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ÚVOD

Na školách sa toho deje mnoho. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu musia 
pracovníci škôl riešiť rôzne konflikty, či už medzi samotnými pracovníkmi, medzi 
žiakmi, alebo aj s rodičmi. Konflikty ku životu na školách patria a pri rozumnom 
prístupe ich môžeme využiť ako príležitosť na zlepšenie vzťahov, zvyšovanie 
empatie a vzájomného porozumenia.

V PDCS sme pripravili nové simulácie, určené pre učiteľov a riaditeľov škôl 
(ZŠ a SŠ), a to najmä takých škôl, kde sa s polarizáciou možno stretnúť častejšie. 
Môžu to byť napríklad etnicky a jazykovo zmiešané školy alebo školy, kde je veľký 
podiel rôznorodých detí a pracuje sa s inklúziou, alebo tam, kde sú veľké rozdiely, 
sociálne, názorové, alebo aj v aktivite či pasivite vnútri rodičovských skupín.

Cieľom metodiky je porozumieť procesom polarizácie v triede a na škole na 
základe príkladov, ktoré vychádzajú z reálnych situácií a problémov. Taktiež by 
mala pomôcť osvojiť si kroky a procesy z pozície tretej, aj keď zainteresovanej 
strany k tomu, ako dostať polarizáciu pod kontrolu, zmierniť jej negatívne účinky 
a pripraviť depolarizačné kroky v situáciách rozdelených tried či škôl, prípadne 
preventívne kroky, ktoré môžu zvrátiť ničivé podoby polarizácie a, naopak, – 
v ideálnom prípade – využiť jej transformačný potenciál.

Čo nájdete v príručke?
V teoretickej časti nájdete naše články a blog-posty, ktoré slúžia na lepšie uchope-
nie témy polarizácie a depolarizácie v širšom kontexte a tiež zoznamujú s ďalšími 
témami spojenými najmä s hodnotovými konfliktmi a vzdelávaním. Sú to texty 
pretkané príkladmi zo života, ktoré najlepšie ilustrujú teoretické východiská, aj 
preto by malo byť ich čítanie záživné. 

V metodickej časti nájdete všetky tri nové simulácie s metodickými pokynmi 
opísané tak, aby ste ich v prípade potreby vedeli realizovať napríklad vo vašom 
učiteľskom zbore. Prehrávanie rolí na kontroverzné a hodnotové témy môže vo 
vašom pracovnom kolektíve otvoriť úplne nový a bezpečný priestor na vyjadrenie 
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pocitov, nálad či obáv, umožňuje kvalitnú hodnotovú diskusiu i výmenu skúse-
ností a návrhov riešení. Spoločne sa naučíme najviac. 

Za tím PDCS vám prajeme kvalitný, podnetný a dlhodobý dialóg na pôde 
školy i mimo nej. 

Dušan Ondrušek

Škola nie je len vzdelávacia inštitúcia: 
Úryvok z recenzie
PDCS je jednou z výnimočných organizácií, ktoré sa už desiatky rokov venujú 
téme polarizácie, hodnotových konfliktov a prináša často veľmi efektívne a osved-
čené postupy, ako tvoriť súdržnejšiu spoločnosť. Kým v minulosti organizácia 
pôsobila najmä v zahraničí, čoraz viac vidíme ich úlohu aj u nás, na Slovensku. 
Ukazuje sa, že nielen vo vojnových situáciách, alebo v situáciách vypuklých, až 
násilných konfliktoch, ale čoraz častejšie aj v každodennosti našej spoločnosti 
je táto téma dôležitejšia a užitočnejšia. 

Dôležité je, že PDCS sa vo svojej práci zameriava nielen na samotný výsledok, 
ale predovšetkým na procesy, ktorými môžeme dospieť ku spoločnému konsenzu 
v situáciách, kedy nemáme na určité veci rovnaký názor, alebo kedy sme stavaní 
vonkajšími okolnosťami do pozície „buď – alebo“. PDCS veľmi pomáha v diskusii 
o týchto témach najmä tým, že zdôrazňuje, že v diskusiách nejde o to „vyhrať 
boj“, alebo „zvíťaziť a poraziť“ iných, ale nájsť spoločnú reč a spoločnú bázu na 
riešenie konfliktov. 

Vo vzdelávaní je tento princíp mimoriadne dôležitý. Náš vzdelávací systém 
je totiž ešte stále viac postavený na súťaživosti než spolupráci. Deti dostávajú 
známky podľa toho, či sú lepšie alebo horšie od iných. Nie podľa toho, či sa 
zlepšili alebo zhoršili oni sami, alebo aký pokrok dosiahli. Mnohé školské sú-
ťaže sú postavené tak, že šťastný je nakoniec len jeden – víťaz. Je to vidno aj vo 
vestibuloch škôl a kanceláriách riaditeľov, kde sú vystavené víťazné poháre tých 
najlepších. V rôznych súťažiach proti sebe vystupujú rôzne triedy a víťazi sú 
odmenení. Málokedy vidíme, že triedy spolupracujú na spoločných projektoch, 
ktoré by prinášali osoh celej škole.

Škola nie je len miesto, kde žiaci získavajú vedomosti a kde môžu rodičia ne-
chať svoje deti, keď potrebujú byť v práci (ako sa posledný rok často ukazovalo). 
Škola je akýmsi laboratóriom širšieho sveta. Odohrávajú sa v nej mnohé inte-

admin
Lístek s poznámkou
Marked nastavil admin



PDCS2020 POLARIZÁCIA NA ŠKOLÁCH

9 ←

rakcie, ktoré sa dejú a v dospelosti budú diať žiakom v bežnom živote. Zároveň 
je to relatívne bezpečné prostredie (ak funguje dobre), aby si v ňom mladí ľudia 
mohli skúšať rôzne situácie. Môžu v nich zlyhávať a poučiť sa z nich bez toho, 
aby to malo fatálne dôsledky pre ich život 

Práve preto vítam novú príručku Polarizácia na školách, ktorú PDCS prináša. Je 
to jeden z ďalších užitočných nástrojov, ako v školách podporovať viac spoluprá-
cu, vytváranie príležitostí pre všetkých a rozvíjanie zručností detí aj dospelých, 
ktoré môžu byť dôležité aj v iných životných situáciách než len v škole. 

Elena Gallo – Kriglerová, december 2020



TEORETICKÁ ČASŤ

Polarizácia:  
Vymedzenie pojmov a základné čítanie
Na začiatok sme zaradili texty, ktoré rozprávajú o tom, čo je vlastne polarizácia 
a ukazujú, čo na tú tému veda doposiaľ zistila. Na príkladoch pomáhajú vymedziť 
polarizáciu aj hodnotové konflikty v našej spoločnosti.
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Zlo v očiach (Dušan Ondrušek)
Spoločne s kolegom sme sa počas prestávky na konferencii v Severnom Írsku 
prechádzali uličkami mestečka Derry/Londonderry. Na rohu postávali dvaja asi 
10- až 12-roční chlapci. Stáli na ulici v meste, ktoré je ich domovom. Prihovorili 
sme sa a pýtali na cestu. Chlapci sa rozpačito kývali, bolo jasné, že majú niečo 
dôležité na srdci. „Pozrite, vidíte tých chalanov na druhom konci ulice… vidíte 
to?” ukazovali na inú skupinku chlapcov s naliehavosťou v hlase. „No, vidíme… 
a čo?“ nechápali sme. „To sú… to sú … katolíci.“ Z chalanov, ktorí vzrušene 
ukazovali na „tých iných“ chalanov sme cítili odpor, dištancovanie sa, nechuť. 
Pochopili sme, že dvaja malí protestanti nás upozorňujú na to nebezpečenstvo 
na druhej strane ulice. Lebo tam sú tí iní chlapci. A tí sú – preboha – katolíci. Tak 
sa pýtame: „A ako viete, že tí chalani tam… sú katolíci?“ „Čo to nevidíte? Každý 
to vidí!“ nechápavo odpovedali chlapci. My sme to nevideli a pýtame sa ďalej: 
„A podľa čoho poznáte, že sú katolíci?“ Ich odpoveď nás zaujala: „No to je predsa 
jasné… pozrite, ako sa nakláňajú, pozrite, ako sa tvária, vidíte tú zlobu, čo z nich 
vyžaruje, tú zurvalosť… pozrite… aký pohľad majú… že im z očí ide zlo… Predsa 
vidíte to zlo v ich očiach…?“

foto:  Presley, 2016
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O imaginácii vnúčat
Asi sa zhodneme, že príbeh s chlapcami z Derry/Londonderry je niečo, čo ne-

poteší. Vytváranie si predsudkov, nenávisť, vymedzovanie sa voči „tým druhým“ 
tak, že si časom zdôvodníme aj nutnosť zasiahnuť proti „tým druhým“. Uveríme, 
že násilie je v takejto situácii potrebné. Nakoniec akceptujeme myšlienku, že nie 
všetci občania majú mať rovnaké práva. Že aj bez ohľadu na to, či ľudia hlásajú 
násilie, alebo nie, je dobré deliť ich na tých našich a tých druhých, na „my“ a „oni“. 
Na nás, ktorí „sú tu doma“, a na tých druhých, ktorí „majú iné hodnoty“, a teda, 
samozrejme, majú typické „zlo v očiach“, ktoré pozná už aj dieťa.

Polarizáciu v komunitách či v celej spoločnosti niekedy opisujeme ako čis-
té zlo, ako niečo, čomu sa treba vyhnúť. Niečo, čo treba od začiatku rozložiť 
a rozpustiť, nedopustiť, aby sa postoje v spoločnosti polarizovali. To je trocha 
nedorozumenie. Polarizácia v spoločnosti (podobne ako konflikt) sama osebe nie 
je zlá alebo dobrá. Je to – niekedy nevyhnutný – proces, prostredníctvom ktorého sa 
súčasti spoločenstva vymedzujú, ideovo sa od seba vzďaľujú a vyjasňujú si svoje posto-
je. Pripomína to nestálu pružinu, ktorá sa rozťahuje a sťahuje. Pod skupinovou 
polarizáciou rozumieme proces, v ktorom sa členovia skupiny názorovo alebo postojmi 
vzďaľujú od stredu. Jednotliví členovia skupiny sa – na pomyselnej názorovej škále – 
presúvajú k pólom. Podobne ako kovové piliny, ktoré sú magnetom priťahované 
alebo odpudzované na dve strany a postupne vyprázdňujú stredové pozície. 
Pomaly či rýchlejšie sa posúvajú do krajných polôh. Niekedy na škále zaujmú 
miesta, ktoré znamenajú dve jasne oddelené krajnosti. V iných situáciách sa po 
názorovom posune len zvýši vzdialenosť pozícií, ktoré zastávali. 

Keď sa polarizácia stupňuje, môžeme sa začať cítiť bezpečne len s tými, ktorí 
s nami súhlasia. Príliš ľahko sa chytíme do pasce „binárneho myslenia“. Začíname 
svet deliť na „my“ a „oni“, upadáme do defenzívnosti a reaktivity. Stále menej vieme 
urobiť krok späť a rozprávať o všetkom, čo nás spája, brať do úvahy našu spoločnú 
sieť vzťahov. Uvažovať o tom, čo predstavuje naše spoločné dobro, čo presahuje hra-
nice našej rozdelenej identity (Lederach, 1995). V situáciách, ktoré sú mimoriadne 
polarizované, upadáme do pasce. Začíname vidieť problém iba zo svojej strany, 
zdôrazňovať iba vlastné utrpenie a nevšímať si utrpenie tých na druhej strane. Tamtí 
na druhej strane sú vnímaní ako nepriatelia, ktorí, samozrejme, „nemajú pravdu“. 
Sú to vinníci, ktorí sú príčinou konfliktu a polarizácie. Tí, ktorí začali konflikt ako 
prví, alebo sa – oveľa viac ako my – podieľajú na jeho udržiavaní a prehlbovaní. 

J. P. Lederach pre takéto situácie navrhuje myšlienkový experiment, ktorý 
by mohol otupiť jednoznačnosť takejto perspektívy a stať sa prvým krôčikom 
k dialógu. Lederach hovorí, že rehumanizácia znamená pokúsiť sa myslieť na 
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vlastné vnúčatá. Na vnúčatá, ktoré človek má alebo v budúcnosti môže mať. A pri 
predstave ochrany a podpory vlastných vnúčat by si mal človek začať predstavo-
vať, že aj ten človek oproti, ten jeho „nepriateľ“, môže – teraz alebo v budúcnos-
ti – mať vnúčatá. A takisto ako mne, aj jemu záleží na ich blahu a bezpečí. Ide 
o jednoduchú predstavu, že pohoda mojich vnúčat sa viaže na pohodu vnúčat 
môjho nepriateľa. Že prekonať súčasnú nepriateľskú polarizáciu možno, len 
ak sa zastavíme. Ak sa zamyslíme a posunieme súčasnú dynamiku tak, aby sme 
transformovali chorú percepciu, že tí druhí sú vo všetkom iní než my. Proces 
uvedomovania si rovnako vnímanej hodnoty vnúčat na jednej či druhej strane 
polarizovaného frontu Lederach nazýva „imagináciou vnúčat“.

Letom-svetom o perspektívach polarizácie

foto:  dreamstime.com/elnur

Keď si „vygúglime“ pojem polarizácia, vynorí sa niekoľko desiatok stránok, 
ktoré hovoria o polarizácii v kontexte techniky – lámanie svetla v optike, vibro-
vanie elektro-magnetických vĺn, zaostrovanie fotografického obrazu a pod. To sú 
charakteristiky, ktoré sa v metaforickej podobe dejú aj v spoločenskej dynamike. 
Preto si tento termín požičiavajú aj spoločenské vedy. O polarizácii v kontexte 
spoločenských pohybov sa uvažuje z rôznych perspektív – z biologickej, psycho-
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logickej, sociologickej či politologickej. Ak sa ponoríme do tej najhlbšej interpre-
tačnej bázy, príčiny polarizácie vzťahujeme k biologickej podstate (napr. Kaplan, 
Gimbel, Harris, 2016). Ďalším východiskovým rámcom je pozorovať živočíšnu 
ríšu a všímať si etologické aspekty. Opisom krvavých stretov a vyostrovaniu napä-
tia v bojoch o teritórium, samice či potravu sa v mnohých sugestívnych knihách 
a filmoch venuje napríklad neurobiológ a primatológ Robert M. Sapolsky (napr. 
2006, 2019 alebo 2019a). 

Sociálno-psychologickej perspektíve polarizácie sa hádam najviac venuje Cass 
Sunstein. Ide o harvardského profesora práva a behaviorálnej ekonómie, ktorý 
bol nútený uvažovať o veľmi praktických dôsledkoch antipolarizačných krokov, 
keďže dočasne pôsobil aj ako poradca prezidenta (v Obamovej administratí-
ve). O depolarizácii a premosťovaní najviac hovorí vo svojich troch posledných 
knižkách: Going to extremes (2011), Conformity (2019) a How change happens 
(2019a). Cass Sunstein hovorí o paradoxe konformity. Ukazuje príklady, že 
na dobré fungovanie spoločnosti potrebujeme konformitu – snahu pochopiť 
a prispôsobiť sa. Potrebujeme akési sociálne „lepidlo“, spoluprácu aj empatiu. 
A rovnako potrebujeme aj opak – možnosť slobodne vyjadrovať kritiku. Potrebu-
jeme aj disent a dočasnú polarizáciu. Polarizácia sama osebe nie je negatívnym 
javom. V celospoločenskej diskusii ju občas potrebujeme rovnako naliehavo ako 
porozumenie a snahu hovoriť jedným hlasom. K iným aspektom polarizácie sa 
môžeme dopracovať cez politologickú perspektívu a štúdium demokracie (napr. 
Carothers, O'Donohue, 2019).

Napínanie, stláčanie a kaskády v sociálnej pružine
Vo filme Men in Black vystupuje aj postava Agenta K, ktorého hrá Tommy Lee 

Jones. V diskusii o inteligencii ľudí sa vyjadruje dosť skepticky. Hovorí: „Jednot-
livec môže byť múdry. Ale ľudia nie. Ľudia sú blbí, sú to panikári, prosto nebez-
pečné zvieratá a ty to vieš.“ Ukazuje sa, že ak sudcovia rozhodujú a v diskusii 
v porote sa ozve nejaký tvrdší názor, než je priemer v skupine, ich rozhodnutia 
bývajú tvrdšie, než keď svoj názor formulujú individuálne. Podobne, ak sa v sku-
pinovej diskusii ozve zhovievavejší názor, než je priemer, na konci diskusie končí 
porota so zhovievavejším rozsudkom. Skupinová diskusia vedie k polarizácii 
(extrémnejšiemu postoju) – tým či oným smerom – v porovnaní s názormi, ktoré 
mali sudcovia pred diskusiou.

Kedysi sme trochu naivne vyznávali silu a liečebný účinok skupinovej disku-
sie. Mysleli sme si, že pre odlišujúce sa skupiny na dvoch stranách plota stačí, 
ak odstránime plot a necháme ľudí z oboch strán poriadne sa úprimne a naplno 



PDCS2020 POLARIZÁCIA NA ŠKOLÁCH

15 ←

vyrozprávať. Ale experimenty – od 60. rokov až dodnes – ukázali, že táto zjedno-
dušená predstava nefunguje. Rasizmus je odporná záležitosť. Tak posaďme ľudí, 
ktorí majú rasistické sklony, na jednu stranu stola a tých, ktorým sa rasizmus 
nepáči, na druhú stranu stola. A nechajme ich, nech si to v družnom rozhovore 
vyjasnia. Takto naivne si to predstavovali výskumníci, ktorí hlboko verili v silu 
diskusie a demokratické hodnoty. Tak bola postavená séria experimentov, ktorú 
v 60. a 70. rokoch realizovali psychológovia D. G. Myers a G. D. Bishop (1970). 
Sledovali, ako sa po diskusiách o rasách a rasizme voči sebe budú správať ľudia, 
ktorí majú lepšie či horšie vzťahy voči ľuďom inej rasy. Po niekoľkých hodinách, 
počas ktorých sa ľudia z rôznych názorových táborov hlboko ponorili do diskusie, 
dochádzalo k zmenám v postojoch účastníkov. Ale tie zmeny nevyzerali tak, ako 
sa čakalo. Inak sa správali skupiny, ktoré boli tvorené ľuďmi s nízkou mierou 
predsudkov. U ľudí, ktorí boli už pred diskusiou vysoko tolerantní, sa miera 
predsudkov ešte znížila. Tam sa zdalo, že diskusia pomáha. Dochádzalo k tomu 
hlavne u miernych, ústretových ľudí, ktorí vlastne takú diskusiu ani veľmi nepo-
trebovali.  Ale na výskumoch sa zúčastňovali aj ľudia, ktorí mali pred diskusiou 
veľké rasové predsudky. Tam bola diskusia veľmi ostrá a po niekoľkých hodinách 
diskusie sa ich predsudky ešte viac zafixovali. Títo ľudia sa ešte viac utvrdili v tom, 
akí sú tí druhí nemožní, odporní. Svoje rasové stereotypy si ešte viac prehĺbili. 
Diskusia iba vyostrila spory a posunula ich ďalej od seba.

Na inštrukcii záleží
Diskusie v polarizovaných skupinách nemusia vypáliť dobre. Ale môžu. A to 

je dôležité.
Cass Sunstein a spolu s ním jeho kolegovia Reid Hastie a David Schkade sa 

v roku 2005 pustili do mimoriadne zaujímavej série polarizačných experimentov. 
Tie neskôr získali názov Experiment v Colorade. K diskusným stolom si prizvali 
bežných občanov z dvoch oblastí, takých, kde ľudia vo väčšej miere volia liberálov 
alebo konzervatívcov, a očakávalo sa, že aj ľudia z týchto miest sa prikláňajú skôr 
k liberálnym, alebo ku konzervatívnym postojom. Skupiny okolo stolov namiešali 
tak, že všade boli rovnako liberálne aj konzervatívne mysliaci občania, ktorí sa pred 
diskusiou nepoznali. Nejaký čas ich nechali spolu diskutovať. Diskutovali k trom 
otázkam, ktoré v tom čase boli na pretrase spoločenských diskusií a kde bolo jasné, 
že obe skupiny majú iné a vlastne protichodné postoje. Otázky boli takéto:

 · Má štát umožniť registrované partnerstvá?
 · Majú zamestnávatelia presadiť afirmatívnu akciu?
 · Máme sa pridať k zmluve o globálnom otepľovaní?
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Pred i po diskusii výskumníci odmerali, aké sú ich postoje k týmto otázkam. 
Prirodzene, na začiatku boli odlišné, ale po diskusii sa ich postoje odlišova-
li ešte viac. Oba názorové tábory sa posunuli od seba, dostali sa oveľa bližšie 
k extrémnym pólom. Pritvrdili svoje postoje a na pomyselnej postojovej škále 
sa začali posúvať viac ku krajom, hoci na začiatku tie rozpory neboli až také 
ostré. Výskumníci boli prekvapení a rôznorodo menili podmienky diskusie. 
Ukázalo sa, že diskusii vôbec nepomáhalo, ak bola spontánna a neriadená, bez 
facilitátora a bez určenia nejakých pravidiel diskusie (napríklad toho, že by dis-
kutujúci vždy označili, či tvrdenie, ktoré práve hovoria, je dojem alebo fakt, ktorý 
vychádza z nejakých merateľných zdrojov). Ďalej bolo dôležité, ako moderátori 
na začiatku uviedli diskutujúce strany. Ak napríklad diskutovali o problematike 
fajčenia, úvodná otázka znela, či súhlasia, že štát by mal zákonom zakázať fajče-
nie vo verejných priestoroch. Sila súhlasného či nesúhlasného postoja k výroku 
bola označená na škále 1 až 4 (pri súhlase s výrokom) a – 1 až – 4 (pri nesúhlase 
s výrokom). Ak výskumníci v predstavení účastníkov diskusie zdôraznili ich po-
stoj (napr.: „Máte veľmi odlišné názory, ale aj keď ste z rôznych skupín, skúste 
sa dohodnúť…“ ), vytvorili „labelling“. „Nálepka“, ktorá im bola prisúdená, sa 
už tak ľahko nedala odstrániť. Diskutujúci nejako cítili, že ju musia obraňovať. 
Pokiaľ úvodné predstavenie nebolo značkujúce a ak sa rola a postoje tej či druhej 
skupiny nezdôrazňovali, alebo vôbec nespomínali, diskusia išla oveľa hladšie 
a postoje sa po diskusii dokonca približovali. Príklady takejto diskusie a zmeny 
postojov sú zachytené na nasledujúcich schémach.

schéma 1: Dôležitosť úvodnej inštrukcie pri polarizácii/depolarizácii diskusie

Účastníci posúdili na škále − 4 … + 4 (vôbec nesúhlasím až po veľmi súhlasím) 
výrok:

„ Štát by mal zákonom zakázať fajčenie vo verejných 
priestoroch.“

Výskumníci rozsadili účastníkov na diskusiu okolo stolov bez toho,  
aby ich informovali, kto ako odpovedal.
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schéma 2:  Dôležitosť úvodnej inštrukcie pri polarizácii/depolarizácii diskusie. Ako to dopadlo:

nekategorizujúca 
inštrukcia  
do diskusie:

„ Porozprávajte 
sa na túto 
tému …“

kategorizujúca 
inštrukcia  
do diskusie:

„ Máte veľmi 
odlišné názory, 
ale aj keď ste 
z rôznych 
skupín, 
skúste sa 
dohodnúť …“

nekategorizujúca 
inštrukcia  
do diskusie:

„ Porozprávajte 
sa na túto 
tému …“

kategorizujúca 
inštrukcia  
do diskusie:

„ Máte veľmi 
odlišné názory, 
ale aj keď ste 
z rôznych 
skupín, 
skúste sa 
dohodnúť …“

Záškodníci zvonka
Metódy manipulácie v snahe ovplyvniť životy bežných ľudí sú stále špinavšie. 

Ich cieľom je polarizovať spoločnosť, a tak ju postupne oslabiť a rozložiť. Falošní 
diskutéri a falošné agentúry nachádzajú inovatívne postupy, ako podpichovať 
skupiny proti sebe, ako šíriť nenávisť a nedôveru. Vidno to aj na príklade hyb-
ridného útoku z 21. mája 2016 v texaskom Houstone.1 Zámer rozoštvať miest-
ne komunity v Houstone bol organizovaný na diaľku, z Ruska. Ruská agentúra 
IRA (Agentúra pre výskum internetu sídliaca v Petrohrade, po rusky Агентство 
интернет-исследований, ktorá je označovaná aj ako „Kremlbots“) sa vtedy pred 
americkými voľbami snažila polarizovať skupiny v rôznych častiach USA. IRA vy-
tvárala na internete falošné účty, snažila sa votrieť do internetových skupín a tam 
eskalovať konflikty. 

1  Toto minútové video <https://bit.ly/2H9NSIg> ukazuje príklad z 21. mája 2016 v Houstone, Texas. 
Podobné online manipulácie rozoberá Destin Sandlin aj v tomto videu: <https://bit.ly/2YbJrnl>.  
Vo videu Destin rozoberá manipulatívne techniky, ako napríklad uňvádzanie extrémnych príkladov, 
každodenná manipulácia, polarizačné kroky, falošné účty (fake accounts) a iné.
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foto:  The Houston Chronicle/Jon Shapley, 2016

IRA vytvorila na internete naraz dve protichodné udalosti – protest a paralelný 
kontraprotest. Propagovala ich na tom istom mieste, v tom istom čase. Poplaš-
nými hoaxami „hecovala“ priaznivcov oboch skupín k agresivite. Početné sku-
piny z hnutí White Lives Matter a hnutia Zachráňte islam sa stretli s megafónmi 
a transparentmi na dvoch stranách ulice a po výkrikoch a vyhrážkach musela 
polícia utvoriť bariéru, aby zabránila násiliu. V tomto prípade sa nepodarilo 
vyeskalovať na diaľku konflikt medzi ľuďmi z jedného mesta. 

