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Violence – Socially Undesirable Phenomenon.  Violence, including violence committed by 
youth, can be by using „thick description“ identified as specific human behaviour, focused on 
extortion of carrying out the wishes, interests, acts, commands, and regulations. Violence is in 
most of the cases associated with power or predominance. The „thick description“ represents 
very detailed, literally microscopic reckoning of what is violence and it originated from paradigm 
and theoretical-methodological concept of phenomenology. Aggression and violence, in a similar 
way as money, became universal fetishes of contemporary societies. They are becoming a 
generally recognised issue in which probably all people are interested in. There are discouraging 
theories and according to them the increasing violence and aggression became the symptom of 
self-destruction of our civilization which draw its universality and legitimacy from its constitutional 
non-violence. By aggression we often refer to offensive behaviour, which usually follows as a 
reaction to real or apparent threat of one’s own (above all) authority, and is very often a 
demonstration of anger. Sociological meaning of aggression contains also an intention, i.e. 
intentional abuse. 
 On the present we are witnesses of continuing discussions if aggression is primal meaningful 
force which enables solutions of aims in life and life’s questions or if it is destructive potential in 
a human being which has to be necessarily shunted by upbringing or training (self training). The 
determination of violence is very inaccurate although it forms part of our everyday experience. It 
denotes the most frequent definition of one-shot act or more precisely procedure whereat 
a human being causes a personal injury to someone else. Other characteristics discuss any acts 
including neglect which influences life, physical and psychical integrity, individual liberty and it 
discusses any other acts impairing personal development. The multivalent concept of violence 
gives evidence the fact that it is also used for definition of a form of intervention in different types 
of relations (interpersonal, foreign, relations between institutions) and its sphere is modified by 
legal authorities. The essential categories of violence are pain and threat of suffering. Violence 
that is causing harm is a source of helplessness of a victim and at the same time it is 
a demonstration of a perpetrator’s dominant power over her or his victim. 
 The whole society as well as social sciences should concentrate their efforts in search for 
solutions for the continuous and growing violence, as a global phenomenon in which an 
important role will have to be played not only by the state and the public administration but also 
by all spheres of civil society. 
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 Významný anglický spisovateľ Wiliam Golding3 sa nazdával, že 20. storočie je 
najnásilnejším storočím ľudských dejín. Žiaľ, od čias jeho života sa nič nezmenilo 

k lepšiemu. Tak v medziľudských vzťahoch, ako aj vo vzťahoch medzi štátmi, 
vyhrážajúcimi sa násilím, v náboženských konfliktoch, neustálych sociálnych 
nepokojoch, ktoré neobišli žiaden z kontinentov tejto planéty, v tzv. domácom 
násilí, ale ani v tom, čo nazývame skryté násilie. Násilie možno považovať 
jednoznačne za spoločensky nežiaduci jav, o ktorom je veľmi ťažko hovoriť 
nezaujato. Jeho vznik i jeho následky sú spojené s emóciami, ktorým sa nemožno 
vyhnúť ani pri jeho analýze. Je to do značnej miery aj preto, že neprejde ani deň, 
aby sme sa nestali svedkami narastajúceho násilia, násilnej kriminality, osobitne 
kriminality mládeže, asociálneho správania4, ako i množstva ďalších spoločensky 
nežiaducich javov v spoločnosti. Násilné správanie je utrpením nielen pre 
bezprostredné obete násilia, ale aj pre ľudí, ktorí chcú jednoducho pokojne žiť 
svojím životom. Takéto správanie má rôzne podoby – od vážnych násilných činov 
a obťažovania − Stalkingu5 až po bežnejšie incidenty ako napríklad nadmerný 
hluk. Príčin týchto každodenných javov je iste viacero, sotva by niekto uveril 
v jednoduchú príčinnosť tohto stavu. Krivka celkového počtu napádaných obetí 
násilia pomaly, ale nezadržateľne stúpa. Takmer polovica všetkých násilných 
kriminálnych skutkov sa zvyšuje ročne o niekoľko percent. Podľa TNS6 výskumu 
z 2. a 3. januára 2008 (Bartsch et al. 2008: 26) neproporčne veľký podiel na tomto 
stave majú vo všetkých vyspelých demokraciách prisťahovalci a cudzinci. Je síce 
možné postaviť otázku tak, či nie je konštatovanie o neproporčne veľkom podieli 
prisťahovalcov a cudzincov vo vyspelých demokraciách na násilných trestných 
činoch podnecovaním k rasovej nenávisti alebo ku xenofóbii. Možno sa i pýtať, či 
je správne, aby sa viedli iba akademické debaty o tom, či boli otázky vo 
výskumoch korektné alebo nie. Ale neprijateľné je predovšetkým zatváranie očí, 
ktoré je neraz motivované neschopnosťou hľadať a nachádzať riešenia alebo 
obavami z označenia etnickej, rasovej alebo inej neznášanlivosti. 
 Celkom určite sa na tomto jave podieľa súčasný stav spoločnosti s prvkami 
anómie, ktorý je typický pre obdobia významných sociálnych zlomov, v ktorých 
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4 Jestvuje veľa nesprávnych pokusov klasifikovať asociálne správanie ako poruchu (poruchy správania). Poruchy správania ako 
diagnostická kategória zahŕňajú neraz celkom nesúrodé „symptómy“ rozdielne tak po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke, ako i 
po stránke spoločenskej nebezpečnosti. Tak napríklad zakladanie požiarov (podpaľačstvo) nemožno klásť na jednu rovinu 
s opakovanou neposlušnosťou, rovnako tak ako ani lúpeže a záškoláctvo. Úteky z domu budú mať celkom odlišné príčiny 
i význam v prípade detí a v prípade dospelých a pod. Pre ilustráciu uvádzame jeden z pokusov charakterizovať asociálne 
správanie pomocou javov, veľmi problematicky nazvaných „symptómy“: 
nadmerné bitky s neprimeranou mierou agresie, krutosť, tyranizovanie slabších, závažné ničenie a poškodzovanie majetku, 
krádeže, lúpeže, vandalizmus, záškoláctvo, úteky z domu, nezvyčajné a časté intenzívne výbuchy zlosti, opakované klamstvá, 
zakladanie požiarov, podpaľačstvo, vzdorovité, provokatívne správanie, trvalá a opakovaná neposlušnosť, opakované urážky. 
O nezmyselnosti symptómov porúch správania sa presvedčíme hneď, keď ich začneme konkretizovať: Zlodej ukradol niečo – má 
poruchu správania. Poškodil niekto telefónnu búdku – má poruchu správania. Niekto sa pobil, alebo založil požiar – má taktiež 
poruchu správania. 

1 Príspevok vznikol ako súčasť riešenia úlohy VEGA 1/0687/08 Prejavy anómie v súčasnej rodine (Sociologická analýza stavu 
v Slovenskej republike) 
2 Korešpondencia: Prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD., Katedra sociológie FF UKF, Štefánikova 67, 949 74 Nitra, Slovenská 
republika. E-mail: pondrejkovic@ukf.sk 5 Stalking je relatívne nový výraz pre množiace sa fyzické napádanie, príp. používanie násilia voči prominentom, politikom , 

významným osobnostiam. 3 William Gerald Golding, u nás menej známy anglický spisovateľ (1911 − 1993). Vo svojich literárnych dielach sa zaoberá 
základmi ľudskej existencie, otázkami prežitia, viny, pokánia, trestu a zániku. Najväčší úspech mal jeho román Pán múch. V r. 
1983 dostal Nobelovu cenu za literatúru. 

6 TNS Gruppe (Taylor Nelson Sofres, London). Na Slovensku je TNS SK s.r.o. jednou z popredných svetových spoločností 
poskytujúcich marketingové informácie. 
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sa naša spoločnosť nachádza. S istotou možno tvrdiť, že sú to i globalizačné 
procesy, ich negatívne stránky, na jednej strane neumožňujúce izolovaný kultúrny 
a hospodársky vývin spoločnosti na území jedného štátu a súčasne sprostredku-
júce import zločinu, ale i kultúrnych vzorov. Na tomto stave sa určite podieľajú i 
procesy socializácie, problémy výchovy a v neposlednom rade i zaostávanie tých 
vedných a výskumných disciplín, ktoré by mali riešiť naliehavé otázky nárastu 
spoločensky nežiaducich javov. Rozvoj kriminológie, sociológie kriminality 
a sociálnej patológie sú disciplíny, ktoré majú svoje nezadateľné miesto v ob-
jasňovaní spoločensky nežiaducich javov, príčin ich vzniku a možnostiach ich 
kontroly a prekonávania. V osobitnom postavení sa ocitáva štát a štátna moc, 
mimovládne organizácie a občianske združenia. Štátu a štátnej moci prislúcha na 
rozdiel od ostatných zložiek spoločnosti používať na prekonávanie sociálnopa-
tologických javov okrem iného i represiu a násilie, ktoré tvoria významnú súčasť 
činnosti polície. Jej činnosť nadobúda na efektívnosti, ak sa opiera o sústavu 
policajných vied, podobne ako i v prípade súdov a prokuratúry. 
 Za násilie všeobecne označujeme použitie fyzického alebo psychického nátlaku 
voči ľuďom, ako i fyzického pôsobenia voči zvieratám alebo predmetom. V so-
ciológii je pokus o definovanie oveľa zložitejší, ako sa o tom ešte zmienime. 
Významný je aj historický aspekt – to, čo bolo v minulosti spoločensky akcepto-
vané (napr. v stredoveku nevoľníctvo), sa podstatne dnes zmenilo. V sociológii 
pritom zohráva významnú úlohu aj región, tradície, zvyklosti, sociálne a ekono-
mické podmienky života. Veľmi neúplne povedané v sociológii znamená násilie 
predovšetkým použitie fyzických alebo psychických prostriedkov voči osobám 
alebo menším či väčším skupinám, osobitnú (násilnú) intervenciu do sociálnych 
procesov, sociálnej spravodlivosti, ekonomické i mimoekonomické násilie, mani-
puláciu (s jednotlivcami, skupinami, verejnou mienkou a i.), zneužívanie, úskoky, 
klamstvá a mnoho iných morálke (ako systému noriem v danej spoločnosti) a eti-
ke (ako rozlišovania dobrého a zlého) odporujúcich aktov. Spravidla pritom 
dochádza k tomu, aby sa proti vôli subjektu: 
1. spôsobila škoda na ich osobe, zdraví alebo majetku, príp. na sociálnom 
postavení, na sociálnych záujmoch, 
2. prispôsobili vôli násilníka, stali sa ovládaní, 
3. vyvolalo použitie fyzického alebo psychického nátlaku sprostredkovane na 
iných. 
 V sociológii znamená násilie i jeden z prameňov moci. Násilie, osobitne sila 
dokáže zabezpečiť zvrchovanosť, získanie, príp. zachovanie moci. Moc v tomto 
prípade vystupuje ako schopnosť donútiť niekoho, aby sa správal ináč, ako by 
chcel (donucovanie alebo ovplyvňovanie, sankcie) a súčasne aj ako rozsah 
schopností človeka alebo skupiny využiť, rozvinúť a uplatniť svoju kapacitu ako 

