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Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá iniciačnými rituálmi v desiatich reedukačných centrách na Slovensku 

a vychádza zo širšieho výskumného projektu diplomovej práce s rovnomenným názvom. Na základe 

dotazníkového šetrenia sú prezentované prieskumné výsledky popisujúce stav realizácie iniciačných 

rituálov v reedukačných centrách, ale aj ich obsahovú analýzu. Výsledky prieskumného šetrenia 

poukazujú na ich realizáciu predovšetkým na verejnej úrovni v rámci terapeuticko-výchovných 

komunít, avšak uţ menej na súkromnej úrovni v kruhu výchovnej skupiny. Vzhľadom k tomu, ţe táto 

problematika nie je dostatočne odborne rozpracovaná, popisujeme a evalvujeme schémy 

iniciačných rituálov na verejnej a súkromnej úrovni. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť 

odbornej verejnosti na tento aspekt adaptačného procesu jedincov, ale aj senzibilizovať odborných 

pracovníkov pre potrebu ich aplikácie v reedukačnej praxi.   
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Abstract 

Article deals with initiation rituals in ten re-education centers in Slovakia and it is based on wider 

research project of thesis with the eponymous title. Research results describing implementation of 

initiation rituals in re-education centers that are presented are based on questionnaire survey and 

also their contend analysis. The results of research investigation have pointed their 

implementation mainly on the public level within therapeutic-educational communities, but less on 

the private level, in the educational circle.  Due to the lack of sufficient research attention, we 

describe and evaluate scheme of initiation rituals at public level and at the private level. The aim 

of contribution is a priori draws the attention of the professional public to this aspect of the 

adaptation process of individuals, but also to sensitize professionals need for their applications in 

re-education practice. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

Aj napriek tomu, ņe v posledných rokoch registrujeme rozvoj rituálnych etnografických 

ńtúdií aj v oblasti pedagogických vied na teoretickej či empirickej úrovni (napr. Lemeńová, 2006; 

Kańčák, 2003-2010; Závodyová, 2011), v kontexte ńpeciálnych výchovných zariadení rituálne 

ńtúdie doposiaľ nemajú tradíciu. S neempirický dokumentovanými postrehmi týkajúcimi sa kultúry 

a rituálov ńpeciálnych výchovných zariadení
1
 sa stretávame v publikáciách Ńkovieru (2008, 2010) 

a čiastočne Lábatha (2004). Z toho dôvodu sa v oblasti etnologických otázok v spleti výskumných 

preferencií a teoretických sústav otvára prieskumný problém: „Aké sú iniciačné rituály 

v reedukačných centrách?―. Predloņený príspevok je preto snahou o objasnenie tejto otázky.   

Ak je reč o iniciačných rituáloch, je nutné najskôr objasniť samotný pojem, pretoņe od toho 

sa odvíjajú ďalńie teoretické a praktické súvislosti. Iniciačný rituál je slovným spojením, ktoré má 

svoj etymologický pôvod v latinských slovách „initiãtiõn― a „ritus―. Zatiaľ čo „initiãtiõn― znamená 

začiatok alebo zasvätenie, „ritus― predstavuje slávnosť, zvyklosť, obrad alebo ceremoniál. 

Vńeobecne sa pod iniciáciou
2
 podľa Eliade (2004, s. 4) chápe súhrn rituálov alebo ústnych naučení, 

po ktorých nasleduje zásadná zmena obdobia ņivota alebo náboņenského či sociálneho statusu 

osoby, ktorá ju podstupuje. Iniciačným rituálom v reedukačnom centre potom rozumieme 

vychádzajúc z definície pedagogického slovníka ako „rituálny proces, ktorým jedinec prijíma novú 

sociálnu pozíciu― (Prŧcha, Walterová, Mareń, 1995, s. 86). 

Iniciačné rituály sú charakteristickým prejavom preņívania a konania society uņ od čias 

primitívnych archaických spoločnosti, ktoré sa v istých modifikáciách zachovávajú po celé stáročia 

v spoločenských súvislostiach. Obdobne je to aj v kontexte etopedickej histórie. Rituály a slávnosti 

boli súčasťou systému prevýchovy Makarenka v kolónií Maxima Gorkého (1920), či komune 

Derņinského (1927 - 1935), ktorý ich zaviedol s cieľom budovania identity a spolupatričnosti 

spoločenstva i prijímania nového komunarda. Ako uvádzajú Kratochvíl (1979, s. 74), Skála a kol. 

(1987, In: Labáth, 2004, s. 91), Komárik (1999, s. 165) a Ńkoviera (2008, s. 66) rituály a tradície 

dodnes patria k tradičným prístupom rezidenciálnych inńtitúcií
3
, ktoré „povyńujú― situácie na 

slávnosť. Preto v tejto súvislosti hovorí Kolář (2005, s. 150) o ich „zakorenenosti― v reedukačných 

centrách. Obdobne je to aj v zahraničí. Americká reedukačná asociácia povaņuje slávnosti a rituály 

                                                 
1
 predovńetkým z diagnostických centier 

2
 Iniciácia je v etnografických súvislostiach jazykovým ekvivalentom slovného spojenia iniciačný rituál.  

3
 reedukačné centrum je typom rezidenciálnej inńtitúcie. 
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za jeden zo svojich reedukačných princípov
1
, prostredníctvom ktorých zavádza do procesu 

reedukácie pravidlá, stabilitu a dôveru (Hobbs, 1982, In: Cantrell, Cantrell, 2002). Ako uvádza 

