanom (2010) nasledovné znaky: 

1. vždy ide o prevahu sily nad obeťou, teda osobný asymetrický vzťah moci medzi  

obeťou a agresorom, 

2. obeť vníma útok ako nepríjemný, 

3. úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu 

druhému, 

4. útok nemusí byť iba dlhodobý, ale môže byť aj krátkodobý, 

5. šikanovanie sa vyskytuje vždy vo formálne symetrickom vzťahu. 

V tomto ponímaní už môžeme prijať, že i jednorazový iniciačný rituál je formou 

šikanovania, lebo napĺňa hneď niekoľko podmienok súčasne.  

Šikanovanie sa vyvíja v určitých štádiách. Pojednávajú o nich M. Kolář (2005) a Z. 

Martínek (2009). V stručnosti sa deje nasledovné: 

1. Zrod ostrakizmu3 

Ide o mierne, prevažne psychické formy násilia, kedy sa okrajový člen skupiny necíti 

dobre. Je neobľúbený a nie je uznávaný. Ostatní ho viac či menej odmietajú, nebavia sa s ním, 

                                                            
1 „Zariadenie, v ktorom jedinci žijú pomerne dlhú dobu izolovaní od ostatnej spoločnosti a väčšina aspektov ich  
života – vrátane podmienok uspokojovania základných potrieb ako strava alebo spánok – je určovaná vedením 
inštitúcie. V totálnych inštitúciách často dochádza k šikanovaniu, sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu  
a pod.“ (Matoušek, O. 2003)  
2 Pre podrobnejšiu charakteristiku jednotlivých podmienok pozri: Martínek, Z. 2009. Agresivita a kriminalita  
školní mládeže. Praha : Grada, 2009. s. 110 – 113. ISBN 978-80-247-2310-5. 
3 Podľa J. Jandureka (2001) toto označenie pochádza z gréčtiny a znamená „črepinový súd“. Historicky  
znamenala ostrakizácia súd v aténskej demokracií, kedy ten, kto bol na zhromaždení ľudu označený väčšinou  
hlasov zaznamenaných na črepinách, mohol byť poslaný na 10 rokov do vyhnanstva. Ako uvádzajú P.Hartl, H.  
Hartlová (2000) v súčasnosti sa prenesene používa na označenie postoja vyjadrujúceho ignorovanie,  
ľahostajnosť, prehliadanie inej osoby alebo skupiny osôb, v určitých prípadoch pasívnu formu rasizmu alebo  
vylúčenie zo skupiny, ako začiatok šikanovania.  
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ohovárajú ho, spriadajú proti nemu intrigy, robia si z neho posmech a pod. Tato situácia už 

obsahuje riziko ďalšieho negatívneho vývoja. 

2. Fyzická agresia a pritvrdzovanie manipulácie 

V záťažových situáciách, kedy v skupine stúpa napätie, začnú ostrakizovaní žiaci slúžiť 

ako jeho ventil. Spolužiaci si na nich odreagúvajú nepríjemné pocity, napr. pred písomkou, po 

konflikte s učiteľom, alebo len preto, že povinnosť byť v zariadení agresora obťažuje. 

Manipulácia sa pritvrdzuje a objavujú sa prvé náznaky fyzickej agresie. 

3. Vytvorenie jadra (kľúčový moment) 

Vytvára sa skupina agresorov, „jadro“. Začínajú spolupracovať a systematický 

šikanovať tých jedincov, ktorí sú v hierarchickom rebríčku najnižšie a ovplyvňujú celý 

kolektív. Toto štádium je rozhodujúcim, pretože ešte stále existuje možnosť vzniku silnej 

podskupiny, ktorá by oslabila vplyv tvoriaceho sa jadra. Ak sa nevytvorí charakterovo 

morálna, silná skupina, ktorá by bola aspoň rovnocenným partnerom vo vplyve a popularite 

svojich členov ku skupine tyranov, tak šikanovanie prechádza do ďalších štádií. Zriedka dôjde 

ku krehkej rovnováhe medzi týmito dvoma podskupinami a šikanovanie sa dočasne zastaví. 