Napriek hybridnej taktike, napriek postupne očkovanej nenávisti sa ukáza-
lo, že ak miestne komunity zostávajú v komunikácii, nedarí sa úplne narušiť 
dôveru, ktorá ostáva dôležitým tmelom aj v ťažkých časoch. Podobne aj v iných 
prípadoch IRA mobilizovala americké facebookové skupiny, aby organizova-
li protrumpovské pochody, ktoré eskalovali pouličné konflikty na viacerých 
miestach v USA (napr. Kevin Poulsen et al., 2017).

Na záver ešte raz zopakujeme myšlienku, ktorá sa týmto textom prelína: 
Diskusie v polarizovaných skupinách nemusia vypáliť dobre. Ale môžu. A to je 
dôležité.
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Nové príležitosti pre staré deliace čiary. 
Hodnotové konflikty v strednej Európe  
(Dušan Ondrušek)
Žijeme v mieri a dostatku. Populácia na Slovensku a v strednej Európe sa nikdy 
v histórii netešila takému dlhému veku, dobrému zdraviu či osobnému komfortu. 
Stále menej manuálne pracujeme, lepšie (až príliš bohato) sa stravujeme a uží-
vame si technologické vymoženosti, ktoré nám uľahčujú život. Za posledných 
73 rokov na našom území neprebiehala vojna, poslednú vojenskú okupáciu sme 
zažili pred 50 rokmi. Počet áut prihlásených na Slovensku stúpol od r. 1989 
z poldruha milióna na tri. A hoci sa to na prvý pohľad nezdá, bohatstvo je u nás 
(v porovnaní so svetom) celkom rovnomerne rozdelené. Naši bohatí nie sú až 
takí bohatí a chudobní nie sú až takí chudobní. A aj tak zaznamenávame nárast 
konfliktov. Čo je teda zle? Spoločnosť sa rozdeľuje. Hádame sa v rodinách, žia-
dame referendá, „hejtujeme“ na sociálnych sieťach, bojíme sa o budúcnosť. Ako 
je to možné? Kde robíme chybu?

foto:  Trolovia, Pixabay.com/M W
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Čo sú hodnotové konflikty?
Hodnotové konflikty sú také, v ktorých sú zdrojom odlišnosti hodnoty a otázky 
spojené s osobnou identitou. Za typické hodnotové konflikty sú považované 
konflikty okolo jazyka, viery, etnickej, rasovej či národnej identity alebo okolo 
rodového cítenia. Na rozdiel napr. od záujmových či štrukturálnych konfliktov 
pri ich riešení neskúmame a nedokazujeme, kto má pravdu. Riešenie nespočíva 
v odbornom posúdení sily a odôvodnenosti argumentov. Tieto konflikty určite 
nekončia výhrou jednej strany, dokonca často ani nekončia kompromisom. Rie-
šenie je často v koexistencii, kde dve možné riešenia zotrvávajú veľa seba, a spo-
riace strany sa naučia fungovať tak, že si zvyknú, že niekto vedľa nich vyznáva 
nejaké iné hodnoty a hľadá sa len spôsob, ako nerušiac sa fungovať vedľa seba. Od 
oboch či viacerých súperiacich strán sa neočakáva, že by mali ustúpiť od svojich 
základných hodnôt (zmeniť názor na používanie rodného jazyka, meniť svoju 
rasu či sexuálnu orientáciu), ale naučiť sa akceptovať, že časť spoločnosti vyznáva 
iné hodnoty a nik im to neupiera, pokiaľ nenútia celú spoločnosť vyznávať jedine 
tieto ich hodnoty. Inak povedané, hodnotové konflikty sú tie, ktoré spôsobujú 
hádky pri nedeľnom obede.

Definícia hodnotových konfliktov pochádza z koncepcie Christophera W. Mo-
orea (Moore, 1996), ktorý rozdelil konflikty podľa ich hlavných zdrojov:

Konflikt vzťahov je taký, kde ľudia osobne neznášajú či nenávidia jeden druhé-
ho a kde zdrojom konfliktu je konkrétne správanie ľudí k sebe navzájom. Príkla-
dom môže byť neochotný predavač a arogantná zákazníčka v obchode.

Konflikt informácií znamená, že rôzne strany konfliktu sa spoliehajú na in-
formácie z rôznych zdrojov, že niektorá zo strán má nedostatočné či nesprávne 
informácie alebo inak interpretuje tú istú informáciu. Niektoré konflikty na 
pracovisku, ale aj informačná vojna môžu byť príkladom takéhoto konfliktu.

Konflikt záujmov je klasický príklad biznisového konfliktu, kde firmy sú-
peria o toho istého zákazníka alebo sa snažia získať rovnakú zákazku. Ide 
teda o získanie istých obmedzených zdrojov. Toto slovné spojenie sa tiež 
používa na pomenovanie nezlučiteľnosti verejnej funkcie a čerpania výhod 
z jej zastávania.

Konflikt štruktúr nastáva vtedy, keď systém, podnik, organizácia či iná štruktú-
ra nezodpovedajú funkciám, ktoré majú plniť. Ak organizácia má úspech a rastie, 
má stovky klientov mesačne, ale naďalej funguje prostredníctvom malej kancelá-
rie a troch pracovníčok, bude tam pravdepodobne dochádzať ku konfliktom nie 
pre osobné animozity, ale pre preťaženosť, pocit nespravodlivosti, únavu a pod. 
Ak sa zmení organizácia, môže to konflikty vyriešiť.
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A konečne konflikt hodnôt je taký, kde sa stretajú protichodné či zdanlivo proti-
chodné hodnoty a tieto hodnoty sa často prezentujú ako vylučujúce sa navzájom. 
Tieto hodnoty nie vždy musia byť priamo pomenované (napr. autoritarizmus vs. 
slobodná spoločnosť, národná jednota vs. multikulturalizmus, práva jednotlivca 
vs. spoločné dobro komunity, individualizmus vs. solidarita atď.).

foto:  Pixabay.com/Andrew Martin

Prostredie, ktoré rozdeľuje
Prečo sa teda naše stredoeurópske spoločnosti opäť ponárajú do hodnotových 

konfliktov? Postkomunistické krajiny začali proces demokratizácie a rozvíja-
nia otvorených spoločností budovaním demokratických inštitúcií (parlamenty, 
úrady, súdy, transparentné procesy miestnych a celonárodných inštitúcií) a roz-
víjaním ďalších kľúčových princípov demokracie, ako slobodné médiá, právny 
štát a občianska spoločnosť. Tie tvorili základ pre inštitucionálne mechanizmy 
slúžiace zvládaniu rozmanitých záujmov. Ďalšou dôležitou súčasťou veľkých 
spoločenských zmien je však rozvoj a kultivovanie demokratickej kultúry (inšti-
túcie na uchovávanie spoločenskej pamäte, výchova k občianstvu a demokratickej 
kultúre, reflektovanie hodnôt slobody, práv menšín a demokracie). V oblasti de-
mokratickej kultúry je u nás ešte stále veľa práce. Slovami T. G. Masaryka: „Teraz, 
keď máme demokraciu, potrebujeme ešte demokratov“ (Pehe, 2014).

Chýbajúca kapacita pre demokratickú kultúru je viditeľná v deštruktívnej 
povahe každodenných stretov rôznych záujmov. Tieto záujmy sú zdôvodňované 
nenegociovateľnými morálnymi princípmi a presvedčeniami, o ktorých sa pred-
pokladá, že sa vzájomne vylučujú a každý si nárokuje nadradenosť nad druhým 
bez ohľadu na to, či ide o esenciálne hodnoty morálnych systémov založených 
na božstve alebo ľudských právach, alebo procedurálnych hodnotách dialógu 
a deliberácie. Strach, že jedna strana by prevážila druhú pomocou štátnej moci, 
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zvyšuje toto napätie a živí nedôveru. Možnosti existencie mierneho prekrývania 
konfliktných hodnôt či nevyhnutnosť koexistencie hodnôt sú odsúvané do úzadia.

Zmenené prostredie, ktoré ovplyvňuje charakter nových konfliktov, súvisí so 
zvýšenou fragmentáciou spoločnosti, s dramatickou polarizáciou a zmenenou 
podobou verejného diskurzu, ktorý sa presťahoval do sociálnych sietí a sociálnych 
médií, ako aj s novonačrtnutými deliacimi líniami vymedzujúcimi pochopenie 
vlastných hodnotových identít.

Fragmentácia – trieštenie
Žijeme v ére fragmentácie. Ľudia majú tendenciu zostávať vo svojich vlastných 

uzavretých komunitách a zoskupeniach a vyhýbať sa kontaktu a komunikácii 
s inými ľuďmi rôznych názorov, hodnôt a potrieb. Bez intenzívnej obojsmernej 
komunikácie každý deň vytvárame neviditeľné komunikačné „bubliny“, ktoré 
odfiltrujú tie informácie, ktoré nezodpovedajú našej perspektíve. Je to základ na 
vytváranie predsudkov a stereotypov a zväčšovanie vzdialenosti medzi záujmo-
vými skupinami. Toto je jedna z hlavných výziev súčasnosti. John Paul Lederach 
(Lederach, 2016) poznamenáva, že naša roztrieštenosť živí dehumanizáciu. 
A sila, s akou sa fragmentácia spoločnosti prejavuje, nám napovedá, že sme 
dostatočne nezapojili mechanizmy, ktoré by podporovali rehumanizáciu. Soci-
álna roztrieštenosť býva vysvetľovaná aj ako výsledok tlakov modernity (Bauman, 
2000). V PDCS sme venovali tomuto problému konferenciu Face to Face,2 kde 
sme pozvali ľudí z celého sveta so skúsenosťami „rozbíjania sociálnych bublín“.

Polarizácia
Posledné roky verejnej diskusie v regióne strednej Európy sú charakteristické 

zrýchlenou polarizáciou, ktorá nastupuje: alebo počas formulovania problémov 
a pozícií k nim, alebo následne. Sociálne sily, ktoré napádajú náš jazyk a naše 
reakcie, nás posúvajú do falošnej bipolarity „nás“ proti „nim“. Polarizácia našej 
diskusie pri vyjadrovaní našich vlastných postojov je často spôsobená kaská-
dovým procesom vytvárania názorov, ktoré neodvádzame ani tak z faktov, ako 
z objektov nášho záujmu; skôr nás ovplyvňujú názory našich partnerov vnútri 
našich sociálnych skupín. „Ako sa polarizácia zvyšuje, môžeme sa obmedziť na 
bezpečie rozhovorov výlučne s tými, ktorí s nami súhlasia, a príliš ľahko sa stať obe-

2  Na tomto linku sa dajú nájsť videá s rozhovormi s účastníkmi konferencie najmä o tom, ako prekonávať 
roztrieštenosť a polarizáciu: <https://2018.pdcs-conference.sk/>. Niektoré z videí uvádzame 
v odkazoch aj na iných miestach tejto publikácie.
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ťou vzorcov obviňovania, obrany a reaktivity. Musíme urobiť krok späť, predstaviť si 
našu spoločnú sieť vzťahov a zmobilizovať znepokojenie o naše širšie spoločné dobro 
a postaviť sa za našu zdieľanú ľudskosť poza hranicami našich rozdelených identít“ 
(Lederach, 2016, s. 1).

Dialóg degradujúci vďaka sociálnym sieťam  
a sociálnym médiám

Presunutie kanálov interakcie z tradičného dialógu zoči-voči a tradičných 
médií do online diskusií a do asynchrónnejších interakcií vo virtuálnom priestore 
dramaticky zmenilo charakter verejného dialógu. Stránky sociálnych médií de-
mokratizovali mediálny priestor a umožnili komukoľvek vytvoriť a distribuovať 
obsah svojim priateľom a rodine. To prinieslo veľa výhod pri zvyšovaní rýchlosti 
a rozsahu možných zúčastnených aktérov, ale zároveň aj viditeľné a závažné ne-
výhody: bez filtrov kvality tradične dodávaných hlavnými médiami existuje oveľa 
viac priestoru na to, aby mohli široko cirkulovať úplné nezmysly. Rastúca pola-
rizácia správ šírených prostredníctvom sociálnych médií umožňuje vytváranie 
paralelných nekomunikujúcich svetov a umožňuje veľkým názorovým skupinám 
žiť v rôznych verziách reality. Tým sa stáva čoraz zložitejším podporovať otvore-
nú výmenu informácií a názorov, ktoré sú zásadným predpokladom fungovania 
demokratického systému. Okrem toho „ … komentujúci, ktorí sa nevidia zoči-voči, 
sa môžu ľahko odpútať od skutočnosti, že majú do činenia s ľudskými bytosťami. To 
môže byť dôvodom, prečo užívatelia sociálnych sietí majú tendenciu správať sa nesluš-
ne a agresívne obhajovať obsah, ktorý nemusí byť ani pravdivý“ (Groshek, Bronda, 
2016, s. 1). Niekedy sa pri vysvetľovaní týchto zmien v spoločnosti používajú 
termíny ako „post-pravdivá“ alebo „post-faktická“ spoločnosť. Veľkú časť týchto 
javov možno pochopiť analýzou zmenených foriem verejného diskurzu, ktoré 
vyplývajú zo závislosti od sociálnych sietí a sociálnych médií.
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foto:  pixy.org

Deliace čiary súčasnosti
Čo sú teda témy, ktoré nás rozdeľujú? Kde na seba narážame online či offli-

ne? Na základe nedávno spracovanej štúdie Value-based Conflicts in the Region 
Between the Oder and the Danube (Ondrušek, Strečanský, Fialová, eds., 2018) sa 
nám črtá hneď niekoľko deliacich čar. Nie všetky musia byť v najbližších rokoch 
rovnako intenzívne diskutované, niektoré sú možno len v zárodku, niektoré 
možno naberú prekvapivo rýchly spád. A niektoré ostanú „uspaté“ na istý čas…

Otvorenosť či uzavretosť voči migrácii
Podporovať migráciu, nepodporovať, či sa jej aktívne brániť? Pozerať na imig-

rantov ako na budúcu pracovnú silu, alebo ako na ohrozujúci faktor? Rozlišovať 
medzi rôznymi typmi migrantov, napr. podľa motivácie (utečenci vs. ekonomickí 
migranti), miery kultúrnej odlišnosti (moslimovia, kresťania, Afričania, Ukrajin-
ci, Vietnamci a pod.) či praktických parametrov využiteľnosti pre našu spoločnosť 
(vzdelanie, profesia, pohlavie, vek atď.)? To súvisí aj s otvorenosťou voči zamestná-
vaniu zahraničných športovcov, umelcov, odborníkov (vedcov, učiteľov, technických 
expertov) alebo, naopak, podporou domácich. Je v poriadku, že športové kluby 
nakupujú zahraničných športovcov? Národný tím, ktorý reprezentuje Slovensko 
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na olympiáde, by mal byť zostavený výlučne zo Slovákov? Alebo by nik nemal 
predpisovať, kto má hrať za klub alebo národné družstvo? Nech hrajú tí najlepší, 
ktorí vyhrajú. Mali by byť uprednostňovaní slovenskí vedci a slovenskí učitelia?

Solidarita alebo individualizmus3

Máme ako spoločnosť pomáhať Rómom a sociálne vylúčeným alebo netreba 
robiť žiadne rozdiely? Je to tak, že každý si musí pomoc zaslúžiť a zabezpečiť 
vlastnou snahou? Že pomoc štátu sa má odvodzovať od miery, akou cieľová skupi-
na pomoci prispieva (napr. cez dane) do štátneho rozpočtu? Treba zvýhodňovať 
rómskych študentov alebo študentov zo sociálne slabých rodín v prijímaní na 
stredné a vysoké školy? Treba stimulovať adoptovanie rómskych detí?

Partnerstvá a manželstvá ľudí rovnakého pohlavia  
alebo tradičná rodina

Podporovať alebo brániť legislatíve, ktorá ide v tomto smere? Ako sa postaviť 
k adopciám? Ako sa postaviť k uznávaniu práv partnerov/manželov adoptovaných 
detí, ktorí sa vzali v inej krajine a legálne sú ich zväzok či adopcia dieťaťa platné 
v zahraničí, v EÚ alebo v tretích krajinách? Čo je to tradičná rodina? Aký je jej 
cieľ a zmysel? Aké rodiny by mal štát podporovať a akou formou?

Zmiešané manželstvá a rodiny
Treba výchovou podporovať rasovo, kultúrne, svetonázorovo zmiešané part-

nerstvá a manželstvá? Mal by štát robiť proaktívne kroky, ktoré tieto procesy pod-
porujú – zahraničné kultúrne výmeny na školách, štúdium v zahraničí, intenzívna 
výučba cudzích jazykov, ekumenické programy, podporovať televízne programy 
s touto témou? Alebo, naopak, výchova a médiá by mali viesť ľudí k uzavretému tra-
dičnému životnému štýlu, t. j. hľadať si prácu a bývanie v miestach, kde sa narodili 
a hľadať si životných partnerov v miestach, kde tradične žili ich kmeňové rodiny?

Stánky viery
Slovensko sa považuje za tradične kresťanskú krajinu, takže je v poriadku 

podporovať stavbu kostolov, ale zákonom by sa malo zakázať stavať mešity, syna-
gógy, budhistické stúpy (chrámy)? Alebo by zákon mal umožniť stavať iné stánky  
 

3  Počas pandémie Covid-19 v r. 2020 sa nielen u nás objavili ešte iné roviny tejto dilemy. Či a nakoľko sme 
ochotní vzdať sa svojich slobôd pre ochranu zdravia iných a nakoľko nás štát môže k tomu prinútiť. Viac 
v článku O slobode a solidarite: <https://www.pdcs.sk/blog/post/korona-konflikty-o-sebectve-solidarite> 
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viery, než sú kostoly, ale ich počet a miesta by mali byť zákonom ohraničené? 
Alebo by sme ako krajina, ktorá sa hlási k sekulárnemu poňatiu rešpektovania 
rôzneho svetonázoru, mali zaujať postoj, že je v poriadku, ak si ktorákoľvek 
skupina stavia, čo považuje za dôležité?

Mainstreamové či alternatívne médiá
Pokiaľ priamočiaro neporušujú zákon (napríklad výzvami na násilie alebo 

ohrozovaním štátneho tajomstva, popieraním holokaustu a pod.), nemal by štát 
regulovať, čo hlásajú alternatívne médiá, aj keď by publikovali nepravdy, hoaxy, 
aj keď nedávajú záruku kontroly publikovaného či záruku kvality obsahu? Má 
celú kontrolu zabezpečovať trh? Kde je hranica slobody vyjadrovania? Zahŕňa 
zámerné klamstvo?

Postoj k drogám a k závislosti
Preferujeme represiu alebo permisívny postoj k závislostiam od alkoholu, 

drog, od hier či internetu? A čo tzv. shopoholizmus, workoholizmus či sexuálne 
závislosti? Vyznávame skôr tresty a presvedčenie, že ľudia si môžu za problémy 
sami a štát ich má izolovať, ale inak sa nemá o ich individuálny osud starať? 
Alebo veríme na výchovu, pochopenie a pomalé kroky v prirodzenom prostredí? 
Hodnotíme závislosť skôr ako zdravotnú poruchu, ktorú treba liečiť, alebo ako 
hriech, ktorý treba trestať? Prečo – bez ohľadu na skutočnú nebezpečnosť – inak 
hodnotíme rôzne závislosti: tolerujeme alkohol, ale netolerujeme mäkké drogy, 
tolerujeme workoholizmus, ale netolerujeme gamblerstvo?

Sloboda voľne nakladať so svojím telom vs. verejný záujem4

Môže jednotlivec odmietnuť očkovanie seba či svojho dieťaťa? A čo transfúzia 
krvi? Môže škôlka či škola odmietnuť nezaočkované deti? Mali by platiť vyššie 
poistné? Má každý mať rovnakú výšku zdravotného poistenia, aj keď vedome ha-
zarduje so svojím zdravím (extrémna tučnota, fajčenie, alkohol)? A čo s rodičmi, 
ktorí zlou životosprávou spôsobia nevratné škody na zdraví dieťaťa? Mali by byť 
potrestaní? Čo s ľuďmi, ktorí sebe či deťom vedome privodia nevratné škody na 
zdraví vďaka šarlatánom? Treba ich trestať či vychovávať? Mal by štát zakazovať 
nevedecké medicínske praktiky?

4  V súvislosti s pandémiou Covid-19 sa otvára aj otázka, či a do akej miery môže štát prikazovať ľuďom 
očkovanie vo verejnom záujme alebo ako inak môže štát ovplyvňovať naše správanie sa k vlastnému telu 
či telu svojich detí.
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Východ či Západ, most či priekopa
Je Slovensko hodnotovo bližšie k Západu (cíti a potrebuje demokraciu a kal-

vínsku pracovitosť)? Alebo má bližšie k Východu – myšlienkam Byzancie, „slovan-
stva“ či „širokej ruskej duši“? Môže byť „mostom“ medzi Východom a Západom, 
lebo rozumie obom a spája ich? Alebo je „priekopou“, teda nerozumie poriadne 
ani Východu, ani Západu a rozdeľuje ich?

Solidarita a cítenie globálnej zodpovednosti vs. lokálna 
zodpovednosť

Chceme pomáhať tým, ktorí to potrebujú, bez ohľadu na to, kde tí ľudia žijú 
a aké náboženstvo vyznávajú, alebo má byť naša pomoc a pomoc štátu v medzi-
národných programoch určená len našim deťom a našim krajanom (a len za 
podmienky, že dokladujú, že sa hlásia ku kresťanstvu)?

Prístup k vlastneniu zbrane
Je lepší náš prístup, ktorý hovorí, že ozbrojenú moc kontroluje štát a vlastniť 

zbrane môžu len bezpečnostné zložky (armáda, polícia), alebo zákonom kontro-
lované špecifické skupiny (poľovníci, športovci), ktoré na ich držanie potrebujú 
zvláštne oprávnenie? Alebo je lepší skôr prístup USA či Švajčiarska, ktorý hlása, 
že je správne, aby si ktokoľvek zaobstaral zbraň a prebral tým zodpovednosť za 
svoju bezpečnosť? Je v poriadku organizovanie domobrany?

Postoj k interrupciám a sexuálnej výchove
Je dobré mať úplne benevolentný postoj k interrupciám alebo je nutné ich 

regulovať? Má zmysel ich zakazovať? Aká má byť zodpovednosť oboch partnerov? 
Treba zaviesť v školách sexuálnu výchovu alebo výchovu k rodičovstvu, či je to 
sféra, ktorá má byť vo výlučnej pôsobnosti rodinnej výchovy? Má štát reagovať 
na zmenu väčšinovej morálky mládeže zákazmi alebo osvetou? Treba regulovať 
(cenovú či fyzickú) dostupnosť antikoncepcie?

Príroda a človek
Je príroda hodnotou samou osebe, či má slúžiť ľuďom na zamestnanosť, získa-

vanie zdrojov či iný „úžitok“? Treba chrániť lesy alebo treba ťažiť, aby prosperovala 
ekonomika? Treba uprednostniť zamestnanosť alebo zakázať zlatú baňu, lebo je 
škodlivá? Treba zakázať plastové tašky či jednorazové lyžičky štátom alebo to má 
regulovať trh? Chránime prírodu pre budúce generácie, či ju len udržiavame, aby sa 
dala exploatovať? Alebo ju necháme na pokoji, lebo má vyššiu hodnotu ako človek?
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Hranice bohatstva
Máme mať dobrovoľné hranice bohatstva? Je právom každého človeka na pla-

néte ašpirovať na úroveň spotreby Severnej Ameriky a Európy? Existuje právo na 
teplú vodu z kohútika? A na dvojhodinovú sprchu? Dá sa dobrovoľne obmedziť 
spotreba cez módne trendy alebo to majú robiť štáty, aby zachránili planétu? Je 
pohodlie tým, k čomu chceme smerovať alebo sa dobrovoľne vystavíme nepohod-
liu, aby sme sa „otužovali“ a nestrácali hodnoty? Má vývoj smerovať k uspokojo-
vaniu chúťok či k veľkým objavom typu život na Marse?

Mnohé z týchto a podobných otázok len začínajú zaznievať, mnohé z vyššie 
uvedených problémov sú formulované v kategóriách viny a trestu, hriechu a po-
žehnania či obviňovania sa navzájom tých, ktorí sú v týchto diskusiách v popredí. 
Niektoré, naopak, sme možno ani neuviedli, lebo sa nám zdajú podkategóriou 
tých už spomenutých (napr. chudoba na Slovensku). Timothy Snyder (2017) vo 
svojich poučeniach z 20. storočia tvrdí, že ak sa ľudia prestanú rozprávať, otvárajú 
tým cestu k tyranii. „Nie je to iba slušnosť. Je to aj časť toho byť občanom a zodpoved-
ným členom spoločnosti. Je to aj spôsob, ako zostať v kontakte s okolím, prekonávať 
spoločenské bariéry a pochopiť, komu by sme mali a komu nemali dôverovať“ (2017, 
s. 67). Aj preto chceme prispievať k otvorenej diskusii a kultivovanému dialógu 
práve v hodnotových konfliktoch.
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Začína to už pri tácke v školskej jedálni. 
O zákonitostiach radikalizácie mládeže.5  
(Dušan Ondrušek) 

Bravčové párky nie sú „halal“
Osemročný Maajid Nawaz si – tak ako ostatné deti – vzal tácku a postavil sa 

do radu v školskej jedálni. Kuchárka mu na tanier naložila párky. „Čo to je?“ 
spýtal sa malý Maajid. „Čo by to bolo? Párky. Vezmi si a posuň sa ďalej,“ ozvalo sa 
z druhej strany okienka. „Ale ja párky nejem,“ hovorí Maajid. Ani vlastne nevedel 
prečo, ale pamätal si, že otec jemu i bratovi hovoril, že v škole môžu jesť všetko 
a výnimočne ani nemusia sledovať, či je to halal, len nech nejedia bravčovinu, 
napríklad párky. Maajid opakoval, že on párky neje, ale kuchárka zvýšila hlas, aby 
nevymýšľal, a privolala službukonajúcu učiteľku. Tá zopakovala, že musí jesť, čo 
mu naložia, a bude nad ním stáť, kým si nedá aspoň kúsok. „Nebudeš vymýšľať. 
Zješ všetko, čo máš na tanieri.“ Po piatich minútach dohovárania a nátlaku vy-
nervovaný Maajid otvoril ústa, aby pod dohľadom učiteľky, kuchárky a detí okolo 
prehltol kus párku. Ale párok sa mu zastavil v krku. Cítil, že krk sa mu zovrel 
a žalúdok dáva iný povel. Katastrofu nemohol zastaviť. Maajid ovracal celú tácku 
i stôl. Učiteľka i kuchárka sa zhrozene pozerali na ten žalúdočný galimatiáš a po 
chvíli jedna z nich hovorí: „… si mal povedať, že máš alergiu na párky…“ Toto bola 
jedna z prvých Maajidových spomienok na základnú školu v britskom mestečku 
Southend-on-Sea v roku 1985.