Fryová
2
 (2011) význam rituálov v procese reedukácie spočíva v umoņņovaní bezproblémového 

vstupu nových detí, zniņovaní úzkosti a podporovaní ľahńej asimilácie dieťaťa bez ohľadu na jeho 

predchádzajúce návyky a normy. Rituály vńak v sebe zahŕņajú ńirńie spektrum významov. O 

význame rituálov vo vńeobecnosti pojednávajú Frazer (1994), Kaufmannová-Huberová (1998), 

Novotná (2003), Turner (2004), Kalina (2008) a Ńkoviera (2008). Pre úspornosť sme poznatky 

autorov zhrnuli a upravili na kontext reedukačných centier. Význam iniciačných rituálov v 

reedukačných centrách spočíva v: 

- podpore odpútavania sa od dočasného spôsobu ņivota, 

- napomáhaní pri spracovaní náročných ņivotných situácií prekonaním strachu a neistoty  

  (umiestnenia do reedukačného centra), 

- dodávaní „sily― k prekonaniu osobnej krízy, 

- poskytovaní pocitu bezpečia, 

- posilņovaní sebadôvery, 

- plnení významnej integračnej funkcie, 

- uľahčovaní kontaktu s rovesníkmi či členmi novej spoločnosti, 

- podnecovaní, podporovaní, stmeľovaní a utvrdzovaní členov society, 

- nadobúdaní pocitu spolupatričnosti a ukotvenia v novej societe i novom spôsobe ņivota, 

- udrņaní a upevnení normatívneho správania členov society, 

- vymedzovaní vzťahov nadradenosti a podriadenosti, 

- zniņovaní rizika vzniku anómie
3
, pretoņe sústreďujú členov skupiny okolo   

nespochybņovaných spoločných hodnôt a posilņujú platnosť stanovených noriem. 

 

Význam iniciačných rituálov posilņujú svojimi významami aj symboly, piesne či hymny 

(Kratochvíl, 1979, s. 74), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rituálnych schém. Rituálna pieseņ, 

resp. hymna jednak umoņņuje participáciu vńetkých členov na rituály, a zároveņ „ņivá― hudba a 

spev sú podstatnými podpornými prvkami pseudo-sakrálnosti rituálu a dramaturgie komunity. 

Posilņovanie návyku spoločne spievať a reńpektovanie rytmu a melódie podľa Ńkovieru (2008, s. 

                                                 
1
 12 princípov reedukácie reprezentujúcich jej filozofiu bolo stanovených Nicolasom Hobbsom v roku 1982, 

kedy bola americká reedukačná asociácia (AREA) zaloņená, a v tom istom roku aj publikovaných v jeho diele The 

Troubled and Troubling Child. 
2
 Susan R. Fry, LPC, LSW, výkonná riaditeľka Stepping Stones, Inc. Lavalette, WV 

3
 anómia je stav rozkladu sociálneho poriadku, morálnych a kultúrnych noriem; stavu nedostatočnej sociálnej 

integrácie indivídua spojeného s pocitom osamelosti, bezmocnosti, so sociálnymi konfliktami a i. 
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70) vedie i k upevņovaniu skupinovej kohézie a identity, ako aj k sebaregulácií jednotlivca. 

Samotný spev ako prostriedok ńpeciálnej výchovy hudbou má okrem uvedeného aj priaznivé 

fyziologické účinky na organizmus jedincov. Naproti tomu symboly (napr. včielka, Ńťastenka, ruņa 

a pod.) vyjadrujú isté posolstvo, ktoré sa viaņe na danú situáciu
1
 (Ńkoviera, ibidem). V kontexte 

iniciácií symboly primárne podporujú integračnú funkciu. Vedľajńím negatívnym účinkom 

symbolov v iniciáciách môņe byť jeho degradačný účinok
2
. Napríklad tým, ņe novic musí nosiť 

nejaký symbol, ktorý je príznačný len pre novica, môņe jeho postavenie v skupine znevýhodņovať 

a teda aj sťaņovať proces adaptácie. Z toho dôvodu je dôleņité dbať na ich vhodné a citlivé 

pouņívanie v rituálnych schémach. 

Jednotlivé spoločenstvá si vytvárajú vlastné formy a schémy rituálov. Za základné formy 

akýchkoľvek rituálov môņeme podľa Fulghuma (2000, s. 16) povaņovať verejné, súkromné a tajné 

rituály. Uvedené úrovne rituálov sa pritom podľa autora často prelínajú a môņu byť organizované 

alebo spontánne. Obdobnú klasifikáciu foriem iniciačných rituálov môņeme aplikovať aj na 

prostredie reedukačného centra. Verejné iniciačné rituály prebiehajú spravidla počas terapeuticko-

výchovnej komunity
3
, ktorá sa realizuje raz týņdenne. Gjuričová a Kubička (2003, s. 71) zastávajú 

názor ņe i samotná terapeuticko-výchovná komunita svojím ńpecifickým charakterom a dynamikou 

nadobúda rituálnu podobu, dokonca De Leon (2001, In: Kalina, 2008, s. 119) ju v tejto súvislosti 

označuje za „vysoko ritualizované prostredie“. Ako je nám vńak z praxe známe realizácia 

verejných iniciačných rituálov sa z dôvodu reņimových opatrení v niektorých zariadeniach počas 

prázdnin nekoná, aj napriek tomu, ņe deti a mladiství sú do reedukačných centier prijímaní 

celoročne. Kompenzácia verejných iniciačných rituálov sa nerealizuje ani s časovým odstupom, i 

keď uznávame, ņe je prinajmenńom diskutabilné, či by iniciačný rituál po istej dobe pobytu 

mladistvého eńte napĺņal svoje primárne poslanie a zmysel. Schémy iniciačných rituálov sa v 

jednotlivých reedukačných centrách prejavujú mnohorakosťou, ktorá závisí jednak od tradície 

a kultúry reedukačného centra, ako aj od inovatívnych trendov personálu, ktorý ju kreuje. Verejný 

iniciačný rituál by mal predchádzať súkromnému iniciačnému rituálu. Avńak s prihliadnutím na to, 