To je však výnimkou. 

4. Väčšina prijíma normy agresorov 

Normy agresorov sú prijaté väčšinou skupiny a stanú sa nepísaným zákonom. Agresori 

sa stávajú na šikanovaní závislí. Vzniká tzv. pyramída šikanovania, na vrchole ktorej sú 

agresori, ktorí majú pod sebou ďalších; a tí ďalších. Obeť, resp. obete sú na základni tejto 

pomyselnej pyramídy. Aj doteraz disciplinovaní a slušní jedinci sa aktívne zúčastňujú 

šikanovania a prežívajú pocit uspokojenia z poníženia a bolesti toho druhého, „slabšieho“. 

Dochádza k vytvoreniu akejsi alternatívnej identity, ktorá je celkom podobná identite 

hlavného agresora. 

5. Totalita – dokonalá šikana 

Normy agresorov sú prijaté a rešpektované všetkými a dochádza k nastoleniu totalitnej 

ideológie šikanovania, tzv. „ére vykorisťovania“. Žiaci sú rozdelení na dve skupiny ľudí, tzv. 

„otrokárov“ a „otrokov”. Agresori strácajú posledné zvyšky zábran, ich závislosť na 

šikanovaní dosiahla najvyšší stupeň. Toto štádium šikanovania je príznačné predovšetkým pre 

väznice, vojenské prostredie a výchovné zariadenia, kde sú klienti týchto zariadení dlhšiu 

dobu spolu v intenzívnom kontakte. 

Šikanovanie je ako sociálno-patologický jav späté s agresivitou jedincov. Na agresivitu 

môžeme nahliadať z rôznych uhlov. Jedným z nich, ktorý sa stal východiskom pre výskum je 

rodová odlišnosť vo vzťahu k agresivite. V slovenských podmienkach sa súvislosťami medzi 
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pohlavím a páchaním trestných činov zaoberal A. Heretik (1994,2004), ktorý tvrdil, že ženy 

sa odlišujú okrem intenzity výskytu aj štruktúrou kriminality. „Majú podstatne nižší výskyt 

násilných trestných činov a útokov proti osobe; relatívne vyšší než u mužov je však podiel 

trestných činov proti majetku (najmä krádeže), podvody a sexuálne trestné činy.“ (Heretik, A. 

1994). O tomto aspekte pojednávali aj L. J. Siegel a B. C. Welsh (2011), ktorí spracovali 

koncept rodovej odlišnosti vo vzťahu k juvenilnej agresivite (Tab. 1), popísali základné 

odlišnosti agresivity v oblasti socializácie, kognície a osobnosti1.  Ich výsledky výskumu sa 

zhodujú s tvrdeniami A. Heretika (1994, 2004), že ženská agresivita, resp. kriminalita 

(vrátane juvenilného veku) najmä v dôsledku sociálnych emancipačných zmien narastá.  

 
Tab. 1 Rozdiely medzi pohlaviami vo vzťahu k agresivite2 (Siegel, L. J., Welsh, B. C.  

2011) 

 Ženy Muži 

Socializácia  udržiavajú vzťahy 

 sú menej agresívne 

 sú seba obviňujúce  

 sú nezávislí 

 sú agresívni 

 prejavujú zlosť 

Kognícia  majú vynikajúcu verbálnu 
schopnosť  

 začínajú hovoriť skôr 

 majú lepšiu výslovnosť 

 čítajú lepšie 

 majú vynikajúce vizuálne 
priestorové schopnosti 

 sú lepší v matematike 

Osobnosť  sú sebavedomé 

 majú nižšiu sebaúctu 

 majú lepšiu schopnosť 
udržať pozornosť 

 majú vyššie sebavedomie 

 sú materialistickí 

 majú nižšiu schopnosť udržať 
pozornosť 

 
Tento teoretický základ sa stal východiskom pre realizáciu výskumu, v ktorom sme sa 

prioritne zamerali na analýzu iniciačných rituálov u mladistvých dievčat a chlapcov z 

hľadiska toho, aké formy šikanovania nadobúdajú rituálne akty. Sekundárne sme sa zamerali 

aj na to, aký je vzťah medzi formami iniciačných rituálov a pohlavím respondentov 

v reedukačných centrách.  