opak bezmocnosti. Najvýstižnejšiu analýzu vzťahu násilia a moci predstavuje 
dielo Hanah Arendtovej. (Arendt 2003) 
 V čiastočne odlišnom význame chápe vzťah moci a násilia Foucault (Foucault 
1999), keď uvádza, že moc je a j  (zdôraznil P.O.) represívna (moc ako zákon, moc 
ako útlak, moc ako suverenita), pretože je mnohostranná, dokáže aj tvoriť. 
 Pojem násilia je však vždy aktuálny iba vo svojom historickom kontexte. 
Stredoveké fyzické tresty, ba dokonca i mučenie trestancov (hladomorne, „útrpné 
právo“ a i.) prijímala verejnosť ako celkom samozrejmé akty násilia, čo by v sú-
časnosti veľa porozumenia nenašlo (príklad amerického zajateckého tábora Guan-
tanamo). K humanistickým výdobytkom súčasnosti patrí napr. neakceptovateľ-
nosť bitia odsúdených, mnohých krvavých tradícií (napr. ženská obriezka a i.). 
 Otázkam násilia sa nevenovala v minulosti osobitná pozornosť. O používaní 
fyzickej sily alebo psychického nátlaku v každodennom živote sa hovorilo 
v súvislosti konfliktmi, medziľudskými vzťahmi, napätím, obavami a strachom, 
príp. v súvislosti s násilnou kriminalitou. Dnes sa násilie rozvíja prostredníctvom 
mnohých ďalších fenoménov predstavujúcich zlo. Otázkou zostáva, či je možné 
postaviť proti zlu dobro a keď áno, ako. Pojem zla patrí k najvšeobecnejším 
filozofickým kategóriám. Býva definované ako opak dobra. A. Toynbee (Toynbee 
1966) pokladá popri ďalších troch vrodených dispozíciách za najpodstatnejší znak 
človeka schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom. I. Kant pred dvesto rokmi 
optimisticky napísal vo svojej Metafyzike mravov, že „Dejiny oslobodenia od zla 
sa ešte iba začínajú, lebo sú ľudským dielom.“ Problémom tzv. radikálneho zla 
v ľudskej prirodzenosti sa venoval s čisto morálnym zámerom. V porovnaní 
s Kantom je oveľa pesimistickejší Scheling. V práci O podstate ľudskej slobody 
pochybuje o rozumnosti človeka a sveta. Ešte radikálnejší je Schopenhauer. Zlo je 
preňho vôľou k ničeniu, ktorú nemožno obmedziť rozumom, iba ak umením a i to 
iba dočasne. Špecifickosťou zla je schopnosť byť všade, aj tam, kde by sme ho 
nikdy ani netušili. Za podstatné pokladáme, že rozpoznávanie zla je vrodená 
ľudská dispozícia, ktorú možno výchovou, tradíciou a kultúrnym ukotvením 
rozvinúť, ale aj orientovať nesprávnym smerom. Jestvujú dokonca názory, podľa 
ktorých Aristotelovu predstavu o človeku ako „animal rationale“, teda ako 
rozumom riadenom zvierati treba doplniť o predstavu o človeku ako „animal 
morale“, morálkou nadanej bytosti. (Mahlmann 1999; 2008) Dokonca Marc D. 
Hauser7 (2008) tvrdí, že naša morálka je hlboko zakorenená v našom mozgu. 
V jeho výskume (526 probandov) zistil vo vzťahu k morálke rovnaké výsledky 
u študentov elitných amerických univerzít ako u detí. Človek dokáže prijímať 
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7 Marc D. Hauser je profesorom psychológie a neurovedy na Harvard University (USA) a Fellow výskumného programu Mind, 
Brain and Behavior. 
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morálne rozhodnutia bez toho, aby si toho bol vedomý. Uvedené zistenia a názory 
považujeme za možné optimistické východiská vo vzťahu k fenoménu násilia. 
 Jedným z akútnych nebezpečenstiev je fenomén tzv. banálneho zla. Banalita 
zla znamená predovšetkým odpútavanie ľudských činov od ich subjektívneho 
významu, od ich prežitkového obsahu a teda ich subjektívnosti. (Bělohradský 
1991) Hrdinovia Shakespearových drám boli nositeľmi i páchateľmi zla, ktorí boli 
ešte stále poznamenaní svedomím, uvedomovali si, že spáchali zločin a mali pocit 
viny. Fenomén banalizácie zla je navyše v súčasnom svete takmer univerzálny 
jav, je prítomný všade, je prestúpený našou každodennosťou. (Petrusek 1993: 8-
15) Ide teda o prípad, kedy ľudia páchajú zlo bez toho, aby si to sami uvedomo-
vali. V tomto prípade ale človek stráca schopnosť rozpoznávať zlo, uvedomovať 
si ho a pomenovávať ho. Významne k tomu prispievajú, žiaľ, najmä masovo-
komunikačné prostriedky. (Ondrejkovič 1996) 
 Je celkom prirodzené, že v sústave vied o spoločnosti je často nevyhnutné 
riešiť i otázky, ktoré sa týkajú represie. Komplikácie, ktoré pritom vznikajú, a ich 
pôvod spočívajú najčastejšie v nedostatočnom teoretickom vysporiadaní sa s do-
nucovaním a násilím, ktoré je neodmysliteľnou súčasťou represie, nech by už bolo 
v akejkoľvek podobe. Vznik a existencia samotnej represie, ktorá je v demo-
kratickom štáte legalizovaná štátnou mocou, je spravidla odpoveďou na násilie, 
ktoré má všetky charakteristické znaky sociálnej patológie, teda nežiaducich 
spoločenských javov. Negatívnym sociologickým a sociálno-filozofickým aspek-
tom problémov násilia sa chceme venovať na nasledujúcich riadkoch. 
 Zdá sa, že v spoločnosti sa agresivita a násilie podobne ako peniaze stávajú 
univerzálnym fetišom. Stávajú sa všeobecnou otázkou, ktorá zaujíma asi všetkých 
ľudí. V rozpore s optimistickými teóriami (Mahlmann − Hauser − Kohlberg a i.) 
jestvujú pesimistické teórie, podľa ktorých sa narastajúce násilie a agresivita 
stávajú symptómom samozničenia našej civilizácie, ktorá čerpá svoju univerzál-
nosť a legitimitu práve z konštitutívnej nenásilnosti. (Adorno 1982) 
 Vychádzajúc práve z uvedenej konštitutívnej nenásilnosti, ktorú pokladáme za 
základ našej civilizácie a humanity, pokladáme agresivitu i násilie za spoločensky 
neželateľné javy, ktoré zaraďujeme medzi sociálnu patológiu ako úhrnný pojem 
pre označenie chorých, nenormálnych, všeobecne nežiaducich spoločenských 
javov8. Jedna z foriem násilia, mučenie, nesleduje iné ciele ako zničenie všetkého 
v človeku, čo súvisí s civilizáciou, kultúrou, spoločnosťou, zredukovanie človeka 
na jeho telesnosť a obavy o vlastnú fyzickú existenciu. Násilie na človeku postih-
uje preto predovšetkým akékoľvek sociálne správanie. Vyvoláva strach a obavy, 
aktualizuje existenčné obranné procesy. Ohrozenie alebo doslova likvidácia 

