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AGRESIVITA ŽIAKOV A KILLERSPIELE 
 

Imrich Ištvan 
 
ABSTRAKT 
Školskí psychológovia, výchovní poradcovia, učitelia ako aj pracovníci pedag.- 
psychologických poradní sa v posledných rokoch stále viac stretávajú u žiakov s nevhodnými 
(nežiadúcimi) formami správania. Riešia problémy záškoláctva, šikanovania , agresívneho 
správania, závislosti na IKT technológiách, PC hrách a pod. Príspevok venuje  pozornosť 
jednému z vyššie zmienených problémov a to: súvislosti medzi agresivitou žiakov 
a pravidelnou konzumáciou hier s agresívnym a násilným obsahom. Zaoberáme sa nielen 
príčinami, prejavmi agresie u žiakov, pohľadom do virtuálneho sveta (delením hier, 
vysvetlením ich rozdielov), ale i prezentáciou výsledkov nami uskutočneného prieskumu na 
ZŠ a SŠ v Prešove. Na základe výsledkov navrhujeme možnosti prevencie. 
Kľúčové slová: agresívne správanie, počítačové hry s agresívnou tématikou 
Abstract 
School psychlogists, educational counselors, teachers and advisors of the Centers of 
educational-psychological counseling and prevention permanently face to the groving 
number of the inadequate (unacceptable) ways of behavior. They solve problems with 
 truancy, chicanery, aggressive behavior, addiction to IKT technologies, computer games and 
so on. This contribution devotes attention to one of above mentioned poblems – 
connectiveness between aggressvity of students and regular consumation of the computer 
games with an aggrressive and violent content.  We  deal not only with the reasons and 
manifestation of aggression of students but we present the results of our research in the 
primary and secondary schools. On the basis of obtained results the possible preventioin is 
proposed.  
Key words: aggressive behavior, violent computer games 
*** 
ÚVOD  
KAMERY NA ŠKOLÁCH PRIBUDAJÚ. O AGRESIVITE  VIE KAŽDÁ ŠKOLA. 7-ROČNÝ 
ŽIAK KATOLÍCKEJ ŠKOLY UTÝRAL ŠTENIATKO! ŽIACI ŠIKANOVALI SVOJU 73-
ROČNÚ UČITEĽKU. ŠKOLA AKO RIZIKOVÉ PRACOVISKO? 
S týmito a podobnými správami sa môže každý z nás v poslednom období  stretnúť  nielen 
v zahraničných, ale aj v domácich – slovenských médiách. Šikana medzi žiakmi, Amoklauf15, 
agresívne a vulgárne správanie žiakov, záškoláctvo, trestná a drogová činnosť, gamblerstvo, 
závislosť mládeže na IKT technológiách, sociálnych sieťach, PC hrách, slovné ako aj fyzické 
napádanie učiteľov zo strany žiakov a rodičov sa stali sprievodnými problémami školstva na 
začiatku 21. storočia v mnohých krajinách.  Prvými svedkami týchto javov sa stali učitelia, 
výchovní poradcovia , psychológia ako aj samotní žiaci. Dané problémy podnietili výskumy 
mnohých psychológov, sociológov, pedagógov a stali sa živnou pôdou diskusií odbornej 
a laickej verejnosti. Po streľbe na školách, ako to bolo  napr. 20. apríla 1999 na Columbia 
High School v USA (žiaci Eris Harris a Dylen Klebold zabili 14 spolužiakov, 1 učiteľa, 23 
žiakov zranili a následne spáchali samovraždu) a 26. apríla 2002 v nemeckom meste Erfurt 
(žiak Bastian B. zabil 12 učiteľov, 1 sekretárku,1 policajta a následne seba samého) 
požadovali žiaci, rodičia, príbuzní obetí ako aj široká verejnosť odpovede na otázky: „Prečo? 
Ako sa niečo také mohlo stať? Mohlo sa tomu nejako zabrániť? Kto nesie za to 
zodpovednosť?“ Bo búrlivej diskusii sa vinník našiel práve v izbách samotných páchateľov. 
Doslova Čiernym Petrom sa z dňa na noc stali tzv. Killerspiele - počítačové hry s násilným 
a agresívnym obsahom, hry plné krvi a bezduchého zabíjania. Práve tejto problematike – 
                                                                 
15 Streľba na školách. V Nemecku známa pod slovom Amoklauf, v Amerike pod slovom School Schooting. 
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súvislosti medzi agresívnym správaním žiakov a pravidelným hraním PC hier, ktorých 
hlavným obsahom je násilie, agresia, likvidovanie svojich nepriateľov, venujeme v tomto 
príspevku našu pozornosť.  
 