ņe terapeuticko-výchovná komunita na úrovni celého zariadenia sa realizuje spravidla raz v týņdni, 

prvotná iniciácia novica v praxi často prebieha počas súkromného rituálu v kruhu členov „jeho― 

skupiny pod vedením vychovávateľa. Vzhľadom na to, ņe súkromný iniciačný rituál je réņií 

                                                 
1
 napríklad príchod jedinca do zariadenia, odmena za vzorné plnenie povinnosti pri týņdennom vyhodnocovaní, odchod 

jedinca zo zariadenia  
2
 Degradačný účinok smeruje k oslabeniu jedinečnosti. Význam indivídua je potlačovaný, čo umoņņuje 

„prelomenie― osobného priestoru a vytvára vhodné podmienky pre ńikanovanie. (Kolář, 2005, s. 152). 
3
 Terapeuticko-výchovnú komunitu definuje A. Ńkoviera (2008, s. 67) ako pravidelne sa opakujúce stretnutie vńetkých 

detí a personálu zariadenia. 
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vychovávateľa, v praxi môņe existovať aj v rámci jedného zariadenia mnoho jeho nuáns. Tajné 

rituály prebiehajú na úrovni rovesníckej interakcie vo výchovnej skupine a taktieņ môņu mať 

rozličnú podobu, od vzájomných rozhovorov aņ po rôzne skúńky podmieņujúce prijatie novica do 

skupiny. 

Ako sme uviedli v rámci významov rituálov, podoby jednotlivých úrovni rituálov môņu 

významne interferovať adaptáciu novica v reedukačnom centre, jeho sociálnu pozíciu, charakter 

vzájomné interakcie ako aj celkovú úspeńnosť procesu reedukácie. Z toho dôvodu sme si za cieľ 

príspevku stanovili popísať a analyzovať aktuálne podoby rituálnych schém iniciácií 

v reedukačných centrách ako jedného aspektu adaptačného procesu jedincov v reedukačnom 

centre, a súčasne senzibilizovať odborných pracovníkov pre potrebu ich aplikácie v reedukačnej 

praxi. 

 

METODOLOGIA PRIESKUMU  

Prieskum bol realizovaný v rámci ńirńieho výskumného projektu diplomovej práce 

s názvom Iniciačné rituály v reedukačných centrách v období jún aņ október 2012. Cieľom 

prieskumného ńetrenia bola deskripcia a analýza iniciačných rituálov na verejnej a súkromnej 

úrovni v reedukačných centrách. Stanovený cieľ bol dosiahnutý kvantitatívno-kvalitatívne 

orientovaným výskumným ńetrením. Pre účely zberu dát bol pouņitý nami kreovaný dotazník, 

ktorého cieľom bolo v prvej časti zistiť, akú podobu nadobúdajú schémy verejných iniciačných 

rituálov v reedukačných centrách, kto je jeho autorom, ako dlho sa v zariadení realizuje, ako aj 

plánované zmeny rituálu. V druhej časti sme sa zamerali na skúmanie stavu realizácie súkromných 

rituálov a ich schému. Dotazník bol určený pre riaditeľov, psychológov alebo liečebných 

pedagógov v reedukačných centrách v závislosti od toho, kto iniciačný rituál vedie. Je anonymný a 

obsahuje 3 otvorené a 5 polouzavretých poloņiek. Dotazníky boli respondentom administrované 

v printovej podobe prostredníctvom listových zásielok s návratkami na adresy vńetkých 

reedukačných centier na Slovensku. Pred dotazníkovým ńetrením bol nástroj overený depistáņou 

v dvoch reedukačných centrách na východnom Slovensku. Vzhľadom na to, ņe nástroj si na 

základe depistáņe nevyņadoval ņiadne úpravy, do výskumného súboru sme zahrnuli aj zúčastnené 

dve reedukačné centrá. Pouņili sme semi-anonymnú formu prieskumu, to znamená, ņe 

anonymizujeme informácie poskytované jednotlivými reedukačnými centrami vo vzťahu ich 

právnej subjektivite. 
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VÝSLEDKY PRIESKUMU  

V rámci skúmania verejných a súkromných iniciačných rituálov sme prostredníctvom 

dotazníka oslovili vńetkých 14 reedukačných centier
1
 na Slovensku. Z administrácie 14 dotazníkov 

bola 71,4 % návratnosť, čo predstavuje 10 vyplnených dotazníkov. Z dôvodu prehľadnosti 

uvedieme výsledky verejných a súkromných iniciačných rituálov diferencovane. 