sociálneho správania je ale súčasne i ohrozením existencie spoločnosti a jej vzťa-
hov. Pokúsime sa preto o podrobnejší pohľad na ne. 
 Emócie, ktoré sprevádzajú ľudí po celý život, sa prejavujú i v neobyčajne 
špecifickej a spoločensky nebezpečnej podobe, ktorú nazývame agresia. Ako 
agresiu označujeme najčastejšie útočné správanie, ktoré obyčajne nastupuje ako 
reakcia na skutočné alebo iba zdanlivé ohrozenie vlastnej moci, najčastejšie ako 
prejav hnevu. Sociologický význam agresie navyše obsahuje aj zámer, t.j. inten-
cionálne poškodzovanie (Maříková − Petrusek − Vodáková a kol. 1996) (druhého 
alebo i seba). Stretávame sa s ňou ako s agresiou individuálnou, skupinovou (príp. 
kolektívnou), ale i masovou. Z hľadiska jednotlivca zisťujeme negatívny účinok 
agresie, ktorý sa prejavuje v ohrození individuálneho zdravia (psychosociálna 
jednota človeka), keďže agresívne myšlienky, impulzy i samotné konanie môžu 
negatívne ovplyvňovať nervovú sústavu, vyvolávať tenziu, ustavičné napätie, 
strach, vyvolávať psychózu, následne ochorenia, napr. žalúdka (vredová choroba), 
srdca a pod. Z hľadiska spoločnosti si prejavy agresie zasluhujú osobitnú 
pozornosť, lebo agresia dokáže ohroziť ľudské spolužitie, fungovanie sociálnych 
systémov, ba i samotnú existenciu ľudstva (v prípade konfliktov, nukleárnej 
vojny, ale aj individuálnej nezodpovednosti). Prejavuje sa alebo evidentným 
spôsobom (bitie, trhanie, hryzenie a pod.), alebo skryte (napr. ohováranie, 
ponižovanie a p.). V literatúre sú známe 3 skupiny teórií agresie (pudové 
inštinktívne teórie, frustračné teórie a teórie sociálneho učenia, považujúce agresiu 
za naučenú odpoveď). V pozoruhodnom príspevku J. Čecha (2000) sa uvádzajú 
dokonca až 4 skupiny psychologických teórií agresie. Pokladáme za dôležité 
dodať, že možno považovať za viac než pozoruhodné, že doterajšie výskumy 
funkcie neurotransmiterov a výšky ich hladiny v ľudskom tele prekvapivo 
korešpondujú so sociálnymi podmienkami, prežívaním sociálne podmienených 
hodnôt a sociálneho okolia, t.j. aspektmi sprevádzajúcimi, príp. i vyvolávajúcimi 
ľudskú agresivitu. (Kersten 1997) 
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 Pojem hostilita používame na označenie všeobecne nepriateľského postoja 
voči ľuďom, voči spoločnosti. Lovaš uvádza, že hostilita môže byť zložkou 
agresivity, ale nemusí nadobudnúť charakter agresivity. (Výrost − Slaměník 1997) 
Znamená to teda, že hostilita sa nemusí prejaviť agresívnym správaním, často sa 
prejavuje v tom, že jednotlivec sa negatívne vyjadruje o niekom, želá mu 
neúspech, najradšej by privodil na osobu alebo skupinu, ktorú nemá rád, chorobu 
alebo ťažkosti. Hostilita preto môže byť príčinou agresie, ale agresia môže mať 
aj iné príčiny. Jedným z prejavov agresivity, hostility i násilia je osobitný 
komplexný (multifaktorálny) sociálnopatologický jav, ktorý všeobecne nazývame 
týraním, zneužívaním a zanedbávaním detí. Osobitné formy prejavu nadobúda 
v škole, kde sa prejavuje ako rast násilia. I keď na individuálnej úrovni jestvuje 
predstava o ovládnutí ľudskej agresivity (napr. antiagresívny tréning − AAT, 8 Podrobnejšie o sociálnej patológii pozri Ondrejkovič (2001). 
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sublimácia, katarzia, psychoanalytické techniky rozhovoru, zvyšovanie 
sebaoceňovania, sebahodnotenia, a pod.), na mezo- a makrosociálnej úrovni 
nepoznáme účinné postupy prekonávania agresie a agresivity. 
 Doposiaľ veľmi nepresné je vymedzenie samotného pojmu násilie (nem. 
Gewalt, angl. violence), s ktorým sa stretávame v každodennom živote. Isté je, že 
predstavuje jednu z najtrvalejších sociálnych skutočností, aj keď v rôznom 
rozsahu a v rôznej intenzite. O násilí spravidla hovoríme v súvislosti s kriminali-
tou, často hovoríme o násilí v rodine, násilí voči ženám, o násilí v školách, v ar-
máde a ďalších špecializovaných spoločenských inštitúciách, ale aj o špecifickom 
„každodennom“ násilí, násilí „na ulici“, o násilí skrytom, otvorenom a i. Násilie 
znamená tiež najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu resp. postupu, 
pri ktorom človek spôsobuje ujmu druhému človeku. Iná charakteristika násilia 
hovorí o akýchkoľvek aktoch, vrátane zanedbávania, ktoré ovplyvňujú život, 
fyzickú a psychickú integritu alebo slobodu jednotlivca, alebo poškodzujú rozvoj 
jeho osobnosti. Známe sú i filozofické úvahy o násilí ako jednom z prejavu zla, 
ktoré patrí k najvšeobecnejším filozofickým kategóriám a súčasne je opakom 
dobra, ako sme sa už o tom zmienili. O mnohoznačnosti pojmu násilie svedčí však 
i to, že sa používa i na označenie formy intervencie do vzťahov (medziľudských, 
ale i medzištátnych, do vzťahov medzi inštitúciami a pod.), ktorých sféra je 
upravená právnou formou, alebo i na označovanie intervencie na ďalekosiahle 
priame alebo nepriame ovplyvňovanie ľudí. Násilie môže byť zabudované i do 
štruktúry samotného spoločenského systému a môže predstavovať dynamický 
proces. Môže narastať, eskalovať, alebo naopak, dočasne môže dochádzať 
k minimalizácii násilia v spoločnosti. Môže nadobúdať kolektívne i individuálne 
formy, podobu masových hnutí alebo individuálnych činov v správaní jednotliv-
cov. Môže spôsobovať utrpenie, bolesť, ale i úľavu a subjektívne pocity 
satisfakcie alebo vyslobodenia. Môže vyvolávať odpor, ale i podrobenie sa, 
rezignáciu. Nič nie je také nejednoznačné a otázne ako definícia násilia, uvádza 
Brigitta Nedelmannová (Nedelmann 1986), profesorka sociológie na Univerzite 
v Mainzi, známa svojimi prácami o násilí a moci v spoločnosti. Pravdepodobne 
preto sa najčastejšie stretávame s „hustým popisom“ – čo najpodrobnejším, 
doslova mikroskopickým výpočtom všetkého toho, čo je násilie, vychádzajúc 
z paradigmy a teoreticko-metodologického konceptu fenomenológie9. Najnovšie 
sociologické teórie sa stavajú odmietavo k redukcii sociológie násilia na jeho 
príčiny. Takýto postup, ktorý hľadá podstatu násilia v jeho príčinách, je „socioló-

giou páchateľov bez zodpovednosti“10. Všetko sa dáva do súvislosti so všetkým – 
píše dvojica autorov Levin a Rosisch (1995), sociodemografické ukazovatele 
o rodičovskej výchove až po topografiu vlastnenia zbraní, od nezamestnanosti až 
po urbanistickú a rodinnú dezorganizáciu. Takto sa stáva sociológia násilia 
sociológiou príčin násilia a tá následne sociológiou sociálnych problémov a ich 
kumulácie v sociálnych skupinách, príp. v jednotlivcovi. V takomto ponímaní sa 
stávajú páchatelia vlastne iba prijímateľmi príkazov zo svojho prostredia alebo 
„sociálni, kultúrni alebo psychologickí homunkulovia“. (Trotha 1977) Nazdávame 
sa, že to je už taký významný obsahový posun, ktorý predstavuje hrubé skreslenie 
skutočnosti, čo nevypovedá o násilí samotnom. 
 Čo je teda násilie? Keď opomenieme definíciu, o ktorú sme sa pokúsili v úvo-
de tohto príspevku, zostáva nám opätovne iba „hustý popis“, fenomenológia 
násilia. Odpovedať na otázku, čo je násilie, možno iba mikroskopickým opisom 
násilia bez redukcie na jeho príčiny. Kľúčom k násiliu je výskum a poznanie jeho 
jednotlivých foriem. Dovtedy, kým k tomu nepristúpime, zostane pre nás násilie 
iba abstrakciou, ktorá je výsledkom korelácie sociálna, ekonomiky a kultúry, ktoré 
považujeme za podmienky, v ktorých vzniká. Jadrom fenoménu násilia je však to, 
čo násilie prináša jednotlivcovi i spoločnosti, čo násilie umožňuje a čo uvádza do 
pohybu v spoločnosti, osobitná logika bezprostredného situačného konania v čase 
so svojou praktickou nepredvídateľnosťou, emóciami a skúsenosťami. 
 Základom násilia je predovšetkým fyzické násilie. Základným charakteristic-
kým znakom je úmysel. Násilie nie je žiadnou „náhodou“ ani „osudom“. Je 
následkom istého druhu ľudského konania, ktoré je zámerné. Mnohí autori 
pokladajú i psychické násilie iba za formu obavy pred možným fyzickým, resp. 
telesným násilím. Strach pred fyzickým násilím, ako i strach pred tým, byť 
vydaný na milosť a nemilosť niekomu (niečomu), je vždy aj strachom pred 
hroziacou psychickou dezintegráciou. To vysvetľuje aj časté fóbické reakcie pri 
líčení násilia či už slovne alebo v obrazoch. 
 Neodmysliteľnou kategóriou násilia je bolesť a hrozba bolesti. Bolesť spája 
páchateľov a ich obete. Páchatelia bolesť spôsobujú, ich obete bolesť pociťujú a 
prežívajú. Bolesť si môžu ešte pred páchaním násilia predstavovať vo svojej 
obrazotvornosti tak páchateľ, ako aj obeť, a to i oveľa intenzívnejšie ako 
v skutočnosti. Práve to sa môže stať zdrojom vízie, ktorá psychicky odrovná obeť 
ešte skôr, než tortúra násilia začne. Tolerancia bolesti, ktorú obeť znáša, je 
extrémne individuálna a súčasne podmienená kultúrno-antropologicky. Napriek 
tomu je prežívanie silnej bolesti (algeziológovia udávajú 5 stupňovú škálu bolesti, 
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                                                          9 Podrobnejšie pozri o tom (Geertz C. 1944). Clifford Geertz (1926 − 2006) bol významný americký antropológ, profesor 
sociálnych vied v Ústave pre pokročilé štúdiá v Princetone, hlavný predstaviteľ a spoluzakladateľ symbolickej antropológie. 

 
10 Podrobnejšie pozri o tom Lindenberger, T., Lüdtke, A. (1995). i Trotha, T.,v. (1997) 
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v ktorej posledný, piaty stupeň býva označovaný ako neznesiteľná bolesť11) nielen 
nepríjemným a bolestivým pocitom. Bolesť preniká všetky psychické vrstvy 
človeka, predstavuje i špecifickú psychosomatickú jednotu, dokáže zmobilizovať 
všetky biologické (napr. limbický systém, vyplavovanie adrenalínu a pod.), racio-
nálne i iracionálne potencie človeka, vrátane kreativity a inteligencie. Súčasne 
však dokáže i ochromiť a zablokovať akékoľvek racionálne správanie, vrátane 
správania sociálneho. Dokáže zbaviť človeka svojej ľudskej dôstojnosti, zreduko-
vať človeka na biologickú bytosť, dostať človeka vedome na úroveň „rastlinnej 
ríše“ (nemčina výstižne používa na označenie tohto javu termín Verpflanzli-
chung), na úroveň, ktorá končí až vtedy, keď z dôvodov bolesti vypovie vedomie, 
nastáva komatózny stav. Pri stupňovaní intenzity bolesti človek je najprv zreduko-
vaný na úroveň zvieraťa v pociťovaní bolesti a neskôr na úroveň vegetujúcej, 
prežívajúcej bytosti analogicky s rastlinnou ríšou, t.j. bez schopnosti viditeľnej 
komunikácie s prostredím. 