Maajid sa tu narodil, ale v tých časoch škola nebola zvyknutá na pakistanských 
prisťahovalcov. To nebol Bradford, kde ich boli celé štvrte. Maajid a jeho brat 
boli na škole jediní, na ktorých ostatní pokrikovali „Paki“, „Paki“. Maajid mal 
pokožku o čosi tmavšiu než ostatné deti, ale v učení sa neodlišoval ničím, v škole 
im to šlo výborne. Dokonca vyhrával súťaže v kreslení. Podozrievavé a ponižujúce 
poznámky počúval pravidelne. Keď mal 11 rokov, nenávistná atmosféra na škole 
sa pritvrdila. V médiách i v škole sa veľa rozprávalo o svetovej epidémii AIDS. 
Mohutný spolužiak Tony, s ktorým sa predtým kamarátil, sa v jeden deň obrátil 
na Maajida so slovami: „A AIDS je tu kvôli tebe… Spôsobili ho ľudia, ako si ty. 
AIDS sa rozšíril z Afriky. Lebo ste sexovali s opicami.“ „To je blbosť,“ vykríkol 
Maajid, „Pakistan nemá nič spoločné s Afrikou a…“ Ale Tony nahodil najsilnejší 

5  Táto kapitola je skrátenou verziou článku: <https://www.pdcs.sk/blog/post/zacina-uz-pri-tacke-v-
skolskej-jedalni-hodnotove-konflikty-v-strednej-europe-iv> 
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argument: „Je to pravda. Otec mi to hovoril, … a povedal aj, že sa s tebou nemám 
ani kamarátiť, ani rozprávať.“ Na strednej škole Maajid zistil, že situácia sa môže 
obrátiť. Keď mal za pásom džínsov zastrčenú dýku, keď občas prehodil poznámku 
o tom, že Dvojičky sa môžu zopakovať, nemusel sa okolia báť. Naopak, oni začali 
mať rešpekt pred ním. A všetko, čo robil, vnímal ako oprávnenú obranu. Mal 
pocit, že on určite nie je agresor. Len sa bráni. A na to má právo každý. 

Počiatky radikalizácie mládeže majú rôzne podoby. Ale niekde na začiatku 
býva pocit nespravodlivosti, ponižovania, potreba vyvažovať a brániť sa. Keď 
Maajid Nawraz – dnes dospelý a rešpektovaný mierový aktivista – spomína na 
detstvo a jeho dospievanie radikála a extrémistu, vynárajú sa pocity ublíženosti, 
komplexov, frustrácie. Úľavu mu priniesli až agresívne komentáre na verejnosti, 
hraná sebaistota a vyhrané pouličné bitky. Až po nich sa mladícka agresivita 
nalepila na ideológiu. Zrazu to neboli nezmyselné pouličné šarvátky, zrazu šlo 
o vyššie ciele stotožnenia s Bohom, obranu islamu, o miliardu moslimov, o ce-
losvetovú „Ummu“. O to, čo bolo už dávno napísané v Koráne, o kalifát… A to 
bola úľava ako nikdy predtým. Bytie vo svete nadobudlo vyšší zmysel. Nie sme 
tu kvôli móde, jedlu, sexu. To, za čo sa Maajid začal cítiť spoluzodpovedný, ho 
zrazu presahovalo. Bolo to niečo, čo nepríde samo. Niečo, za čo treba bojovať 
všetkými prostriedkami, spoločne so všetkými „bratmi“ a „sestrami“ v islame, 
niečo, za čo sa oplatí aj zomrieť. A to vedomie ho úplne pohltilo.

Takto teda vyzerala cesta (seba)radikalizácie pre jedného z tisícov budúcich 
extrémistov. V neskorších rokoch sa – po päťročnom pobyte a mučení vo väzení –, 
vydal na opačnú cestu. Aj keď s mnohými kľučkami a názorovými kotrmelcami 
v osobnom vývoji, poradilo sa mu deradikalizovať sa. Opustil cestu násilia a zalo-
žil inštitúciu – protiextrémistický think-tank Quilliam, ktorý zachytáva mladých 
radikálov a pokúša sa ich zvrátiť z nastúpenej cesty. Z cesty, ktorá ich nevyhnutne 
vedie k terorizmu, násiliu a ničeniu vlastného života a ničeniu životov iných.

Odborníci sa snažili porozumieť, nakoľko je (seba)radikalizačná cesta uni-
verzálna, či sú rozdiely v tom, ako vyzerá ľavicová, pravicová, sektárska či iná 
radikalizácia. Najzaujímavejším zistením je, že v zásade nie sú rozdiely z hľa-
diska ideologického zdôvodnenia radikálneho myslenia. Je skoro jedno, či sú 
aktérom alebo objektom nenávisti čierni, moslimovia, nemoslimovia, kresťania, 
neveriaci, ľudia, ktorí nenávidia štát, alebo tí, ktorí vyznávajú výlučne pevné 
štruktúry silného štátu alebo ríše. Niekde v priebehu radikalizačného vývoja si 
človek začína vytvárať obraz nepriateľa. Tu treba dvakrát podčiarknuť, že ide 
o jeho subjektívne sformovaný a sploštený „obraz“, nie o reálne vnímaných ľudí, 
ktorí sa hlásia k nejakému náboženstvu alebo politickému presvedčeniu. Tento 
obraz si počínajúci radikál deformuje tak, aby mu pokrivený obraz dobre „slúžil“ 
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ako objekt nenávisti. Adresáti nenávisti sa v tejto rétorike stávajú „parazitmi“, 
„stelesnením diabla“, kultúrou zla“. Radikál začína mať pocit, že existuje zdô-
vodnené oprávnenie, niekedy dokonca akási „morálna povinnosť“ nenávidieť 
nepriateľov a robiť voči nim kroky, ktoré sú v inom kontexte neprijateľné. Úto-
čiť na deti a hádzať kamene na neznáme ženy v šatkách každý normálny človek 
vníma ako neprijateľné a choré. Radikál si takéto svoje útoky pred sebou obháji: 
Veď tie deti a ženy nie sú normálni ľudia, sú to vlastne netvory, ktoré sa „tvária“ 
mierumilovne, aby zakryli, že chcú zničiť našu kultúru, rozvrátiť naše tradičné 
rodiny, rozšíriť choroby a zmar.

Asi netreba vysvetľovať, že dôvodom radikalizácie nie je to, že deti v školskom 
veku nútili jesť párky (to by bolo dosť absurdné vysvetlenie), ale že túto histor-
ku uvádza Maajid Nawaz vo svojom životopise ako ilustráciu tisícok drobných 
momentov, kde deti (presnejšie povedané – niektoré deti) zažívajú ponižova-
nie, nálepkovanie, dávanie najavo, že „ty medzi nás nepatríš“. Ak sa to opakuje 
každodenne, vzniká mentálne podhubie, na základe ktorého začne ponižované 
dieťa pociťovať frustráciu. Raz bude pripravené zdôvodniť si pre seba, prečo sa 
treba „brániť“, prečo treba takýto úder vrátiť späť, prečo je aj násilie primeranou 
odpoveďou. Momenty ponižovania, nálepkovania a predsudkov by sme si mali 
všímať aj u detí, ktoré svoje prežívanie nedávajú okamžite najavo.

Moghaddamovo radikalizačné schodisko
Zaujímavý model psychologických faktorov, ktoré sa objavujú v jednotlivých 

fázach radikalizácie, ponúkol iránsky psychológ pôsobiaci na Georgetown Uni-
verzity, Fathali M. Moghaddam. Ten opisuje radikalizačný proces na individu-
álnej úrovni ako schodisko s jasne oddelenými „poschodiami“. Človek chytený 
do radikalizačného víru sa postupne mení. V každej ďalšej fáze sa u neho obja-
vujú väčšmi a väčšmi zúžené interpretácie a videnie sveta, ktoré potláča jeho 
mnohofarebnosť. Rozvinutý radikalizmus v myslení pripomína blud, ktorý je 
sebanapĺňajúci a neskôr sa už veľmi ťažko ovplyvňuje. Zradikalizovaný človek 
vidí svet už len veľmi úzkym priezorom. Stáva sa zvlášť vzťahovačným, takže aj 
dobre mienené výzvy na diskusiu začína vnímať podozrievavo, ako „nepriateľskú 
propagandu“, ktorej nesmie podľahnúť.
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pocity neférovosti 
a nespravodlivosti

aktivizovanie seba,  
že treba niečo robiť

nasmerovanie hnevu, 
hromozvod

morálne zaangažovanie, 
zdôvodnenie

čierno-biele myslenie, 
legitimizácia

násilné akty 
a diskriminácia

Moghaddamovo 
radikalizačné schodisko 
(2005)

Fathali M. Moghaddam

Model Moghaddamovho schodiska z r. 2005 zobrazuje šesť úrovní postupnej 
radikalizácie (môžeme hovoriť aj o prízemí a piatich poschodiach). Väčšina ľudí 
ostáva na prízemí a napriek občasnej nespokojnosti, sklamaniu, frustrácii strie-
davo vníma svet ako priaznivý i nepriaznivý, ubližujúci i povzbudzujúci. Nehľadá 
hromozvod pre svoje nespokojnosti v iných, nemobilizuje sa do nekonštruk-
tívnej agresie. Títo ľudia ostávajú pasívni alebo dokážu svoju aktivitu pretaviť 
do konštruktívnych krokov. Len veľmi malá časť „nespokojných z prízemia“ sa 
stáva teroristami. 

Podľa Moghaddama sa radikalizačný proces nemá chápať ako plynulé kon-
tinuum. Prechod od náznakov frustrácie z prežívanej nespravodlivosti až po 
vyhrotené násilné akty možno vnímať skôr ako postupné stúpanie po schodisku. 
To sa odohráva počas mnohých mesiacov a často aj počas niekoľkých rokov. Na 
ceste schodiskom sa časť ľudí zastaví na niektorom z poschodí a zotrváva tam 
dlhé obdobia, až kým ich vlastná životná situácia nepodpichne, aby sa presúvali 
po schodisku vyššie. (Možno by presnejšou metaforou bolo, ak by schodisko 
smerovalo nadol a jedinci, ktorí sa na ňom ocitli, sa namiesto nahor zosúvali stále 
hlbšie a hlbšie.) Schodisko sa smerom nahor stáva užšie a užšie, na vyšších po-
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schodiach je menej osôb ako na prízemí. Na prízemí ostáva väčšina ľudí, ktorým 
ani nenapadne transformovať svoje frustrácie do nenávistnej či násilnej podoby 
zameranej proti druhým ľuďom. Na druhom konci schodiska sa zas postupne 
ocitnú ľudia, ktorí sú ochotní spáchať aj teroristické činy.

Začnime od počiatkov. Ľudia na „prízemí radikalizačného schodiska“ občas 
prežívajú nespravodlivosť a frustráciu. Niekedy prežívajú depriváciu, imobilitu, 
neschopnosť ovplyvňovať alebo meniť veci okolo. Niekedy prežívajú hrozbu 
z ohrozenia osobnej či kolektívnej identity. Ich frustrácia často pramení skôr 
z vnímaného než skutočného nedostatku a častejšie sa týka situácie skupiny, do 
ktorej patria, než ich vlastnej osobnej situácie. Mládež, ktorá si hodiny debát 
v krčme vyplní nadávaním na politikov, na Rómov, oligarchov, všeobecne na 
pomery alebo na nejaké konkrétne otázky – exekúcie, korupciu, nefungujúcu 
spravodlivosť, na problémy, ktoré sa týkajú mnohých ľudí naokolo. Ľudia, ktorí 
panicky šíria fotky a videá krvilačných migrantov, ktorí „zaplavujú Európu“ a už 
sú na ceste aj k nám, často neberú do úvahy realitu a v niektorých prípadoch začí-
najú aj strácať súdnosť, takže postupne uveria aj zjavným nezmyslom a hoaxom. 
Všeobecná nespokojnosť si hľadá záchytný bod, nejakého vinníka, ktorý za to 
môže. Časť ľudí už na tejto úrovni nekriticky preberá konšpiračné teórie a ľahko 
naletí na často aj veľmi primitívny hoax.

Väčšina ľudí na prízemí nepremení svoje pocity do činov. Ale niektorých poci-
ty nespravodlivosti aktivizujú. Vyjdú o poschodie vyššie. Na poschodí nazvanom 
„aktivizácia“ ľudia vyhľadávajú príležitosť nejako reagovať na nesprávne (či mož-
no nespravodlivé) zaobchádzanie. Dva faktory môžu ovplyvniť ich správanie: 
chýbajúce príležitosti na vertikálnu mobilitu a vnímaný pocit nespravodlivosti. 
Čím silnejší je dojem vlastnej bezmocnosti, tým viac majú nutkanie „vydriapať 
sa“, vyjsť na ďalšie radikalizačné poschodie.

Vydesením k cnosti
Občas zaznamenávame naivné pokusy zvrátiť ľudí, hlavne dospievajúcich 

a mladých ľudí, na „správne chodníčky“. K porozumeniu a zastaveniu radikalizácie 
nedochádza mravoučným káraním. Ľudí neoslovíme moralizujúcimi kázňami, číta-
ním zákonov alebo opakovaním faktov o kriminalite a antisociálnom správaní. Často 
to môže mať práve opačný efekt. To, čo môže ľudí osloviť a doviesť ich k tomu, že sa 
zastavia a začnú reflektovať svoje uvažovanie a správanie, je „zrkadlo“, ktoré im cez 
príbehy sprostredkujú ľudia, ktorí sú uveriteľní, ich rovesníci, ktorí zápasia s rovnakými 
otvorenými otázkami ako oni, tí, ktorí priamo alebo prostredníctvom umenia používajú 
rovnaký jazyk a odvolávajú sa na životnú skúsenosť, do ktorej sa možno vcítiť. 
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Jednou z najodstrašujúcejších skúseností propagandistických pokusov zvrátiť 
riskantný vývoj mladých ľudí, boli programy nazvané Scared Straight (vydesením 
k cnosti). V 90. rokoch sa vo viacerých štátoch USA začal uplatňovať program 
práce s predelikventnou mládežou, ktorý bol postavený na jednoduchej myš-
lienke: ak dospievajúcich, ktorí majú počínajúce výchovné problémy, vezme-
me do väznice a počas exkurzie im dáme možnosť rozprávať sa s potetovanými 
väzňami, ktorí si tam odpykávajú mnohoročné tresty, ak dospievajúci uvidia tie 
odstrašujúce podmienky v celách, ak zažijú rev, ktorý sa ozýva z chodieb, ak pri-
voňajú zápachu a špine, bude to odstrašujúci zážitok na celý život. Školy začali 
vodiť dospievajúcich na takéto niekedy aj celodenné exkurzie. Vychovávateľom 
aj rodičom takýto program intuitívne dával zmysel. A naozaj – hneď po návšteve 
niektorí mladí v slzách dosvedčili, že tento zážitok im zmenil život. 

Ale, čuduj sa svete, dlhodobé dôsledky išli proti očakávaniu tvorcov programu. 
Program sa ako reality show dostal aj do vysielania niektorých televíznych kaná-
lov. Stiahli ho po tom, keď sa zverejnili výskumy, ktoré dokazovali, že program 
možno viac škodí, ako pomáha. V jednej zo štúdií (J. O. Finckenauer, podľa 
T. Heinzen, S. Lilienfeld, 2019) sa ukázalo že 41 % mladých ľudí z polepšovní, 
ktorí boli do tohto programu náhodne zaradení, spáchalo následne, do 6 mesia-
cov po návšteve, nový trestný čin. Naproti tomu nový trestný čin v tom istom čase 
spáchalo „len“ 11 % z kontrolnej skupiny, teda dospievajúci z polepšovní, ktorí 
neboli zaradení na takúto návštevu väznice. Americké federálne ministerstvo 
spravodlivosti prehodnotilo, či má dávať peniaze na programy s takou podivu-
hodnou (ne)účinnosťou. 

Stalo sa to, na čo psychológovia upozorňovali už pred experimentmi „odstra-
šovaním k cnosti“. Ľudia sa neprestanú prejavovať antisociálne, ak ich budeme 
strašiť trestami. Radšej by sa mali rozprávať s im podobnými ľuďmi, na ktorých 
im záleží. Ľudia sa niekedy dokážu zastaviť alebo vrátiť zo šikmej cesty. Ale nie 
na základe strachu, neistoty a zahanbenia.

Hľadanie hromozvodu
Na druhom poschodí radikalizačného schodiska človeka ovládajú najmä 

frustrácie a obavy z neschopnosti zlepšiť situáciu. Vedú k hľadaniu „hromoz-
vodu“, niekoho, kto je na vine. Preto jednotlivci obrátia svoju agresiu voči „ne-
priateľovi“. Častým nepriateľským terčom sú Rómovia, Židia, imigranti, USA či 
západný svet. Jednotlivci, ktorí aktívne hľadajú príležitosti na vykonanie agre-
sívnych činov, nakoniec opustia druhé poschodie. Vystúpia ďalej, aby podnikli 
kroky proti domnelému nepriateľovi.
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Pri radikalizovaní ľudí, ktorí nevnímajú iných ľudí ako nepriateľov, politic-
kí a náboženskí vodcovia uplatňujú osvedčené triky. Zneužívajú provokácie, 
ktoré menia pohľad a vytvárajú obraz nepriateľa. Idú tak ďaleko, že zneužívajú 
smrť „nevinných“, aby vyvolali potrebu odplaty, obrany, boja za vyššie hodnoty. 
Takmer zaručene fungujú silné emočné zážitky – fyzické a psychické utrpenie, 
ubližovanie deťom a ľuďom, ktorí si to nezaslúžia. Týranie a smrť. Tomáš Hrábek 
(2018) píše, ako sa vytvára povedomie, ktoré napokon dodá zmysel smrti martý-
rov. Vymysleli sme „hrdinskú smrť“, ktorou ospravedlňujeme obete vo vojnách. 

Yuval Noah Harari (2017) opisuje taliansku ofenzívu v prvej svetovej vojne. 
Hovorí o jave, ktorý nazýva „naši chlapci neumreli nadarmo“. Talianska armáda 
sa pokúsila útokom vybojovať územie pod správou Rakúsko-Uhorska. Už v prvej 
bitke však utrpela drvivú porážku a prišla o 15-tisíc mužov. Jednou z možností po 
neúspešnom útoku bolo pristúpiť k prímeriu a neriskovať ďalšie životy. Ale ako by 
generáli vysvetlili matkám tisícov padlých v prvom boji, že ich deti sa už domov 
nevrátia? Ako by rodičia reagovali na to, že útok bol omyl a smrť ich detí bola 
zbytočná? Taliansko si zvolilo inú stratégiu. Z padlých vojakov urobilo hrdinov 
a hovoriac, že žiaden z nich neumrel nadarmo, podniklo ďalších desať výbojov. 
Tie si postupne vyžiadali životy ďalších 700-tisíc mladých mužov v uniformách. 
Z ich smrti, ktorá bola aj dôsledkom spupnosti generálov, urobili hrdinstvo. 
Tento krok legitimizoval ďalšie a ďalšie straty vo vojne. 

Podobne v bratovražednej občianskej vojne v Tadžikistane v roku 1992 ľudia 
spočiatku neboli motivovaní k útokom a zabíjaniu. Preto povstaleckí radikáli 
z tadžických klanov z Garmu a Badachšánu podnikali nočné výpady, v ktorých 
náhodne pozbierali potulujúcich sa mladíkov v dedinách. Tých napriek ich ne-
skúsenosti a chýbajúcemu výcviku nasadili do prvých bojových línií. Obete boli 
mimoriadne početné. Paramilitárni lídri pozbierali zakrvavené telá obetí a poho-
dili ich vedľa domov v ich dedinách. To okamžite vyvolalo hnev, prejavy utrpenia 
a potreby revanšu. Znamenalo to veľmi účinné verbovanie nových bojovníkov, 
kde príbuzní cítili prirodzenú potrebu pomstiť obete svojich príbuzných.

Tretie poschodie radikalizačného schodiska je poschodím morálneho záväz-
ku. Na tomto poschodí začínajú ľudia považovať teroristické organizácie za alter-
natívu, za akýsi „temný tieňový svet“. V svete tieňa existuje paralelná morálka, 
ktorá ospravedlňuje boj. Presadzuje sa alibistické myslenie v duchu hesla: Sme 
dobrí, čestní ľudia oddaní vysokým hodnotám. Vieme sa za ne aj obetovať. Nie 
sme zo svojej podstaty barbari a násilníci, ale okolnosti nás donútili chytiť sa 
zbrane, lebo inak sa nedá. Ideálnu spoločnosť treba dosiahnuť všetkými možnými 
prostriedkami. Na osoby „na treťom poschodí“ mieri agresívna radikalizačná 
propaganda: „Kto, ak nie my, kedy, ak nie teraz…“ Na treťom poschodí začínajú 
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fanaticky čítať súry Koránu, nové radikálne výklady Biblie, Turnerove denníky, 
Manifest bielej moci, Mein Kampf, Komunistický manifest, Breivikov Manifest 
2083, Protokoly sionských mudrcov a podobné rýchlokvasné čierno-biele texty, 
ktoré sú zaručenými receptami na rýchle a konečné riešenia.

Dilemy a tetralemy
Na štvrtom poschodí radikalizačného schodiska dochádza u ľudí k zúženiu 

priezoru, ktorým sa dívajú na svet. Z celej farebnej škály rôznych postojov a inter-
pretácií ostávajú len extrémne póly. Dochádza k redukcii myslenia na čierno-biele 
schémy a binárne vymedzenia. Javy sa interpretujú ako:

 · Čierno-biele, teda absolútna pravda vs. absolútna nepravda; platí len áno, 
áno alebo len nie, nie.

 · „Všetko alebo nič“, teda ak sa nezmení či nedosiahne všetko, znamená to, 
že sa nezmenilo, nedosiahlo nič; v politike sa musia vymeniť všetci, zákony 
sa musia prepísať do posledného riadku, finančná podpora musí byť stoper-
centná, tresty absolútne, zákaz vynucovaný za každú cenu a pod.

 · „My“ alebo „oni“, kde hranica je ostrá a nemožno byť niekde medzi, kto 
nepatrí k nám, patrí k nepriateľom, kto v čomkoľvek nesúhlasí s nami, ten 
nás chce zničiť, kto sa raz ocitol na tej či onej názorovej strane, patrí tu 
či tam, ale tá hranica je neprekročiteľná, nemožno mať dvojakú etnickú, 
náboženskú či jazykovú identitu, rasovo či nábožensky zmiešané manžel-
stvá a ich deti sú patológiou, ktorú treba vykoreniť. Delenie na „my a oni“ 
prisudzuje tým našim len pozitívne znamienko. Naši sú tí čistí, šľachet-
ní, pracovití ľudia s holubičou povahou, skutoční vlastenci s úprimnými 
úmyslami, tí, ktorí sa celé generácie držia tradičnej morálky a osvedčených 
hodnôt. Zatiaľ čo „oni“ sú tí prišelci, zlosynovia, cudzí, paraziti, lenivci, 
tí, ktorí nás chcú len využiť a zneužiť, tí, ktorí, prinášajú iné, pre nás 
škodlivé hodnoty, obhajujú záujmy iných, tí, ktorí vyzerajú, obliekajú sa 
a žijú inak ako väčšina.

Toto binárne myslenie alebo myslenie v dichotómiách považuje známy odbor-
ník na transformáciu konfliktov Johan Galtung (D. Fischer a J. Galtung, 2013) za 
základnú príčinu eskalácie konfliktov a neschopnosť zvrátiť ich z procesu eska-
lácie, ak už dochádza ku konfrontácii. My všetci, nielen radikáli, sme odmalička 
naučení a zvyknutí pri opise dynamiky okolitého sveta uvažovať „v dichotómi-
ách“. Západná civilizácia veľmi často pri hodnotení javov využíva dichotómiu, 
ktorú tvoria extrémne póly hodnotenia (správny-nesprávny, dobrý-zlý, rozum-
ný-nerozumný, múdry-hlúpy a pod.), pričom ich používame tak, že tieto označe-
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nia a ich protipól sa vzájomne vylučujú. V boji o to, či platí jeden pól alebo jeho 
opak potom strácame množstvo energie, ktorá nemusí nikam viesť.

Galtung zdôrazňuje, že transformácia konfliktov znamená niečo úplne iné 
ako dichotomické stavanie sporu v štýle: „Tak kto má teda pravdu – my či oni?“ 
Naformulovanie problému vylučujúcim spôsobom, keď má jedna strana vo všet-
kom pravdu a druhá ju nemá ani za mak, môže zablokovať riešenie sporov na 
desaťročia. Samozrejme, že ak takto staviame opis sporu, vždy budú mať obe 
strany sporu pocit, že pravda je práve na ich strane. Tí, ktorí chcú rozdúchať 
konflikt až do násilnej podoby, často stavajú vyhodnotenie situácie práve takýmto 
nekonštruktívnym spôsobom. To sú výroky typu: „Nebojíme sa, lebo na ich strane 
je moc, ale na našej strane je PRAVDA… Boh stojí pri nás… To my plníme vôľu 
národa… Raz dosiahneme svet, keď takí ako oni už nebudú existovať a história 
(národ, prozreteľnosť, Boh, Alah, nebesá, osvietení ľudia, naše múdre knihy, naša 
posvätná zástava, preliata krv, odkazy našich dedov, naše materiálne a duchovné 
bohatstvo…) už teraz ukazuje, že nakoniec vyhráme.“ Namiesto nášho hlboko 
zakoreneného zvyku opisovať problémy dichotomicky a formulovať vylučujúce sa 
dilemy, by sme sa mohli inšpirovať myslením orientálnej filozofie a namiesto di-
lemy dvoch možností, teda že: 

 · 1) pravdu má len strana A;
 · alebo 2) pravdu má len strana B, 

uvažovať o inom prístupe. Ten iný prístup – namiesto dilemy – má označe-
nie tetralema, teda zvažovanie prinajmenšom medzi štyrmi možnosťami. 
K uvedeným dvom možnostiam by sme mali pridať ďalšie dve možnosti rie-
šenia. Teda, že: 
 · 3) plnú alebo čiastočnú pravdu majú, rovnomerne či v rôznom pomere, obe 
strany, súčasne aj A aj B;

 · a tiež možnosť 4) pravdou nie ani A, ani B. Platí nejaký faktor, nejaké rie-
šenie, ktoré sme doteraz vôbec nebrali do úvahy. 