 

METÓDY VÝSKUMU  

Nosnou (primárnou) metódou výskumu bolo priame, individuálne, pološtruktúrované 

interview, prostredníctvom ktorého sme zisťovali schémy tajných iniciačných rituálov a ich 
                                                            
1 Bližšie vysvetlenie jednotlivých oblasti bude uvedené vzhľadom k nášmu výskumu v diskusií.  
2 Preklad tabuľky z anglického jazyka urobila autorka príspevku.  
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vzťah s rodovými odlišnosťami. Dôvodom výberu tejto metódy bola najmä snaha o navodenie 

dôvernosti a prejavenie skutočného záujmu o priebeh procesu socializácie jednotlivca v novej 

skupine. 

Rozhovor bol doplnený (triangulácia) sociometrickou metódou HIFTO v kombinácií 

s psychohrou „kamene“ a obsahovou analýzou produktov činnosti (písomných prác - esejí). 

Prostredníctvom sociometrickej metódy HIFTO a „kameňov“ sme zisťovali vzájomné 

hodnotenie členov výchovnej skupiny a ich sociálny status. 

Metódu HIFTO (How I feel towards others scale) popisuje C. Hamilton et al. (2000) a 

využíva sa na hodnotenie rovesníkov. Na základe jednotlivých volieb respondentov sa 

vypočíta pre každého respondenta percento prisúdených ikon a tiež sa vypočíta index 

sociálnej preferencie a index sociálneho vplyvu, ale aj percentuálny výskyt vzájomných 

pozitívnych volieb. Túto techniku sme zvolili i z dôvodu možnosti jej aplikovania aj pri 

respondentoch, ktorí sú v pásme inteligenčnej subnormy. 

Alternatívna technika sociometrie – kamene pomáha odkryť hodnotenie statusu v 

sociálnej skupine. Jej aplikácia nie je náročná ani pre výskumníka, ani pre respondentov a 

dokáže nepriamo poukázať na status respondenta z jeho pozície. Túto techniku sme 

administrovali pred zahájením interview ako prostriedok navodenia raportu. Vyhodnotenie 

tejto alternatívnej metódy je realizované analýzou a následnou interpretáciou výberu veľkosti 

a umiestnenia kameňa a jeho následne identifikovanie v rámci štruktúry sociálnej skupiny. 

Obsahovú analýzu esejí sme do výskumu zaradili ako doplnkovú metódu 

a neadministrovali sme ju vo výchovných skupinách spoločne s interviewom, ale v časovom 

odstupe. Jej cieľom bolo zistiť, aký spôsob „privítania“ zo strany ostatných členov skupiny by 

si „novici“1 po príchode predstavovali, a zároveň, aký spôsob privítania by navrhli, ak by 

disponovali možnosťou ovplyvniť štruktúru iniciačného rituálu v reedukačnom centre. Aby 

sme zabezpečili vyjadrenie ku každej oblasti, ktorá bola cieľom skúmania, eseje sme doplnili 

dvoma analogickými otázkami, ku ktorým sa mali v svojej eseji respondenti vyjadriť. Z tohto 

materiálu sme následne analyzovali pomenované prejavy správania a konania, ktoré sme 

kategorizovali do jednotlivých foriem (verbálne, fyzické) aj podľa ich pozitívnej alebo 

negatívnej hodnoty. 

Pri všetkých metódach sme použili semi-anonymnú formu výskumu, to znamená, že 

informácie poskytované mladistvými nebudú zverejňované vo vzťahu k ich osobe. 