1. AGRESIVITA 

Ako to už u nás, u ľudí býva, agresivita je súčasťou našej ľudskej prirodzenosti. Hrá dôležitú 
úlohu vo vývoji detí, žiakov. Podobnú, rovnako veľkú úlohu ako je láska. Primeraná prudkosť 
dodáva žiakom energiu a motiváciu, ktoré sú nevyhnutné pri prekonávaní vlastných hraníc. 
Podporuje úspechy v osobnom ako aj spoločenskom živote, samozrejme len pokiaľ zostane 
v medziach, ktoré žiak kontroluje. S pojmami agresívnosť a agresivita sa stretneme v rôznych 
oblastiach nášho života. Pojem agresivita používajú politológovia, psychológovia, 
pedagogickí pracovníci, novinári a iní. Väčšinou je tento pojem chápaný v negatívnom 
zmysle slova. V pozitívnom zmysle agresivitu môžeme chápať napr. na športových 
podujatiach (napr. na  majstrovstvách sveta vo futbale v Juhoafrickej republike), keď niektoré 
z družstiev hrá agresívnejšie, útočnejšie ako jeho protivník. Skutočnosť, že jeden z tímov je 
agresívnejší (útočnejší, priebojnejší) ešte nemusí znamenať, že sa nedodržujú, nerešpektujú 
pravidlá hry, poctivosť a fairplay jednotlivých hráčov v osobných súbojoch. 
Vychádzajúc z našej - domácej literatúry sú u nás zaužívané pojmy agresia a agresivita. Tieto 
pojmy patria nielen do psychologického, ale sú aj súčasťou pedagogického repertoára. 
Slovo agresia je odvodené od latinského slova „agreddi“, čo znamená zabezpečiť si prístup, 
útočiť, odvážiť sa, pokúsiť sa niekoho prekonať, či osloviť. Agresivita patrí do prirodzeného 
repertoára tolerantného i netolerantného správania sa. Pri agresívnom konaní ide o imaginárnu 
alebo realizované aktivitu s útočným smerom , kde ide o ublíženie inému, zasiahnutie objektu. 
/Škodáček, I: 2004, s.65/ 
Dnes rozoznávame tri zreteľne odlišné náplne pojmu agresia: 
Prvý význam zostal blízko pôvodného významu napadnúť a používa sa v politike 
k charakterizovaniu protiprávneho ozbrojeného útoku, alebo prepadnutia jedného štátu 
druhým.  
V druhom význame sa pojem agresia používa k označeniu reakcií ľudského jedinca. Z teórie 
S. Freuda a psychoanalýzy, cez súbor poznatkov o správaní sa dostal do hovorovej reči 
a charakterizuje širokú škálu individuálnych reakcií, ktoré majú bezprostredný a podmienený 
vzťah k ubližovaniu iným. 
V treťom význame sa pojem agresia používa k charakterizovaniu zvieracích prejavov 
správania, ktoré majú vo vnútrodruhových alebo medzidruhových potýčkach funkciu pre 
zachovanie druhu. /Mohrig, W.:1987, s.10/ 
J. Průcha, E. Walterová a J. Mareš (2009, s.13) definujú v pedagogickom slovníku agresivitu 
ako:  
Útočnosť.  

a) Tendencia prejavovať nepriateľstvo slovným alebo útočným spôsobom. 
b) Tendencia presadzovať sám seba , svoje záujmy a ciele bezohľadne, nemilosrdne 

až brutálne 
c) Tendencia ovládnuť sociálnu skupinu, získať také postavenie, ktoré umožňuje jej 

vnucovať určité názory, rozhodovať o jej činnosti a o osude jednotlivých členov. 

Agresivitou označujeme najčastejšie útočné správanie, ktoré obyčajne nastupuje ako reakcia 
na skutočné alebo iba zdanlivé ohrozenie vlastnej moci, najčastejšie ako prejav hnevu.  
 
 
Agresívne konanie môžeme v zásade klasifikovať podľa nasledovných teórií agresivity: 
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1. Psychoanalytická (Freudova) teória – vyplýva na základe pudových hnutí a závisí na 
periodizácií vývinu libida. Jednou z jej fáz je deštrukcia, ktorú Freud dáva do 
súvislosti so základným pudom. /Škodáček, I.:2004, s.66/ 

2. Reaktívna teória – táto teória vysvetľuje agresivitu ako odpoveď na súbor vonkajších 
alebo vnútorných podnetov. Z týchto teórií je najznámejšia teória frustrácie a agresie, 
vypracovaná J. Dollardom. Podľa nej je agresivita reakciou na frustráciu./Petrusek, 
M.:1996, s.44/ 