Podľa Galtunga je na ozajstné riešenie dlhodobých konfliktov potrebná tvo-
rivosť.

Radikalizačné myšlienkové postupy na štvrtom poschodí radikalizačného 
poschodia robia presný opak. Postupne znemožňujú vnímať situácie komplexne. 
Človek so zúženým vedomím sa stále viac zameriava len na niekoľko faktorov. 
Podobne ako ľudia s počínajúcou drogovou závislosťou či ľudia, ktorí sa sto-
tožňujú so sektou, sa stávajú „ľuďmi pravej viery“. Takto Erik Hoffer (2009) už 
v 50. rokoch minulého storočia opisoval komunistov a fašistov, ktorí uverili svo-
jim vodcom masových hnutí a vydali sa na cestu, kde počúvajú len výberovo, po-
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stupne vidia len to, čo chcú vidieť a energiu čerpajú zo vzájomného utvrdzovania 
sa o jedinej a konečnej pravde. Ľudia na tomto poschodí prestávajú byť schopní 
diskutovať, lebo diskutujú len s ozvenou svojich tvrdení, informácie, ktoré im 
protirečia, považujú za nepriateľské výpady, z celého farebného spektra vidia 
len pár vybraných farieb a tie objavia aj v situáciách, keď sú takmer neviditeľné. 
S ľuďmi na štvrtom poschodí radikalizačného schodiska sa už manipuluje dosť 
ľahko. Pre populistov a demagógov tvoria ľahko tvarovateľné cesto.

Ľudia na štvrtom poschodí sa vo väčšej miere zoskupujú do skupín. Často sa 
stávajú členmi bunky štyroch alebo piatich osôb, ktoré sa stretávajú častejšie 
a uzatvárajú sa pred ostatnými vrstovníkmi. Začínajú sa zaujímať iba o členov 
vlastnej bunky, tí sa stávajú dôležitejšími než vlastná rodina. Časť ľudí sa radi-
kalizuje hlavne pod vplyvom skupín, do ktorých chce patriť. Referenčné skupiny 
sú pre sebaidentifikáciu kľúčové. Človek patrí do skupiny, ak sa zúčastňuje na 
podobných zvykoch a oslavách, „fandí“ rovnakým športovým tímom, miluje 
rovnakú hudbu a filmy, skanduje rovnaké heslá, rozčuľujú ho rovnakí politici 
a časom ich hodnotí a označuje rovnako ako jeho vrstovníci. Skupiny si vytvárajú 
svoje odlíšiteľné rituály, pozdravy, typ vyjadrovania, jazyk, v ktorom sú zvraty 
a vtipy zrozumiteľné iba im.

Mimoriadne účinným radikalizačným zvykom bolo spoločne pozerať videá, 
spoločne sa rozčuľovať a nadchýnať na obrazoch, ktoré poskytujú možnosť vy-
znávať spoločný idol, spoločného vodcu, ktorého si možno idealizovať. Sociálny 
psychológ Nafees Hamid a antropológ Atran Scott (2010, 2016) sledovali sociálne 
pozadie budúcich útočníkov v teroristických útokoch a zistili, že veľká časť z nich 
sa radikalizovala v kamarátskych a príbuzenských sieťach. Pochádzali z rovnakej 
širšej rodiny a vrstovníckej skupiny. 

Piate poschodie znamená vnútorné vyrovnanie sa s predstavou násilných 
aktov a inhibícia vnútorných výčitiek svedomia, ktoré sa v nás ozývajú, keď sa 
máme dopustiť násilia. Prehlušiť svedomie racionalizáciou nie je taký samozrej-
mý proces, ako by sme si mohli myslieť. Aj tí najdrsnejší zdanlivo sebavedomí 
jedinci si musia „dehumanizovať“ potenciálne obete útokov. Musia sami seba 
presvedčiť, že ich protivníci nie sú natoľko ľudské bytosti ako oni sami, že je to 
„škodná“, „paraziti“, stvorenia druhej kategórie.

Spúšťacie faktory
V procese radikalizácie sú tiež podstatné spúšťacie faktory (Feddes, Nickol-

son a Doosje, 2015). Spúšťacie faktory sú konkrétne udalosti, akési katalyzátory 
alebo body obratu (incidenty, problémy, možnosti voľby), ktoré iniciujú ďalšiu 
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radikalizáciu. Medzi typické spúšťacie faktory patrí konfrontácia so smrťou. 
Jedinec konfrontovaný so smrťou blízkeho človeka sa často potrebuje vyrovnať 
s nečakanou udalosťou, reaguje depresiou a opätovne si potrebuje naformulovať 
zmysel života a vlastnú identitu a stáva sa náchylnejším na ideologické posolstvá. 
Konfrontácia s každodennými konfliktmi doma (hádky, rozvod, ublíženie a stra-
ta perspektívy v škole či práci) sa tiež môžu stať spúšťačom násilného konania. 
Konfrontácia s diskrimináciou, rasizmom, vylúčením sa môže stať poslednou 
kvapkou dlhodobého procesu. Niekto, kto sa dostane do väzenia, môže v tejto 
udalosti nájsť utvrdenie vo svojom nepriateľskom pohľade na svet. Veľké množ-
stvo extrémistov sa radikalizovalo práve vo väzení. Feddes, Nickolson a Doosje 
(2015) kategorizujú špecifické typy ľudí, na ktoré vo väčšej miere zaberajú tieto 
spúšťače. Ide o typy: „vyhľadávač identity“, „vyhľadávač spravodlivosti“, „vyhľa-
dávač dôležitosti (života a hodnôt)“, „vyhľadávač vzrušenia“.

Moghaddamov model schodiska zaznamenal veľmi pozitívny ohlas. Neskôr 
bol podrobený aj silnej kritike. Metafora schodiska je lákavá. Umožňuje nám 
sformulovať si porozumenie pre meniaci sa proces, ktoré väčšina z nás potrebuje. 
Radi by sme rozumeli tomu, ako sa radikáli vyvíjajú, ako silne došlo k narušeniam 
a zmenám ich osobnosti. Na meranie miery radikalizácie by sme radi mali vo 
výbave niečo podobné, ako majú dopravní policajti, keď z vrecka vytiahnu tester 
na alkohol a šoféra nechajú fúkať. Lygre, Eid, Larsson a Ranstorp (in Willem 
Koomen and Joop van der Pligt, 2016) preskúmali 2500 publikácií, aby zistili, či 
empirické štúdie podporujú Moghaddanov model. Zistili, že množstvo výstupov 
podporuje odlišnosti a prechody medzi jednotlivými štádiami (poschodiami) 
radikalizácie. Súčasne sa zhodujú, že vývoj neprebieha lineárne, po fáze 2 ne-
musí nasledovať fáza 3 a potom 4. Niekedy sa ľudia vracajú na nižšie úrovne, 
inokedy sa zacyklia medzi fázami, cesta jednotlivých ľudí nebýva univerzálna 
a z hľadiska rýchlosti a postupnosti radikalizácie bývajú medzi ľuďmi rozdiely. 
Nie je celkom možné s istotou predpovedať, ako bude postupovať individuálny 
vývoj jednotlivca. Rovnako ako vieme konštatovať, že dochádza k radikalizácii, 
sa po čase u mnohých môže spustiť proces odpútania sa alebo aj deradikalizácie. 
Svet nie je temný. Nerútime sa do priepasti.



PDCS2020 POLARIZÁCIA NA ŠKOLÁCH

41 ←

Zdroje:

Maajid Nawaz: Radical: My Journey out of Islamist Extremism. Virgin Books 2012. ISBN 
9780753540770.

John Horgan: „From Profiles to Pathways and Roots to Routes: Perspectives from Psychology 
and Radicalization into Terrorism,” The Annals of the Academy of the Political and Social 
Sciences 618, 2008, s. 80-94.

Fathali M. Moghaddam: The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American 
Psychologist 2005, 60(2), 161-169.

Venhaus, J. M.: Why youth join Al-Qaeda. United States Institute of Peace 2010.
Freek de Meere, Lisa Lensink (Ed.): Riešenia proti radikalizácii mládeže. Sprievodca pre 

pracovníkov prvej línie. Verwey Jonker Instituut, Utrecht, Holandsko 2015.  
<https://www.ycare.eu/files/YCARE%20Guidelines%20SK.pdf> 

Yuval Noah Harari: Homo Deus. Stručné dějiny zítřka. Leda, Bratislava 2017.
Tomáš Hrábek: Smrt na Facebooku, AKAmedia 2018.
Dietrich Fischer a Johan Galtung: Johan Galtung. Pioneer of Peace Research. Springer Verlag 2013.
Atran Scott: The Islamic State Revolution. PRISM. National Defence University 2016. 

<https://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/books/Beyond%20Convergence/
BCWWO%20Chap%203.pdf?ver=2016-10-25-125404-120>

Atran Scott: Pathways to and From Violent Extremism: The Case for Science-Based Field Research. 
ARTIS 2010.

Nafees Hamid, Atran Scott: Why people join Daesh. 2016.  
<https://sss.raggett.net/2016/08/11/why-people-join-daesh/>

Eric Hoffer: Pravoverný. Úvahy o podstate masových hnutí. Vydavateľstvo Európa, Bratislava 
2009.

Allard Feddes, Lars Nickolson, & Beertjan Doosje: Triggerfactoren in het 
Radicaliseringsproces. Amsterdam: Expertise-Unit Sociale Stabiliteit, Universiteit van 
Amsterdam 2015. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/10/12/
triggerfactoren-in-het-radicaliseringsproces>

Willem Koomen and Joop van der Pligt (ed.): The Psychology of Radicalization and Terrorism. 
Routledge 2016.

Caleb Ross: Why the ‘Beyond Scared Straight’ Program Does Not Work, Medium Coprporation, 
Jul 27, 2018. <https://medium.com/hope-and-strength/why-the-beyond-scared-straight-
program-does-not-work-7d0bb8e220fa>

Thomas E. Heinzen, Scott O. Lilienfeld: Kůň, který uměl počítat. Proč je důležité myslet kriticky, 
Portál, Praha 2019.



→ 42

POLARIZÁCIA NA ŠKOLÁCH: 
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

V tejto časti prinášame dva príklady toho, ako sa môže prejavovať polarizácia 
a hodnotové konflikty nielen v školskom prostredí, ale aj v iných prostrediach, 
ktoré školu ovplyvňujú.
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Orli a štrkáči. Kde sa berie 
polarizácia a medziskupinová rivalita 
u pubertiakov? (Dušan Ondrušek)
Výskumy, ktoré sa v prirodzených podmienkach detských kolektívov pokúšali 
odpovedať na túto otázku, sa najviac odvolávajú na klasický experiment soci-
álneho psychológa Muzafera Sherifa z roku 1954. Experiment je známy pod 
menom Jaskyňa lúpežníkov (robbers cave experiment). Bol nazvaný podľa det-
ského letného tábora, ktorý sa každoročne organizoval v prekrásnom prostredí 
Národného parku Robbers Cave v Oklahome. Sherif (so svojimi kolegami) sa 
zaujímal o to, ako sa správajú skupiny pubertálnych chlapcov, keď sú rozdelení 
do skupín. V podmienkach letného tábora chcel overiť predpoklad, že skupiny 
detí, s ktorými sa pracuje oddelene, si v počiatočných týždňoch stretávania osvoja 
konkurenčné správanie. Šlo o zdravé, dobre komponované deti, ktoré sa podoba-
jú, majú rovnaký výzor a zvyky, rovnaké rodinné a školské pozadie. Napriek tomu 
hrozí, že ak v nich budú dospelí posilňovať pocit, že podskupiny majú odlišné 
ciele a medzi skupinami nebude dosť vzájomnej komunikácie, veľmi skoro dôjde 
k rivalite, rastúcemu nepriateľstvu medzi skupinami a napokon k čierno-bielemu 
hodnoteniu situácie, kde budú mať obe skupiny pocit, že ide o vzťah kto z koho. 
Bojovný pocit, že len jedna skupina môže vyhrať, a teda že druhá (tá, ktorá bude 
vnímaná ako slabšia a menejcenná) môže byť len porazená.

Účastníkmi experimentu boli chlapci vo veku 11 – 12 rokov. Tí predpokladali, 
že ide o typický letný tábor v prírode. Chlapci pricestovali do tábora v dvoch sa-
mostatných skupinách. Prvé dni trávili čas len s členmi vlastnej skupiny bez toho, 
aby vedeli o tom, že existuje aj druhá skupina. Skupiny si zvolili bojovne znejúce 
mená (Orli a Štrkáči). Veľmi rýchlo a silne sa s nimi identifikovali a každá skupi-
na si vypracovala vlastné skupinové normy a označenia hierarchie v skupinách.

Po krátkom čase si chlapci uvedomili, že neďaleko ich tábora je aj tábor inej 
skupiny a od začiatku sa v oboch táboroch o tej druhej skupine začalo hovoriť 
negatívne. V tomto momente experimentu sa začala ďalšia fáza výskumu. Pridali 
sa spoločné aktivity: súťažný turnaj medzi skupinami, ktorý pozostával zo sú-
ťaživých hier ako bejzbal a preťahovanie lanom. Chlapci vedeli, že v hre sú ceny 
pre víťazov, iba víťazi dostanú ceny a trofej.

Veľmi rýchlo sa ukázalo, že chlapci „hrali“ aj o svoju sebaúctu. Všetci mali 
túžbu vidieť ich skupinu pozitívne a vonkajšie skupiny negatívne. Jednotlivci si 
veľmi rýchlo nachádzali dôvod, bez ohľadu na to, či bol podstatný, aby dokázali 
sami sebe, prečo je ich vlastná skupina hodnotnejšia a nadradená. 
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Po súťažiach v turnajoch sa vzťahy medzi Orlami a Štrkáčmi prudko zhoršili 
a každý deň vyostrovali. Skupiny sa začali vzájomne urážať, konflikt rýchlo eska-
loval. Oba tímy spálili vlajku tímu druhej skupiny a prepadli, vyrabovali a ničili 
chatky druhej skupiny. V sebahodnoteniach podľa pozitívnych a negatívnych 
vlastností „táborníci“ z jednej a druhej skupiny hodnotili svoju vlastnú skupi-
nu čoraz pozitívnejšie oproti konkurenčnej skupine a tým druhým pripisovali 
neschopnosť, ale aj zlú vôľu a zákernosť. Súčasne si výskumníci všimli výraznú 
zmenu. Počas tejto doby vnútri skupín ich vnútroskupinová súdržnosť rástla, 
cítili, že úžasne držia spolu – proti tým druhým. Cítili, že sú veľmi iní než tí druhí 
a že majú morálne oprávnenie velebiť seba a ponižovať tých druhých. Výskumníci 
tiež zaznamenali zmenu v rámci skupín: skupiny sa stali súdržnejšími.

Nadradené ciele 
V ďalšej časti experimentu po niekoľkých týždňoch sa výskumníci pokúšali 

otupiť ostrie medziskupinového konfliktu. Zmeniť postoje od hostilných k viac 
akceptujúcim, a dokonca až k ochote vidieť iných ako seberovných a pomáhať si 
medzi skupinami. Deeskalácia bol mimoriadne náročný proces. Nešlo to pria-
močiaro, skôr ako séria krokov, ktoré znamenali náznak zblíženia, a potom re-
verzný krok späť k opätovnej rivalite a nedôvere. A potom opäť pokus o zblíženie 
a dôveru. Testovanie možnosti spolupracovať, pomalé roztápanie a veľmi pomalé 
zmeny zaujímaných nepriateľských praktík. 

V snahe znížiť medziskupinový konflikt vedci najskôr spojili táborníkov s cieľom 
zábavných aktivít (napríklad pri spoločnom jedle alebo sledovaní filmu). To však 
nešlo hladko. Napríklad, spoločné jedlá v jedálni sa zmenili na potravinové bitky. 
Hromadné obstreľovanie sa ryžou, úporné boje, ktorých výsledkom bola len stále 
väčšia podobnosť „malých bojovníkov“ na oboch stranách. Tí končili rovnakým zafar-
bením oblečenia a účesov, rovnako polepení rezancami, omáčkou a kúskami šalátu. 

Sherif a jeho kolegovia sa snažili, aby obe skupiny pracovali na tom, čo nazvali 
nadradenými cieľmi (superordinary goals). Cieľmi, na ktorých obom skupinám 
záležalo a na ktorých dosiahnutí museli konať spoločne. V jednom momente bola 
prerušená dodávka vody do tábora (pokus vedcov prinútiť obe skupiny k interak-
cii) a Orli aj Štrkáči problém vyriešili spoločne. V inom prípade v blate uviazlo 
nákladné auto, ktoré táborníkom vozilo zásoby. (Opäť šlo o incident, ktorý nebol 
celkom náhodný.) Členovia oboch skupín natiahli lano, aby znefunkčnené ná-
kladné auto vytiahli. Séria takýchto aktivít nenapravila vzťahy medzi skupinami 
okamžite. Orli aj Štrkáči mali tendenciu – po tom, ako dosiahli nadradený cieľ 
– opäť obnoviť nepriateľské akcie, ale práca na spoločných cieľoch postupne 
zmiernila konflikty. Skupiny si prestali navzájom nadávať, zlepšilo sa vnímanie 
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druhej skupiny. To sa odrazilo aj v hodnotiacich dotazníkoch. Dokonca sa za-
čali vytvárať priateľstvá s členmi druhej skupiny. Na konci tábora mnohé z detí 
z oboch táborov požiadali vedúcich, aby z tábora odišli autobusmi domov všetci 
spoločne. A skupiny sa rozhodli, že si navzájom kúpia nápoje na cestu domov.

Čo nás naučil tento experiment 
Čo nás o polarizácii v detskom veku (ale nielen) naučil dávny experiment 

z Jaskyne lúpežníkov? Tak predovšetkým:
1) Je nešťastné zahrávať sa s deťmi s cieľom eskalovať konflikty a znevažujúce vi-

denie tých druhých. „Rozpumpovať“ nepriaznivé stereotypy a predsudky o tých druhých 
je ľahké, ide to rýchlo, ale späť k odstráneniu predsudkov je cesta dlhá, kľukatá a nie 
vždy bude úspešná.

2) Dospelí majú životnú skúsenosť a autoritu danú mocou, vekom, výrečnosťou. 
Keďže môžu mať väčší vplyv na vytváranie postojov – hlavne negatívnych postojov – než 
detskí rovesníci, mali by vážiť slová a opatrne hodnotiť druhých, hlavne ak vyjadrujú 
nesúhlas a kritiku. Pre deti môžu zafungovať ako rolový model.

3) Nekomunikovanie skupín na začiatku, posudzovanie bez toho, že by sme 
priamo spolu hovorili, vedie k vytvoreniu a upevneniu predsudkov, ktoré sa neskôr 
rozpúšťajú ťažšie.

4) Medzi skupinami dochádza k negatívnej kognitívnej atribúcii. Ak niečomu 
nerozumieme, veľmi ľahko si osvojujeme hodnotenie, ktoré je (možno veľmi nespra-
vodlivo) nepriaznivé voči tým, ktorí sa správajú pre nás nezrozumiteľne. 

5) Spoločne s deťmi by sme mali hľadať, čo nás spája. V triede, škole, komunite, 
štáte či globálne. Uvažovať o tom, čo sú naše spoločné – bežným veciam nadradené 
– ciele. Týka sa to zdravia, mieru, rodinných a susedských spoločenstiev, umenia, kri-
tického a nezávislého uvažovania, lásky, duchovných hodnôt… Mali by sme sa pokúšať 
definovať to, pochopiť a viesť deti, aby sme spoločné hodnoty zdieľali a bránili.

6) Cesta k vzájomnému pochopeniu a nenásilnému mierovému spolunažívaniu 
nie je priamočiara. Je to krivoľaká a namáhavá dráha, ktorá vyžaduje úsilie, seba-
reflexiu a podporu. Pošmyknutia, ktoré nás vracajú dozadu, sú jej súčasťou. Mali by 
sme s tým počítať a učiť takejto veľkorysosti aj deti.

7) Polarizácia (názorové vzďaľovanie sa od seba), ako aj depolarizácia (pribli-
žovanie sa k sebe) sú prirodzené cyklické procesy, nie sú samy osebe zlé alebo dobré, 
pri vyjasňovaní názorových zmien ich potrebujeme a – pokiaľ majú nenásilnú podobu 
– môžu byť užitočné. V športe, hrách, v diskusii potrebujeme hry a cvičenia obojakého 
typu. Také, ktoré majú súťaživý, aj také, ktoré majú spolupracujúci charakter. Nevy-
hnutnou bazálnou podmienkou je však ich nenásilný charakter. 

To všetko platí rovnako pre pubertiakov, ako aj pre dospelých. 
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Nežné slová a vulgárne ziapanie  
smerované do kvetináčov (Dušan Ondrušek)
Firma IKEA sa rozhodla upozorniť na problematiku šikany. Ich marketingoví 
experti pripravili kampaň. Jej centrálnou zložkou bolo video, ktoré opisuje ex-
periment na jednej zo škôl v Spojených arabských emirátoch. (Áno, aj tam, ako 
všade, majú problém so šikanou detí na školách.) Kampaň bola urobená veľmi 
profesionálne, s kvalitným virálnym videom. Nesie sugestívne a páčivé posolstvo, 
ktoré chytí za srdce rovnako stredoškoláka, ako aj dospelého. Kampaň mala 
všetky predpoklady, aby sa masívne šírila. Do arény boja so šikanou prinášala 
iný prístup. Nabádala nás pozorovať problémy zboku. Cez experiment s deťmi, 
ktoré sa vzťahujú ku kvetom v kvetináčoch.6 
Reklama sa začína záberom na skupiny detí v škole, ktoré obstúpili dva kvetináče. 
V nich sa zelenajú dobre rozvinuté kvetiny s pevnými stonkami a množstvom 
listov. K prvej kvetine sa deti nežne prihovárajú, hovoria jej, aká je krásna, ako 
sa jej darí, koľko radosti prináša všetkým okoloidúcim. Pri druhom kvetináči 
vidíme úplne iné správanie sa skupiny detí, ktoré stoja okolo kvetiny. Deti na ňu 
odporne kričia, hlasno, vulgárne, dehonestujúco. Kvetina dostáva nepretržitú 
spŕšku nadávok, posmeškov, urážlivého znevažovania. 
V ďalšom zábere vidíme tie isté kvetiny v kvetináčoch po 30-dňovej „podpornej“ 
alebo „šikanujúcej“ kúre. Prvá kvetina v kvetináči, ktorá si mesiac užívala hlade-
nie a milé slová, prekvitá, zjavne sa jej dobre darí. Druhá – tá, ktorá bola mesiac 
podrobovaná „slovnej šikane“ – zvädla. Napriek tomu, že sa jej nik fyzicky nedo-
tkol a napriek pravidelnému polievaniu vodou, stratila výdatnú zelenú farbu. Je 
zožltnutá a jej listy ovisnuto smerujú k zemi. Kvetina, aj napriek prísunu vody, 
dlho nevydrží. A sugestívny hlas hovorí, že ak takéto zaobchádzanie škodí kve-
tom, určite škodí aj deťom. Výsledok experimentu hovorí sám za seba. 

6  Celé video je prístupné online: <https://www.youtube.com/watch?v=Yx6UgfQreYY> 
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foto:  Bully a Plant: Say No to Bullying, IKEA UAE 2018, YouTube.com

Takže čo? Je tu nejaký problém? 
Nuž áno. Táto kampaň má dva veľké problémy. Prvým problémom je, že kam-

paň je postavená na podvode. Nech experiment vyzerá akokoľvek podmanivo, 
tvrdenie, že kvetom sa darilo alebo nedarilo podľa toho, akými slovami a akým 
tónom sa im deti prihovárali, jednoducho nie je pravdivé. Prihováranie sa či 
nadávky nemali na kvety žiadny efekt. Ten efekt si marketéri z Ikey jednoducho 
vymysleli. Výsledok s prekvitajúcim či zvädnutým kvetom, ktorý vidíme vo vi-
deu, iba narafičili. Slovné nadávanie alebo láskyplné prihováranie nemení to, či 
bude kvet prosperovať, alebo nie. A to klamstvo, ktoré si marketéri vymysleli, je 
závažným problémom. 

Je to problém, pretože v tomto prípade deťom nahovárame niečo, čo nie je 
pravda. A to klamstvo raz deti odhalia. A keby aj nie, postaviť dobré výchovné 
posolstvo na nepravde, je nežiaduce. Za tými veľkými slovami o dobre, láskavosti, 
o prevencii šikany sú ešte väčšie slová (a činy), ktoré znamenajú zavádzanie a lož. 
Balamutenie detí sa alibisticky ospravedlňuje dobrými úmyslami. 

