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Abstrakt 
Násilie možno označiť ako špecifické ľudské správanie, smerujúce k vynucovaniu 
splnenia prianí, záujmov, zákonov, príkazov, nariadení a pod., najčastejšie spájané 
s mocou. „Hustý popis“ predstavuje čo najpodrobnejší výpočet všetkého čo je násilie, 
vychádzajúc z konceptu fenomenológie. Jestvujú pesimistické teórie, podľa ktorých sa 
narastajúce násilie a agresivita stávajú symptómom samozničenia našej civilizácie, ktorá 
čerpá svoju univerzálnosť a legitimitu práve z konštitutívnej nenásilnosti. V súčasnosti 
sme svedkami diskusií, či je agresia primárne zmysluplná sila, ktorá umožňuje riešenie 
životných úloh a životných problémov, alebo je to deštruktívny potenciál v človeku, ktorý 
je nevyhnutné odviesť výchovou (pôsobením druhých) a sebavýchovou (pôsobením 
človeka samého na seba) na bezpečnú koľaj. O mnohoznačnosti pojmu násilie svedčí i to, 
že sa používa i na označenie formy intervencie do vzťahov (medziľudských, ale 
i medzištátnych, do vzťahov medzi inštitúciami a pod.), ktorých sféra je upravená právnou 
formou. Násilie, spôsobujúce bolesť, je zdrojom bezmocnosti obete a súčasne prejavom 
prežívania moci páchateľa násilia nad svojou obeťou. Jestvuje i mnoho psychiatrických 
a neurobiologických pokusov odpovedať na otázky, čo privádza ľudí k tomu, aby páchali 
násilie. V úsilí o hľadanie východísk z narastajúceho násilia by sa mali stretnúť všetky sily 
spoločnosti, vrátane spoločenských vied, predstavitelia sociológie, neurovedy, 
psychiatrie, práva a pedagogiky, osobitne sociálnej práce. V tomto smere čakajú 
významné úlohy nielen štát a verejná správa, ale všetky štruktúry občianskej spoločnosti. 
 
Kľúčové slová 
Násilie. Agresivita. Anómia. Násilie ako globálny javy. Každodennosť násilia. Hrozby 
bolesti. Terorizmus. Šikanovanie. Týranie (mučenie). Testosterón. 
 
Abstract 
Violence can be described as a specific human behavior, leading to forcing compliance 
with wishes, interests, laws, orders, regulations, etc., Often associated with power. "Thick 
description" is the most detailed list of all the violence, based on the concept of 
phenomenology. There are pessimistic theory according to which the increasing violence 
and aggression symptoms become self-destruction of our civilization, which draws its 
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legitimacy and universality of the constitutive law of non-violence. Today we are 
witnessing the debate of whether aggression is primarily meaningful force that allows life 
roles and deal with life issues, or it's destructive potential in man, which is necessary to 
pay education (second exposure) and self-education (human exposure to themselves) to 
secure track. The ambiguity of violence, testified that it is used also to refer to forms of 
intervention in the relations (interpersonal, but also interstate, the relationship between 
institutions and the like.), Which sphere is governed by legal form. Violence, causing 
pain, is a source of helplessness and victim survival power of expression while the 
perpetrator of his victim. There are many psychiatric and neurobiological experiments to 
answer the question of what brings people to the violence committed. In an effort to find 
a way of increasing violence should meet all the forces of society, including social 
sciences, representatives of sociology, neuroscience, psychiatry, law and pedagogy, 
especially social work. In this respect, the major challenges facing both state and 
government, but all structures of civil society. 
 
Key words 
Violence. Aggressiveness. Anomy. Violence as a global phenomenons. Every day (day –
to-day) violence. Threat of pain. Terrorism. Mobbing. Maltreatment (torture). Males 
failure. Testosteron. 

 
 

Pokope ich drží túžba po ovládaní a posadnutosť 
mocou nad inými. Dávajú ju najavo šikanovaním 
spolužiakov, učiteľov, bitkami na štadiónoch, or-
ganizovanými pochodmi. Počet stúpencov pravico-
vých extrémistov medzi mladými aj u nás prudko 
rastie. Aktívnych je okolo 2000, sympatizantov 
oveľa viac.  

Žurnál 24. 9. 2009, str. 24 
 
 
d čias Wiliama Goldinga1, ktorý sa nazdával, že 20. storočie je naj-
násilnejším storočím ľudských dejín sa nič nezmenilo k lepšiemu. 

Skôr naopak. Tak v medziľudských vzťahoch, ako aj vo vzťahoch medzi 
štátmi, vyhrážajúcimi sa násilím, v náboženských konfliktoch, neustálych 
sociálnych nepokojoch, ktoré neobišli žiaden z kontinentov tejto planéty, 
                                                 
1 William Gerald Golding, u nás menej známy anglický spisovateľ (* 19. septembra 1911 v St. 
Columb Minor, Cornwall, † 19. júna 1993). Vo svojich literárnych dielach sa zaoberá základmi 
ľudskej existencie, otázkami prežitia, viny, pokánia, trestu a zániku. Najväčší úspech mal jeho román 
Pán múch. V r. 1983 dostal Nobelovu cenu za literatúru. 
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v tzv. domácom násilí, ale ani v tom, čo nazývame skryté násilie. Samot-
né násilie považujeme jednoznačne za spoločensky nežiaduci jav, 
o ktorom je veľmi ťažko hovoriť nezaujate. Je to do značnej miery aj 
preto, že neprejde ani deň, aby sme sa nestali svedkami narastajúceho 
násilia, násilnej kriminality, osobitne kriminality mládeže, asociálneho 
správania, ako i množstva ďalších spoločensky nežiaducich javov 
v spoločnosti. Násilné správanie je utrpením nie len pre bezprostredné 
obete násilia, ale aj pre ľudí, ktorí chcú jednoducho pokojne žiť svojim 
životom. Takéto správanie má rôzne podoby – od vážnych násilných 
činov a obťažovania, „Stalkingu“2 až po bežnejšie incidenty, ako naprí-
klad hluk. Príčin týchto každodenných javov je iste viacero, sotva by 
niekto uveril v jednoduchú príčinnosť tohto stavu. Krivka celkového poč-
tu napádaných obetí násilia pomaly ale nezadržateľne stúpa. Takmer po-
lovica všetkých násilných kriminálnych skutkov sa zvyšuje ročne 
o niekoľko percent. Podľa TNS3 výskumu z 2. a 3. januára 2008 (Bartsch 
et al. 2008: 26) neproporčne veľký podiel na tomto stave majú popri pra-
vicových extrémistoch vo všetkých vyspelých demokraciách prisťahoval-
ci a cudzinci.  