 Násilie, ktoré spôsobuje bolesť, je zdrojom bezmocnosti obete a súčasne 
prejavom prežívania moci páchateľa násilia nad svojou obeťou. V tom smere 
môže byť aj pocitom uspokojenia. Bezmocnosť obete je spravidla cieľom pácha-
teľa a dĺžka prežívania bolesti môže byť plánovaná, chcená, slúžiaca k podrobeniu 
obete. 
 V súvislosti s bolesťou, ktorá je jednou z ústredných kategórií násilia, je 
nevyhnutné zmieniť sa o telesnosti človeka. Pociťovanie seba a svojho ja ako 
niečoho, čo možno vydeliť zo sveta (sociálneho prostredia, okolia), vzniká 
poznaním, že naše telo má hranice, kde končí naše telo ako súčasť nášho ja 
a začína jeho okolie. Opakom sú časté psychotické poruchy osobnosti, príp. aj 
rozpad osobnosti, keď nejestvuje jasná predstava o hraniciach nášho tela, príp. 
keď vždy dochádzame k „úrazom“, keď sa chceme o hraniciach nášho tela 
presvedčiť jeho poškodzovaním. O hraniciach nášho tela sa presviedčame práve 
prostredníctvom bolesti. Prvé skúsenosti nadobúdame po opustení matkinho tela 
pri pôrode. Zažívame striedanie chladu a tepla, jemných a menej jemných 
dotykov, smädu a hladu. Svet nie je niečo, čo automaticky zabezpečuje moju 
existenciu ešte predtým, než pociťujem bolesť a nepohodu. Kričím a až následne 
budem sýty. Som vydaný napospas svojmu okoliu, ku ktorému teraz patrí aj 
človek, ktorý ma priviedol na svet a ktorého súčasťou som donedávna bol. To sú 
vnemy, ktoré sprevádzajú vznik uvedomenia si vlastnej existencie a hraníc medzi 
mnou a mojím okolím. Táto všeľudská skúsenosť vzniká práve pociťovaním 
telesnej nepohody, ktorá je niekedy pociťovaná ako bolesť. 

 Bolesť je však nielen procesom „stelesnenia“ človeka, zredukovania ľudskej 
podstaty na jeho telesný a biologický základ, ale je súčasne i procesom osamote-
nosti. Bolesť v zásade nie je spolupreciťovateľná niekým, kto nie je obeťou 
násilia. Sociálna spoluúčasť znamená porozumenie pre trpiaceho, ale nikdy nie 
prežívanie toho, čo obeť sama prežíva. Človek, ktorý je prítomný pri páchaní 
násilia ako pozorovateľ, môže považovať bolesť, ktorú obeť prežíva, za strašnú, 
malú, veľkú a pod., nikdy však nie za takú, ako ju prežíva obeť násilia. W. Sofsky 
(1966: 79) uvádza, že „...bolesť sa vymyká komunikácii, ....bolestivé grimasy, 
bolestivé vzpínanie sa, kŕče, výkriky, ...sú samy bolesťou..., nehovoria nič...“, 
mohli by sme povedať, že sú spôsobené najčastejšie mimovoľne bolesťou, sú jej 
súčasťou, nie komunikátom. V tomto zmysle môžeme tvrdiť, že bolesť nemá 
intencionalitu. Je čistým pociťovaním, nemá objekt, „...bolesť je iba sama sebou“. 
(1966: 79) Je prejavom najväčšej opustenosti človeka. Z hľadiska sociológie 
spočívajú korene prejavov ľudskej ľahostajnosti k bolesti pravdepodobne práve 
v tejto oblasti. Čas prežívania bolesti má svoju osobitnú logiku. Nemá ani 
minulosť, ani budúcnosť, jestvuje iba prítomnosť, súčasné prežívanie bolesti. 
Zúfalstvo, samota a opustenosť sú základné skúsenosti, ktoré nadobúdajú obete 
násilia pri prežívaní násilia. 
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 Pokladáme za potrebné aspoň sa zmieniť o psychiatrických a neurobiologic-
kých pokusoch odpovedať na otázky, čo to je, čo privádza ľudí k tomu, aby 
páchali hrozné (násilné) zločiny. Je to ich slobodná vôľa, alebo sú poháňaní 
niečím chorobne zlým v nich? Právnici, neurobiológovia i psychiatri sa neraz 
neúspešne pokúšajú stanoviť stupeň zodpovednosti za násilné konanie. Wolf 
Singer (2008), najvýznamnejší súčasný neurofyziológ v oblasti výskumu mozgu, 
žiada, aby sa vyvodili dôsledky na základe jeho výskumov, podľa ktorých 
nejestvuje slobodná vôľa (jestvuje údajne iba v špeciálnych podmienkach) 
v koncepcii viny a trestu. Keďže podľa výsledkov skúmania prírodných vied sa 
nemôže nik slobodne rozhodovať, je nezmyselné činiť jednotlivcov zodpoved-
nými za svoje skutky. Spoločensky nebezpečné osoby musia byť jednoducho 
izolovaní (aj po prepustení z výkonu trestu, detencia) a podrobovaní špeciálnemu 
výchovnému programu. (Singer 2003) Gerhard Roth (2003), biológ a špecialista 
na výskum mozgu, vo svojich tézach ku kriminológii tvrdí, že schopnosť stať sa 
vinníkom (v právnom slova zmysle) pri páchateľovi treba vidieť na pozadí 
neuronálnej závislosti. Tieto názory by sme mohli interpretovať ako biologický 
determinizmus. Prof. Hans Markowitsch (Markowitsch − Welzer 2006), výz-
namný biopsychológ na univerzite v Bielefelde, sa usiluje biosociálnym prístupom 

11 Stupne intenzity bolesti podľa Melzackovej škály (Melzack 1987, podľa Rokyta a kol. 2006: 174, pozri aj Melzack , R. − 
Wall, P. D., 1965 ): 

1. mierna bolesť, 
2. nepríjemná bolesť, 
3. intenzívna (silná) bolesť, 
4. krutá bolesť, 
5. neznesiteľná bolesť. 

Známe sú aj iné škály, napr. 100-bodová numerická škála, vizuálna analógová škála, jednoduchá deskriptívna škála, 10-bodová 
škála bolesti u detí podľa McGill Pain Questionnaire a i. 
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prekonať súčasnú „nepríjemnú“ priepasť medzi prírodnými a duchovnými i spolo-
čenskými vedami na príklade výskumu mozgu a existencie slobodnej vôle. Na 
univerzitnej psychiatrickej klinike v Rostocku skúmali projekciou mozog odsúde-
ných za násilné a sexuálne trestné činy. Boli to obrazy, ktoré pri ostatných 
vyvolávali zdesenie, ale aj súcit. Tomograf pritom registroval mozgovú aktivitu. 
Neurobiológovia sa dodnes pokúšajú analyzovať obrazy, ktoré vysielala magneto-
rezonančná tomografia z hlavy odsúdeného zločinca, podobne ako i aplikácia PET 
(Positron Emission Tomography). Zjednodušene by sme mohli povedať, že je to 
snaha vidieť „zlo“, hľadať biologickú substanciu, ktorej substrátom je zlo. 

 Jozef Fritzl, elektrotechnik, dnes 73 ročný, väznil v suteréne svoju vlastnú 
dcéru doslova v otroctve, s ktorou splodil niekoľko detí. Dôkladné psychiatrické 
vyšetrenia jednoznačne preukázali jeho normalitu. Vysvetlenie príčin je dodnes 
neznáme, podobne ako aj osemročné väznenie Natasche Kampuschovej v pod-
zemnom bunkri násilníkom, ktorý po jej vydarenom úteku spáchal samovraždu. 
Belgičan Marc Dutroux dlhé roky unášal deti, aby ich vyzlečených pripútal 
k posteli a napokon (preukázané) štyri z nich usmrtil. 
 Páchatelia, tieto ľudské monštrá, nie sú považovaní za chorých. Ale prečo sa 
podujali na takéto konanie? Psychiatria zatiaľ iba hľadá odpovede. Odpovede by 
mohli byť vecou sociológie. Výchova, vzdelávanie, rovesnícka skupina, vplyv 
spôsobu života a prostredia na delikvenciu sa stávajú predmetom intenzívneho 
skúmania. Ale i spoločenské príčiny sociálnej deviácie zostávajú nedostatočne 
zodpovedané. Zdá sa však, že sociológia i filozofia by mali varovať, aby nedošlo 
k redukcii zločinnosti na medicínske fenomény, čím by sa stali nerozlíšiteľnými 
choroba a zlo. Keď sa stane zločin biologickým problémom, následne pre trestné 
právo nebude priestor. 