Experiment Ikey bol zmanipulovaný. Obula sa doň aj Myth Busters (Rozbíjači 
mýtov), spoločnosť, ktorá sa venujem tomu, že preveruje a vyvracia mýty, ktoré 
sa šíria v médiách. Myth Busters sa rozhodli, že za kontrolovaných podmienok, 
keď nebude možné podvádzať, zopakujú tento experiment. Na streche firmy M5 



POLARIZÁCIA NA ŠKOLÁCH PDCS2020

→ 48

Industries nainštalovali sedem malých skleníkov. Kvetiny umiestnili do sklení-
kov, aby vylúčili možnú kontamináciu oxidom uhličitým, ktorý sa vylučuje pri 
reči či kričaní detí v blízkosti rastlín. Štyri skleníky boli vybavené stereofónny-
mi reproduktormi, ktoré mesiac dookola prehrávali zvukové nahrávky. Slučky 
hudby a zvukov deň i noc. V dvoch skleníkoch zneli nahrávky plné zúrivosti, 
nadávania, negativizmu. V ďalších dvoch skleníkoch sa ozývali láskyplné slová 
obdivu, slovného príjemného „masírovania láskavosťou“. V piatom skleníku sa 
ozývala príjemná klasická hudba, v šiestom množstvo decibelov s deathmeta-
lovou hudbou, až sa celý skleník otriasal. Posledný – siedmy skleník slúžil ako 
kontrolná skupina. Neboli v ňom žiadne reproduktory, iba ticho, ticho, ticho… 
celých 30 dní. 

Výsledky prekvapili všetkých. Medzi skleníkmi neboli takmer žiadne rozdiely. 
Prívetivé slová či nadávanie neznamenali pre kvety žiadny rozdiel. Jediný rozdiel 
zaznamenal skleník, kde bežala mimoriadne hlasná deathmetalová hudba. Taká, 
že ľudí kvôli hluku až boleli ušné bubienky. Kvetiny v tomto „deathmetalovom“ 
skleníku prosperovali najlepšie. Neznamená to, že by sme do škôl, ktoré sa chcú 
zbaviť šikany, mali namiesto hodín etiky, náboženstva a občianskej náuky radšej 
dotiahnuť na tirákoch obrovské reprodebny a od rána do večera tam v školách 
nechať rezonovať black metal, doom metal, heavy metal, trash metal a death me-
tal? Nie. Death metal mal asi úspech kvôli tomu, že rezonujúce decibely pomohli 
pootvoriť rastlinné póry a kvetom to prospievalo. 

Nestačí vygumovať škaredé slová 
Druhým – a možno ešte väčším problémom tohto videa z Ikey je, že v boji 

proti šikane vedie nesprávnym smerom. Namiesto osobnostnej odolnosti ne-
priamo vedie deti k tomu, že je prijateľné byť hypercitlivým na seba, že stačí 
odstrániť tie zlé slová, nepoužívať ich a celý svet bude lepší. V tomto vychá-
dza z falošného predpokladu, že keby si deti uvedomili, že negatívne slová 
sú škodlivé a keby ich prestali používať, školy by sa stali šťastnými miestami 
bez šikany. Zjednodušujúce úsilia, ktoré kedysi boli zamerané iba na zdvorilé 
správanie bez ohľadu na to, ako sa správa agresor, sú slepou uličkou. Ale tým, 
že slová označíme za škaredé a iba budeme donekonečna vyzývať deti, nebude 
to stačiť. Tým nezmeníme kontraproduktívnu komunikáciu na produktívnu. 
Nestačí odstrániť „škodlivé slová“. 

Odpútajme sa od príkladu kampane Ikey k širším otázkam. Kde dochádza 
k tomu, že nepočujeme a nerozumieme potrebám mladých ľudí? Kde nemáme 
dosť priestoru a trpezlivosti na úprimný chápajúci dialóg? Kde nemáme kapacitu, 
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aby sme nahradili absenciu vzťahov, ktoré dospievajúci zažívajú (alebo presnejšie 
nezažívajú) doma? Aj keď to môže znieť zvláštne, agresori si sami osebe nemyslia, 
že sú šikanujúci. Ľudia majú úžasnú schopnosť alibizmu. Ich obrana ich vedie 
k zložitým myšlienkovým konštrukciám. K tomu, aby pred sebou obhajovali 
vlastné negatívne správanie. Aby sami seba vnímali ako „dobrých ľudí“ a tých 
ostatných ako „tých zlých“. Tým si pre seba dokážu obhájiť aj úplne nepatričné 
správanie. Keď niekoho urážame, dokážeme sami sebe nahovoriť, že ten človek 
si urážku zaslúži. Dokonca je pravdepodobné, že my sa budeme považovať za 
obeť toho, koho urážame, a preto ho urážame. Tí, ktorí slovne odsudzujú šika-
nu, sa niekedy vo svojom spôsobe odsudzovania správajú rovnako agresívne. 
Zosmiešňujú a zhadzujú pôvodcov šikany, prirovnávajú ich k zvieratám, vyžívajú 
sa v opise toho, ako „týchto zlých ľudí“ čo najexemplárnejšie potrestať. Hlavne 
v diskusiách na sociálnych sieťach vidíme ľudí, ktorí sa vyžívajú v opisoch toho, čo 
všetko by si zaslúžili tí, ktorí ubližujú druhým. Aké zosmiešnenie, aké nekonečné 
potrestanie, aké mučenie… Ale „oko za oko“ je filozofia revanšu, ktorá nezastaví 
nežiaduce správanie. Iba ho eskaluje. 

Neprimerané agresívne správanie nezastavíme tým, že sa dospievajúcim ne-
dovolíme prejaviť. Nezastavíme ho zákazmi. Ani označením tém, o ktorých ho-
voriť je tabu. Zastaviť ich máme šancu, len ak pripustíme, že diskutovať možno 
o čomkoľvek. Nie zákazy, ale snaha o pochopenie a nekonečná trpezlivá diskusia.

Mnohí mladí ľudia, ktorí sa radikalizovali a priklonili k nejakej extrémistic-
kej ideológii (nacizmus, alt-right, fascinácia nejakým paramilitárnym hnutím, 
satanizmus a iné), dospievajúci, u ktorých dochádza k radikalizácii tohto typu, 
sú často ľuďmi, ktorí sa v počínajúcej adolescencii cítili osamelí a zmätení. Často 
sa túžili pridať k niečomu veľkému, kde sa nebudú pohybovať v zahmlenom 
priestore, ktorý nemá jasné kontúry. Prekáža im nejasnosť, potrebovali by na-
chádzať jednoznačnosť, jasný výklad sveta a poriadok. V takzvanom „kozmolo-
gickom“ období (vo veku medzi 14 – 18) je väčšina mládeže v procese hľadania 
zmyslu. Je citlivá na pocit zmysluplnosti, ktorý by im mohla poskytnúť nejaká 
veľká „kozmologická“ idea, niečo, čo by naplnilo ich život. A mnoho mladých 
to v tomto veku aj nachádza. Vtedy vznikajú koníčky na celý život, vtedy sa časť 
mladých nechá očariť myšlienkami, ktoré potom predstavujú ich vytúžený smer 
štúdia a prácu niekedy aj na celý život. Mládež sa potrebuje stotožniť s hlbokými 
hodnotami a snami. 

Sociálny antropológ Scott Atran analyzoval, prečo sú pre 18- až 24-ročnú 
mládež vo Francúzsku myšlienky ISIS také atraktívne. V odcudzení a duchov-
nej vyprázdnenosti sa ľahko loví novým duchovným lídrom. Tí pri „verbovaní“ 
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mládeže nehovoria o odrezávaní hláv a násilí, ale o láske a potrebe stotožniť 
sa myšlienkami, ktoré nás presahujú. O nutnosti naplniť svoj život a dať mu 
vyšší zmysel. Budúcim radikálom nerozumieme. Chybne ich vnímame ako 
nihilistov a nie ako idealistov, ktorí vo svojich hlavách budujú nový svet. Verbo-
vanie mladých je často postavené na hodnotách spoločenstva, bratstva, potreby 
patriť k celku. To, čo mladých ľudí často oslovuje, je jednoznačnosť, oddanosť 
až na hranici sebaobetovania sa a prísľub zrozumiteľného sveta, ktorý má jed-
noznačný poriadok a nespochybniteľnú nekomplikovanú víziu. To je lákavá 
devíza, zvlášť v zložitom postmodernom chaose, plnom pochybností, tam, 
kde je každá veľká myšlienka oslabovaná sitom kritického myslenia a neochoty 
vzdať sa pohodlia.

Zdroje:

Scott Atran: Mindless terrorists? The truth about Isis is much worse. The Guardian 15. novembra 
2015. <https://www.theguardian.com/commentisfree/2015/nov/15/terrorists-
isis?CMP=share_btn_fb>

Izzy Kalman: IKEA Bullying Experiment Promotes Fraud and Fragility. Psychology Today 2018. 
<https://www.psychologytoday.com/us/blog/resilience-bullying/201805/ikea-bullying-
experiment-promotes-fraud-and-fragility> 

Videá z kampane Hlasy dětí: Práva dětí na křižovatce 2016.
Pavel: Šikana očima oběti. <https://www.youtube.com/watch?v=xaBjACZTNLQ> 
Radim: Šikana očima agresora. <https://www.youtube.com/watch?v=2nAWSRGFviU> 
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AKO NA POLARIZÁCIU: 
PRÍKLADY  
PRÍSTUPOV A AKTIVÍT  
ZO ŠKÔL I MIMO NICH

Tu prinášame zopár príkladov, ako môžu rôzne aktivity a typy dialógu pomôcť 
v depolarizácii. V textoch vyššie sme spomínali facilitované alebo inak „uprata-
né“ rozhovory, nadradené ciele, spoločné hodnoty. Tu sú príklady, ako to môže 
vyzerať v realite.
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Nadávajú mu do náckov.  
Považuje to za krivdu. (Lukáš Zorád)
Na sériu šiestich otázok odpovedal úplne opačne ako ja. V opise toho, čoho 
sa najviac obáva, uviedol, že prisťahovalcov z nebielych krajín. Stretol som sa 
s 25-ročným Nikom, ktorému v Rakúsku niektorí ľudia nadávajú do náckov. 

Z vlaku na stanici v Hainburgu vystúpil drobnejší ryšavý chalan v okuliaroch. 
Ospravedlnil sa, že bude mať čas iba hodinu a pol, prvým možným vlakom musí 
odcestovať naspäť do južného Rakúska na rodinné stretnutie, pretože mu umrel 
starý otec. Pôvodne to mala byť oslava narodenín. Do konverzácie o našich roz-
dielnych odpovediach v dotazníku sme sa teda pustili ihneď.

foto:  pexels.com/Juan Pablo Serrano Arenas

S Nikom som sa stretol vďaka projektu nemeckého denníka Zeit-online, Euró-
pa sa rozpráva.7 V online vydaniach rôznych denníkov zo štrnástich európskych 
krajín svietili počas mesiacov marec a apríl 2019 otázky týkajúce sa Európskej 
únie, ako napríklad: Zlepšuje EÚ kvalitu života jej občanov? Mali by mať európ-

7  Projekt bežal v r. 2019. <https://www.zeit.de/gesellschaft/2019-03/europe-talks-disputation>
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ske krajiny prísnejšie kontroly hraníc? Je v Európe príliš mnoho prisťahovalcov? 
Kto chcel, mohol na ne odpovedať. Algoritmus potom vyhľadal dvoch ľudí, ktorí 
na otázky odpovedali opačne a prepojil ich navzájom. S Nikom sa nám podarilo 
stretnúť.

Po krátkej výmene informácií o vzdelaní a práci, ktorú robíme, začal Niko 
veľmi rýchlo reagovať na informácie, ktoré som v opise seba uviedol ja.

Niko: „Keď si napísal, že sa obávaš rastúceho extrémizmu, čo si tým myslel?“

Lukáš: „Že sa medzi ľuďmi šíri panika a strach a populisti v politike sa vezú na 
vlne veľmi radikálnych naratívov, ktoré môžu vyústiť do násilia voči ľuďom, ktorí nikdy 
nič zlé neurobili.“

Niko: „No áno, ale nie je to len reakcia na príliv utečencov a migrantov?“

Lukáš: „Áno, je a rozumiem tej reakcii, rozumiem tomu strachu ľudí. Je prirodzený, 
no prekážajú mi prehnané reakcie, ktoré sú často šírené z nedôveryhodných zdrojov, sú 
preukázateľne vymyslené.“

Niko: „Mne sa to tiež nepáči, keď sa medzi ľuďmi šíria neoverené informácie. Ja pra-
cujem pre ekonomický think-tank, v otázkach ekonomiky som veľmi liberálny. Z analýz, 
na ktorých pracujeme, mi vychádza, že som za voľnejší trh, pohyb pracovnej sily, výmenu 
tovarov a služieb. S tým súvisí aj pohyb obyvateľov. No v kultúrnych otázkach som viac 
konzervatívny a myslím si, že by sme mali zachovať náš kultúrny priestor taký, aký je 
teraz. Bojím sa, že tu bude žiť viacej Nigérijcov a Turkov ako nás Rakúšanov. A blbé je, 
že za tento môj názor mi niektorí ľudia nadávajú do náckov.“

Lukáš: „Fúúha. To sa mi zdá skutočne prehnané. Podľa mňa to je legitímna obava. 
Osobne považujem takéto označovanie voči tebe za neférové. Ale keď sa pozriem na 
Viedeň, ktorej už 40 % ľudí tvoria cudzinci a napriek tomu Viedeň pravidelne vyhráva 
svetové rebríčky v kvalite života, mám pocit, že tá diverzita vám nejako neubližuje.“

Niko: „No, Viedenčania by s tou kvalitou asi nesúhlasili, ale OK, keď som bol v Los 
Angeles, tak som si hovoril, že ako dobre je vo Viedni. Dokonca si myslím, že diverzi-
ta je do určitej miery dobrá a potrebná. No ja vnímam problém napríklad v tom, že 
máme vo Viedni štvrť, kde v domácom prostredí iba 5 % detí hovorí po nemecky. Deti 
cudzincov, najmä Eritrejcov, Sýrčanov a Iračanov, chodia do nekvalitných škôl a dáta 
nám ukazujú, že z chudobného prostredia a nekvalitných škôl vyjdú zase len chudobní 
ľudia. To nie je dobré ani pre nich, ani pre nás. A tiež si tí ľudia so sebou prinášajú 
svoju kultúru, ktorá je iná ako tá naša.“
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Lukáš: „Súhlasím. Máme podobné problémy s rómskou menšinou a nevieme si 
s tým rady. Na Slovensku nie sme na viac cudzincov pripravení, deje sa to príliš rýchlo.“

Niko: „Presne, nie sme pripravení.“

Lukáš: „No dobre, ale čo s tým? Keď už tu sú, keď už tu tie problémy máme?“

Niko: „No, nemyslím si, že teraz tu za hodinu a pol prídeme na riešenie.“

Lukáš: „To určite nie, ale chcem povedať, že aj keď sprísnime kontroly hraníc 
a imigračnú politiku, ktoré sú už aj tak dosť prísne, tak už tu cudzincov máme a bude-
me mať a asi je našou úlohou zabezpečiť pre nich čo najlepšie podmienky, aby sme sa 
práve tým problémom, ktoré spomínaš, vyhli. Ako si povedal, taký problém nie je pre 
nikoho dobrý. A ak nechceme, aby sa nám tu vzbúrili, aby dochádzalo k násiliu, tak 
sa musíme pokúsiť rozprávať o tom, čo nás spája. Ja si napríklad myslím, že každý, či 
už my alebo cudzinci, chceme žiť v bezpečnom prostredí. Nepoznám človeka, ktorý by 
nechcel bezpečné prostredie pre svoju rodinu. To chceme všetci. Nemali by sme pracovať 
na tom, aby sme sa tu všetci aj bezpečne cítili? Nemôžeme predsa všetkých cudzincov 
odtiaľto zrazu len tak vyhodiť. To sa nedá. Či už sme liberáli, alebo konzervatívci, do-
prava alebo doľava, nemalo by práve hľadanie riešení byť tým, čo nás spája?“

Táto myšlienka sa Nikovi veľmi pozdávala. V rozhovore sme pokračovali 
rýchlo ako dve rakety, povedali sme si množstvo ďalších vecí a postupne sme 
prichádzali na to, že máme na danú problematiku vlastne veľmi podobné pohľa-
dy, i keď každý trochu inak. 

Niko vďaka nášmu rozhovoru pochopil, že na Slovensku a v ostatných kraji-
nách V4 máme politikov, ktorí sa svojou ideológiou skutočne približujú tomu, čo 
by aj on sám označil za fašistov a že populizmus, aký predvádza súčasná rakúska 
vláda, ktorú volil, môže mať na ich ukotvenie v širšej populácii veľmi negatívny 
a nebezpečný vplyv.

Ja som pochopil, že v ľuďoch ako Niko sa kumulujú negatívne emócie najmä 
preto, že ich trochu iný pohľad na vec je označkovaný, považovaný za fašistický, 
neumožňujúci dialóg. Takýto prístup ľudí vzďaľuje od toho, aby rozmýšľali nad 
skutočnými riešeniami, pretože majú plne ruky práce s obranou vlastnej iden-
tity a názorov. V tomto robia zase ľudia, často označovaní za liberálov, chybu. 
Obaja sme sa zhodli na potrebe konštruktívneho a neustáleho hľadania možných 
modelov fungovania spoločnosti a to si vyžaduje veľa dialógu a veľa vzájomného 
počúvania. Dohodli sme sa, že sa stretneme znova.
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Neučíme vedomosti, vychovávame občanov  
(Zuza Fialová)
V Severnom Írsku aj dvadsať rokov po skončení násilného občianskeho konflik-
tu (1968 — 1998) ľudia žijú prevažne v segregovaných komunitách. New-Bridge 
Integrated College je jednou z mála škôl, v ktorej sa nielen učia protestantské 
a katolícke deti spolu, ale ktorá v rámci výučby priamo pracuje s kontroverznými 
témami a konfliktom. Na konferencii Face to Face8 sme sa s riaditeľkou školy Anne 
Anderson porozprávali zoči-voči aj o tom, prečo je dobré hovoriť o ťažkých témach 
a čo by sme sa v strednej Európe mohli od nich naučiť.

foto:  Anne Anderson / newbridgeintegrated.org

8  Konferencia sa uskutočnila v Bratislave v apríli 2018. Výstupy z nej sú sústredené tu:  
<https://2018.pdcs-conference.sk/>. Videorozhovor s Anne Anderson (angličtina) si môžete pozrieť tu: 
<https://cutt.ly/whIOAD6> 
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Prečo ste sa rozhodli otvárať kontroverzné témy a rozprávať sa 
s deťmi o náboženstve a identite?

Ako integrovaná škola spájame protestantov, katolíkov aj iných. Keď sa po-
zrieme na naše poslanie, ktoré je o spoločnom vzdelávaní detí, máme pocit, že 
našou úlohou je nielen vyučovať rôzne aspekty vzdelávacieho programu, ale aj 
vychovať z našich detí dobrých občanov.

Začalo sa to jedným výučbovým textom k hodinám angličtiny, ktorý vyvolal 
zmiešané reakcie zo strany rodičov, učiteľov aj žiakov. A to nám prinieslo príle-
žitosť pozrieť sa späť na naše ciele ako školy. Tieto v značnej miere zdôrazňovali 
príspevok k mieru a zmiereniu a tiež sprostredkovanie vzájomného učenia. Tak 
sme to poňali ako vzdelávaciu príležitosť. Sformovali sme v rámci školy pracovnú 
skupinu odborníkov, ktorí pochádzali z rôznych prostredí (náboženských, et-
nických – pozn. aut.), ale tiež expertov z rôznych oblastí. Lebo sme cítili, že ako 
pedagógovia máme zodpovednosť za výchovu našich mladých ľudí, aby mohli po-
tom vyjsť do spoločnosti a byť zapojení do mieru a zmierovania v Severnom Írsku.

Zhodli sme sa ako učitelia, že sme viac než len škola, čo dáva nejakú kvalifikáciu, 
čo učí nejaké predmety a vedomosti a dáva za to známky. Chceli sme byť viac ako len 
to. Lebo máme pripraviť naše deti na to, aby boli občanmi.

Bolo ťažké získať súhlas rodičov na takýto výchovný prístup?
Naše deti prichádzajú z katolíckych i protestantských škôl, ale máme aj deti, 

ktoré prešli integrovaným vzdelávaním od svojich 4 rokov, takže je to zmiešané. 
Pracujeme s rodičmi, ktorí, samozrejme, na začiatku vyjadria svoju podporu 
pre integrované vzdelávanie. Integrácia znamená inklúziu, zapojenie rôznych 
skupín. Musíme však rodičov upozorňovať, že musia byť pripravení na určité 
riziko. Musia byť pripravení vyrovnať sa s kontroverznými otázkami, pretože 
my ako integrovaná škola nemôžeme mať taký prístup, že nie, to je niečo, o čom 
nebudeme hovoriť. Práve naopak. Chceme dať našim žiakom, ale aj pracovníkom 
zručnosti, aby boli schopní počúvať sa navzájom, aby boli schopní mať rôzne ná-
zory, ale zároveň byť s nimi spolu v jednej miestnosti a vychovávať sa navzájom. 
Snažíme sa zapájať rodičov a komunikovať s nimi čo najviac. Akúkoľvek metódu 
používame, vysvetľujeme to našim rodičom. 

Napríklad, pripravujeme obsahové zložky (fact files) ku kontroverzným té-
mam, ako sú pamätné dni a sviatky, ktorých máme v Severnom Írsku veľa, a sú 
to veľké udalosti v našej histórii, ktoré môžu byť kontroverzné a vyvolávať pola-
rizované postoje v závislosti od toho, k akému náboženstvu alebo identite sa hlá-
site. Prístupom našej školy je, že chceme týmto udalostiam vrátiť ich historickú 
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významnosť. Môžu sa však stať menej kontroverznými, keď sa vrátime k faktom.
Naša škola sa otvorene prezentuje tým, že otvárame tieto témy, máme to na 

webe, komunikujeme to rodičom a, samozrejme, dostávame otázky, prečo sa tým 
zaoberáme. Ale to je dialóg. Snažíme sa ich zodpovedať a je to proces. Potom tu 
máme miestnych politikov, ktorí by sa chceli zapojiť. Niekedy najväčšie výzvy 
prichádzajú práve od takýchto ľudí.

Čo robíte s konfliktmi medzi žiakmi, zvlášť, ak sa týkajú tém 
súvisiacich s identitou?

Veľa záleží na samotnom jazyku, ktorý používame. Veľa na tom pracujeme – na 
komunikácii a emóciách. Je dôležité, že deti sú schopné vyjadriť svoje pocity. My 
im pomáhame voliť vhodné slová a jazyk, ktorý môžu používať a ktorý zároveň 
nie je neúctivý. Takže môžete byť v jednom priestore, ale dokážeš povedať – ne-
súhlasím s tým, čo hovoríš, lebo… ale rešpektujem tvoj názor.

Keď deti prichádzajú k nám do prvého ročníka – máme také programy, 
keď ich berieme von na tímbildingové dni a začneme tento proces prakticky 
od chvíle, keď vstúpia do školy. Ale áno, stále máme konflikty, nehovorím, že 
je všetko v poriadku. Domnievame sa však, že proces zmierovania napríklad 
v škole je skvelou štruktúrou na skúmanie konfliktov. Naša zmierovacia prax 
umožňuje obom ľuďom, ktorí sa zúčastnili na konflikte, hovoriť o tom, ako sa 
cítia a ako vznikol konflikt. A tiež, čo musíme urobiť, aby sme sa s ním vyrovnali 
správnym spôsobom.

Stále sa snažíme pracovať s deťmi na tomto jazyku, pretože keď opustia školu, 
budú v pracovnom prostredí, v univerzitnom prostredí, kde sú konflikty. Takže 
máme pocit, že sa to dá preniesť do života. Naši rodičia si veľmi dobre uvedomujú, 
že sú tu konflikty. A konflikty nie sú vždy o náboženstve – v skutočnosti to je len 
malé percento z toho, čím sa zaoberáme – väčšinou sú to zvyčajné nedorozume-
nia. Áno, v škole sme mali niekoľko príkladov konfliktov, keď sa vyskytli sektár-
ske pripomienky, pretože je to možno v reakcii na niečo, čo sa deje v médiách. 
Niekedy naše deti prídu s niečím a potom, keď sa ich na to spýtate, ani nevedia, 
prečo to hovorili, alebo to niekde počuli… A to je príležitosť, aby sa vzdelávanie 
opäť začalo. Je to naša silná stránka, že používame konflikt ako vzdelávaciu príležitosť, 
snažíme sa to znova preskúmať: „Prečo ste uviedli tento komentár?“ Potrebujete 
veľa energie, aby ste mohli pokračovať. Cítime, že z dlhodobého hľadiska je to 
výhodou, pretože samotné deti sú si vedomé procesu riešenia konfliktu. V nie-
ktorých prípadoch môžu dokonca vyriešiť konflikt samy.
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Máme v škole skvelú skupinu, ktorá sa nazýva veľvyslanci proti šikanovaniu, 
pretože veríme vo vzájomné učenie. A tak máme skupiny detí, ktoré vytvárajú 
výbory – máme uvítací výbor, výbor proti šikanovaniu, to robí veľa škôl. Je však 
fascinujúce vidieť, ako deti riešia problémy medzi kamarátmi, pretože prešli 
týmto procesom. Takže toto sa dá preniesť na rôzne drobné konflikty a deti si to 
odnášajú so sebou do života, sú schopné niečo s konfliktmi robiť a urobiť to inak.
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Najviac lieči úprimný rozhovor (Zuza Fialová)
O svoj príbeh zotavenia sa z drogovej závislosti sa delí s hlbokou úprimnosťou, 
rovnako ako o svoje dlhoročné skúsenosti mentorky v terapeutických komuni-
tách. Timea Kiss-Łukasik vraví, že to, čo vzala svojmu okoliu, keď bola mladou 
závisláčkou, sa pokúša aspoň čiastočne vrátiť prácou s mladými ľuďmi, ktorí jej 
pomoc potrebujú. Na konferencii Face to Face sme sa s Timeou o tom porozprá-
vali zoči-voči.9

Prečo si sa rozhodla pracovať s takouto nepopulárnou cieľovou 
skupinou – drogovo závislou mládežou?

