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Abstrakt: Mechanizmy prejavov agresívneho správania vo všeobecnosti vysvetľujú viaceré psychologické 

modely a teórie. Stále je však málo štúdií, ktoré by fenomenologickým prístupom analyzovali, ako prejavy 

agresívneho správania vnímajú pedagógovia a vychovávatelia a ako voči nim následne zasahujú. Cieľom tohto 

príspevku je prezentovať, ako na základe svojej skúsenosti vnímajú a prežívajú výskyt prejavov agresivity 

klientov reedukačného centra vychovávatelia – participanti, aký význam im prisudzujú a aké skúsenosti majú 

s ich doterajšou intervenciou. Pre tento účel sme viedli s ôsmimi vychovávateľmi z dvoch reedukačných centier 

pološtruktúrované rozhovory. Ako teoretický a metodický rámec pre analýzu rozhovorov bola zvolená 

interpretatívna fenomenologická analýza (IPA). Opakujúce sa témy odhalili rôzne špeciálnopedagogické – 

etopedické i psychologické aspekty prejavov agresivity v reedukačných centrách a ich intervencie zo strany 

vychovávateľov. Prezentované výsledky analýzy nemožno síce zovšeobecniť, avšak možno prostredníctvom nich 

ďalej rozvíjať modely a vysvetlenia, ktoré umožňujú lepšie porozumieť skúsenosti vychovávateľov s prejavmi 

agresivity klientov reedukačných centier. Na základe týchto výsledkov ďalej možno kreovať adekvátne 

intervenčné odporúčania v oblasti eliminácie prejavov agresivity do špeciálnopedagogickej – etopedickej praxe. 

Kľúčové slová: Reedukačné centrum. Vychovávatelia. Agresivita. Agresia. Interpretatívna fenomenologická 

analýza. 

 

Abstract: Mechanisms of manifestations of aggressive behavior are explained in general by several 

psychological models and theories. However, there are still not many studies using phenomenological approach 

to analyse how teachers and educators perceive the manifestations of aggressive behavior and how they react in 

such cases. The aim of this paper is to present how educators – participants on the basis of their own experience 

perceive and confront the occurrence of aggressive behavior, what meaning they ascribe to this behavior and 

what their experience is with the intervention up to now. For this purpose, we carried out semi-structured 

interviews with eight educators from two different re-education centers. As a theoretical and methodological 

scope for the analysis of the interviews, the Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) was chosen. 

Recurring topics revealed various aspects from special education – ethopedy as well as psychological aspects of 

aggressive manifestations in re-educational centers and the intervention of the educators. It is not possible to 

generalize the results of the analysis, however, other models and explanations can be developed on their basis, 

which would allow for better understanding of educators’ experience with aggressive behavior of clients in re-

education centers. Based on the outcomes of this analysis, other adequate intervention suggestions for 

eliminating aggressive manifestations can be created for the training of the special education – ethopedy. 

Key words: Re-education center. Educators. Aggressiveness. Aggression. Interpretative phenomenological 

analysis. 

 

Teoretické východiská 

Podľa záverečnej správy z Konferencie o mládeži, ktorá sa konala 18. a 19. marca 

2014 (s. 8), v roku 2009/2010 viac ako polovica chlapcov a pätina dievčat priznala svoju 
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účasť na fyzickej bitke aspoň raz v priebehu minulého roka. Za zvlášť závažné zistenie sa 

považuje dvojnásobný nárast výskytu agresívneho správania u 11- a 13-ročných dievčat 

v porovnaní s rokmi 2005/2006. Uvedený stav reflektujúci agresívne správanie mládeže sa 

odráža aj v inštitucionálnych podmienkach, a to najmä v súvislosti s nárastom počtu detí a 

mladistvých s problémových správaním (Kováč 2010, s. 25; Škoviera 2010, s. 28; 2014, s. 

40). Pilař (2004, s. 312) v tejto súvislosti dodáva, že klienti vo výchovných ústavoch sú 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sociálne zdatnejší, sebavedomejší, agresívnejší, 

uvedomujúci si svoje práva, avšak už nie dostatočne svoje povinnosti. 

Agresivita predstavuje vnútornú tendenciu jedinca vykonať agresívny čin, dlhodobo 

reagovať útočným a hostilným zameraním s vysokou pohotovosťou k agresii a zámerne 

ubližovať (Malá 2005; Lovaš 2010). Agresívni jedinci sa podľa Paulíka (2010) okrem iného 

vyznačujú silnou nedôverou voči iným, egoizmom a bezohľadnosťou, ktoré vedú k neochote 

k spolupráci a dokonca i k vyhľadávaniu a tvorbe interpersonálnych konfliktov. Uvedené 

maladaptívne formy správania môžu byť dôsledkom ich narušeného psychosociálneho vývinu 

alebo symptómom poruchy správania či osobnosti, no aj subjektívne hodnotenou efektívnou 

stratégiou riešenia svojich vnútorných i vonkajších konfliktov. Výskyt a riešenie agresívnych 

prejavov správania klientov v reedukačnom centre je pre každého vychovávateľa náročnou 

a stresujúcou situáciou, ktorá má značný vplyv nielen na kvalitu procesu reedukácie klientov 

a klímu vo výchovnej skupine i v reedukačnom centre, ale aj na duševnú pohodu a spokojnosť 

vychovávateľa s jeho profesiou. Pri dlhodobom pretrvávaní bez pozitívnych účinkov 

intervencie a možnosti psychickej regenerácie to môže mať na vychovávateľa vo vyhrotených 

situáciách a kumulovaných osobných i pracovných záťažiach až neurotizujúci účinok. 

