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Vedecká rozprava

Sociálne psychologické aspekty tzv. reality show

Igor Smelý

Súhrn

Táto práca sa pokúša pomocou sociálne psychologických metód a konceptov posúdiť možný vplyv mediál-
neho prostredia na jedinca (so zreteľom na tzv. reality show). Snaží sa posúdiť vplyv mediálnej skúsenosti,
ako aj možné mechanizmy tohto vplyvu. Záverom autor konštatuje, že tieto vplyvy sú veľmi pravdepodobné
opierajúc sa o overené sociálne psychologické hypotézy a rozsiahle sociologické prieskumy. V súvislosti so
spoločensky a individuálne poškodzujúcim obsahom niektorých relácií predstavuje účasť na nich a ich sledo-
vanie riziko vzniku alebo posilnenia individuálnej, ako aj sociálnej patológie.

Kľúčové slová: habituácia, konformizmus, morálny vývoj, mediovaná skúsenosť, sociálna patológia, sociálne
učenie.

Začnime niekoľkými otázkami: Ako skúmať jav, ktorý vy-
voláva také rozporné reakcie ? Je možné ostať nestranným?
Ako sa vyhnúť predpojatosti ? Akým právom tvrdím to, čo
hovorím ? Prečo by mi ľudia mali veriť ? Len preto, že som
psychiater ? Sú psychiatri v tejto sfére zbehlejší a kompe-
tentnejší ? Ak nejde o psychopatológiu, tak potom prečo sa
k tomu vyjadruje práve psychiater ?
Domnievam sa, že k tejto problematike sa môžem vyjad-

riť nie preto, že som psychiater. Myslím, že psychiatri nie
sú často v rozpoznávaní sociálne patologických javov kom-
petentnejší ako iní ľudia, ak neponúknu argumentáciu a po-
hľad, ktorým odôvodnia svoje tvrdenia. K tejto otázke sa
vyjadrujem predovšetkým z hľadiska pozície sociálnej psy-
chológie, ako externý doktorand tohoto odboru a ako člo-
vek, ktorého otázky sociálnej patológie dlhodobo zaujímajú
a ovplyvňujú ako jeden zo zásadných etiologických činite-
ľov individuálnu psychopatológiu mojich pacientov. Tu sa
prelína a spája moja pozícia lekára-psychiatra s vedeckým
záujmom o sociálne psychologické javy. Nestranným nie som
a ani nechcem byť. Uvedomenie si svojej nestrannosti a mo-
jich skrytých predpokladov mi však môže pomôcť byť opatr-
nejší pri interpretácii a dôslednejší pri hľadaní odpovede na
položené otázky. Ak sa venujeme posúdeniu tzv. reality show
tak z psychologického hľadiska sú podstatné dve základné
otázky:

1. Čo to spôsobí ľuďom, ktorí sa tejto show zúčastňujú ?

2. Môže to mať vplyv na ľudí, ktorí tieto programy sle-
dujú ?

Pri našom pokuse analyzovať daný fenomén použijeme tri
postupne na seba nadväzujúce metódy, ktoré by mali vytvo-
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riť mozaiku, ktorá nám ponúka komplexnejší pohľad na skú-
maný jav. Obe otázky budeme skúmať spoločne, pričom dô-
raz budeme klásť na druhú z nich, lebo je, podľa názoru
autora, všeobecnejšia a umožňuje nám vidieť širšie súvis-
losti. Odpoveď na druhú otázku je aj spoločensky závažnej-
šia, nakoľko umožňuje uvažovať o regulácii takýchto progra-
mov v prípade, že sa preukáže ich potenciálna spoločenská
škodlivosť.
Pri posúdení vplyvu na ľudí, ktorí sa zúčastňujú ako ak-

téri tzv. reality show sa podieľajú tie isté popísané vplyvy
ako pri posúdení vplyvu na divákov, len ich intenzita je
vzhľadom k špecifikám situácie oveľa väčšia. K týmto špeci-
fickým situačným vplyvom patria: uzavretý priestor, obme-
dzená komunikácia so širším sociálnym okolím vo vymedze-
nom čase, chýbajúce odozvy na vlastné konanie od tzv. dô-
ležitých iných (significant others), chýbajúca sociálna opora,
možnosť získania značnej finančnej odmeny pri zapáčení sa
publiku a tým vystupňovanie tlaku ku konformným preja-
vom, nahradenie prirodzených autorít dočasnými