 

Výsledky verejných iniciačných rituálov 

Výsledky prieskumného ńetrenia preukázali, ņe verejné iniciačné rituály realizuje kaņdé 

z participujúcich zariadení (n=10, t.j. 100%). Cieľom prvej otvorenej otázky bolo zistiť priebeh 

aktu verejného iniciačného rituálu v danom zariadení. Na základe odpovedí sme pri 

vyhodnocovaní najskôr hľadali spoločné a rozdielne prvky v popisoch verejných iniciačných 

rituálov, z ktorých sme následne získali dve kategórie javov v rámci verejných iniciácií, a to 

verbálne a fyzické akty. V rámci týchto kategórií sme analýzou vytýčili aj niekoľko 

signifikantných tém, ktorých prehľad uvádzame v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1 Kategórie javov vo verejných iniciačných rituáloch 

Kategórie javov Početnosť 
Relatívna 

početnosť 

Verbálne akty   

- predstavenie novica vedúcim komunity 7 70 % 

- predstavenie sa novica 6 60 % 

- príhovor vedúceho komunity 4 40 % 

- spev piesne 4 40 % 

- moņnosť kladenia otázok novicovi zo strany ostatných 

prítomných na komunite 
3 30 % 

                                                 
1
 Pri vyhodnocovaní nerozlińujeme, či ide o reedukačné centra pre deti, pre mládeņ či pre maloleté matky 

s deťmi. Iniciačné rituály by sa mali vyskytovať v týchto zariadeniach bez rozdielu na ich vekovú 

ńpecifikáciu. 
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Fyzické akty   

- podanie ruky vedúceho komunity s novicom 2 20 % 

- zońmyknutie sa na lavičke a následne vystúpenie po nej 1 10 % 

- podarovanie spomienkového predmetu 1 10 % 

 

V ďalńej poloņke sme zisťovali, kto je autorom uvedeného aktu iniciačného rituálu. Viac 

neņ polovica respondentov (n=6; t.j. 60 %) uviedla, ņe autorom je riaditeľ zariadenia. V 30 % 

(n=3) je autorom rituálu vedúci výchovy. Dve zariadenia, čo predstavuje 20 % uviedli, ņe autorom 

je psychológ zariadenia a v jednom zariadení (t.j. 10 %) vznikol akt verejného iniciačného rituálu 

na základe dohody vńetkých členov podieľajúcich sa na realizovaní reedukácie. Ďalńie dve 

zariadenia v rámci moņnosti dopísania vlastnej odpovede uviedli, ņe autorom aktu iniciačného 

rituálu je ten, kto komunitu vedie. Keďņe odpoveď, resp. pracovná pozícia vedúceho komunity 

nebola respondentmi bliņńie ńpecifikovaná, pri tejto odpovedi sa môņeme domnievať, ņe iniciačný 

rituál v daných zariadeniach nemá pevne stanovený priebeh a jeho realizácia je improvizačná. 

Jedno zariadenie v rámci doplņujúcej odpovede uviedlo (t.j. 10 %), ņe pôvodný autor tohto aktu im 

nie je známy a vykonávajú ho podľa dlhoročnej tradície zariadenia. 

K zisteniu dĺņky realizácie uvedeného aktu iniciačného rituálu smerovala v poradí tretia 

uzavretá poloņka dotazníka. V Tabuľke 2 uvádzame prehľad dĺņky realizácie iniciačného rituálu 

v jednotlivých zariadeniach.  

 

Tabuľka 2 Dĺņka realizácie aktu verejného iniciačného rituálu v zariadení 

Dĺţka realizácie aktu 

iniciačného rituálu 
Početnosť Relatívna početnosť 

- rok 0 0 % 

- 10 rokov 1 10 % 

- od doby zriadenia      

(patrí medzi tradície 

RC) 

9 90 % 

Spolu  10 100 % 
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Podľa nańich zistení aņ 90 % (n=9) zariadení uvedený akt iniciačného rituálu povaņuje za 

tradície zariadenia a realizujú ho dlhodobo. Aj táto skutočnosť môņe byť dôvodom, prečo na 

nasledujúcu otázku týkajúcu sa plánovanej zmeny aktu iniciačného rituálu vńetky zariadenia 

zhodne uviedli (n=10, t.j. 100 %), ņe v najbliņńej dobe ņiadnu zmenu v realizovanom akte 

neplánujú. Povzbudzujúcim dodatkom jedného zariadenia bolo, ņe sa nebránia eventuálnej 

navrhovanej zmene.  

Posledná otázka týkajúca sa verejných iniciačných rituálov bola zameraná na posudzovanie 

zmyslu realizácie iniciačných rituálov na verejnej komunite v reedukačnom centre. 90 % zariadení 

(n=9) zastáva obdobný názor aký nachádzame v odborných zdrojoch, a to, ņe iniciačný rituál 

napomáha adaptácií a socializácií novica v zariadení. Ako dodalo jedno zariadenie iniciačný rituál 

taktieņ „zdôrazňuje šancu a príleţitosť zmeniť sa, ale aj zodpovednosť komunity za výsledky člena 

– jednotlivca“. Jedno zariadenie (t.j. 10 %) v realizovaní verejného iniciačného rituálu vidí len 

potrebu spoločenských konvencií.  

 

Výsledky súkromných iniciačných rituálov 

V úvode si pripomeņme, ņe súkromný iniciačný rituál sa na rozdiel od verejného 

iniciačného rituálu vykonáva v uņńom kruhu, t.j. iba za účasti členov výchovnej skupiny, do ktorej 

je novic zaradený a pod vedením vychovávateľa. Skúmanie súčasného stavu realizácie 

súkromných iniciačných rituálov v reedukačných centrách ukázalo, ņe 70 % (n=7) z celkového 

počtu zariadení (n=10), ktoré na prieskume participovali túto úroveņ iniciačných rituálov realizujú. 