 

                                                            
1 Nováčik, nový člen výchovnej skupiny v reedukačnom centre.  
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VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Čiastočné výsledky výskumu boli vyhodnocované na vzorke adaptačnej skupiny 

(ďalej ako vzorka A) chlapcov1 (n=7) vo veku 16 – 18 rokov v korelácií so vzorkou skupiny 

dievčat vo veku 18 – 21 rokov (ďalej ako vzorka B). Vzorku dievčat (n=3) si dovolíme 

označiť za špecifickú, lebo respondentky už ústavnú starostlivosť ukončili. Do výskumu sme 

ich zaradili predovšetkým z dôvodu predchádzajúcej dôvery voči výskumníkovi, ale aj s 

cieľom poukázať na ich skúsenosti s iniciačnými rituálmi počas pobytu v reedukačnom 

centre. 

Ako prvé sme skúmali nezávislú premennú, a to či novic niekoho z výchovnej skupiny 

po príchode poznal. Zistili sme, že vo výskumnej vzorke A až piati respondenti uviedli, že 

poznali niekoho z adaptačnej skupiny (štyria sa stretli v iných centrách2 a jeden v detskej 

psychiatrickej liečebni). Vo výskumnej vzorke B sa respondentky (n=3) navzájom predtým  

nepoznali. Možno aj preto, že ich umiestneniu do ústavnej starostlivosti nepredchádzal žiaden 

pobyt v inom špeciálnom výchovnom zariadení.  

Polovica respondentov (n=3) z výskumnej vzorky A zároveň uviedla, že s iniciačnými  

rituálmi nemajú žiadne skúsenosti, ďalší dvaja vedia o nich z pobytu v inom centre a jeden vie 

o tom, že sa realizujú vo forme fyzickej aktívnej priamej aj v tomto centre, ale on ho 

neabsolvoval. Výsledky, ktoré sme získali prostredníctvom pološtrukturovaného interviewu 

sme doplnili obsahovou analýzou esejí (n=6), v ktorých sa tieto tvrdenia vyvrátili. 

Respondenti (n=4) označili za negatívnu formu prijatia okrem iných verbálnych foriem aj 

bitku3, ktorej prítomnosť v reedukačnom centre označili za bežnú. Vo výskumnej vzorke B 

potvrdili (n=3) prítomnosť, ale aj absolvovanie iniciačných rituálov. 

Pri analýze foriem šikanovania sa vo výskumnej vzorke A prejavovala verbálna 

aktívna priama forma (v 4 prípadoch zo siedmych – nadávky, verbálna provokácia, urážky 

členov rodiny4) pričom táto forma vyústila v jednom prípade aj do fyzickej priamej aktívnej 

formy, a v jednom prípade pasívnej formy (krádež, „obchodovanie“). O tom, či verbálna 

forma vyústila do fyzickej formy rozhodovali dve protipólne osobné charakteristiky novicov 

a to buď značná submisivita novica a utiahnutosť alebo naopak impulzívnosť a výbušnosť. 
                                                            
1 Intelektové schopnosti jedného respondenta boli v oblasti inteligenčnej subnormy. 
2 Štyria v iných reedukačných centrách a jeden v detskej psychiatrickej liečebni. 
3 Tento fakt si vysvetľujeme prítomnosťou nezávislých premenných počas realizácie výskumu a to jednak tým, 
že počas realizácie interviewu nám zo strany reedukačného centra bola daná podmienka prítomnosti tretej osoby 
– psychologičky v miestnosti. Do úvahy berieme aj to, že niektorí respondenti napriek navodeniu raportu 
výskumníkovi nedôverovali natoľko, aby priamo opísali svoje negatívne skúsenosti, čo sa nám v korelácií s 
výskumnou vzorkou B potvrdilo. Vzhľadom na to, že s respondentkami sme pracovali dlhšiu dobu, ich odpovede 
boli otvorené a obsahovo podrobné. 
4 Prejavy sú zoradené vzostupne. 
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Tieto charakteristiky sa zároveň úmerne odzrkadlili v štruktúre sociálnych rolí, ktoré títo 