 Výskum a jeho výsledky o spracovávaní emócií u násilníkov sú dnes súčasťou 
svetového úsilia výskumu kriminality. Ľudské monštrá páchajúce zlo sú odbor-
níkmi považovaní nie za chorých, ale za vinníkov schopných previnenia, teda 
takých, ktorých majú súdy uznať ako vinných, ktorí nie sú chorí, ale páchajúci zlo. 
Stále nezodpovedanou otázkou zostáva prečo. Predstavitelia neurobiologickej 
paradigmy tvrdia, že nik sa nemôže odhodlať napr. k vyhladovaniu alebo vražde 
vlastných detí slobodne. Žiaden človek nemá možnosť slobodnej voľby konať 
morálne dobre alebo zle. Zlo je biologický fenomén, ktorý má svoje korene 
v génoch, zážitkoch z raného detstva, sociálneho prostredia, čo sa uchováva 
v našom mozgu. Naše konanie v konkrétnej situácii je podľa Markowitscha (Mar-
kowitsch − Seifer, 2007) determinované aktivizáciou spojení toho, čo je v našom 
mozgu uchovávané. Väčšina doposiaľ skúmaných viacnásobných násilníkov 
vykazuje významné neuroanatomické alebo neurofyziologické deficity, ktoré 
páchateľ nemohol svojou vôľou ovplyvniť. (Roth 2003) Významný americký 
psychológ skúmajúci mozog Adriana Raine (University of Southern California 
v Los Angeles) skúmal 4269 chlapcov, ktorí sa stretli ako obete v detstve 
s telesným, psychickým alebo sexuálnym násilím. Raine zistil, že všetci do 18. 
roku svojho života konali trojnásobne častejšie násilie ako ostatní12. Je presved-
čený o tom, že biologický výskum prispeje k tomu, aby sa znížil počet trestných 
činov. Jeho výskum predpokladaného centra násilia v mozgu však neviedol zatiaľ 
k úspechu. Skúmal mozgovú aktivitu 22 odsúdených vrahov. Našiel u nich 
nápadné uzly v talame, ktoré sa nachádzali najčastejšie u sériových vrahov13. 
Podobné nálezy však objavil aj u ľudí, ktorí neboli vrahmi. Raine konštatoval aj 
približne 14% menej mozgovej hmoty v prefrontálnom kortexe14. Vo výskume sa 
však pokračuje. 
                              

 Násilie je i špecifickým prejavom negácie ľudskej slobody. Sloboda totiž nie je 
„poznanou nevyhnutnosťou“, ako ju chápala marxistická filozofia a etika15, ale 
možnosťou rozhodovať sa a podľa toho aj konať. Človek sa však nerozhoduje 
preto, že je slobodný, ale človeka nazývame slobodným vtedy, keď isté rozhodnu-
tia prijímať môže. Sloboda bude teda skôr ako stav možnosťou konať tak alebo 
inak, vstupovať do takých alebo onakých vzťahov. 
 V súvislosti s násilím sa treba zmieniť ešte o fenoméne kompenzácie násilia 
násilím. Je to predstava, podľa ktorej niektoré obete násilia môžu získať opätovne 
sami seba, ak budú sami konať násilie. Vzniká tak idea akéhosi „oslobodzova-
cieho násilia“ ako pokus o znovuzískanie miesta pod slnkom. Aj keby sme 
akceptovali fungovanie takéhoto oslobodzovacieho mechanizmu páchaním 
násilia, treba poznamenať, že vždy je to násilie nie na tých, ktorí násilie na svojich 
obetiach spáchali, ale násilie obetí na ďalších obetiach. Je to teda „získavanie 
miesta pod slnkom“ na úkor iného. 
 „Sú mladí, sú mužského pohlavia, sú bez šancí a sú nebezpeční“16 – takto 
charakterizuje zvyčajne verejnosť, ale i politici v mnohých európskych štátoch 
kriminálnych migrantov, násilníkov, ktorí sa podieľajú na veľkom percente 
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12 Podľa A. M. Homes (2004: 68) 
13 Raine, A. v Neuropsychiatry, Neuropsychology and Behavioural Neurology 1998; 1: 1-7, ; Yaling Yang und Adrian Raine 
v októbrovom vydaní British Journal of Psychiatry, ako i Adrian Raine et al., Birth Complications combined With Early Maternal 
Rejection at Age One Year Predispose to Violent Crime at Age Eighteen Years, Archives of General Psychiatry, 1994, december, 
51 (12), s. 984-988. 
14 Präfrontalcortex (prefrontal area) sa nachádza priamo za našimi očami. Má približne veľkosť biliardovej gule a podľa 
amerického psychológa Karla Pribrama (1991) z Georgetown University je „sídlom civilizácie“. Jeho úlohou je kontrolovať a 

brzdiť impulzy prichádzajúce z iných častí mozgu. V čelovom mozgovom laloku je naše etické vnímanie, náš cit pre dobré a zlé, 
ako aj schopnosť empatie. V mozgu sociopata jestvuje doslova zábrana. 

 

15 Podľa marxistickej filozofie čím hlbšie poznával človek objektívne zákony, tým uvedomelejšia a slobodnejšia bola jeho 
činnosť. Ohraničenosť ľudskej slobody nie je podmienená len závislosťou ľudí od prírody, ale aj od spoločenských síl, ktoré nad 
nimi vládnu. V spoločnosti rozdelenej na antagonistické triedy sú spoločenské vzťahy ľuďom nepriateľské. Socialistická 
revolúcia odstraňuje antagonizmus tried, nastáva (podľa Engelsa) skok z ríše nevyhnutnosti do ríše slobody. (Judin − Rozentaľ 
1965: 471) 
16 Pozri o tom aj Rossow − Pape − Wichstrøm 1999. 
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páchania násilnej trestnej činnosti. Zdá sa, že brutalita mladých nepozná hraníc. 
Stretávame sa s ňou na futbalových štadiónoch na celom svete, na staniciach 
metra v Mníchove i v Londýne, v Palestíne (Hebron), v Libérii i na Slovensku. 
Ničivá sila mládežníckeho násilia a vandalizmu robí bezbrannými jej obete, ale 
neraz i políciu, prokuratúru a súdy najmä voči skupine mladých ľudí, ktorí nemajú 
čo stratiť a sú na všetko odhodlaní neraz kvôli bezperspektívnosti svojej biogra-
fie17. Pre mnohých nejestvuje ani obava z trestnoprávneho stíhania alebo z hrozby 
trestu odňatia slobody. (Keď, tak pôjdem sedieť. No a čo?) Súčasný spôsob života 
mnohých násilníkov imunizuje voči hrozbám a trestom. Prof. Hans-Jürgen Kerner, 
významný európsky kriminológ pôsobiaci na Univerzite v Tübingene, uvádza 
(Kerner 1997), že je vlastne jedno, aký trest dostane mladý páchateľ – násilník, či 
bude zavretý alebo odsúdený k trestu odňatia slobody podmienečne, jeho 
násilnícke správanie to sotva zmení. 
 Nestačí nám však konštatovať existenciu tohto javu, ktorý určite neobíde ani 
Slovensko, i keď zatiaľ nenadobudol také obludné rozmery ako vo viacerých 
európskych štátoch, ktoré sa stali cieľovou krajinou migrantov z rozvojových 
zemí. Je nevyhnutné pokúsiť sa analyzovať príčiny tohto javu a hľadať odpovede 
na otázky prečo? Je toto násilie problémom iba cudzincov? Je „hnev“ mladých 
mužov problémom najnižších spoločenských, príp. deklasovaných vrstiev? Je to 
problém konzumného spôsobu života a „konzumácie masmediálneho násilia“? 
Alebo je to boj kultúry „spodiny“ proti etablovanej kultúre a kresťanskému svetu? 
– pýtajú sa autori príspevku Príklad zla na titulnej strane časopisu Der Spiegel18. 
(2008: 21) 
 Jestvuje veľa teórií, ktoré sa pokúšajú vysvetliť tento jav. Dve z nich sú však 
najtypickejšie. Simon Baron-Cohen19 tvrdí, že aj súčasný agresor nesie so sebou 
bremeno evolúcie. Boj o ženu ako dedičstvo praveku tvorí základ ešte aj pre 
dnešné mužské zločiny. „Najudatnejší a najšikovnejší bojovníci v súťaži medzi 
mužmi si vybojovali najvyšší sociálny status a zabezpečili si tým najčastejšie ženy 
a potomstvo.“ (Baron-Cohen 2004) Toto „dedičstvo“ jestvuje dodnes. 
 Iný názor tvrdí, že už v prenatálnom vývoji, v šiestom týždni tehotenstva sa 
dostáva kaskáda molekulárnych ireverzibilných signálov na výhybku smerujúcu 

k mužskému pohlaviu. Testosterón sa dostáva do mozgových regiónov, ktoré sú 
zodpovedné za sexualitu a agresiu a spôsobujú nárast väčšieho počtu buniek20. 
Táto tzv. testosterónová teória je náprotivkom ponímania agresie ako naučeného 
správania a mnohými generáciami odovzdávaná ako vzorce mužskosti. V tomto 
prípade máme do činenia so sociálnym konštruktom. Dieter Otten21 konštatuje, že 
zločin je záležitosťou mužov. Nemusíme s ním súhlasiť, ale za organizovanou 
kriminalitou, sex-turizmom, násilím na deťoch, na sexuálnom zneužívaní, 
výčinoch chuligánov stoja takmer vždy muži. Väčšine z nich chýba podľa Ottena 
„morálna orientácia“. Tak školskou vzdelanosťou, ako aj v povolaní sa 
nachádzajú na zostupe. Ženy naproti tomu sa stávajú brilantnými vo všetkých 
odvetviach spoločnosti. Ako sa s touto situáciou vyrovnávajú „machos“ („siláci“)? 
Tu tiká sociologická časovaná bomba 21. storočia. Čo sa deje so „silnejším 
pohlavím“? Prečo zlyhávajú muži a odkiaľ pramení ich náklonnosť k deviantnému 
správaniu? Dieter Otten vyvíja pre budúcnosť nový koncept života pre muža, 
ktorý ho má znova vyviesť zo slepej uličky. Pravda, ak bude chcieť – dodáva 
autor. 
 Jestvujú však aj teórie, ktoré tvrdia, že násilie a agresia mladých mužov tu boli 
a budú vždy ako následok hyperaktivity zmiešanej s agresivitou. V minulosti ich 
však kanalizovali predovšetkým vojny, permanentné spory, povstania otrokov, 
nevoľníkov, kmeňov, ale i štátov, regiónov, panstiev, rodín, rovesníckych skupín, 
konkurenčných súperení a i. V období bez vojen a postupujúcou civilizáciou došlo 
k poklesu spoločensky, príp. skupinovo legitimizovaných násilných aktivít. To sa 
prejavuje práve v náraste násilnej kriminality. 
 Jestvuje koncepcia, podľa ktorej je nárast násilia spojený so vznikom 
dezintegrácie a zneistenia. 
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 Podľa Durkheima je dezintegrácia jedným z centrálnych problémov všetkých 
moderných spoločností22. Je imanentná ambivalentnosti individualizačných 
procesov. Súvisí s otázkou síl, ktoré udržiavajú spoločnosť „pohromade“. Kon-
cepcia dezintegrácie nadväzuje na viaceré analýzy a teoretické roviny. V rovine 
sociálnej štruktúry sú to fenomény sociálnej nerovnosti, v rovine inštitucionálnej 
sú to následky ubúdajúcej participácie občanov na činnosti inštitúcií, v rovine 
sociálnej napr. chýbajúca emocionálna podpora mladých ľudí a na personálnej 
úrovni možno spomenúť krízu identity, ale aj nedostatočnú a nekonzistentnú 
výchovu v oblasti difúzií hodnôt. 