Naproti tomu 30 % zariadení (n=3) súkromné iniciačné rituály nepraktizuje vôbec. V nadväznosti 

na praktizovanie súkromných iniciačných rituálov sme sa pýtali na priebeh aktu súkromného 

iniciačného rituálu. Vzhľadom na to, ņe ińlo o otvorenú otázku, tak, ako aj pri verejných 

iniciačných rituáloch, aj tu sme pri vyhodnocovaní stanovili dve kategórie javov – tento krát vo 

vzťahu k vychovávateľovi a vo vzťahu k ostatným členom výchovnej skupiny, ktoré uvádzame 

v nasledujúcej tabuľke.  

 

Tabuľka 3 Kategórie javov v súkromných iniciačných rituáloch 

Kategórie javov Početnosť Relatívna početnosť 

Vo vzťahu k vychovávateľovi   

- slovné privítanie 3 30 % 

- povzbudenie 2 20 % 
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- oboznámenie:  

1. so skupinovými pravidlami  
6 60 % 

2. s hodnotením  1 10 % 

Vo vzťahu k členom výchovnej skupiny   

- bliņńie zoznámenie sa 6 60 % 

- skupinová komunita 1 10 % 

 

Z uvedených kategórií vyplýva, ņe realizácia týchto aktov vychádza primárne (t.j. v 60 %) 

z potreby spoločného osobného zoznámenia sa členov výchovnej skupiny a sekundárne 

z pragmatických organizačných potrieb pri prijatí novica do zariadenia
1
. Vo vzťahu k 

vychovávateľovi sa v dvoch prípadoch vyskytlo aj slovné povzbudenie novica. Jedno zariadenie 

uviedlo, ņe realizuje rituál formou skupinovej komunity so situačne cielenými skupinovými 

aktivitami a hrami, ktoré podporujú adaptáciu novica, ako aj budovanie pozitívnych 

interpersonálnych vzťahov medzi členmi skupiny a novicom.  

Zhodujeme sa s doplņujúcim tvrdením jedného zariadenia, ņe forma aktu súkromného 

iniciačného rituálu v zariadení závisí od dĺņky praxe vychovávateľa. A to analogicky, či ide 

o začínajúceho vychovávateľa alebo vychovávateľa s dlhoročnou praxou. Na jednej strane 

u začínajúceho vychovávateľa predpokladáme, ņe má aktuálny odborný prehľad o trendoch 

súčasnej reedukácie a pod vplyvom profesijného entuziazmu zavádza v praxi inovatívne prvky 

reedukácie (napr. zo zahraničia a pod.). Na strane druhej začínajúci vychovávateľ pri nástupe do 

práce, zvláńť takéhoto charakteru podlieha mnohým sklamaniam z nenaplnených očakávaní, 

nadmerných poņiadaviek a v konečnom dôsledku moņno aj z nedostatočného ohodnotenia. 

Vychovávateľ s niekoľkoročnou praxou naproti tomu môņe byť poznačený burn-out syndrómom, 

ktorý je v tejto profesií frekventovaný a z toho dôvodu v praxi dodrņiava len nutné reņimové prvky 

reedukácie. Na druhej strane, jeho bohaté odborné skúsenosti z praxe plné takmer overených 

postupov reedukácie a v rámci nich aj iniciačných rituálov môņu byť pri reedukácií novica veľkým 

benefitom.  

 

DISKUSIA  

Analýzou verejných rituálnych schém zisťujeme, ņe najväčńie zastúpenie (70%) má 

predstavenie novica vedúcim komunity, ktoré je sprevádzané aktom vyvolania a predstúpenia 

novica do priestoru pred vńetkých účastníkov komunity. Uvedený akt vyvolania novica spočíva v 

                                                 
1
 Oboznámenie s pravidlami, poriadkom a hodnotením. 
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prečítaní mena a priezviska novica, pričom dochádza k slávnostnej premene funkcie mena. Meno v 

tomto kontexte uņ neostáva tak ako doposiaľ len prvkom osobnej intimity, ale nadobúda aj verejné 

a inńtitucionálne súvislosti, ktoré sa budú v priebehu pobytu novica uplatņovať. Bourdieu (1990, s. 

87) vyvolávanie po mene označuje ako rituál ustanovenia novej identity jedinca, v nańom prípade 

ide o identitu člena reedukačného centra, čím sa podporuje integračná funkcia rituálu. 

Obohacovanie novej identity jedinca o prirodzenú jedinečnosť sa v 60 % zariadení realizuje 

prostredníctvom poskytnutia priestoru novicovi pre vlastnú prezentáciu (záujmy a pod.). Súčasťou 

schém iniciačných rituálov boli v 40 % zariadení aj príhovory. Svojim familiárnym a prosociálnym 

charakterom verejnou verbalizáciou iniciujú prísluńnosť novica k societe prostredníctvom získania 

statusu regulárneho člena kolektívu. Charakter familiárnosti v rituáloch nadobúdal v dvoch 

zariadeniach aj performatívnu formu v podobe podania si ruky vedúceho komunity s novicom. V 

tomto akte nachádzame významové presahy s gestikou a pôvodným zmyslom podania ruky, ktorý 

uvádza Lewis (1989, s. 112). Podľa autora si ľudia začali podávať svoje prázdne dominantné ruky 

s cieľom ukázať, ņe nie sú ozbrojení, čím jasne prejavili voči druhej osobe svoje priateľské 