V súčasnosti na Slovensku absentuje vedecká reflexia toho, do akej miery sú 

vychovávatelia uvedeným situáciám a predovšetkým prejavom agresivity zo strany klientov 

vystavení, ako ich vnímajú a ako voči nim intervenujú. V Čechách bol takto zameraný 

výskum realizovaný v rokoch 2008 – 2012 na 2. stupni základných škôl Centrom výskumu 

protidrogových služieb a verejného zdravia, avšak aj tu chýba výskumná štúdia, ktorá by 

reflektovala skúsenosti a prežívanie vychovávateľov s agresívnymi prejavmi detí a ich 

intervenciou v špecifickom kontexte výchovných ústavov. Aj z toho dôvodu je cieľom nášho 

príspevku prezentovať, ako na základe svojej skúsenosti vnímajú a prežívajú výskyt prejavov 

agresivity klientov vychovávatelia – participanti dvoch reedukačných centier, aký význam im 

prisudzujú a aké skúsenosti majú s ich doterajšou intervenciou. 
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Metodika výskumu 

Parciálna výskumná štúdia deskriptívneho charakteru bola realizovaná v dvoch 

reedukačných centrách na východe Slovenska v roku 2014. Výskumnou metódou bolo 

pološtrukturované interview. Pri voľbe metódy sme vychádzali z konštruktivistickej tézy, že 

človek prisudzuje na kognitívnej úrovni istý zmysel javom i situáciám (v našom prípade 

prejavom agresivity) práve na základe svojich názorov a prežitej skúsenosti. Ako uvádza 

Svoboda (2012, s. 55), metóda rozhovoru sa snaží prostredníctvom kladenia otázok 

porozumieť pohľadu ľudí – participantov na určité javy či problémy v celom jeho kontexte. 

Prisudzované významy participantov sme analyzovali prostredníctvom metódy spracovania 

dát, tzv. interpretatívnej fenomenologickej analýzy (ďalej ako IPA), ktorá vychádza 

z fenomenológie, hermeneutiky a ideografie. Ako uvádza Šuráňová (2013, s. 105), IPA 

zisťuje a popisuje skúsenosť participantov z hľadiska toho, ako si oni sami utvárajú a 

konštruujú realitu a aký zmysel a význam jej pripisujú. Získané výsledky nemožno vzhľadom 

na veľkosť výberového súboru zovšeobecniť, ale môžu poskytnúť cenné postrehy (Reidet al. 

2005, In: Šuráňová 2013, s. 105), ktorými možno ďalej rozvíjať teórie, modely a vysvetlenia 

umožňujúce lepšie porozumieť ľudskej skúsenosti (Fade 2004, s. 647) v kontexte 

reedukačných centier. IPA pozostáva z dvojstupňového induktívneho interpretatívneho 

procesu, v rámci ktorého sa nachádzajú vzory a vzťahy v rámci koncepčných skupín a aj a 

medzi nimi. Tento prístup nepodlieha modelu príčina-následok, ale vysvetlenia zahŕňajú 

témy, ktoré sú systematicky vzťahovo prepojené. 

Výberové súbory z oboch reedukačných centier sme zrovnocennili, a to jednak 

vzhľadom na dĺžku praxe participantov v reedukačnom centre, ale aj požiadavku 

aplikovaného analytického prístupu (IPA), podľa ktorej by mal byť výberový súbor 

dostatočne malý na to, aby sa mohla realizovať idiografická analýza. Analyzovali sme teda 

štyri interview s participantmi z nekoedukovaného dievčenského a štyri interview 

s participantmi z koedukovaného reedukačného centra, ktorí v reedukačnom centre pracujú 

viac než rok, a teda je predpoklad, že majú bohatšie skúsenosti z rôznych kontextov. V oboch 

zariadeniach išlo o dvoch vychovávateľov a dve vychovávateľky, pričom dvojice 

participantov z rovnakého reedukačného centra majú približne rovnakú dĺžku praxe. Tým sme 

sa snažili dodržať požiadavku IPA na homogénny výberový súbor. Demografické údaje 

uvádzame v tabuľke č. 1 so súhlasom participantov (boli informovaní o cieli našej výskumnej 

činnosti a podmienkach jej realizácie a svojím podpisom vyjadrili súhlas). Na modrom pozadí 
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sú uvedené údaje o participantoch z nekoedukovaného reedukačného centra a na fialovom 

o participantoch z koedukovaného reedukačného centra. 

 

Tabuľka 1 Demografické údaje participantov interview 

Participant Pohlavie 

(female/male) 
Vek 

Najvyššie 

dosiahnuté 

vzdelanie 

Motivácia k práci 

v reedukačnom 

centre 

Dĺžka praxe 

v reedukačnom 

centre v rokoch 

D F 55 

stredoškolské – 

pedagogické, 

doplnené 

špeciálnopedagogické 

vzdelanie 

voľná pracovná 

pozícia 
30 

G F 59 

stredoškolské – 

pedagogické, 

doplnené 

špeciálnopedagogické 

vzdelanie 

voľná pracovná 

pozícia 
40 

P M 33 

stredoškolské – 

pedagogické, 

doplnené 

špeciálnopedagogické 

vzdelanie 

voľná pracovná 

pozícia 
12 

S M 42 

vysokoškolské 2. 

stupňa – odbor 

prístrojové 

inžinierstvo, 

doplnené 

špeciálnopedagogické 

voľná pracovná 

pozícia 
14 

E F 38 

vysokoškolské 2. 

stupňa – odbor 

sociálna práca, 

v súčasnosti si dopĺňa 

špeciálnopedagogické 

vzdelanie 

voľná pracovná 

pozícia,  

motivácia pracovať 

v sociálnej alebo 

podobnej sfére 

3 

F F 52 
vysokoškolské 2. 

stupňa - pedagogické 

voľná pracovná 

pozícia 
3,5 

R M 56 
vysokoškolské 2. 

stupňa - pedagogické 

voľná pracovná 

pozícia 
6 

T M 33 

stredoškolské 

pedagogické, 

v súčasnosti si dopĺňa 

špeciálnopedagogické 

voľná pracovná 

pozícia, 

práca s deťmi ho 

vnútorne napĺňa 

5 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Všetky interview boli zaznamenané na diktafón. Jednotlivé interview trvali od 20 do 

50 minút. Prvá časť otvorených otázok sa týkala ich minulých i súčasných zážitkov 

s agresívnym správaním klientov a pocitov, ktoré toto správanie u nich vyvolávalo (napr.: 