Našťastie, môžem povedať, že za posledných 15 rokov sa toho v tomto smere 
veľa zmenilo. Vychádzala som zo svojej osobnej skúsenosti so závislosťou od 
drog a neskoršej úspešnej liečby. Z týchto životných skúseností a z mojej terapie 
v liečebnom centre doteraz najviac čerpám aj v mojej práci.

Mali by sme ako spoločnosť pomáhať ľuďom, ktorí sa dobrovoľne 
stanú závislými?

Na túto otázku sa neodpovedá ľahko. Mojím cieľom nie je presvedčiť každého, 
ale ak je niekto otvorený a chce počúvať, poviem: „Človeče, predstav si, že ak by 
títo mladí ľudia dokázali žiť bez drog, len na pár dní či týždňov, boli by takí istí 
ako všetci ostatní mladí ľudia. Majú rovnaké nápady, sny…“ Sú aj iné závislosti 
než drogová – ľudia presedia celé dni za počítačmi alebo so smartfónom v ruke, 
ale toto ľahko ignorujeme, lebo to, na rozdiel od drog, nie je vnímané ako niečo 
odporné, nechutné.

Pri liečbe závislosti je dôležité, aby človek chcel zmenu – aby vedel, že sa 
chce a musí zmeniť. Pretože ak to nechce, tak potom ho nikto – ani vy, ani ja – 
nezmení.

Čo týchto ľudí mení, lieči?
Liečia tie najobyčajnejšie veci. Aj prístupy, o ktorých hovoríme na tejto kon-

ferencii, skutočné rozhovory, tvárou v tvár, úprimnosť. To, že neskrývam slzy 
– ako napríklad teraz, pretože sa ma silne dotkol workshop, na ktorom som 
bola pred tým, ako som vybehla na tento rozhovor. Na druhej strane je pre mňa 

9  Rozhovor s Timeou na konferencii Face to Face (angličtina) si môžete pozrieť tu:  
<https://cutt.ly/lhISllc>
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ťažké vidieť, čo robia s ľuďmi nové typy drog – nazývame ich psychoaktívnymi 
látkami – špeciálne pre mladé telo sú extrémne ničivé. „Tradičné“ drogy, ktoré sa 
užívali pred dvadsiatimi rokmi, neboli takéto ničivé. Tieto nové látky sú pre ľudí 
jed – a nie je pre mňa ľahké, keď mi 12-ročné dieťa povie: „Timi, mne na ničom 
nezáleží. Je mi všetko jedno. Je mi jedno, čo to robí s mojím telom.“ Čo tomuto 
dieťaťu poviete? Že v jeho tele sídli jeho duša? Či to nie je preň dôležité? Ak je 
odpoveď nie, tak začneme s touto témou pomaly pracovať, cez body art, divadlo, 
pohybovú terapiu a šport. Pohyb, pohyb, pohyb – a jednoduché veci, aby sme 
cítili to telo, v ktorom žijeme, pretože nemôžeme ísť do obchodu a kúpiť si nové.

Akú hodnotu by si podľa teba mali ľudia v Maďarsku viac vážiť?
Najsmutnejšia je pre mňa polarizácia. Keď vidím, že ľudia s odlišnými pohľad-

mi nie sú schopní spolu sa rozprávať. Toto je to, čo mi u nás chýba – byť otvorení 
a počúvať druhých. Bez toho nie je šanca nájsť veci, ktoré nás spájajú. Koniec 
koncov, dýchame ten istý vzduch – chvíľu je v mojich pľúcach, chvíľu v tvojich. 
Ani človeku s iným svetonázorom nemôžeš povedať, že „toto nebudem dýchať, 
lebo toto si dýchal ty“. Je to vlastne také jednoduché.
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Môže nás dejepis zachrániť  
pred extrémizmom? (Zuza Fialová)

„Kto ovláda minulosť, ten ovláda budúcnosť.  
A kto ovláda prítomnosť, ten ovláda minulosť.“

George Orwell, 1984

Bývalý neonacista Tom Olsen,10 ktorý pracuje v oblasti prevencie radikalizmu 
v Nórsku, často rozpráva o tom, ako sa v mladosti dostal ku krajne pravicovým 
skupinám. On totiž nespĺňal stereotypné charakteristiky mladíka, ktorý by mal 
byť z problémovej rodiny, kde by sa mu nedostávalo dosť lásky či pozornosti. 
Práve naopak. Vyrastal v milujúcej rodine a dobrom prostredí. Čo teda spôsobilo 
jeho sympatie k neonacizmu? Učiteľka dejepisu. Spomína, že keď sa na hodine 
prihlásil a chcel sa rozprávať o krutostiach spôsobených spojencami počas bom-
bardovania Drážďan v druhej svetovej vojne, učiteľka ho zahriakla a nedovolila 
jeho ďalšie otázky. Mladík rozčúlený jednostrannosťou učebnice a nespravodli-
vosťou učiteľky začal hľadať informácie inde. A našiel skupinu mladých, čo mu po-
dali alternatívnu verziu dejín… Má skutočne výučba dejepisu takú zázračnú moc 
liečiť radikalizmus alebo ho na druhej strane provokovať? Stačí pridať viac hodín 
výučby, viac faktov do učebnice a deti nebudú veriť konšpiráciám či násilným 
ideológiám? Skúsenosti zo sveta potvrdzujú, že také jednoduché to vôbec nie je.

10  Viac o príbehu Toma Olsena sa dočítate v článku Dušana Mikušoviča v Denníku N. 
<https://cutt.ly/uhISVMG>
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foto:  Tom Olsen na konferencii Občianski aktéri v konfliktoch II. / Zora Paulíniová 2015

Kniha dejepisu, ktorá môže rozdeľovať i spájať
Po inšpiráciu k hľadaniu odpovede na túto otázku si môžeme zájsť až na 

Ďaleký východ. Odborník na riešenie konfliktov, profesor Zheng Wang, píše vo 
svojom článku Staré rany – nové naratívy o trojstrannom procese písania učeb-
níc histórie medzi Čínou, Kóreou a Japonskom. Hoci je to už 60 rokov od konca 
druhej svetovej vojny, jej strašidlá stále prekážajú dobrým vzťahom medzi týmito 
troma krajinami. Interpretácia histórie stále ovplyvňuje medzinárodné vzťahy 
a prekáža zmiereniu medzi troma národmi. 

Nápad na spoločnú učebnicu histórie bol nepriamo inšpirovaný masovými 
protestmi v Číne a v Južnej Kórei, ktoré sa spustili ako reakcia na vtedy novovy-
danú japonskú učebnicu z roku 2005. Odborníci nielen za hranicami Japonska 
knihe vyčítali, že účelovo slúži ospravedlňovaniu vojnových hrôz, za ktoré je 
zodpovedné Japonsko, a prezentuje ich vo svetle „vojnovej nevyhnutnosti“. Mi-
nisterstvo zahraničných vecí Japonska vo svojej reakcii obvinilo čínsku vládu 
z podpory protestov a z propagácie jednostrannej verzie histórie 20. storočia. 
Učebnica pod názvom Moderná a súčasná história troch východoázijských krajín 
vyšla ako mimovládny projekt po troch rokoch prípravy. Bola vydaná paralelne 
v troch krajinách a v troch jazykoch. Spolupracovalo na nej viac ako 50 nezávis-
lých učiteľov, historikov a predstaviteľov občianskych organizácií. 
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Prečo sa vlastne bojuje za učebnice histórie?
„Ak vzdelávanie o histórii môže byť zdrojom konfliktu medzi národmi, potom môže 

byť aj mierotvoreckou metódou hľadania zmierenia v hlboko zakorenených konfliktoch,“ 
píše Wang, analyzujúc rolu učenia histórie v medziskupinových konfliktoch 
a zmiereniach. História je často zdrojom konfliktov. V Európe si môžeme spo-
menúť na príklad Severného Írska, grécko-macedónsko-bulharských sporov 
v 90. rokoch minulého storočia alebo na konflikty v strednej a východnej Euró-
pe. Viacero vedcov sa zhoduje na tom, že učebnice histórie, hoci sa maskujú za 
objektívne vedecké informácie, v skutočnosti slúžia ako ideologický nástroj na 
legitimizovanie existujúcej politickej moci a režimu, ako aj viery či spoločenské-
ho poriadku. My súčasníci konštruujeme našu minulosť selektívne. Učebnice sú 
zbraňou štátu. Odovzdávajú tzv. „národné naratívy“, ktoré sú často zjednodušené 
a lichotia vlastnej skupine, zatiaľ čo zdôrazňujú rozdiely medzi „my“ a „oni“ 
vrátane stereotypov a predsudkov o tých druhých. Zriedka sa učí o tom, ako tú 
istú udalosť interpretujú a vnímajú „tí druhí“. Učebnica dejepisu obsahuje teda 
akési štátom odobrené vedomosti.

„Dve krajiny môžu rozdielne opisovať tie isté historické udalosti vo svojich 
dejepisných učebniciach, čo môže mať za následok nedorozumenia v ich bila-
terálnych vzťahoch. Najmä krajiny s dlhou históriou vzájomného konfliktu sú 
zvlášť citlivé na to, ako sa niektoré časti histórie podávajú v tej druhej krajine. 
A tak sa učebnice dejepisu môžu stať zdrojom nového konfliktu medzi starými 
nepriateľmi.“

Wang prichádza k záveru, že ľudia bojujú za učebnice histórie, lebo bojujú 
za to, čo vnímajú ako „pravdu“. Pravda je takisto dôležitá v procese zmierenia, 
ako dokazuje činnosť Komisie pre pravdu a zmierenie v Južnej Afrike. Zvyčajne 
sú však národné učebnice stavané na zmiešanine „naratívov víťazov a naratívov 
obetí“. Napríklad, čínske a kórejské učebnice poskytujú podrobné popisy voj-
nových zverstiev páchaných Japoncami, ale tento obsah sa vôbec nevyskytuje 
v japonských učebniciach. Na druhej strane japonské učebnice majú tendenciu 
opisovať vojnové zverstvá len ako americké bombardovanie Hirošimy a Nagasaki 
a nálety na Tokio.

Zvyčajne sa vojna popisuje v učebniciach prostredníctvom udalostí, ako bit-
ky, vojnové ťaženia či štádiá vojny. Spomínaná trojstranná učebnica poskytuje 
pohľad na to, ako a čím trpelo civilné obyvateľstvo vo všetkých troch krajinách. 
Aj v Japonsku sa autori sústredili nielen na bombardovania, ale napríklad aj na 
protivojnové hnutie japonského ľudu alebo na to, ako boli civilisti mobilizovaní 
na podporu vojny. Kórejská časť sa napríklad venovala japonskej okupácii a vy-
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užívaniu civilného obyvateľstva na nútené práce alebo na sexuálne otroctvo, ako 
aj na snahy násilným spôsobom vykoreniť kórejský jazyk a kultúru. Čínska časť 
opisuje notoricky známe vojnové zločiny, ako napríklad masaker v Nankingu,11 
ale aj testovanie biologických zbraní na čínskych väzňoch japonskými jednotkami 
a v neposlednom rade sexuálne násilie. Veľa miesta v nej zaberajú spomienky 
očitých svedkov, ako aj výpovede pred vojnovými tribunálmi. Týmto spôsobom 
sa autori vyhli nutnosti niektoré udalosti komentovať.

Tvorbu spoločnej učebnice sprevádzalo množstvo ťažkých diskusií, kde mali 
tieto tri krajiny rôzne predstavy o interpretácii tej istej udalosti. Príkladom môže 
byť práve masaker v Nankingu (Čína), kde japonské zdroje uvádzajú o stovky tisíc 
menej obetí, ako sú oficiálne odhady (tie sa pohybujú okolo 300-tis.), dokonca 
masové vraždy popierajú. Autorom sa však podarilo dosiahnuť kompromis. Kniha 
poskytuje nielen príbeh jednej strany, ale dva a viac naratívov minulých udalostí 
– študent si tak môže vybrať, ktorý z nich akceptuje.

Prečo vlády rady propagujú „národné histórie“?
Nacionalistické historiografie definujú históriu ako vedu o živote našich 

predkov. Ak sa takto k nej staviame, knihy sú plné etnocentrických názorov, 
stereotypov a predsudkov. Kniha trojstrannej histórie v čase písania Wangovho 
článku nezaznamenala veľké objednávky pre školy, ale veľký súkromný predaj 
jednotlivcom, čo svedčí o záujme ľudí o iný pohľad. Dopady takýchto projektov 
sa ťažko merajú a kvantifikujú, jedným z priamych dôsledkov danej knihy bol 
prvý spoločný japonsko-čínsky historický výskum, ktorý bol finančne podporený 
obidvoma vládami. 

Viac a viac expertov zdôrazňuje dôležitosť pretrvávajúceho dialógu v trans-
formácii takých hlboko zakorenených konfliktov, ako sú palestínsko-izraelský 
konflikt či konflikt v Severnom Írsku. Namiesto debaty, ktorá sa snaží hľadať 
víťaza v argumentácii, dialóg má za cieľ vytvoriť vzájomné porozumenie pomo-
cou uznania legitímnosti a rešpektovania protichodných názorov – ich právo na 
existenciu a správnosť. 

Podobný pokus opisuje slovensko-židovský autor Yehuda Lahav v jednej zo 
svojich esejí zbierky Odvrátená tvár konfliktu. Išlo o projekt izraelských a pales-
tínskych historikov pod názvom Študijné listy o súbežných izraelsko-palestín-
skych dejinách. Odborníci zapojení do projektu vedeli, že sa nepodarí spoločná 
učebnica, lebo „národná fabula“ je na oboch stranách príliš zakorenená. Každá 

11  Pozri napríklad: <https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1080171-masaker-aky-nema-obdobu-v-
nankingu-vojaci-pozabijali-desattisice-bezbrannych-civilistov>
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stránka listov bola preto rozdelená na tri časti, pravá strana reprezentovala po-
hľad Izraela, ľavá zas vnímanie Palestínčanov. V strede ostalo voľné miesto, kde 
si žiak mohol vpísať vlastný názor. Nesnažili sa vytvoriť spoločnú verziu, ale 
predstaviť študentom interpretácie oboch strán. Napríklad, Izraelčania hovoria 
o r. 1948 ako o vojne za nezávislosť, Palestínčania ako o Nakbe, teda národnej 
tragédii. A oba pohľady sú pravdivé. Tak to ide s definíciou všetkých udalostí 
novodobej spoločnej histórie. Spomínané listy sa používali aj v Izraeli, aj v Pales-
tíne. Často sa stávalo, že študenti boli ochotní učiť sa z nich až vtedy, keď sa dozvedeli, 
že aj tí druhí sa učia ich históriu. Smutným dôsledkom tejto iniciatívy však bolo, 
že ministerstvá školstva na oboch stranách listy zakázali po tom, čo sa o nich 
dozvedeli z médií. Hrozili učiteľom disciplinárnym konaním za ich použitie. 
Napriek tomu niekoľko stoviek učiteľov oboch národov učilo z nich tisícky štu-
dentov počas niekoľkých rokov.

Wang uvádza ako dôvod takéhoto postoja úradov, že politickí lídri na vrchole 
sú nielen veľmi často uzatvorení vo svojich osobných nacionalistických pozíciách, 
ale často využívajú historické krivdy ako zdroj politickej mobilizácie. 

To potvrdzuje aj príbeh Viktora Orbána a jeho konzistentnej snahy o prepi-
sovanie novodobých maďarských dejín, ktorý podrobne opisuje James Kirchick 
vo svojej knihe Koniec Európy. Ako symbol autor uvádza Pamätník obetiam 
nemeckej okupácie vztýčený v Budapešti v r. 2014, ktorým sa Maďari na čele 
s Orbánom zbavujú zodpovednosti za holokaust, nazývajúc okupáciou pokojný 
príchod vtedy spriaznených nemeckých vojsk. Namiesto židovských obetí pamät-
ník zobrazuje maďarský národ ako kolektívnu obeť nemeckého útoku. Súčasťou 
nového historického naratívu propagovaného Orbánovou vládou je okrem iného 
aj popieranie aktívnej spolupráce maďarského štátu na masových vraždách, 
pričom spoľahlivé zdroje hovoria o 200-tis. maďarských policajtoch, žandároch, 
úradníkoch a vlasteneckých dobrovoľníkoch, ktorých horlivosť udivila aj tých 
nemnohých príslušníkov SS, ktorí slúžili ako poradcovia… Maďarská vláda sa 
pomocou inštitucionálne zakotveného prepisovania histórie snaží o nový pohľad 
na národné sebauvedomenie maďarského obyvateľstva. 

A hoci mnohí intelektuáli protestujú, prísľuby „svetlých včerajškov“ sa zdajú 
politickým lákadlom nielen v Maďarsku, ale aj v mnohých iných európskych kra-
jinách, Slovensko nevynímajúc. Pri pozorovaní takýchto snáh štátnych úradov 
sa nedá ubrániť podobnostiam s Orwelovým „ministerstvom pravdy“, v ktorom 
pracoval hlavný hrdina Winston ako jeden z mnohých prepisovačov dávno vyda-
ných novín a kníh tak, aby vyhovovali aktuálnym plánom Veľkého brata…
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Aký má zmysel dialóg?
Podľa Wanga „prevencia konfliktov znamená vyhýbanie sa exkluzivistickému dis-

kurzu a symbolickej politike… a zmenu mýtov a postojov, ktoré vedú k nepriateľstvu“. 
Nielen zahraničné skúsenosti poukazujú na to, že nositeľmi tohto nekonfliktného 
prístupu k histórii sú častejšie odborníci a organizácie nezávislé od štátov a vlád-
nych politík. Nádej v pomerne smutnom príbehu nášho historického povedomia 
o 20. storočí môže priniesť fakt, že prístupy „zdola“ majú aj medzi slovenskými 
učiteľmi svojich zástancov a stále viac je takých, ktorí sa neobmedzujú na „štátom 
potvrdené vedomosti“. Čo však neznamená, že sa máme prestať snažiť o dialóg 
na tému nielen slovenských dejín, aby naše deti nedopadli tak, ako v mladosti 
Tom Olsen.

Zdroje:

Zheng Wang, „Old Wounds, New Narratives: Joint History Textbook Writing and 
Peacebuilding in East Asia“ History & Memory, 21, no. 1 (2009), 101 – 126.

Yehuda Lahav, Dejepis ako občianska náuka, In: Odvrátená tvár konfliktu. Albert Marenčin 
Vydavateľstvo PT 2008. 

James Kirchick, The End of Europe. Yale University Press 2017.
Ian Mcbride, ed. History and Memory in Modern Ireland. Cambridge University Press, 2001.
Jerzy Jedlicki, „Historical Memory as a Source of Conflicts in Eastern Europe“ Communist and 

Post-Communist Studies 32, no. 3 (1999): 226.
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METODICKÁ ČASŤ

Rolové hry a témy polarizácie (Zuza Fialová)

Hlavným zmyslom rolovej hry (simulácie) ako metódy vzdelávania je, ako píše 
naša kolegyňa Tatiana Cárová: „… dať účastníkom možnosť praktizovať interakcie 
s inými ľuďmi v určitých rolách. Napriek tomu, že človek sa chtiac-nechtiac ocitne počas 
života vo viacerých rolách (napríklad elektrikárka, matka, dcéra, kolegyňa, sesternica, 
zákazníčka, manželka…), rolové hry sú jedinečnou príležitosťou, aby si ich účastníci 
v krátkom časovom výseku vyskúšali na vlastnej koži viac vrátane takých rolí, v ktorých 
by sa možno v reálnom živote nikdy neocitli alebo ktoré sú vymyslené. Ak sa trénerke 
podarí motivovať účastníkov, aby si predstavili, že sa nachádzajú v situáciách, ktoré 
by inokedy nemali možnosť zakúsiť, môžu sa naučiť nielen o danej situácii, ale najmä 
o sebe samých veľa nového. To je spôsob, akým si prostredníctvom rolových hier účastní-
ci budujú silnejšie sebaporozumenie, ako aj empatiu voči iným ľuďom/rolám“ (Cárová 
2015). Preto je rolová hra ideálna nielen na skúšanie si depolarizačných techník 
v bezpečnom prostredí, ale aj na zvýšenie empatie a snahy pochopiť problémy 
z inej strany, než je zvyčajná optika „spoza katedry“ či riaditeľskej stoličky.

Rolová hra je však náročnou metódou, ktorú zvládne len skúsený tréner či 
trénerka. Je to preto, že pracujeme s emóciami účastníkov a iným typom prežíva-
nia než pri metódach zameraných na prísun vedomostí a informácií. Vymyslenie 
a odohranie rolí je len malá časť procesu, najdôležitejším prvkom je následná 
reflexia a diskusia účastníkov. Táto diskusia by mala mať jasnú štruktúru, pre-
tože plní viaceré dôležité funkcie, ako spracovanie emocionálneho zážitku či 
pomenovanie zručností, ktoré si účastníci osvojili. 
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Štruktúra diskusie reflektujúcej rolovú hru12

Na záver rolovej hry je dôležité zabezpečiť dôkladné uzavretie hry a „vystúpe-
nie z rolí“ zapojených účastníkov. Cieľom reflexie je rozobrať odohrané situácie 
a pomôcť účastníkom uvedomiť si závery z rolových situácií, prepojiteľné do 
ich bežného života. Reflexia pomáha naplneniu stanovených cieľov tým, že si 
prostredníctvom nej účastníci zosumarizujú, čo sa stalo, uvedomia si pre seba 
niektoré dôležité poznatky a posunú sa od zážitku k učeniu. Postup:

1. Vystúpenie z rolí (derolovanie účastníkov).
2. Ujasnenie si, čo sa udialo, „pretočenie filmu“, vysvetlenie prípadných ne-

jasností.
3. Vypustenie napätia alebo akýchkoľvek silných emócií.
4. Priestor na sebapozorovanie a sebauvedomenie – čo som si o sebe uvedomil 

v tejto rolovej hre?
5. Analýza správania sa jednotlivých rolí – postáv v závislosti od cieľa aktivity.
6. Prepojenie analýzy s kontextom hlavnej témy vzdelávania, prepojenie 

s predchádzajúcimi skúsenosťami a vedomosťami.
7. Vyvodenie podnetov na zamyslenie a záverov z niektorých zistení v súvis-

losti s hlavnou témou rolovej hry.
8. Plán na uplatnenie záverov a zistení v budúcich situáciách, kroky k ďalšie-

mu sebapoznávaniu.

Zdroje:

Tatiana Cárová: Metodika vo výchove a vzdelávaní o hodnotách, In: Dušan Ondrušek a kol., 
Hodnotové strety hrou, PDCS 2015, pp. 34 – 45.

Dušan Ondrušek, Katarína Bajzíková: Simulovanie vyjednávacích prístupov v rozvojovom 
kontexte, In: Katarína Bajzíková (ed.), Riešenie konfliktov v rozvojovom kontexte, 
PDCS 2016, pp. 122 – 127.

12  Spracované podľa: Cárová, 2015.
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Niektoré špecifiká rolovej hry  
v online podobe (Zuza Fialová)

Situácia epidémie v r. 2020 prinútila nielen PDCS, ale všetky vzdelávacie inštitúcie 
pretransformovať svoje vzdelávacie postupy na rôzne formy online vzdelávania 
vrátane dištančného vzdelávania prostredníctvom online stretnutí. Skúsenosti 
PDCS zo školení počas krízy 2020 ukazujú, že online školenie v reálnom čase13 
môže byť užitočný a efektívny nástroj na vzdelávanie dospelých, a to vrátane vzde-
lávania zameraného na hodnoty, postoje a získavanie mäkkých zručností. Napriek 
tomu, že nová forma školenia učiteľov a riaditeľov škôl vznikala v krátkom čase 
a nebolo možné ju viacnásobne testovať, stretla sa s neočakávaným úspechom. 

Vytvorenie pozitívnej a bezpečnej atmosféry, kde by učitelia aj ľudia v zod-
povedných pozíciách s ľahkosťou ukázali nielen svoje úspechy, ale aj ťažkosti 
a obavy, je absolútne kľúčové pre kvalitné vzdelávanie na témy, ako je polarizácia 
či radikalizácia mládeže. Je to však veľmi ťažké dosiahnuť v podmienkach online 
stretnutia. Čo sa nám konkrétne osvedčilo?

Platforma na online stretnutia
Na naše vzdelávacie stretnutia sme zvolili platformu Zoom. Dôležitými para-

metrami sú možnosť pre účastníkov vidieť všetkých zúčastnených na stretnutí, 
ako aj možnosť rozdeľovania účastníkov do menších pracovných skupín na rôzne 
dlhý čas a možnosť v prípade potreby pre trénerov a účastníkov presúvať sa medzi 
skupinami. Samozrejme, vyžaduje to kvalitné a stabilné internetové pripojenie 
na strane účastníkov aj trénerov. Tento softvér, ak dobre funguje, poskytuje pre 
nás najviac možností na vzájomnú spoluprácu, rozhovory, spoločnú tvorbu. 

Správne nastavené pravidlá online stretnutí 
Je dôležité vopred účastníkov upozorniť a dôsledne vyžadovať účasť so zapnu-

tou kamerou. To zároveň vyžaduje uistenie, že ak aj nemajú ideálne podmienky, 
pracujú z domu či z kancelárie, kam občas príde kolega či kolegyňa, či nestihli 
zjesť obed alebo vypiť kávu, toto nie je prekážkou. Ak sa podarí dohodnúť, že 
vzhľadom na situáciu aj nedokonalosti majú svoje čaro (napr. dieťa na kolenách), 

13  V príručke používame výraz „školenie online v reálnom čase“, aby sme ho odlíšili od online vzdelávania 
cez vzdelávacie platformy (napr. Moodle), ktoré si účastníci realizujú formou úloh vo vlastnom čase. 
Školenia starostov sme uskutočňovali výhradne prostredníctvom online stretnutí.
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dosiahneme, že postupne sa medziľudské bariéry spôsobené aj zvláštnosťami 
interakcie online budú znižovať. Treba sa tiež s účastníkmi dohodnúť na vyp-
nutých mikrofónoch v prípade, že práve nehovoria, aby všetkých nerušili zvuky 
z pozadia.