17 Príkladom môžu byť dlhotrvajúce a iba veľmi pomaly utíchajúce udalosti v parížskej štvrti Chlichy. Mladí ľudia v parížskej 
štvrti Clichy, ktorí sú predovšetkým prisťahovalcami zo severnej Afriky alebo ich potomkovia, jednoducho pochopili, že nikdy 
nedostanú šancu, aj keď dosiahnu rovnaké vzdelanie ako ostatní obyvatelia Francúzska. Mnohí z nich už nemajú čo stratiť, 
niektorí z nich, už i trestaní, jednoducho rezignovali na iné spôsoby sebapresadzovania. Násilie, ku ktorému pristúpili, je podľa 
Heitmeiera (jedného z popredných európskych sociológov kriminality z Univerzity v Bielefelde) nová forma boja o uznanie a zdá 
sa, že aj osvedčeným spôsobom, aby si ich konečne všimli. Nehrozí vznik podobných javov aj v SRN, vo Veľkej Británii, 
osobitne v Írsku, príp. aj v ďalších krajinách EÚ? − pýta sa Heitmeier (2008: 114) 

 
20 Louann Brizendine, profesorka neuropsychiatrie v San Franciscu. (Brizendine 2007) 

18 Významný časopis nadnárodného významu Der Spiegel je synonymom „investigatívneho žurnalizmu“. Filozofka Hannah 
Arendtová sa vyjadrila, že: „... in diesem Zusammenhang erscheint mir immer mehr, dass der SPIEGEL wirklich die einzige 
Opposition (mit Fehlern, aber warum nicht?) gewesen ist, die es ueberhaupt gab.“ 

21 Dieter Otten je profesorom na Univerzite v Osnabrücku. Jeho najvýznamnejšie dielo je o zlyhaní mužov. (2000) 
22 O dezintegrácii v modernej spoločnosti. (Durkheim 1973) Ďalej pozri Desintegration. Bruchstücke einer soziologischen 
Zeitdiagnose, (Honeth 1993) Frankfurt am Main 1993, pozoruhodná práca Die Integration moderner Gesellschaften (Peters 
1993). Problematiku mládeže z uvedených aspektov analyzuje Heitmeyer, W. (1992: 109-122) 19 Simon Baron-Cohen je anglický psychológ a riaditeľ Centra pre výskum autizmu (ARC) na univerzite v Cambridge. 
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 Analytický výklad dezintegrácie poukazuje na dve subkategórie. Jednou z nich 
je dezorientácia, ktorá sa prejavuje najmä v kultúrnej oblasti. Pluralita možností 
(aj protichodných) je jednou z centrálnych znakov procesu individualizácie, 
a preto sa možno stretávať s prejavmi dezorientácie v oblasti noriem a ich poru-
šovania alebo s nerozhodnosťou v oblasti spoločne uznávaných hodnôt. Dez-
orientácia obsahuje v sebe aj aspekt emocionálnej zložky, najmä labilitu 
v sociálnych vzťahoch, ktorá je často spôsobovaná konkurenčnými tlakmi, ale aj 
nútením mladého človeka k jedinečnosti. Druhou subkategóriou dezintegrácie je 
dezorganizácia. Predstavuje predovšetkým štrukturálnu dimenziu dezintegrácie. 
Jej následky sa dostavujú v podobe diferenciácie, ktorá bráni v oblasti sociálnych 
vzťahov integrácii, znamená izoláciu jednotlivca a podporuje väčšiu anonymitu 
foriem života mládeže. V tejto situácii sa javí podiel na spoločenských inštitúciách 
zbytočný, najmä preto, lebo byrokratické organizácie sa stávajú zastupiteľskými a 
i preto, lebo klesá účinnosť participačných aktivít. Mimoriadne problémy 
spôsobuje proces dezintegrácie vtedy, ak dochádza k spájaniu oboch subkategórií 
(dezorientácie a dezintegrácie). 
 
 Druhá časť koncepcie a dôsledok dezintegrácie je zneistenie.23 
Zneistenie možno predpokladať vo viacerých životných situáciách: (Heitmeyer − 
Olk 1990) 
 − pri neriešiteľných situáciách, „slepých uličkách“, v ktorých sa mladí ľudia 
ocitávajú („ďalej už nevládzem“, „neviem ako ďalej“ a pod., 
 − pri nevypočítateľnosti nastávajúcich životných udalostí a požiadaviek 
kladených na mladých ľudí, 
 − pri nejasnostiach o vlastnom statuse (vážnosť a rešpekt od jedných 
a pohŕdanie od iných) napr. v rodine, rovesníckej skupine a pod.), 
 − pri rozpornosti vlastného sebahodnotenia a očakávania zo strany druhých 
(napr. rodičov, inštitúcií, najmä školy), 
 − pri nekonzistentnosti medzi vlastným očakávaním, skutočnou pozíciou 
a správaním dôležitých osôb, 
 − pri tom, keď chýba súhlas, príp. keď sa nedočkajú mladí ľudia súhlasu 
a porozumenia, príp. ocenenia za niečo, o čom sú presvedčení, že im patrí, 
 − pri bezradnosti, akým smerom sa orientovať, 
 − pri zlyhaní, ktoré je pokladané za výraz nedosiahnutého cieľa, alebo keď 
spôsob správania alebo príslušný podávaný výkon nezodpovedá očakávaniu. 
 Pritom ide vždy o spoločné pôsobenie viacerých vonkajších faktorov a ich 
vnútorné spracovanie. Od toho závisí, akú podobu zneistenie nadobudne. Heit-
meyer hovorí o stimulujúcej, paralyzujúcej alebo nás prekonávajúcej kvalite, 
                                                           

z ktorých spoločensky najväčšie nebezpečenstvo predstavuje práve kvalita zne-
istenia. 
 Relatívne odlišné aspekty konštatujeme v prípade násilia, ktorého páchateľom 
je mládež všeobecne. Francois Dubet (Dubet − Martucelli 1994) tvrdí, že logika 
násilia mládeže je odlišná najmä v dôsledku toho, že spoločnosť „vyhradzuje“ pre 
násilie zo strany mládeže istý priestor, v ktorom je násilie tolerované. Patrí sem 
podľa neho i zúrivosť, ktorá má svoje korene vo vylúčení mládeže zo skutočného 
sociálneho, politického, kultúrneho a ekonomického života. Popri tomto expresív-
nom násilí chápanom ako revolta jestvuje i inštrumentálne násilie, ktoré nadobúda 
spravidla formu delikventnej stratégie a delikventnej kariéry. Pre mnohých 
páchateľov násilnej kriminality patrí násilie ku každodennosti, lebo inému sa ani 
nikdy nenaučili.  
 Napokon do tejto oblasti patrí i narastajúce násilie v škole, mobbing, bullying, 
šikanovanie. Takéto násilie v škole definujeme ako „mobb“, alebo „bullying“. 
Žiak alebo žiačka, príp. skupina žiakov v škole sú vystavení násiliu, t.j. mobbu 
vtedy, ak sa toto konanie opakuje a ak sú žiak alebo žiačka alebo skupina žiakov 
dlhší čas vystavení negatívnemu správaniu jedného alebo viacerých spolužiakov. 
(Olweus 1986: 17) Uvedené javy na pracovisku nazývame bossing. Podľa 
prieskumov istej forme mobbingu či bossingu na Slovensku čelí takmer tretina 
zamestnancov. Prejavy môžu byť rôzne, od zastrašovania, cez verbálne útoky, 
znevažovanie až po snahu o izoláciu nepohodlného zamestnanca. Napriek tomu, 
že Zákonník práce zakazuje akékoľvek formy diskriminácie, napriek tomu, že 
existujú občianske združenia, na ktoré sa môže zamestnanec obrátiť, nie je 
vonkoncom jednoduché zámerné šikanovanie dokázať. Na odstránenie nepohodl-
ného zamestnanca sa poväčšine používajú veľmi premyslené prostriedky 
a praktiky s dôkladne vykonštruovanými argumentmi, navyše kolegovia v strachu 
o svoje vlastné pozície radšej nič nevidia a nepočujú. Nemožno povedať, že je 
nemožné sa brániť, ani to, že vždy ide o prehratý boj, treba však očakávať, že ak 
sa postihnutí rozhodnú bojovať, nepôjde o jednoduchý zápas. Navyše bez 
konkrétnych dôkazov a svedkov sú neraz daní napospas príslušnému vedúcemu 
pracoviska. Svetová konferencia o násilí v školách v marci 2001 v Paríži položila 
základy komplexného riešenia24. 
 Najčastejšie sa stretávame s mobbingom, ktorý môže mať v školách verbálnu 
podobu (napr. nadávky, hrozby, výsmech), podobu telesného kontaktu (bitie, 
kopanie, pútanie, štípanie, stláčanie a pod.), výhražných alebo ponižujúcich gest 
a grimás, ale i vylúčenia zo skupiny (ostrakizmus). Cieľom takéhoto negatívneho 
správania býva ako obeť častejšie jednotlivec ako skupina a vo väčšine prípadov 
„aktivistami“, príp. iniciátormi takéhoto správania sú najčastejšie dvaja – traja 
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spolužiaci. (Ondrejkovič 1999) Tieto skutočnosti sú významné okrem iného aj 
preto, lebo všetky výsledky empirických výskumov poukazujú na to, že až cca 
60% chlapcov vykonávajúcich mobbing v základnej škole, teda násilníkov sa 
stáva páchateľmi trestnej činnosti a bývajú právoplatne odsúdení. Až štyrikrát 
častejšie ako ostatní bývajú odsúdení za opakované násilné trestné činy. (Olweus 
1997: 44) 
 Násilie, vrátane násilia páchaného mládežou možno súčasne označiť i ako 
špecifické ľudské správanie, smerujúce k vynucovaniu splnenia prianí, záujmov, 
zákonov, príkazov a pod., najčastejšie spájané s mocou, príp. nadvládou. Násilie 
je súčasne neobyčajne komplexný fenomén. Najmä v období posledných 
desaťročí volí čoraz väčšie percento mládeže cestu násilia za vlastným akceptova-
ním, v boji za uznanie, za skupinovým alebo spoločenským vzostupom, príp. na 
ceste za zaujatím určitej statusovej pozície. Keďže súčasná spoločnosť súčasne 
s procesmi individualizácie vytvára v trhovom hospodárstve neustále narastajúcu 
individuálnu konkurenciu, mládež je nútená do svojich životných konceptov a 
plánov zaraďovať čoraz viac násilných prvkov vo svojom správaní25. K rozvoju 
správania mládeže s čoraz väčším počtov násilných prvkov prispieva sociálna 
úspešnosť, resp. efektívnosť takéhoto správania, teda získavanie čoraz väčších 
pozitívnych skúseností s násilím, osobitne v problémových situáciách, ako o tom 
svedčia i výskumy W. Heitmeyera v polovici 90. rokov. (Heitmeyer 1996) 
 Neraz bez trvalých následkov nezostáva ani násilie na ženách. Sexuálne násilie 
na ženách podľa definície (OSN, 2003) uvádza, že za sexuálne násilie možno 
považovať „Každý akt rodovo špecifického násilia, ktorý môže viesť k fyzickému, 
sexuálnemu alebo psychickému poškodeniu alebo utrpeniu žien, vrátane hrozby 
takéhoto násilia, vrátane nátlaku alebo svojvoľného obmedzenia slobody, a to tak 
vo verejnom, ako aj v osobnom živote.“ Následky môžu byť rôzne, najmä v závis-
losti od veku obete a druhu použitého násilia. V lepšom prípade môžu byť 
prekonané v priebehu niekoľkých týždňov, v horšom prípade zanechávajú trvalé 
následky (okrem fyzických emocionálne výbuchy strachu, zlosti až zúrivosti, 
smútku, depresie, paniky, vyčerpanosti, porúch vzťahu k opačnému pohlaviu a i.). 
Často i po liečení pretrvávajú po traume násilia nekľud, podráždenosť, nespavosť, 
poruchy príjmu potravy, bolesti hlavy, dokonca i pokusy o samovraždu. 
 Osobitným druhom násilia je terorizmus, ktorý vzbudzuje strach a hrôzu. Máva 
spravidla provokatívny charakter, je v ostrom rozpore s prijatými normami sprá-
vania. Pôvodne znamenal predvedeckú kategóriu používanú v bežnom hovorovom 
jazyku. Dnes sa pojem terorizmus požíva najčastejšie v súvislosti s existenciou 
malých a extrémistických skupín, ktorých činnosť je motivovaná rasovo, etnicky, 
xenofobicky, príp. príslušnosťou k niektorým sektám, ale i v súvislosti s orga-