3. Motivačná teória – súvisí s predchádzajúcimi dvoma teóriami a s osobným rebríčkom 
hodnôt. Táto teória berie do úvahy biologickú autoreguláciu a reaktívnu činnosť 
zameranú na cieľ. Agresívne správanie je modifikované v súvislosti s priblížením sa  
k cieľu. Obe zložky motívu biologická činnosť a reaktívna zameranosť na cieľ súvisia 
s očakávaním a incentívami. Ide už o situačné a osobnostné premenné. Osobnostná 
premenná má dve zložky: motív a inhibíciu agresie./Škodáček, I.:2004, s.66/ 

4. Teória sociálneho učenia – táto teória pokladá agresivitu za formu sociálne naučeného 
správania. Podľa tejto teórie nie je agresivita vrodená, ani nie je len reakcia na 
vonkajší podnet, či skupinu podnetov, ale je naučeným vzorom sociálneho správania, 
naučeným spôsobom reagovania na určitý súbor často sa opakujúcich situácií. 
/Petrusek, M.:1996, s.44/ 

Agresivita sa skrýva v každom z nás. Môže a nemusí sa prejaviť. Na agresivitu sa netreba 
pozerať výlučne ako na negatívny jav. Psychicky vyrovnanému človeku môže pomôcť pri 
dosahovaní určitého cieľa a pri súťaživosti. Človek sa však pod vplyvom spoločenských 
noriem, etiky, zákonov a zákonitostí formuje a svoje správanie koriguje, čím agresivitu v sebe 
tlmí. Platí to najmä pre dospelých. U detí a žiakov, ktorí nie sú schopní alebo nechcú tieto 
procesy zvládnuť inteligenciou a vôľou, dochádza k neprimeraným výbuchom hnevu 
a zúrivosti. 
 

1.1  PRÍČINY AGRESIVITY U ŽIAKOV A MLÁDEŽE 

Príčin a činiteľov, ktoré môžu vyvolať alebo ovplyvniť agresívne správanie u detí a žiakov je 
veľa. Podľa psychoterapeutky Jany Vránovej (2002) možno za príčiny agresívneho správania 
u detí a mládeže považovať: 

a) Direktívnu výchovu  

Direktívna výchova je príčinou toho, že v neskoršom veku bude dieťa, žiak vedieť 
komunikovať skôr na povrchnej úrovni, bude sa vedieť pohybovať len v povrchných 
vzťahoch, ale v hlbších vzťahoch bude tápať. Môže to byť jedinec, ktorý vie veľmi dobre 
fungovať na racionálnej úrovni, môže byť slušný, ale má problém, ako byť človekom, ako byť 
sám sebou, byť blízko k ľuďom. Svoju neistotu môže takýto jedinec prejavovať často vo 
forme agresívneho správania. Aj neutrálne situácie môžu u neho vzbudzovať ohrozenie 
a môže na ne reagovať agresiou. 

b) Kopírovanie agresivity od rodičov 

Veľmi dôležitým aspektom vo výchove v období detstva, ako aj dospievania je príklad 
rodičov. Ich stratégie správania vnímajú deti, žiaci už od útleho veku a osvojujú si v tomto 
duchu modely správania, hodnotový a morálny rebríček ako aj spôsoby presadzovania 
vlastných záujmov. Ak rodičia žiakov riešia rôzne situácie s agresiou a hnevom a ich deti sú 
toho svedkom, nie je prekvapivé, že aj oni budú reagovať na podobné situácie rovnakým 
spôsobom. 
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c) Sociálne korene agresivity 

Nezanedbateľnou príčinou agresivity u detí bývajú často sociálne problémy v rodine. Ide 
o týraných a zanedbávaných žiakov. Svojim agresívnym správaním signalizujú, že v rodine 
nie je niečo v poriadku, že ich rodina je nefunkčná. 

d) Hyperkinetická porucha 

Na správanie detí a žiakov má vplyv aj ich neurobiologické vybavenie, jeho mentálna výbava 
a temperament, prekonané úrazy a choroby, ale aj to, ako matka prekonala graviditu a pôrod. 
Kľudne sa tak môže stať, že sa dieťa narodí ako hyperaktívne, ktoré nebude zodpovedné za 
svoje prejavy agresivity. /Reiprichová, H.: in Vránová, J.2009/ 
Ďalšími príčinami, činiteľmi agresivity môžu byť napr. frustrácia, útok, rozdiely v chápaní 
a v percepcii agresivity, vysoká teplota prostredia (horúčava), zlosť, zvýšená aktivačná 
úroveň a deindividuácia. /Lovaš, L.: 1996. s.64-73/ 
 