Celkom určite sa na tomto jave podieľa súčasný stav spoločnosti 
s prvkami anómie, ktorý je typický pre obdobia významných sociálnych 
zlomov, v ktorých sa naša spoločnosť nachádza. Sú to i globalizačné 
procesy, ich negatívne stránky, na jednej stránke neumožňujúce izolova-
ný kultúrny a hospodársky vývin spoločnosti na území jedného štátu 
a súčasne sprostredkujúce import zločinu, ale i kultúrnych vzorov. Na 
tomto stave sa podieľajú i procesy socializácie, problémy výchovy 
a v neposlednom rade i zaostávanie tých vedných a výskumných discip-
lín, ktoré by mali riešiť naliehavé otázky nárastu spoločensky nežiadu-
cich javov. Rozvoj kriminológie, sociológie kriminality a sociálnej pato-
lógie sú disciplíny, ktoré majú svoje nezadateľné miesto v objasňovaní 
spoločensky nežiaducich javov, príčin ich vzniku a možnostiach ich kon-
troly a prekonávania.  

                                                 
2 Stalking je relatívne nový výraz pre množiace sa fyzické napádania príp. používanie násilia voči 
prominentom, politikom , významným osobnostiam. 
3 TNS Gruppe (Taylor Nelson Sofres, London). Na Slovensku je TNS SK s.r.o. jednou z popredných 
svetových spoločností poskytujúcich marketingové informácie. 
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Ako násilie všeobecne označujeme použitie fyzického alebo psy-
chického nátlaku voči ľuďom, ako i fyzického pôsobenia voči zvieratám 
alebo predmetom. Významný je aj historický aspekt – to čo bolo 
v minulosti spoločensky akceptované (napr. v stredoveku nevoľníctvo), 
sa podstatne dnes zmenilo. Pritom zohráva významnú úlohu aj región, 
tradície, zvyklosti, sociálne a ekonomické podmienky života. Veľmi neú-
plne povedané znamená násilie predovšetkým použitie fyzických alebo 
psychických prostriedkov voči osobám alebo menším či väčším skupi-
nám, osobitnú (násilnú) intervenciu do sociálnych procesov, sociálnej 
spravodlivosti, ekonomické i mimoekonomické násilie, manipuláciu 
(s jednotlivcami, skupinami, verejnou mienkou a i.), zneužívanie, úskoky, 
klamstvá a mnoho iných morálke (ako systému noriem v danej spoloč-
nosti) a etike (ako rozlišovania dobrého a zlého) odporujúcich aktov. 
Spravidla pri tom dochádza k tomu, aby sa proti vôli subjektu: 
 spôsobila škoda na ich osobe, zdraví alebo majetku, príp. sociálnom 

postavení, na sociálnych záujmoch, 
 prispôsobili vôli násilníka, stali sa ovládaní, 
 vyvolalo použitie fyzického alebo psychického nátlaku sprostredko-

vane na iných. 
Násilie predstavuje i jeden z prameňov moci. Násilie, osobitne sila, 

dokáže zabezpečiť zvrchovanosť, získanie príp. zachovanie moci. Najvý-
stižnejšiu analýzu vzťahu násilia a moci predstavuje dielo Hanah Aren-
dtovej (Arendt, 2003). 

Pojem násilia je však vždy aktuálny iba vo svojom historickom kon-
texte. Stredoveké fyzické tresty ba dokonca i mučenie trestancov (hlado-
morne, „útrpné právo“ a i.) prijímala verejnosť ako celkom samozrejmé 
akty násilia, čo by v súčasnosti veľa porozumenia nenašlo (príklad ame-
rického zajateckého tábora Guantanamo). K humanistickým výdobytkom 
súčasnosti patrí napr. neakceptovateľnosť bitia odsúdených, mnohých 
krvavých tradícií (napr. ženská obriezka a i.). 

Kant pred dvesto rokmi optimisticky napísal vo svojej Metafyzike 
mravov, že „Dejiny oslobodenie od zla sa ešte iba začínajú, lebo sú ľud-
ským dielom“. Problémom tzv. radikálneho zla v ľudskej prirodzenosti sa 
venoval s čisto morálnym zámerom. V porovnaní s Kantom je oveľa pe-
simistickejší Scheling. V práci O podstate ľudskej slobody pochybuje 
o rozumnosti človeka a sveta. Ešte radikálnejší je Schopenhauer. Zlo je 
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preňho vôľou k ničeniu, ktorú nemožno obmedziť rozumom, iba ak ume-
ním a i to iba dočasne. Špecifičnosťou zla je schopnosť byť všade, aj tam, 
kde by sme ho nikdy ani netušili. Za podstatné pokladáme, že rozpozná-
vanie zla je vrodená ľudská dispozícia, ktorú možno výchovou, tradí-
ciou a kultúrnym ukotvením rozvinúť, ale aj orientovať nesprávnym 
smerom. Jestvujú dokonca názory, podľa ktorých Aristotelovu predstavu 
o človeku ako „animal rationale“, teda ako rozumom riadenom zvierati, 
treba doplniť o predstavu o človeku ako „animal morale“, morálkou na-
danej bytosti (Mahlmann, 1999; 2008). Dokonca Marc D. Hauser4 (2008) 
tvrdí, že naša morálka je hlboko zakorenená v našom mozgu. V jeho vý-
skume (526 probandov) zistil vo vzťahu k morálke rovnaké výsledky 
u študentov elitných amerických univerzít, ako u detí. Človek dokáže 
prijímať morálne rozhodnutia bez toho, aby si toho bol vedomý. Uvedené 
zistenia a názory považujeme za možné optimistické východiská vo 
vzťahu k fenoménu násilia. 