Ďalším dôležitým princípom je uistenie tých, ktorí nie sú technicky zdatní, 
že ak sa im nedarí niečo pripojiť alebo zobraziť, niekto z trénerov im pomôže. 
Aj preto je dobré, aby pri skupine väčšej ako 10 ľudí boli už dvaja tréneri, alebo 
aspoň jeden tréner a jeden technický pomocník, ktorý v prípade potreby delí 
ľudí do skupín, spúšťa videá alebo kvízy či rieši prípadné technické problémy 
niekoho z účastníkov. 

Niekedy sa odporúča poprosiť účastníkov, aby nerobili iné veci počas tréningu 
a užili si ho naplno. Ako prosba to má svoj zmysel, avšak v skutočnosti dokáže-
me pripútať stopercentnú pozornosť účastníkov jedine dobre nadizajnovaným 
tréningom, v ktorom budú po celý čas aktívne zapojení.

Ako zabezpečiť otvorenú a priateľskú atmosféru
Treba si uvedomiť, že online stretnutiam chýba neformálna časť, ktorá pri 

prezenčnom kurze nevyhnutne nastúpi pred samotným tréningom, keď ľudia 
prichádzajú, pijú kávu a zoznamujú sa. Cez prestávky pri občerstvení majú čas 
spoznať sa a prípadne dotiahnuť v rozhovoroch témy, ktoré začali diskutovať 
počas tréningu. Toto sa v online stretnutí nemá kedy prirodzene udiať. Preto 
treba tieto elementy organizovať zámerne. Ako sme to robili my?

Zoznamovacie aktivity a „hranie sa online“ 
Na túto tému píše obsažne Dušan Ondrušek (2020). Zoznamovacie aktivity 

a „ice-breakery“, samozrejme, musia byť prispôsobené účastníkom, dynamike 
skupiny aj ich technickým zručnostiam. Je dobré, ak zoznamovacia aktivita zá-
roveň nadväzuje na tému tréningu, napr. ak robíme tému polarizácie a v rámci 
„rozcvičky“ poprosíme účastníkov porozprávať o svojich skúsenostiach s pola-
rizáciou na škole či v živote. 

Diskusie a iné metódy využité v tréningu
Je dobré dať skupine možnosť spoznať sa trochu predtým, než začneme samot-

nú rolovú hru. V našom prípade sme využili niekoľko skupinových diskusných 
cvičení, kým sme pristúpili k samotnej rolovej hre. Účastníci tak mali možnosť 
sa „stretnúť“ a zoznámiť v trojiciach či dvojiciach a následne sa pri hraní rolí 
mohli cítiť bezpečnejšie. 
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Keďže rolovej hre predchádzala aj prednáška s diskusiou v pléne, účastníci 
mali možnosť oboznámiť sa s témou vopred a „ohmatať si ju“ aj z teoretickej 
stránky. Aj tréning online zameraný na hodnoty, postoje a zručnosti by mal byť 
poňatý z veľkej časti ako vytvorenie bezpečného priestoru na štruktúrovanú vzá-
jomnú diskusiu účastníkov. Pestrosť metód zapojenia účastníkov a rozdelenie 
prezentačných blokov na menšie celky pomáhalo udržať dobrú dynamiku a tiež 
pracovnú atmosféru medzi účastníkmi. 

Zdroj:

Dušan Ondrušek: Hráme sa v online tréningoch. PDCS 2020  
<https://www.pdcs.sk/blog/post/hrame-sa-v-online-treningoch>
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Vzorový program tréningu  
Polarizácia na školách 
Školenie v online podobe v reálnom čase, aby bolo efektívne a účelné, pri ak-
tívnom plnohodnotnom zapojení účastníkov, môže trvať maximálne 4 hodiny 
s prestávkami. Ak máme skupinu 20 účastníkov, je potrebné, aby naraz pracovali 
dvaja lektori.

Časť: Úvod, rozcvička, zoznámenie
Po privítaní a predstavení lektorov nasleduje najprv krátke predstavenie 

účastníkov (s jednou otázkou, na ktorú môžu v rámci predstavenia odpovedať, 
napríklad prečo sa rozhodli zúčastniť sa na školení). Následne lektori predstavia 
program a pravidlá práce v online priestore. V tejto časti je tiež vhodné začať 
nejakým jednoduchým zábavným cvičením, ktoré navodí tému polarizácie. Po 
krátkej diskusii nasleduje definovanie hlavných pojmov, teda čo myslíme pod 
pojmom polarizácie a čím sa líši od iných typov konfliktov. 
Dĺžka trvania: 45 min.

Časť: Čo pre mňa znamená polarizácia na škole
V tejto časti účastníci pracujú v 3 – 4 podskupinách v osobitných „miestnos-

tiach“ (po 5 – 7 ľudí), kde si porozprávajú, v čom sa prejavuje polarizácia na 
úrovni školy a uvedú príklad, kde sa s ňou stretli a ako v tej situácii postupovali. 
Tréneri zatiaľ navštevujú skupiny. Po návrate do spoločnej skupiny nasleduje 
krátke zhrnutie z každej skupiny. 
Dĺžka trvania: 45 min., nasleduje prestávka 15 min.

Časť: Prednáška s diskusiou – Čo je polarizácia
Tu je dôležité, aby prednáška bola prerušovaná otázkami alebo inými akti-

vizačnými prvkami. Téma je vždy maximálne prispôsobená cieľovej skupine, 
teda ak sú účastníci zo základných škôl, hovoríme v kontexte práce s malými 
deťmi, prípadne rodičmi, ak ide o stredné, sústredíme sa viac na radikalizáciu, 
prípadne online polarizáciu, ak ide o vedúcich pracovníkov, dôraz kladieme na 
polarizáciu v pracovných kolektívoch, prípadne v kontexte školy, ako elementu 
lokálnej komunity.
Dĺžka trvania: 45 min.
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Časť: Príprava na simuláciu
Tréneri oboznámia účastníkov so situáciou, do ktorej je situovaná rolová hra, 

a rozdelia ich na 3 – 4 skupiny (posledná skupina sú pozorovatelia), ktoré sa 
pripravujú v osobitných „miestnostiach“. Každá podskupina dostane svoje roly 
a rozhodnú sa, kto bude hrať ktorú postavu a či si chcú ešte nejaké roly pridať. 
Spolu diskutujú, ako sa ktorá postava prejavuje a čo by mohla hovoriť. Tréneri 
im pomáhajú v príprave. 
Dĺžka trvania: 20 min., nasleduje prestávka 10 min.

Časť: Hranie rolí
Účastníci si zmenia meno na meno postavy, ktorú hrajú, alebo jej označenie 

(napr. triedna učiteľka). Vo veľkej skupine prehrajú danú situáciu. 
Dĺžka trvania: 30 min.

Časť: Reflexia
Pri reflexii tréneri postupujú podľa odporúčaní na začiatku tejto kapitoly. 

Najprv skupina reflektuje emócie, potom prejde k odporúčaniam, čo sa dá robiť 
v situáciách polarizácie, ako postupovať v tých rolách a situáciách, v ktorých 
sa v skutočnom živote ocitajú. Na záver ešte tréneri zhrnú diskusiu a pridajú 
odporúčané zdroje a literatúru.
Dĺžka trvania: 30 min.



PDCS2020 POLARIZÁCIA NA ŠKOLÁCH

75 ←

Texty simulácií:  
Polarizácia na školách a v triedach
Nasledujúca kapitola obsahuje tri simulácie. Prvá je určená riaditeľom alebo 
širšiemu vedeniu škôl, druhá primárne učiteľom stredných škôl a tretia učiteľom 
a vedeniu základných škôl. Príklady situácií sú podľa skutočných udalostí, boli 
však pozmenené na vzdelávacie účely.

Všetky tri boli realizované s učiteľmi a riaditeľmi škôl z celého Slovenska 
v rámci online tréningov na jeseň 2020. Pri dodržaní metodických pokynov 
uvedených vyššie sa dajú použiť v online dištančných tréningoch rovnako ako 
v klasických prezenčných formách vzdelávania učiteľov.

Upozornenie
Opisy rolí, najmä v druhej a tretej simulácii, obsahujú expresívne a politicky 

nekorektné výrazy. Je to kvôli lepšiemu vcíteniu sa do rolí, v žiadnom prípade 
sa ako autori s takýmito „nálepkami“ nestotožňujeme. Ako však uvádzame v te-
oretickej časti, nedá sa viesť dialóg bez pokusu o pochopenie všetkých strán. Tie 
výrazy len majú imitovať slovník, ktorý niektoré postavy používajú.
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Polarizácia v zborovni (Dušan Ondrušek)
Táto simulácia je určená pre riaditeľov rôzneho typu škôl. Konkrétny príbeh 
je zo spojenej školy, ale dá sa upraviť podľa potreby na základnú, materskú, či 
dokonca aj katedru vysokej školy. Jej cieľom je precvičiť si a precítiť situáciu, keď 
kolektív narúša jeden „polarizátor“, ktorý dokáže postupným nahlodávaním 
vzťahov a dôvery vyhrotiť situáciu tak, že sa ľudia nerozprávajú, ale vymedzujú.

Simulácia môže slúžiť na tréning vedúcich pracovníkov v školstve, na diskusiu 
o hodnotách a o postupoch, ako takúto situáciu riešiť. Je vhodná pre skupiny 
10 – 20 účastníkov online aj prezenčne. Vďaka podrobne rozpísanej základnej 
situácii si účastníci môžu v skupinách vytvoriť ďalšie roly podľa potreby. 

Počas prípravy na hranie rolí sa účastníci môžu rozdeliť do 3 – 4 skupín, podľa 
počtu a potreby. Jedna skupina sú postavy na strane riaditeľky, druhá skupina sú 
prívrženci a prívrženkyne aktívnej slovenčinárky, tretia skupina môžu byť neutrálni 
alebo pasívni členovia a členky zboru. Štvrtú skupinu môžu tvoriť tí, ktorí sa rozhodli 
byť počas hry pozorovateľmi, študujú si všetky roly a pripravujú sa na pozorovanie.

Situácia
V stredne veľkom okresnom meste Dobrá Ves (24 000 obyvateľov) je 8 základ-

ných škôl. Väčšinou ide o verejné školy, v meste sú i cirkevné a špeciálne školy. 
Dôležitou školou v meste je spojená škola – základná škola spojená s materskou 
školou na Kvetnej ulici, ktorú navštevuje 766 detí (38 tried v ZŠ) a 86 detí (4 trie-
dy v MŠ). V škole pracuje 63 učiteľov a učiteliek a 34 výchovných a prevádzkových 
pracovníkov.

Posledných 11 rokov školu viedla 54-ročná riaditeľka Mária Karabinová.
Radu školy tvorí 11 členov, z toho 4 členovia reprezentujú zriaďovateľa, 4 čle-

novia radu rodičov, 2 sú pedagogickí zamestnanci a 1 je nepedagogický zamest-
nanec. V minulosti rada školy jednoznačne podporovala riaditeľku a v sporoch 
stála na jej strane, ale posledný rok je rada dosť kritická k riaditeľke a dáva najavo, 
že niektoré postupy riaditeľky sa časti rady prestávajú páčiť.

V minulosti mala škola celkom dobré meno. Napriek jej veľkosti dobre zvláda-
la prácu s deťmi aj rodičmi a dobre sa dopĺňala aj činnosť základnej a materskej 
školy. Táto spojená škola je z hľadiska počtu detí aj z hľadiska každoročného 
rozpočtu najväčšou základnou školou v meste. Po 11 rokoch vedenia školy sa 
riaditeľka cíti už unavená. Množstvo rozhodnutí, ktoré musí každodenne urobiť, 
je väčšie, než je kapacita akéhokoľvek riaditeľa. Niekedy už nevládze a v komu-
nikácii s učiteľmi, ale aj niektorými dodávateľmi a partnermi školy vystupovala 
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skratkovito. Situácia sa zhoršila hlavne po tom, ako minulý rok do dôchodku 
odišla zástupkyňa, ktorá bola jej oporou a vždy sa na jej rady dalo spoľahnúť aj 
odborne, aj ľudsky. 

Pred školou stojí niekoľko závažných rozhodnutí. Ukončuje sa prestavba 
telocvične, na ktorú nebolo dosť peňazí, ale musí sa ukončiť čo najskôr, lebo 
veľmi chýba. Je potrebné omladiť učiteľský zbor, ale kvalifikovaných a lojálnych 
učiteľov, ktorí by prišli učiť aj za malý plat, je nedostatok. Štyri staršie učiteľky 
„presluhujú“ už niekoľko rokov, ale nechcú odísť, hoci už odborne nestíhajú, 
a často vypadávajú pre zdravotné ťažkosti. 

V situácii pandémie COVID-19 sa jasne ukázalo, že škola na takéto situácie 
nebola pripravená. Škola nemá dostatočne veľký dvor a jedáleň, aby bolo možné 
udržiavať potrebné vzdialenosti medzi deťmi. Nedarí sa dištančné učenie. Škola 
nemá dostatočné technické vybavenie a väčšina učiteľov nezvláda učenie na diaľ-
ku. Škola nemá dosť miestností na to, aby sa mohlo pracovať v menších skupi-
nách, nemá priestor na zriadenie karanténnej miestnosti pre prípad krízy, nevie 
garantovať dostatočné hygienické opatrenia. Chýba časť peňazí na dezinfekčné 
prostriedky. Škola nemá vytvorenú elektronickú platformu na komunikáciu 
medzi učiteľmi a taktiež komunikáciu s rodičmi. Komunikácia s rodičmi je len 
cez odkazy cez deti a na rodičovských združeniach a to dostatočne neobsiahne 
všetkých. Nedostatok informácií zvyšuje nervozitu.

Riaditeľke školy s právnou subjektivitou sa končí funkčné obdobie 31. 12. 2020. 
Mesto Dobrá Ves nie je až také veľké, dá sa povedať, že medzi „starousadlíkmi“ tu 
každý každého pozná. Po posledných voľbách došlo v meste k výmene primátora. 
Na mestskom úrade je aj nový prednosta, ktorý pochádza z tej istej politickej stra-
ny ako primátor. Primátor sa ešte pred voľbami vyjadril, že škola by si zaslúžila 
pružnejšie vedenie, že by tu mali nastať zmeny.

Riaditeľka je nervózna zo zmenenej atmosféry v zborovni. Cíti, že už nemá 
jednoznačnú podporu u všetkých učiteľov, časť z nich sa kritickými poznámka-
mi ozýva aj na poradách, ktoré sa predlžujú. Aj po poradách časť učiteľov frfle 
a neplní úlohy tak, ako bolo dohodnuté. Najviac sa do opozície stavia slovenči-
nárka Milka Bratská, ktorá je na škole asi 10 rokov, ale angažuje sa aj v politic-
kej strane, z ktorej je primátor a prednosta. Nevystupuje na poradách otvorene 
proti, ale intriguje medzi učiteľmi a získala si podporu dvoch členov rady školy, 
u niekoľkých učiteľov, zamestnancov školy a rodičov. V poslednom čase Bratská 
šíri informácie o konflikte, ktorý mala riaditeľka s viacerými rodičmi, kde im vraj 
vynadala, vyhrážala sa im a úplne zlyhala. Dokonca sa šíria klebety, že súčasná 
riaditeľka môže byť odvolaná a po verejnom výbere zo strany mesta (na návrh 
rady školy) by sa novou riaditeľkou mohla stať práve Milka Bratská.
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Riaditeľka Mária Karabinová je z tejto situácie nešťastná. Záleží jej na ško-
le a prekáža jej nepriame vystupovanie a intrigánske spôsoby. Chcela zastaviť 
šírenie klebiet a vyjasniť, čo presne je problém. Oslovila Milku Bratskú, že by 
mohli zájsť na kávu a otvorene sa porozprávať, či je nejaký problém, ale Bratská 
jej odkázala, že sa nemajú o čom baviť a nech sa radšej stará o prosperitu školy. 

Jedna z učiteliek, ktorá si riaditeľku veľmi váži a vždy vystupovala na jej pod-
poru, vyhľadala riaditeľku a povedala jej, že v učiteľskom zbore sa šíri nervozita 
kvôli klebetám, že kvôli korone nebudú žiadne odmeny a učiteľom pribudnú 
povinnosti cez prestávky, že budú mať viac práce a neistú budúcnosť, lebo škola 
pod jej vedením nezíska dosť finančných prostriedkov na dokončenie prestavby 
telocvične a nutné personálne zmeny. Že medzi učiteľmi sa šíria klebety, že ria-
diteľku aj tak vymenia a novou riaditeľkou asi bude Milka Bratská. A že štvrtine 
učiteľov by to nevadilo, ale polovica bude protestovať, dokonca niektorí učitelia 
(asi 10) povedali, že ak by za riaditeľku dosadili Milku Bratskú, tak okamžite 
podajú výpoveď. Ale väčšina zamestnancov školy ostáva pasívna, aj keď sa im 
taký vývoj nepáči a najradšej by boli, keby neboli žiadne zmeny, ani personálne, 
ani v odmenách, ani v obsahu práce. Učiteľka, ktorá prišla riaditeľke povedať 
o zlej atmosfére medzi učiteľmi, riaditeľku v závere rozhovoru poprosila, aby 
nezverejnila, že bola za ňou a že jej o tom rozprávala.

Riaditeľka cíti, že tému zhoršovania atmosféry na škole, nespokojnosti nie-
ktorých učiteľov a rodičov treba otvoriť aj na veľkej trojhodinovej porade všetkých 
učiteľov, ktorá je v auguste pred začiatkom nového školského roka. Aj sa bojí, aj si 
myslí, že lepšie je o problémoch spoločne rozprávať, než nechávať nespokojnosti 
pod pokrievkou. Porada sa začína.

Roly v simulácii

Riaditeľka Mária Karabinová
Na škole vám veľmi záleží. A predchádzajúce roky boli aj veľmi produktívne, 

z neveľmi fungujúcej školy sa stala najlepšia škola v Dobrej Vsi. Hovoria vám to 
rodičia, bývalí žiaci a aj väčšina učiteľov. Ale v posledných dvoch rokoch a hlavne 
po odchode zástupkyne cítite únavu. Víkend bez práce ste nemali už rok a počas 
prázdnin tiež neviete prestať myslieť na školu. Je pravda, že korona vám dala 
zabrať, vlastne v tej neistote neviete dobre fungovať a cítite neistotu, či robíte 
dobré rozhodnutia. Našťastie vás pár učiteľov veľmi podporuje. To, že Milka 
Bratská intriguje a šíri klebety medzi učiteľmi, vás nezlomí. Keď sa podarí vyriešiť 
to s ňou, všetko sa zmení. Jej klebety, že nadávate rodičom, sú nepravda. Áno, 
mali ste otvorený a hlasný konflikt s jedným rodičom, áno, vynadali ste mu, že 
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sa nestará o dieťa, a on sa vyhrážal sťažnosťami. Zlyhali vám nervy, ale aj jemu. 
Začínajúca polarizácia v učiteľskom zbore nesmie pokračovať. Potrebujeme sa 
sústrediť na prácu, nie na klebety. To, že vám nový primátor a prednosta nebudú 
naklonení, bolo jasné už od začiatku. Ale prežili ste iných predstaviteľov mesta, 
skúsite prežiť aj týchto. Potrebujete sa porozprávať aj s radou školy, lebo sa vám 
zdá, že sú pasívni a v poslednom čase aj nečitateľní. 

Igor Molnár – zástupca riaditeľky
Ste zástupcom riaditeľky Márie Karabinovej. Riaditeľku si vážite a pred nie-

koľkými rokmi ste si aj dobre rozumeli, ťahali ste za jeden povraz, všetky dôležité 
rozhodnutia ste diskutovali spolu a väčšinou ste sa aj zhodli, čo treba robiť.

Ale posledné dva roky sa váš vzťah zhoršil a podmienky, v ktorých má fungovať 
škola, sa mimoriadne zhoršili. Škola nemá dosť financií, kvalita učiteľov sa zhor-
šuje a vás to dosť trápi. Hovorili ste riaditeľke, že v dobe korony treba robiť oveľa 
závažnejšie zmeny. Upozorňovali ste ju, že atmosféra v škole sa zhoršuje. A Milka 
Bratská zneužíva túto situáciu a riaditeľka na jej podrazy vôbec nereaguje, keď to 
tak ďalej pôjde, tak Bratská vytlačí súčasnú riaditeľku z pozície a po personálnych 
zmenách sa sama ujme riaditeľovania. A to by bola pre školu katastrofa. Už vás 
štve aj riaditeľka. Ako môže zostať taká pasívna v tejto krízovej situácii! Radili ste 
jej, čo treba robiť, ale ona nič. Prečo nič nerobí? Čo jej nedochádza, čo sa deje? 
Musíte jej to povedať oveľa dôraznejšie. A možno aj verejne.

Predseda rady školy Slavomír Dačár 
Na škole pôsobíte v rade školy už 12 rokov. Na škole vám veľmi záleží a veľa 

ste investovali aj do tejto funkcie. Riaditeľku poznáte od začiatku, je to schopný 
človek a minulý úspech školy je z veľkej časti vďaka jej úsiliu. Ale posledné roky sa 
veci začali meniť a zdá sa vám, že riaditeľka by potrebovala väčšiu podporu. Sama 
to už nestíha a situáciu korony asi nezvládla. Prenikajú klebety, že viacerí učitelia 
s ňou nie sú spokojní, vraj najambicióznejšia je Milka Bratská, ktorej slová o kri-
tike riaditeľky sa objavili aj na stretnutí rady školy a dvaja členovia rady školy sú 
voči súčasnej riaditeľke tiež veľmi kritickí. Objavil sa aj návrh, že ak mesto odvolá 
súčasnú riaditeľku, rada školy by mala pripraviť výberové konanie na novú riadi-
teľku a vy ste to – v zmysle zákonov – pripravený aj urobiť. Ale musíte vidieť, že to 
chce väčšina rady a akékoľvek rozhodnutie musí prebehnúť v zmysle zákonných 
postupov. Vidíte, že predstavitelia mesta uvažujú o výmene riaditeľky. Nepáčia sa 
vám ani klebety, že niektorí učitelia vraj chcú nanovo voliť radu školy. To nebudete 
absolvovať. Vaše deti už odrástli zo školského veku. Chodili na túto školu, ale už 
nechodia. Nech si tú dobrovoľnú prácu v rade školy zas vyskúša niekto iný.
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Slovenčinárka Milka Bratská
Na škole pôsobíte desiaty rok. Predtým ste mali skúsenosti aj na inej škole, 

kde ste pracovali ako zástupkyňa, ale odišli ste zo školy, keď sa vaše predstavy 
o tom, čo treba robiť, rozišli s predstavou riaditeľa danej školy. Povedali ste si, 
že nebudete slepo poslúchať a myslíte si, že keď máte pravdu, tak ju treba pre-
sadzovať za každú cenu. Okrem toho, že ste dobrá slovenčinárka a neustále na 
sebe pracujete, rozumiete aj tomu, čo táto škola potrebuje. Na škole každého 
poznáte, s väčšinou ľudí vychádzate dobre. 

Dobre ste vychádzali aj so súčasnou riaditeľkou školy, ale to už neplatí. Robí 
zmätočné kroky, neinformuje o všetkom učiteľov a je zjavne unavená a robí veci 
rutinne, žiadne nové nápady už neprinesie. Viackrát ste sa pred kolegami v zbo-
rovni vyjadrili, že to, ako tá škola funguje teraz, je celé zle. Otvorene to hovoríte 
a vidíte, že ľuďom to tiež začína dochádzať. Pôsobíte aj v miestnej organizácii 
politickej strany a odtiaľ poznáte mnoho ľudí, ktorí by mohli škole pomôcť, 
napríklad aj súčasného primátora. Keď sa neformálne pýtal, ako sa darí škole, 
povedali ste pravdu a jemu sa to otvorené kritické hodnotenie školy páčilo. Oni 
majú voči škole tie isté výhrady ako vy. 

Riaditeľka vás naštvala, keď sa úplne nezmyselne pohádala s rodičom žiaka 
z vašej triedy. Ten rodič je známy stavebný podnikateľ a dúfali ste, že by jeho firma 
mohla pomôcť aj škole. Nie je príjemné ospravedlňovať sa tomuto rodičovi, ale 
vám sa to celkom podarilo „vyžehliť“, vysvetlili ste tomuto rodičovi, že riaditeľka 
svoju zodpovednosť už nezvláda. 

Najnovšie riaditeľka nechala odkaz učiteľom, aby si vyhradili až tri hodiny na 
dôležitú poradu pred začiatkom školského roka a vy viete, že tam treba hovoriť 
o veciach, ako bol incident s rodičom, o tom, že vás idú ukrátiť o odmeny, lebo 
riaditeľka nezohnala dosť finančných prostriedkov. V tejto chvíli je už riaditeľka 
pre školu väčšou príťažou ako pomocou. A to si určite nemyslíte iba vy. 
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Učiteľka 1. C Mirka Zápražná
Máte 23 rokov, na škole ste pol roka (pred prázdninami ste zastupovali inú 

učiteľku), ale teraz od septembra už máte mať svoju triedu – 1. C a na prváčikov sa 
tešíte. Skúsenosť s deťmi minulý polrok bola výborná, deti sú zlaté, s rodičmi to 
tiež ušlo, niektorí sa o školu nezaujímajú; väčšinou to bolo náročné, ale príjemné.

Jediný problém bol so vzťahmi medzi učiteľmi. To, že je tu toľko intríg a vzá-
jomných zlých vzťahov, vás zaskočilo. Na poradách sú všetci ticho, ale po pora-
dách to po kabinetoch dlho riešia. Kto čo povedal, čo tým myslel… Máte pocit, 
že vás chcú zatiahnuť do nezmyselných ohováraní a bojov medzi učiteľmi, ktorí 
sú akoby rozdelení do nepriateľských klanov. A napätie sa zhoršuje, zdá sa vám, 
že pred prázdninami to už bolo neúnosné. Dokonca vám napadlo, že ak to tak 
bude aj po prázdninách, tak radšej z tejto školy odídete a skúsite to niekde inde. 
Vy sa určite do tohto hašterenia a nenávistnej komunikácie zapájať nebudete. 
A nechápete, prečo to riaditeľka nezastaví. 