1.2  PREJAVY AGRESIVITY U ŽIAKOV A MLÁDEŽE 

Za prejavy agresívneho správanie žiakov a mládeže považujeme: 
1. Šikanovanie 

Ako vyzerá správanie označované ako šikanovanie? Jeho hlavné, vonkajšie črty môžeme 
popísať nasledovne: Jeden alebo viac žiakov úmyselne, väčšinou opakovanie týra a zotročuje 
spolužiaka či spolužiakov a používa k tomu agresiu a manipuláciu./Kolář, M.:2001,s.27/ 
Podľa T. Nováka (1996, s.45) je šikanovanie agresívne konanie uskutočňované s cieľom 
získať pocit prevahy a určitej výhody prostredníctvom fyzického a psychického týrania 
druhých ľudí. Agresor sa ním pokúša získať rôzne výhody, ďalej dominanciu, uspokojenie 
a zadosťučinenie. Nedá sa ani vylúčiť motív odplaty za krivdy, ktoré a mu prihodili 
v minulosti alebo za tie, ktoré projektuje na obeť a tak ju robí za ne zodpovednou. Ide 
o konanie agresívne, nezákonné a ponižujúce obeť. Býva buď podporované alebo mlčky 
trpené skupinou, v ktorej sa odohráva 
Formy šikanovania sú podľa G. Horvátha (1999, s.12) odstupňované, od miernejších foriem 
(napr. slovné napadávanie druhej osoby) až po ťažšie formy, pre ktoré je typické fyzické aj 
psychické pôsobenie na druhú osobu. Ďalším znakom šikanovania je, že je to jav opakujúci sa 
v rôznych časových intervaloch, môže sa opakovať denne, mesačne a v niektorých prípadoch 
i v dlhšom časovom intervale. Tyran i obeť šikanovania bývajú najčastejšie jedincami 
v relatívne symetrickom postavení, často ide o rovesníkov – žiakov na škole. 
V dôsledku rozvoja IKT technológii, ako aj faktu, že už väčšina rodín je vybavená počítam 
a disponuje pripojením na internet sa veľmi rozšírilo i tzv. internetové / elektronické 
šikanovanie známe na západe pod názvom cyberbullying. Ide o zneužívanie mobilných 
telefónov a internetu. Tieto technológie sú zneužívané na posielanie agresívnych 
a nenávistných správ a na zastrašovanie osôb. Práve anonymita, ktorú internetové prostredie 
poskytuje uľahčuje a kryje túto činnosť. Pri internetovom, elektronickom šikanovaní je 
zaujímavé, že faktory ako: fyzická sila agresora, jeho popularita v skupine ustupujú do úzadia. 
Do popredia sa dostáva schopnosť a spôsobilosť jedinca používať počítač, internet, mobil 
a pod. 
Ako môže elektronické šikanovanie vyzerať? Tak napr. môže spočívať: 
- v šírení obrázkov, upravených fotiek, ktoré ponižujú a urážajú, 
- v zneužívaní identity užívateľa internetu 
- v uverejňovaní ponižujúcich a urážajúcich videí na internetových portáloch 
- v obťažovaní, vyhrážaní, a zasielaní obrázkov prostredníctvom mobilu, internetu 
- v šírení nepravdivých a skreslených informácií a pod. 
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2. Happy-slapping 

Vynaliezavosť detí a mladých ľudí nepozná hraníc, a práve preto sa snažia neutále vymýšlať 
rôzne spôsoby ako sa zabávať. Typickým príkladom je tzv. „Happy-slapping“ – slovo 
anglického pôvodu, ktoré by sme mohli preložiť ako spokojné, šťastné fackovanie. 
Účelom happy-slappingu je nečakane napadnúť buď mladistvého, alebo dospelého človeka, 
pričom komplic agresora celý čin nahráva na mobilný telefón. Pri happy-slappingu sa nemusí 
ísť len o násilné napadnutie, ale dokonca i o znásilnenie alebo sexuálne napadnutie. Získané 
video potom  páchatelia umiestnia na internet napr. na stránku www.youtube.com. /Happy-
slapping, 2009) 
Video je určené k tomu, aby pobavilo. Obeťou sa môže prakticky stať hocikto – niekto, kto 
sa len vybral na prechádzku, ponáhľa sa do školy  a pod. 

3. Streľba na školách „Amoklauf“ 

Streľba na školách sa v posledných rokoch stála nočnou morou učiteľov, rodičov, žiakov ako 
aj verejnosti. V Amerike je známa pod pojmom „School schooting“, v Nemecku zase pod 
pojmom „Amoklauf“. Aké sú motívy, ktoré vedú žiakov k takýmto činom? Len jeden motív 
pre streľbu neexistuje, skôr by sme mohli povedať, že ide o zhluk motívov. Spúšťačom by 
mohli byť psychosociálne príčiny, t.j. sociálne napätie, osudové sklamania, nezvládnuteľné, 
urážlivé a ponižujúce konflikty napr. s inštitúciami, ľuďmi. Reálne sú aj partnerské, 
materiálne, idealistické príčiny ako aj rôzne psychické ochorenia. 

