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O tomto materiáli

 Tento materiál sme vytvorili s dvoma hlavnými cieľmi. Naším hlavným 
zámerom bolo upozorniť na problematiku kognitívnych skreslení a ich poten-
ciálnu úlohu v procese radikalizácie mladých ľudí. Kognitívne skreslenia možno 
považovať za ďalší dôležitý faktor v „kaleidoskope faktorov“, ktorý vytvára ne-
konečné množstvo individuálnych kombinácií, ktoré môžu prispieť k radikali-
zácii a viesť k násilnému extrémizmu¹  . 
 Náš mozog je neustále zaplavený množstvom informácií a my jednodu-
cho nie sme schopní dôkladne a komplexne spracovať každú z nich. Namiesto 
toho náš mozog často využíva mentálne skratky, ktoré uľahčujú rýchle, efektív-
ne a bezproblémové spracovanie informácií a vytváranie úsudkov. Umožňujú 
nám vyhnúť sa kognitívnej námahe, ktorá spočíva v dôkladnej analýze každej 
informácie. A práve tu sa objavujú kognitívne skreslenia. Považujú sa za „skres-
lenie uvažovania“ a spôsobujú, že sa náš mozog odchyľuje od racionality. Pri 
skracovaní náš mozog vynecháva časť, v ktorej musí informácie spracovať 
dôkladne a zvážiť všetky ich aspekty, čo má negatívny vplyv na kvalitu našich 
rozhodnutí. A nebezpečenstvo spočíva v tom, že my, ľudia, si tieto kognitívne 
skreslenia zväčša neuvedomujeme. Okrem toho nie sú výnimočným javom: 
doteraz bolo vymenovaných viac ako 200 rôznych kognitívnych skreslení. Soci-
álne siete, kde sa myšlienky väčšinou redukujú na niekoľko slov a vyjadrujú sa 
prostredníctvom (emocionálneho) vizuálneho obsahu, spúšťajú niektoré ko-
gnitívne skreslenia viac ako iné.
  V tomto materiáli sme sa zaoberali deviatimi vybranými kognitívnymi 
skresleniami, ktoré boli vybrané na základe vedeckého výskumu, medzi mno-
hými ďalšími skresleniami, ktoré by mohli byť relevantné v kontexte radikalizá-
cie. 
 Po druhé, chceli sme predstaviť koncept radikalizácie, ktorá vedie k ná-
silnému extrémizmu, sociálnym pracovníkom a pracovníčkam s mládežou a 
odborníkom na duševné zdravie v krajinách východnej a strednej Európy, kde 
tento fenomén nie je všeobecne uznávaný týmito profesijnými skupinami ale-
bo inými dôležitými aktérmi, ako sú učitelia, učiteľky, miestne orgány atď. 
 Z tohto dôvodu sme zaradili kapitoly so základnými informáciami o ra-
dikalizácii (jej definícia, hlavné faktory, hlavné extrémistické hnutia v Európe), 
extrémistickej propagande a spôsoboch náboru do radikalizovaných skupín. 
Použili sme známy model „Schodisko k terorizmu“, ktorý vypracoval Fathali 
Moghaddam, aby sme v súvisiacich všeobecných usmerneniach predstavili 
štádiá radikalizácie a možné spôsoby reakcie na ňu a jej prevencie. Na záver tu 
nájdete návrhy aktivít zameraných na budovanie odolnosti mladých ľudí voči 
radikalizácii a extrémizmu a prácu s vybranými kognitívnymi skresleniami. 
 Veľmi odporúčame absolvovať náš bezplatný online kurz s názvom 
„Prevencia radikalizácie mládeže cez pochopenie vlastných kognitívnych skres-
lení“ na stránke www.precobias.eu. V kurze sa dozviete viac o kognitívnych 
skresleniach a ich úlohe pri radikalizácii, čo vám veľmi pomôže pri vykonávaní 
aktivít zahrnutých v tomto materiáli.  

poznámky

¹ Ranstorp, M., Hyllengren, P., Förebyggande av våldsbejakande extremism I tredjeland, Swedish Defence University 
(2013) in: Ranstorp M., RAN Issue Paper (Dokument o vydaní RAN): The Root Causes of Violent Extremism, Radicalisation 
Awareness Network (Sieť pre zvyšovanie povedomia o radikalizácii), 4. januára 2016.
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 Náš kurz je určený pre odborníkov a odborníčky pracujúcich s mláde-
žou, ktorí sa zaujímajú o kognitívne skreslenia a radikalizáciu. Obsahuje časti o 
extrémizme, radikalizácii, kognitívnej psychológii a 10 vybraných kognitívnych 
skresleniach, ilustrovaných mnohými príkladmi z každodenného života a z ex-
trémistického kontextu. Môžete začať kedykoľvek chcete a postupovať vlast-
ným tempom. Ak dokončíte 10-hodinový program kurzu, získate medzinárod-
ný certifikát, ktorý udeľujú dve z popredných európskych univerzít (Univerzita 
v Gente, Belgicko a Univerzita Ludwiga Maximiliána v Mníchove, Nemecko).

 PRECOBIAS (Prevencia radikalizácie mládeže cez pochopenie vlastných 
kognitívnych skreslení) je kampaňový projekt, ktorý sa zameriava na mentál-
ne procesy a kognitívne skreslenia, ktoré sa môžu spúšťať, keď sú mladí ľudia 
konfrontovaní s extrémistickými alebo teroristickými diskurzmi na sociálnych 
sieťach. Posilnením digitálnej odolnosti a kritického myslenia našej cieľovej 
skupiny chceme predchádzať radikalizácii a dlhodobo jej čeliť. PRECOBIAS po-
máha mladým ľuďom lepšie porozumieť sebe samým tým, že odhaľuje základ-
né mentálne procesy a kognitívne skreslenia, ktoré formujú ich interpretácie a 
analýzy obsahu sociálnych sietí. 
 Na dosiahnutie týchto cieľov je projekt PRECOBIAS zameraný na:
- zraniteľných a zradikalizovaných mladých ľudí. Ako? Prostredníctvom kam-
pane na sociálnych sieťach s videami, súťažou na Instagrame a autotestom na 
zvýšenie povedomia o kognitívnych skresleniach.
- učiteľov, učiteľky a sociálnych pracovníkov a pracovníčky, ktorí pracujú s mla-
dými ľuďmi ohrozenými radikalizáciou a podporujú ich. Ako? Ponukou bezplat-
ného online kurzu s názvom „Prevencia radikalizácie mládeže cez pochopenie 
vlastných kognitívnych skreslení“, ako aj dvoch materiálov s aktivitami pripra-
venými na použitie.
 Do projektu PRECOBIAS sú zapojení partneri zo šiestich krajín EÚ (Bel-
gicko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko a Slovensko). Projekt zahŕňa 
vedecký výskum kognitívnych skreslení a radikalizácie na sociálnych sieťach, 
ktorý vykonávajú výskumníčky z Univerzity v Gente (Belgicko) a Univerzity 
Ludwiga Maximiliána (Nemecko). Učebné zdroje vytvorené vďaka projektu sa 
zameriavajú na desať skreslení, ktoré boli vybrané na základe vedeckého vý-
skumu, okrem mnohých iných skreslení, ktoré by mohli byť relevantné v pro-
cese radikalizácie u študentov či študentiek.

O projekte PRECOBIAS



co je to radikalizacia?
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Čo je to radikalizácia?

Ako sa prejavuje radikalizácia?

 Začnime definíciou radikalizácie. Je to proces prijatia extrémistickej a 
násilnej ideológie alebo presvedčenia osobou alebo skupinou osôb. Zahŕňa 
odmietnutie statusu quo, ktorý akceptuje široká verejnosť. Radikalizácia zahŕ-
ňa odmietanie základných demokratických hodnôt (ako je rovnosť a rozmani-
tosť) a rastúcu tendenciu používať násilie na dosiahnutie ideologických cieľov. 
Existuje k nej mnoho ciest - sociálna izolácia, polarizácia názorov, odsudzo-
vanie odlišností, konšpiračné teórie, nenávistné prejavy a zločiny z nenávisti. 
Fenomén radikalizácie má rôzne podoby. Siahajú od ideologického extrémiz-
mu cez kriminalitu až po náboženský fundamentalizmus. Proces radikalizácie 
môže viesť k násilnému extrémizmu a dokonca k terorizmu² .

 Vo verejnom priestore sa stretávame s už etablovanými skupinami, kto-
ré často pôsobia už mnoho rokov, a s organizáciami so silne motivovanými 
vodcami alebo dokonca ozbrojenými polovojenskými skupinami, ktoré spájajú 
stereotypy, xenofóbia a nenávisť. V Európe sa tieto skupiny začínajú pokúšať 
vnútiť svoje presvedčenie ostatným násilím. Na internete aj priamo útočia na 
príslušníkov etnických, náboženských a sexuálnych menšín a na osoby s poli-
tickými názormi, ktoré nie sú v súlade s ich extrémistickými dogmami. Ničia ve-
rejný a súkromný majetok, napádajú ľudí, podpaľujú ich byty a autá a dokonca 
sa uchyľujú k používaniu strelných zbraní a bômb.
 Násilie je neoddeliteľnou súčasťou činnosti extrémistických organizá-
cií. Útoky, vydieranie, podvody, vraždy - to všetko často páchajú páchatelia s 
radikálnymi politickými názormi. Postoj k ženám a zraniteľným osobám a ko-
munitám tiež podporuje trestnú činnosť extrémistických skupín - mnohé ex-
trémistické ideológie obsahujú patriarchálne, šovinistické a sexistické názory, 
ktoré sú základom pre také činnosti, ako je obchodovanie s ľuďmi, prostitúcia 
a pašovanie ľudí. 
 Pokiaľ sa nám nepodarí odstrániť chudobu, marginalizáciu a nedosta-
tok kariérnych a rastových vyhliadok mladých, mali by sme maximálne využiť 
existujúce zdroje a sociálne inovácie, aby sme zmiernili a znížili účinky radikali-
zácie v spoločnosti, poskytli zraniteľným skupinám alternatívnu cestu rozvoja a 
pocit vlastnej aktivity a zabránili rozširovaniu komunít, ktoré predstavujú hroz-
bu pre verejnú bezpečnosť a sociálnu istotu. Musíme pochopiť, čo radikalizácia 
zahŕňa, čo ju spôsobuje, ako jej môžeme pomôcť predchádzať a čeliť a kto nás 
v tejto úlohe podporí³. 

poznámky

² Purski J., (2019), Radikalizácia, Medzinárodný inštitút občianskej spoločnosti, s. 1.

³ Tamže, s. 1.
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Príčiny a faktory prispievajúce k radikalizácii

 Podľa Magnusa Ranstorpa⁴ možno násilný extrémizmus najlepšie vní-
mať ako kaleidoskop faktorov, ktorý vytvára nekonečné množstvo individuál-
nych kombinácií. Existuje niekoľko základných primárnych faktorov, ktoré vy-
tvárajú zložité vzájomne prepojené kombinácie:

Individuálne sociálno-psychologické faktory zahŕňajú nespokojnosť a 
emócie, ako sú: odcudzenie a vylúčenie; hnev a frustrácia; zášť a silný 
pocit nespravodlivosti; pocit poníženia; rigidné binárne myslenie; sklon 
k nesprávnej interpretácii situácií; konšpiračné teórie; pocit obete; 
osobná zraniteľnosť; kontrakultúrne prvky.

Sociálne faktory zahŕňajú sociálne vylúčenie, marginalizáciu a diskri-
mináciu (skutočnú alebo domnelú), obmedzenú sociálnu mobilitu, ob-
medzené vzdelanie alebo zamestnanosť, prvok vysídlenia, kriminalitu, 
nedostatok sociálnej súdržnosti a sebapoškodzovanie. 

Politické faktory, ktoré môžu zahŕňať napríklad sťažnosti na západnú 
zahraničnú politiku a vojenské intervencie. 

Ideologické/náboženské faktory zahŕňajú napríklad posvätné historic-
ké poslanie a vieru v apokalyptické proroctvo; salafisticko-džihádistickú 
interpretáciu islamu; násilné džihádistické poslanie; pocit, že islam je v 
obkľúčení a túžbu chrániť napadnutú ummu. Tieto presvedčenia zahŕ-
ňajú aj názor, že západná spoločnosť stelesňuje nemorálny sekulariz-
mus. 

Kríza kultúry a identity súvisí s kultúrnou marginalizáciou, ktorá spôso-
buje odcudzenie a nedostatok príslušnosti k domovu alebo k rodičov-
skej spoločnosti. 

Trauma a iné spúšťacie mechanizmy zahŕňajú psychickú traumu, ktorú 
zažili rodičia s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) alebo iný-
mi komplexnými psychologickými problémami. 

Skupinová dynamika zahŕňa charizmatické vedenie, už existujúce pria-
teľské a príbuzenské väzby, socializáciu, skupinové myslenie, sebaizolá-
ciu, polarizujúce správanie a kontrakultúrne prvky. 

K radikalizátorom patria kazatelia nenávisti a tí, ktorí využívajú zrani-
teľnosť a nespokojnosť a prostredníctvom presviedčania, nátlaku a 
manipulácie smerujú členov k násilnému extrémizmu. To podčiarkuje 
význam extrémistických prostredí existujúcich v tzv. podzemných štu-
dijných kruhoch alebo vo väzení. 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

poznámky

⁴ Ranstorp M., RAN ISSUE PAPER: The Root Causes of Violent Extremism, Radicalisation Awareness Network, 4. 
januára 2016.
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Sociálne siete, ktoré poskytujú prepojenie, virtuálnu účasť a ozvenu pre 
podobne zmýšľajúce extrémistické názory. Internet „oslovuje inak ne-
dosiahnuteľných jednotlivcov“, urýchľuje proces radikalizácie a zvyšuje 
možnosti seba-radikalizácie.

#9

Typy radikalizácie
 
 

 Proces radikalizácie je zložitý. Zahŕňa najmä osoby a skupiny, ktoré 
začínajú aktívne nespolupracovať a svojím úmyselným konaním porušujú zá-
kladné demokratické hodnoty, ako sú rovnosť a rozmanitosť. Charakterizuje 
ho aj rastúca tendencia používať násilie ako prostriedok na dosiahnutie po-
litických cieľov, ktoré odmietajú a/alebo spochybňujú demokraciu. Zvyčajne 
tento proces nie je veľmi rýchly. Jednotlivec prechádza postupnými štádiami 
radikalizácie, ktoré môžu nakoniec viesť k násilným činom a terorizmu. V kaž-
dom z týchto štádií môžeme identifikovať problém, adekvátne naň reagovať a 
začať proces „návratu zradikalizovaných ľudí do spoločnosti“ (deradikalizovať 
ich). Proces radikalizácie je podobný pre každý typ extrémizmu: náboženský, 
nacionalistický, fašistický a pre niektoré ľavicové hnutia. Výber závisí najmä od 
komunity, v ktorej extrémisti vyrastajú alebo s ktorou často prichádzajú do 
kontaktu.
 Radikalizácia má mnoho podôb v závislosti od kontextu. Môže byť spô-
sobená rôznymi faktormi a súvisieť s rôznymi ideológiami. Existujú štyri zák-
ladné formy radikalizácie:

Radikalizácia krajnej pravice spojená s fašizmom, rasizmom, nadrade-
nosťou bielej rasy a nacionalizmom. Charakterizuje ju rétorika založená 
na ochrane rasovej alebo etnickej identity. Zahŕňa nepriateľstvo voči 
štátnym orgánom, menšinám, prisťahovalcom a iným (väčšinou ľavico-
vým a liberálnym) politickým skupinám.

Politická a náboženská radikalizácia na základe politickej interpretácie 
náboženstva. Má podobu obrany (aj prostredníctvom násilia) nábožen-
skej identity, ktorá je vnímaná ako objekt „útoku“ (zo strany medziná-
rodných konfliktov, zahraničnej politiky, spoločenských diskusií atď.). 
V poslednom čase je najviditeľnejším typom politickej a náboženskej 
radikalizácie islamský fundamentalizmus; radikalizácia sa však môže 
týkať akéhokoľvek náboženstva - dokonca aj kresťanstva.

Krajne ľavicová radikalizácia sa zameriava najmä na antikapitalistické 
požiadavky. Do tejto kategórie patria anarchisti, maoisti, trockisti a 
marxisti-leninisti, ktorí sa uchyľujú k násiliu.

⁵

⁵ Purski J., (2019), Radikalizácia, Medzinárodný inštitút občianskej spoločnosti, s. 1.

poznámky
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Individuálna radikalizácia, ktorá je vo všeobecnosti motivovaná jedným 
problémom. Do tejto kategórie patria: radikálni environmentalisti a 
obhajcovia práv zvierat, extrémisti proti potratom a niektoré protiho-
mosexuálne a antifeministické hnutia, ktoré používajú násilie na „pro-
pagáciu“ svojej ideológie. Do tejto kategórie možno zaradiť aj vrahov 
motivovaných ideológiou.⁶

 
 
 V Európe sa hlavné extrémistické skupiny vyznačujú neofašistickými, 
islamistickými, nacionalistickými a anarchistickými črtami a sklonmi.

Neofašisti: 

Tretia pozícia“: neofašistickí náboženskí katolícki fundamentalisti s an-
tikapitalistickými, nacionalistickými, antisemitskými a antikomunistic-
kými názormi; skupina je dobre prepojená s režimami v Sýrii a Iráne a 
šiitskými teroristami z Hizballáhu.

„Nová pravica“: neofašistickí novopohania s antikapitalistickými a anti-
imigrantskými názormi; sú spojení s ruským eurázijstvom alebo obha-
jujú paneurópsky fašizmus.

Nacionalistický radikalizmus: neofašistickí stúpenci revolučného nacio-
nalizmu, ktorí presadzujú zrušenie demokracie a nastolenie hierarchic-
kého autoritatívneho režimu nacionalistického a náboženského funda-
mentalistického charakteru.

Autonómny nacionalizmus: variant antikapitalistického neofašizmu, 
ktorý čerpá z anarchizmu a raného predvojnového nacizmu. Jeho prí-
vrženci tvoria na verejných demonštráciách tzv. čierny blok (kvôli farbe 
oblečenia). Medzi ich symboly patrí skrížené kladivo a meč alebo ozu-
bené koleso.Identitarizmus: škola neofašizmu zameraná na boj proti 
prisťahovalectvu do Európy a zachovanie jej „kultúrnej identity“ ako 
regiónu „pre bielych ľudí“. Jedným z jej symbolov je grécke písmeno 
lambda vpísané do kruhu. 

Identitarizmus: škola neofašizmu zameraná na boj proti prisťahova-
lectvu do Európy a zachovanie jej „kultúrnej identity“ ako regiónu „pre 
bielych ľudí“. Jedným z jej symbolov je grécke písmeno lambda vpísané 
do kruhu. 

 
Hlavné extrémistické prúdy v Európe

⁶ Tamže, s. 2.

poznámky
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Islamisti: 

Krajne ľavicové hnutia:

IS, ISIS, ISIL, Daeš, teda takzvaný „Islamský štát“ - stúpenci radikálnej 
verzie islamského fundamentalizmu, ktorá je zodpovedná za početné 
teroristické útoky v Európe a na Blízkom východe;

Wahhábisti - reformné náboženské a politické hnutie vychádzajúce zo 
sunnitského islamu, ktoré vzniklo v 18. storočí v Arábii. Označuje sa 
za „ultrakonzervatívne“, „rigidné“, „fundamentalistické“ a „puritánske“. 
Učenie a písmo wahhábistických učencov sa považuje za zodpovedné 
za vznik mnohých radikálnych sunnitských teroristických organizácií, 
ako sú Al-Káida, Boko Haram alebo takzvaný Islamský štát.

Salafisti - jedna z islamských fundamentalistických značiek, ktorá ob-
hajuje návrat ku koreňom islamu a vykonáva rozsiahle misijné aktivity.

Povstaleckí anarchisti - škola anarchizmu, ktorá je kritická voči legálnym 
formám hnutia. Uprednostňujú priame akcie, ako sú krádeže, sabotá-
že, útoky na orgány činné v trestnom konaní a násilné prevzatie kontro-
ly nad územím od štátnych orgánov. 

Národný boľševizmus - hybridné hnutie, ktoré spája ľavicový antiame-
rikanizmus a programy sociálneho prerozdeľovania s nacionalizmom 
a militarizmom, ako aj proruskými sympatiami; hnutie pôsobí okrem 
iného v separatistických republikách na východnej Ukrajine.

Neonacisti:

Blood & Honor - medzinárodná neonacistická skupina z tzv. „bielych 
národov“; jej ozbrojená odnož je teroristickou organizáciou Combat 18. 
Vo svojich symboloch často používajú farby Tretej ríše - červenú, bielu 
a čiernu - a symboliku čísel nahrádzajúcich písmená, napr. 18 (Adolf 
Hitler), 28 (Blood & Honor) alebo 88 (Heil Hitler);

Nacionalistický black metal - priaznivci typu black metalu, ktorý spája 
satanizmus a nacizmus.
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Extrémistická propaganda - ciele a mechanizmy 

 Extrémistická propaganda má vo všeobecnosti tri ciele. Prvým cieľom je 
poskytnúť publiku význam, rámec, ktorý dáva všetkému zmysel a pomáha mu 
pochopiť svet. Druhým cieľom propagandy je zvýšiť dôveryhodnosť extrémis-
tickej organizácie. Tretím cieľom propagandy je dosiahnuť zmenu správania a 
motivovať publikum tak, aby sa stalo ochotným angažovať a konať. 
 Extrémistické skupiny chcú, aby ich cieľové skupiny videli, posudzovali a 
chápali svet cez ich extrémistickú optiku. Všetci máme systém významov, ktorý 
formuje spôsob, akým vnímame veci, referenčný rámec, ktorý nás núti spraco-
vávať a interpretovať veci určitým spôsobom. Cieľom extrémistickej propagan-
dy je poskytnúť svojmu publiku nový systém významov, ktorý prevezme a nah-
radí ten, ktorý tu už bol. Tento systém významov je sieť mentálnych modelov, 
ktoré si priaznivci extrémistickej skupiny osvojujú a ktoré im poskytujú nový, 
extrémistický pohľad na svet. Extrémisti používajú tri techniky, ktoré formujú 
spôsob, akým ich publikum vníma svet, alebo inými slovami, tri techniky, ktoré 
formujú systém významov ľudí: konštrukt identity, konštrukt krízy a konštrukt 
riešenia.
 