Jedným z akútnych nebezpečenstiev je fenomén tzv. banálneho zla. 
Banalita zla znamená predovšetkým odpútavanie ľudských činov od ich 
subjektívneho významu, od ich prežitkového obsahu a teda ich subjektív-
nosti (Bělohradský, 1991). Hrdinovia Shakespearových drám boli nosi-
teľmi i páchateľmi zla, ktorí boli ešte stále poznamenaní svedomím, uve-
domovali si, že spáchali zločin a mali pocit viny. Fenomén banalizácie 
zla je v súčasnom svete takmer univerzálny jav, je prítomný všade, je 
prestúpený našou každodennosťou (Petrusek, 1993: 8-15). Ide teda o 
prípad, kedy ľudia páchajú zlo bez toho, aby si to sami uvedomovali. 
Človek stráca schopnosť rozpoznávať zlo, uvedomovať si ho a pomeno-
vávať ho. Významne k tomu prispievajú, žiaľ, najmä masovokomunikač-
né prostriedky (Ondrejkovič, 1996). 

Zdá sa, že v spoločnosti sa agresivita a násilie, podobne ako peniaze 
stávajú univerzálnym fetišom. Stávajú sa všeobecnou otázkou, ktorá zau-
jíma asi všetkých ľudí. V rozpore s optimistickými teóriami (Mahlmann 
 Hauser  Kohlberg a i.) jestvujú pesimistické teórie, podľa ktorých sa 
narastajúce násilie a agresivita stávajú symptómom samozničenia našej 

                                                 
4 Marc D. Hauser je profesor psychológie a neurovedy na Harvard University (USA) a Fellow vý-
skumného programu „Mind, Brain and Behavior“. 
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civilizácie, ktorá čerpá svoju univerzálnosť a legitimitu práve z konštitu-
tívnej nenásilnosti (Adorno, 1982). 

Vychádzajúc práve z uvedenej konštitutívnej nenásilnosti, ktorú po-
kladáme za základ našej civilizácie a humanity, pokladáme agresivitu 
i násilie za spoločensky neželateľné javy, ktoré zaraďujeme medzi so-
ciálnu patológiu, ako úhrnný pojem pre označenie chorých, nenormál-
nych, všeobecne nežiaducich spoločenských javov. Jedna z foriem nási-
lia, mučenie, nesleduje iné ciele, ako zničenie všetkého v človeku, čo 
súvisí s civilizáciou, kultúrou, spoločnosťou, zredukovanie človeka na 
jeho telesnosť a obavy o vlastnú fyzickú existenciu. Násilie na človeku 
postihuje predovšetkým akékoľvek sociálne správanie. Vyvoláva strach 
a obavy, aktualizuje existenčné obranné procesy. Ohrozenie alebo likvi-
dácia sociálneho správania je súčasne i ohrozením existencie spoločnosti 
a jej vzťahov. Pokúsime sa preto o podrobnejší pohľad na ne. 

Z hľadiska spoločnosti si zasluhujú osobitnú pozornosť prejavy ag-
resie. Dokážu ohroziť ľudské spolužitie, fungovanie sociálnych systé-
mov, ba i samotnú existenciu ľudstva (v prípade konfliktov, nukleárnej 
vojny, ale aj individuálnej nezodpovednosti). V literatúre sú známe 3 
skupiny teórií agresie (pudové inštinktívne teórie, frustračné teórie a teó-
rie sociálneho učenia, považujúce agresiu za naučenú odpoveď). Doteraj-
šie výskumy funkcie neurotransmiterov a výšky ich hladiny v ľudskom 
tele prekvapivo korešpondujú so sociálnymi podmienkami, prežívaním 
sociálne podmienených hodnôt, a sociálneho okolia, t. j. aspektmi, spre-
vádzajúcimi príp. i vyvolávajúcimi ľudskú agresivitu (Kersten, 1997). 

Kľúčom k násiliu je výskum a poznanie jeho jednotlivých foriem. 
Dovtedy, kým k tomu nepristúpime, zostane pre nás násilie iba abstrak-
ciou, ktorá je výsledkom korelácie sociálna, ekonomiky a kultúry, 
ktoré považujeme za podmienky, v ktorých vzniká. Jadrom fenoménu 
násilia je však to, čo násilie prináša jednotlivcovi i spoločnosti, čo nási-
lie umožňuje a čo uvádza do pohybu v spoločnosti, osobitná logika bez-
prostredného situačného konania v čase so svojou praktickou nepredví-
dateľnosťou, emóciami a skúsenosťami. 

Násilie, ktoré spôsobuje bolesť, je zdrojom bezmocnosti obete 
a súčasne prejavom prežívania moci páchateľa násilia nad svojou obeťou. 
V tom smere môže byť aj pocitom uspokojenia. Bezmocnosť obete je 
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spravidla cieľom páchateľa a dĺžka prežívania bolesti môže byť plánova-
ná, chcená, slúžiaca k podrobeniu obete. 