respondenti v adaptačnej skupine zastávali. Vzhľadom k tomu, že žiaden z členov skupiny 

neupozornil pedagóga alebo inú kompetentnú osobu na toto konanie, alebo neprejavili žiadnu 

podobu nesúhlasu s konaním ostatných členov skupiny voči novicovi, nepriamo sa podieľali 

na verbálnej pasívnej forme šikanovania (n=7). Z postojov respondentov vyplynulo, že 

konflikty si vedia vyriešiť aj sami medzi sebou, preto nepovažujú za dôležité upozorňovať na 

to pedagóga alebo inú kompetentnú osobu. Výnimkou bol jeden prípad, kedy sa obeť 

zdôverila pedagógovi, že zo strany ostatných členov došlo voči jej osobe k ataku. Ale 

pedagóg nedal žiadne riešenie situácie, ani neurobil nijaké opatrenie. Vo výskumnej vzorke B 

opäť dominovala verbálna aktívna priama forma šikanovania (vo všetkých troch prípadoch - 

provokovanie, nadávky zamerané na výzor, ohováranie), ktorá gradovala a vyústila do 

fyzickej aktívnej priamej formy – bitky (n=2) či už zo strany novica alebo agresora. 

Výnimkou bol jeden prípad, kedy došlo k fyzickej pasívnej priamej forme (odovzdávaní 

osobných vecí agresorovi pod nátlakom alebo pod nejakými podmienkami zo strany 

agresora). V korelácií so vzorkou A je dôležité poznamenať, že keď došlo k bitke, vždy 

nejaké členky výchovnej skupiny agresorku a novicku po chvíli oddeľovali, alebo na to 

upozornili pedagóga. V tej súvislosti je dôležité uviesť aj to, že zo strany pedagógov v prípade 

odhalenia boli uložené všetkým zúčastneným sankcie v podobe straty bodov a zákazov.  

Všetky tieto formy sa realizovali bez prítomnosti pedagógov, ale za prítomnosti 

všetkých členov skupiny v deň umiestnenia novica do reedukačného centra. Najčastejšie sa 

formy atakov praktizovali na niektorej izbe alebo v spoločných priestoroch výchovnej 

skupiny, no za podmienky, že na skupine nebol v tom okamihu prítomný pedagóg. 

 

DISKUSIA  

Výskumná práca mala za cieľ analyzovať iniciačné rituály z hľadiska toho, aké formy 

šikanovania nadobúdajú rituálne akty mladistvých v homogénnych reedukačných centrách.  

Ako sa sme sa v teoretickej časti zmienili iniciačné rituály podľa A. Van Gennepa 

(1997) patria k prechodovým rituálom, ktoré pozostávajú z ďalších troch štádií a to 

preliminárnych rituálov, liminárnych a postliminárnych rituálov. V súvislosti s podmienkami 

iniciačných rituálov vreedukačných centrách sa nemôžu všetky tieto štádia plne rozvinuť. 

Preliminárne rituály sú rituálmi odlučovania, ktoré môže, ale nemusí prebiehať v prostredí 

reedukačného centra. V tomto prípade ide skôr o vyňatie z rodiny, prevoz do reedukačného 

centra a následné formálne a administratívne opatrenia v reedukačnom centre v zmysle 
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zavedenia osobného spisu mladistvého a pod. Všetky tieto náležitosti realizujú v spojitosti 

s členmi rodiny a medzi administratívnou pracovníčkou v reedukačnom centre bez 

prítomnosti členov výchovnej skupiny. Liminárne rituály, resp. prahové predstavujú 

v ponímaní nášho výskumu konkrétne iniciačné rituálne akty, ktoré ako tvrdíme nadobúdajú 

formy šikanovania. Postliminárne rituály, tiež rituály zlúčenia, prijatia sú výsledkom 

iniciačných rituálov v zmysle socializácie mladistvého do výchovnej skupiny. V rámci tohto 

výskumu sme zistili, že k prijatiu nedôjde vždy. Jeden respondent od iniciačného rituálu 

zastával vo výchovnej skupine pozíciu šikanovanej obete, resp. obetného baránka, čo sa nám 

potvrdilo nielen počas interviewu, ale aj v sociometrickom testovaní. 

