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Agresivita a masmédiá

T. Rakús, A. Rakús1

Súhrn

Mnohé formy agresívneho správania naučeným vzorcom sociálneho správania, naučeným spôsobom reago-
vania na určitý súbor podnetov z predtým pozorovaných situácií. Osvojenie si pozorovaného agresívneho
správania pritom (okrem iného) závisí aj od toho, či je toto správanie odmenené, potrestané, alebo nepo-
všimnuté: pozorovaný agresívny model správania, najmä ten, ktorý je sociálne odmenený, evokuje alebo
aktivizuje agresívne správanie u pozorovateľa. Sledovanie mediálne sprostredkovaného násilia vedie k frek-
ventnejšiemu agresívnemu správaniu, a to najmä v prípade osobností ešte nezrelých (deti a mládež), mravne
a kultúrne zanedbaných. Cieľom práce je nielen pohľad na úlohu masmédií vo vzťahu k ľudskej agresivite,
ale aj apel na odbornú pospolitosť, aby upozorňovala na možnosti a riziká masmediálneho ovplyvňovania
spoločenstva (lit. 9).
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Podľa teórie sociálneho učenia si jednotlivci osvojujú
(alebo môžu osvojovať) rôzne formy jednoduchého i zloži-
tého správania, vrátane správania agresívneho, prostredníc-
tvom pozorovania či observácie takéhoto správania vo svo-
jom sociálnom prostredí. Inými slovami (a v kontexte na-
šej témy) sú mnohé formy agresívneho správania naučeným
vzorcom sociálneho správania, naučeným spôsobom reago-
vania na určitý súbor podnetov z predtým pozorovaných
situácií. Osvojenie si pozorovaného agresívneho správania
pritom (okrem iného) závisí aj od toho, či je toto správa-
nie odmenené, potrestané, alebo nepovšimnuté: pozorovaný
agresívny model správania, najmä ten, ktorý je sociálne od-
menený, evokuje alebo aktivizuje agresívne správanie u po-
zorovateľa. Bandura (1973, 1994) a iní prívrženci teórie so-
ciálneho učenia dokladajú svoje tvrdenia celým radom em-
pirických a experimentálnych zistení.

V tejto spojitosti sa experimentálne skúmali aj vplyvy
masmediálnej prezentácie násilia na vyvolávanie reálneho
agresívneho správania. Preukázalo sa, napr. Hicks (1968),
že pozorovaný (videný) model agresie vedie za istých okol-
ností k napodobňovaniu, ba že sa môže reálne evokovať až
po mnohých mesiacoch od expozície, že teda môže existovať
značný časový odstup medzi videným a realizovaným nási-
lím. Z tohto dôvodu teória sociálneho učenia väčšinou od-
mieta hypotézu o pozitívnej úlohe katarzie, naopak sa naz-
dáva, že raz prejavená a odmenená agresia zvyšuje tendenciu
k opakovaniu agresívneho správania: katarzia je v takomto
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kontexte vlastne iba zmiernenou, sociálne kontrolovanou
alebo tolerovanou formou agresie.

Preukazuje sa, že najmä banalizované násilie v médiách
zvyšuje schopnosť vidieť násilie a utrpenie bez sprievodných
emócií a vedie k oslabeniu schopnosti empatie s trpiacim,
s umierajúcim a so smrťou: na jednej strane smrť vyhnaná
z rodiny a odsunutá do nemocníc alebo iných ústavov, na
druhej strane banalizovaná mediálna smrť, ktorá znemož-
ňuje pochopenie podstaty, zmyslu a následkov smrti. Hoci
vo všeobecnosti platí, že osobnosti kultivované a výchovou
k agresivite nedisponované nevyhľadávajú prezentáciu nási-
lia (môže sa im však vnucovať napr. prostredníctvom tele-
vízie) rovnako ako nevyhľadávajú davové situácie, ktoré ak-
tivizujú tendencie k agresii, časté sledovanie mediálne spro-
stredkovaného násilia vedie k frekventnejšiemu agresívnemu
správaniu, a to najmä v prípade osobností ešte nezrelých
(deti a mládež), mravne a kultúrne zanedbaných a mala-
daptovaných k nápodobe.