4. Týranie zvierat 

Takisto veľmi rozšírené je bohužiaľ u mládeže aj týranie zvierat pod ktorým  rozumieme  také 
konanie a zaobchádzanie so zvieraťom, ktoré mu spôsobí trvalé alebo dlhodobé poškodenie 
zdravia. 

5. Kriminalita mladistvých 
 
2. POČÍTAČOVÉ HRY 

Do takmer všetkých oblastí nášho života prenikli nové informačné technológie, vrátane 
počítačov. Väčšina ľudí  už  musí, aj kvôli možnosti uplatneniu sa na trhu práce poznať, 
vedieť používať rôzne programy, aplikácie počítača. Nie je preto prekvapením, že sa počítač 
dostal aj do života detí a žiakov, pričom prvé stretnutia sa uskutočňujú prostredníctvom PC 
hier. PC hry by sme mohli definovať ako interaktívne programy, vytvorené pre zábavu, 
distribuované prevažne na DVD nosičoch.  
Príťažlivosť PC hier môžeme vidieť vo viacerých aspektoch: 
- vyžadovanie rozličných a odlišných schopností (manuálna zručnosť, rýchle reflexy, 

taktická obratnosť, priestorová predstavivosť, hospodárenie a plánovanie ...) 
- kombinácia vlastností rôznych médií (komiksy, filmy, televízia, stolové hry ...) 
- možnosť venovať sa svojmu hobby, splniť si sny vo virtuálnom svete 
- v uspokojovaní potrieb (súťaživosť ...) 

Typy PC hier 
Virtuálny svet je veľmi bohatý a pestrý. Práve jeho rozmanitosť je takisto lákadlom pre 
žiakov a mládež. PC hry ponúkajú náplň k rôznym, nezpočetným záujmom žiakov. V PC 
hrách sa simulujú rôzne športové podujatia, alebo vedú vojenské bitky. Niekde stojí v popredí 
takýchto hier stratégia a taktika, inokedy hrubá sila a násilie. PC hry by sme mohli podľa ich 
zamerania rozdeliť nasledovne: 

a) dobrodružné hry / Adventures - obsahom týchto hier sú hádanky, tajomné príbehy, 
skryté tajomstvá, ktoré musia hráči vyriešiť. 
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b) akčné hry / Ego-Schooter /First-Person-Shooter – v  tomto žánri ide hlavne 
o zneškodnenie nepriateľa. Sú to hry v ja –perspektíve, často s násilným a agresívnym 
obsahom. V médiách majú prívlastok – Killerspiele. 

c) Strategické hry/ Strategies – RTS, RPG - príbeh v týchto hrách sa odohráva väčšinou 
v minulosti, vyžadujú logické a strategické myslenie hráčov. 

d) Rolové hry / MMORPG hry – hrajú sa prostredníctvom internetu, hráč si vytvorí 
avatara, prostredníctvom ktorého zažíva spolu s ďalšími hráčmi dobrodružstvá. 

e) Športové hry  
f) Didaktické hry – odlišujú sa od ostatných druhov hier najmä svojim obsahom, nakoľko 

boli do nich vnesené náučné prvky. Cieľom týchto hier je žiakom pomôcť pri 
vzdelávaní a učení v rôznych oblastiach, ako je napr. matematika, cudzie jazyky, 
prírodovedné predmety. 

g) Iné ... 
 

Killerspiele 
Čo sú to „Killerspiele“? Týmto nemeckým pojmom sa označujú PC hry s násilným 
a agresívnym obsahom, ktoré niektorí jedinci laickej ako aj odbornej verejnosti obviňujú za 
narastajúce prejavy agresivity žiakov na školách. Najuvádzanejším príkladom týchto hier je 
hra Counterstrike. 
 

Pozitívne a negatívne stránky PC hier 
Ako asi každá vec na našej planéte, tak aj čas strávený hraním PC hier má na žiakov pozitívne 
ako aj negatívne účinky. 
Za pozitíva hrania hier môžeme považovať: 
- PC hry naučia dieťa, žiaka spustiť počítač, spustiť program, poradiť si ak niečo 

nefunguje, vyznať sa aj bez školenia, či manuálu  
- PC hry rozvíjajú jazykové a komunikačné schopnosti žiakov. Väčšina PC hier vychádza 

v cudzom jazyku (anglický, nemecký, ...), takže rozumieť cudzej reči je podmienkou, aby 
hráč porozumel deju hry a vedel v nej interagovať, čo žiakov môže motivovať 
k zdokonaľovaniu sa v cudzom jazyku. 

