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Prehľadová práca

Vplyv médií na afekt-emotivitu a správanie nedospelých

I. Škodáček

Influence of media on afect-emotivity and behaviour of minors

Súhrn

Výrazný vplyv médií na jednotlivé stupne psychiky nedospelých sa odráža v neuroplasticite rôznych ne-
uroanatomických oblastí. Nevhodne štrukturované mediálne produkty bývajú podkladom anxióznych, dep-
resívnych a agresívnych porúch u nedospelých. Z toho vyplýva zodpovednosť kultúrnych tvorcov za obsah
mediálnych produktov presadzujúcich dobro a étos.

Kľúčové slová: médiá, neuroanatomické štruktúry, správanie a poruchy správania nedospelých pod vplyvom
médií.

Summary

The marked influence of mediaěs effects on the every developmental stage of psychic life of the minors have
the impact in the neuroplasticity in the different neuroanatomical regions. The inconvenient structuralised
performance is manytime the basis for anxious, depressive and aggressive disturbances in children. It appe-
arsresponsibility of artists for subject of mediaěs products in the way of welfare and ethos.

Key words: media, neuroanatomical structures, behaviour and disorders of behaviour of minors due to the
influence of media.

Úvod

Už prešlo viac ako 10 rokov od publikovania súborného re-
ferátu doc. MUDr. E. Malej, CSc., v Českej a Slovenskej
psychiatrii o vplyve násilia v médiách na deti a mládež z pe-
dopsychiatrického hľadiska, ktorý autorka predniesla v Po-
slaneckej snemovni Českého parlamentu (Malá, 1995). Pred-
ložená práca reaguje s odstupom času na vtedy publikovanú
výzvu redakčnej rady Českej a Slovenskej psychiatrie, aby
sa psychiatri zaoberali najvážnejšími súčasnými psychoso-
ciálnymi javmi, medzi ktoré patrí aj pôsobenie médií na ne-
dospelých.

Klinika detskej psychiatrie LF UK a DFNsP
Adresa: doc. MUDr. I. Škodáček, CSc., Klinika detskej psychiat-
rie LF UK a DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovensko

Médiá a spoločnosť

Slobodné médiá sú nielen strážcom demokracie, ale aj spo-
lutvorcami spoločenskej atmosféry v krajine (Hoschl, 2005).
Túto

”
atmosféru“ bazálne vytvára kultúra, ktorou si po-

pulácia udržuje svoju identitu. Po ústupe viery ako rozho-
dujúceho vplyvu na hodnotovú orientáciu, sa vytvára nová

”
kultúra mladých“, ktorú rozširujú najmä bulvárne masmé-
diá. Možno sa stotožniť s názorom prof. Scrutona, že masmé-
diá tvoria celosvetovú mienkotvornú sieť, ktorá tvorí lingua
franca moderných adolescentov, napríklad na televíznej sta-
nici MTV (Scruton, 2002). Padli stereotypy poučovania cez
náboženskú výchovu, kódex viery, moderná doba nenachá-
dza čas na úctu k tradíciam a dedictvu predkov – dnešní
adolescenti si tvoria vlastný hodnotový systém a vlastný
spoločenský poriadok. Spája ich súnaležitosť v modifiká-
cii bývalých kmeňových skupín do podoby gangov, v kto-
rých žijú egoisticky pre tento čas v zmysle známeho

”
carpe

diem“, ako im to podsúva dnešná kultúra. Podľa Scrutona
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im súčasná kultúra vykresľuje mladosť ako cieľ, nie ako pre-
chodné obdobie k dospelosti. Mladosť charakterizuje pri-
tom zdravie, bezstarostnosť a radosť. Naopak dospelosť sa
spája s bremenom zodpovednosti, povinnosťou pracovať, zís-
kavať odbornosť a starať sa o rodinu a deti. Tento typ kul-
túry vyradil z platnosti estetický objekt a miesto neho os-
tala len reklama. Alexis de Tocqueville poukazuje na mo-
derného človeka, ktorého sa zmocňuje vášeň blahobytu až
do tej miery, že zabúda na iné ľudské ašpirácie. Demokra-
tický proces vedie ducha jedného človeka k novým myš-
lienkam a druhého k nemysleniu. Uvádza