”
umelými“

autoritami z prostredia médií, špecifické posilňovanie len ur-
čitých druhov správania na úkor iných, ak budem hovoriť len
o tých ktoré ma momentálne napadajú.
Domnievam sa, že účasť v tzv. reality show, ale aj sledo-

vanie takýchto programov môže prispieť k vzniku alebo roz-
voju individuálnej psychopatológie, hlavne z oblasti porúch
osobnosti, kde sú sociálne činitele významným etiologickým
činiteľom. Vzhľadom k vyššie popísaným situačným špeci-
fikám však riziko u priamych účastníkov môže byť vyššie
v porovnaní so širšou populáciou. Preskúmanie týchto si-
tuačných špecifík a ich podrobnejšia sociálne psychologická
analýza by presiahla rámec tohoto článku, preto ju pone-
cháme otvorenou pre ďalší výskum.
Pri
”
skladaní našej mozaiky“ najprv použijeme kazuis-

tiku, doplníme ju sociologickými dátami a pokúsime sa ich
interpretovať v kontexte sociálne psychologických modelov.
Budeme si súčasne vedomí pravdepodobnostných aspektov,
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ktoré však patria neodlučiteľne k sociálnym vedám ako ta-
kým a neznižujú ich informatívnu hodnotu. Začnime teda
niekoľkými kazuistikami bez komentára:
Keď sa milujem so svojim manželom predstavujem si Bar-

ryho Manilowa. Celú dobu. A keď je po všetkom, manžel a ja
skončíme s milovaním, uvedomím si, že to nie je Barry a dám
sa ticho do plaču. Keď mi slzy tečú po tvári je obvykle tma
a tak sa mi ich podarí nejako skryť (42-ročná Joanna Thom-
pson, 1995).
Graham Bamford, 48-ročný vodič nákladného auta, sa

v roku 1993 na protest proti tomu, že britská vláda nedo-
kázala zabrániť tragédii v Bosne, polial benzínom a zapálil
pred britským parlamentom v deň jeho zasadania vo veci
konfliktu v bývalej Juhoslávii (Thompson, 1995).
Líder a spevák skupiny Nirvana, spáchal 5. marca 1994 sa-

movraždu zastrelením. V deň jeho pohrebu 11.3.1994 ho vo
všetkom napodobnil mladík z južného Seattlu – mesta, kde
skupina pôsobila. Miestne centrum psychickej podpory a krí-
zová linka hlásili nárast telefonátov o 50% (Smelý, 2000).
Pri posudzovaní fenoménu tzv. reality show si musíme

zodpovedať otázku, či mediálne vysielanie má vplyv na ľudí,
ktorí ho sledujú, prípadne sú jeho aktérmi. Britský sociológ
J.B. Thompson tvrdí, že vo svete masmédií zažívame ok-
rem priamej žitej skúsenosti, aj skúsenosť mediovanú, ktorú
máme možnosť ovplyvniť len čiastočne a ktorá sa odohráva
v inom priestore a čase. Táto skúsenosť podľa Thompsona
ovplyvňuje náš pohľad na samých seba (Thompson, 1995).
V tomto autor nadväzuje na klasického predstaviteľa a te-
oretika médií M. McLuhana, ktorý považoval médium za
akýsi predĺžený ľudský zmysel, ktorý rozširuje a tým pádom
mení a modifikuje, upresňuje rovnako ako znepresňuje, naše
vnímanie. Keď J.B. Thompson rozlišuje medzi žitou a me-
diovanou skúsenosťou poukazuje na to ako sa pri žitej skú-
senosti stretávame so skutočnosťou tvárou v tvár, naopak
pri mediovanej skúsenosti nám je sprostredkovaná médiom
v čase alebo na miestach, ktoré sa nemusia zhodovať s ča-
som nášho prežívania a našej subjektívnej skúsenosti. Na-
koľko tento časovo-priestorový posun, ako aj horšia možnosť
overiteľnosti, strata intimity takéhoto kontaktu a iné feno-
mény mediovanej skúsenosti môžu ovplyvniť naše vnímanie
a nakoľko si ich uvedomujeme a dokážeme ich odlíšiť od skú-
senosti žitej ?
Vychádzame z predpokladu, že človek napriek enorm-