úmysly. Obdobne môņeme charakterizovať aj tento priateľský a familiárny akt zo strany vedúceho 

komunity ako zástupcu zariadenia, ktorý jednak deklaruje akceptáciu dieťaťa, resp. mladistvého 

ako jedinečnú a hodnotnú bytosť a zároveņ je prejavom intímnejńieho kontaktu i výrazom 

vzájomnej participácie a kooperácie pri dosahovaní reedukácie. V 30 % zariadenia pri tejto 

príleņitosti poskytujú členom komunity – klientom reedukačného centra moņnosť klásť novicovi 

otázky. Pri tomto prvku aktu iniciačného rituálu sa dostávame sa do rozporu s tvrdením, ktoré 

uvádza Audehm (2007, s. 47), ņe rituály sa pouņívajú v situáciách, kde nemoņno riskovať 

komunikáciu. Dôvodom je značné riziko sociálnej anómie, ktorá by mohla v konečnom dôsledku 

ohroziť stabilitu spoločenstva. S týmto postulátom súhlasíme. Podľa nańich skúsenosti jedným z 

dôvodov je aj skutočnosť, ņe v obecenstve sa takmer vņdy nájde jedinec, ktorý vyuņije tento 

priestor na upútanie pozornosti na svoju osobu v podobe nevhodných poznámok či verejného 

zosmieńnenia novica. Everhart (1983, s. 109) v tejto súvislosti uvádza, ņe v období adolescencie je 

schopnosť niekoho vtipne uraziť „univerzálna konštitučná hodnota kamarátstva―. V takomto 

ponímaní aj táto súčasť aktu iniciačného rituálu môņe plniť ńpecifickú podobu integračnej funkcie 

iniciácií zo strany členov komunity. Otázne je vńak ako takúto reakciu bude hodnotiť novic a ako 

na ņu bude reagovať. V kaņdom prípade poskytnutie priestoru pre komunikáciu predstavuje značne 

riziko znehodnotenia významu iniciácií, a to najmä v zmysle uľahčovania kontaktu s rovesníkmi či 

členmi novej spoločnosti, podpory spracovania náročných ņivotných situácií, poskytovania pocitu 

bezpečia a posilņovania sebadôvery novica. Aj z tohto dôvodu sa v teórií do významového 
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popredia iniciačného rituálu dostáva telesná performácia, ktorá kompenzuje prvoplánovú 

komunikatívnu funkciu rituálov prostredníctvom sprostredkovania vedenia „in actu―, t.j. vedenia v 

konaní. Zo vzorky skúmaných reedukačných centier performatívnu silu verejného iniciačného 

rituálu uprednostnilo iba jedno zariadenie. Vzhľadom na ńpecifickosť rituálu uvedieme jeho 

kompletný opis: „Vedúci komunity vyzve novica, aby sa predstavil – meno, priezvisko, vek, odkiaľ 

prišiel a záľuby. Následne sa vytvára prostredie na realizáciu rituálu a novicovi je v priebehu toho 

vysvetlený iniciačný rituál. Novic si najskôr sadá na šikmú drevenú lavičku, po ktorej sa zošmykne. 

Táto lavička symbolizuje šikmú plochu, po ktorej sa novic dostal do reedukačného centra. Na konci 

sa postaví, dostane symbolický trest – prakerom na zadok za všetko zlé, čo doteraz urobil. Potom 

pomocou 2 vybraných členov komunity (tí, ktorí na predošlej komunite dostali ruţu – teda boli 

pochválení), ktorí ho drţia za ruky, vystupuje novic po tej istej lavičke krokom nahor. Tento výstup 

za pomoci ostatných (uţ plnohodnotných členov RC) predstavuje návrat do normálneho ţivota.“ 

Popísaný rituál má podľa náńho názoru svojim rituálnym aranņmánom zjavný charakter 

teatrálnosti, ktorý ale efektívne zintenzívņuje jeho prirodzenú sakrálnosť a transcendentálnosť. 

Význam tohto rituálu vo vzťahu k novicovi spočíva v princípe odosobnenia a telesnej 

ovládateľnosti, ktoré Kańčák (2010, s. 142) povaņuje za podstatné predpoklady bezproblémovej 

adaptability na nastávajúci sociálny stav. Performativita je počas aktu synchrónne sprevádzaná a 

podporovaná verbálnymi proklamáciami, ktoré zdôrazņujú významovosť prechodu z rodinného 

prostredia do ústavnej starostlivosti. I keď poukazuje aj na príčiny umiestnenia novica do ústavnej 

starostlivosti, prioritne smeruje k vyzdvihnutiu perspektívnosti nového začiatku novica, ktorá 

zároveņ koreńponduje s cieľmi humanistického prístupu v procese reedukácie. Významným 

prvkom pri premene na „nového človeka― je aj prítomnosť zasvätených – reprezentantov 

pozitívnych pokrokov v reedukácií. Aktívna účasť starńích členov zariadenia je svojou 

performatívnou dimenziou kľúčová predovńetkým v podobe ochoty vzájomnej pomoci, čím sa 

upevņuje familiárna atmosféra, ktorá bola nastolená uņ počas príhovoru vedúceho komunity. 

Ńpecifickosť výberu pomocníkov predstavuje pre novica nielen nasledovaniahodné vzory, ale 

najmä prísľub zvládnuteľnosti a moņnosti ņivotnej konverzie. 