”
v našom svete

sa presadzuje čosi ako čistý materializmus, ktorý síce dušu
priamo nekazí, ale zmäkčuje ju, až kým ju potichu neobe-
rie o všetky právomoci“ (Finkielkraut, 2005). Veľmi sa to
podobá známym úvahám o deprivantstve, kde sa za depri-
vantov považujú ľudia, ktorí z biologických, psychologických
alebo sociokultúrnych dôvodov nedosiahli ľudskú normalitu,
či o ňu prišli. Postihnutie je výraznejšie v citovej a hodno-
tovej sfére ako v intelektuálnej oblasti (Koukolík a Drtilová,
1996). Podľa internetovej stránky Mednet (2002) pri nedos-
tatku kultúry žijeme vo svete divných predstáv, meniacich
sa kultov,

”
nezakotvenosti do seba“ a nepociťovania altru-

izmu k okoliu a z toho plynúcej úzkosti. U 16% Európanov
sa počas ich života vyvinie úzkostná porucha. Iba 26% jedin-
cov s úzkostnými poruchami sa poradilo so zdravotníckym
pracovníkom a z nich sa 23% neliečilo vôbec (CNS novinky
gsk, 2002). K tomu bezosporu prispievajú aj masovokomuni-
kačné prostriedky a médiá. V súčasnosti k nim patrí v prvom
rade televízia, ako médium poskytujúce možnosť autentic-
kého zachytenia skutočnosti. Najmä americkí psychológovia,
psychiatri, vychovávatelia a sociálni pracovníci považujú za
znepokojujúce, že veľa detí strávi pri televízii denne 2 až 3
hodiny (ba aj viac), čo sa dá pri prepočte na rok porovnať
s časom stráveným v škole za 100 až 125 dní. Nadmerné
sledovanie televízie psychicky formuje detský mozog (Juan,
2002). Deti veria tomu, čo vidia v televízii, nerozlišujú me-
dzi zábavou a reklamou. Pre deti sú obzvlášť nebezpečné
napínavé a strašidelné filmy. Deti sledujú televíziu so silným
citovým prežívaním a môže dôjsť u nich k zníženiu seba-
kontroly, majú emocionálnu skúsenosť strachu. Môžu spĺňať
dokonca kritériá sociálnej úzkostnej poruchy ak abnormálna
úzkosť vzniká pred 6. rokom (Drtílková, 2001).

Deti sú vystavované násiliu nielen v kriminálnych prí-
behoch a westernoch, ale aj v kreslených filmoch a sprá-
vach zo sveta. Albert Bandura (1983) tvrdí, že násilie v te-
levíznom vysielaní vnáša agresívne správanie do spoloč-
nosti.Vytvára modely agresívneho správania, ktoré dieťa ne-
môže mať z vlastnej skúsenosti a redukuje zábrany k použi-
tiu agresívneho konania. Neurovedec Marco Lacoboni uvá-
dza na internetovom portáli Edge (2006), že násilie v mé-
diách vyvoláva imitatívne násilie – problém superzrkadiel
(Lacoboni, 2006). V súčasnosti sa uvádza, že ide o jedin-
cov, ktorí sa prejavujú násilne a majú tendenciu vyberať si
programy s vysokou mierou brutality. Niektoré americké vý-
skumné psychologické práce z 80. rokov potvrdili, že televízia
vo vzťahu k agresivite posilňuje existujúce predispozície pre
alebo proti agresivite. Televízia je významný socializačný či-

niteľ, ktorý je vysoko kontroverzný (Koťa, 2004). Výskumy
poukázali, že deti na jednej strane absorbujú časť dobra,
ktoré vidia v televízii, ale na druhej strane sledujú veľa ko-
merčných televízií, v programoch ktorých sa stiera rozdiel
medzi dobrom a zlom. Malé deti pred 8. rokom nerozlišujú
medzi programom a komerčným vysielaním. S dospievaním
sa začnú pozerať na relácie hlavného vysielacieho času. Po-
siluje sa predstavivosť toho, čomu chcú veriť, unikajú z ob-
tiažnych životných situácií a identifikujú sa s imaginárnym
svetom svojich hrdinov. Masmédiá vytvorili univerzálnu ce-
losvetovú kultúru mladých ľudí. Internet vytvoril obrovské
možnosti komunikácie medzi ľuďmi, ale na druhej strane má
preukázateľný potenciál narušiť ich osobné vzťahy. V r. 1998
pracovníci Carnegie Mellon University (Liebowitz a spol.,
2001) zistili, že ľudia, ktorí strávili denne na internete nie-
koľko hodín, zažívali vo zvýšenej miere pocity smútku a osa-
melosti. Pritom čím viac úzkosti cítime, tým viac vyhľadá-
vame zábavu a čím viac zábavy máme, tým viac cítime úz-
kosť. Zdá sa, že cestou ako uniknúť tomuto začarovanému
kruhu je získavanie nových informácií. Na druhej strane člo-
vek zahltený informáciami často nevie, čo si má s nimi počať
a následkom je anxieta a depresia.Tie bývajú často prvým
podnetom pre hľadanie zmyslu v ponímaní Victora Frankla
a Abrahama Maslowa, ktorý taký stav nazval metapato-
lógiou. Tá sa charakterizuje odcudzením, nudou, únavou,
apatiou, stratou viery vo vyššie hodnoty (Lasn a Grierson,
2004). Osobná komunikácia čoraz viac ustupuje do pozadia
a vzniká obraz človeka, ktorého rakúsky filozof Gunter An-
ders nazval ako