 Ľudia majú potrebu jasnej identity. Práve o tom je dospievanie: dospie-
vajúci a mladí dospelí zvyčajne hľadajú svoju identitu a snažia sa zistiť, čo ich 
definuje ako osobnosť. Extrémistická propaganda na to apeluje tým, že kladie 
dôraz na identitu a nabáda jednotlivcov, aby prijali ten aspekt svojej identity, 
ktorý zdieľajú s extrémistickou skupinou. V prípade islamského extrémizmu to 
znamená, že jednotlivci sú vyzývaní, aby sa definovali predovšetkým podľa svo-
jho náboženstva. Pravicoví extrémisti budú zdôrazňovať dôležitosť a prevahu 
rasovej identity svojho publika atď.
 Po druhé, pri formovaní systému významov zohráva dôležitú úlohu aj 
vnímanie krízy. To úzko súvisí s konštruktom identity, pretože propaganda 
často naznačuje, že identita publika, napríklad náboženská identita moslimov, 
je ohrozená, a preto sa nachádza v kríze. V tejto súvislosti sa často používa 
myšlienka vlastnej skupiny proti inej skupine (z angl. ingroup vs outgroup) . 
Propaganda zdôrazňuje rozdiely medzi identitou vlastnej skupiny a inej skupi-
ny, pričom sa zameriava na negatívne atribúty tejto inej skupiny a vytvára pocit 
strachu a ohrozenia. 
 Konštrukt krízy môže byť zameraný viac na jednotlivca. Jedinci, ktorí 
sú neistí alebo zažívajú pocity neistoty, častejšie podporujú extrémizmus. Na-
ratívy a propaganda extrémistických skupín sú navrhnuté tak, aby u publika 
vyvolávali pocity neistoty. Napríklad vyvolávaním pochybností o zmysle života 
a nastoľovaním existenciálnych otázok alebo v prípade islamského extrémi-
zmu zasievaním pochybností o tom, čo je skutočný islam. Ďalším prejavom 
krízového konštruktu je rozklad tradícií. Extrémistická propaganda bude tvrdiť, 

⁷

⁷  Na základe: Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Online 
MOOC, Cluster 2 Session 2.

poznámky
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že tradičné presvedčenia, rituály alebo praktiky, ktoré si ctí ich vlastná skupina, 
sú ohrozené inou, vonkajšou skupinou.
 Tretím konštruktom, ktorý extrémistické skupiny používajú na formova-
nie významového systému svojho publika, sú konštrukty riešenia. Ich podstata 
spočíva v tom, že členstvo v skupine vás zbaví všetkých problémov. Všetko, čo 
spôsobuje pocit krízy, sa napraví, keď sa stanete členom skupiny. Konštrukt 
riešenia v istom zmysle propaguje opak konštruktu krízy.

Nábor - rôzne cesty k radikalizácii 

 Existuje mnoho spôsobov, ako sa zradikalizovať a pridať sa k extrémis-
tickej skupine alebo hnutiu. Existuje však niekoľko základných foriem náboru: 

• Zámerný nábor, čo znamená, že jednotlivec aktívne a zámerne vyhľadáva 
podobne zmýšľajúce osoby a zámerne sa rozhodne pridať k určitej extré-
mistickej skupine. Ak si osoba týmto spôsobom vyberie konkrétnu extré-
mistickú skupinu, jej dôvody sú zvyčajne ideologickej povahy.

• Sociálny nábor. Z pohľadu jednotlivca stále prebieha aktívne hľadanie, 
ale je to skôr hľadanie zmyslu a sociálneho začlenenia. Rozdiel oproti zá-
mernému náboru je v tom, že jednotlivec nehľadá konkrétnu extrémistickú 
skupinu. Jednotlivec si nie je vedomý skutočnej povahy organizácie. Hľadá 
riešenie a ako sa postupne stáva súčasťou skupiny, začína veriť, že členstvo 
v tejto organizácii je tým riešením, ktoré hľadá. Ideologické motívy tu majú 
menší význam, najmä na začiatku náborového procesu.

• Nábor rovesníkov, čo znamená, že jednotlivec je vovedený do extrémis-
tickej skupiny inými osobami, často rodinou alebo priateľmi - rovesníkmi, 
ako ich nazývame - ktorí už sú jej členmi. Jednotlivec sa ešte stále zámerne 
stáva súčasťou skupiny, čo znamená, že vie, o čo skupine ide a čo zastáva. 
Pri neúmyselných formách náboru to tak nie je.

• Klasický nábor je neúmyselný, čo znamená, že jednotlivec netuší nič o 
skutočnej povahe extrémistickej skupiny. Je naverbovaný tretími stranami 
a postupne uvádzaný do ideológie organizácie alebo indoktrinovaný.

⁸

⁸  Tamtiež

poznámky
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 Sociálni pracovníci a pracovníčky s mládežou a odborníci na duševné 
zdravie (napríklad psychológovia a psychoterapeutky) úzko spolupracujú s 
mladými ľuďmi a často aj s ich rodinami. Ponúkajú im poradenstvo a podporu 
a budujú vzťahy založené na vzájomnej dôvere. Môžu si tiež ako prví všimnúť 
rôzne príznaky, ktoré naznačujú, že mladý človek je pod vplyvom extrémistic-
kých rovesníkov, ideológií alebo hnutí. 
 Domnievame sa, že títo odborníci by mali mať základné vedomosti o 
radikalizácii. Mali by tiež vedieť, na koho sa môžu obrátiť so žiadosťou o ďalšiu 
pomoc a ako spolupracovať s odborníkmi z iných oblastí, aby sa zabránilo 
radikalizácii mladých ľudí. Radikalizácia je komplexný spoločenský problém, 
ovplyvňuje blaho, bezpečnosť a ochranu jednotlivcov a ich rodín, komunít 
a spoločnosti ako celku. Preto by k nej mal pristupovať aj tím odborníkov z 
rôznych oblastí - jeho dôležitými členmi sú sociálni pracovníci, pracovníčky s 
mládežou a odborníci na duševné zdravie. 

 Problém radikalizácie a extrémizmu môže byť ohromujúci. Rôzne ide-
ológie, propaganda a náborové siete, násilie, zločiny a terorizmus - ako proti 
tomu bojovať alebo sa k tomu vôbec priblížiť? Našťastie v tom nie ste sami.
 Ak je osoba, s ktorou ste prišli do kontaktu na pracovisku, v počiatoč-
nom štádiu radikalizácie (pozri kapitolu o Moghaddamovom modeli schodiska 
k terorizmu), môžete sa v tomto štádiu obrátiť na špecializované organizácie 
 občianskej spoločnosti, ktoré môžu pomôcť posúdiť hrozbu v tejto situácii a 
odporučiť vhodné opatrenia. 
 Je možné, že takýto jedinec je na samom začiatku svojej cesty k radika-
lizácii a možno ho presvedčiť, aby ju opustil pomocou „mäkkých“ opatrení. V 
takom prípade je možné, že bude stačiť realizovať deradikalizačné opatrenia, 
ktoré zahŕňajú podporu prodemokratických a tolerantných postojov prostred-
níctvom zvyšovania akceptácie rozmanitosti potenciálnym budúcim radikálom, 
riešenia jeho nenávisti voči menšinám a realizácie vzdelávacích a kultúrnych 
aktivít. Dobrým riešením môže byť nadviazanie spolupráce s organizáciami 
etnických, náboženských a sociálnych spoločenstiev a ich zapojenie do prá-
ce s touto osobou. Môžete pozvať zástupcov týchto organizácií alebo skupín 
na svoje pracovisko, zorganizovať s nimi stretnutie, sprostredkovať kontakty a 
predstaviť sociálnu a kultúrnu rozmanitosť v praxi. Odporúčame kontaktovať 
múzeá alebo umelecké a kultúrne inštitúcie, do ktorých pôsobnosti patrí zvy-
šovanie povedomia o otázkach spojených s radikalizáciou. Môže ísť o miestnu 
inštitúciu, ktorá si pripomína obete totalitných ideológií (napríklad nacizmu). 

Čo môžete urobiť

Kto vás môže podporiť? Spolupráca s ďalšími 
odborníkmi - multiagentúrny prístup
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Nápomocná môže byť aj miestna knižnica, divadlo alebo komunitné centrum, 
ktorých činnosť môže zahŕňať vhodnú formu práce s osobou v ranom štádiu 
radikalizácie. 
 Špecializované organizácie občianskej spoločnosti vám môžu sprostred-
kovať kontakt aj s inými odborníkmi a praktickými pracovníkmi - väzenskými 
dozorcami, probačnými úradníčkami, vychovávateľmi, učiteľkami alebo poli-
cajtmi, ktorí majú skúsenosti s prácou s ľuďmi na začiatku ich cesty k radikali-
zácii. 
 Ak sa však vy alebo špecializovaná organizácia občianskej spoločnosti 
domnievate, že osoba, ktorej chcete pomôcť, je v procese radikalizácie pokro-
čilejšia - patrí k politickej organizácii tohto druhu, spáchala priestupky alebo 
trestné činy z nenávisti, je násilná v každodennom živote, nosí znaky súvisiace 
s politickým alebo náboženským radikalizmom alebo má tetovanie takéhoto 
charakteru, je možné, že bude potrebné prijať „tvrdé“ opatrenia. V takom prí-
pade je potrebné osloviť inštitúciu, ktorá bojuje proti trestným činom alebo 
im predchádza. V tomto prípade to bude polícia a prokuratúra a v prípade 
maloletých - pedagogická rada, centrá sociálnej starostlivosti a rodinné súdy. 
V najdrastickejších prípadoch, ako je vykonávanie alebo plánovanie teroristic-
kých aktivít, by sa mala zapojiť inštitúcia zodpovedná za vnútornú bezpečnosť 
vo vašej krajine.

Ako chrániť seba a svojich spolupracovníkov a 
spolupracovníčky?

 Niektorí silne zradikalizovaní ľudia môžu byť nebezpeční, pretože pevne 
veria, že zachraňujú svet a neváhajú použiť akékoľvek prostriedky vrátane ná-
silia a vrážd. Angažovanosť v extrémistických komunitách iných ľudí vo vašom 
okolí by ste nemali bagatelizovať, ani by ste ju nemali považovať za „fáz“", ktorá 
pominie. Extrémisti často žijú v „obliehanej pevnosti“ a cítia sa ohrození pozor-
nosťou akejkoľvek verejnej inštitúcie; sú obzvlášť náchylní na unáhlené a ná-
silné správanie. Preto je pri práci s takýmito ľuďmi obzvlášť dôležité udržiavať 
kontakt so špecializovanou inštitúciou a dbať na bezpečnosť svoju aj svojich 
spolupracovníkov. Keď sa s takýmito osobami stretnete na svojom pracovisku, 
predovšetkým: 

buďte opatrní a dodržiavajte zásadu obmedzenej dôvery;
oslovte špecializované inštitúcie a organizácie;
neprijímajte žiadne opatrenia bez toho, aby ste informovali svojich spo-
lupracovníkov a nadriadené;
neposkytujte radikálovi svoje osobné údaje, adresu ani iné kontaktné 
údaje.



Model Fathali 
Moghaddama: 

Schodisko 
k 

terorizmu  
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 Keď hovoríme o procese radikalizácie a možných opatreniach na zabrá-
nenie jej eskalácie, model, ktorý vypracoval Fathali Moghaddam, sa nám zdá 
byť najvhodnejší a najúčinnejší. Moghaddam je psychológ iránskeho pôvodu, 
odborník v oblasti kultúry a medziskupinových konfliktov, pričom sa zameria-
va najmä na psychológiu globalizácie, radikalizácie, ľudských práv a povinností 
a terorizmu. V súčasnosti pôsobí ako profesor na katedre psychológie a odbor-
ný pracovník centra Berkley.
 Model, ktorý navrhol v roku 2005, sa nazýva „Schodisko k terorizmu“ a 
opisuje metaforické schodisko, kde päť poschodí predstavuje rôzne fázy, kto-
rými človek prejde, kým sa dostane na najvyššie poschodie, ktorým je spácha-
nie teroristického činu. Moghaddam pri rozoberaní svojho modelu zdôrazňu-
je, že jeho hlavnou myšlienkou je, že „terorizmus možno najlepšie pochopiť 
prostredníctvom zamerania sa na psychologickú interpretáciu materiálnych 
podmienok a možností, ktoré sa javia ako dostupné na prekonanie vnímanej 
nespravodlivosti“⁹  . V Moghaddamovom modeli proces radikalizácie spočíva v 
prechode z jedného poschodia na druhé. Na každom poschodí sa nachádzajú 
dvere, ktoré sa môžu otvoriť alebo nie. Ľudia stúpajú na ďalšie poschodie, keď 
nevidia žiadnu inú legitímnu možnosť alebo voľbu, ktorá by sa im ponúkala 
alebo bola k dispozícii, aj keď to znamená spôsobenie škody sebe a iným¹⁰. 
 Model schodiska k terorizmu možno znázorniť pyramídovým diagra-
mom, čo znamená, že čím vyššie je poschodie, t. j. štádium radikalizácie, tým 
menej ľudí sa na ňom nachádza a tým menej možností majú k dispozícii. Len 
veľmi malá časť jednotlivcov na prízemí sa nakoniec dostane na najvyššie po-
schodie. Je dôležité si uvedomiť, že radikalizácia nevedie automaticky k násiliu 
alebo terorizmu¹¹  . 
 V ďalších kapitolách sa bližšie pozrieme na poschodia v Moghaddamo-
vom modeli a poskytneme odporúčania týkajúce sa opatrení a krokov, ktoré 
možno prijať, aby sa zabránilo mladým ľuďom vystupovať po týchto schodoch. 

⁹  Moghaddam, F. M. (2005), Schody k terorizmu: American Psychologist, 60(2), 161-169. (str. 161) in: "Vplyv na terorizmus" (v anglo-
saskom jazyku)

¹⁰ Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný prístup k radikalizácii, s. 4, https://
terratoolkit.eu/

¹¹ Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Massive Open Online Course, Cluster 
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¹² Tamże, s. 163.

¹³ Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný prístup k radika-
lizácii, strana 4, https://terratoolkit.eu/

¹⁴ Tamże, s. 10

 Najnižšie poschodie, teda prízemie, obývajú stovky miliónov ľudí, ktorí 
majú jednu spoločnú črtu: negatívnu psychologickú interpretáciu svojich ma-
teriálnych podmienok. Ľudia na prízemí zažívajú pocity hanby alebo frustrácie, 
majú pocit, že sa s nimi zaobchádza nespravodlivo. Treba poznamenať, že ide 
o vnímanie nespravodlivosti a nespravodlivého zaobchádzania, o to, ako títo 
ľudia vnímajú svoju vlastnú situáciu. Jednotlivec, ktorý žije v extrémne chu-
dobných alebo neľudských podmienkach, môže byť úplne spokojný a necítiť 
sa ukrátený, zatiaľ čo iný človek žijúci v relatívne pohodlných podmienkach sa 
môže cítiť veľmi nespravodlivo¹²  . Ak má niekto pocit, že on a jeho ľudia z etnic-
kej, náboženskej, politickej alebo dokonca profesijnej skupiny nemajú rovnaké 
výhody ako príslušníci iných skupín, tento pocit nespravodlivého zaobchádza-
nia môže rásť a povzbudiť niektorých jednotlivcov, aby v procese radikalizácie 
postúpili do prvého poschodia. Dôležitý je aj nedostatok pocitu, že človek má 
možnosti pozitívne ovplyvniť alebo zmeniť svoju situáciu dostupnými legitím-
nymi prostriedkami¹³.

V tejto fáze procesu radikalizácie môže jednotlivec¹⁴: 

Prízemie: riziko a odolnosť#1

byť zradikalizovať extrémistickými skupinami, ktoré ponúkajú jasný 
zmysel pre identitu, súbor pravidiel, ako sa správať a obliekať, aké 
názory prijať a akú hudbu počúvať. Hľadanie identity a pocitu spolu-
patričnosti je v období dospievania univerzálne, spolupatričnosť spĺňa 
základnú emocionálnu potrebu pridať sa k členom skupiny a byť nimi 
akceptovaný. Preto sa mladí ľudia, ktorí majú pocit, že tieto potreby nie 
sú uspokojené, môžu obrátiť na alternatívne skupiny. 

sa dostať pod vplyv svojich rovesníkov, priateľov alebo rodinných prís-
lušníkov, ktorí sympatizujú s radikalizovanými skupinami alebo hnutia-
mi alebo už sú ich členmi. Vplyv ľudí, ktorým dospievajúci dôverujú a sú 
im blízki, je zvyčajne silnejší. 

zažívať skutočnú alebo domnelú diskrimináciu alebo nespravodlivé 
zaobchádzanie. Tieto pojmy sú pri práci s radikalizáciou na prízemí 
schodiska kľúčové. Ak mladý človek zažil rasizmus alebo videl, že sa inej 
etnickej, náboženskej, sociálnej alebo politickej skupine dostalo pred-
nostného zaobchádzania, pravdepodobne bude cítiť nevôľu. Ak nemô-
že nájsť alebo mu nie je ponúknuté legitímne riešenie na nápravu tejto 
situácie a nápravu (aj vnímanej) ujmy, ktorá mu bola spôsobená, môžu 
hľadať riešenia a spôsoby, ako svoju nevôľu ventilovať mimo svojich 
obvyklých skupín a sietí priateľov, a pri tomto hľadaní naraziť na radi-
kalizované hnutia. 
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 Útechu a porozumenie hľadá v iných skupinách, ktoré mu poskytujú   
 ochranu a silnú skupinovú identitu, najmä ak sa cíti sociálne izolovaný,  
 introvertnejší, je šikanovaný alebo ponižovaný a nemá veľa priateľov,   
 ktorí by ho mohli podporiť. 
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¹⁵ Na základe: Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný 
prístup k radikalizácii, https://terratoolkit.eu/

 Niektorí mladí ľudia, ktorí majú pocit, že nemôžu ovplyvniť svoju situ-
áciu legitímnymi prostriedkami, môžu byť nútení postúpiť na prvé poschodie. 
Moghaddam vysvetlil tento prvý krok na ceste radikalizácie s odkazom na „vní-
mané možnosti boja proti nespravodlivému zaobchádzaniu“. Pocity frustrácie 
môžu skutočne viesť ľudí k tomu, aby preskúmali iné možnosti boja proti ne-
spravodlivosti. Môžu mať pocit, že ich konanie nie je dostatočne účinné v boji 
proti diskriminácii, ktorú zažívajú, čo ich môže urobiť náchylnými na radikálne 
myšlienky, čo ich podnieti k tomu, aby vystúpili po schodoch. Takto ich priťa-
hujú skupiny, ktoré poskytujú pocit, že sa proti diskriminácii podniká akcia. Ak 
rodinní príslušníci alebo odborníci nezasiahnu, proces môže rýchlo eskalovať 
smerom k hľadaniu odpovedí v extrémistických a radikálnych ideológiách.

V tejto fáze procesu radikalizácie môže jednotlivec¹⁵  :

Prvé poschodie: práca s mladými ľuďmi, ktorí 
prejavujú sympatie k radikálnym myšlienkam 

#2

mať tendenciu pripisovať svoje neúspechy pri plnení cieľov alebo am-
bícií nie okolnostiam alebo osobným nedostatkom, ale diskriminácii.

Začína strácať dôveru v autority (škola, polícia, vláda atď.).

Stále viac si uvedomuje skupinové identity a začnite používať príbeh 
„my verzus oni“, stotožňuje sa s jednou skupinou a stavia ju proti inej 
skupine.

Pri hľadaní jasnej a silnej identity sa stáva obzvlášť citlivý na vonkaj-
šie vplyvy a myšlienky nových priateľov a skupín, ktoré zdieľajú jeho 
dojmy z nespravodlivosti a nespravodlivého zaobchádzania a navrhujú 
alternatívne a účinné riešenia na odstránenie týchto nespravodlivostí. 
V tomto štádiu sa môže prejaviť záujem o novú skupinu rovesníkov a 
určité jemné zmeny vo vzhľade jednotlivca.
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¹⁶ Moghaddam, F. M. (2005). Schody k terorizmu: A Psychological Exploration. American Psychologist, 60(2), 161-
169. (Strana 164-165) in: Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B.,Massive Open Online Course "Cognitive biases in 
the radicalization process", Cluster 2 Session 1, 2021 

¹⁷ Na základe: Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný 
prístup k radikalizácii, s. 10, https://terratoolkit.eu/

 Druhé poschodie sa nazýva „premiestnenie agresie“. To znamená, že 
ľudia, ktorí sa nachádzajú na tomto poschodí, pociťujú hnev a nenávisť voči 
konkrétnemu nepriateľovi, o ktorom sú presvedčení, že je príčinou ich pocitu 
nespravodlivosti. Môže to byť krajina, rasa, náboženstvo alebo akýkoľvek sub-
jekt, ktorý považujú za zodpovedného za svoju zlú situáciu¹⁶. 
 Na druhom poschodí majú niektorí jednotlivci pocit, že „nespravodli-
vosť“, ktorú zažívajú, sa nedá napraviť legitímnymi prostriedkami, a toto vní-
manie tvorí základ novej morálky. Tu sa u človeka rozvíja záujem o radikálnu 
ideológiu a riešenia. V skutočnosti je to ešte relatívne neškodné, kým sa neob-
javí radikálna skupina a ponuka sa nestretne s dopytom. Keď sa človek začne 
zaoberať extrémistickou morálkou, vystupuje na tretie poschodie.

Na druhom poschodí môže jednotlivec¹⁷  : 

Druhé poschodie: Čo keď si budú hľadať 
radikálnu skupinu, ku ktorej by sa pridali?