- Hry rozvíjajú rôzne schopnosti ako je pamäť, pohotovosť, schopnosť sa rýchlo sa 
rozhodnúť, priestorové videnie. 

- Často vzrastá sebavedomie u detí, ktoré úspešne prekonali nejakú prekážku v hre. U detí 
sa tiež posilňuje logické a strategické myslenie, ako aj koncentrácia počas hrania. 
/Kinčík, J.: 2009/ 

- PC hry pomáhajú odbúravať stres z vyučovania, zabudnúť na problém, oddýchnuť si. 
- PC hry umožňujú žiakom vytvoriť si morálny kompas, osvojiť si hodnotový rebríček, 

učia ich rozoznávať medzi dobrom a zlom, nakoľko dej mnohých hier už nie je lineárny. 
PC hry poskytujú v mnohých prípadoch možnosť voľby, rozhodnúť sa či budú v priebehu 
hry vystupovať priateľsky, alebo si zvolia cestu zla. 

Negatívne stránky sú nasledovné: 
- Násilné PC hry zvyšujú tep, krvný tlak, hladiny adrenalínu a testosterónu. Počas hry je 

fyziologický stav hráča podobný stavu osoby počas boja. /Kinčík, J.:2009/ 
- Hranie takýchto hier zvyšuje hráčovo vnímanie nepriateľstva zo strany jeho blízkych. 

Názor, že okolitý svet je nepriateľskejší, vyúsťuje do agresívnejšieho správanie detí, 
depresie, negatívneho sebavnímania a odmietania spoločnosti. /Kinčík, J.:2009/ 

- Ďalším negatívom je sociálne riziko počítača. Dieťa, žiak odkázaný len na počítač môže 
byť ochudobnený o životne dôležité skúsenosti. 
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- Časté a pravidelné hranie môže viesť k vytvoreniu závislostí. V ojedinelých prípadoch 
pravidelné hranie – bez prestávok môže viesť dokonca k smrti. 
 
 

3. PRIESKUM 

Výskumnému problému, ktorému sme v prieskume venovali našu pozornosť bola 
problematika rastúcej agresivity žiakov v súvislosti s hraním PC hier. 
Naša výskumná otázka znela: Prispievajú PC hry tzv. „Killerspiele“ k agresívnemu správaniu 
žiakov? Sú hranie PC hier a agresivita rozdielne v závislosti od veku žiakov? 
Cieľom prieskumu bolo zistiť či existuje vzťah,  spojenie medzi hraním PC hier s agresívnym 
obsahom a narastajúcou agresivitou na školách. 
Prierezovému prieskumu sme podrobili 2 výskumné vzorky odlišné z hľadiska veku kvôli 
možnosti komparácie. Prvá vzorka bola tvorená žiakmi 9. ročníka ZŠ (t.j. 14-15r.), druhá 
študentmi 4. ročníka SŠ (18-19r.). Celkovo sa na prieskume zúčastnilo 67 dievčat a 52 
chlapcov 9. ročníka ZŠ a 66 chlapcov a 22 dievčat 4. Ročníka SŠ v Prešove. 
V prieskume sme sa rozhodli pre dotazníkovú metódu spojenú s testom, ako aj rozhovor. 
Dotazník pozostával zo 14 otázok, týkajúcich sa problematiky agresivity a PC hier. Súčasťou 
dotazník bol i test, ktorý pozostával z 10 otázok venovaných odhaleniu agresívneho 
správania. Autormi testu sú T. Novák a V. Capponi. Pri vyhodnocovaní otázok sme použili 
metódy analýzy, syntézy a porovnávania. 

Vyhodnotenie prieskumu 
Vychádzajúc z výsledkov nášho prieskumu možno dedukovať nasledovné závery:  
Z prieskumu vyplýva, že 
PREDPOKLAD č. 1: Predpokladáme, že väčšina žiakov vo veku 14-19 r. z našej skúmanej 
vzorky hráva PC hry. 
- v oboch skupinách respondentov sme odhadli trend predpokladu, nakoľko sme 

predpokladali, že  viac ako polovica žiakov hráva v súčasnej dobe počítačové hry. 
U deviatakov ZŠ je to 70,59% a u štvrtákov SŠ 62,5% hráčov, ktorí tejto forme zábavy 
venujú zo svojho času. 

PREDPOKLAD č. 2: Zo skúmanej vzorky bude viac chlapcov ako dievčat hrať PC hry. 
- v oboch skupinách respondentov sme správne odhadli trend predpokladu. 