”
masový pustovník“ (Furst, 1997).

Vplyv médií na substrát mozgu a psychiku
nedospelých

Médiá vplývajú cez formu i obsah informácií na jemne pre-
pracovanú sieť mozgových funkcií, pričom ovplyvňujú plas-
ticitu najmä vyvíjajúceho sa mozgu. Médiá sa postupne vy-
vinuli do tej miery, že ovplyvňujú psychiku miliónov ľudí na
celom svete, stávajú sa mienkotvorným prostredím, ktoré re-
špektujú celé spoločenské vrstvy a štáty. Komplexne v rôz-
nej forme – zvukovej, vizuálnej, dokonca aj čuchovej na
rôznych nosičoch – pôsobia na nedospelú časť spoločnosti
v podobe uvedomelých a neuvedomelých stôp. Tie sa ukla-
dajú v rámci neurokognitívnych sietí veľkého rozsahu najviac
do amygdalo-hipokampálneho komplexu. Čím je adresát
mladší, tým má menej rozvinuté spojenia pre logické mys-
lenie, závery, plánovanie. V zjednodušenej podobe možno
uviesť, že sa jedná anatomicky najviac o orbitomediálnu
prefrontálnu kôru (Přikryl, 2004). Deti a mládež podliehajú
viac citovo prifarbeným názorom. Týmto spôsobom sa ľahko
s nimi manipuluje a pomerne ľahko sa metódou

”
brain was-

hing“ dosiahne nasmerovanie jedinca na akceptovanie danej
informácie. Psychoanalyticky ide o defekt v superegu die-
ťaťa a dospievajúceho voči vnútorným impulzom a vzniká
impulzívne konanie. Nedospelí sa pod vplyvom médií ľahko
odpútajú do denného snenia,

”
uletia“ do svojich predstáv,
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v ktorých sa vyžívajú a tým prekonávajú svoje neistoty a úz-
kosti.
Úzkosť a depresia vychádzajú pravdepodobne z rovnakého