Mali ste niekedy počas výkonu práce pocit ohrozenia?; Čo Vás napadne, ak poviem agresívny 

klient?). V druhej časti interview sa otázky týkali ich reakcie, resp. intervencie voči 

uvedeným agresívnym prejavom (napr. Aká reakcia sa Vám v tomto prípade osvedčila?). 
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V závere interview sme vychovávateľom jednotlivých výchovných skupín v nadväznosti na 

výsledky obsahovej analýzy kládli ešte doplňujúce otázky zamerané na spresnenie významu 

nejednoznačných zápisov. Interview s každým participantom sme prepísali a následne 

realizovali analýzu tak, ako to popisujú vyššie uvedené kroky IPA. Témy boli vytvárané 

jednak na základe ich prevalencie, ale tiež odvodené od konkrétnych otázok. 

 

Výsledky výskumu  

Výsledky analýzy vo vzťahu k jednotlivým témam uvádzame v Tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka 2 Kódovací systém skúmajúci skúsenosti vychovávateľov s prejavmi agresivity 

v reedukačných centrách  

A. Retrospektívne porozumenie skúsenosti s prejavmi agresivity klientov 

 Participanti 

 D  G  P  S  E F R T 

1. Pocity vychovávateľov sprevádzajúce výskyt prejavov agresivity klientov  

      1.1 fyzické alebo psychické ohrozenie  * * * *  * * * 

      1.2 ostražitosť a nutnosť dohľadu   * *  * *  

2. Skúsenosti vychovávateľov s jednotlivými formami prejavov agresivity 

      2.1 verbálna 

            2.1.1 voči rovesníčkam * * * * * * * * 

            2.1.2 voči vychovávateľovi * * * * * * * * 

      2.2 fyzická 

            2.2.1 suicidiálne prejavy  * * *     

            2.2.2 voči rovesníčkam * * * * * * * * 

            2.2.3 voči vychovávateľovi  * *  * * * * 

            2.2.4 voči majetku   * * * * * * 

      2.3 šikanovanie * * * * * *   

3. Pochopenie kontextu súvisiaceho s výskytom prejavov agresivity 

     3.1 podmienenosť vonkajším konfliktom,  

hostilitou 
 * * * * * * * 

     3.2 úmysel ublížiť niekomu * * *   * * * 

     3.3 zaužívaný vzorec správania z rodiny, partie  * * * *     

     3.4 vlastnosť jedinca, impulzivita, neovládanie  

sa 
  *  * * * * 

Charakteristika uplatňovanej intervencie voči prejavom agresivity klientov 

 Participanti 

 D  G  P  S  E F R T 

1. Začiatok intervencie 

1.1 hneď - zabránenie eskalácii, ochrana  

bezpečia a zdravia  
* * * * * * * * 

1.2 s odstupom času (po ventilácii, upokojení 

a samostatnom odznení) 
 * *  

 
* * 
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2. Formy intervencie 

     2.1 verbálne (dohovor, pohovor, krik) * * * * * * * * 

     2.2 podľa hodnotiaceho systému  * * * * * * * * 

     2.3 žiadna   * *      

3. Subjektívne hodnotené predpoklady úspešnej intervencie 

     3.1 vzťah vychovávateľa s klientkou   *  *     

     3.2 sociálna opora, dôvera  *  *     

     3.3 vlastný vzor  *  *     

     3.5 identifikácia príčiny  * * *     
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Rozprávanie participantov o ich skúsenostiach s prejavmi agresivity klientov sa 

začínalo slovami „bežne“; „v podstate so všetkým týmto som sa stretol v mojej praxi; „áno, 

samozrejme“, čo svedčí o tom, že táto problematika nie je pre participantov 

v nekoedukovanom reedukačnom centre cudzou alebo výnimočnou témou. Všetci participanti 

uviedli, že boli v rámci svojej reedukačnej praxe v danom reedukačnom centre vystavení 

všetkým formám prejavov agresivity, a to nielen vo vzťahu medzi rovesníkmi, ale aj voči nim 

samotným. Aj napriek negatívnej konotácii danej témy a jej asociácii s relatívne negatívnymi 

zážitkami, participanti o tejto téme nemali vnútorné zábrany hovoriť. Opisovanie zážitkov 

často spontánne sprevádzalo aj vyjadrenie pocitov, ktoré v nich tieto prejavy vyvolávali, a 

preto obsah týchto výpovedí tvorí subkategória č. 1. 

T: „áno, bolo také obdobie, kedy ako bolo to pestré tuna.“ 

P: „..., že som sa stránil, bál som sa, žeby sebe neurobila, abo niekomu, abo mne hej (?), čiže taká 

situácia bola.“ 

R: „... bol, bol pocit ohrozenia bol, ja to poviem úprimne, že (hm), nie že som sa bál, ale cítil som 

niečo také, že môže vzniknúť nejaký konflikt, ktorý by prerástol až do nejakej bitky alebo niečo 

podobné, takže človek bol v nejakých obavách určite ... jeden chovanec na mňa zaútočil žiletkou, čiže 

ja som musel mu takisto ukázať svoju silu a dostatočne sa brániť proti tomu...“ 

G: „... stalo sa to aj mne, samozrejme no a (,) (z) tam bolo potom pos (k) podané trestné 

oznámenie, bolo to pár rokov už dozadu, to už, to som na to aj zabudla, že také dačo sa udialo, ale 

život ide ďalej samozrejme, v tom afekte dievčatá si to ani neuvedomujú samozrejme, potom to 

oľutovali“ 

F: „... začal mi vykrikovať, že si ma nájde (hm) vypáli mi byt (hm) vie, aké auto mám čiže sa 

pomstí autu, zhruba vie (hm) psíka, že mám, že proste, že ma ohrozí, moju osobu, moje bydlisko 

a môjho psa a mojich blízkych napríklad.“ 

Všetci participanti sa však nezávisle na sebe zhodli na tom, že minimálne 

v posledných piatich rokoch registrujú menej fyzických foriem prejavov agresivity a prím 

zohrávajú verbálne formy prejavov agresivity, ničenie inventára a v nekoedukovanom 
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reedukačnom centre i sebapoškodzovanie. Ako vyplynulo z výpovedí participantov, na 

prejavy agresivity zo strany klientov si už počas výkonu svojej profesie zvykli. 