U deviatakov ZŠ bolo zo 70,59% hráčov počítačových hier 40,34% chlapcov a 30,25% 
dievčat. V druhej skupine u študentov 4. ročníka SŠ bolo zo 62,5% hráčov 57,96% 
mužského a len 4,54% ženského pohlavia. 

Na základe uvedených výsledkov vyplýva, že žijeme v čase, v ktorom sú už počítačové hry 
neodmysliteľnou súčasťou výplne voľného času mládeže. Počítačové hry sú fenoménom, 
ktorý má svojich fanúšikov u chlapcov ako aj u dievčat. 
PREDPOKLAD č. 3: Predpokladáme, že žiaci, ktorí hrávajú PC hry tzv. Killerspiele sú 
v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí PC hry nehrávajú menej agresívnejší. 
- v oboch skupinách respondentov sme trend predpokladu neodhadli správne, nakoľko sme 

zistili, že výsledky dosiahnuté v teste (skúmajúci agresivitu) žiakmi 9. ročníka ZŠ a 4. 
ročníka SŠ, ktorí hrávajú počítačové hry s agresívnym obsahom a tými, ktorí počítačové 
hry nehrajú sú podobné a nenasvedčujú, žeby hráči počítačových hier s agresívnym 
obsahom boli menej agresívnejší ako žiaci, ktorí počítačové hry nehrávajú. 

Zodpovedať otázku, či sú PC hry s agresívnym obsahom zodpovedné za narastajúce agresívne 
správanie žiakov na školách nie je ľahká záležitosť, nakoľko na agresívnom správaní sa 
podieľa nie jeden, ale zhluk faktorov. Túto skutočnosť je potrebné mať vždy na pamäti. Aj 
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napriek tomu môžeme konštatovať, že naše zistenie nenasvedčujú, žeby  hranie počítačových 
hier s agresívnym obsahom prispievalo k agresívnemu správaniu žiakov na školách. 
PREDPOKLAD č. 4: Predpokladáme, že s rastúcim vekom žiakom sa znižuje ich záujem 
o PC hry s agresívnym obsahom. 
- v oboch skupinách sme odhadli trend predpokladu. Predpokladali sme, že s rastúcim 

vekom žiakov klesá záujem o hry s agresívnym obsahom. U deviatakov sa akčné hry (hry 
s agresívnym obsahom) z 35,29% umiestnili na 1. mieste v rebríčku najčastejšie hraných 
počítačových hier. U štvrtákov SŠ sa o tento druh hier zaujíma len 13,64% hráčov.  

Ako žiaci dospievajú menia a ich záujmy, hodnoty. Stávajú sa zrelšími s čím súvisia aj ich 
vyššie nároky na druh, formu zábavy, ktorej venujú svoj čas. Počítačové hry s agresívnym 
obsahom už nedokážu u väčšiny hráčov a hráčok uspokojiť ich potreby. 
PREDPOKLAD č. 5: Predpokladáme, že sa rodičia žiakov nezaujímajú o to (nekontrolujú 
ich), čo robia ich deti na PC vo voľnom čase. 
- v oboch skupinách sme neodhadli trend predpokladu správne, pretože sme zistili, že až 

63,87% rodičov žiakov 9. ročníka ZŠ a 69,31% rodičov študentov 4. ročníka sa zaujíma, 
kontroluje akej činnosti sa venujú ich deti, keď sú za počítačom.  

V novinách, v televízii sa často mihnú informácie, ktoré informujú, že sa rodičia o svoje deti 
príliš nezaujímajú, nevenujú im dostatočnú pozornosť akú by si zaslúžili. Naše zistenia 
naznačujú, že sa rodičia naopak o svoje deti zaujímajú, kontrolujú  ich akej činnosti sa venujú 
keď sedia za monitorom PC. Každé dieťa potrebuje pre svoj zdravý vývin a preto aby sa 
uplatnilo v živote cítiť záujem, podporu a lásku svojich rodičov. 
 
ZÁVER 
Čo by sme mohli povedať na záver. Sme veľmi radi, že sme si vybrali ako predmet nášho 
príspevku a prieskumu túto tému, keďže problematika agresívneho správania v súvislosti 
s hraním počítačových hier je aktuálna a je potrebné nájsť vhodné a efektívne riešenia ako sa 
vysporiadať s rastúcou agresivitou žiakov na školách.  
Centrálnu rolu v boji proti rastúcej agresivite žiakov by malo zohrať naše školstvo, a to 
viacerými spôsobmi:  
 V súlade s názvom konferencie – vidíme úlohu poradenstva, prípadne  výchovného poradcu 
napr. v týchto aktivitách: 

- Treba sa zamerať na sebapoznávanie a nácvik sociálnych zručností žiakov. 
K základným sociálnym zručnostiam patrí efektívna komunikácia. Tá je nevyhnutným 
predpokladom porozumenia medzi ľuďmi. Do tejto oblasti patrí napr. i nácvik 
sebaistého verbálneho a neverbálneho prejavu. Jednou z foriem ako efektívne 
komunikovať je i schopnosť byť asertívny. To znamená vedieť vyjadriť svoje potreby, 
názory, emócie a práva bez toho, aby sme popierali a porušovali práva iných. 
Asertivita môže pomôcť žiakom riešiť konflikty nenásilnou cestou. 