Pokladáme za potrebné aspoň sa zmieniť o psychiatrických a neuro-
biologických pokusoch odpovedať na otázky, čo to je, čo privádza ľudí 
k tomu, aby páchali hrozné (násilné) zločiny. Je to ich slobodná vôľa, 
alebo sú poháňaní niečím chorobne zlým v nich? Právnici, neurobiológo-
via i psychiatri sa neraz neúspešne pokúšajú stanoviť stupeň zodpoved-
nosti za násilné konanie. Wolf Singer (2008), najvýznamnejší súčasný 
neurofyziológ v oblasti výskumu mozgu, žiada, aby sa vyvodili dôsledky 
na základe jeho výskumov, podľa ktorých nejestvuje slobodná vôľa (jest-
vuje údajne iba v špeciálnych podmienkach) v koncepcii viny a trestu. 
Keďže podľa výsledkov skúmania prírodných vied sa nemôže nik slo-
bodne rozhodovať, je nezmyselné činiť jednotlivcov zodpovednými za 
svoje skutky. Spoločensky nebezpečné osoby musia byť jednoducho izo-
lovaní (aj po prepustení z výkonu trestu, detencia) a podrobovaní špeciál-
nemu výchovnému programu (Singer, 2003). Gerhard Roth (2003), bio-
lóg a špecialista na výskum mozgu tvrdí vo svojich tézach ku kriminoló-
gii, že schopnosť stať sa vinníkom (v právnom slova zmysle) pri páchate-
ľovi treba vidieť na pozadí neuronálnej závislosti. Tieto názory by sme 
mohli interpretovať ako biologický determinizmus. Prof. Hans Marko-
witsch (Markowitsch, Welzer, 2006), významný biopsychológ na univer-
zite v Bielefelde sa usiluje biosociálnym prístupom prekonať súčasnú 
„nepríjemnú“ priepasť medzi prírodnými a duchovnými i spoločenskými 
vedami na príklade výskumu mozgu a existencie slobodnej vôle. Na Uni-
verzitnej psychiatrickej klinike v Rostocku skúmali projekciou mozog 
odsúdených za násilné a sexuálne trestné činy. Boli to obrazy, ktoré pri 
ostatných vyvolávali zdesenie, ale aj súcit. Tomograf pritom registroval 
mozgovú aktivitu. Neurobiológovia sa dodnes pokúšajú analyzovať obra-
zy, ktoré vysielala magnetorezonančná tomografia z hlavy odsúdeného 
zločinca, podobne ako i aplikácia PET (Positron Emission Tomography). 
Zjednodušene by sme mohli povedať, že je to snaha vidieť „zlo“, hľadať 
biologickú substanciu, ktorej substrátom je zlo. 

Výskum a jeho výsledky o spracovávaní emócií u násilníkov sú dnes 
súčasťou svetového úsilia výskumu kriminality. Ľudské monštrá, pácha-
júce zlo, sú odborníkmi považovaní nie za chorých, ale za vinníkov, 
schopných previnenia, teda takých, ktorých majú súdy uznať ako vin-
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ných, ktorí nie sú chorí, ale páchajúci zlo. Stále nezodpovedanou otázkou 
zostáva prečo. Predstavitelia neurobiologickej paradigmy tvrdia, že nik sa 
nemôže odhodlať napr. k vyhladovaniu alebo vražde vlastných detí slo-
bodne. Žiaden človek nemá možnosť slobodnej voľby konať morálne 
dobre alebo zle. Zlo je biologický fenomén, ktorý má svoje korene 
v génoch, zážitkoch z ranného detstva, sociálneho prostredia, čo sa ucho-
váva v našom mozgu. Naše konanie v konkrétnej situácii je podľa Mar-
kowitscha (Markowitsch, Seifer, 2007) determinované aktivizáciou spo-
jení toho, čo je v našom mozgu uchovávané. Väčšina doposiaľ skúma-
ných viacnásobných násilníkov vykazuje významné neuroanatomické 
alebo neurofyziologické deficity, ktoré páchateľ nemohol svojou vôľou 
ovplyvniť (Roth, 2003). Spomenieme ešte významného amerického psy-
chológa, skúmajúceho mozog – Adrian Raine. (University of Southern 
California v Los Angeles) Skúmal 4 269 chlapcov, ktorí sa stretli ako 
obete v detstve s telesným, psychickým alebo sexuálnym násilím. Raine 
zistil, že všetci do 18 roku svojho života konali trojnásobne častejšie nási-
lie, ako ostatní5. Je presvedčený o tom, že biologický výskum prispeje 
k tomu, aby sa znížil počet trestných činov. Jeho výskum predpokladané-
ho centra násilia v mozgu však neviedol zatiaľ k úspechu. Skúmal moz-
govú aktivitu 22 odsúdených vrahov. Našiel u nich nápadné uzly 
v talame, ktoré sa nachádzali najčastejšie u sériových vrahov6. Podobné 
nálezy však objavil aj ľudí, ktorí neboli vrahmi. Raine konštatoval aj 
približne 14 % menej mozgovej hmoty v prefrontalnom kortexe7. Vo 
výskume sa však pokračuje. 