Analýzou jednotlivých foriem si dovolíme v rámci tejto výskumnej vzorky tvrdiť, že 

všetky prejavy násilia, či už verbálne alebo fyzické, aktívne alebo pasívne, napĺňali podstatu 

podmienok, na základe ktorých môžeme tvrdiť, že v rituálnych aktoch ide o formu 

šikanovania. V každom prípade išlo o prevahu sily nad obeťou a to či už v podobe fyzickej 

sily, ale aj v podobe sily, ktorá vyúsťovala z pozície v mocenskej hierarchii vo výchovnej 

skupine, čím sa naplnila prvá podmienka. I napriek tomu, že výchovná skupina je vnútorne 

hierarchicky štruktúrovaná, v skupine sú súčasne všetci jej členovia v symetrickom vzťahu, 

čím sme zároveň potvrdili piatu uvedenú podmienku. Druhú podmienku potvrdilo označenie  

novicov z oboch výskumných vzoriek (n=10) nielen fyzických, ale aj verbálnych atakov ako 

nepríjemných, urážajúcich a ponižujúcich. Obsahovou analýzou produktov činnosti 

respondentov (písomných prác - esejí) sme zistili, že respondenti (n=6) by si priali, aby boli 

medzi ostatných členov prijatí inou formou ako to prežili, a to najmä v zmysle priateľského 

postoja ostatných voči nemu. Tretiu podmienku identifikácie šikanovania (- úmysel 

bezprostredne fyzický alebo psychický ublížiť druhému) nemôžeme jednoznačne potvrdiť. Na 

túto podmienku môžeme nahliadať z dvoch uhlov. V prípade aktívneho agresora, resp. 

agresorov táto podmienka závisí najmä od osobnej charakteristiky agresora. V našom 

výskume sa nám totiž v jednom prípade vo vzorke A potvrdil v súvislosti s agresorom aj 

špecifický transfer agresivity – keďže v inom reedukačnom centre bol respondent v pozícií 

obete, v tomto už aktívne zastával pozíciu agresora s cieľom vyhnúť sa pozícií obete. 

Častokrát sme sa či už vo verbálnych, ale aj písomných výpovediach (n=9) stretávali 

v súvislosti so všetkými formami s tvrdením: „tak to tu chodí“. Preto nemôžeme preukázať 

jasný úmysel ublížiť inému a za žiadnych okolnosti ani z pohľadu ostatných neaktívnych, ale 

prítomných členov na rituálnom akte. Vo výskumnej vzorke B sa ale potvrdilo, že agresor na 

obeť verbálne útočil dovtedy, kým obeť k bitke nevyprovokoval, resp. keď novicka 

nereagovala na verbálne ataky, tak prvý prejav fyzického útoku nastal zo strany agresora. 
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Agresívne prejavy správania môžu byť samozrejmé aj výrazom úzkosti z neznámeho, nového, 

snahou potvrdiť svoje hranice a získať bezpečie. 