V nekoedukovanom reedukačnom centre participanti považujú prejavy agresivity za ťažko 

ovplyvniteľnú, až nemennú osobnostnú charakteristiku klientok umiestnených v tomto 

zariadení. Zaujímavým zistením v súvislosti s nekoedukovaným reedukačným centrom bolo, 

že u oboch participantov mužského pohlavia prejavy agresivity vyvolávali potrebu ostražitosti 

a dohľadu. Zastávame názor, že táto skutočnosť vyplýva jednak z prirodzenej mužskej 

potreby chrániť, ale aj z toho dôvodu, že práve mužskí participanti boli tými, ktorí na rozdiel 

od participantiek uvádzali, že sa v rámci svojich výchovných skupín (aj v súčasnosti) 

stretávajú s prejavmi sebapoškodzovania a ničením inventára, ktoré považujú za prejav 

vynucovania si pozornosti.  

P: „... aj včera som mal, keď som zastupoval (,) začne stoličky hádzať hej (?), začne si biť hlavu 

o stenu a chcem si zlomiť ruku (,) a neviem môže to byť účelová agresivita hej (?), ale (hm) zas stretol 

som sa hej čo, stalo sa proste hej (?) no (pauza) alebo začne napadať iné žiačky, začne ju biť hej (?), 

takže takéto.“   

S: „... potom to síce ľutovala, ale to vzbudenie pozornosti, žeby sme sa jej venovali a (,) také 

nevedenie (z) nevie riešiť tie svoje problémy inak s rodinou, len týmto spôsobom.“ 

Vychovávatelia v opisoch tiež spontánne reflektovali, čo predchádza prejavom 

agresivity, teda aká je ich etiológia. Z toho dôvodu sa pochopenie kontextu prejavov 

agresivity stalo subkategóriou č. 3. Najčastejšie uvádzanou príčinou bol participantmi 

označovaný vonkajší konflikt medzi rovesníkmi s cieľom presadiť sa či zaujať pozíciu 

v skupinovej hierarchii. Ďalšími dôvodmi boli rôzne vnútorné konflikty podmienené 

nezáujmom rodiny, prerušeným kontaktom s rodinou a u klientov s otvoreným režimom 

v koedukovanom reedukačnom centre. T: „...vstupujú do toho také faktory, ako sú priateľky, 

frajerky...“. Ako ďalšie príčiny bol označovaný nesúhlas s hodnotením alebo udelenou 

sankciou, v rámci adaptačného obdobia aj neschopnosť prispôsobiť sa alebo tzv. ponorková 

choroba pri dlhodobom pobyte, úmysel ublížiť, ale u klientok aj ich psychické ochorenie 

či nesprávna identifikácia významov v rámci komunikácie.  

F: „... (,) no niekedy je to tak, že je to skoro z ničoho nič hej (?) ono do (hm) do hĺbky každého 

stále akože nevidíme...“ 

T: „... sú tam aj tenzie, ktoré jednak vyplývajú aj z charakterových vlastnosti daných chlapcov, 

ktorí sa jednoducho medzi sebou nemusia nejak ako...“ 

E: „... nejaký konflikt, nejaké nedorozumenie a nejaký konflikt alebo (hm) pokiaľ to ide voči 

vychovávateľovi, tak je to nejaké obmedzenie, ktoré dáva práve dieťaťu hej (?) čiže ide ho nejako 
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sankcionovať alebo idem ho hodnotiť horším (hm) hodnotením, ako si samo predstavuje, že by malo 

dostať to dieťa, takže vtedy, a voči sebe tak to majú také tie svoje konflikty (hm), či už ohľadom že 

niekomu niečo zmizlo, alebo že niekedy im stačí malý podnet, zlé sa naňho pozrie a pokiaľ je zlé 

naladený, tak (hm) čo sa pozeráš, čo rozbijem ťa (?) alebo takéto veci, ale to sú len také, nie sú to 

nejaké (hm) veľké tieto (,) agresívne prejavy, ale väčšinou také.“ 

G: „... samozrejme, že (hm) dievčatá majú dosť svojich problémov a niekedy, keď sa nevedia 

s tým vyrovnať alebo človek im neurobí po vôli, tak skúšajú hocičo hej (?), takže (,) hovorím, 

momentálne je to len tá slovná agresivita u dievčat, fyzická (,) v žiadnom prípade nie je (,) aspoň 

u mňa sa to nestalo za posledné roky, takže oni svoju bezmocnosť niekedy riešia aj takto ... tam stačí 

jedna, že je (z) krivo sa na ňu pozrie alebo čo a tá hneď slovne ju napadne a alebo pri práci alebo čo 

... tá agresivita dievčat (hm) tam väčšinou ide o tú moc v skupine sa presadiť asi zrejme aj to je alebo 

tie pozostatky z domu alebo z partie alebo také dačo hej (?)“ 

P: „... neviem, aké, aké, aké majú potreby, čo chcú vtedy, v tom danom momente asi dosiahnuť, čo 

ja viem (?), chce mať fajčivo hej (?), chce fajčiť, tak je agresívna (,) ... samozrejme, môže byť to, že 

nemá niekoho rada, neznáša toho dotyčného človeka a stane sa, že len keď ho vidí, tak vybuchne ... 