Skutočnosť, že v ostatných desaťročiach sa pozoruje evi-
dentný nárast agresívneho správania (Čermák, 1998; Petru-
sek, 1996) i v krajinách tzv. civilizovaného západného sveta,
čo (ako povrch ľadovca) dokumentuje napr. nárast krimi-
nality a jej znepokojujúci posun do stále nižších vekových
hraníc, viedla k tomu, že v tejto dobe paralelne prebieha-
júceho nástupu tzv. masmediálnej kultúry sa čoraz väčšmi
obracia pozornosť na vplyv masmédií a v nich prezentova-
ného násilia vo vzťahu k fenoménu agresivity. Hoci sa ná-
rast kriminality a agresívneho správania v nezanedbateľnej
miere prejavuje i u nás, pri charakteristike masmediálneho
kontextu tohto fenoménu sa zatiaľ môžeme opierať prevažne
o výsledky zahraničných štúdií (hlavne z USA). Stojí však za
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povšimnutie, že profesionálnu mentalitu vo vzťahu k masme-
diálnej politike programovej štruktúry kľúčových masmédií
(predovšetkým televízie) ovplyvňujú u nás – no nielen u nás
– skôr autori, ktorí tým či oným spôsobom zastávajú, obha-
jujú alebo presadzujú tzv. katarzný model prezentácie ag-
resie v masových médiách, teda, že agresia videná v médiu
nahrádza alebo kompenzuje agresiu reálnu. Títo nezriedka
veľmi vplyvní autori sa však neraz – vedome alebo neve-
dome – dopúšťajú sociálneho inžinierstva motivovaného tla-
kom komerčných firiem a zábavného priemyslu, prostituujúc
sa pri tom predpokladaným očakávaniam publika (zároveň
však takýmto prístupom divácke očakávania priamo či ne-
priamo sami formujú).

V monografii o agresii a jej príčinách venuje Renfrew
(1997) vplyvu masmédií osobitnú pozornosť v samostatnej
kapitole. Opiera sa o výsledky viac ako 2500 prác (predovšet-
kým z amerického, ale i európskeho prostredia), ktoré danú
problematiku študovali. Hoci mnohé z nich majú len teore-
tický charakter, empirické výskumy narážajú na metodo-
logické problémy (opierajú sa hlavne o korelačnú analýzu)
a experimentálne štúdie sa nedajú vždy generalizovať, súhr-
nne sa preukazuje, že masmediálna (najmä televízna) pre-
zentácia násilia v jeho banalizovanej podobe zvyšuje častosť
a pravdepodobnosť agresívneho správania z hľadiska krátko-
dobého i dlhodobého. Zvlášť nebezpečnou sa v tomto zmysle
preukazuje expozícia banalizovaného masmediálneho násilia
u detí a mládeže. Napríklad jedna z pozoruhodných longi-
tudinálnych štúdií (Eron, 1987; Eron a spol., 1972) trvala
22 rokov, korelovala vzťah medzi nadmernou (neexperimen-
tálnou) expozíciou mediáleho násilia u 8-ročných detí a vý-
skytom agresívneho kriminálneho správania vo veku 19 a vo
veku 30 rokov. Zistila sa štatisticky významná pozitívna ko-
relácia (0,21 u 19-ročných, 0,31 u 30-ročných). Zaujímavé
zistenie priniesli experimentálne štúdie s expozíciou porno-
grafických filmov. Štúdie ukázali, že bezprostredne po expo-
zícii sa zvýšil nešpecifický arousal a aktivizovali sa agre-
sívne tendencie u pokusných osôb (toto zistenie viedlo napr.
k tomu, že pri vojenskej operácii Púštna búrka boli piloti
pred bombardovaním Iraku vystavení expozícii pornografic-
kých filmov.

V dnešnej dobe masmediálnej kultúry (zatiaľ ešte nie je
dosť poznatkov z vplyvu internetovskej počítačovej siete) sú
masmédiá popri rodine a škole jedným z najvýznamnejších
činiteľov, ktoré formujú morálno-kultúrny systém tej-ktorej
spoločnosti.