Jozef Fritzl, elektrotechnik, dnes 73-ročný, väznil v suteréne svoju 
vlastnú dcéru doslova v otroctve, s ktorou splodil niekoľko detí. Dôklad-
né psychiatrické vyšetrenia jednoznačne preukázali jeho normalitu. Vy-

                                                 
5 Podľa A. M. Homes (2004: 68). 
6 Raine, A. v Neuropsychiatry, Neuropsychology and Behavioural Neurology 1998; 1: 1-7; Yaling 
Yang und Adrian Raine v októbrovom vydaní British Journal of Psychiatry, ako i Adrian Raine et al., 
"Birth Complications combined With Early Maternal Rejection at Age One Year Predispose to 
Violent Crime at Age Eighteen Years", Archives of General Psychiatry, 1994, december, 51 (12), 
s. 984-988. 
7 Präfrontalcortex (prefrontal area) sa nachádza priamo za našimi očami. Má približne veľkosť biliar-
dovej gule a podľa amerického psychológa Karla Pribrama (1991), z Georgetown University, je 
„sídlom civilizácie“. Jeho úlohou je kontrolovať a brzdiť impulzy, prichádzajúce z iných častí moz-
gu. V čelovom mozgovom laloku je naše etické vnímanie, náš cit pre dobré a zlé, ako aj schopnosť 
empatie. V mozgu sociopata jestvuje doslova zábrana. 
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svetlenie príčin je dodnes neznáme, podobne ako aj osemročné väznenie 
Natasche Kampusch v podzemnom bunkri násilníkom, ktorý po jej vyda-
renom úteku spáchal samovraždu. Belgičan Marc Dutroux dlhé roky uná-
šal deti, aby ich vyzlečených pripútal k posteli a napokon (preukázané) 
štyri z nich usmrtil. 

Páchatelia, tieto ľudské monštrá, nie sú považovaní za chorých. Ale 
prečo sa podujali na takéto konanie? Psychiatria zatiaľ iba hľadá odpove-
de. Odpovede by mohli byť vecou sociológie. Výchova, vzdelávanie, 
rovesnícka skupina, vplyv spôsobu života a prostredia na delikvenciu sa 
stávajú predmetom intenzívneho skúmania. Ale i spoločenské príčiny 
sociálnej deviácie zostávajú nedostatočne zodpovedanými. Zdá sa však, 
že sociológia i filozofia by mali varovať, aby nedošlo k redukcii zločin-
nosti na medicínske fenomény, čím by sa stali nerozlišiteľnými choroba 
a zlo. Keď sa stane zločin biologickým problémom, následne pre trestné 
právo nebude priestor. 

„Sú mladí, sú mužského pohlavia, sú bez šancí a sú nebezpeční“8 – 
takto charakterizuje zvyčajne verejnosť, ale i politici v mnohých európ-
skych štátoch kriminálnych migrantov, násilníkov, ktorí sa podieľajú na 
veľkom percente páchania násilnej trestnej činnosti. Zdá sa, že brutalita 
mladých nepozná hraníc. Stretávame sa s ňou na futbalových štadiónoch 
na celom svete, na staniciach metra v Mníchove i v Londýne, v Palestíne 
(Hebron), v Libérii, i na Slovensku. Ničivá sila mládežníckeho násilia 
a vandalizmu robí bezbrannými jej obete, ale neraz i políciu, prokuratúru 
a súdy, najmä voči skupine mladých ľudí, ktorí nemajú čo stratiť a sú na 
všetko odhodlaní neraz kvôli bezperspektívnosti svojej biografie. Pre 
mnohých nejestvuje ani obava z trestnoprávneho stíhania, alebo z hrozby 
trestu odňatia slobody (Keď, tak pôjdem sedieť. No a čo?). Súčasný spô-
sob života mnohých násilníkov imunizuje voči hrozbám a trestom. Prof. 
Hans-Jürgen Kerner, významný európsky kriminológ, pôsobiaci na Uni-
verzite v Tübingene uvádza (Kerner, 1997), že je vlastne jedno, aký trest 
dostane mladý páchateľ – násilník, či bude zavretý alebo odsúdený 
k trestu odňatia slobody podmienečne, jeho násilnícke správanie to sotva 
zmení. 

                                                 
8 Pozri o tom aj Rossow  Pape  Wichstrøm 1999. 



Násilie – spoločensky nežiaduci jav ako výzva pre sociálne profesie 
 
128

Nestačí nám však konštatovať existenciu tohto javu, i keď zatiaľ 
u nás nenadobudol také obludné rozmery, ako o vo viacerých európskych 
štátoch, ktoré sa stali cieľovou krajinou migrantov z rozvojových zemí. Je 
nevyhnutné pokúsiť sa analyzovať príčiny tohto javu a hľadať odpovede 
na otázky prečo? Je toto násilie problémom iba cudzincov? Je „hnev“ 
mladých mužov problémom najnižších spoločenských, príp. deklasova-
ných vrstiev? Je to problém konzumného spôsobu života a „konzumácie 
masmediálneho násilia“? Alebo je to boj kultúry „spodiny“ proti etablo-
vanej kultúre a kresťanskému svetu? 

Jestvuje veľa teórií, ktoré sa pokúšajú vysvetliť tento jav. Dve z nich 
sú však najtypickejšie. Príkladom jednej je Simon Baron-Cohen9, ktorý 
tvrdí, že aj súčasný agresor nesie so sebou bremeno evolúcie. Boj o ženu 
ako dedičstvo praveku tvorí základ ešte aj pre dnešné mužské zločiny. 
„Najudatnejší a najšikovnejší bojovníci v súťaži medzi mužmi si vybojo-
vali najvyšší sociálny status a zabezpečili si tým najčastejšie ženy 
a potomstvo“ (Baron-Cohen, 2004). Toto „dedičstvo“ jestvuje dodnes. 