niekedy človek ani nezistí, za akým účelom to robí, možno až postupne, niekedy sa stane aj to, že 

proste tie dievčatá to chcú robiť proste naschvál, nárokom chcú ublížiť alebo robiť zle, tomu 

dotyčnému vychovávateľovi alebo nejakej žiačke...“     

V nadväznosti na uvedené sme sa participantov pýtali na spôsoby ich intervencie voči 

uvedeným prejavom agresivity a ich odpovede tvorili tému B – charakteristika uplatňovanej 

intervencie voči prejavom agresivity klientov. V rámci témy sme identifikovali tri hlavné 

subkategórie, ktoré sa týkali doby realizácie intervencie, samotnej formy intervencie a taktiež 

predpokladov, ktoré pozitívne determinujú úspešnosť uplatňovanej intervencie. Ako sa 

participanti vyjadrili, každý prejav agresivity je individuálne a kontextovo zhodnotený a až 

následne, na základe tohto zhodnotenia, vychovávatelia na danú situáciu reagujú. Vo väčšine 

prípadov a v prípade závažných fyzických prejavov agresivity, ktoré sú sprevádzané napríklad 

i ničením inventára, je okamžitý zásah nevyhnutný z dôvodu zabezpečenia ochrany bezpečia 

a zdravia nielen agresora, ale aj ostatných klientov.  

D: „... častejšie pohovory, z počiatku veľa pohovorov, to dá sa povedať skoro každý deň, žeby 

dievčatá nerobili zle, čo na každú situáciu sa reagovalo tým, že sa im dohovorilo a (,) dá sa povedať, 

že postupom času už nebolo potrebné tých pohovorov stále.“   

P: „... pri bitke, agresívnej bitke medzi dvoma dievčatami snažím sa zabrániť ako ďalšiemu 

takému ohrozeniu (hm) doslova ich od seba odtrhnúť (,) a čo sa týka, čo ja viem, keď začne rozbíjať 

niečo, tu nepomôže len krik, samozrejme telesné tresty sú zakázané ... ale snažím sa to nejakým 

pohovorom, dohovorom...“ 
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S: „V prvom rade musím upozorniť dievčatá na to, skočiť do konfliktu, keď majú nejaký, musím 

ich dostať od seba, no a potom podľa situácie (hm) musím (z) rýchlo zhodnotiť, ktorá žiačka je ešte 

stále naladená na tu agresivitu, tak ju musím začať riešiť prvú a (,) môžem si nechať tú, ktorá je menej 

agresívna na neskôr alebo poprípade ešte keď požiadať nejakého kolegu o pomoc, že ja riešim jednu, 

nech on rieši druhú žiačku a (,) v podstate (,) treba to najprv s dievčatami rozobrať, povedať im čo 

a ako, snažiť sa prísť na to, kde je ten koreň veci, z čoho to vlastne začalo a (,) na základe toho, keď na 

to prídeme nejakým spôsobom, tak snažiť sa odstrániť ten problém.“ 

Ako však uviedli štyria participanti, v niektorých prípadoch nereagujú okamžite, 

pretože sa presvedčili, že práve tento spôsob je najvhodnejšou reakciou. Reflektujú tým 

potrebu ventilácie tenzie, hnevu a agresivity, berú to ako formu prevencie voči neskoršej 

eskalácii prejavu agresivity. Ďalším dôvodom bolo, že niekedy si klienti potrebujú, resp. 

vedia vyriešiť svoj vzájomný konflikt i samostatne. Tento prístup na jednej strane hodnotíme 

kladne, pretože tým skompetentňujú samotných klientov v riešení svojich konfliktov a učia 

ich tak prijímať zodpovednosť za svoje konanie. Avšak vzhľadom na to, že klienti riešia svoje 

konflikty osvojenými vzorcami správania, v rámci ktorých uplatňujú aj agresívne prvky, je 

podľa nášho názoru otázne, či by práve reedukačné centrum a jeho poslanie reedukácie 

a resocializácie nemalo poskytnúť na osvojenie klientom alternatívne spôsoby riešenia 

konfliktov a až následne ich skompetentňovať v riešení konfliktov. 

G: „... nie je to až také strašné, že vždy sa to dá ešte tak ukočírovať medzi nimi, žeby sa to 

vyriešilo hneď na mieste a, a tým sa to aj ukončí, že tam u nich to veľmi dlho, to je momentálny impulz 

z ich strany hej (?) ... niekedy si to vedia poriešiť, samozrejme, keď to už ide tak do tuhšieho, tak 

samozrejme, že najprv ich nechám, nech si to vydiskutujú hej (?), lebo človek nevie, čo sa udialo 

v škole alebo na tej praxi, že, že kým prídem do (k) vniknem do toho ich problému, takže až potom 

zasiahnem a (,) a tak si to vydiskutujeme spoločne už potom.“ 

E: „... každá situácia je strašne individuálna, takže snažím sa zhodnotiť nakoľko je to vážne, čo 

z toho asi môže byť, no a v prvom rade najprv kľudne a potom už tvrdšie, teda, že už nakričím alebo 

niečo také ... on ten amok nejako vybije a potom už ide sám do útlmu, takže treba počkať už v tej chvíli 

len, len aby sa nezranil hej (?) v podstate treba dohliadnuť, lebo keď niečo trepe tak je škoda do toho 

zasahovať, lebo skôr príde k tomu ublíženiu na zdraví čiže už ten majetok no (,) musí ísť“ 

P: „... niekedy to dievča aj nechám, nech sa vyziape, abo pokričí, abo rozbije jednu stoličku (,) 

prejde pol hodina a sa ukľudní aj samé a potom sa chce porozprávať, vyrozprávať ... neviem včera 

napríklad sa mi stalo hej (?), že tá jedná akože (hm) chcela ísť niekde inde na skupinu, nedovolil som 

jej (,), už bolo veľa hodín (,) ta začala mi tam hádzať stoličky a nič ja som sedel a niekedy aj tak dobre 

reagovať, že, nie, že si ju nevšímať, ale takýmto pokojným tónom jej stále rozprávať hej (?) ju to viac 

ešte síce vyštve, ale tým skôr sa ukľudní, lebo potom sa zobrala a išla vedľa, vedela, že proste ma 
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neobmäkčí, išla vedľa do izby, ľahla a zaspala (..) o 20,30 minút vstala, tým pádom sa chcela asi tak 

ukľudniť hej (?) proste, vstala prišla za mnou s úsmevom a už všetko bolo v poriadku no.“ 