#3

Zmeniť svoj vzhľad vrátane oblečenia, vlasov, tetovania, zobrazovať 
rôzne vzory.

Zmeniť ich identitu, niekedy dokonca aj meno.

Zmeniť svoje správanie, napríklad prestať fajčiť alebo piť, zmeniť stravu, 
vynechať vyučovanie alebo sa zúčastniť na politických podujatiach, ako 
sú demonštrácie.

Zmeniť rovesnícku skupinu. Inými slovami, začne tráviť menej času so 
svojimi predchádzajúcimi kamarátmi a menej času venovať činnostiam, 
na ktoré bol zvyknutý. Namiesto toho si vytvorí novú skupinu priateľov 
pozostávajúcu z členov radikálnej skupiny. 

Správa sa voči členom inej skupiny ohrozujúcim spôsobom. 

Má zvýšený pocit hnevu voči spoločnosti.

Zhoršuje sa výkon v škole.
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¹⁸ Moghaddam, F. M. (2005), Schody k terorizmu: American Psychologist, 60(2), 161-169. (s. 165) in: "Vplyv na tero-
rizmus" (v anglosaskom jazyku)

¹⁹ Na základe: Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný 
prístup k radikalizácii, https://terratoolkit.eu/

 Tretie poschodie sa nazýva „morálna angažovanosť“. O teroristických 
skupinách sa hovorí, že sú morálne neangažované, a to najmä pre ich ochotu 
páchať násilné činy na obyvateľstve. Z pohľadu zasväteného človeka sú však 
tieto skupiny morálne angažované a za morálne neangažovaných považujú zá-
stupcov vlády. Členovia sú presviedčaní, aby sa zaviazali k morálke teroristic-
kej skupiny prostredníctvom rôznych taktík, ako je izolácia, afiliácia, utajenie a 
strach. Štúdie odhaľujú, že počas procesu náboru jednotlivec naďalej paralelne 
žije svoj „normálny život“, avšak jeho cieľom je rozvíjať svoj život v skupine v 
utajení. Keď sa ľudia skutočne stanú členmi teroristickej skupiny, vstupujú do 
štvrtého poschodia¹⁸. 

V tejto fáze radikalizácie môže jednotlivec¹⁹  : 

Tretie poschodie: Ak sa začlenia do radikálnej 
skupiny

#4

mať pocit, že násilie ako prostriedok riešenia nespravodlivosti v spoloč-
nosti je legitímne.

vnucovať ostatným skupinové pravidlá alebo napádať ľudí mimo svojej 
skupiny, ktorí nedodržiavajú odporúčané správanie.

Zúčastňovať sa tajných stretnutí.

Vlastniť propagandistické materiály.

Stávať sa čoraz nenávistnejšími voči ľuďom, ktorí nezdieľajú jeho názo-
ry.

Terorizovať ostatných členov skupiny, ktorí majú v úmysle skupinu 
opustiť.

Pomaly znižuje svoju prítomnosť v škole alebo účasť na iných štandar-
dizovaných aktivitách v dôsledku väčšej prítomnosti v živote zradikali-
zovanej skupiny.
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²⁰ Moghaddam, F. M. (2005), Schody k terorizmu: American Psychologist, 60(2), 161-169. (s. 166) in: "Vplyv na tero-
rizmus" (v anglosaskom jazyku)

²¹ Tamtiež.

²² Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný prístup k radika-
lizácii, s. 4, https://terratoolkit.eu/

²³   Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), 2021), Cognitive biases in the radicalization process, Massive 
Open Online Course, Cluster 2 Session 1.

²⁴ Na základe: Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný prí-
stup k radikalizácii, s. 4, https://terratoolkit.eu/

 Podľa Moghaddáma, keď jednotlivec postúpi do štvrtého poschodia, 
dochádza k „upevneniu kategorického myslenia a vnímania legitimity teroris-
tickej organizácie“. Z tohto poschodia už v skutočnosti nie je cesty späť, alebo 
ako hovorí Moghaddam: „existuje len malá alebo žiadna šanca odísť živý“²⁰ . 
V tejto fáze zradikalizovaný jedinec funguje ako člen teroristickej skupiny, kto-
rá mu dáva pocit zmyslu a príslušnosti spolu s potrebnou podporou. Takíto 
jednotlivci sú plne oddaní extrémistickej organizácii a zvnútornili si jej systém 
viery a zvyčajne aj myslenie „my vs. oni“, ktoré je pre takéto systémy charak-
teristické. „Organizácia je vnímaná ako spravodlivý prostriedok na dosiahnu-
tie ideálneho cieľa“²¹ . V prípade samovytvorených teroristických jednotliv-
cov, ktorí konajú sami a v malých skupinách, sa ich správanie často posilňuje 
prostredníctvom internetu. Toto posilňovanie sa udržiava aj prostredníctvom 
„paralelného vesmíru“, ktorý vytvára teroristický jednotlivec, vesmíru, ktorý je 
úplne utajený a ktorý považuje majoritnú spoločnosť za zlo a oprávnený cieľ 
teroristických útokov²²  . 
 Piate a posledné poschodie sa nazýva „teroristický čin a obchádzanie 
brzdiacich mechanizmov“ a práve tu sa páchajú teroristické činy. K typickým 
znakom definície teroristického činu patrí, že ide o násilie zamerané na civilné 
obyvateľstvo. Moghaddam nastoľuje otázku, ktorú si v tejto chvíli pravdepo-
dobne kladieme všetci: ako môže byť jednotlivec schopný zabiť nevinného civi-
listu? Nemajú žiadnu morálku? Nezačnú o sebe pochybovať, keď uvidia nevin-
ného človeka, ktorý prosí o život? Je známe, že keď obeť plače, prosí, prosí alebo 
nadviaže očný kontakt, môže to u útočníka spustiť tzv. brzdiace mechanizmy, 
ktoré môžu spôsobiť, že si to rozmyslí. Ide o mechanizmy, ktoré sa vyvinuli na 
obmedzenie agresivity ľudí alebo zvierat voči sebe navzájom. Teroristi sú však, 
žiaľ, vycvičení tak, aby tieto mechanizmy obchádzali. Kľúčovým faktorom, ktorý 
im má zabrániť aktivácii inhibičných mechanizmov, je psychologický odstup od 
ľudí, na ktorých plánujú zaútočiť. Civilisti sú systematicky kategorizovaní ako 
súčasť inej skupiny ľudí (outgroup), takže sú vnímaní ako nepriateľ a rozdiely 
medzi vlastnou skupinou a touto inou skupinou sú zveličované. Tento psycho-
logický odstup znižuje pravdepodobnosť, že teroristi budú cítiť súcit so svojimi 
obeťami²³.

V tejto fáze procesu radikalizácie môže jednotlivec²⁴ :

Štvrté a piate poschodie: Ak sa zmenia na 
tvrdých radikálov

#5
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²⁵ Tamtiež.

Veriť, že použitie násilia na riešenie nespravodlivosti v spoločnosti je 
legitímne, a otvorene to povedať. 

Vnucovať ostatným pravidlá skupiny alebo vyzývať nečlenov skupiny, 
aby sa prispôsobili správaniu, ktoré skupina navrhuje.

Zúčastňovať sa na uzavretých zasadnutiach.

Vlastniť propagandistický materiál.

Stať sa extrémnejším v prejavoch nenávisti voči tým, ktorí nezdieľajú 
jeho názory.

Vyhrážať sa ostatným členom skupiny, ktorí sa pokúšajú opustiť skupi-
nu.

Byť menej prítomný a viditeľný v škole alebo na iných organizovaných 
aktivitách v dôsledku teraz extrémneho spojenia s radikálnou skupi-
nou.

Zanechať extrémnejší „vzhľad“ v snahe splynúť s rovesníkmi, aby uni-
kol pozornosti pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní a iných 
profesijných skupín.

Privádzať a školiť nových členov skupiny.

Vykonávať skutočné prípravy na útok, zhromažďovať zásoby, vykonávať 
prieskum.

Vypracovať písomný alebo video materiál o svojich zámeroch.

 V modeli schodiska zohráva proces mentálnej radikalizácie dôležitejšiu 
úlohu v prvých poschodiach, zatiaľ čo vplyv extrémistickej skupiny a samot-
ný proces náboru sa postupne stávajú dôležitejšími, keď jednotlivec stúpa po 
schodisku vyššie. Ďalšou dôležitou vecou, ktorú nemožno dostatočne zdôraz-
niť, je, že na prízemí sa nachádzajú milióny ľudí, zatiaľ čo až na najvyššie po-
schodie postupuje len veľmi malá menšina. Je to spôsobené súhrou rôznych 
faktorov, ktoré sme už opísali pri rozoberaní komplexného fenoménu radikali-
zácie²⁵  . 



Vseobecneé 
odporucania
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²⁶ Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný prístup k radika-

lizácii, s. 11, https://terratoolkit.eu/  

²⁷  Sarma K. M. (2018), RAN ISSUE PAPER Multi-agency working and preventing violent extremism I, Radicalisation Aware-

ness Network, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awa-

reness_network/ran-papers/docs/multi-agency-working-preventing-violent-extremism-042018_en.pdf 

 Nižšie uvádzame súbor odporúčaní týkajúcich sa toho, na čo by sa 
mohli zamerať sociálni pracovníci a pracovníčky s mládežou alebo odborníci 
na duševné zdravie pri práci s mladými ľuďmi v rôznych štádiách radikalizá-
cie. Tu uvedené odporúčania vychádzajú z odporúčaní, ktoré poskytli autori a 
autorky už spomínaného súboru nástrojov Terra²⁶  , a sú doplnené o niekoľko 
odporúčaní od skupiny maďarských sociálnych pracovníkov, ktorí prispeli k to-
muto materiálu. 

Poskytnite podporu pri vytváraní silnejšej pozitívnej identity mladého 
človeka. Môže to spočívať v podporovaní ich záujmu o koníčky a v po-
moci pri rozvíjaní ich talentu. Športové, umelecké alebo hudobné na-
danie môže poskytnúť pozitívnu identitu a potenciálnu sociálnu skupi-
nu. Ak môžete, aktívne podporujte rozvoj týchto schopností, napríklad 
navrhnutím vstupu do športovej skupiny, nadviazaním kontaktu so 
vzorom alebo jednoducho prejavením záujmu.

Udržujte kontakt a otvorený dialóg so zraniteľnou mladou osobou. 
Snažte sa budovať dôveru a v prípade potreby ponúknite podporu a 
radu. 

Uvedomte si, že mladý človek, ktorý má sociálne alebo rodinné väz-
by na radikalizovanú skupinu, je vystavený vyššiemu riziku, že sa sám 
zradikalizuje. Pozorne sledujte ich rodinnú a sociálnu situáciu a podľa 
možnosti s nimi o nej diskutujte a vytvorte im bezpečný priestor, aby 
sa mohli podeliť o svoje skúsenosti. Vnímajte ich skúsenosti ako oblasť 
odborných znalostí, konzultujte s nimi o nich. 

Ak je to možné, prediskutujte tento prípad s ďalšími odborníkmi - iný-
mi sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami s mládežou, psychológmi a 
psychoterapeutkami, učiteľkami a pracovníkmi orgánov činných v trest-
nom konaní. Spolupráca s ďalšími relevantnými odborníkmi v rámci 
práce viacerých agentúr je uznávaná ako cenný prístup k riešeniu kom-
plexných problémov, ako je radikalizácia mladých ľudí²⁷  . 

Proaktívne reagujte na všetky správy o rasizme alebo diskriminácii. 
Najskôr s osobou, ktorá to nahlásila, preskúmajte túto skúsenosť. Je to 
skutočné? Alebo osoba mylne pripísala negatívnu skúsenosť rasizmu, 
hoci v skutočnosti jednoducho okolnosti neboli v jej prospech? V tomto 
prípade je nevyhnutné poukázať na rozdiel medzi skutočnou a vníma-
nou diskrimináciou. Aj v týchto prípadoch diskutujte s ostatnými členmi 
komunity a dostupnou skupinou viacerých organizácií a agentúr.
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²⁸ Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., (2021), Cognitive biases in the radicalization process, Massive Open 

Online Course, Cluster 2 Session 1.

²⁹ Young H., Holsappel J., Rooze M., de Wolf A., Russel J., Hasan U., (2014), TerRa Toolkit. Komunitný prístup k radika-

lizácii, s. 13, https://terratoolkit.eu/  

V prípadoch, keď súhlasíte s tým, že došlo k diskriminácii, dajte osobe, 
ktorá to oznámila, jasne najavo, že existujú legitímne prostriedky na 
nápravu situácie a vyrovnanie rovnováhy, a uistite sa, že sa použijú. 
Ľudia, ktorí zažili diskrimináciu, majú niekedy tendenciu cítiť, že nega-
tívne emócie vyjadrené osobou, ktorá ich diskriminovala, sú spoločné 
pre celú ich sociálnu skupinu. Uistite sa, že zdôrazníte, že diskriminácia, 
ktorú zažili, v žiadnom prípade nepredstavuje všeobecný spoločenský 
názor, ale je to konanie a názor len jedného jednotlivca. Uistite sa, že 
cítia podporu a sú vypočutí.

Poskytnite prístup k legitímnym prostriedkom na riešenie oprávnenej 
alebo vnímanej nespravodlivosti, ktorú mladí ľudia zažívajú. Ako je vy-
svetlené v našom bezplatnom online kurze²⁸ , ľudia, ktorí idú do prvého 
poschodia, sú tí, ktorí chcú čeliť tejto vnímanej nespravodlivosti. Hľa-
dajú potenciálne spôsoby, ako zlepšiť svoju situáciu tým, že stúpajú 
po schodoch. Existuje dôležitá myšlienka, ktorá môže byť mimoriadne 
cenná pri prevencii a boji proti radikalizácii a extrémizmu: ako spoloč-
nosť alebo vláda by sme mohli jednotlivcom otvoriť metaforické dvere 
a pomôcť im konštruktívne sa vyrovnať s vnímanou alebo skutočnou 
diskrimináciou a nespravodlivým zaobchádzaním. Táto podpora by im 
mohla zabrániť v hľadaní alternatívnych a prípadne nebezpečných spô-
sobov riešenia pocitu frustrácie a bezmocnosti, ako je napríklad prijatie 
alebo použitie násilia.

Ako môžeme zabrániť tomu, aby sa ľudia cítili nespravodlivo? Moghad-
dam navrhol dve riešenia: 

Poskytnúť možnosti osobnej mobility: pomôcť ľuďom uveriť, 
že môžu dosiahnuť lepšie sociálne postavenie tým, že im po-
skytneme možnosti postúpiť na vyššom stupni sociálneho reb-
ríčka a zlepšiť ich podmienky. 

Poskytnite im možnosť zúčastňovať sa na zmysluplných a in-
kluzívnych rozhodovacích procesoch s cieľom pozitívne ovplyv-
niť situáciu ich skupiny alebo činnosti s právnymi dôsledkami. 
Ak má jednotlivec pocit, že môže očakávať, že bude skutočne 
vypočutý a aktívne zapojený do formovania svojich životných 
príležitostí, pravdepodobne bude viac podporovať zavedené 
autority a bude menej náchylný hľadať protispoločenské rie-
šenia svojich problémov²⁹.  
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³⁰  https://www.streetfootballworld.org/football3/#home 

Okrem toho je dôležité pracovať na zlepšení schopnosti kritického mys-
lenia mladých ľudí, aby sa zabránilo ich manipulácii radikálnymi názor-
mi.

Ak je niekto už na ceste k radikalizácii alebo mu to hrozí, môže byť uži-
točné aj stretnutie s niekým, kto už prešiel procesom deradikalizácie 
(napr. s pracovníkom, ktorý opustil extrémistickú skupinu, alebo od-
borníčkou). 

Pomôcť by mohlo aj poskytnutie príležitosti stretnúť sa s členmi skupiny, 
voči ktorej má jednotlivec predsudky. Tieto stretnutia by mali byť dobre 
zorganizované a mohli by mať rôzne formy, napríklad živá knižnica (po-
zri jednu z aktivít nižšie v tomto materiáli) alebo umelecké, kultúrne a 
športové podujatia. Napríklad futbalové turnaje sú skvelým spôsobom, 
ako spojiť ľudí z rôznych sociálnych skupín, najmä ak sa kladie dôraz na 
fair play. Príkladom toho, ako možno medzi účastníkmi podporovať fair 
play, je metodika Football3³⁰.  Využívanie športu ako nástroja preven-
cie radikalizácie sa pri práci s mladými ľuďmi veľmi odporúča. 

Organizovanie školení o citlivosti a medzikultúrnej spolupráci pre mla-
dých ľudí môže podporiť proces deradikalizácie v počiatočných fázach 
radikalizácie. 

Čím viac sa osoba radikalizuje, tým viac je potrebná individuálna práca 
a skupinové aktivity sa stávajú menej účinnými. V pokročilých štádiách 
radikalizácie je nevyhnutné zapojiť odborníkov.

Na to, aby sme jednotlivcovi pomohli prelomiť cyklus radikalizácie, je 
dôležité zapojiť do ponúkaného systému podpory aj iného mladého 
človeka, s ktorým by sa mohol stotožniť.

Je tiež prospešné, ak má mladý človek vzor, ku ktorému vzhliada. Môže 
to byť osoba z rovnakého kultúrneho alebo náboženského prostredia 
(napr. imám) alebo referenčná osoba, ktorej mladý človek dôveruje a 
ktorú rešpektuje (sociálna pracovníčka, futbalový tréner, členovia rodi-
ny, priatelia a podobne).

Užitočné sú aj umelecké aktivity, napríklad kreslenie alebo divadelná 
pedagogika. Napríklad ukázanie scény s ľuďmi, ktorí sú veľmi ideologic-
ky angažovaní, a požiadanie, aby urobili paralelu s vlastným konaním, 
by mohlo byť spôsobom, ako prinútiť mladých ľudí uvedomiť si váhu 
svojho konania.  
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 Vzhľadom na skutočnosť, že zradikalizovaný jedinec je zvyčajne obeťou 
(spoločenských procesov, vplyvu iných osôb, ťažkých finančných a rodinných 
podmienok atď.) a zároveň páchateľom (ktorý sa uchyľuje k násiliu a hlása ho, 
pácha priestupky a trestné činy), exit stratégie sú obzvlášť dôležité. Ide o mul-
tiinštitucionálne, multiorganizačné a mnohostranné sociálne aktivity zamera-
né na jednotlivcov a skupiny prechádzajúce procesom radikalizácie. Ich cieľom 
je poskytnúť takýmto jednotlivcom alebo skupinám možnosť zanechať extré-
mistické aktivity a podporiť ich v tomto procese tak, aby sa nakoniec dokázali 
vrátiť do spoločnosti a dodržiavať spoločenské normy.
 Typická stratégia EXIT poskytuje individuálnu a cielenú podporu tým, 
ktorí chcú opustiť napríklad neonacistickú komunitu. Často sa im ponúka mož-
nosť spolupracovať s odborníkom (ktorý môže byť v prípade potreby k dispo-
zícii 24 hodín denne) a poskytuje sa im pomoc pri kontaktovaní štátnych orgá-
nov a inštitúcií. Pracovníci Exit spolupracujú s prenajímateľmi bytov, políciou a 
sociálnymi službami a ponúkajú podporu rodinám a blízkym osôb, ktoré chcú 
opustiť extrémistické komunity.  Aktivity sú prispôsobené situácii konkrétneho 
klienta, ale zvyčajne sa zameriavajú na budovanie novej identity takejto osoby, 
ktorá nie je spojená s radikalizovanou komunitou. Tieto aktivity môžu zahŕňať 
psychologický a pracovný výcvik, ale aj praktické činnosti, ako je odstraňovanie 
extrémistických tetovaní, kontakt s úradmi atď. Trvanie práce závisí od situ-
ácie. Zvyčajne trvá niekoľko mesiacov až niekoľko rokov. Niektorí ľudia, ktorí 
opustili zradikalizované komunity vďaka programom EXIT, sa sami stali vycho-
vávateľmi a pomáhajú iným na tejto ceste, pričom využívajú vlastné skúsenosti 
a hlboké pochopenie tohto procesu. Podobné kroky možno podniknúť aj v prí-
pade tých, ktorí chcú opustiť gangy a zločinecké siete. 
 

Deradikalizácia alebo stratégie „EXIT“

Je veľmi dôležité vedieť odhaliť, kedy je potrebné s radikalizovaným jed-
notlivcom, ktorý ubližuje svojim rovesníkom, pracovať s podporou orgá-
nov, napríklad pracovníkov orgánov činných v trestnom konaní. 

Dôležité je tiež pomôcť mladým ľuďom rozvíjať kritické myslenie a me-
diálnu gramotnosť, aby boli odolnejší voči online manipulácii, falošným 
správam, konšpiračným teóriám atď. Učenie mladých ľudí o kognitív-
nych skresleniach a ich úlohe pri radikalizácii je jedným z dôležitých prv-
kov budovania ich odolnosti voči extrémizmu online a offline.



Pripadoveé studie
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³¹ Meno bolo zmenené z dôvodu ochrany súkromia chlapca.

 
David, dvanásťročný študent v Maďarsku #1

 V roku 2012 sa okresný súd na základe žiadosti podanej orgánom soci-
álnoprávnej ochrany detí obrátil na sociálneho pracovníka a požiadal ho, aby 
preskúmal životné podmienky, duševný stav a príjem rodičov dospievajúceho 
Davida³¹ . Sociálna pracovníčka, ktorá bola príslušníčkou rómskej komunity, 
nám vyrozprávala nasledujúci príbeh:

 "Davidovi rodičia sa v tom čase rozvádzali a chlapec žil s mat-
kou na vidieku. Jeho otec žil v meste blízko Balatonu. Súd požiadal o 
preskúmanie chlapcovej situácie z dôvodu boja o opatrovníctvo.