Iný názor tvrdí, že už v prenatálnom vývoji, v šiestom týždni teho-
tenstva sa dostáva kaskáda molekulárnych ireverzibilných signálov na 
výhybku, smerujúcu k mužskému pohlaviu. Testosterón sa dostáva do 
mozgových regiónov, ktoré sú zodpovedné za sexualitu a agresiu a spô-
sobujú nárast väčšieho počtu buniek10. Táto tzv. testosterónová teória je 
náprotivkom ponímania agresie ako naučeného správania a mnohými 
generáciami odovzdávaná ako vzorce mužskosti. V tomto prípade máme 
dočinenia so sociálnym konštruktom. Dieter Otten11 konštatuje, že zločin 
je záležitosťou mužov. Nemusíme s ním súhlasiť, ale za organizovanou 
kriminalitou, sex-turizmom, násilím na deťoch, na sexuálnom zneužívaní, 
výčinoch chuligánov, stoja takmer vždy muži. Väčšine z nich chýba pod-
ľa Otten-a „morálna orientácia“. Tak školskou vzdelanosťou ako aj v 
povolaní sa nachádzajú na zostupe. Ženy naproti tomu sa stávajú brilant-
nými vo všetkých odvetviach spoločnosti. Ako sa s touto situáciou vy-
rovnávajú „machos“ („siláci“)? Tu tiká sociologická časovaná bomba 21. 

                                                 
9 Simon Baron-Cohen je anglický psychológ a riaditeľ Centra pre výskum autizmu (ARC) na univer-
zite v Cambridge. 
10 Louann Brizendine, profesorka neuropsychiatrie v San Franciscu (Brizendine 2007). 
11 Dieter Otten je profesorom na Univerzite v Osnabrücku. Jeho najvýznamnejšie dielo je o zlyhaní 
mužov (2000).  
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storočia. Čo sa deje so „silnejším pohlavím“ ? Prečo zlyhávajú muži 
a odkiaľ pramení ich náklonnosť k deviantnému správaniu? Dieter Otten 
vyvíja pre budúcnosť nový koncept života pre muža, ktorý ho má znova 
vyviesť zo slepej uličky. Pravda, ak bude chcieť – dodáva autor. 

Jestvujú však aj teórie, ktoré tvrdia, že násilie a agresia mladých mu-
žov tu boli a budú vždy, ako následok hyperaktivity zmiešanej s agresivi-
tou. V minulosti ich však kanalizovali predovšetkým vojny, permanentné 
spory, povstania otrokov, nevoľníkov, kmeňov, ale i štátov, regiónov, 
panstiev, rodín, rovesníckych skupín, konkurenčných súperení a i. 
V období bez vojen a postupujúcou civilizáciou došlo k poklesu spolo-
čensky, príp. skupinove legitimizovaných násilných aktivít. To sa preja-
vuje práve v náraste násilnej kriminality. 

Relatívne odlišné aspekty konštatujeme v prípade násilia, ktorého 
páchateľom je mládež všeobecne. Francois Dubet (Dubet, Martucelli, 
1994) tvrdí, že logika násilia mládeže je odlišná najmä v dôsledku toho, 
že spoločnosť „vyhradzuje“ pre násilie zo strany mládeže istý priestor, 
v ktorom je násilie tolerované. Patrí sem podľa neho i zúrivosť, ktorá má 
svoje korene vo vylúčení mládeže zo skutočného sociálneho, politického, 
kultúrneho a ekonomického života. Popri tomto expresívnom násilí, chá-
panom ako revolta, jestvuje i inštrumentálne násilie, ktoré nadobúda 
spravidla formu delikventnej stratégie a delikventnej kariéry. Pre mno-
hých páchateľov násilnej kriminality patrí násilie ku každodennosti, lebo 
inému sa ani nikdy nenaučili.  

Napokon do tejto oblasti patrí i narastajúce násilie v škole, mob-
bing, „bullying“, šikanovanie. Takéto násilie v škole definujeme ako 
„mobb“, alebo „bullying“. Žiak alebo žiačka, príp. skupina žiakov v škole 
sú vystavení násiliu, t. j. mobbu vtedy, ak sa toto konanie opakuje a ak sú 
žiak alebo žiačka, alebo skupina žiakov dlhší čas vystavení negatívnemu 
správaniu jedného alebo viacerých spolužiakov (Olweus, 1986: 17). Uve-
dené javy na pracovisku nazývame bossing. Podľa prieskumov istej for-
me mobbingu či bossingu na Slovensku čelí takmer tretina zamestnancov. 
Prejavy môžu byť rôzne, od zastrašovania, cez verbálne útoky, znevažo-
vanie, až po snahu o izoláciu nepohodlného zamestnanca. Napriek tomu, 
že zákonník práce zakazuje akékoľvek formy diskriminácie, napriek to-
mu, že existujú občianske združenia na ktoré sa môže zamestnanec obrá-
tiť, nie je vonkoncom jednoduché zámerné šikanovanie dokázať. Na od-
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stránenie nepohodlného zamestnanca sa poväčšine používajú veľmi pre-
myslené prostriedky a praktiky s dôkladne vykonštruovanými argumen-
tmi, navyše kolegovia v strachu o svoje vlastné pozície radšej nič nevidia 
a nepočujú. Nemožno povedať, že je nemožné sa brániť, ani to, že vždy 
ide o prehratý boj, treba však očakávať, že ak sa postihnutí rozhodnú 
bojovať, nepôjde o jednoduchý zápas. Navyše bez konkrétnych dôkazov 
a svedkov sú neraz vydaní napospas príslušnému vedúcemu pracoviska. 
Svetová konferencia o násilí v školách v marci 2001 v Paríži položila 
základy komplexného riešenia12. 

Násilie možno označiť i ako špecifické ľudské správanie, smerujúce 
k vynucovaniu splnenia prianí, záujmov, zákonov, príkazov a pod., naj-
častejšie spájané s mocou, príp. nadvládou. Násilie je súčasne neobyčajne 
komplexný fenomén. Najmä v období posledných desaťročí volí čoraz 
väčšie percento mládeže cestu násilia za vlastným akceptovaním, v boji 
za uznanie, za skupinovým alebo spoločenským vzostupom, príp. na ces-
te za zaujatím určitej statusovej pozície. Keďže súčasná spoločnosť 
súčasne s procesmi individualizácie vytvára v trhovom hospodárstve 
neustále narastajúcu individuálnu konkurenciu, mládež je nútená do 
svojich životných konceptov a plánov zaraďovať čoraz viac násil-
ných prvkov vo svojom správaní. K rozvoju správania mládeže s čoraz 
väčším počtov násilných prvkov prispieva sociálna úspešnosť resp. efek-
tívnosť takéhoto správania, teda získavanie čoraz väčších pozitívnych 
skúseností s násilím, osobitne v problémových situáciách, ako o tom 
svedčia i výskumy W. Heitmeyera v polovici 90-tych rokov (Heitmeyer 
1996). 