40% reedukačných zariadení zavrńuje akt verejného iniciačného rituálu spevom spoločnej 

piesne ostatnými účastníkmi komunity. Ako sme uviedli v teoretických východiskách spoločný 

spev podľa Ńkovieru (2008, s. 70) na skupinovej úrovni upevņuje kohéziu a identitu, a zároveņ na 

individuálnej úrovni napomáha k budovaniu sebaregulácie jednotlivca a pozitívne pôsobí na 

ľudský organizmus. Z etnologického hľadiska je spev – spoločné vystúpenie – tradičným 

prostriedkom produkujúcim spoločenstvo. Súvislosti s uplatņovaním spevu vo verejných 
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iniciačných rituáloch môņeme nájsť aj s iniciačnými rituálmi archaických a primitívnych 

spoločnosti, ktoré spev dopĺņali aj rituálnym tancom. 

Verbálne formy iniciačných aktov boli v jednom zariadení zavŕńené podarovaním 

spomienkového predmetu (kľúčenky). Ten v schéme aktu verejného iniciačného rituálu 

predstavuje symbol, ktorý podľa náńho názoru taktieņ podporuje jeho integračnú funkciu. Jeho 

prijatím a pouņívaním (napr. v súvislosti s kľúčom patriacim jeho osobnej skrini) sa zároveņ 

nastoľuje aj rovnoprávnosť mladistvých v zariadení za podmienky, ņe kľúčenku budú pouņívať 

vńetci, resp. väčńina klientov zariadenia. 

Na základe uvedenej analýzy môņeme tvrdiť, ņe v súčasnosti aplikované verejné iniciačné 

rituály sú v procese reedukácie efektívne vyuņívané a v ich schémach nenachádzame ņiadne 

výrazné nedostatky. 

Súkromné iniciačné rituály v praxi často predchádzajú verejným iniciačným rituálom a 

nasledujú takmer bezprostredne po príchode novica do reedukačného centra, preto zohrávajú 

v rámci adaptácie novica významnejńiu úlohu. V aktoch súkromných iniciačných rituálov mala 

najväčńie percentuálne zastúpenie kategória vo vzťahu k členom výchovnej skupiny. V rámci nej 

dominovala potreba bliņńieho vzájomného zoznámenia sa členov skupiny. Obdobne ako v rámci 

verejných iniciačných rituálov, aj tu dochádza k predstaveniu novica, avńak na rozdiel od 

verejných rituálov, tu sa uņ sprístupņuje aj komunikačná stránka rituálu. Komunikácia nadobúda 

skôr spontánny a prirodzený charakter verbálnej interakcie. Privítanie a zoznamovanie sa členov, 

ako aj vychovávateľa s novicom je efektívne predovńetkým telesnou angaņovanosťou 

(performativitou) jeho participantov, ktorou je verbálna interakcia sprevádzaná. Vychovávateľ a 

mladiství sa pri súkromnom iniciačnom rituály dostávajú do fyzickej blízkosti, čo im umoņņuje 

nadviazať vzájomný očný kontakt, ktorý je dôleņitým prvkom pri verbálnej komunikácií, a 

obzvláńť pri spoznávaní sa. J. Zirfas (2004, s. 63) v tejto súvislosti dokonca tvrdí, ņe v nańom 

prípade v prostredí skupiny sa intimitou, sprístupnením komunikácie a spoločnými aktivitami 

koriguje „ideologické zavádzanie― verejnej iniciácie.  

V komunikácií sa súčasne integrujú aj prejavy z druhej kategórie identifikovanej v 

súkromných iniciačných rituáloch, a to vo vzťahu k vychovávateľovi. V rámci rituálu 30 % 

vychovávateľov novica privítalo a v 20 % vychovávateľov novicov aj morálne podporilo formou 

slovného povzbudenia. Týmto intímnejńím charakterom komunikácie v úzkom kruhu členov 

skupiny sa podporuje nielen uņ toľko krát uvádzaná integračná funkcia na úrovni skupiny, ale aj 

familiárna symbolika iniciačných rituálov. Súčasne sa vo vzťahu k vńetkým členom skupiny 

buduje nová societa, vyjasņuje sa status novica a taktieņ sa kladú základy skupinovej kohézie. V 
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súvislosti s vytváraním novej society je dôleņité uviesť, ņe výsledky prieskumu preukázali, ņe 

súčasťou iniciačných aktov bolo okrem nutného oboznámenia novica s novým ņivotným 

prostredím
1
 taktieņ oboznámenie s pravidlami skupiny (60 %) a s hodnotením (10 %). Tie môņeme 

klasifikovať ako ńpecifické verbálne iniciačné stratégie zosobņujúce reedukačnú normativitu, ktoré 

vedú k proklamácií hodnôt a pravidiel society, do ktorej novic vstupuje. Pevne stanovenými 

pravidlami sa legitimizuje platnosť formálnej sociálnej skupiny a pravidlami hodnotenia zároveņ aj 

reedukačné a resocializačné poslanie v ņivote novica. Tým sa súčasne iniciuje aj prirodzená 

ńtrukturálna podobnosť s inńtitucionálnym a právnym systémom, ktorý spočíva nielen v 

uplatņovaní vlastných práv, ale aj v zodpovednosti za svoje konanie a prijatia z nich vyplývajúcich 

dôsledkov, ktoré v jeho pôvodnom ņivotnom prostredí neboli dôsledne uplatņované, resp. 