 Najprv som kontaktovala Davidovu matku, ktorá už mala nový 
milenecký vzťah a spolu s Davidom žila s jej novým priateľom v jeho 
dome. Matka povedala, že jej manželstvo je veľmi zlé a chce sa z neho 
čo najskôr dostať. Jedného dňa si prenajala auto, zbalila si veci a po-
vedala Davidovi, aby nastúpil, lebo idú k zubárovi. Chlapec nechápal 
situáciu, prečo sú ich veci vo vozidle, ale nastúpil a čoskoro sa dozve-
del, že sa sťahujú k matkinmu novému priateľovi. Jeho matka už mala 
v novom meste novú prácu, pracovala ako predavačka a na čiastoč-
ný úväzok bola maďarskou country speváčkou. Dom, do ktorého sa 
nasťahovali, bol úplne v poriadku, mal nový nábytok, štyri izby, veľkú 
obývačku s kuchyňou. Napriek tomu sa v ňom David necítil dobre.

 David bol pomerne nízky, štíhly chlapec s krátkymi čiernymi 
vlasmi. Bol mimoriadne dobre vychovaný a zdvorilý, ale v jeho očiach 
som videla malého smutného chlapca. David mi povedal, že naozaj nie 
je fér, že ho jeho matka podviedla, aby sa presťahoval k jej priateľovi. 
Povedal, že jeho matka presne vedela, ako rád žije s otcom v tomto 
meste. Bolo tam veľa hospodárskych zvierat, mali polia, na ktorých 
si pestovali vlastnú zeleninu a nemuseli takmer nič kupovať v obcho-
doch. David sa tiež priznal, že matkinho nového priateľa osobne ne-
poznal, kým sa k nemu nasťahoval. Tínedžer mal pocit, že robí všetko, 
čo je v jeho silách, aby v novej škole uspel, ale cítil sa izolovaný. To ho 
však až tak veľmi neovplyvnilo, pretože zostal v kontakte so svojimi 
starými spolužiakmi prostredníctvom internetu, čo pre neho veľa zna-
menalo.
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³² Paravojenská organizácia krajne pravicového hnutia v Maďarsku (2007-2009).

³³ Paravojenská organizácia krajne pravicového hnutia v Maďarsku (2007-2009).

³⁴ V tom čase bola spáchaná séria vražedných zločinov z nenávisti voči Rómom.

 Rozhovor s Davidom sa uskutočnil v jeho izbe. Bol to veľmi ne-
formálny rozhovor až do chvíle, keď som na stene uvidel pripnuté veľ-
ké originálne tričko³²  Hnutia maďarskej gardy. V tom zlomku sekundy 
sa môj svet zastavil, nevedela som, čo mám robiť, čo mám povedať. 
Našťastie som sa dokázala upokojiť, takže chlapec si moje prekvape-
nie a rozpaky nevšimol. Snažila som sa rozhovor ukončiť v dobrom a 
povedal som mu, že nabudúce prídem s mojím kolegom.

 Po návšteve doma som zavolala pracovníčke rodinnej starostli-
vosti v Balatone (kde žil Davidov otec) a podelila som sa s ňou o svoje 
poznatky o chlapcovom prípade. Môj kolega povedal, že v mojej situá-
cii by bol tiež prekvapený, ale tínedžera pravdepodobne ovplyvnila ot-
cova láska k národu. Povedala som mu, že verím, že tričko je skutočný 
originálny kus, pravdepodobne kúpený na akcii Hnutia maďarskej gar-
dy. So spolupracovníkom sme diskutovali o tom, či sa pokúsi o tejto 
téme porozprávať s chlapcovým otcom.

 Bola som naozaj zmätená, pretože v tom čase sa šírila ideológia 
Maďarskej gardy a Hnutia za lepšie Maďarsko - Jobbiku³³ . Nemohla 
som sa ujať Davidovho prípadu, pretože sama som sa ako príslušníčka 
rómskej komunity necítila bezpečne³⁴ . Prípad som odovzdala svojmu 
kolegovi, ale zostala som s ním v kontakte a často sme o tomto prípa-
de diskutovali. 

 Môj kolega mi povedal, že David si nemyslí, že je niečo zlé na 
tom, že vlastní toto tričko, že symbolizuje dôležité veci v jeho živote. 
Môj kolega sa s Davidom rozprával o negatívnych účinkoch radikalizo-
vaného správania s Davidom. Chlapcovi rodičia boli obaja zapojení do 
boja o opatrovníctvo chlapca. Na pomoc s prípadom bolo prizvaných 
veľa odborníkov zo sociálnej práce a každý z nich dospel k záveru, že 
chlapec chce zostať s otcom a matkou. Urovnanie sporu o opatrovníc-
tvo trvalo dva roky. David zostal inteligentným a dobre vychovaným 
chlapcom. Počas týchto rokov sa môj kolega snažil Davida povzbu-
diť, aby sa držal ďalej od radikalizovaných skupín. Väčšinou sa mu to 
darilo. Opatrovníctvo nad Davidom bolo nakoniec zverené otcovi; na 
konci súdneho procesu sa však David stal diabetikom, čo bol pravde-
podobne dôsledok stresu vyvolaného psychologickými faktormi. Ne-
skôr som zistila, že David chodil študovať na poľnohospodársku školu, 
mal dobré známky a podarilo sa mu držať sa ďalej od extrémistických 
skupín.
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 Chcela by som zdôrazniť dve dôležité ponaučenia z tohto prí-
padu. Jedno z nich sa zhoduje s tým, čo povedal jeden z mojich vyso-
koškolských učiteľov: „Keď navštívite rodinu, dôkladne sa rozhliadnite. 
Je to skvelý spôsob, ako rodinu lepšie spoznať, a dáva vám to príleži-
tosť klásť otázky“, napríklad o plagátoch a iných predmetoch na stene 
a ich význame. V Davidovom prípade, ak by som sa pred rozhovorom s 
ním opýtala, či si môže prezrieť svoju izbu, nebola by som neskôr taká 
prekvapená, keď ma zaujalo tričko. Po tomto prípade som sa snažila 
venovať viac pozornosti drobným detailom.

 Ďalším dôležitým faktorom bola úprimnosť. Hoci som od prí-
padu odstúpila, môj kolega pokračoval v pravdivých a úprimných roz-
hovoroch s rodinou a chlapcom. Kládol veľmi konkrétne otázky, napr: 
Prečo je pre teba toto tričko dôležité? Aký máš z tejto skupiny úžitok?“
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³⁵ Meno bolo zmenené z dôvodu ochrany súkromia chlapca.

³⁶ Meno bolo zmenené z dôvodu ochrany súkromia žien.

Prvé poschodie: práca s mladými ľuďmi, ktorí 
prejavujú sympatie k radikálnym myšlienkam 

#2

 V roku 2018 sa opatrovnícky úrad obrátil na miestnu agentúru na ochra-
nu detí, pretože od polície zistil, že Adam³⁵  sa počas víkendovej párty dopus-
til vandalizmu. Keďže išlo o prípad maloletého, opatrovnícky úrad požiadal o 
pomoc dvoch sociálnych pracovníčok. Jedna z nich nám vyrozprávala Adamov 
príbeh.

 „Kontaktovali sme Adamovu rodinu, aby sme zistili, čo pres-
ne sa stalo, a posúdili chlapcovo prostredie a možné rizikové faktory. 
Tieto skutočnosti boli dôležité, pretože v prípade potreby sme mohli 
odporučiť ďalšie opatrenia, ktoré treba prijať (napr. náhradnú starost-
livosť), alebo sme mohli prípad uzavrieť, ak sa nevyskytli žiadne nega-
tívne faktory, ktoré by mali na dospievajúceho vplyv. 

 Rodina žila v dome na okraji mesta, vedľa vinohradov. Dom bol 
dvojpodlažný a mal tri izby. Adam a jeho matka boli doma, keď sme 
prišli. Matka nás čakala, ale Adamova tvár jasne ukazovala, že nie sme 
vítaní. Adam bol pomerne nízky a chudý. Vlasy mal vzadu a na oboch 
stranách hlavy ostrihané. Mal na sebe tmavé oblečenie - čierne úzke 
nohavice, čierny kožený opasok s obrázkom Veľkého Maďarska a biele 
tričko. Na nohách mal čierne čižmy s oceľovou špičkou a bielymi šnúr-
kami.

 Počas rozhovoru s Adamovou matkou Martou³⁶  sme sa do-
zvedeli, že rodina sa do Maďarska presťahovala z rumunského Erdé-
lyu pred piatimi rokmi. Matka mala ešte dve staršie deti. Jedno z nich 
malo 26 rokov a bolo vo väzení za ublíženie na zdraví s priťažujúcimi 
okolnosťami. Druhé dieťa, ktoré malo 23 rokov, malo dieťa, ktoré vy-
chovával druhý rodič. Krátky čas Marta vychovávala vnučku, ale táto 
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situácia spôsobila v dome veľké napätie, takže nakoniec sa o dieťa sta-
ral jeho otec. Martin manžel zomrel pred desiatimi rokmi a odvtedy 
vychovávala svoje deti sama. Jediným príjmom rodiny bol Martin plat, 
ktorý predstavoval 130 000 maďarských forintov (približne 350 eur), 
a prídavky na dieťa Adama, ktoré predstavovali 40 000 maďarských 
forintov (približne 110 eur).

 Životné podmienky rodiny boli skromné. Miestnosť na poscho-
dí domu bola rozdelená regálom s knihami, pričom na jednej strane 
bola Adamova izba a na druhej strane izba jeho matky. Keďže pod 
jednou strechou žili len oni dvaja, mohli sa do nej pohodlne zmestiť. 
Steny v Adamovej časti izby boli plné plagátov a odznakov s veľmi radi-
kálnymi heslami, napríklad plagát Veľkého Maďarska, Árpádove pruhy 
- heraldická a vexilologická konfigurácia.

 Marta nám povedala, že svojho syna púšťa na večierky len raz 
za mesiac, pretože bývajú mimo mesta, verejná doprava je zlá a v noci 
sa o neho bojí. Vedela o vandalizme a rozprávala sa o tom s Adamom 
a varovala ho, aby to už nerobil. Marta priznala, že vedela, že Adam sa 
už predtým na večierkoch dostal do problémov, a bála sa, že spôsobí 
ďalšie, vážnejšie problémy. Neustále ho varovala, aby o rómskej ko-
munite nehovoril negatívne, pretože v každej skupine a spoločnosti sú 
dobrí aj zlí ľudia.

 Adam vysvetlil, ako raz v noci po večierku, keď sa s priateľmi 
vracal domov, rozbil kontajner na odpad. Zdôraznil, že jeho priatelia 
sa na tomto čine nepodieľali. Na otázku, prečo to urobil, odpovedal 
len, že sa veľmi rozrušil, pretože na druhej strane ulice bola skupina 
niekoľkých Rómov. Adam povedal, že mu neublížili, len ho rozčúlila 
skutočnosť, že boli fyzicky príliš blízko neho.

 Počas pojednávania o starostlivosti o útulok a na konferencii 
o prípade, ktorá sa konala predtým, Marta rozprávala o všetkých uve-
dených situáciách rovnakým spôsobom. Adamova učiteľka v škole tiež 
vypovedala, že tínedžer od začiatku školského roka nosil „čudné“ ob-
lečenie, ale ona tomu nevenovala takú pozornosť. Ale po tom, ako sa 
na ňu obrátilo veľa ľudí (polícia, orgán sociálnoprávnej ochrany detí) 
v súvislosti s Adamovým správaním, si uvedomila, že oceľové topánky 
s bielymi šnúrkami jasne poukazujú na rasistické ideológie. Po tomto 
incidente učiteľka požiadala Adama, aby tento typ oblečenia a odzna-
kov v škole nenosil. Marta, Adamova matka, prosila svojho syna, aby 
sa vzdal týchto radikálnych názorov. Bola si však vedomá aj toho, že 
sa takto správal kvôli situácii v rodine - jeden z jeho súrodencov bol vo 
väzení a rodina sa rozpadala.
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 Orgán sociálnoprávnej ochrany detí rozhodol o umiestnení 
chlapca do útulku, ale s týmito podmienkami: Adam a jeho rodina 
budú musieť spolupracovať so systémom starostlivosti o deti a so 
všetkými odborníkmi zapojenými do jeho prípadu. Po pojednávaní sa 
s Adamom uskutočnili početné rozhovory v škole aj u neho doma.

 Predpokladali sme, že Adam bol zjavne rebel a na vyjadrenie 
svojho názoru si vybral extrémistickú ideológiu. Preto sme sa počas 
našich rozhovorov s ním snažili hľadať nové metódy, ktorými by mo-
hol vyjadriť svoju nespokojnosť so životom. Cieľom bolo nájsť u neho 
určité vlastnosti, ktoré by mu umožnili nájsť prijatie a pocit spolupat-
ričnosti s rovesníkmi, aby mal pocit, že môže pozitívne prispieť ku ko-
munite. Táto úloha pre nás nebola jednoduchá, pretože na začiatku 
Adam veľa odvrával, väčšinou bol podráždený z toho, že musí prejsť 
týmto procesom.

 Snažili sme sa zistiť, kto boli jeho priatelia a prečo sa s nimi stý-
kal, akú hudbu počúval, aké básne čítal atď. Zistili sme, že počúval pies-
ne a básne, ktoré nemali radikálny význam (Petőfi Sándor: Jednej noci 
doma³⁷ , Zanzibarské piesne³⁸ ). Tak sme ho požiadali, aby nakreslil 
kresbu spojenú s básňou. Boli sme veľmi prekvapení, keď nakreslil au-
tora básne a jeho matku a otca, o ktorých báseň bola. Povzbudili sme 
ho, aby nakreslil ďalšie kresby, a on nakreslil opäť autora básne s mat-
kou, ktorá ho objímala. Pochválili sme ho a poprosili sme ho, či by sme 
mohli kresby ukázať jeho učiteľke literatúry a kreslenia. Najprv bol voči 
tomu skeptický, pretože si myslel, že sa mu budú všetci posmievať, ale 
stal sa presný opak. Obaja učitelia mu dali výbornú známku. Potom sa 
stalo niečo veľmi zaujímavé - začal sa vzďaľovať od svojich kamarátov, 
s ktorými sa stretával a mali spoločné radikálne záujmy. Dohodli sme 
sa s Adamom, že jeho kresby ukážeme rómskym deťom a opýtame sa 
ich na ich názor, a potom sa o ne s Adamom podelíme. Spätná väzba 
od rómskych detí bola veľmi pozitívna. Adam o tom spočiatku trochu 
pochyboval, ale videli sme, že ho to potešilo.

 S Adamom sme pracovali asi pol roka. Počas tohto obdobia 
nemal žiadne problémy so zákonom a prestal nosiť do školy extrémis-
tické oblečenie. Jeho učitelia hovorili, že videli, ako sa zmenil; Adama 
bolo stále počuť hovoriť obscénne slová, hoci s oveľa menšou intenzi-
tou ako predtým. Jeho matka povedala, že viac pomáhal v domácnos-
ti, a keď išiel na večierok, vždy sa vrátil pred zákazom vychádzania.

 Domnievam sa, že všetky negatívne udalosti, ktoré sa stali v 
Adamovej rodine, spôsobili, že sa začal správať kvôli nedostatku po-

³⁷ Slávny maďarský básnik.

³⁸ Maďarská popová skupina.

poznámky
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zornosti zo strany členov rodiny. Keď sme s ním začali mať sedenia 
a povzbudzovali sme ho, aby si zvolil iný spôsob vyjadrovania, začal 
rozvíjať svoje sebavedomie. Vždy sme dávali spätnú väzbu jeho mat-
ke Marte, ktorá bola v Adamovom živote stálym zdrojom komplimen-
tov a neustále ho podporovala. Škola bola tiež otvorená Adamovým 
pozitívnym zmenám a podporovala ho v zdokonaľovaní jeho talentu 
(kreslenie). Adam našiel vo svojom živote určitú rovnováhu vďaka po-
zitívnej spätnej väzbe a podpore, ktorú dostával. Je možné, že jeho 
radikálne názory a správanie sa môžu znovu objaviť. Viem však len to, 
že objavil nový pohľad na život".

PRECOBIAS - Materiál pre sociálnych pracovníkov, pracovníčky s mládežou 
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Konflikt medzi dvoma rómskymi skupinami v 
škole

 Tento prípad sa stal v škole, kde väčšinu žiakov tvorili Rómovia. 
Zaujímavosťou bolo, že vznikol konflikt medzi maďarskými rómskymi 
žiakmi a rumunskými rómskymi žiakmi. Predsudky a stereotypy pre-
rástli do takého veľkého konfliktu, že musel zasiahnuť sociálny pracov-
ník. 

 Vzhľadom na to, že veľa študentov bolo ovplyvnených negatív-
nym prostredím, ako metóda riešenia problémov boli zvolené skupi-
nové aktivity. Jednou z použitých metód bola hra na mapovanie génov, 
pri ktorej sociálny pracovník povedal niekoľko jednoduchých výrokov 
a deti mali zdvihnúť ruky, ak boli výroky pre ne pravdivé. Vďaka tejto 
hre si obe skupiny uvedomili, že majú v skutočnosti veľa spoločného. 

 Sociálny pracovník zastávala názor, že tento typ hry by mohli 
hrať aj prváci (šesť a sedem rokov), len ju treba prispôsobiť ich veku a 
úrovni chápania. Ideálny počet účastníkov skupinovej aktivity je desať 
ľudí, pričom by mali byť aspoň dvaja (dospelí) učitelia alebo školitelia. 
Ak je konflikt veľmi násilný, a to slovne alebo fyzicky, deti, ktoré sú naj-
viac zodpovedné za jeho eskaláciu („výtržníci“), by mali byť odstránené 
zo situácie a mali by nasledovať individuálne sedenia s odborníkmi 
(napríklad so sociálnym pracovníkom). 
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Proces radikalizácie a deradikalizácie#4

 Dôležitá je aj schopnosť všímať si a poukazovať na pozitívne príklady 
odvrátenia od extrémistickej cesty a opätovného začlenenia do spoločnosti. To 
bol aj prípad. 

 „Teraz je nás málo a smejú sa nám, ale počkajme pár rokov a 
náš počet narastie zo sto na niekoľko tisíc,“ kričí cez megafón krátkovla-
sý muž. V skupine 150 až 200 ľudí sú Janusz Bryczkowski, Bolesław Tej-
kowski a Leszek Bubel. Je tu aj, mladý muž z Gorzówa Wielkopolského. 
So zatajeným dychom počúva vtedajších krajne pravicových lídrov a 
tlieska spolu s davom. Cíti tú silu. Je 11. november 1997. Centrum Var-
šavy.
 „Pochádzam z intelektuálnej rodiny, kde sme oslavovali litera-
túru a umenie a hostili umelcov,“ hovorí o sebe. „Detstvo som strávil 
na ihrisku s deťmi z robotníckych rodín a cítil som sa ako vyvrheľ. Tvr-
denie, že radikalizácia sa obmedzuje na nefunkčné rodiny, nie je prav-
divé. Bol som chlapec, ktorý sa zaujímal o knihy a grungeovú hudbu, z 
ktorého vyrástol neofašistický radikál.“
 Prvé skúsenosti s radikalizáciou získal od svojho staršieho spo-
luhráča: „Vysvetľoval fungovanie sveta veľmi jednoduchým spôsobom. 
Ukázal nám začínajúci kanál MTV, tenisky, bundy, autá, ktoré sme si, 
samozrejme, nemohli dovoliť. Pozerali sme na tie výrobky v televízii a 
začali sme sa pýtať, prečo ich nemôžeme mať aj my. Hľadajúc niekoho, 
na koho by to mohli zvaliť, mladí ľudia počúvali vodcov, ktorí hovorili: 
môže za to Európska únia, okrádajú nás. Môže za to bájny Žid z New 
Yorku, ktorý vládne bankám. Oni môžu za to, že nemáme prístup k 
materiálnym statkom.“
 Ako sa dostal von? Vďaka žene. „Keď sa stretnete s inými ľuďmi, 
môžete sa buď zradikalizovať - ako to bolo v mojom prípade, keď som 
prišiel do kontaktu so skinheadmi a futbalovými chuligánmi - alebo sa 
z toho dostať,“ hovorí dnes. „Mne sa podarilo z tej skupiny odísť vďaka 
láske. Moja vtedajšia priateľka vo mne videla niečo viac ako neofašis-

³²  Materiały wideo – dwa wywiady ze Staszkiem Czerczakiem można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.

com/watch?v=rHOpp8DzoQc oraz https://www.youtube.com/watch?v=yde2SmSTyEk 

poznámky
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poznámky

³⁹ Nezávislé antirasistické združenie so sídlom vo Varšave v Poľsku. Bojuje proti rasizmu, xenofóbii a netolerancii.

tické insígnie a dala mi ultimátum. Spomenul som si na hodnoty, ktoré 
som si priniesol z domova, a na úctu k blížnemu.“
 Nie každému sa však podarí z takejto komunity odísť. „Keď sle-
dujem životy svojich vtedajších kamarátov, vidím, že sú stále súčasťou 
hnutia a ešte viac sa zradikalizovali, vstúpili do politiky alebo sedia vo 
väzení,“ hovorí. „Trvalo mi viac ako desať rokov, kým som sa dokázal 
pozrieť na seba do zrkadla, priznať si, kým som bol, aké chyby som 
urobil, a prijať to,“ hovorí.
 Dnes organizuje stretnutia pre mladých ľudí a školí policajtov 
a učiteľov. Ako to začalo? „Stretol som sa so zosnulým Marcinom Kor-
nakom, zakladateľom združenia Nikdy viac“³⁹  hovorí. „Jeho nadšenie 
pre sociálne aktivity ma inšpirovalo. Povedal, že aj v meradle krajiny 
sú moje skúsenosti a ochota povedať, že netolerancia a extrémizmus 
sú zlé, dôležité a cenné. Povedal, že by som mal využiť svoju vášeň. 
Presvedčil ma, aby som otvorene hovoril o tom, čo som prežil. Teraz 
Marcin odišiel a ja pokračujem v jeho poslaní sám.“ 



Aktivity 
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 ‘MY A ONI’

#1

POPIS 

Preskúmať predsudky medzi 
skupinami, otvorene diskutovať 
o význame stereotypov, 
predsudkov, diskriminácie a 
podeliť sa o súvisiace osobné 
skúsenosti. 