 

F: „... ho nechať tá agresia v kľude odznieť, nerýpať do neho v rámci možnosti akože ukľudniť, 

ale momentálnu situáciu neriešiť, akože priamo vtedy ale nechať ten afekt u neho odznieť a čo bolo 

a potom aj (z) sa mi to osvedčilo... sa snažím akože zvládnuť tú (k) ten najhorší stav a potom ho 

izolovať od skupiny, nech je sám v kľude, potichu a potom, keď (hm) tá, tá emócia z neho vyprší, tak 

potom ako s ním to rozobrať, ale v každom prípade, až keď odznie, väčšinou je to tak...“ 

R: „No, ja väčšinou to riešim tak, že všetko si vypočujem, čo mi chce klient povedať, všetko, hoci 

aj je tam oplzlé slovo, som taký alebo onaký, ja už som sa na tom poučil, keď som tu začal robiť, tak 

v prvom rade som to chcel okamžite stop a dosť a neviem, čo všetko, lebo pohrozil som mu, to nemá 

význam (hm) nechám chlapca vyfučať, nech sa vyventiluje, nech si povie, čo chce, on samozrejme 

o minúte, po dvoch dajme tomu skončí, no a teraz idem ja, uvedomuješ si, čo si povedal (?), väčšinou 

nie, lebo to je to (hm) už oni si nepamätajú, čo všetko dokážu narozprávať, čiže ho nechám 

vyventilovať a potom poviem ja svoje, potom to rozoberáme spolu, čo robil zle, čo nie, inač sú takí 

féroví, že si priznajú áno nemal som to, lenže v tejto chvíli neurobíme nič, pokiaľ on potrebuje, má 

nejaký pocit sa vyrozprávať a nejak opĺzlo a samozrejme iné to je, keď to je v kolektíve nejakom 

väčšom, tak to snažíme sa zasiahnuť nejak, skrotiť to nejak tiež ústne, ale keď sme na skupine, tak ho 

nechám vyfučať, vyventilovať a potom, potom to riešime ďalej, lebo silou, silou a nejakou agresiou 

tiež z mojej strany, to nemá význam, neurobíte nič.“ 

T: „... pokiaľ sú títo dvaja ako medzi sebou seberovní, tak (,) aj tak prax ukazuje, že oddeľovať tie 

konflikty a ako nejak to proste potláčať bez toho aby to medzi sebou oni si to vyriešili, aj tak ako príde 

možnože o týždeň, možnože ešte v ten deň alebo o niekoľko dni k tomu, že v podstate aj tak sa pobijú, 

čiže tam ja ako sa snažím rozlišovať, že či je to v podstate ako hovorím ku seberovným alebo pokiaľ si 

oni cielene ako hľadajú na to, aby sa nejak vyvyšovali nad tých slabších, tak potom sa v podstate ako 

toho slabšieho zastanem s tým, že ako oddelím tých chlapcov...“ 

Ako spôsoby intervencie, ktoré využívajú participanti, označili zvýšenie hlasu, krik, 

vnútorným poriadkom stanovené sankcie, pohovor, v koedukovanom reedukačnom centre aj 

fyzické zakročenie v prípade potreby oddeliť aktérov konfliktu od seba alebo zabrániť 

priamemu útoku. Jeden z participantov v tejto súvislosti priznal i používanie tzv. „otcovskej 

zaucho“, a to v situácii, keď už vyčerpal všetky dostupné prostriedky, alebo (ako nižšie vo 

výpovedi uvádzame) vo vyhrotenej situácii. Jedna participantka uviedla, že v súvislosti 

s fyzickými prejavmi agresivity využíva z dôvodu ochrany bezpečnosti a zdravia ostatných 

členov výchovnej skupiny aj izoláciu agresívneho klienta na izbe, avšak bez toho, aby voči 

nemu uplatnila silu alebo klienta na izbe zamkla. Zaujímavým zistením v súvislosti 

s intervenciou voči prejavom agresivity boli v jednej výchovnej skupine koedukovaného 
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reedukačného centra aj tlmiaca rola členov skupiny a intervencia v podobe interných sankcií a 

hodnotenia, na ktorých sa spoločne členovia skupiny spolu s vychovávateľmi danej skupiny 

dohodli. Tieto „interné skupinové sankcie“ sa však nevyskytujú v každej výchovnej skupine. 

E: „... väčšinou, vždycky je aj tá skupina detí rozdelená na také dve časti, ktorá ako keby má tu 

(hm) prijme na seba tú tlmiacu rolu a potom je tá, tí, ktorí majú nejaký spor hej (?), keď je to voči 

vychovávateľovi je to jednotlivec, tak zväčša pokiaľ to nie je nejaký veľký spor celej skupiny 

s vychovávateľom, tak tá skupina drží pri vychovávateľovi a snaží sa tiež pomôcť a tlmiť (,) priamo 

v akcii, pokiaľ tam je bitka, tak určite, chlapci sa vedia sami, akože v rámci skupiny sa odtrhnúť... sú 

to (,) sankcie v rámci reedukačného centra, čiže tam zápis o mimoriadnej udalosti, z toho vyplývajú 

tresty, ktoré sú dané ústavom, ako poriadkom ústavu, no a potom sú tam nejaké skupinové 

obmedzenia, to si každá skupina určí sama, pokiaľ sa dohodnú deti navzájom s vychovávateľmi, aké 

ešte môžu byť navyše sankcie ...“ 

Jeden participant v nekoedukovanom reedukačnom centre priznal, že bol vystavený aj 

takej situácii, keď jednoducho reagovať ani nevedel. Ako dodal, podľa jeho názoru má 

v súčasnosti vychovávateľ v reedukačnom centre obmedzené právomoci v oblasti intervencie 

voči agresívnym prejavom zo strany legislatívnej úpravy a prijatých dohovorov i v podobe 

usmernení vo vnútornom poriadku zariadenia.  