nizovaným zločinom, kde tvorí jeho najnižší stupeň. Teroristické skupiny však 
neraz získavajú i skrytú podporu štátu (najčastejšie zo zahraničia), materiálnu 
alebo v oblasti profesionálneho výcviku. Ich činnosť je neraz opradená rúškom 
tajomnosti a v skupine samotnej platia osobitné normy, prísne zásady konšpirácie, 
ktorých nedodržanie sa prísne trestá. 
 V súvislosti s problematikou násilia sa objavujú ako naliehavé i otázky 
monopolu štátu na násilie ako jedinej inštitúcie, ktorá je oprávnená na používanie 
násilia a v súvislosti s tým i otázky kontroly tohto monopolu a násilia v spoloč-
nosti vôbec. Otvorenou otázkou zostáva i proces zovšednenia, „skaždodennostne-
nia“ násilia, zvykania si naň, neustále narastajúceho včleňovania násilia do 
vzorcov sociálneho správania a kultúry (alternatívne kultúry a kontrakultúry) 
a s tým spojenej narastajúcej ľahostajnosti voči prejavom násilia. Čoraz častejšie 
sa stretávame s charakteristikami 20. storočia ako storočia násilia. Niektorí autori 
konštatujú, že násilie sa stalo v 20. storočí rovnako tak ako peniaze univerzálnym 
fetišom. Sériové vraždy, amokom postihnutí jednotlivci, teroristické a antiteroris-
tické komandá a ich počínanie, vyhladzovanie celých národov, etnických 
a rasových skupín, mučenie politických odporcov a väzňov, drancovanie a lúpeže 
neraz spôsobujú „zástavu dychu“ v najširších vrstvách obyvateľstva, stretávajú sa 
s pravidelnými, obľúbenými a obsiahlymi reakciami v masovokomunikačných 
prostriedkoch, takže sa čiastočne aj ich zásluhou stávajú doslova všeobecnou 
záležitosťou, nielen záležitosťou štátu, súdov, prokuratúry a polície. Výskumy 
mníchovského ústavu Jugend – Film – Fernsehen upozorňujú na komerčnú 
atraktívnosť, ale i na negatívny vplyv násilia v masmédiách osobitne na deti 
a mládež. Celkom v zmysle teórie deštruktivity Horkheimera a Adorna nemecký 
kriminológ a sociológ kriminality Wolfram Stender tvrdí, že máme jednoznačne 
do činenia so symptómom samozničenia našej civilizácie. (Stender 1997: 64) 
V máji 1996 sa uskutočnilo v Hamburgu vedecké sympózium s názvom Krimi-
nológia a storočie násilia, ktoré konštatovalo, že spoločenské vedy, osobitne 
kriminológia premeškali konfrontáciu svojho myšlienkového sveta s fenoménom 
násilia a katastrof typických pre toto storočie26. Ľudská kreativita nie je obme-
dzená iba na vedecké objavy, technické vynálezy a umeleckú produkciu, ale patrí 
k nej i kreativita v násilí a hrôze. Len preto sa dokážu ľudia správať horšie ako 
zvieratá a fenomény násilia a hrôzy sa stávajú novou súčasťou „ľudskosti“. 
 Násilie má takto svoje teoreticko − filozofické, sociologické i psychologické 
aspekty. O to nástojčivejšie sú popri vedeckej analýze narastajúceho násilia 
a agresivity v spoločnosti a bezradnosti vedy naše úlohy v oblasti prevencie, etiky, 
sociálnej pedagogiky a sociálnej práce osobitne v SR, kde jestvuje aspoň 
potenciálna možnosť dostať uvedené fenomény pod kontrolu. 
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 Na rozdiel od násilia týraním rozumieme spravidla nie jednorazový akt násilia, 
ale dlhodobejší proces, ktorého podstata spočíva v nespravodlivom využívaní 
fyzickej, psychickej alebo sociálnej moci voči iným, najčastejšie voči tým, ktorí 
nie sú schopní z najrôznejších dôvodov chrániť samých seba. Tento proces môže 
trvať krátko, ale môže pretrvávať i roky, môže zvyšovať alebo znižovať svoju 
intenzitu, môže sa začať vyvíjať zo zdanlivo zanedbateľných príčin. Môžu sa 
týkať jednotlivcov, menších alebo i väčších skupín, ale i celých skupín obyvateľ-
stva, prívržencov náboženských alebo politických hnutí alebo strán. Dôvody, 
prečo sa týraní nedokážu ubrániť tomuto procesu, spočívajú práve v tom, že sami 
nedisponujú rovnakou alebo aspoň dostatočnou fyzickou, psychickou alebo 
sociálnou mocou. Samotné týranie nemusí spočívať priamo v spôsobovaní fyzic-
kej bolesti. Hrozba smrti alebo ublíženia na zdraví, vyhrážky týkajúce sa blízkych 
osôb, priateľov, rodičov a pod. a metódy vyvolávajúce strach obete, ponižovanie, 
obmedzovanie slobody až po deštrukciu vlastnej osobnosti a vyvolanie jej 
závislosti od páchateľa bývajú mnohokrát častejším zjavom ako samotné fyzické 
násilie. 
 Násilie je najčastejšie predmetom pozornosti kriminológie, sociológie (krimi-
nality, násilia) a sociálnej psychológie, menej často sociálnej pedagogiky 
a sociálnej práce. Riešia otázku, kto vykonáva násilie, čo považuje spoločnosť za 
násilie, či násilie narastá, aké sú jeho príčiny, ako mu možno zabrániť a predchá-
dzať, aký je stupeň ohrozenosti spoločnosti i jednotlivca násilím. Problém však 
spočíva v tom, že predmet týchto analýz vznikol konštrukciou, situovaním, príp. 
diskusiou. Násilie je okrem iného i kategória morálno-eticko-politická, z čoho 
vyplýva, že možno o ňom hovoriť ako o „danom“, možno ho „zviditeľňovať“ 
alebo naopak, možno ho ponechávať bez povšimnutia verejnosti a bez publicity. 
V tejto súvislosti možno hovoriť o absencii pozornosti problémom násilia v tzv. 
makrokriminalite. Zdá sa, že sme svedkami istej medzery osobitne v oblasti 
kolektívneho násilia. Kriminológia, sociológia kriminality i sociálna psychológia 
sa takmer výlučne venujú individuálnej kriminalite (dokonca i v prípade 
organizovanej kriminality). Na túto skutočnosť kriticky upozornil už Jäger (1989). 
Dôvodom je podľa neho jednostranná orientácia pozornosti takmer výlučne na 
individuálnu kriminalitu postihovateľnú justíciou. Právna neistota v hodnotení 
skupinového alebo masového násilia vedie k tomu, že skupinové alebo masové 
násilie nie je dokonca niekedy ani postihovateľné klasickou justíciou. Politické 
záujmy, konflikty a rozpory sledujú neraz tendenciu ospravedlňovať alebo neu-
tralizovať násilie. Stanoviť individuálnu zodpovednosť za násilie a individuálny 
podiel na násilí z hľadiska objektívnej a subjektívnej podmienenosti pri fenoméne 
kolektívnej podmienenosti je prakticky nemožné. Sústreďovanie sa na jednotlivca 
je centrálnym momentom ťažkostí, uvádza Jäger (1989). Individuálne akty násilia 
sa preto stávajú najčastejšie i predmetom kriminologických výskumov, ale 