Keď Aristoteles uvažoval o formách vlády v štáte, dospel
k záveru, že sú možné tri dobré formy vlády: prvou je monar-
chia, kde vládne jeden najvyšší vládca, druhou je aristokra-
cia, kde je väčšia alebo menšia skupina (elitných) vládcov,
a napokon tretia je políteiá, teda v dnešnom chápaní demok-
racia. A hoci podľa Aristotela je každá z týchto troch foriem
vlády potenciálne dobrá, každá z nich nesie v sebe riziká, že
sa môže zmeniť, skĺznuť, zvrhnúť na zlú vládu: monarchia
sa môže zvrhnúť na tyraniu, aristokracia sa môže skĺznuť
na vládu len

”
niekoľkých vyvolených“, ktorí si privlastnia

štát, právo na pravdu a svojvoľné rozhodovanie (dnes by sme

to nazvali vládou junty), a demokracia, tento výkvet poli-
tického usporiadania, sa môže zmeniť na vládu

”
spodiny“

(Aristoteles, 1988).

Čo však rozhoduje o tom, že sa určitá, potenciálne dobrá
forma vlády zvrhne, čo spôsobuje, že monarchia sa môže stať
tyraniou, aristokracia juntou a demokracia vládou spodiny?
Nie je to samotný politický systém vládnutia, teda samotná
forma vlády, ale je to predovšetkým morálny a kultúrny sys-
tém spoločnosti, ktorý štát ohrozuje a môže spôsobiť, že aj
demokracia bude bezmocná voči skĺzavaniu do polohy, v kto-
rej by politiku (a spoločenský život vôbec) mohla čoraz viac
presakovať mentalita zla, lži, nespravodlivosti a nekultúr-
nosti.

Jestvujú tri základné systémy, ktoré charakterizujú uspo-
riadanie a fungovanie spoločnosti, resp. štátu: systém poli-
tický (napr. demokracia), systém ekonomický (napr. trhové
hospodárstvo) a systém morálno-kultúrny. Prikláňame sa
k názorom, podľa ktorých je pre usporiadanie a fungovanie
spoločnosti určujúci jej morálno-kultúrny systém. Hoci je na
prvý pohľad najmenej nápadný, práve on je akousi nezávisle
premennou vo vzťahu k ostatným dvom, práve on rozho-
duje, akým spôsobom, pomocou akých hodnôt a noriem sa
bude štruktúrovať a inštitucionalizovať individuálne a kolek-
tívne správanie aj v oblasti ekonomiky a politiky. Defekty
v morálno-kultúrnom systéme podľa toho zákonite povedú
aj k defektom v ekonomickom a politickom systéme spoloč-
nosti. A vo všeobecnosti skôr či neskôr povedú k najroz-
manitejším prejavom narušeného spoločenského fungovania
a k prejavom sociálnej patológie.

Záver

Masmédiá, ktoré v dnešnej dobe čoraz intenzívnejšie a zreteľ-
nejšie prispievajú k formovaniu morálno-kultúrneho systému
spoločnosti, získavajú preto v psychosociálnom kontexte vý-
voja ľudských indivíduí neobyčajnú dôležitosť a zodpoved-
nosť. Zmyslom tohto príspevku chce byť preto nielen spro-
stredkovanie istého pohľadu na úlohu masmédií vo vzťahu
k ľudskej agresivite ako individuálnemu a spoločenskému fe-
noménu, ale aj akýsi apel na našu odbornú pospolitosť, aby
prostredníctvom svojich (iste obmedzených) možností upo-
zorňovala na možnosti a riziká masmediálneho ovplyvňova-
nia spoločenstva∗.

∗Práca bola prezentovaná na konferencii
”
Agresivita – fe-

nomén psychiatrickej praxe a spoločenského života“ 14.–16.
júna 2001 v Pezinku. Prvá časť prezentovaných prác na tejto
konferencii je publikovaná v Psychiatria, 8, 2001, č. 4.
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