nému rozšíreniu znalostí a informačných možností vďaka
kultúrnej evolúcii je biologicky stále totožný (tzn. jeho mo-
zog je identický) s človekom žijúcim v mladšej dobe kamen-
nej a preto naše psychické moduly môžu zlyhávať pri stret-
nutí s podnetmi, ktoré sú vzdialené skúsenosti lovcov a zbe-
račov mladšej doby kamennej.
Takouto neprirodzenou skúsenosťou je práve mediovaná

skúsenosť a práve hore uvedené kazuistiky poukazujú na to,
akým spôsobom ju niekedy nedokážeme dostatočne odlišovať
od žitej skúsenosti. Koniec – koncov toto nie je až taký nový
poznatok, veď už v roku 1774, kedy J.W.Goethe uverejnil
román Utrpenie mladého Werthera sa pod jeho vplyvom,
a v dôsledku stotožnenia sa mladých ľudí s tragickým hr-
dinom, zvýšila miera samovražednosti v Nemecku. Odvtedy

sa tento sociálne psychologický jav nazýva aj Wertherovým
efektom.
Zdá sa teda, že vplyvy existujú, ale ako ich uchopiť apa-

rátom sociálnej psychológie ? V roku 1973 v Kanade objavili
dosť veľkú mestskú časť, kde bola televízia celkom neznáma.
Sociológovia skúmali správanie, postoje a voľný čas tohto
spoločenstva a niekoľko rokov potom, čo tam vkročila tele-
vízia, urobili porovnávací výskum: u detí sa zistila znížená
schopnosť a chuť čítať knihy, pokles kreativity a vystup-
ňovanie agresívneho správania (Ilowiecki a Zasepa, 2003).
Buďme, ale opatrní pri interpretácii týchto javov a skúsme
sa pozrieť, čo hovoria ďalšie sociologické dáta.
Čo sa týka možnosti vplyvu televíznych programov, tá je

najlepšie preskúmaná pri vplyve sledovaného násilia na deti.
Viaceré štúdie potvrdzujú tento vplyv (Lefkowitz a spol.,
1977, Eron a Huesman, 1986, Johnson, 2002) u chlapcov,
menej u dievčat. Lefkowitz a spol. (1997) sledoval vplyv sle-
dovania násilných programov u chlapcov 3. ročníka na ich
agresívne správanie po 10 rokoch a tento sa potvrdil. U diev-
čat sa vplyv nepotvrdil. Sociálne ekonomický status rodičov,
inteligencia chlapcov, agresivita rodičov a počet hodín pred
TV nezohrávali pri tomto vplyve rolu (Čermák, 1998). Eron
a Huesman (1977–1978) uskutočnili 3-ročný interkultúrny
prieskum v piatich krajinách (USA, Austrália, Poľsko, Fín-
sko, Izrael), v ktorom sa tiež korelácia sledovania násilných
programov a výskytu následnej agresivity potvrdila u chlap-
cov, okrem chlapcov vychovávaných v kibucoch. Potvrdila sa
korelácia aj u dievčat v USA a z izraelských miest (Čermák,
1998). J. Johnson (2002) vo svojom 25-ročnom prieskume
tiež potvrdil vplyv sledovaného násilia a závislosť aj od po-
čtu hodín pred obrazovkou. Z detí, ktoré v 14-tich rokoch
trávia pred TV hodinu sa do konfliktov so zákonom v 20-
tich rokoch dostane 6%, u tých, ktorí takto strávia 3 hodiny
až 20% (Ilowiecki a Zasepa, 2003). Vráťme sa k Eron a Hu-
esmanovej medzikultúrnej štúdii a môžeme extrapolovať, že
u dievčat sa pravdepodobne prejaví tento vplyv len v kultú-
rach, ktoré tolerujú použitie sily u žien. K tomu môže pris-
pievať väčšia tolerancia k agresívnym prejavom v americkej
spoločnosti a v izraelských mestách. Pripomeňme, že v Iz-
raeli je povinná ženská vojenská služba (Eron a Huesman,
1986). Ďalšie výskumy poukazujú aj na vplyv kultúrou sch-
vaľovaných noriem pri uplatnení násilia (Rokeachová, 1973,
Liska a spol., 1984). Malé deti navyše nedokážu dostatočne
odlíšiť fikciu od reality pri reálne vyzerajúcich programoch
(Groebel, 1994, Teunertová, 1995).
Podobne môžeme o vplyve kultúrou schvaľovaným noriem