Neraz bez trvalých následkov nezostáva ani násilie na ženách. Sexu-
álne násilie na ženách podľa definície (OSN, 2003) uvádza, že za sexuál-
ne násilie možno považovať „Každý akt rodovo špecifického násilia, 
ktorý môže viesť k fyzickému, sexuálnemu alebo psychickému poškode-
niu alebo utrpeniu žien, vrátane hrozby takéhoto násilia, vrátane nátlaku 
alebo svojvoľného obmedzenia slobody a to tak vo verejnom ako aj 
v osobnom živote“.  

                                                 
12 Podrobnejšie pozri o tom Joao Gabriel De Santana Correira, GB Bildung und Kultur, E-mail: 
joao.de-santana@cec.eu.int. 
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Osobitným druhom násilia je terorizmus, ktorý vzbudzuje strach 
a hrôzu. Máva spravidla provokatívny charakter, v ostrom rozpore 
s prijatými normami správania. Pôvodne znamenal predvedeckú kategó-
riu, používanú v bežnom hovorovom jazyku. Dnes sa pojem terorizmus 
používa najčastejšie v súvislosti s existenciou malých a extrémistických 
skupín, ktorých činnosť je motivovaná rasove, etnicky, xenofóbicky, príp. 
príslušnosťou k niektorým sektám, ale i v súvislosti s organizovaným 
zločinom, kde tvorí jeho najnižší stupeň. Teroristické skupiny však neraz 
získavajú i skrytú podporu štátu (najčastejšie zo zahraničia), materiálnu 
alebo v oblasti profesionálneho výcviku. Ich činnosť je neraz opradená 
rúškom tajomnosti a v skupine samotnej platia osobitné normy, prísne 
zásady konšpirácie, ktorých nedodržanie sa prísne trestá. 

Čoraz častejšie sa stretávame s charakteristikami súčasnosti ako sto-
ročiami násilia. Niektorí autori konštatujú, že násilie sa stalo rovnako ako 
peniaze univerzálnym fetišom. Sériové vraždy, amokom postihnutí jed-
notlivci, teroristické a antiteroristické komandá a ich počínanie, vyhla-
dzovanie celých národov, etnických a rasových skupín, mučenie politic-
kých odporcov a väzňov, drancovanie a lúpeže neraz spôsobujú „zástavu 
dychu“ v najširších vrstvách obyvateľstva, stretávajú sa s pravidelnými, 
obľúbenými a obsiahlymi reakciami v masovokomunikačných prostried-
koch, takže sa čiastočne aj ich zásluhou stávajú doslova všeobecnou zále-
žitosťou, nielen záležitosťou štátu, súdov, prokuratúry a polície. Vý-
skumy Mníchovského ústavu Jugend – Film – Fernsehen upozorňujú na 
komerčnú atraktívnosť ale i na negatívny vplyv násilia v masmédiách 
osobitne na deti a mládež. Celkom v zmysle teórie deštruktivity Horkhe-
imera a Adorna nemecký kriminológ a sociológ kriminality Wolfram 
STENDER tvrdí, že máme jednoznačne do činenia so symptómom samo-
zničenia našej civilizácie, (Stender, 1997: 64). V máji 1996 sa uskutočni-
lo v Hamburgu vedecké sympózium s názvom „Kriminológia a storočie 
násilia“, ktoré konštatovalo, že spoločenské vedy, osobitne kriminológia 
premeškali konfrontáciu svojho myšlienkového sveta s fenoménom nási-
lia a katastróf, typických pre toto storočie13. Ľudská kreativita nie je ob-
medzená iba na vedecké objavy, technické vynálezy a umeleckú produk-
ciu, ale patrí k nej i kreativita v násilí a hrôze. Len preto sa dokážu ľudia 

                                                 
13 Die Gewalt in der Kriminologie. Kriminologisches Journal, 6. Beiheft 1997, Juventa. 
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správať horšie ako zvieratá a fenomény násilia a hrôzy sa stávajú novou 
súčasťou „ľudskosti“. 

Násilie je najčastejšie predmetom pozornosti kriminológie, socioló-
gie (kriminality, násilia) a sociálnej psychológie, menej často sociálnej 
pedagogiky a sociálnej práce. Riešia otázku, kto vykonáva násilie, čo 
považuje spoločnosť za násilie, či násilie narastá, čo sú jeho príčiny, ako 
mu možno zabrániť a predchádzať, aký je stupeň ohrozenosti spoločnosti 
i jednotlivca násilím. Problém však spočíva v tom, že predmet týchto 
analýz vznikol konštrukciou, situovaním, príp. diskusiou. Násilie je ok-
rem iného i kategória morálno-eticko-politická, z čoho vyplýva, že mož-
no o ňom hovoriť ako o „danom“, možno ho „zviditeľňovať“, alebo na-
opak, možno ho ponechávať bez povšimnutia verejnosti a bez publicity. 
V tejto súvislosti možno hovoriť o absencii pozornosti problémom násilia 
v tzv. makrokriminalite. Zdá sa, že sme svedkami istej medzery osobitne 
v oblasti kolektívneho násilia. Kriminológia, sociológia kriminality 
i sociálna psychológia sa takmer výlučne venujú individuálnej kriminalite 
(dokonca i v prípade organizovanej kriminality). Na túto skutočnosť kri-
ticky upozornil už Jäger (1989). Dôvodom je podľa neho jednostranná 
orientácia pozornosti takmer výlučne na individuálnu kriminalitu, postih-
ovateľnú justíciou. Politické záujmy, konflikty a rozpory sledujú neraz 
tendenciu ospravedlňovať alebo neutralizovať násilie. 