Skupinová/individuálna aktivita

15+

3-15

 Účastníci a účastníčky sú rozdelení do štyroch malých skupín. Každá zo skupín 
dostane tému na diskusiu. Témy môže zadať inštruktor aktivity, ale skupina môže na-
vrhnúť aj vlastné. Odporúčané témy sú nasledovné:

Cvičenie #1

 Vedúci aktivity môže účastníkov požiadať, aby sa v malých skupinách zamysleli 
nad tým, čo znamená stereotyp, predsudok, diskriminácia, príslušnosť k skupine. Po 
piatich minútach sa môžu o svoje myšlienky podeliť s celou skupinou. Každý sa môže 
podeliť o svoje myšlienky, o čom hovoril. Ak majú nesprávne predstavy o význame 
slov, vedúci aktivity ich môže otázkami usmerniť, aby našli správne odpovede. Medzi-
tým môžu myšlienky napísať na flipchart (ale nie je to potrebné). Účastníkov možno 
požiadať, aby k definíciám uviedli aj príklady.

Príslušnosť k skupine
stereotypizácia
predsudky
diskriminácia

CIELE:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA

POČET ÚČASTNÍKOV:

60–90 minút

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
(2021). Cluster Four 
Session Two: In-group 
out-group bias, Online 
MOOC. 

flipchart, perá, papier, 
fixka

ČAS:

ZDROJE:

POTREBNÉ 
NÁSTROJE:



#1

46

PRECOBIAS - Materiál pre sociálnych pracovníkov, pracovníčky s mládežou 
a odborníkov a odborníčky v oblasti duševného zdravia

 Po objasnení významu vyššie uvedených slov môžete účastníkov požiadať, aby 
urobili individuálne cvičenie, v ktorom sa zamyslia nad nasledujúcimi otázkami a po-
kúsia sa na ne odpovedať:

 Skupinová aktivita sa končí kruhom reflexie, v ktorom sa môžete opýtať, čo sa 
naučili a čo bolo pre nich nové. 
 

 Po tom, ako si účastníci zapíšu svoje myšlienky, ich môžete požiadať, aby sa o 
ne podelili, ak chcú. Je dôležité, aby ste ich k tomu nenútili, pretože ide o citlivú tému. 
Dôležité je tiež, aby si uvedomili situácie, keď niekto nezapadá do stereotypu, a pode-
lili sa o svoje osobné skúsenosti.
Môže byť poučné venovať pozornosť tomu, aké argumenty každý účastník vnáša do 
diskusie.

Cvičenie #2

Do akých skupín sa cítite byť zaradení?
Ak patríte k nejakej skupine, je vaša skupina ovplyvnená nejakými stereotyp-
mi, predsudkami? Ak áno, aké to sú? Vzťahujú sa aj na vás?
Stali ste sa niekedy obeťou stereotypov alebo diskriminácie? Ak áno, čo sa 
stalo? Ak ste to urobili niekomu inému, čo sa stalo?
Predstavte si, že ste v diskriminovanom postavení/ v situácii, keď ľudia nerie-
šia stereotypy voči vám. Ako ste sa v týchto rolách cítili? (Toto pomáha rozvíjať 
emocionálne povedomie a účastníci môžu tieto pocity napísať na flipchart a 
diskutovať o nich).

Záver
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POPIS 

 V závislosti od skupiny sa prvá aktivita môže vykonávať aj samostatne, ak čle-
novia skupiny nemajú trpezlivosť alebo energiu hrať všetky tri hry za sebou. 

 Táto hra je zaujímavejšia a užitočnejšia, keď členovia a členky skupiny ne-
poznajú inštruktora aktivity osobne. Ak je to možné, inštruktor by mal s členmi skupi-
ny na začiatku sedenia komunikovať len minimálne. Skupina sa má posadiť do polkru-
hu a v rukách má mať pero a list papiera. Inštruktor sedí tvárou v tvár skupine a kladie 
jej nasledujúce otázky:

Cvičenie #1

Aký je váš prvý dojem zo mňa?
Aké vnútorné vlastnosti podľa vás mám?
Aké je moje rodinné zázemie?
Čo sa mi páči a čo nie?

#2

‘KTO SOM JA?’

Zvýšiť povedomie o predsudkoch 
medzi skupinami.

Skupinová/individuálna aktivita

Prvé cvičenie: 12+, druhé a tretie 
cvičenie: 16+ 
 
8-12

CIELE:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA

POČET ÚČASTNÍKOV:

15–20 minút

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
(2021). Cluster Four 
Session Two: In-group 
out-group bias, Online 
MOOC 

1 pero, papier, flipchart, 
projektor

ČAS:

ZDROJE:

POTREBNÉ 
NÁSTROJE:
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 Ak je to možné, tieto otázky by mali byť napísané na flipcharte. Účastníci musia 
napísať svoje odpovede na každú otázku na papier, ktorý majú pred sebou. Odpove-
de na tieto otázky by nemali trvať dlhšie ako päť minút. Počas cvičenia by sa členovia 
skupiny nemali medzi sebou rozprávať.
Po skončení sa hárky papiera premiešajú a účastníci majú minútu na to, aby si na-
vzájom prečítali svoje písomné dojmy. Dojmy tak zostanú anonymné, čo môže účast-
níkov uchrániť od ostychu a strachu podeliť sa o svoje názory. Je veľmi dôležité, aby 
inštruktor, ktorý túto aktivitu vykonáva, bol pripravený pre prípad, že dostane neli-
chotivé hodnotenia. 
Po tom, ako sa všetci podelia o svoje odpovede na otázky, sa inštruktor skupinovej 
aktivity predstaví a skupina si môže porovnať svoje predstavy o nich. Toto cvičenie si 
vyžaduje, aby inštruktor a členovia skupiny prejavili vzájomnú úprimnosť a pravdi-
vosť svojich názorov. Cvičenie demonštruje efekt „príliš skorého posudzovania“ a jeho 
temnú stránku. 
Na zamyslenie by sme si mali položiť nasledujúce otázky:

Bolo ťažké vytvoriť si názor? 
Bolo náročnejšie povedať pozitívne alebo negatívne názory?
Bolo komplikujúcim faktorom, že osoba, o ktorej ste si vytvorili názory, bola 
prítomná?

Alternatívna verzia

Táto hra sa môže hrať aj tak, že sa namiesto inštruktora aktivity ukáže obrázok 
niekoho, koho členovia skupiny nepoznajú, a po tom, ako napíšu svoje odpo-
vede, vedúci predstaví osobu na fotografii. 
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 Po definovaní významov uvedených slov môžete účastníkov požiadať, aby sa 
zamysleli a pokúsili sa odpovedať na nasledujúce otázky: 

Cvičenie  #2

Cvičenie   #3

 Ak rozhovor začne viaznuť, môže inštruktor aktivity požiadať účastníkov, aby 
sa zamysleli nad tým, čo znamená stereotyp, predsudok, diskriminácia, príslušnosť k 
skupine. Majú na to päť minút a potom sa o svoje myšlienky podelia s celou skupinou. 
Každý sa môže podeliť o svoje myšlienky, o čom hovoril. Ak majú falošné predstavy 
o význame pojmov, vedúci aktivity môže klásť zisťovacie otázky, aby sa pokúsil získať 
odpovede. Prezentované myšlienky môžete zapísať na flipchart (nie je to však povin-
né). Účastníkov možno požiadať, aby k definíciám uviedli aj príklady.

 Po tom, ako si účastníci zapíšu svoje myšlienky, ich môžete požiadať, aby sa o 
ne podelili, ak chcú. Je dôležité, aby ste ich k tomu nenútili, pretože ide o citlivú tému. 
Dôležité je tiež, aby si uvedomili situácie, keď niekto nezapadá do stereotypu, a pode-
lili sa o svoje osobné skúsenosti.

príslušnosť k skupine
stereotypizácia
predsudky
diskriminácia

Do akých skupín sa cítite byť zaradení?
Ak patríte k nejakej skupine, je vaša skupina ovplyvnená nejakými stereotyp-
mi, predsudkami? Ak áno, aké to sú? Vzťahujú sa aj na vás?
Stali ste sa niekedy obeťou stereotypov alebo diskriminácie? Ak áno, čo sa 
stalo? Ak ste to urobili niekomu inému, čo sa stalo?

 Účastníci sú rozdelení do štyroch malých skupín. Majú sa zamyslieť nad nasle-
dujúcimi pojmami a diskutovať o nich: 

 Skupinová aktivita sa končí kruhom reflexie, v ktorom sa účastníci môžu opý-
tať, čo sa naučili a čo bolo pre nich nové. 

Záver

#2
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DESCRIPTION

Vyvrátiť stereotypy a 
predsudky, ktoré môžu mať 
mladí ľudia voči určitým 
sociálnym skupinám alebo 
komunitám. 
Prekonať pocit „my vs. 
oni“, ktorý môže viesť k 
nepriateľstvu medzi rôznymi 
skupinami a vyústiť do 
diskriminácie a násilia, a to 
prostredníctvom priameho 
osobného kontaktu s 
rôznymi skupinami.

Skupinové sedenie/
individuálne sedenie

10-18 rokov

Závisí od času a počtu „kníh“ 
(členov rôznych skupín).

 Knihy“ sú ľudia s rôznymi vlastnosťami, rôznym zázemím, ktorí súhlasia s otvo-
reným rozhovorom s ostatnými a sú vyberaní na základe sociálnej skupiny alebo ko-
munity, ku ktorej patria a ktorá zažíva predsudky, napríklad: Rómovia, Židia, moslimo-
via, LGBTQ+ komunita, ľudia bez domova, ľudia so závislosťami atď. 

Knihy

90-120 minút

Lorentzen, B. N., & 
Planting, B. M. (2020, 
29. augusta). Odsúdiť 
niekoho. The Human 
Library Organization. 
https://humanlibrary.org/

Stoličky, stoly, papiere, 
pero

Je vhodné zapojiť mladých 
ľudí do výberu sociálnych 
skupín alebo komunít, s 
ktorými sa chcú stretnúť 
a dozvedieť sa o nich viac.

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV

ČAS:

ZDROJE:

POTREBNÉ 
NÁSTROJE: 

ĎALŠIE 
PRIPOMIENKY:

 ‘zIVa KNIzNICA A REFLEXIA’

POPIS
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 Človek by si túto činnosť mohol predstaviť ako skutočnú knižnicu. Sú tu knihy 
- ľudia, ktorí súhlasili s určitým časovo obmedzeným rozhovorom, a sú tu katalógy, z 
ktorých si „čitatelia“ môžu vyberať. Čitatelia si „knihy“ požičiavajú a po skončení roz-
hovoru ich „vrátia“. 
 Inštruktor aktivity môže účastníkov pripraviť a navrhnúť niekoľko príkladov, 
užitočných otázok, ktoré by mohli klásť živým knihám. 
 Táto činnosť sa môže organizovať počas rôznych typov podujatí. Dôležité je po-
skytnúť priestor, kam si čitateľ môže ísť prečítať svoju knihu. Môže byť organizovaná aj 
ako skutočná knižnica, kde je každá kniha niekde umiestnená a čitatelia môžu medzi 
knihami putovať. Pozornosť treba venovať príprave katalógov - aké sú v nich témy 
kníh a na akú dobu sa dá kniha požičať. 
 Sociálny pracovník môže takéto podujatie zorganizovať aj v malom rozsahu so 
svojou skupinou, a to tak, že pozve niekoľko hostí, ktorí patria do určitých sociálnych 
skupín.

Aktivita

 Je dôležité, aby ste sa s účastníkmi aktivity po skončení stretnutia porozprávali, 
aby sa mohli opýtať, ak im napadli ďalšie otázky alebo nedostali niektoré odpovede. 
Okrem toho majú počas tejto reflexie možnosť premýšľať o tom, čo sa naučili, uva-
žovať o tom. Každý sa môže podeliť o svoje skúsenosti, názory a získať odpovede na 
niektoré zo zostávajúcich otázok, pretože nie každý si požičal tie isté knihy, a aj keby 
si ich požičal, môže mať ich rôzny výklad. 
Keď niekto organizuje túto činnosť, je dôležité, aby bol na jej vykonávanie riadne pri-
pravený.  
Na zvýšenie informovanosti skupiny mladých ľudí ich možno požiadať, aby si po roz-
hovoroch urobili poznámky zo subjektívneho hľadiska. Na toto cvičenie môžeme dať 
farebné zápisníky s niekoľkými bodmi na zamyslenie. Tu je niekoľko príkladov:

Záver

Aký zážitok ste mali z tejto aktivity?
Mali ste pred začiatkom aktivity nejaké obavy? Ak áno, aké?
Čo ste od rozhovoru očakávali? Dostali ste to, čo ste chceli?
Zažili ste počas aktivity nejaké prekvapenia?
Mohli by ste sa stotožniť s niečím, o čom ste počuli počas cvičenia?
Bolo niečo, čo vo vás počas aktivity vyvolalo osobitný záujem, o čom by ste si 
radi vypočuli, dozvedeli sa viac?
Aké pocity ste mali na začiatku sedenia?



PRECOBIAS - Materiál pre sociálnych pracovníkov, pracovníčky s mládežou 
a odborníkov a odborníčky v oblasti duševného zdravia#3

Aké pocity ste mali na konci sedenia? 
Čo bolo pre vás počas rozhovoru dôležité?
Čo ste počas aktivity počuli alebo sa naučili a myslíte si, že by bolo 
dobré, aby to počuli aj ostatní?
Aký to bol pocit, keď ste oslovili neznámeho človeka a rozprávali sa s 
ním? 
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 Táto aktivita bola pôvodne pripravená ako aktivita pre školskú triedu, ale tu si 
prečítate jej upravenú verziu, ktorá sa nemusí konať v škole. Beseda sa dá zorganizo-
vať v akomkoľvek inom prostredí.
 Inštruktor skupinovej aktivity dá každému účastníkovi papier s napísaným dru-
hom zranenia. Požiada účastníkov, aby si predstavili, že sa zranili, ale aby zachovali v 
tajnosti, o aký typ zranenia ide. Potom vedúci zavolá každého po mene a spýta sa, aké 
je jeho zranenie. Zranenia môžu byť rôzne, od malých modrín, zlomených rúk alebo 
nôh až po život ohrozujúce stavy. Ak sa skupina rada hrá, vedúci aktivity môže dokon-
ca požiadať účastníkov, aby sa správali, akoby mali dané zranenie. A každému inštruk-
tor povie, aké nešťastné je zranenie, a priloží účastníkom náplasť na zápästie, nech už 
je predstavované zranenie akékoľvek (zlomeniny kostí, rezné rany, pády, podvrtnutia 
atď.). Je zrejmé, že nie každému zraneniu je potrebné venovať rovnakú pozornosť, ale 
účastníci dostávajú presne také isté ošetrenie, ktoré pri niektorých zraneniach nie je 
adekvátne. 

‘BAND-AID ’

POPIS 

Zamyslieť sa nad pojmami 
rovnosť a spravodlivosť a 
uvedomiť si rozdiel medzi 
nimi. Pomocou tejto aktivity 
môžu účastníci preskúmať 
svoje vlastné správanie, 
pocity a zamyslieť sa nad 
situáciou iných ľudí.

Skupinová aktivita

12-18 rokov

max. 15

náplasť (jedna na účastníka), 
papier, pero

20-30 minút

Zdroj: Empowering 
Education. (2021, 9. 
februára). Kurikulum 
sociálneho a 
emocionálneho učenia 
| Mindfulness-Based, 
Trauma Informed. https://
empoweringeducation.
org/ 
Chilcoat, J. (2021). Fair 
Isn't Always Equal 
(Spravodlivosť nie je vždy 
rovnaká): The Band Aid 
Lesson (Lekcia o pomoci 
pri náprave). The Heritage 
Institute. https://www.
hol.edu/uploads/essays/
Fair-Isnt-Always-Equal-
59821ca0e2e81.pdf 

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV

POTREBNÉ 
NÁSTROJE:

ČAS:

ZDROJE:
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Inštruktor aktivity potom položí účastníkom nasledujúce otázky:

 Aktivitu môžete ukončiť zdieľaním vlastných skúseností zo situácií, keď mali po-
cit, že sa s nimi v živote nezaobchádzalo spravodlivo. Čas by mal zostať na vzájomné 
zamyslenie sa nad spomienkami a diskusiu o nich.

 V tomto momente si účastníci uvedomili, že sa so všetkými zaobchádzalo rov-
nako, ale nie spravodlivo, pretože nikto nedostal to, čo skutočne potreboval. To môže 
vyvolať diskusiu o tom, že každý je iný, v akomkoľvek smere, a že rovnosť a spravodli-
vosť sú dva rôzne pojmy.

Dostali ste náležitú starostlivosť? 
Čo by ste potrebovali na vyliečenie?
Prečo nie je každá forma starostlivosti dobrá pri každom zranení?
Čo sa stane, ak sa vám nedostane primeranej starostlivosti potrebnej na zo-
tavenie?
Čo je potrebné pre uzdravenie a pohodu každého človeka?
Môžete uviesť viac príkladov, keď človek nedostane niečo, čo nevyhnutne po-
trebuje?
Ako ste sa cítili počas aktivity? Ako sa cítite teraz?
Ako je na tom vaše zranenie teraz?
Prečo si myslíte, že sme robili toto cvičenie?
Prečo každý dostal náplasť?
Ako by svet vyzeral, keby sme k zraneniam pristupovali rovnako ako v tejto 
hre?

Záver
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‘BAGEL’

DESCRIPTION

 Hra s baglami je dobrá hra na spoznávanie ľudí. Je to hra, ktorú si vyberieme, 
ak chceme otestovať komunikáciu a spojenie medzi ľuďmi prostredníctvom dynamic-
kej, rotačnej hry. Hru možno použiť v novej skupine na vzájomné spoznávanie sa a 
prelomenie ľadov, ale možno ju použiť aj v skupine, kde sú malé frakcie rozdeľujúce 
skupinu a chceli by sme zmeniť dynamiku skupiny. 
 Skupina by sa mala rozdeliť na dve menšie skupiny. Jedna skupina vytvorí kruh 
a druhá okolo nich vytvorí väčší kruh. Dbajte na to, aby medzi ľuďmi stojacimi v dvoch 
kruhoch zostali široké medzery. Keď inštruktor aktivity zapne hudbu, oba kruhy za-
čnú chodiť alebo tancovať v opačných smeroch. Potom vedúci vypne hudbu a všetci 
prestanú chodiť dookola. Ľudia z oboch kruhov, ktorí stoja pred sebou, vytvoria páry. 
Dostanú tému, o ktorej budú diskutovať dve minúty. Rozhovor môže prebiehať dvo-
ma spôsobmi, o ktorých rozhodne vedúci: jedným spôsobom je nechať dvojice viesť 

DESCRIPTION
POPIS 

Vzájomné spoznávanie 
sa v skupine, testovanie 
komunikácie a väzieb medzi 
členmi skupiny, zmena 
skupinovej dynamiky 
v prípade, že skupinu 
rozdeľujú malé frakcie. 
Podporiť prepojenia medzi ľuďmi 
a hľadanie spoločného 
základu, aby sa predišlo 
možnému alebo ďalšiemu 
rozdeleniu na „my a oni“. 
Skupinová aktivita

8-18 rokov (jednoduché otázky 
pre mladšie deti a zložitejšie 
otázky pre starších študentov) 

10-30 (párny počet účastníkov) 

hudobný prehrávač, hodiny

20-30 minút

Roszas, E. (2010). 
K.A.M.A.SZ. Kaosz Agresszio 
Massag Autonomia 
Szabadsag. Laborc Utcai 
Altalanos Iskola.
http://www.erkolcstant-
tanitok.hu/wp-content/
uploads/2016/02/kamasz.
pdf (strana 51) 

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV

POTREBNÉ 
NÁSTROJE:

ČAS:

ZDROJE:
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nenútený, otvorený rozhovor a druhou možnosťou je stanoviť im časový limit. Hra by 
sa mohla začať časovo obmedzeným rozhovorom, pretože by mohol byť efektívnejší 
a dynamickejší, a na konci by účastníci mohli prejsť na voľný rozhovor. Takto jeden 
člen dvojice hovorí polovicu času, zatiaľ čo druhý trpezlivo počúva a uvažuje, a potom 
si vymenia úlohy. Po dvoch minútach hudba pokračuje, účastníci začnú opäť chodiť 
alebo tancovať, hra sa začne odznova a vytvoria sa nové dvojice.
 Inštruktor skupinových aktivít môže spestriť atmosféru živou hudbou a rozšíriť 
alebo zúžiť zoznam tém podľa charakteristík a potrieb skupiny. Ako témy možno pou-
žiť nasledujúce príklady:

 Otázky sú zoradené podľa náročnosti, môžu sa stať osobnejšími, ako účastníci 
postupujú v hre, napríklad účastníci môžu začať otázkami o filmoch, potom o živote a 
nakoniec hovoriť o rodine a životných cieľoch. Otázky by mali byť prispôsobené veku 
a záujmom skupiny, ktorá hrá.  