P: „... stalo sa mi, že som nevedel reagovať, fakt (pauza) neviem, sadol som si, počkal som, kým 

sa to ukľudní, alebo kým (,) lebo to dievča môže byť také agresívne, že (,) neviem, zas každý rok sú 

nejaké, nejaké iné pravidla alebo menia sa, mení sa ten vnútorný školský poriadok hej (?), niekedy to 

bolo trošku (hm) tvrdšie, drsnejšie tu, používali sme tie ochranné miestnosti hej (?), používali sa putá, 

používali sa (z) kazajka hej (?) a to bolo niekedy, teraz samozrejme to nefunguje hej (?) nedá sa to (,) 

je to nejaké asi nezákonné (...) takže neviem, dá sa povedať, že v dnešnej dobe máme zviazané ruky, 

človek, ako ten dotyčný vychovávateľ málo čo môže lebo (pauza) doslova nemôže nič (,) a keď jej 

človek povie pekne raz, druhýkrát, tretíkrát (,), čo mám robiť (z) ďalej? Ja ju pošlem keď za 

psychologičkou porozprávať sa, keď nechce), nechám ju tak, ona sa časom ukľudní určite ...“ 

V súvislosti s uplatňovanou intervenciou však vychovávatelia v nekoedukovanom 

reedukačnom centre spontánne akcentovali i potrebu prevencie alebo toho, čo sme aj my 

v rámci kódovacieho systému označili ako predpoklady úspešnej intervencie. V rámci nej 

vychovávatelia považujú za najdôležitejší element najmä autentický vzájomný vzťah 

vychovávatelia – klienti, ktorý by mal byť sýtený dôverou, bezpečím a istotou.   

S: „Najlepšie je v podstate s nimi rozprávať a byť úprimný a (,) v podstate neklamať tie dievčatá, 

žeby vám verili (z) (hm) (nz) vypestovať si v nich nejakú tu dôveru, aby toho človeka, aby vo vás verili, 

lebo potom sa to, potom aj lepšie rieši a keď vám povedia, už riešite to napríklad s inou (k) s iným 

dievčaťom a príde tá, čo ste to riešili pred ňou pred rokom, pred dvomi a povie, jemu môžeš veriť hej 
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(?), on ťa neoklame, takže potom (,) asi tento spôsob, jednoducho vzbudiť dôveru a potom s nimi 

rozprávať a rozprávať a snažiť sa prísť na ten koreň ...“ 

G: „Myslím, že najdôležitejší je prístup k nim a vzájomná dôvera (..) pokiaľ oni zistia, že (,) môžu 

sa o mňa oprieť a že im vž (k) v každom prípade pomôžem, takže nie je problém tam (..) oni to už 

vycítia ... o vzájomnom vzťahu, áno, vzájomný vzťah a vždy treba budovať na tom dobrom, čo je v tom 

dieťati hej (?) a nevytýkať jej, čo bolo doma alebo čo si robila, aká si bola, preto si tu a také, to 

v žiadnom prípade, ja nikdy nespomínam ich minulosť a vždy sa snažím im ukázať tu správnu cestu 

hej, že najprv nech si určí priority, že čo v živote chce do (k) dosiahnuť a pokiaľ tu bude rešpektovať 

a všetko pôjde tak, ako má, bude vždy len čerpať tie výhody a nie tie nevýhody, že to je i do života vždy 

(,) do života niečo prinesie....“ 

V závere považujeme za dôležité tiež uviesť, že vo výpovediach participantov 

z nekoedukovaného reedukačného centra sme zaregistrovali nedôveru, že by sa klientky 

mohli v priebehu pobytu zmeniť. Túto skutočnosť považujeme za negatívny a v súvislosti 

s ich rezignáciou až za rizikový element v rámci ich intervencie a spôsobu reedukácie. 

Uvedomujeme si, že tento ich postoj môže byť prirodzeným vyústením ich dlhoročných 

skúseností. Do istej miery to však považujeme práve v súvislosti na vyššie akcentovanú 

potrebu pozitívneho vzájomného vzťahu za paradoxné.  

S: „... keď ona je trinásť rokov vychovávaná týmto spôsobom, my za rok, za dva veľké zázraky 

nemôžeme dosiahnuť (,) stále to v nich je, stále niekde v tej hlave to tam je a potom to vypláva na 

povrch.“  

 

Diskusia  

Na základe uvedených zistení môžeme zhrnúť, že prejavy agresivity mladistvých 

v reedukačných centrách vychovávatelia považujú za bežnú a prirodzenú súčasť prejavov 

správania a konania mladistvých umiestnených v uvedených dvoch reedukačných centrách. 

Z toho dôvodu si už osvojili copingové stratégie zamerané nielen na zvládanie týchto 

náročných výchovných situácií, ale aj na emočné spracovanie tohto zážitku. Prevažná väčšina 

z participantov už niekedy počas výkonu svojej profesie zažila v súvislosti s prejavmi 

agresivity mladistvých pocit ohrozenia, nejde však o permanentný pocit, ktorý by im bránil 

alebo negatívne ovplyvňoval ich výkon. Tieto zážitky a skúsenosti u polovice z participantov 

však vyvolávajú potrebu ostražitosti a zvýšeného dohľadu. Všetci participanti majú skúsenosti 

s verbálnymi prejavmi agresivity, niektorí i s fyzickými prejavmi nielen medzi rovesníkmi 

alebo voči inventáru zariadenia, ale aj voči svojej osobe. Z analýzy IPA však vyplynulo, že 

v súčasnosti sú vychovávatelia vystavení predovšetkým verbálnym prejavom agresivity 
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a prejavom agresivity mladistvých namiereným voči inventáru zariadenia, čo nie je v zhode 

s registrovaným zvýšeným počtom prejavov agresivity mládeže a problémovým správaním. 