Z uvedeného vyplýva, že zistené podoby rituálnych aktov nadobúdajú formy 

šikanovania i keď nie vo všetkých uvedených podmienkach. Šikanovanie v ponímaní 

iniciačných rituálov nemá typické štádia šikanovania (ako sme ich uviedli podľa M. Kolářa 

(2005) a Z. Martíneka (2009)). V niektorých prípadoch sú formy šikanovania na úrovni 

prvého štádia, teda zrodu ostrakizmu, ktoré predstavuje psychické formy šikanovania. Avšak 

vyskytli sa aj prípady, kedy z tohto štádia psychických foriem šikanovania voči novicovi sa 

ataky v priebehu niekoľkých minút vystupňovali k fyzickému útoku a následnej bitke. Takýto 

útok už napĺňa podmienky druhého štádia, resp. podľa štruktúry a počtu zúčastnených, ale aj 

podľa úrovne agresie to môže byť aj tretie alebo štvrté štádium.  

Sekundárne sme sa vo výskume zamerali aj rozdiely medzi formami iniciačných 

rituálov vo vzťahu k pohlaviu. Teoretické východiská ktoré sme uviedli, či to už od A. 

Heretika (1994, 2004) alebo zahraničných autorov L. J. Siegela a B. C. Welsha (2011) sa 

nepotvrdili v našom výskume. A. Heretik tvrdí, že v ženskej kriminalite je menší výskyt 

násilných trestných činov. Podobne ako L. J. Siegel a B. C. Welsh uviedli na základe 

realizovaného výskumu, že častejšie prejavy agresivity u mladistvých sú u chlapcov než u 

dievčat. Zároveň dodávali, že rastie počet delikventných mladistvých dievčat voči 

delikventnému správaniu chlapcov v súčasnosti v Anglicku v pomere 5:1, zatiaľ čo v roku 

1960 to bol pomer 7:1 a podobný model rastu je aj v Austrálií.  

Dievčatá už od malička učia udržiavať pozitívne medziľudské vzťahy. Nebývajú 

iniciátorkami konfliktov, pretože sa obávajú, že hnev by mohol poškodiť ich vzťahy. 

V prípade provokácie alebo stresovej situácie reagujú dievčatá častejšie pocitom úzkosti, 

depresie a seba obviňovania. Naopak chlapci sú od detstva vedení k samostatnosti 

a nezávislosti, preto na prípadnú provokáciu reagujú morálnym pobúrením a odvetnými 

opatreniami. Podobné to je aj pri zvládaní stresu. Dievčatá interiorizujú svoje reakcie, ktoré sa 

prejavujú vo forme depresií a naopak chlapci svoje vnútorné prežívanie ventilujú 

delikventným správaním (Siegel, L. J.,Welsh, B. C. 2011).  

V oblasti kognície sa rozdiely v súvislosti s agresivitou a delikventným správaním 

prejavujú podľa autorov L. J. Siegela a B. C. Welsha (2011) najmä vo verbálnej stránke. 

Dievčenské verbálne znalosti (naučia sa skôr hovoriť a čítať, majú lepšiu výslovnosť a 

výbornú verbálnu schopnosť) im umožnia rozvíjať zručnosti, ktoré môžu neskôr pomôcť 

riešiť konflikty bez použitia násilia. Výnimkou je ak v procese verbálneho učenia absentuje 

dôležitá podnecujúca a usmerňujúca úloha rodiny. Keď sa dievča ocitne tvárou v tvár 
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konfliktu, s väčšou pravdepodobnosťou sa pokúsi vyjednávať alebo reagovať skôr pasívne, 

ale ak vnímajú zvýšené riziko ublíženia alebo smrti, vtedy sa dokážu brániť fyzicky.  

V oblasti utvárania osobnosti sa tiež popisujú rozdiely - chlapci sú sebavedomejší než 

dievčatá (výnimkou môžu byť osobnostné rysy, vplyv výchovy a pod.) a zameraní prevažne 

materialisticky. Dievčatá sú voči agresívnym prejavom zdržanlivejšie v morálnom zmysle, 

ktorý požaduje, aby zabránili ubližovaniu inému. Ich morálnu citlivosť môže narušiť vplyv 

rodinnej výchovy či problémov v nej alebo kultúrne odlišnosti. V súvislosti s kriminalitou sa 

u dievčat prejavuje viac sebaovládania než u chlapcov. Zistilo sa, že u dievčat, ktoré šikanujú 

je menšia pravdepodobnosť, že na rozdiel od chlapcov priznajú svoje správanie.   