uvažovať aj u chlapcov, nakoľko chlapci vychovávaní v ki-
bucoch boli

”
chránení“ od vplyvov mediálneho násilia. Aké

sociálne psychologické poznatky nám umožňujú hypoteticky
predpokladať a vysvetliť tento vplyv ?
A.Bandura robil v 60-tych rokoch experimenty s deťmi,

ktoré sledovali ako experimentátor tĺkol panáčika zvaného
Bobo a tieto deti túto činnosť po ňom opakovali, na základe
čoho Bandura predpokladá, že deti sa učia napodobovaním
vzorov (Bandura a Ross, 1961).
Iné experimenty dokázali, že všetci máme sklon ku kon-

formite čiže často prispôsobíme svoj názor väčšine. Ak sa
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v skupine nájde, čo len jeden opačný názor, naša ochota
sa prispôsobiť radikálne klesá. Priemerná miera konformity
32% klesá pri nesúhlase aspoň jedného člena na 5,5% (Ash,
1951, 1952, 1956). Z toho vyplýva, že ak sa budeme pohy-
bovať v spoločnosti ľudí, ktorí správanie v tzv. reality show
považujú za normálne, môžeme mať sklon prispôsobiť sa im,
dokonca aj vtedy, keď sa nám to ako normálne javiť nebude.
Najviac sú ohrození mladí ľudia medzi 14–25. rokom života,
ktorí sa väčšinou nachádzajú v tzv. konvenčnom štádiu mo-
rálneho vývoja podľa Kohlberga, nakoľko v tomto štádiu sa
máme sklon prispôsobovať svojmu okoliu najviac a až ne-
skôr si vytvárame vlastný názor samostatnejšie (Kohlberg
a Colby, 1987). Kohlberg a Colby (1987, cit. podľa Heidb-
rink, 1997) hovoria, že väčšina mladých ľudí medzi 14.–25.
rokom života zažíva tzv. konvenčné štádium morálneho vý-
voja (silne podmienené konformitou). Ešte aj mladí medzi
20.–30. rokom sa väčšinou nachádzajú medzi 3. a 4. stupňom
tohto štádia, kedy sa už začína okrem skupinovej konfor-
mity vytvárať aj orientácia na širšiu spoločnosť. Ešte stále
však nie je dosiahnuté postkonvenčné štádium. Navyše sa
ukazuje, že emočné tlaky v období puberty sa menej pre-
javujú v kultúrach, kde má jedinec málo možností vybrať
si z rôznych spôsobov správania (Gardner, 1999). Takýto
typ spoločnosti, zdá sa, viac chráni jedinca pred rizikovým
správaním. Robí to uplatňovaním symbolických a kultúr-
nych artefaktov, ktorými reguluje priestor slobody. Dalo by
sa uvažovať o tom, že naša dnešná západná demokratická
spoločnosť vytvára kvôli rozličným životným formám malú
symbolickú organizáciu ľudského života a je následne ohro-
zená väčšou mierou sociálne patologických javov.
Dôležitým sociálne psychologickým faktom, ktorý sa vy-