kolektívne násilie sa uzatvára pred analýzami jednoducho preto, lebo ho nemožno 
„parcelovať“ na morálne kategorizovateľné a právne spracovateľné individuálne 
akty, teda na jedinú „menu“, s ktorou vie kriminológia pozitívne pracovať. Za 
zmienku stojí i skutočnosť, že vedecká tematizácia, vedecké spracovanie aktov 
kolektívneho násilia je možná až s istým historickým alebo sociálnym odstupom. 
Stretávame sa preto i s názormi, podľa ktorých najmä kolektívne akty násilia sú 
považované za hrozbu vedeckej integrity kriminológie ako vedy. (Schumann 
1994) 
 V 80. rokoch sa objavili teórie, ktoré dokazujú príťažlivosť násilia v spoloč-
nosti, ba dokonca istý druh fascinácie násilím, ktorý do značnej miery pociťujeme 
dodnes. (Steinweg 1983) Podľa týchto teórií násilie fascinuje svojou zmyslovos-
ťou, emocionalitou, opúšťaním každodennosti a triumfovaním nad ňou. Teórie sa 
opierajú o sociologicko-antropologické poznanie, podľa ktorého násilie je spojené 
bezprostredne s bezbrehosťou ľudskej predstavivosti. Násilie obsadzuje svet 
našich predstáv a stáva sa obsesívnym. Je údajne len málo priestoru v prežívaní 
sveta, ktorý by nebol obsadený predstavami ohrozenosti a prežitia človeka, čo 
vlastne spoluvytvára dejiny organizácie spoločnosti a najnovšie i jej súčasti, 
ktorou je aparát propagandy. Obsesívnosť násilia určuje skutočnosť, ktorú 
spravidla prisudzujeme technológii a ekonomike násilia a ktorá sa iba zriedka 
stáva objektom pozornosti spoločenských vied. Tieto technológie násilia nekopí-
rujú iba ekonomickú, technologickú a militaristickú logiku. Sledujú i logiku 
predstavivosti nášho ohrozenia a fantázie našej prevahy nad násilím. 
 Nepríliš radostným konštatovaním na záver našich úvah o násilí je konštatova-
nie, že násilie sa stáva čoraz viac každodennosťou, súčasťou kultúrnej normalizá-
cie. V pojme Lebenswelt, ktorý po prvýkrát použil E. Husserl (1859 – 1938) 
a ktorý patrí k východiskovým pojmom fenomenologickej sociológie, rozumieme 
predvedeckú skutočnosť, ktorá je pre ľudí samozrejmosťou a ktorá ich obklopuje 
v každodennom živote. Osobné prežívanie tejto skutočnosti jej vtláča prostredie 
každodennosti, z ktorej človek čerpá svoje primárne skúsenosti, ktoré mu prepo-
žičiavajú (dočasne) istotu v konaní. Tento pojem nadobúda spolu s každodennos-
ťou (Alltag) v postmoderných sociálnych vedách podobne ako aj v našom živote 
čoraz väčší význam. Preto nemožno súhlasiť s výzvami, podľa ktorých sa musíme 
naučiť žiť či už s násilím, kriminalitou, drogami či inými sociálnopatologickými 
javmi. Tu už nejde iba o niektoré typy spoločností v závislosti od noriem 
v prípade kultúrno-špecifickej relatívnosti noriem. Násilie sa stáva druhom 
životného štýlu, v ktorom dochádza k akceptácii násilia, k schvaľovaniu násilia a 
pripravenosti na násilie, t.j. konať násilie. Následná habitualizácia násilia potom 
znamená i stratu zábran a výčitiek svedomia, stáva sa vzorcom správania, ktoré 
môže nadobudnúť dlhodobý alebo dokonca stály charakter. 
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 Násilie ako normálny vzorec správania. Subjektívne býva zdôvodňované 
dojmom, resp. vnímaním násilia ako každodenného javu. Násilné konanie nie je 
podľa toho ničím neobyčajným a problémovým, skôr naopak, násilie je skôr iba 
celkom normálnou adaptáciou na dominujúci spôsob správania v spoločnosti. 
Práve v tejto oblasti zohrávajú rozhodujúcu úlohu vzory a pozitívne hodnotové 
orientácie, ktorých sa najmä mladým ľuďom nedostáva. Úloha masovoko-
munikačných prostriedkov ako „siedmej veľmoci“ je práve tu nezastupiteľná, hoci 
v súčasnosti sme svedkami skôr negatívneho vplyvu masmédií. 
 Násilie ako riešenie problémových situácií. Subjektívne môže byť násilie 

zdôvodňované tým, že násilníci, najmä z radov mládeže, sa neraz projektujú do 
pozície nebojácnej avantgardy v protiklade k dospelým, ktorých už „život naučil“ 
prispôsobovať sa, uzatvárať kompromisy s okolím i so sebou. Násilníci sa 
nazdávajú, že oni ešte „neprepadli“ rezignácii dospelých a ich bezcharakternému 
prispôsobovaniu sa. 
 Násilie ako výraz protestu, príp. nesúhlasu s vlastným neúspechom v škole, 

v zamestnaní, osobnom živote, s osudom, za ktorý si zodpovedá každý sám 
a ktorý je spojený s pocitom bezmocnosti, príp. ako dodávanie si sebavedomia. 
V tomto prípade slúži násilie ako náhrada za neúspechy ako ich väčšia či menšia 
kompenzácia. 
 Nazdávame sa, že v súčasnej etape vývoja spoločnosti máme jednoznačne do 
činenia s jasnou globalizáciou násilia, ktorá sa síce od prípadu k prípadu môže 
líšiť, môže nadobúdať rôznu intenzitu v závislosti od teritória, ale v konečnom 
dôsledku znamená prienik do všetkých oblastí nášho života na celej planéte 
v oblasti kultúry a umenia, politického i ekonomického života, v podobe indi-
viduálnej i kolektívnej, skrytej i zjavnej, ba až v celkom otvorenej podobe. Tu ide 
o nebezpečie, že globalizácia násilia v spoločnosti dosiahne moment, v ktorom 
ohrozí samotné základy ľudskej civilizácie, súhrn jej materiálnych a duchovných 
výdobytkov. Násilie v takomto rozsahu môže narušiť spoločenský poriadok, 
prestane pôsobiť ako čiastkové spoločenské alebo individuálne problémy, ktoré je 
možné postupne a podľa ich odlišného charakteru riešiť (násilie fyzické, psy-
chické, individuálne, kolektívne, masové, politické, kultúrne, kriminálne, teroris-
tické, gender, menšinové, domáce a pod.). Preto je nevyhnutné, aby sme násilie 
a jeho prejavy prestali redukovať na zdanlivo popri sebe stojace a navzájom 
nesúvisiace čiastkové sociálne problémy, ako na to poukazovali už Lowry (1974), 
Manis (1974), Spector a Kitsuse (1973), alebo dokonca redukovať na otázky 
deviantného správania jednotlivých osôb. Príčiny globalizácie násilia nemožno 
hľadať jednostranne ani v urbanizačných procesoch, v rýchlej industrializácii či 
psychopatológii deviantného správania jednotlivcov (mikrosociologická para-
digma). Možno predpokladať nebývalú komplexnosť globalizácie násilia spolu 

 
 V každodennom živote dochádza k ospravedlňovaniu a postupnej legitimizácii 
násilia v postojoch človeka k vlastnému konaniu. Násilie tu vystupuje ako: 
 Násilie ako odpoveď na násilie. Subjektívne býva zdôvodňované sebade-

finovaním ako obeti. Mnohí ľudia sa nechcú „nečinne“ prizerať na násilie, držiac 
sa zdanlivo zásady „oko za oko, zub za zub“. Samozrejme, že v takomto prípade 
si svoje násilné počínanie vždy zdôvodňujú alebo ako predchádzanie ešte 
väčšiemu násiliu, ktorého by sa sami stali obeťou, keby nezasiahli, alebo ako 
svoju bezprostrednú reakciu na násilie, ktoré pácha niekto iný. Skutočnosť, že 
obeťami násilia sa stávajú tí, ktorí sa násilia nikdy nedopustili a pravdepodobne 
ani nikdy nedopustia, je v ich očiach celkom vedľajšia. 
 Násilie ako „Ultima ratio“ − posledný prostriedok. Subjektívne zdôvodňovanie 

pochádza zo skúsenosti, že iba takto je možné presadiť vlastné ciele a upozorniť 
na vlastné problémy, prípadne upozorniť na seba vôbec a prinútiť interakčných 
partnerov k tomu, aby bola takto konajúca osoba „braná vážne“. 
 Násilie ako faktor poriadku. Tu dominuje subjektívne presvedčenie, že kon-

flikty či už medzi spolupracovníkmi, spoluobčanmi alebo i medzi deťmi a dospe-
lými, príp. medzi záujmovými skupinami možno riešiť prostredníctvom násilia, 
ktoré jediné môže znova zjednať skutočný poriadok a disciplínu. 
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s procesmi dezorganizácie, alienácie27 a anómie. Pokladáme za úlohu sociológie 
pokúsiť sa zistiť, či je globalizácia ich sprievodným znakom, alebo ich násled-
kom, čo vzhľadom na súčasný vývoj považujeme za jednu z prioritných úloh 
sociológie. Bude nevyhnutné hľadať a nachádzať nové nástroje analýzy, možno i 
paradigmy a nové prístupy, ktoré by mali zodpovedať súčasnému svetu, či už ide 
o napredovanie kultúrnych identít, fenoménu dezinštitucionalizácie, zmeny práce 
alebo návrat k náboženstvu a iracionality v našom živote. 
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