Posledný film, ktorý som videla
Posledná kniha, ktorú som čítal
Môj obľúbený typ hudby
Činnosť, ktorú rád robím
Aké športy máte radi?
Miesto, ktoré som navštívil a odporučil by som ho každému
Kam by som cestovala? 
Prečo som tu?
Miesto, kde som vyrastal
Dôležitý vzťah v mojom živote
Hovorte o svojej rodine
K akej etnickej skupine patríte? Porozprávajte o jej charakteristických znakoch.
Aké tradície dodržiavate?
Čo chceš robiť, keď vyrastieš?
Moje ciele

#5
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 Po skončení hry je dôležité usporiadať kruh reflexie, kde si účastníci môžu vy-
meniť svoje pocity a myšlienky týkajúce sa tejto aktivity - ich komunikácie a spojenia s 
inými ľuďmi. Môžu diskutovať o nasledujúcich otázkach: 

Záver

Komunikovali ste počas hry inak ako zvyčajne? Akým spôsobom? Čo to spô-
sobilo?
Čo ste cítili, keď ste počúvali a venovali pozornosť druhej osobe?
Čo ste cítili, keď vám druhá osoba venovala pozornosť a počúvala vás?
Dozvedeli ste sa o niekom v skupine niečo nové?
Mali ste s niekým v skupine niečo spoločné?
Rozprávali ste sa s niekým, s kým zvyčajne nekomunikujete?
Čo bolo ľahšie: neustále hovoriť o sebe alebo mlčky počúvať, ako niekto iný 
hovorí o sebe?
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‘ZRKADLO‘

DESCRIPTION

 Toto cvičenie sa môže použiť, keď sa účastníci už dobre poznajú a vedia medzi 
sebou fyzicky komunikovať.
 Na začiatku by sa malo hovoriť o rôznych úlohách, ktoré budú musieť účastní-
ci zohrávať (vedúci, nasledovníci). Skupinu možno požiadať, aby si spomedzi svojich 
rovesníkov vybrala vodcu a nasledovníka. Čo je dobré v každej úlohe a prečo je to 
dôležité? Mali by sme tiež hovoriť o tom, že počas života zažijeme pravdepodobne obe 
tieto roly a môžeme sa v nich zlepšiť.

 Skupina sa rozdelí do dvojíc a ich úlohou je postaviť sa tvárou k sebe a priložiť 
dlane k sebe. Jedna osoba v každej dvojici je vedúci a druhá je nasledovník. Vedúci 
pohybuje rukami ľubovoľným smerom, ako chce, a nasledovník musí nasledovať ve-
dúceho, ako zrkadlový odraz. Inštruktor aktivity im povie, kedy si majú vymeniť roly.

Cvičenie #1

DESCRIPTION
POPIS

Rozvíjať empatiu a pocit spojenia 
s inými ľuďmi, precvičovať 
neverbálnu komunikáciu, aby sa 
predišlo pocitu sociálnej izolácie, 
ktorý môže viesť k radikalizácii. 

Skupinová aktivita

12+

2-30 (párny počet účastníkov)

 perá, špajdle (bambusové, 
kovové, drevené atď.)

15-25 minút

(1990) Delfi örökösei. 
Gondolat, Budapest, 
290.o.

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

POTREBNÉ NÁSTROJE:

ČAS:

ZDROJE:
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 V ďalšej hre sa musia pohybovať rovnakým spôsobom ako predtým (jeden 
hráč odráža pohyby druhého), ale tentoraz dvojice držia pero medzi dlaňami. Jeden 
člen dvojice je vodca a druhý je nasledovník. Vedúci môže pohybovať rukami ľubovoľ-
ným smerom a nasledovník ho musí sledovať, aby pero nespadlo.

 Tretie cvičenie sa hrá opäť bez pera, ale úlohy (vedúci, nasledovník) sa nehovo-
ria nahlas, dvojice si ich musia domyslieť neverbálnymi znakmi.

 Po skončení hier sa uskutoční diskusia v kruhu, kde môžu účastníci diskutovať 
o nasledujúcich otázkach:

Cvičenie #2

Cvičenie #3

Záver

Spadlo pero? Kto je zodpovedný za to, že pero nespadlo?
Bola pre nich hra náročná? Čo bolo najťažšie? Aká časť bola najľahšia? Čo bolo 
na hre zábavné?
Cítili sa pri hraní pohodlne alebo nie? Ktorú úlohu ste uprednostňovali? 
Ako sa rozhodlo o úlohách v cvičení 3 ?
Kto alebo čo je zodpovedné za úspešný výsledok hry?
Ako by si mohli navzájom pomôcť?  
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DESCRIPTION

 Súčasťou aktivity je rozprávanie príbehu so zameraním na negatívny účinok a 
pri jeho spracovaní môžeme hľadať spôsoby, ako sa vyhnúť vplyvu tohto kognitívneho 
skreslenia.

‘ROZHODNITE SA  MAt DOBRyÝ 
DEn!’

Príbeh prečíta dobrovoľník zo skupiny alebo inštruktor aktivity.

„Anna sa zobudí deň po svojich narodeninách. Obuje si nové topánky, ktoré si už 
dlho želala, a upraví si vlasy. Brat jej urobí veľkú šálku kávy a na raňajky zje kúsok 
zo zvyšku narodeninovej torty. Pri jedle sa rozprávajú a potom odchádza do školy.
Je slnečné jarné ráno a Anna si počas prechádzky parkom vedľa školy číta správy 
od svojich kamarátok v telefóne. Neuvedomuje si, že niekto kráča proti nej. Anna 
aj neznámy sa ponáhľajú a nevenujú pozornosť okolitému svetu. Vrazí do nezná-
meho, ktorý sa na ňu úplne vyrúti. Na situáciu sa začne pozerať veľa ľudí v parku.
Annu opúšťa dobrá nálada a keď sa ponáhľa do školy, jej nálada sa okamžite mení 
na zlú. Keď príde do školy, sotva si všimne všetky komplimenty, ktoré jej kamarátky 
vyslovujú o jej nových topánkach. Keď sa jej Annina najlepšia kamarátka spýta, čo 
sa deje, Anna len povie: „Je to posratý deň!“ a odíde na toaletu. Anna sa počas vy-
učovania cíti nahnevaná, nedokáže dávať pozor ani na školské úlohy a zlá nálada 
sa jej drží celý deň. 

Príbeh

DESCRIPTION
POPIS 

Zvýšiť povedomie o negatívnom 
účinku.

Skupinová aktivita

12-18 rokov

3-40

perá, papier, tlačená verzia 
príbehu, zariadenie na 
prehrávanie videa (voliteľné)

90 minút

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
(2021). Cluster Five Session 
One: Negativity Bias, 
Online MOOC

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV

POTREBNÉ 
NÁSTROJE:

ČAS:

ZDROJE:
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Keď príde domov, zabuchne za sebou dvere. Annina mama k nej pristúpi a povie, že uva-
rila obed. Počas jedla rozpráva o svojom dni a pýta sa, čo sa deje, ale Anna len odpovie: 
„Nechajte ma na pokoji“. Celý deň sa s nikým nerozpráva. Jej zlá nálada nezmizla, kým 
nezaspala."

 Teraz sa účastníci rozdelia do menších skupín (traja až štyria ľudia) a robia si 
poznámky podľa nasledujúcich pokynov (majú na to 15 minút):

 Po prečítaní príbehu sa začne diskusia, ktorá trvá približne 10-15 minút. In-
štruktor môže klásť nasledujúce otázky:

Cvičenie #1

Cvičenie #2

Čo sa stalo s Annou?
Prečo mala zlú náladu? Ako sa menila Annina nálada počas dňa, čo na ňu pô-
sobilo?
Aké sú dôsledky toho, že Anna narazila na cudzinca? (Ovplyvňuje to jej náladu: 
celý deň je frustrovaná, impulzívna, ovplyvňuje to jej rozhodovanie: nevšíma 
si, ako sa o ňu starajú jej priatelia a rodina).
Ako sa cítila Anna na začiatku príbehu v porovnaní s jeho koncom?
Uveďte príklady situácií, v ktorých máte zlú náladu.
Viete si predstaviť ten istý príbeh, ale s iným koncom, kde má Anna dobrú 
náladu?

Zozbierajte pozitívne aspekty príbehu (10 vecí; pre túto úlohu je potrebné dať 
skupinám tlačenú verziu príbehu).

Zozbierajte fakty: napríklad: narodeniny, nové topánky, torta na raňajky, do-
stane kávu od súrodenca, svieti slnko, je jar, kamarátom sa páčia jej topánky, 
kamarátka sa pýta, či je v poriadku a má o ňu strach. Ale môže to byť aj trochu 
všeobecnejšie, z emocionálneho hľadiska: ľudia sa o ňu zaujímajú, je pre os-
tatných dôležitá, pekné príležitosti = narodeniny, slniečko).

Zhromaždite fakty, ktoré môžu pomôcť Anne prežiť lepší deň (je dobré, ak 
prídu s nápadom, že sa môže sústrediť na pozitívne veci).
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 Cvičenie v malej skupine: hranie rolí. Bolo by skvelé, keby sa na toto cvičenie 
prihlásili dobrovoľníci a tí, ktorí nehrajú, by tvorili publikum. (10 minút na vypracova-
nie + 5 minút na hru).

 Záverečná diskusia (20 minút): inštruktor aktivity hovorí o tom, ako kognitívne 
skreslenie ovplyvňuje ľudí a ako sa pred ním môžeme chrániť. Príklad: Zameranie sa 
na pozitívne veci. Ak je to možné, môže premietnuť video o tomto skreslení (negatívny 
účinok, z angl. negativity bias).

Cvičenie  #3

Obsadenie: Anna, brat, spolužiak, kamarát, kamarátka, mama, cudzinec.

Sformulujte príbeh tak, aby Anna na konci nemala zlú náladu. Nemôžete vy-
radiť úlohy, zmeniť prostredie alebo vložiť nové úlohy. Cieľom by bolo zmeniť 
Annine reakcie, postoje k určitým udalostiam počas jej dňa.

Po skončení hrania rolí všetci diskutujú o hre a inštruktor aktivity upozorní na 
to, aké dôsledky to má.
Urobte si krátku prestávku.

Po prestávke by si mal každý vyskúšať byť v „Anninej koži“.

Zažil to niekto vo svojom živote? Čo sa stalo? Ako sa cítil? Pomohlo vám sústre-
denie sa na pozitívne veci?
Otázka na záver: čo ste sa z tejto hry naučili? Čo vás zaujalo? Ako sa teraz cítite?  

Záver

Zozbierajte momenty z celého dňa, v ktorých Anna mohla zmeniť svoj 
deň. Kde mohla zareagovať inak, ako zareagovala? (Dôležité je viesť dis-
kusiu tak, aby bolo jasné, že Anna neurobila nič zlé, odpoveďou nie je 
to, že by kričala naspäť na osobu, ktorá jej nadávala, ale to, že by potom 
použila nejaké metódy na zmenu svojej nálady, aby si všimla dobré veci, 
ktoré sa okolo nej dejú).

Prečo si myslíte, že si Anna nevšimla všetky dobré veci, ktoré sa okolo 
nej diali?

 Po diskusii o týchto otázkach v malých skupinách sa účastníci podelia o 
svoje myšlienky aj s ostatnými skupinami a inštruktor aktivity zapíše pozitívne 
fakty na flipchart. Ak niečo vynechá, vedúci povzbudí účastníkov, aby hľadali 
ďalšie podrobnosti, a spoločne sa pokúsia nájsť chýbajúce časti (15 minút).
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DESCRIPTION

 Každý by si mal na hárok papiera napísať jednotlivé slová alebo vety, ktoré 
podľa neho najlepšie vystihujú pocit, že je dôležitý a milovaný. Účastníci by mali tieto 
vety napísať v druhej osobe jednotného čísla a adresovať ich čitateľovi (napr. si milo-
vaný, pretože vždy dávaš najavo, že ti záleží na blahu tvojich priateľov). Ak je to možné, 
čím viac príkladov, tým lepšie. Dajte na to účastníkom päť-šesť minút. Je dôležité uistiť 
sa, že ich rukopis je čitateľný. Požiadajte účastníkov, aby na lístky nepísali svoje vlast-
né mená.
 
 Potom inštruktor aktivity zozbiera a premieša kúsky papiera a rozdá ich účast-
níkom. Každý dostane papierik niekoho iného. Potom vytvoria dvojice a navzájom si 
nahlas prečítajú slová alebo vety z papierikov. Po tom, čo obaja ľudia vo dvojici prečí-
tajú, čo je napísané na papierikoch, môžu sa porozprávať o tom, ako sa počas cvičenia 
cítili a ako často počujú podobné slová vo svojom živote. Je ľahšie niekoho pochváliť 
alebo uraziť? Prečo? 

RETORIKA LASKY 

DESCRIPTION
POPIS 

Posilniť pozitívne 
sebahodnotenie a definovať 
pozitívne hodnoty.

Skupinová/individuálna aktivita

14-18 rokov

8-12 

perá, hárky papiera

15-20 minút.

perá, hárky papiera.

Táto aktivita sa odporúča 
pre skupinu ľudí, ktorí 
sa už navzájom poznajú, 
alebo v neskoršej fáze 
tréningového dňa.

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV

POTREBNÉ 
NÁSTROJE:

ČAS:

POTREBNÉ 
NÁSTROJE: 

ĎALŠIE 
PRIPOMIENKY:
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Záver aktivity by mal byť o zdieľaní záverov, pocitov, názorov na cvičenie s celou sku-
pinou. Otázky by mohli byť nasledovné:

 
Záver

Dostal niekto vlastné výpisy? 
Aký druh komplimentu by ste najradšej počuli?  

Alternatívna verzia: Túto aktivitu možno realizovať aj ako „akváriové cvičenie“. 
Účastníci sedia v kruhu a dvaja z nich idú do stredu a tam sa rozprávajú. Tí, 
ktorí sedia v kruhu, len pozorujú, ako reaguje osoba, ktorá dostala kompliment 
(napr. usmieva sa, červená sa atď.). Táto verzia sa odporúča pre skupiny, v kto-
rých si účastníci nerobia žarty z tých, ktorí sú „na scéne“.
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DESCRIPTION

 Táto aktivita si vyžaduje fľašu, ktorá sa použije presne tak, ako v populárnej hre 
známej aj ako „pravda alebo výzva“ alebo „roztoč fľašu“; téma je však úplne iná.
Súčasťou kruhu je aj inštruktor aktivity. Skupina sedí v kruhu a inštruktor aktivity otá-
ča fľašu ako prvý, aby nedošlo k nezhodám o tom, kto má začať hru. Inštruktor aktivity 
začne hru tým, že pochváli osobu, na ktorú ukazuje fľaša. Potom táto osoba tiež roz-
točí fľašu a musí vysloviť jeden kompliment alebo dať pozitívnu spätnú väzbu o novej 
osobe, na ktorú fľaša ukazuje. Kompliment môže byť založený na osobnosti, ale môže 
sa týkať aj vzhľadu. Hra pokračuje rovnakým spôsobom. Je veľmi pravdepodobné, že 
ak budú hrať približne 15 minút, každý sa dostane na rad. Nie je problém, ak sa niekto 
dostane na rad viackrát, ale je dôležité, aby mal každý možnosť vyskúšať si dať a prijať 
kompliment. 
Nie je ľahké spomenúť si na jednu pozitívnu, neodsudzujúcu vlastnosť iného člove-
ka, a to tým skôr v prípadoch, keď sa členovia skupiny navzájom ani nepoznajú. Ak 
sa však navzájom nepoznajú, náročnosť hry je ešte vyššia, pretože ľudia si väčšinou 
vytvárajú stereotypy o iných, hoci ich ani nepoznajú. Inštruktor aktivity môže na tieto 
otázky poukázať pri záverečnej reflexii. Treba poznamenať, že jeden kompliment by 
sa mal použiť len raz.

‘ROZTOcTE FLAsU’

DESCRIPTION
DESCRIPTION

POPIS 

Uvedomiť si, aká dôležitá 
je pozitívna spätná väzba, 
komplimenty a milé slová pre 
sebavedomie a celkovú pohodu, 
precvičiť si dávanie komplimentov 
a pozitívnej spätnej väzby, zlepšiť 
sebadôveru účastníkov. 

Skupinová/individuálna aktivita

12+

4-10

20 minút

fľaša

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

ČAS:

POTREBNÉ 
NÁSTROJE: 
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 Po hre „Roztočte fľašu“ by si mal inštruktor tiež sadnúť do kruhu a požiadať 
skupinu, aby diskutovala o nasledujúcich otázkach:

Ako ste sa cítili, keď ste zistili, o čom cvičenie je?

Ako ste sa cítili, keď ste skladali komplimenty?

Ako ste sa cítili, keď ste dostali kompliment?

Naučili ste sa dnes niečo? Ak áno, čo si beriete so sebou?

Čo si myslíte o skladaní komplimentov? Aký vplyv to má na ľudí?

Ktorý kompliment sa vám páčil najviac?

Záver
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‘OBNOVENIE
SPRAVODLIVOSTI’

Preskúmať pojem restoratívnej 
spravodlivosti a uplatniť ho v 
praxi. Riešiť situácie a problémy 
spojené s nespravodlivosťou 
alebo nespravodlivým 
zaobchádzaním a pokúsiť 
sa obnoviť a poskytnúť pocit 
zastupiteľnosti, keďže pocit, 
že sa s človekom zaobchádza 
nespravodlivo a nemôže mu 
pomôcť, môže viesť k radikalizácii.

Skupinová/individuálna aktivita

16+

3-6 osôb

60-90 minút, v závislosti 
od veľkosti skupiny a 
počtu menších skupín (tri 
až päť osôb)

hárky papiera, perá 
(čierne), tabuľa

Pri práci v malých 
skupinách sa podľa 
možnosti uistite, že 
skupiny sú zmiešané, 
napríklad, že blízki 
priatelia nie sú v tej istej 
skupine. Túto aktivitu je 
efektívnejšie vykonávať, 
keď sa samotní účastníci 
a inštruktor aktivity 
navzájom poznajú.  

Učenie pre spravodlivosť. 
(2014). Súbor nástrojov na 
obnovu spravodlivosti. Časopis 
Učenie o tolerancii, 47. https://
www.learningforjustice.org/
magazine/summer-2014/toolkit-
for-restoring-justice 
Centrum pre spravodlivosť a 
zmierenie. (n.d.). Restoratívna 
spravodlivosť. Retrieved 30 
March 2021, from http://
restorativejustice.org/#sthash.
xNqVxwxA.dpbs
Výskumná skupina Foresee. 
(2015, 27. augusta). Iskolai 
visszafogadó kör [Video]. 
YouTube. https://www.youtube.
com/watch?v=aLPHFNgxE98
Tvorcovia mieru. (n.d.). Ako 
viesť restoratívny rozhovor. 
[Obrázok]. Solvingbehaviour.
com. https://hu.pinterest.com/
pin/595390013222312251/ 

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

ČAS:

POTREBNÉ
NÁSTROJE:

ĎALŠIE
PRIPOMIENKY:

ZDROJE:
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 Inštruktor aktivity povie skupine, že budú hovoriť o spravodlivosti - čo pre nich 
znamená a ako môžu riešiť problémy, aby sa uistili, že spravodlivosť je vykonávaná 
voči nim a iným ľuďom. Požiadajte účastníkov, aby si vyhradili dve-tri minúty a indivi-
duálne sa zamysleli nad tým, čo pre nich spravodlivosť znamená, a nad situáciami, v 
ktorých mali pocit, že sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo a nespravodlivo. Potom ich 
požiadajte, aby si vyhradili päť minút na diskusiu o svojich myšlienkach vo dvojiciach. 
Po ukončení rozhovorov vo dvojiciach ich požiadajte, aby sa o svoje úvahy podelili so 
skupinou a diskusiu uzavreli, pričom zozbierajte ich myšlienky a zdôraznite hlavné 
aspekty pojmu spravodlivosť. Je dôležité nezdieľať celé príbehy, len dojmy a myšlienky 
spojené s témou.
 Potom inštruktor rozdelí skupinu do malých skupín po troch ľuďoch a požiada 
každú skupinu, aby vymyslela situáciu, v ktorej sa s nimi alebo s inými ľuďmi zaobchá-
dzalo nespravodlivo. Školiteľ ich môže najprv požiadať, aby sa zamysleli nad situáciou 
iných ľudí, a potom ich môže požiadať, aby sa zamysleli nad vlastnými skúsenosťami. 
Scenáre môžu vychádzať z problému, ktorý sa vyskytol v triede alebo v ich živote. Ško-
liteľ aktivity požiada účastníkov, aby si na základe tejto situácie pripravili hranie rolí, 
ktoré budú prezentovať ostatným skupinám. 
Po tom, čo si skupiny vymysleli svoje scenáre, každá skupina predvedie svoju hru pred 
celou triedou. Počas hrania rolí by si mali diváci zapisovať svoje myšlienky a otázky 
týkajúce sa scén. Po prezentácii každej skupiny sa inštruktor aktivity najprv opýta her-
cov, ako sa cítili počas hrania, potom ostatné skupiny hovoria o tom, ako sa cítili pri 
sledovaní hry. Potom môže celá skupina krátko diskutovať o tom, čo sa mohlo v kaž-
dej zo situácií urobiť inak, aby sa spravodlivo priblížili zúčastnené osoby. S odkazom 
na to, čo účastníci povedali, lektor aktivity predstaví koncept restoratívnej spravodli-
vosti, pričom zdôrazní tri veľké myšlienky restoratívnej spravodlivosti: 

POPIS #1

Náprava: protiprávne konanie spôsobuje škodu a spravodlivosť si vyžaduje 
nápravu tejto škody;

Stretnutie: Najlepší spôsob, ako to urobiť, je, aby strany rozhodli spoločne; 

Transformácia: môže spôsobiť zásadné zmeny v ľuďoch, vzťahoch a komu-
nitách.

#1

#2

#3

POPIS 
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 Inštruktor aktivity požiada účastníkov, aby sa vrátili do svojich skupín a pre-
mysleli si iný vývoj a ukončenie svojich situácií na základe hlavných myšlienok restora-
tívnej spravodlivosti, o ktorých sa diskutovalo. Ako by sa v ich situáciách mohla obno-
viť spravodlivosť a uzdraviť komunita? Potom požiada každú skupinu, aby predstavila 
svoje alternatívne verzie situácií. 
 V závislosti od toho, koľko času môžete venovať tejto časti aktivity, môže sku-
pina diskutovať o všetkých situáciách alebo sa zamerať len na jednu či dve vybrané. 
Účastníci môžu spoločne diskutovať o nasledujúcich otázkach: 

V čom je podľa vás restoratívna spravodlivosť prospešná pre ľudí, komunitu?

Ktoré prvky restoratívnej spravodlivosti sa zdajú byť obzvlášť náročné, najmä 
vo vašom prostredí?