Participanti konštatovali, že v porovnaní s minulými rokmi zaznamenávajú v súčasnosti nižší 

výskyt fyzických foriem prejavov agresivity, a to všetkých úrovniach. Kvalitatívne 

výraznejšie rozdiely vo výskyte jednotlivých foriem prejavov agresivity v závislosti od 

pohlavia sme v rámci IPA nezaznamenali. Participanti, ktorí pracujú s mladistvými 

dievčatami, uviedli, že každý rok sa v niektorej skupine vyskytnú aj prejavy autoagresie. 

Tieto zistenia nemáme možnosť komparovať s inými štúdiami v reedukačných centrách na 

Slovensku, avšak korelujú s vedeckými štúdiami, ktoré preukázali, že u adolescentných 

dievčat je nielen zvýšená prevalencia sebapoškodzovania ako u chlapcov (napr. Garrison a 

kol. 1993; Patton a kol. 1997; Rossa Heath, 2002; Rodham a kol. 2004 a i.), ale aj počet 

suicidiálnych pokusov je v porovnaní s chlapcami dvojnásobne vyšší (napr. Janata, 1999; 

Chylová 2012 a i.). V nekoedukovanom reedukačnom centre jeden z participantov tiež 

uviedol, že prejavy agresivity mladistvých dievčat sú podmienené okrem iného aj nesprávnym 

pochopením obsahu komunikácie, čo je v súlade s tvrdením Janatu (1999, s. 50), že muži 

v porovnaní so ženami ľahšie tolerujú dvojznačnosť, čo ovplyvňuje aj ich pohotovosť konať 

agresívne. Súhlasíme aj so zistením Huesmanna (1987, s. 232), že niektoré maladjustované 

deti trpia nedostatkom všeobecných schopností interpersonálneho porozumenia. 

Voči všetkým uvedeným prejavom agresivity participanti podľa vlastných slov 

intervenujú verbálne, a to formou dohovoru, kriku, následným pohovorom a platnými 

pravidlami hodnotiaceho systému daného zariadenia, príp. ďalšími sankciami interne 

prijatými danou výchovnou skupinou. Nezávisle na sebe sa všetci participanti z oboch 

reedukačných centier zhodli na tom, že je potrebné i vhodné, pokiaľ to nie je zdravie alebo 

život ohrozujúci prejav agresivity, nepotlačovať ho násilne, ale nechať najskôr priestor na 

jeho uvoľnenie, čo je v zhode s niektorými psychologickými odporúčaniami (napr. Dollard a 

kol. 1939; Berkowitz, 1958; Hokanson, 1961, 1966; Veronaa Sullivan 2008, In: Bresin, 

Gordon 2013; Vašina, 2010 a i.). Bushman (2002, In: Bresin, Gordon, 2013, s. 402), Fisher 

a Škoda (2014, s. 53) i Smiková a Kopányiová (2013, s. 47). Všetci spomínaní autori v tejto 

súvislosti uvádzajú, že v niektorých prípadoch síce možno pri ventilácii agresivity pozorovať 

zníženie intenzity agresivity (i preto, že sa jedinec cíti napríklad silnejší a mocnejší), no 

výskumné štúdie uvádzajú, že vo väčšine prípadov pri prejavoch agresivity dochádza k ich 

vyhrocovaniu a stupňovaniu. Štúdie tiež potvrdili behaviorálny vzorec, že voľný prejav 
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agresivity plodí ďalšiu agresivitu, napr.: Bushman (2002, In: Bresin, Gordon 2013); 

Fisher, Škoda 2014; Smiková, Kopányiová 2013).  

V nekoedukovanom reedukačnom centre sme zaznamenali pesimistické názory 

vychovávateľov týkajúce sa ich možnosti efektívnej reedukácie. Súčasné výskumy (napr. 

Schoreho, Blakemore a iných) však jasne dokazujú, že ľudský mozog je takmer neobmedzene 

plastický, a práve v emočnom vzťahu s blízkou osobou (tzv. emocionálne korektívnom 

vzťahu) dochádza k jeho prestavbe a k vytvoreniu štruktúr, ktoré sa vytvárajú pôvodne 

v rámci bezpečnej a emočne sýtenej väzby s matkou, čo môže byť efektívne využívané 

v rámci reedukácie i v súvislosti s prejavmi agresivity.  

 

Zhrnutie  

Príspevok svojím kvalitatívnym charakterom poskytuje exkurz do skúseností 

a vnímania prejavov agresivity klientov v reedukačných centrách ich vychovávateľmi. 

Poukazuje na skutočnosť, že prevažná časť vychovávateľov bola počas výkonu svojej 

profesie vystavená všetkým formám prejavov agresivity, a to i vo vzťahu k nim samotným. 

V súčasnosti však popri prejavoch agresivity voči inventáru zariadenia považujú 

vychovávatelia za dominantne sa vyskytujúci prejav agresivity verbálnu formu agresivity. 

V nekoedukovanom dievčenskom reedukačnom centre v porovnaní s koedukovaným 

reedukačným centrom vychovávatelia registrujú i výskyt autoagresie. Niektoré z prejavov 

agresivity u nich vyvolali pocit ohrozenia, inak však tieto skúsenosti u nich akcentujú najmä 

potrebu ostražitosti a zvýšeného dohľadu. Prejavy agresivity riešia predovšetkým pohovorom, 

dohovorom, krikom a sankciami podľa hodnotiaceho systému zariadenia alebo interného 

hodnotiaceho systému skupiny. Často však vychovávatelia predintervenciou nechávajú 

klientovi priestor na uvoľnenie tenzie a upokojenie sa alebo priestor na to, aby vzniknutý 

konflikt vyriešili aktéri medzi sebou samostatne. Získané výsledky vzhľadom na veľkosť 

výberového súboru nemožno zovšeobecniť, avšak veríme, že prispeli k aktualizácii poznatkov 

v oblasti recepcie a skúseností vychovávateľov v reedukačných centrách s prejavmi agresivity 

mládeže.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Príspevok je súčasťou riešenia projektu KEGA č. 035 PU-4/2014 Zvyšovanie kvality 

pregraduálnej prípravy špeciálnych pedagógov v kontexte inovatívnych trendov teórie 

a praxe (2014 – 2016) 
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