Uvedené charakteristiky sa neprejavili vo výsledkoch nášho výskumu. Na základe 

výpovedí dievčat sme zistili, že pri iniciačných rituáloch vždy došlo aj k fyzickému útoku. 

Ale potvrdila sa teória, že agresorky svoje konanie v prípade riešenia situácie nikdy 

nepriznali. Tento výskyt agresie vo výchovnej skupine dievčat pravdepodobne súvisí s 

nepriaznivou rodinnou anamnézou, s narušenými rodinnými či inými sociálnymi vzťahmi. Je 

symptómom diagnostikovaných porúch správania. Považujeme za dôležite poznamenať, že vo 

výchovnej skupine dievčatá začali bijúce sa rozdeľovať, čo je jasným dôkazom ich morálnej 

citlivosti. V skupine chlapcov sa nám takisto potvrdila prítomnosť fyzickej agresie pri 

rituálnych aktoch, ale vo väčšej miere boli zastúpené verbálne aktívne formy šikanovania. 

Respondenti z tejto skupiny sa vyjadrili, že prípadne konflikty si vedia vyriešiť medzi sebou, 

čo potvrdzuje tvrdenia, že chlapci sú nezávislí a častejšie prejavujú svoju zlosť. Ich sklon 

k materializmu ako uvádzajú L. J. Siegel a B. C. Welsh (2011) sa prejavil v jednom prípade 

pri pokuse o „kšeftovanie“ s novicom a v jednom prípade krádežou. Orientácia na veci je 

jedným z dôsledkov dlhodobej psychickej deprivácie pri neuspokojovaní základných potrieb  

dieťaťa v ranom veku. V istom zmysle sa „materializmus“ prejavil aj v skupine dievčat 

v jednom prípade vo forme prisvojovania si novickiných vecí pod nátlakom alebo pod 

nejakými podmienkami zo strany agresora. Záujem o vecí u oboch pohlaví podľa nášho 

názoru pramení najmä z dôvodu obmedzených možnosti vlastníctva osobných predmetov. 

Vlastníctvo tiež dáva možnosť zastávať v štruktúre mocenskej hierarchií výchovnej skupiny 

popredné priečky, ktoré zabezpečia istú formu nedotknuteľnosti. 

Výsledky výskumu potvrdzujú význam zaoberania sa s „tajnými“ formami správania 

detí v reedukačných centrách. Ich poznanie umožní predvídať rizikové konanie a vytvoriť 

predpoklady pre iné – prijateľné formy rituálov.  
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ZHRNUTIE 

Prítomnosť iniciačných rituálnych aktov v reedukačných centrách je nepochybne 

prirodzenou súčasťou života detí a mládeže v jednotlivých výchovných skupinách. 

Nepredpokladáme, že by sa tento fakt niekedy natoľko zmenil, aby negatívne iniciačné rituály 

jednoznačne z tohto prostredia vymizli. Myslíme si však, že v zmysle humánnych prístupov 

v reedukácií by malo byť cieľom každého zariadenia hľadať možnosti minimalizácie 

ponižujúcich a inak negatívnych foriem šikanovania, ktoré musia novici v tejto krízovej 

životnej situácií absolvovať. Malo by ísť predovšetkým o systematickú pedagogickú 

intervenciu vychovávateľov, ktorí by tieto rituálne akty predvídali a jeho priebeh pripravili. 

Podľa nášho názoru by nemali čakať na vykonanie verejného iniciačného rituálu na komunite, 

ale mali by realizovať aj iniciačný rituál v prostredí výchovnej skupiny v deň, kedy bol do nej 

zaradený nový žiak a to za prítomnosti a spoluúčasti všetkých členov danej výchovnej 

skupiny. 
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