skytuje aj v živočíšnej ríši, je fenomén habituácie čiže vyha-
sínania odpovede, keď sme opakovane vystavení rovnakému
podnetu. Takýmto spôsobom si môžeme zvyknúť aj na ne-
bezpečné situácie alebo podnety, ktoré môžu byť pre nás
zraňujúce. Na čo si zvykneme v prípade tzv. reality show ?
Mohli by sme spomenúť ešte ďalšie spôsoby, akými sa

môžeme zbavovať zodpovednosti za naše správanie, akými
sú napr. eufemistické označovanie, výhodné porovnávanie,
prenesenie zodpovednosti, rozptýlenie zodpovednosti, nevší-
mavosť k následkom alebo prisudzovanie viny, ktoré sú tiež
dobre zdokumentované sociálnymi psychológmi. To by si
však vyžadovalo väčší priestor.
Aj keď v psychológii ako vede sa nedajú nachádzať tak

jednoznačné predpovede, ako v exaktnejších vedách, už naz-
načené výskumy a experimenty naznačujú, že vplyv sledo-
vania tzv. reality show na ľudí, predovšetkým mladých ľudí,
je veľmi pravdepodobný. Aký by tento vplyv mohol byť to
už naznačuje obsah uvedených programov.
Takže, ak chceme uvažovať a hodnotiť javy, ako je tzv.

reality show, musíme si uvedomiť, že:

1. Zažívame mediovanú skúsenosť, odlišnú od našej žitej
skúsenosti vo viacerých aspektoch.

2. Sme ňou ovplyvnení.

3. V detskom veku máme najvyššiu tendenciu opakovať
videné, ktorá s nami ostáva do konca života.

4. V pubertálnom veku vo zvýšenej miere prijímame me-
diálne vzory úspešnosti a krásy, pričom náš psychický
aparát ešte nie je dostatočne zrelý, aby dokázal redu-
kovať riziká takéhoto prijímania.

5. Podliehame tlaku konformity a aj tí, ktorí mu nepod-
ľahnú budú často mlčať, aby sa nestali terčom výsme-
chu alebo ostrakizácie.

6. Vo veku do 30 rokov (čo je cieľová skupina divákov
tzv. reality show) sa náš morálny aparát stále ešte len
rozvíja.

7. V dôsledku habituácie si ľahko zvykneme aj na podnety,
ktoré môžu byť pre nás nebezpečné.

8. Regulácia pomocou symbolických aktov zabezpečova-
ných demokratickou spoločnosťou je v dôsledku blaho-
bytu a slobody nedostatočná.

Ak teda prijímame vyššie uvedenú argumentáciu mô-
žeme povedať, že vplyv sledovania (a účasti v) tzv. reality
show môže byť spoločensky nežiadúci v prípade, že obsahom
týchto programov budú spoločensky nežiadúce javy, ktoré
môžu viesť k individuálnej psychopatológii (hlavne z oblasti
porúch osobnosti), ako aj k potencovaniu a rozširovaniu so-
ciálnej patológie. Obávam sa, že v prípade našimi súkrom-
nými televíziami vysielaných relácií ako sú Vyvolení alebo
Big Brother sa práve toto deje.
V tomto bode musí byť ďalšia úvaha obohatená o etické

a právne aspekty, ktoré by mali posúdiť možnosti a mieru re-
gulácie mediálnych javov, ktoré môžu mať potenciálne škod-
livé vplyvy∗.

∗Skrátená verzia príspevku odznela na Kolokviu doktoran-
dov Katedry psychológie FF Trnavskej Univerzity.
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