nedosahovali účinok. Len jedno zariadenie
2
 uviedlo, ņe v rámci súkromného iniciačného rituálu 

vychovávateľ okrem integračnej komunikácie aplikuje aj „situačne cielené hry a skupinové 

aktivity―. Ich aplikáciu povaņujeme zo strany vychovávateľa za maximálne vhodnú, v rámci 

iniciačných rituálov priam aņ ņiadanú. Keďņe nám nie je zrejmé, o aké konkrétne aktivity ińlo, pri 

ich čiastočnej interpretácií budeme vychádzať zo zamerania aktivít psychológa Z. Ńimanovského 

(2002), ktorý sa na rôzne typy aktivít pri práci s deťmi a mladistvými v časti svojej publikačnej 

činnosti zameral. Vychádzajúc z uvedeného pomenovania situačne cielené hry a skupinové aktivity 

predpokladáme, ņe ich cieľom bude najmä podpora interakcie, vzájomnej súhry, budovania 

pozitívnych medziľudských vzťahov, eventuálne kultúry prejavu členov pri vzájomnej 

komunikácií, schopnosti neverbálnej komunikácie, otvorenosti a empatie, primeraného 

sebapresadenia. Vńetky tieto pomyselné ciele a stratégie aktivít predstavujú komplexné formujúce 

rámce sociálnej a osobnostnej výchovy, v rámci ktorých dochádza k efektívnej socializácií 

prostredníctvom reidentifikácie, resp. dezidentifikácie novica, a tak aj k osobnostnej transformácií 

adepta reedukácie v rámci jeho vlastnej prechodovej fázy.  

Na základe výsledkov prieskumného ńetrenia zastávame názor, ņe význam súkromných 

iniciácií je v praxi nedocenený a realizované kvázi rituálne schémy sú uplatņované často len 

improvizačne z dôvodu organizačných potrieb vyplývajúcich z prijatia novica. Analýzou schém 

súkromných iniciačných rituálov sme dospeli k záveru, ņe na tejto úrovni iniciácie v rámci 

vńetkých zariadení absentuje predovńetkým:  

- podnecovanie, podporovanie, stmeľovanie a utvrdzovanie členov society,  

                                                 
1
 Vychovávateľ oboznamuje novica spravidla s významom jednotlivých miestnosti (denná miestnosť, spálne), 

prideľuje mu posteľ a skriņu na uloņenie osobných vecí. 
2
 Ińlo o zariadenie, v ktorom sú umiestnené deti a mladiství s mentálnym postihnutím do ukončenia povinnej ńkolskej 

dochádzky. 
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- budovanie pocitu spolupatričnosti a ukotvenia v novej societe i novom spôsobe ņivota.  

V zmysle Junga formy rituálov vznikajú a vyvíjajú sa spontánne ako výtvor kolektívneho 

nevedomia, preto na rieńenie tohto stavu neexistuje vńeobecne platný „vzorec―. Naopak, 

problematika iniciácií si vyņaduje tvorivý a komplexný prístup zohľadņujúci nielen vek klientov 

reedukačného centra, ale aj osobnosť a „rukopis― práce pedagógov vo výchovnej skupine, 

reņimové prvky a kultúrne súvislostí zariadenia i skupiny. V rámci odporúčaní do praxe z toho 

dôvodu uvádzame niekoľko zásad, na ktoré by mali pedagógovia pri kreovaní schém a realizácií 

súkromných iniciácií myslieť:  

 novica prijať
1
 ako človeka, ku ktorému máme prirodzenú úctu, pretoņe akceptujeme 

jeho citovú nevyrovnanosť aņ naruńenosť, 

 viesť členov skupiny k vzájomnému porozumeniu, empatií a následnej akceptácií 

individuálnych ńpecifík a zvláńtnosti, 

 prirodzene navodenými hernými aktivitami zniņovať intrapsychické napätie novica, 

nedôveru a nechuť spolupracovať,  

 zapájať členov skupiny do kreovania schémy súkromného iniciačného rituálu (v 

časovom predstihu), 

 hernými aktivitami podporovať budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov, 

kultúru prejavu členov pri vzájomnej komunikácií i schopnosť neverbálnej 

komunikácie a otvorenosti,  

 viesť novica a členov skupiny k primeranému sebapresadeniu a kooperácií, 

 podpora tímovej atmosféry. 

 

Inńpiratívne hry môņu v tejto súvislosti vychovávatelia čerpať z mnohých odborných 

publikácií Ńimanovského, Hermochovej, Erkertovej, Portmannovej, Pņačkovej, manņelov 

Hoppeových a mnohých iných autorov. Autorom mnohých inńpiratívnych psychohier je psychológ 

Bakalář.  

Osobitný význam má v súvislosti s kultiváciou súkromných iniciačných rituálov v praxi aj 

prehlbovanie profesionality pedagógov a schopnosti erudovane realizovať rituály prostredníctvom 

aktualizácie a inovácie kompetencie vedenia výchovnej skupiny a odborného prístupu s cieľom 

podpory reedukácie a resocializácie jedincov. 

 

                                                 
1
 Vychovávateľ aj členovia výchovnej skupiny. 
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ZHRNUTIE  

Dianie v rámci uvítania novica v reedukačnom centre významne prispieva k budovaniu jeho 

reedukačných dispozícií, osobnostnej transformácií, ako aj výchovnej society. Preto povaņujeme za 

dôleņité apelovať na odbornú verejnosť s potrebou cieľavedomého kreovania nielen reedukačných 

postupov, ale aj schém verejných a súkromných iniciácií, ako prirodzenej súčasti ņivotného 

prechodu (zmeny postavenia jedinca) a prostriedku upevņovania kultúry reedukačného centra.  
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