- Dôležitý je i výcvik zameraný na rozvoj empatie, akceptácie ako aj nezaujatého 
a kritického myslenia. K výbave do života žiakov by mali patriť i techniky, ktoré im 
umožnia negatívne a ohrozujúce pocity adekvátne spracovať a prijateľne vyventilovať. 
Žiaci by sa mali rovnako naučiť orientovať sa v rizikových situáciách a vedieť 
vyhľadať pomoc. 

- Školy by mali prestať tolerovať agresívne a násilné prejavy žiakov. Nežiaduce 
správanie žiakov je potrebné  dôsledne sankcionovať napr. podmienečným vylúčením 
a pod. Ešte stále existujú prípady, kde školy potichu tolerujú agresivitu žiakov, 
nakoľko ich rodičia sú sponzormi školy. 

- Každá škola by mala ponúknuť a zabezpečiť svojim žiakom možnosti pre vlastnú 
realizáciu vo voľnom času. Výchovný poradca, prípadne pedagóg školy  by sa mal  
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podieľať viac na tom, aby školy rozvíjali nielen vedomosti žiakov, ich zručnosti 
a schopnosti, ale aj kultúrny život. Príklad možno nájsť v Japonsku. Japonskí žiaci 
a študenti majú možnosť na svojich školách vstúpiť do rôznych klubov, napr. 
matematického, divadelného, futbalového, literárneho,  a pod., ktorým sa venujú po 
vyučovaní. Za činnosť, organizovanie práce v kluboch sú zodpovední sami žiaci, čím 
sú vedení k samostatnosti a tímovej spolupráci. Samozrejme, v prípade ak potrebujú 
pomoc, môžu sa obrátiť na učiteľa. Takisto, školy organizujú každoročné festivaly, 
ktoré sú organizované a pripravované žiakmi. Týmto spôsobom sa školy aktívne 
podieľajú na využití voľného času detí a mládeže. Žiakom a študentom je umožnené 
rozvíjať svoje schopnosti, zručnosti, reprezentovať ich školu na rôznych krajských, 
štátnych majstrovstvách. Sme presvedčení, že takýto systém by vyriešil u nás mnoho 
problémov. 

- Zavedenie uniforiem na školách, podobne, ako je to v Anglicku , ale i v Japonsku, by 
mohlo tiež vyriešiť mnoho problémov. Na jednej strane by sa znížili, odstránili 
sociálne rozdiely medzi žiakmi. Práve tieto rozdiely bývajú príčinami šikanovania, 
agresie, ponižovanie žiakov. Na strane druhej by práve školské uniformy mohli 
rozvíjať medzi žiakmi pocit spolupatričnosť, hrdosti na svoju Alma mater. 

- Zo školy (od výchovného poradcu, psychológa školy) by mala vychádzať snaha 
o vytvorenie užšieho kontaktu a hlavne fungujúcu komunikáciu medzi ňou, žiakmi 
a rodičmi žiakov. 

 
Dôležitú úlohu v boji proti agresívnym prejavom by mala takisto zohrať rodina a to 
nasledovne: 

- Rodičia by mali byť pre svoje deti príkladom dobrých vzťahov. 
- Mali by vedieť zvládať vlastnú agresiu. 
- Rodičia by mali svojim deťom dávať najavo, že násilná agresia je neprijateľná. 
- Mali by okamžite zastaviť akúkoľvek známku neprijateľnej agresie. 
- Mali by učiť deti starostlivým a empatickým vzťahom. Naučiť deti zodpovednosti za 

seba a iných. 
- Tiež by ich mali naučiť vážiť si seba a iných, naučiť ich starostlivosti, jemnosti 

a slušným spôsobom. 
 
Sme si vedomí, že boj proti agresívnym a iným nežiaducim prejavom žiakom nie je ľahký a 
nie je to krátkodobá záležitosť, ktorá sa dá jednoducho vyriešiť. Sme presvedčení, že nami 
popisované spôsoby by mohli prispieť  hlavne k jej prevencii. 
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