Opíšte situáciu z vášho domova alebo školy, v ktorej by podľa vás mohol po-
môcť prístup restoratívnej spravodlivosti.  

Záver
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‘ANALYZA PROPAGANDISTICKEHO
PLAGATU’

Analyzovať propagandistický 
plagát, ktorý zvyšuje 
povedomie o manipulácii v 
médiách.

Skupinová aktivita

15+

4-25

hárky papiera, perá, 
propagačné plagáty, 
vytlačené obrázky

Inštruktor aktivity zhromažďuje propagandistické a nepropagandistické plagáty z in-
ternetu: filmové plagáty, reklamné plagáty, politické reklamy atď. a vytlačí ich. Počet 
vytlačených kópií závisí od toho, koľko malých skupín sa vytvorí. Skupiny budú tieto 
plagáty porovnávať. Účastníci sa rozdelia do malých skupín. Položia sa im nasledujú-
ce otázky: Čo sa vám vybaví, keď počujete slovo „propaganda“? Čo pre vás znamená? 
Vedúci aktivity sa opýta na synonymá a napíše ich na flipchart. Potom rozdá skupinám 

EXERCISE #1

60 minút

Lorentzen, B. N., 
& Planting, B. M. 
(2020, 29. augusta). 
Odsúdiť niekoho. 
The Human Library 
Organization. https://
humanl ibrar y.org/
Európska informačná a 
poradenská agentúra pre 
mládež (ERYICA). (2018, 
18. júna). Styky: Súbor 
nástrojov na prevenciu 
násilného extrémizmu 
p r o s t r e d n í c t v o m 
informovania mládeže. 
Nemecký kongres o 
prevencii. https://www.
praeventionstag.de/nano.
cms/daily-prevention-
news/details/2926  

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

POTREBNÉ
POMÔCKY:

ČAS:

ZDROJE:

Cvičenie #1

POPIS 
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 Na konci skupinovej aktivity inštruktor prečíta vlastnú písomnú definíciu témy 
a podelí sa o ňu so skupinou.

 Malé skupiny majú za úlohu vyhľadať propagandistické plagáty na internete. 
Keď každá skupina nájde dva až tri príklady, podelí sa o ne s ostatnými.

Môžeme si položiť nasledujúce otázky:

 Inštruktor aktivity môže tiež uviesť niekoľko príkladov, ak účastníci žiadne ne-
vymyslia.  

 V každej malej skupine sa hovorca podelí o myšlienky svojej skupiny, predstaví 
plagát, ktorý si vybrali ako príklad propagandy vo svojej skupine, a vysvetlí, prečo si to 
myslí.
 Plagáty, ktoré sú vybrané ako príklady propagandy, by mali byť umiestnené 
pred skupinami, aby ich všetci videli. Účastníci môžu diskutovať o nasledujúcich bo-
doch:

Ako sa pri tom cítite?
Aké vlastnosti majú všetky plagáty spoločné?
Ktoré z plagátov sú príkladom propagandy? Prečo?
Čo je cieľom každého plagátu? Povzbudzuje vás k tomu, aby ste niečo urobili?

Zjednodušuje zložitý problém.
Vytvára obraz veľkého spoločného nepriateľa.
Používa len jeden pohľad, akoby bol jediný.
Manipuluje zastrašovaním.  

Akú funkciu má propaganda?
Zdieľajte dôvody, prečo je to dobré a zlé.
Celá skupina spoločne vytvorí jednu definíciu.

Kedy a kde sa stretávame s uvedenými príkladmi propagandy?
Aký vplyv majú na náš život?
Kto sú ľudia, ktorí tieto nástroje používajú? (politici, náboženské skupiny atď.)

Záver

Znaky propagandy:

Cvičenie  #2

plagáty. Každá skupina dostane tri-štyri plagáty. Malé skupiny by mali diskuto-
vať o nasledujúcich otázkach týkajúcich sa plagátov:



72

PRECOBIAS - Materiál pre sociálnych pracovníkov, pracovníčky s mládežou 
a odborníkov a odborníčky v oblasti duševného zdravia#12

‘AKTY X‘

Zvýšiť povedomie o efekte 
nadradenosti obrázkov.

Skupinová aktivita

12+

3-20

40-45 minút

tri vytlačené súbory, perá, 
listy papiera

Chlapec plače pre 
svoju stratu foto. (n.d.). 
[Fotografia]. Unsplash.
h t t p s : / / u n s p l a s h .
c o m / p h o t o s /
NPmR0RblyhQ 
Rodina nakupuje potraviny. 
(n.d.). [Fotografia]. 
Pexels. https://www.
pexels .com/photo/
family-doing-grocery-
shopping-3985062/ 
Planting, B. M., Lorentzen, 
B. N., Lorentzen, B. N., & 
Planting, B. M. (2020, 29. 
augusta). Odsúdiť niekoho. 
The Human Library 
Organization. https://
humanlibrary.org/
Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
Projekt PRECOBIAS. 
(2021). Cluster Five 
Session Two: The Picture 
Superiority Effect, Online 
MOOC

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

ČAS:

POTREBNÉ
NÁSTROJE: 

ZDROJE:
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 Počas tejto aktivity sú účastníci rozdelení do troch skupín. Každá skupina do-
stane jeden dokument. Na dokumente je text buď s priloženým obrázkom alebo bez 
neho. Text je v každom dokumente rovnaký, líšia sa len pripojené obrázky. Obrázky 
dopĺňajú text o emócie a ďalšie významy. K jednému textu nie je pripojený žiadny 
obrázok, zatiaľ čo k ďalším dvom textom sú pripojené obrázky, ale iné. Každá skupina 
vidí vo svojom dokumente len text a obrázky. 
 Pokyny sú nasledovné: v malých skupinách zozbierajte všetky dojmy, myšlien-
ky, asociácie k vášmu dokumentu a zapíšte ich. Môžete odpovedať na nasledujúce 
otázky: 

 Potom každá skupina predstaví svoje myšlienky ostatným dvom skupinám bez 
toho, aby im ukázala súbor, text alebo obrázok. Je potrebné zdôrazniť, že nemôžu 
prečítať presne to, čo je napísané v ich dokumente. Pravdepodobne obrázky vyvolávajú 
iné významy, emócie a príbehy ako texty, takže posolstvo každej skupiny bude o niečo 
iné. Po tom, ako sa všetky skupiny podelia o svoje dojmy, môžu ukázať svoje súbory 
ostatným skupinám a všetci si uvedomia, že mali rovnaký text.

Inštruktor aktivity položí účastníkom nasledujúce otázky:

 Na základe diskusie účastníci objavia koncept efektu nadradenosti obrazu, 
inštruktor aktivity ich v tomto procese podporuje a vedie ich k pochopeniu tohto ko-
gnitívneho skreslenia. 

Cvičenie #1

Aké pocity vo vás vyvolala?
Aký príbeh by sa podľa vás mohol skrývať za týmto obrázkom? 

Čo si myslíte o používaní obrázkov v médiách?
Ako ovplyvňujú naše vnímanie alebo porozumenie textu?

DESCRIPTIONDESCRIPTION
DESCRIPTION

POPIS 
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 Po opísaní správnej definície sú účastníci opäť rozdelení do troch skupín a 
majú pomocou svojich smartfónov vyhľadať na internete príklady efektu nadrade-
nosti obrazu. Inštruktor aktivity im môže zadať konkrétne pocity, pre ktoré majú nájsť 
obrázky ako príklad: znechutenie, strach, šťastie. Inštrukcia spočíva v tom, aby sa so 
svojimi rovesníkmi podelili o nedávno objavené mémy a vtipné reklamy. Túto časť 
možno vynechať, ak účastníci nemajú alebo nemôžu používať smartfóny v triede. 
 Keď každá skupina nájde dva-tri mémy a reklamy týkajúce sa tejto témy, môže 
sa o ne podeliť s celou skupinou a diskutovať o nich. Každá skupina má päť minút na 
rozprávanie o svojich vybraných meme a reklamách. Diskutovať možno o nasledujú-
cich otázkach: 

Cvičenie #2

Prečo ste si vybrali tento obrázok?
Ako sa pri tom cítite?
Čo vás napadne, keď sa naň pozriete? 
Zodpovedá textu, ktorý sprevádza?
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Na prvú časť aktivity môžete použiť nasledujúce obrázky:
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DESCRIPTION

Zvýšiť povedomie o vplyve 
humoru a efekte humoru.

Skupinová aktivita

16+

4-16

Nástroje na videoprezentáciu, 
hárky papiera veľkosti A2 a 
fixky

 Inštruktor aktivity premietne zábavné video, aby prelomil ľady, a po premiet-
nutí videa môže povedať, ako sa vždy potrebujeme dobre zasmiať:
https://www.youtube.com/watch?v=T9MAmWnOznI&ab_channel=MrBean

Cvičenie  #1

30–60 minút

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
(2021). Humor effect, 
Online MOOC 

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

POTREBNÉ
NÁSTROJE:

ČAS:

ZDROJE

‘SMEJME SA!’

DESCRIPTION
DESCRIPTION

POPIS 

c

 Inštruktor aktivity požiada účastníkov, aby počas piatich minút nakreslili vtipnú 
situáciu alebo niečo, čo ich nedávno rozosmialo, a potom sa každý účastník podelí o 
svoju kresbu. Táto úloha môže byť náročná pre ľudí, ktorí nevedia dobre kresliť, takže 
inštruktor aktivity môže priniesť komiksy a rozdávať ich skupine v prípade, že niekto 
potrebuje malú pomoc alebo inšpiráciu. Inštruktor aktivity sa môže spýtať, kto chce 
kresliť, a dať ho do dvojice s ľuďmi, ktorí nechcú kresliť, aby si vymysleli nejakú situáciu 
a nakreslili ju spoločne. Takto by mali viac odvahy prezentovať svoje kresby a zábavné 
príbehy.

Cvičenie  #2
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 Účastníci sa potom rozdelia do dvoch skupín, ktoré sa zúčastnia na „hre s ak-
tivitami“. Ide o známu hru, pri ktorej sa jeden z členov každej skupiny snaží svojim 
rovesníkom opísať slovné spojenie napísané na kartičke bez toho, aby nahlas vyslovil 
samotné slovo. Inštruktor aktivity môže obmedziť čas na jednu-dve minúty, počas 
tohto času by mala každá skupina zistiť, čo je napísané na karte. Skupiny musia prísť 
na to, ktorý benefit je opísaný ich kamarátmi zo skupiny.

Na každej z piatich kariet s aktivitami (ktoré predtým pripravil inštruktor aktivity) je 
uvedená jedna výhoda humoru:

 Po skončení hry môže inštruktor aktivity pokračovať a definovať efekt humo-
ru, prepojiť ho s výhodami, aplikáciami a tým, ako môže toto skreslenie viesť k jeho 
zneužitiu na presviedčanie publika. Potom môže nasledovať uvedenie príkladov si-
tuácií, v ktorých humor pomáha.

Cvičenie #3

Podpora pamäte
Zvýšenie záujmu
Pozitívne hodnotenia
Zníženie negatívnych emócií
Zvýšenie hladiny energie

Záver
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‘ CO VIDIME A AKO TO VIDiME?‘

Zvýšiť povedomie o sklone k sebapotvrdzovaniu

Skupinová aktivita

16+

10-12

Green, M., & Roberson, R. (2017, 10. mája). 
KVÍZ: Ako dobre dokážete odhaliť zaujatosť? (s 
plánom vyučovacej hodiny). KQED.https://www.
kqed.org/lowdown/26829/quiz-how-good-are-
you-at-detecting-bias-with-lesson-plan 
Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B. Projekt 
PRECOBIAS. (2021). Cluster Four Session Three 
Text one (Confirmation Bias), Online MOOC
Články o maskách:

1. Joyner, D. (2020, 12. augusta). Maska 
vás nezachráni. Street Sense Media. https://
www.streetsensemedia.org/article/the-mask-
wont-save-you/#.YFnEBJ1Arrd 

2. The Associated Press. (2020, 27. 
augusta). Chráni maska na tvár mňa, alebo len 
ľudí okolo mňa? AP NEWS. https://apnews.com/
article/16cc7a31a327820b9bd1e56a89df5d49
 
3. Sanchez, G. R., & Vargas, E. D. (2020, 
31. august). Americký individualizmus je 
prekážkou širšieho nosenia masiek v USA. 
Brookings. https://www.brookings.edu/blog/
up-front/2020/08/31/american-individualism-
is-an-obstacle-to-wider-mask-wearing-in-the-
us/ 

45–60 minut

PPT s novinovým článkom 
alebo vytlačenými 
článkami, papier A4 a perá 
na písanie poznámok. 

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV: 

ZDROJE:

ČAS:

POTREBNÉ
NÁSTROJE: 

<
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 Táto činnosť trvá približne 10 minút. Inštruktor aktivity začne stretnutie zá-
bavnou aktivitou (súvisiacou so sklonom k sebapotvrdzovaniu) na prelomenie ľadov. 
Inštruktor aktivity povie: „Urobme si veľmi jednoduchú, ale zábavnú aktivitu, v ktorej 
si overíme, čo vidíme a ako to vidíme.“ Potom požiada všetkých, aby sa zapojili do tej-
to aktivity, a rozdelí ich do jarnej a jesennej skupiny. Jarná skupina bude požiadaná, 
aby si nasadila slnečné okuliare, pričom bude stáť tvárou k stene v miestnosti a cez 
slnečné okuliare si bude všímať farbu steny. Jesenná skupina (bez slnečných okulia-
rov) bude tiež požiadaná, aby stála tvárou k tej istej stene v miestnosti a všímala si jej 
farbu.
 Inštruktor aktivity sa pýta jarnej skupiny (so slnečnými okuliarmi): „Akú farbu 
má táto stena?“ Účastníci môžu napríklad povedať, že farba steny je hnedá alebo sivá. 
Inštruktor aktivity položí jesennej skupine rovnakú otázku a odpoveď môže byť iná, 
napríklad biela.
 Inštruktor aktivity potom dodá: „Ale je to tá istá stena, nie? Ako to, že má dve 
rôzne farby pre rôzne skupiny?“
 Potom inštruktor aktivity povie jarnej skupine, aby si zložila slnečné okuliare, 
a spýta sa ich: „Akú farbu má teraz stena?“ Účastníci teraz môžu odpovedať rovnako 
ako jesenná skupina.
 Vedúci aktivity sa celej skupiny opýta: „Aký rozdiel ste si všimli so slnečnými 
okuliarmi a bez nich? „ Obe skupiny sa podelia o svoje názory a skúsenosti s touto 
aktivitou. Potom inštruktor aktivity vysvetlí, že toto je príklad toho, že niekedy vidíme 
veci inak v závislosti od farby slnečných okuliarov. Slnečné okuliare sa tu používajú 
ako metafora pre presvedčenia, ktoré máme ako jednotlivci. Tieto presvedčenia nám 
pomáhajú vidieť alebo chápať veci po svojom, bez toho, aby sme do toho vložili veľa 
úsilia. V každodennom živote sa na mnohé veci okolo seba pozeráme cez slnečné 
okuliare (naše presvedčenia), aby sme mohli ľahko pochopiť, čo vidíme okolo seba. 
Predtým, ako začneme vynášať definitívne súdy o rôznych veciach, mali by sme si dať 
dole slnečné okuliare, ktoré zakrývajú našu myseľ, a pokúsiť sa pozerať na veci, naprí-
klad na fakty, otvorenejším a neutrálnejším spôsobom. Rovnako ako účastníci, ktorí si 
zložili slnečné okuliare a zistili, že farba steny má inú farbu, ako keď sa na ňu pozerali 
so slnečnými okuliarmi.

Cvičenie #1

DESCRIPTION
DESCRIPTION

DESCRIPTION
POPIS 



82

PRECOBIAS - Materiál pre sociálnych pracovníkov, pracovníčky s mládežou 
a odborníkov a odborníčky v oblasti duševného zdravia#14

 Táto aktivita je zameraná na definovanie sklonu k sebapotvrdzovaniu. Inštruk-
tor aktivity môže na tabuľu alebo flipchart nakresliť nižšie uvedený diagram, aby po-
mohol účastníkom pochopiť tento koncept. 

 Táto činnosť trvá približne 20 minút. Inštruktor aktivity pripraví a zobrazí pre-
zentácie alebo flipcharty v PowerPointe, na ktorých zhrnie argumenty uvedené v troch 
článkoch z médií o kontroverznej a aktuálnej téme - nosenie masiek počas pandémie 
COVID-19. Ako príklad možno použiť tieto články (pozri odkazy vyššie v časti Zdroje):

 Sklon k sebapotvrdzovaniu je ľudská tendencia selektívne zhromažďovať a 
spracúvať informácie s cieľom potvrdiť naše predpoklady a predsudky, či už sú prav-
divé alebo nie.
 Inými slovami, často nemáme tendenciu učiť sa racionálnym spôsobom. Ne-
prijímame informácie a potom ich objektívne neposudzujeme. Namiesto toho môže 
byť spôsob, akým sa učíme, často ovplyvnený tým, čo už vieme a kým sme.

Cvičenie #2

Cvičenie #3

Maska vás nezachráni
Chráni maska na tvár mňa alebo len ľudí okolo mňa?
Americký individualizmus je prekážkou širšieho nosenia masiek v USA
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 Inštruktor aktivity požiada účastníkov, aby sa zamysleli nad týmito tvrdeniami, 
napísali si ďalšie presvedčivé argumenty a vyhľadali dôkazy na vyjadrenie svojich ná-
zorov, napríklad vedecké štúdie a výskumy ku každej správe. Na vyhľadávanie vedec-
kých dôkazov môžu použiť smartfóny.
 Inštruktor aktivity požiada účastníkov o zdvihnutie ruky pri každej správe, pri 
ktorej sú ľudia presvedčení o správnosti prezentovaných informácií/argumentov. V 
závislosti od počtu ľudí, ktorí sú presvedčení alebo nie sú presvedčení, inštruktor ak-
tivity rozdelí účastníkov do skupín po troch až štyroch ľuďoch tak, aby každá skupina 
mala aspoň jedného alebo dvoch členov, ktorí sú buď za, alebo proti daným argumen-
tom (napríklad dvaja ľudia sú za a dvaja ľudia sú proti).
 Účastníci v skupinách diskutujú o dôvodoch svojich postojov. Sú vyzvaní, aby 
zvážili platnosť protichodných argumentov namiesto toho, aby ich odmietli. Inštruk-
tor aktivity sa môže pýtať:

 Inštruktor aktivity začne rozhovor tým, že položí celej skupine nasledujúce 
otázky:

 To povedie k diskusii o tom, ako identifikovať a uvedomiť si vlastné kognitívne 
skreslenie. Príklady činností, ktoré môžeme podniknúť, aby sme spochybnili vlastný 
sklon k sebapotvrdzovaniu, môžu byť nasledovné: 

 Každá skupina diskutuje o týchto otázkach približne 10 minút a zapíše si svoje 
odpovede, aby ich mohla prezentovať ostatným skupinám. 

Záver

Prečo sa vám niektoré argumenty zdali presvedčivejšie ako iné?
Dokážete presvedčiť členov skupiny, ktorí majú iný názor ako vy?

Zmenil niekto svoj postoj po diskusii v skupinách? Prečo? Ako?
Prečo sa vám niektoré argumenty zdali presvedčivé a iné nie?
Ako táto aktivita súvisí so sklonom k sebapotvrdzovaniu?

Skontrolujte zdroje správ, ktoré čítame: preskúmajte účel informácií, ktoré vi-
díte.
Zvážte príbeh z inej (než vašej obvyklej) perspektívy alebo dokonca z viacerých 
perspektív.
Buďte otvorení tomu, že sa môžete mýliť, že vaše názory budú spochybnené. 
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DESCRIPTION

Zvýšiť povedomie o sklone 
preceňovať autority

Skupinová aktivita/
individuálna aktivita

16-24 rokov

Individuálne sedenie alebo 
skupina 5-10 osôb

 Inštruktor aktivity pripraví prezentáciu v PowerPointe, ktorú ukáže účastní-
kom. Môže tiež vytlačiť obrázky použité v aktivite a ukázať ich skupine. Všetci účastníci 
si môžu sadnúť na zem alebo na stoly, pretože stoličky budú neskôr v aktivite použité 
ako rekvizity. V prezentácii v PowerPointe sú vedľa obrázkov rôznych ľudí uvedené 
tvrdenia, ktoré možno posúdiť ako dôveryhodné alebo nedôveryhodné. 
 Inštruktor aktivity povie: „Ukážem vám niekoľko výrokov, ktoré sme našli v rôz-
nych zdrojoch, vedľa ľudí, ktorí ich povedali“ a ukáže prezentáciu. Potom dá každej 
osobe perá a hárky papiera a požiada ich, aby na stupnici od 1 do 10 ohodnotili, akú 
mieru dôveryhodnosti pripisujú jednotlivým výrokom. V tejto stupnici 1 znamená vô-
bec nie dôveryhodný a 10 absolútne dôveryhodný a spoľahlivý. Každý výrok by sa mal 
preskúmať osobitne. Účastníci by mohli postaviť stoličky do radu a hlasovať tak, že sa 
postavia vedľa vybraného miesta (ľudia ochotní priradiť najnižšie hodnotenie by boli 
naľavo a ľudia ochotní priradiť najvyššie hodnotenie by boli napravo). 

Cvičenie #1

45–60 minút

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
Projekt PRECOBIAS. 
(2021). Cluster Four Session 
Two Text Two: Authority 
Bias. Online MOOC  

papier a perá pre každého 
jednotlivca, zariadenie na 
zobrazenie prezentácie 
PowerPoint alebo 
vytlačené obrázky

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

ČAS:

ZDROJE:

POTREBNÉ
NÁSTROJE: 

‘KTO JE DOVERYHODNY?’