V 80-tych rokoch sa objavili teórie, ktoré dokazujú príťažlivosť nási-
lia v spoločnosti, ba dokonca istý druh fascinácie násilím, ktorý do znač-
nej miery pociťujeme dodnes (Steinweg, 1983). Podľa týchto teórií nási-
lie fascinuje svojou zmyslovosťou, emocionalitou, opúšťaním každoden-
nosti a triumfovaním nad ňou. Teórie sa opierajú o sociologicko-antro-
pologické poznanie, podľa ktorého násilie je spojené bezprostredne 
s bezbrehosťou ľudskej predstavivosti. Násilie obsadzuje svet našich 
predstáv a stáva sa obsesívnym. Je údajne len málo priestoru v prežívaní 
sveta, ktorý by nebol obsadený predstavami ohrozenosti a prežitia člove-
ka, čo vlastne spoluvytvára dejiny organizácie spoločnosti a najnovšie 
i jej súčasti, ktorou je aparát propagandy. Obsesívnosť násilia určuje sku-
točnosť, ktorú spravidla prisudzujeme technológii a ekonomike násilia 
a ktorá sa iba zriedka stáva objektom pozornosti spoločenských vied. 
Tieto technológie násilia nekopírujú iba ekonomickú, technologickú 
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a militaristickú logiku. Sledujú i logiku predstavivosti nášho ohrozenia 
a fantázie našej prevahy nad násilím.  

Nepríliš radostným konštatovaním na záver našich úvah o násilí je 
konštatovanie, že násilie sa stáva čoraz viac každodennosťou, súčas-
ťou kultúrnej normalizácie. V pojme Lebenswelt, ktorý patrí k výcho-
diskovým pojmom fenomenológia, rozumieme predvedeckú skutočnosť, 
ktorá je pre ľudí samozrejmosťou a ktorá ich obklopuje v každodennom 
živote. Osobné prežívanie tejto skutočnosti jej vtláča prostredie každo-
dennosti, z ktorej človek čerpá svoje primárne skúsenosti, ktoré mu pre-
požičiavajú (dočasne) istotu v konaní. Tento pojem nadobúda spolu 
s každodennosťou (Alltag) v postmoderných sociálnych vedách, podobne 
ako aj v našom živote čoraz väčší význam. Preto nemožno súhlasiť 
s výzvami, podľa ktorých sa musíme naučiť žiť či už s násilím, kriminali-
tou, drogami, či inými sociálnopatologickými javmi. Tu už nejde iba 
o niektoré typy spoločností, v závislosti od noriem v prípade kultúrno-
špecifickej relatívnosti noriem. Násilie sa stáva druhom životného štýlu, 
v ktorom dochádza k akceptácii násilia, k schvaľovaniu násilia a pripra-
venosti na násilie, t. j. konať násilie. Následná habitualizácia násilia po-
tom znamená i stratu zábran a výčitiek svedomia, stáva sa vzorcom sprá-
vania, ktoré môže nadobudnúť dlhodobý alebo dokonca stály charakter. 

Je nevyhnutné, aby sme násilie a jeho prejavy prestali redukovať na 
zdanlivo popri sebe stojace a navzájom nesúvisiace čiastkové sociálne 
problémy, ako na to poukazovali už Lowry (1974), Manis (1974), Spector 
a Kitsuse (1973), alebo dokonca redukovať na otázky deviantného sprá-
vania jednotlivých osôb. Príčiny globalizácie násilia nemožno hľadať 
jednostranne ani v urbanizačných procesoch, v prechotnej industrializácii, 
či psychopatológii deviantného správania jednotlivcov (mikrosociológic-
ká paradigma). Možno predpokladať nebývalú komplexnosť globalizácie 
násilia, spolu s procesmi dezorganizácie, alienácie a anómie. Pokladáme 
za úlohu sociálnych vied pokúsiť sa zistiť, či je globalizácia ich sprievod-
ným znakom, alebo ich následkom. 

V úsilí o hľadanie východísk z pokračujúceho a narastajúceho násilia 
v spoločnosti ako globálneho fenoménu by sa mali stretnúť všetky spolo-
čenské sily, vrátane spoločenských vied. Špecifickosť pôsobenia spolo-
čenských zákonov a megatrendov vývoja a ich odlišnosť od prírod-
ných zákonov spočíva práve v tom, že pôsobia weberovsky prostredníc-
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tvom aktivít, vyplývajúcich z interpretatívneho porozumenia správania 
druhých. Znamená to asi toľko, že nie sme slepo vystavení pôsobnosti 
objektívnych spoločenských zákonov a megatrendov. Tým sa vytvára 
priestor, teoretická i praktická možnosť humanizácie ľudského správania 
a redukcie násilia v spoločnosti, čo možno považovať za podstatu proce-
sov, ktoré nazývame civilizáciou. Súčasťou týchto procesov je zdanlivo 
paradoxne i redukcia násilia prostredníctvom násilia. V tomto úsilí ne-
podľahnúť osudovosti môžu aktívne prispieť nielen spoločenské vedy, ale 
i praktické činnosti, akými sú výchova, vzdelávanie, sociálna práca, vý-
kon policajnej služby. Práve výkon policajnej služby môže predstavovať 
rozhodnú odpoveď na isté druhy násilia (osobitne na eskalované násilie) 
násilím. V tomto smere čakajú významné úlohy vedy o človeku, vedy 
o spoločnosti i vedy o prírode. 
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