Telocvikár Zoltán Jarábek
Na tejto škole učíte už 10 rokov. Väčšinou sa staráte sám o seba a do školských 

vecí sa, okrem svojich hodín telocviku a niektorých športových súťaží na škole, 
nezapájate. Ale je jeden človek na škole, ktorý sa vám páči – Milka Bratská. Je 
príťažlivá. Niektorí ľudia ju neznášajú, že ide do konfliktov, ale vám sa páči, že 
je taká nebojácna a aktívna. Bratská sa angažuje v škole, v kultúre, a dokonca 
aj v politickej strane. Ponúkla vám, že by ste sa mohli prísť pozrieť na niektorú 
z akcií tejto politickej strany. Vám je politická strana ukradnutá, to nie je váš 
žáner, ale možnosť dostať sa bližšie k Milke Bratskej vás láka.

Učiteľ/učiteľka 
V škole je toľko iných povinností, že naozaj nemáte čas zaoberať sa inými veca-

mi než tým, čo vyplýva z vašej pracovnej náplne. Doma vás čakajú deti a záhrada. 
A v škole už vôbec nie je tak príjemne ako kedysi. Jednak tá korona, neustále 
zmeny v rozvrhu a aj v tom, čo bude pre školský život podstatné. Na žiakoch 
a ich rodičoch  vidieť, že sú z celej tej situácie nervózni. Učiteľský zbor sa začína 
deliť na tých, ktorí sa zastávajú riaditeľky, a tých, ktorí ju kritizujú. Najviac sa 
v kritike angažuje slovenčinárka Bratská. Na ich spor si vybrali ten najhorší čas 
a zrejme sa ten spor skončí až odchodom jednej z nich. Najlepšie bude do týchto 
sporov sa nezapájať a ostať pasívny/pasívna, hoci aj počúvať tie hádky je otravné 
a najradšej by ste ich všetkých zahriakli, nech už prestanú.
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„Chuligáni“ na strednej škole (Lukáš Zorád)
Táto simulácia je vytvorená najmä pre učiteľov stredných škôl, ale hodí sa aj pre 
pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú so žiakmi vyšších ročníkov základ-
ných škôl. Slúži na diskusiu o problémoch spojených s radikalizáciou mládeže 
a s ňou spojenou polarizáciou v triednych kolektívoch. Dáva možnosť vyskúšať 
si postupy, ktoré pomáhajú depolarizácii a kultivovaniu dialógu aj v ťažkých 
podmienkach rozdelených tried.

Simulácia je vhodná pre skupiny 10 – 20 účastníkov online aj prezenčne. 
Vďaka podrobne rozpísanej základnej situácii si účastníci môžu v skupinách 
vytvoriť ďalšie roly podľa potreby. 

Počas prípravy na hranie rolí sa účastníci môžu rozdeliť do 3 – 4 skupín, podľa 
počtu a potreby. Jedna skupina sú učiteľky/učitelia, druhá skupina môžu byť posta-
vy na strane „chuligánov“, tretia skupina môžu byť „nechuligáni“. Štvrtú skupinu 
môžu tvoriť pozorovatelia, prípadne postavy neutrálnych alebo pasívnych žiakov. 

Situácia
Vaša stredná odborná škola potravinárska sa nachádza na okraji menšieho 

mesta na strednom Slovensku a susedí s rómskou komunitou. Škola nemá veľmi 
dobré meno, traduje sa, že na ňu chodia žiaci skôr za trest. Miestni ju volajú 
„škola za humnami”. Navštevuje ju 236 žiakov. Škola má viacero špecializovaných 
odborov. Učebné odbory cukrár-pekár či mäsiar-lahôdkar navštevujú prevažne 
študenti z rómskej populácie a odbory pracovník marketingu či kontrolór po-
travín prevažne nerómski študenti.

Vo vašej triede, v druhom ročníku, v odbore pracovník marketingu je 25 štu-
dentov (18 chlapcov, 9 dievčat). Máte tam dvoch chalanov, ktorí sa otvorene hlá-
sia k ĽSNS, nosia oblečenie s nacistickou symbolikou, sú agresívni voči všetkým, 
ktorí prejavia iný názor. Otvorene nabádajú ostatných k nenávisti voči „cigánom“, 
„arabom“, „slniečkarom“, „múdrosráčom“ a pod. Chodia na stretnutia Ľudovej 
mládeže, chcú sa prihlásiť k Slovenským brancom, robia charitu, zbierajú odpad-
ky v lesoch, ale zároveň majú časté konflikty s políciou kvôli účasti v hooligans 
bitkách na štadiónoch a bitkách s Rómami. Niektorí z triedy ich obdivujú a chcú 
sa im podobať, niektorí sa ich boja, a preto s nimi súhlasia, len zopár je takých, 
čo sa odvážia otvorene s nimi nesúhlasiť. Potom je tu „sivá väčšina“, ktorej je to 
jedno, nezaujíma ich politika ani dejepis, netušia, kedy bolo SNP a prečo toľko 
humbuku okolo „náckov“. Chcú riešiť hudbu, vzťahy, prípadne problémy s dro-
gami, ale nebaví ich rozprávať sa o „politike“.
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Triedna učiteľka, ktorá je zároveň dejepisárka, sa snaží výchovne pôsobiť na 
kolektív, lebo vidí, že atmosféra v triede nie je dobrá a že viacerí študenti sa navo-
nok prikláňajú k extrémistickým názorom. Má pocit, že by s tým mala niečo robiť, 
ale teraz treba hlavne vyriešiť incident, ktorý sa stal. Niekto zničil informačný 
panel o holokauste počas druhej svetovej vojny a pokreslil ho hákovými krížmi. 
Popieranie holokaustu je trestným činom, no učiteľka pracuje s neplnoletými 
žiakmi a chce im pomôcť. Rozhodla sa využiť triednickú hodinu na rozhovor 
o týchto témach. Hodina sa začína.

Opisy rolí

Triedna učiteľka Marta Snaživá
Si učiteľka dejepisu, a preto pomerne dobre poznáš rôzne názory svojich 

študentov na spoločenské témy. V poslednej dobe vnímaš nárast radikálnejších 
postojov vašich študentov k rôznym menšinám či voči migrácii a si z nich zhroze-
ná. Tiež si musela riešiť s políciou viacero prípadov, keď hlavne Adam a Peter mali 
problémy, pretože sa zapájali do organizovaných hooligans bitiek s futbalovými 
fanúšikmi. Hlásia sa ku krajnej pravici a ovplyvňujú ostatných. Na študentoch ti 
veľmi záleží, sú tam dobré deti, chcela by si im pomôcť. Si trochu vyhorená, lebo 
vedenie školy nemá pochopenie pre takéto výchovno

-vzdelávacie aktivity. Máš pocit, že hoci si v tom sama, maximálne s jednou 
kolegyňou a kamarátkou, mala by si niečo urobiť, a preto si nedávno vyrobila 
informačnú tabuľu o holokauste počas druhej svetovej vojny. Niekto ju zničil 
a pokreslil hákovými krížmi. Vieš, že to boli Adam a Peter, ale nemáš jasný dô-
kaz. Spolu s kolegyňou a kamarátkou sa tomu chceš venovať počas triednickej 
hodiny, aby si chalanov presvedčila, že to, čo robia, nie je správne a ich názory 
sú nebezpečné, a zároveň ich ochránila pred problémami s políciou. 

Učiteľka občianky a etiky Eva Múdra
Si najbližšia spolupracovníčka a kamarátka triednej učiteľky, názorovo a hod-

notovo si veľmi rozumiete, spolu sa o všetkom radíte, navzájom sa podporujete. 
Mrzí ťa, že v rámci vyučovania nie je veľa priestoru na rozhovor so študentmi. 
V rozvrhu máš hodinu týždenne, ktorá aj tak často odpadne alebo sa využíva na 
rôzne organizačné veci. Vážiš si Martu za jej snahu na triednických hodinách 
rozprávať študentom „do duše“, ale máš pocit, že tak to nefunguje, že nie je také 
ľahké jednoducho ich presvedčiť. Myslíš si, že im skôr chýba počúvanie, ako 
hovorenie, čo majú robiť.
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Žiak Adam
Si druhákom na strednej odbornej škole potravinárskej v odbore pracovník 

marketingu. Keď si bol malý chlapec, dostával si sa do častých problémov s Ró-
mami, raz vám vykradli auto, doslova ho rozobrali aj s pneumatikami, povybíjali 
okná kameňmi. Máš z toho veľmi nepríjemné zážitky. Si fanúšikom miestneho 
futbalového klubu a spoločne s kamošom Petrom chodíte na organizované bitky 
proti ostatným klubom. V poslednom čase ste sa dostali do problémov s policaj-
tmi. Obliekaš sa tak, aby si demonštroval svoj príklon ku krajnej pravici, máš 
veľmi vyhranené názory voči menšinám a nebojíš sa ich nahlas vyjadriť. V triede 
často nabádaš aj ostatných, aby neznášali „cigánov“, migrantov či „homošov“. Po 
večeroch chodíte s Petrom do krčmy a ste častými aktérmi v miestnych bitkách. 
V triede vzbudzujete rešpekt.

Žiak Peter 
Si druhákom na strednej odbornej škole potravinárskej v odbore pracovník 

marketingu. Odmalička sa poznáš s Adamom, ste najlepší kamaráti. Rozprával 
ti, že jeho otcovi „cigáni“ rozbili auto a všetko z neho ukradli. Celkovo si zažil aj 
ty viacero nepríjemných situácií s Rómami, odmalička ste sa s nimi bili. Obaja 
chodíte na zápasy miestneho futbalového klubu a keďže ste členmi hooligans, tak 
aj na výjazdy do iných miest a na organizované bitky proti hooligans z ostatných 
klubov. V poslednom čase ste sa dostali do problémov s policajtmi. Obliekaš sa 
tak, aby si demonštroval svoj príklon ku krajnej pravici, máš veľmi vyhranené 
názory voči menšinám a nebojíš sa ich nahlas vyjadriť. V triede často nabádaš aj 
ostatných, aby neznášali „cigánov“, migrantov či „homošov“. Po večeroch chodíte 
do krčmy a ste častými aktérmi v miestnych bitkách. Chodíte na mládežnícke 
stretnutia, kde čistíte les, cvičíte a tiež pomáhate „slušným ľuďom“.

Žiak Michal alebo žiačka Michaela 
Patríš k výraznejším lídrom v triede, nebojíš sa vyjadriť svoj názor, artiku-

luješ ho jasne. Hoci si názorovo proti Rómom či migrantom, ale nemyslíš si, že 
fašizmus či holokaust boli dobré. Myslíš si, že nikto by sa nemal priživovať na 
druhých a každý sa má snažiť postarať sa sám o seba. Zaujímajú ťa informácie 
o svete, zaujíma ťa napríklad aj to, čo hovoria učitelia, občas súhlasíš, občas nie, 
snažíš sa hľadať riešenia, nie si fanúšik radikálnych postojov. Skrátka, máš svoj 
názor, ale si ochotný aj počúvať a nebojíš sa ostatných spolužiakov zahriaknuť. 
Si so všetkými kamoš, nemáš rád násilie. V študentských voľbách si volil SAS.
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Žiak Gejza 
Si maďarskej národnosti, no nechceš byť obeťou svojich otvorene nenávidia-

cich, silných a agresívnych spolužiakov Adama a Petra, preto s nimi väčšinou 
navonok súhlasíš. Vždy keď vyjadríš svoj názor, nesmelo u nich (u Adama a Pet-
ra) hľadáš pohľadom odobrenie a uznanie. Veľmi ťa trápi, ak ťa vysmejú, preto 
keď si si neistý, radšej ostaneš ticho.  Chalani ťa však berú, a to je pre teba veľmi 
dôležité. Snažíš sa, aby si sa neodlišoval a zapadol medzi Slovákov, ale vnútorne 
ťa štvú niektoré ich reči o „veľkom slovanstve“ a podobné nezmysly.

Žiačka Lea
Si do Petra tajne zamilovaná, aj keď on si ťa veľmi nevšíma. Si však kvôli 

nemu horlivá fanúšička ĽSNS aj Ľudovej mládeže. Obdivuješ Líviu Garčalovú,14 
chcela by si byť ako ona. V zásade ti ide len o to, aby si sa mohla občas s Petrom 
rozprávať o „politike“, o táboroch a výletoch, ktoré spolu organizujete. Kvôli 
nemu by si urobila všetko, on sa však o ženy veľmi nezaujíma, bavia ho len jeho 
futbalistickí kamaráti.

Žiak Radovan alebo žiačka Radka 
Si bežný študent, zaujímajú ťa najmä tínedžerské problémy, ako láska, ma-

rihuana, alkohol, párty či videohry. Škola ťa veľmi nebaví, ale máš tu veľa kama-
rátov. Trochu ťa štve, keď musíš tráviť čas aktivitami, ktoré sa ťa netýkajú alebo 
ťa nezaujímajú. Považuješ to za nefér, ak sa napríklad rieši téma násilia, lebo ty 
sa nebiješ a konfliktom sa vyhýbaš. Myslíš si, že každý si má svoj život riešiť sám 
a takéto debaty sú úplne nezmyselné.

14  Lívia Garčalová je dievča, ktoré sa preslávilo videami s krajne pravicovým obsahom. Je tvárou webu 
Kulturblog, ktorý je prevádzkovaný ľuďmi z ĽSNS. V 2020 proti nim zasahovala aj NAKA kvôli 
propagácii fašizmu.
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„Dys“ sem – „dis“ tam (Zuza Fialová)15

Simulácia slúži pre učiteľov základných škôl, po istých úpravách sa dá použiť aj na 
stredných školách. Mala by pomôcť v diskusii o polarizácii v skupine rodičov, kde 
zdrojom polarizácie môžu byť rôzne predstavy o výchove detí či prioritách školy.

Simulácia je vhodná pre skupiny 10 – 20 účastníkov online aj prezenčne. 
Vďaka podrobne rozpísanej základnej situácii si účastníci môžu v skupinách 
vytvoriť ďalšie roly podľa potreby. 

Počas prípravy na hranie rolí sa účastníci môžu rozdeliť do 3 – 4 skupín, podľa 
počtu a potreby. Jedna skupina sú učiteľky/učitelia, prípadne vedenie školy, dru-
há skupina môžu byť postavy na strane rodičov integrovaných žiakov, tretia sku-
pina môžu byť postavy na strane rodičov „tých šikovných“. Štvrtú skupinu môžu 
tvoriť pozorovatelia, prípadne postavy neutrálnych alebo pasívnych rodičov. 

Situácia:
Vaša základná škola sa nachádza v malom meste Kráľovo. Školu navštevuje 

asi 400 žiakov z vášho mesta. Od piatej triedy pribúdajú aj žiaci zo spádovej obce 
Veterné, kde je štvortriedka. Vaša trieda 6. B (20 detí) je zložená zo žiakov z mes-
ta, z ktorých väčšina chodila spolu od prvej triedy, a žiakov z Veterného, ktorí 
prišli od piateho ročníka. Kolektív v triede je dobrý, deti v zásade držia spolu, 
čo je veľká zásluha pani učiteľky, ktorá (tých mestských) učila na prvom stupni. 
Avšak od piateho ročníka pribudli noví žiaci a celkovo je v triede až 7 žiakov 
s rôznymi poruchami správania či učenia, ktoré siahajú od slabej dysgrafie až 
po ťažší prípad Aspergerovho syndrómu (AS). V triede je tiež zopár šikovných 
žiakov a žiačok. Problémom je, že riaditeľka napriek snahe zabezpečiť dostatok 
asistentov učiteľa nebola v tejto snahe úspešná. Na asistentky sa prekvalifikovali 
niektoré vychovávateľky, ale stále nemajú dostatok skúseností. V škole pôsobí 
špeciálny pedagóg, ktorý sa snaží s deťmi pracovať, ale je sám na veľký počet tých, 
čo by potrebovali jeho pomoc.

Niektorí učitelia sa sťažujú, že sa v triede ťažko pracuje najmä preto, že deti, 
ktoré majú diagnózy, situáciu zneužívajú a odmietajú disciplínu a poriadok. 
Naopak, rodičia integrovaných detí sú nespokojní, že tieto nemajú dostatoč-
ne individuálny prístup. A rodičia šikovnejších detí si zasa myslia, že kvôli 
integrovaným sa učitelia nemajú čas venovať ich deťom, tie sa v triede nudia 
a nerozvíjajú sa. 

15  Slovná hračka vyplýva z rôzneho pravopisu. Poruchy – dysfunkcie u ľudí sa píšu s ypsilonom, napríklad 
dyslexia, dysgrafia, disfunkcie v spoločnosti, napríklad sociálna disfunkcia, sa píšu s „i“. 
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Názory sa veľmi vyostrili po incidente, keď chlapec s AS – Martin na dvore 
počas veľkej prestávky hodil palicu do Sabiny – dievčaťa s dobrým prospechom 
a správaním. Dievča malo na hlave malú nekrvácajúcu ranu, ktorú matka objavila 
až po niekoľkých dňoch. Zistilo sa, že službukonajúci učiteľ, ktorý incident videl, 
neprikladal veci veľkú dôležitosť a neurobil o nej zápis. Matka Sabiny je veľmi 
nahnevaná a rozhodla sa iniciovať podpisovú akciu medzi rodičmi za vylúčenie 
Martina zo školy a riešenie situácie s veľkým množstvom integrovaných žiakov. 
Učitelia vedia, že Sabina, hoci je dobré a bezproblémové dievča, často zámerne 
provokuje Martina, že tí dvaja sa nemajú radi a vina nie je len Martinova. Sabina 
sa snaží do „boja“ zatiahnuť aj ostatné deti v triede.

Triedna učiteľka sa rozhodla na stretnutí rodičov otvoriť túto otázku a po-
rozprávať sa s rodičmi o probléme aj o opatreniach, ktoré sa dajú urobiť. Na 
stretnutie pozvala aj riaditeľku školy a predstaviteľa mesta – zriaďovateľa školy, 
keďže aj tam sa už Sabinina matka sťažovala. Stretnutie sa začína.

Opisy rolí
Triedna učiteľka Anna Starostlivá

Učíš už 20 rokov a napriek únave ťa to stále baví. Svoju triedu máš veľmi rada 
a ceníš si na deťoch, že sú dobrý kolektív, že napriek problémom vedia spolu vy-
chádzať. Bojíš sa, že incident medzi Sabinou a Martinom môže mať nepriaznivé 
následky na atmosféru medzi žiakmi. Chceš veci riešiť diskusiou, hoci vieš, že 
niektoré otázky sú vecou peňazí a vedenia, preto si si pozvala riaditeľku a človeka 
z MÚ. Uvedomuješ si, že niektorí rodičia sú prehnane starostliví a nepriznajú 
svojim deťom žiadnu vinu, iní, naopak, veľmi pekne so školou spolupracujú. Ty 
však nemáš obľúbencov, chceš, aby všetci dobre vychádzali.
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Matka Sabiny
Si matka dvoch detí, drobná podnikateľka, máš obchod s drogériou. Si zvyknutá 

za seba aj za svoje deti bojovať, v živote ti nikto nič nedal zadarmo. Tvoje deti sú 
pre teba všetkým. Miluješ ich nekonečne a neznesieš, aby im niekto čo i len v ná-
znakoch ubližoval. Sabinka sa dobre učí, chodí na súťaže a olympiády. Už dlho ťa 
rozčuľuje, prečo musí chodiť do triedy s toľkými „postihnutými“. Tí len zdržujú a sú 
agresívni. S Martinom má tvoja Sabinka už dlhší čas problém, ten na ňu stále slovne 
útočil, hrubo jej nadával a teraz ešte toto – udrel ju palicou a tí učitelia vôbec nič 
neurobili, nepotrestali ho, lebo je postihnutý. Snažila si sa spojiť s inými matkami 
a urobiť petíciu, aby jeho a jemu podobných zo školy vylúčili a tiež aby oddelili tých 
„postihnutých“ od normálnych detí. Ostatní rodičia neboli tým veľmi nadšení, si 
zvedavá, či by sa tak správali, aj keby ich deti niekto bil palicou. Iba matka Denisy 
stojí na tvojej strane. Riaditeľka ťa ledva vypočula a teraz prišla niečo vysvetľovať, 
nikto nevie načo, keď si nevie v škole urobiť poriadok…

Otec a matka Martina
Na stretnutie rodičov chodíte vždy spolu. Dozvedeli ste sa, že Martin zas 

niečo vyviedol. Má ťažkú diagnózu a poruchy správania. Ako mama si zostala 
kvôli nemu doma. Robíš mu v niektoré dni asistentku v škole, snažíš sa pomáhať 
mu. Ty ako otec si sa zas snažil vybaviť Martinovi prijatie na túto školu, lebo v tej 
predchádzajúcej v Novej Vinici ho šikanovali, o čom ste sa dozvedeli neskoro, 
a tiež to poškodilo jeho aj tak krehkú rovnováhu. Chodíš na všetky stretnutia 
s učiteľmi, spolupracuješ so špeciálnym pedagógom, vozíš deti do školy. Obaja 
viete, že to s vaším synom nie je ľahké, ale snažíte sa, aby zostal v škole aj preto, 
že sem tiež chodí jeho starší brat, ktorého má veľmi rád.

Matka alebo otec Denisy
Tvoja dcéra je veľmi nadaná na matematiku (aspoň si to myslíš), je to šikovné 

a múdre dievča. Chceš, aby po gymnáziu išla študovať na vysokú školu. Vozíš ju na 
rôzne doučovania a krúžky, zaplatila si jej všetko, aby mohla napredovať a byť na-
ozaj dobrá. Hnevá ťa, že v triede s takýmito „debilmi“ zaostáva, že učitelia nemajú 
na ňu čas, lebo sa venujú tým, čo sú pozadu. Vo Veternom, odkiaľ pochádzate, 
nebolo toľko „postihnutých“, tí sa nejako zhromaždili až tu v Kráľovom, asi zo 
všetkých miest. Myslíš si, že riaditeľka ich prijala naschvál, aby za nich získala 
peniaze pre školu. Je neschopná, nová a navyše je z Bratislavy, takže si myslí, že 
tu bude zavádzať nejaké „integračné programy“.
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Riaditeľka školy
Si riaditeľkou asi 5 rokov, do mesta si prišla z Bratislavy, vyhrala si výberové 

konanie na riaditeľku. Školu si po predchádzajúcom riaditeľovi zdedila v nepo-
riadku, riešiš veľa administratívnych problémov, zlé vzťahy medzi učiteľmi, ale 
aj problémy s integrovanými žiakmi, ktoré vyplývajú aj z nezáujmu rodičov spo-
lupracovať, alebo, naopak, z „premotivovanosti“ iných radiť škole, čo treba robiť. 
Fakt je, že nemáš dosť peňazí na asistentov a iba jedného špeciálneho pedagóga. 
Daný incident ti učitelia prezentovali ako bežnú šarvátku medzi deťmi, dievča 
nemalo žiadnu ranu, chlapca okríkli. Máš pocit, že toto naozaj nie je problém, 
ktorým by sa mali všetci zaoberať. Riešiš samopoškodzovanie dievčat, podozrenia 
z incidentu s drogami. Robíš všetko, čo sa dá, a títo ľudia ani netušia, koľko je za 
tým úsilia, aby veci ako-tak fungovali…

Matka/otec Ely
Tvoja dcéra sa dobre učí, pre teba je však dôležité, že rada chodí do školy a baví 

ju to. V triede je obľúbená, aj keď má svoj názor. Ako jedna z mála sa kamaráti 
aj s Martinom, ten má k nej dôveru a dobre spolu komunikujú. Podporuješ ju 
v tom, aby pomáhala slabším, pokiaľ ju to nejako výnimočne nezaťažuje. Vieš 
od dcéry, že celý incident bol trochu inak, ako ho prezentuje Sabinina matka, 
že Sabina Martina neznáša, robí mu zle a on jej zato nadáva. Ona je však dobrá 
žiačka, tak sa jej každý zastane. Nechce sa ti tráviť čas počúvaním hysterických vý-
levov, chápeš aj ťažkú pozíciu učiteľov. Myslíš si, že niektorí rodičia sú zaslepení 
a nevidia objektívnu realitu. A tiež to, že u niektorých detí je hlavnou diagnózou 
rozmaznanosť alebo nezáujem rodičov.

Matka/otec Jozefa
Tvoj syn má podobne ako Martin AS, ale ľahšiu formu. Vieš, že sa veľmi tí dvaja 

nemusia, občas sa aj pobili. Myslíš si, že škola je povinná zabezpečiť tvojmu sy-
novi aj iným deťom s podobnými problémami všetky podmienky na vzdelávanie. 
Niektorí rodičia sú však sebeckí a najradšej by vaše deti vyhodili do „pomocnej“ 
školy. Nemáš veľmi na syna čas, veľa hodín tráviš v práci, často si aj celý týždeň 
mimo domu. Myslíš si, že štát poskytuje nedostatočnú podporu rodinám ako 
vaša, čo má dieťa s diagnózou. Veď prečo by mala byť celá ťarcha iba na tebe?
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Dušan Ondrušek
Lukáš Zorád
Zuza Fialová

Škola nie je len miesto, kde žiaci získavajú vedomosti a kde môžu 

rodičia nechať svoje deti, keď potrebujú byť v práci (ako sa posled-

ný rok často ukazovalo). Škola je akýmsi laboratóriom širšieho 

sveta. Odohrávajú sa v nej mnohé interakcie, ktoré sa dejú a v do-

spelosti budú diať žiakom v bežnom živote. Zároveň je to relatívne 

bezpečné prostredie (ak funguje dobre), aby si v ňom mladí ľudia 

mohli skúšať rôzne situácie. Môžu v nich zlyhávať a poučiť sa 

z nich bez toho, aby to malo fatálne dôsledky pre ich život 

Práve preto vítam novú príručku Polarizácia na školách, ktorú 

PDCS prináša. Je to jeden z ďalších užitočných nástrojov, ako 

v školách podporovať viac spoluprácu, vytváranie príležitostí pre 

všetkých a rozvíjanie zručností detí aj dospelých, ktoré môžu byť 

dôležité aj v iných životných situáciách než len v škole. 

Elena Gallo – Kriglerová, december 2020
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