DESCRIPTION
DESCRIPTION

POPIS 

<
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Pri tejto aktivite môžete použiť výroky, ako sú nasledujúce príklady: 

 Po tom, čo všetci účastníci, ktorí sa chceli zapojiť do diskusie, vyjadrili svoje 
názory, inštruktor aktivity im položí nasledujúce otázky :

 Po tejto otázke môže inštruktor aktivity poznamenať, že skutočnosť, že nie-
kto bol považovaný za autoritu v určitej oblasti (napríklad vedci, Elon Musk), mohla 
ovplyvniť názory účastníkov. V tomto momente by mal inštruktor aktivity tiež pove-
dať skupine, že všetky výroky boli rovnako falošné, a položiť účastníkom nasledujúce 
otázky a zaznamenať odpovede na flipchart:

Niektoré opice by mohli byť rovnako inteligentné ako 12-roční ľudia [obrázok 
vedcov v bielych plášťoch].
Je veľmi pravdepodobné, že na Marse sa práve teraz vyvíjajú formy života [ob-
rázok astronautov za stolom v NASA].
Predpokladám, že do roku 2050 sa už nebudú vyrábať autá na benzínový po-
hon [obrázok Elona Muska].
Nemecko vystúpi z Európskej únie [obrázok bežného dospelého muža v bež-
nom oblečení].
Fajčenie marihuany by mohlo pomôcť ľuďom s úzkosťou [obrázok stredoško-
lákov v bežnom/alternatívnom oblečení].
Einsteinova veta E=mc2 sa po celý čas považuje za nepravdivú [obrázok učite-
ľa matematiky pred tabuľou].
Obmedzenia súvisiace s koronavírusom budú trvať do roku 2023 [obrázok 
bežnej dospelej ženy v bežnom oblečení].

Kto zo všetkých ľudí, ktorí boli uvedení pri výpovediach, bol pre vás najdôvery-
hodnejší a najspoľahlivejší a prečo?
Kto bol najmenej dôveryhodný alebo spoľahlivý a prečo?
Myslíte si, že osoby vedľa výrokov ovplyvnili spôsob, akým ste vnímali dôvery-
hodnosť prezentovaných výrokov? (Túto otázku môžete položiť, ak nebola pre-
diskutovaná v rámci predchádzajúcej otázky).    

Cvičenie #2

 Po tom, čo účastníci hlasovali o dôveryhodnosti jednotlivých výrokov, predis-
kutujú svoje rozhodnutia v celej skupine a predložia argumenty na podporu svojich 
názorov. 

Čo podľa vás robí niekoho spoľahlivým? (zoznam na flipcharte)
Aké vlastnosti môžete priradiť spoľahlivej autorite? 
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 Nakoniec inštruktor aktivity predstaví definíciu, charakteristiky a účinky sklonu 
preceňovať autoritu. Najdôležitejším ponaučením pre účastníkov je venovať väčšiu 
pozornosť samotnej informácii, a nie jej oznamovateľovi.

Cvičenie #3

Skúste si spomenúť, či sa vám niekedy stalo, že ste niekomu dôverovali bez 
toho, aby ste analyzovali obsah jeho slov len preto, že bol autoritou?
 
Prečo si podľa vás celebrity najímajú do reklám? Pretože im ľudia viac dôverujú 
a obdivujú ich, takže je väčšia šanca, že uveria tomu, čo hovoria. Podobne je to 
napríklad s reklamami na zubné pasty, v ktorých herci predstierajú, že sú lekári a 
majú na sebe biele plášte.  

 Účastníci si dokonca môžu navzájom vyberať atribúty, aby sa zvýšilo ich se-
bavedomie.

Záver

 Na záver možno účastníkov požiadať, aby si predstavili, že tie isté odporúčania, 
ktoré boli prednesené predtým počas aktivity, pochádzajú od ľudí, o ktorých predpo-
kladajú, že sú najmenej dôveryhodní.  
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Zvýšiť povedomie o davovom 
skreslení, efekte konformity 
a tlaku rovesníkov.

Skupinová aktivita

10+

10-25

 Inštruktor aktivity pripraví prezentácie PowerPoint s príkladmi, ktoré sa použi-
jú pri tejto aktivite. V prípade, že nie je k dispozícii počítač alebo iná možnosť zobraze-
nia, môžu sa použiť aj vytlačené obrázky alebo inštruktor aktivity môže príklady pre-
čítať nahlas. Keď inštruktor aktivity vysvetlí cvičenie, všetci účastníci sa môžu postaviť 

35-90 minút

Asch Conformity 
Experiment. (2007, 22. 
decembra). [Video]. 
YouTube. https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=TYIh4MkcfJA 
 
Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
Projekt PRECOBIAS. 
(2021). Cluster Five 
Session One Text One: 
Bandwagon Effect, Online 
MOOC 

Miestnosť, zariadenie na 
zobrazenie prezentácie 
PowerPoint, prístup na 
internet

                                                                                
Táto aktivita sa môže 
použiť aj ako warm-up. 

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET ÚČASTNÍKOV:

ČAS:

ZDROJE:

POTREBNÉ
NÁSTROJE: 

‘KTORY Z NICH UPREDNOSTNUJETE?’

POPIS 

<

Cvičenie #1
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alebo si sadnúť na zem. Inštruktor aktivity povie skupine, že budú robiť jednoduché 
cvičenie, účastníkom ukáže dva obrázky a potom sa ich opýta, ktorý sa im páči viac. 
Neexistuje žiadna správna alebo nesprávna odpoveď. Účastníci budú musieť vstať a 
ísť na pravú alebo ľavú stranu miestnosti, podľa toho, ktorú možnosť si vyberú. Ak 
napríklad uprednostňujú modrú farbu, pôjdu na pravú stranu miestnosti; ak upred-
nostňujú zelenú farbu, pôjdu na ľavú stranu. Cvičenie je možné vykonať v maximálne 
10 kolách, napríklad s jednoduchými témami: „Dávate prednosť...?“

 V závislosti od vekovej skupiny môžu byť témy rôzne, napr. hudba, filmy, herci 
atď. Ak sa účastníkom táto hra páči a majú ďalšie nápady, môžu klásť ďalšie otázky.

Lev alebo tiger?
Mačka alebo pes?
Sladké alebo slané?
Jar alebo jeseň?
Gitara alebo klavír?
Futbal alebo basketbal?
Raňajky alebo večera?
Horúce alebo chladné počasie?
Čaj alebo káva?

Cvičenie #2

 Po skončení prvého cvičenia sa inštruktor aktivity opýta účastníkov, čo počas 
cvičenia zažili. Čo ich viedlo k tomu, že si vybrali jednu možnosť a nie druhú? Prav-
depodobne niektorí spomenú, že ich ovplyvnili voľby iných ľudí. Ak to nespomenú, 
inštruktor aktivity im môže položiť nasledujúce otázky:

Váhali ste medzi dvoma stranami? Prečo ste sa rozhodli pre jednu stranu a nie 
pre druhú?
Zmenili ste niekedy svoje rozhodnutie?
Dostali ste sa do skupiny, do ktorej ste v skutočnosti nepatrili?
Išli ste na jednu stranu, pretože tam išiel aj váš priateľ?
Všimli ste si, že väčšina ovplyvnila aj váš výber?
Aké to bolo, keď ste hlasovali s väčšinou? Aký to bol pocit, keď ste hlasovali s 
menšinou?
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 Inštruktor aktivity môže účastníkov požiadať, aby o sebe prezradili niečo, čo 
pravdepodobne nie je pravda pre ostatných alebo čo predstavuje nepopulárny názor. 
Táto skúsenosť, že sa nepodriaďujete názorom, ktoré zastáva väčšina, môže byť veľmi 
oslobodzujúca.

Záver

Cvičenie #3

 Inštruktor aktivity premietne video, na ktorom je prezentovaný Aschov expe-
riment (ak nie sú k dispozícii titulky, inštruktor aktivity by mal vysvetliť, čo sa vo videu 
deje, aby mu účastníci porozumeli.
 Ak máte možnosť, skúste experiment zopakovať so svojou skupinou. Pozrite si 
náš pedagogický materiál pre učiteľov, lekciu 7.
 Inštruktor aktivity by mal zdôrazniť, že ak sa človek riadi väčšinou, pričom sa 
rozhodne pre odpoveď, ktorá je zjavne nesprávna, mali by sme vplyv väčšiny brať 
naozaj vážne. Skupinu by mal povzbudiť k diskusii o videu a umožniť jej členom, aby 
sa podelili o svoje názory a pocity z neho.

Inštruktor aktivity môže klásť nasledujúce otázky:

Čo si myslíte o ľuďoch v experimente, ktorí nasledovali väčšinu?
Prečo si myslíte, že to urobili?
Myslíte si, že by ste urobili to isté?
Myslíte si, že by bolo ťažké ísť proti väčšine a byť jediným, kto si vyberie správ-
nu odpoveď?
Ocitli ste sa niekedy v situácii, ktorá vám pripomínala tento experiment?
V akých ďalších situáciách by mohlo nastať davové skreslenie?

Pri tejto činnosti je potrebné zdôrazniť, že davové skreslenie pramení z: 

túžby mať pravdu a dôverovať väčšine, že má pravdu,
strachu z vylúčenia a potreby byť súčasťou väčšiny.

 Inštruktor aktivity účastníkom povie, že davové skreslenie je súčasťou spo-
ločenského života a že sú mu vystavení každý deň. Je normálne nasledovať väčšinu, 
ale aj tak by si mali dávať pozor, pretože nasledovanie väčšiny môže viesť k tomu, že 
budú robiť veci, ktoré sú jednoducho nesprávne alebo zlé, ako v Aschovom experi-
mente. Nemali by sme sa ani báť myslieť samostatne a vyjadrovať svoje názory alebo 
preferencie. 
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DESCRIPTION

Zvýšiť povedomie o efekte 
ružových spomienok.

Skupinová aktivita

14+

6-20 (účastníci by sa mali 
spárovať; ak je počet v 
skupine nepárny, môže byť 
skupina trojčlenná)

 Inštruktor aktivity predstaví aktivitu skupine: „Dnes budeme hovoriť o minu-
losti, o nedávnej aj vzdialenej minulosti. Poprosím vás, aby ste si spomenuli na nejakú 
naozaj šťastnú spomienku z minulosti: napríklad na zábavný výlet na dovolenku, na 
určité obdobie vo vašom živote, keď ste sa cítili šťastní, na nezabudnuteľnú udalosť 
alebo zážitok.
 Účastníci budú musieť premýšľať o konkrétnej šťastnej spomienke a jej detai-
loch. Po chvíli premýšľania sa účastníci môžu rozdeliť do dvojíc (alebo trojčlenných 
skupín, ak je počet ľudí nepárny) a podeliť sa navzájom o svoju spomienku. Po skonče-

Cvičenie #1

30-45 minút

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B. 
(2021). Cluster Four 
Session Three Text Two: 
Rosy retrospection. 
Online MOOC

Otázky napísané na 
hárkoch papiera, klobúk 
alebo miska pre každú 
skupinu, do ktorej sa 
položia napísané otázky.

Túto aktivitu možno 
použiť aj ako 
warm-up a na podporu 
pozitívneho myslenia.

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA: 

POČET
ÚČASTNÍKOV: 

ČAS:

ZDROJE:

POTREBNÉ
NÁSTROJE:

‘STARE DOBRE CASY’

DESCRIPTION
DESCRIPTION

POPIS

<
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ní si každá dvojica alebo skupina môže z klobúka vytiahnuť náhodné otázky napísané 
na útržkoch papiera a spoločne o nich diskutovať. Otázky môžu byť nasledovné:

 Inštruktor aktivity sa najprv účastníkov opýta, čo sa naučili a ako sa cítili pri 
otázkach, ktoré si navzájom položili počas aktivity.
 Počas skupinovej diskusie môže inštruktor aktivity spomenúť nasledovné: „Keď 
ste svojmu parťákovi prvýkrát rozprávali o svojej šťastnej spomienke, s najväčšou 
pravdepodobnosťou ste neuviedli žiadne negatívne detaily“. Inštruktor aktivity potom 
vysvetlí efekt ružových spomienok, jeho funkciu a účinok. Účastníci by si mali uvedo-
miť, že na minulé udalosti máme tendenciu spomínať pozitívnejšie, než ako sme ich 
vtedy prežívali. Čo vedie k pocitu, že bola minulosť lepšia, než v skutočnosti bola.

 Cieľom týchto otázok je prinútiť účastníkov zamyslieť sa nad tým, či si myslia, 
že ich spomienky patria k „starým dobrým časom“, čo znamená, že minulosť bola lep-
šia ako súčasnosť. Účastníci si tiež uvedomia, že majú tendenciu blokovať negatívne 
pocity, ktoré mohli mať počas prežívania tejto skúsenosti. Tu treba zdôrazniť, že je 
úplne normálne, ak ich šťastie kolíše, niekedy je nám dobre a niekedy trochu menej 
dobre. Mali by sme sa snažiť naučiť, ako byť odolnejší. Inštruktor aktivity by mal chodiť 
okolo a povzbudzovať, motivovať nesmelých účastníkov, aby sa ozvali, ale netlačiť na 
nich.

V čom ste sa vtedy líšili od súčasnosti?
Akú radu by dalo vaše „minulé ja“ vášmu „súčasnému ja“?
Porovnajte súčasnosť s touto šťastnou spomienkou. Ako sa pri ich porovná-
vaní cítite?
Keď ste o tejto spomienke hovorili vo dvojici, hovorili ste o nejakých negatív-
nych detailoch? Prečo, prečo nie? Spomeniete si na nejaké negatívne detaily 
tejto spomienky? Môžete sa o ne podeliť?
Aká je vaša najobľúbenejšia časť tejto spomienky?
Čo sa vám na tejto spomienke páči najmenej?
Ako sa vyrovnávate s týmito vlnami pocitov?
Čo sa vám na tejto spomienke páči najmenej?
Ako sa vyrovnávate s týmito vlnami pocitov?

Cvičenie #2
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 Predstavme si, že sme o päť rokov v budúcnosti. Požiadajte účastníkov, aby 
povedali niekoľko slov o svojej súčasnosti a vyzdvihli niektoré pekné spomienky, ktoré 
sa v budúcnosti stanú „nostalgickými spomienkami“. 

Boli „staré dobré časy“ skutočne lepšie ako súčasnosť, alebo ma len klame 
efekt ružových spomienok?
Do akej miery ovplyvňujú druhí ľudia moju dobrú náladu?
Do akej miery mám kontrolu nad svojím blahobytom?

Záver

Požiadajte účastníkov, aby sa zamysleli nad nasledujúcimi otázkami:
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‘ZASPALI STE?’

Zvýšiť povedomie o 
efekte spáča.

Skupinová aktivita

15-25 rokov

8-10

70 minút

Silná priadza svetlých 
farieb, nožnice, spony, 
papier/poznámky, 
perá/značky

Foos, A. E., Keeling, K., & Keeling, 
D. (2015). Redressing the Sleeper 
Effect : Evidence for the Favorable 
Persuasive Impact of Discounting 
Information Over Time in a 
Contemporary Advertising Context 
(Náprava efektu spánku : Dôkazy o 
priaznivom persuazívnom vplyve 
diskontovania informácií v čase 
v kontexte súčasnej reklamy). 
Journal of Advertising, 45(1), 1925. 
h t tps : / /core .ac .uk/download/
pdf/83956517.pdf 
Foodnavigator-usa.com. (2015). 
Floridský sudca schválil dohodu 
vo výške 3,99 milióna dolárov v 
súdnom spore o falošnú reklamu 
GMO spoločnosti Kashi. https://
www. foodnav igator -usa .com/
Article/2015/09/08/Judge-approves-
3.99m-deal-in-Kashi-GMO-false-
advertising-lawsuit 
Miller, A. (2016, 25. januára). Jedzte 
týždeň. Sustainable Food Trust. 
https://sustainablefoodtrust.org/
articles/eat-the-week-seaweed-
farming/ 
Bouko, C., Rieger D., Carton J., 
Naderer B. Projekt PRECOBIAS. 
(2021). Cluster Five Session Three: 
Sleeper effect Online MOOC
TopThink. (2020, 8. januára). The 
Sleeper Effect - How the Media 
Manipulates You [Video] (Efekt 
spáča - ako vás médiá manipulujú). 
YouTube. https://www.youtube.
com/watch?v=rPcrvRuEv9k.  

CIEĽ:

TYP:

VEKOVÁ SKUPINA:

POČET
ÚČASTNÍKOV:

ČAS:

POTREBNÉ
NÁSTROJE: 

ZDROJE:
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 Niektorí účastníci chytia šnúrku (každý jednu), pripevnia jednu jej časť na určité 
miesto v miestnosti a potom sa pohybujú a pripevňujú rôzne časti šnúrky na rôzne 
časti miestnosti. Nakoniec sa účastníci stretnú uprostred a držia konce svojich povráz-
kov (na ktorých je pripevnený text). Účastníci nahlas prečítajú výroky. Každý z nich 
musí uhádnuť výroky (reťazce) ostatných účastníkov. Odkiaľ podľa nich výroky pôvod-
ne pochádzajú? Čo je zdrojom struny? Inštruktor aktivity by sa mal uistiť, že reťazce sú 
dostatočne dlhé, a keďže účastníci vytvorili akúsi sieť, malo by byť ťažké zistiť, odkiaľ 
ktorý reťazec pochádza.
 Potom sa účastníci vyzvú, aby si vymenili šnúrky a sledovali šnúrku, ktorú do-
stali, späť k jej pôvodu - počas toho účastníci zároveň upratujú miestnosť plnú šnúrok.

Cvičenie #1

DESCRIPTION

 Inštruktor aktivity si vopred pripraví niekoľko dlhých reťazcov. Na konci každé-
ho povrázku je pripevnený kúsok papiera. Text na útržku papiera môže byť napríklad 
takýto:

„Účinnosť tohto krému potvrdilo 95 % žien, ktoré dostali peniaze za účasť na 
testovaní.“
„Diétna kola vám môže pomôcť schudnúť“.

DESCRIPTION
DESCRIPTION

POPIS 

Záver

 Inštruktor aktivity popíše vlastnosti efektu spáča a položí účastníkom nasledu-
júce otázky:

V ktorej oblasti podľa vás najviac dominuje efekt spáča?
(sociálne médiá, televízia, reklamy)
Spomeniete si na slogan alebo produkt, ktorý na vás môže mať podobný vplyv?
Ako si môžete lepšie uvedomiť efekt spáča? 
(uvedomte si túto tému, robte vedomé rozhodnutia, hľadajte zdroje, hľadajte rôz-
ne uhly pohľadu)
Čo môžeme urobiť pre zníženie vplyvu efektu spáča v našej spoločnosti?
(zvyšovať povedomie, naučiť sa čítať medzi riadkami, poznať viac etikety na výrob-
koch, neveriť všetkému, čo sa objaví v médiách)
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Ďalšie materiály a zdroje

 
 Zostavili sme zoznam ďalších užitočných materiálov pre túto tému. Ob-
sahujú aktivity, ktoré možno hrať s mladými ľuďmi, ktorí môžu byť náchylní na 
radikalizáciu, a ďalšie účinné metódy na riešenie týchto situácií. 

Vitajte na stránke Social Work Toolkit | Social Work Toolkit. (n.d.). Získané 21. mar-
ca 2021 z https://www.socialworktoolkit.com/.

Digitálny sprievodca - Ako predchádzať radikalizácii. (n.d.). SALTO-YOUTH. Získané 
21. marca 2021 z  https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/digital-gui-
de-how-to-prevent-radicalization.2491/.

Hammersmith a Fulham. Poradenstvo pre rodičov a opatrovateľov, ako zabezpečiť 
bezpečnosť detí a mladých ľudí pred radikalizáciou a extrémizmom. (b.d.). https://
www.lbhf.gov.uk/sites/default/files/section_attachments/advice_to_parents_
and_carers_-_lbhf.pdf

Camden Safeguarding Children Board. (2019, 29. september). Keeping Children 
and Young People Safe from Radicalisation and Extremism (Zabezpečenie detí a 
mladých ľudí pred radikalizáciou a extrémizmom):
https://www.camden.gov.uk/documents/20142/1195356/Keeping+young+pe-
ople+safe.pdf/057fc676-ebe1-083d-0b66-067a3a200260 

Spojky: Materiál na prevenciu násilného extrémizmu prostredníctvom informova-
nia mládeže. (n.d.). Liaisons (Spojky). Získané 21. marca 2021 z https://www.
praeventionstag.de/nano.cms/daily-prevention-news/details/2926.

Živá knižnica. (n.d.). Živá knižnica. Získané 21. marca 2021 z https://www.coe.int/
en/web/youth/living-library

Paterson, K. (2009). Zúfalé hľadanie riešení: (Ilustrované vydanie). Vydavateľstvo 
Pembroke.

Russell, D. (2014). Učenie, riešenie problémov a myšlienkové nástroje: Jo-
nassena. Interdisciplinary Journal of Problem-Based Learning, 8(1), 1. https://doi.
org/10.7771/1541-5015.1492

Materiál na prácu s mládežou proti násilnej radikalizácii a extrémizmu. (n.d.) SAL-
TO-YOUTH.  Získané 21. marca 2021 z https://www.salto-youth.net/about/regi-
onalcooperation/current/againstviolentradicalisation/toolkit/.
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Kaviareň zručností. (n.d.). Buď detektívom skreslení. Získané 30. marca 2021 z 
https://skills.cafe/boardgames/bias-detective.html.

Toolkit sociálnej práce. (n.d.). Macmillan Social Work Toolkit (Toolkit sociálnej 
práce). Získané 21. marca 2021 z https://www.socialworktoolkit.com/ethics-va-
lues-and-diversity/diversity-and-equality.
 
Kurikulum sociálneho a emocionálneho učenia | Mindfulness-Based, Trauma In-
formed. (n.d.). Empowering Education (Posilňujúce vzdelávanie). Získané 21. 
marca 2021 z https://empoweringeducation.org/.

Chilcoat, J. (2021). Fair Isn't Always Equal (Spravodlivosť nie je vždy rovnaká): The 
Band Aid Lesson (Lekcia o pomoci pri náprave). The Heritage Institute. https://
www.hol.edu/uploads/essays/Fair-Isnt-Always-Equal-59821ca0e2e81.pdf
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