základu. Simplifikovane sa dá vyjadriť, že ich spúšťačom je
prefrontálny kortex, ktorý spracúva informácie zo zmyslo-
vých vnemov, amygdala je alarm hlásiaci nebezpečenstvo
a hippocampus je dôležitý pre pamäť. Podľa PET (Činov-
ský a Škodáček, 2003) je smútok spojený so vzostupom akti-
vity dolnej a mediálnej prefrontálnej kôry a kôry cingulárnej
obojstranne a vzostupom aktivity ľavej prefrontálnej kôry.
Subjektívny pocit šťastia je spojený s poklesom aktivity v se-
kundárnych asociačných kortexoch. Empatiu možno považo-
vať za náhradnú afektívnu odpoveď. Jej porucha je súčasťou
klinických syndrómov, ako napr. pri sluchovej afektívnej ag-
nózii, alexitýmii, infantilného autizmu a podobne. Prejavuje
sa od prvých dní po narodení. Má podklad v prepojeniach
zrakových kôrových oblastí s amygdalou a limbickým systé-
mom a odtiaľ do kortexu. Obvod panickej úzkosti, ktorú tak
často vidieť u detí pri sledovaní hororov v televízii – tvoria
zhruba oblasti retikulárnej formácie a locus coeruleus cez
fasciculus ascendens dorsalis k limbickému systému a k pre-
frontálnej kôre, odkiaľ idú prepojenia hlavne k nc. reticu-
laris gigantocelularis formatio reticularis (Koukolík, 1997).
Sérotonín inhibuje impulzívne a agresívne správanie, norad-
renalin a katecholamíny aktivujú sa pri strese. Z úzkosti
vyplýva aj tenzia, ktorá vedie k nesprávnemu reagovaniu
organizmu (Činovský a Škodáček, 2003). Zdá sa, že impulzi-
vitu a iritabilitu spúšťa dopamín a znižuje sérotonín. Preto
dobre pôsobia v terapii sérotonínergické lieky typu SSRI
(Sass, 2001). Pri úzkosti možno rozoznať dva typy sociál-
nej úzkostnej poruchy – (1) generalizovanú poruchu, keď sa
pacient obáva mnohých situácií a (2) negeneralizovanú poru-
chu, pri ktorej sa obáva menej ako troch situácií. Pri sociál-
nej úzkostnej poruche má úlohu aj centrálna dopamínergická
dysregulácia najmä v znížení dopamínových D2-receptorov
v striate (Liebowitz, 2001). U úzkostných jedincov je vyš-
šie riziko depresií ako u zvyšku populácie a naopak. Depre-
sívni jedinci môžu prežívať úzkostné stavy. Spoločné pre oba
stavy je silná emočná skľúčenosť. Podľa najnovších poznat-
kov sú afektívne poruchy naviazané na genetický podklad,
kde sa zmeny v alele génu SLC6A4 pre sérotonínový tran-
sportér odrážajú v amygdale pri rozvoji bežných reaktivít
na stres v podobe vyhýbania sa poškodeniu (Hariri a spol.,
2005). Zistilo sa, že krátky variant S-transportéru zvyšuje
riziko rozvoja depresívnej poruchy, ale iba v kontexte stre-
sových udalostí. Napríklad pôsobenie inzultu z prostredia –
dodávame, že aj v podobe opakovaných vplyvov z médií –
pred dosiahnutím zrelosti relatívne sa pomaly vyvíjajúcich
prefrontálnych regulačných okruhov, môže mať za následok
ďalší posun v prednastavení amygdaly, ak jedinec má alelu S-
sérotonínového transportéru. Takáto relatívne hyperamyg-
dalová a hypoprefrontálna aktivita sa zistila pri afektívnych
poruchách a môže predstavovať rozhodujúci prediktívny bio-
logický marker (Hariri a spol., 2005).

Vplyv obsahovej náplne médií na správanie
nedospelých

Popri dedičnosti sa na formovaní správania nedospelých pre-
javujú aj vonkajšie faktory, ako je vplyv rodiny, výchovy,
zásadné životné udalosti, ktoré rozhodnú, či sa u daného
človeka napríklad vyvinie úzkosť alebo depresívny stav. Ne-
dospelí maskujú úzkosť agresivitou. Pri podľahnutí často an-
tisociálnym názorom iných (silnejších alebo starších) ľudí,
či predpojatým vnímaním médií, prekonávajú takéto stavy
aroganciou, výsmechom, podceňovaním iných alebo agresivi-
tou. Zrejme pôjde o výkyvy od jemnej súhry expresie génov
až po zmeny v plasticite neurocytov v zložitej sekvencii pre-
pájania oblastí mozgu v dynamickom reagovaní na podnety
– čo sa prejaví v konaní. Médiá majú možnosť upevňovať
primerané správanie, ale aj sklon inklinujúci k spomenutej
agresivite, napríklad u detí s hyperkinetickými poruchami.
V programoch s agresiou ide o katarzný účinok, v ktorom
môže ísť o kognitívnu disonanciu, kedy pubertálny jedinec
prijíma argumenty v súlade s vlastným názorom, lebo sa to
tak robí a on si osvojil mediálne predkladaný model danej
situácie. Daný mechanizmus pôsobí ako generálny účinok pô-
sobiaci výberovo na mladistvých. Médiá nekontrolovateľným
vplyvom, ktorý je veku neprimeraný, môžu vyvolať pochopi-
teľne aj iné patické odchýľky v jedincovi a tým rozvoj reak-
tívnych stavov, napr. anxióznych, depresívnych alebo dajú
podnet k impulzívnemu konaniu – napr. k suicídiu. Kotás-
ková (1984) uvádza, že vystavenie dieťaťa agresívnemu, an-
tisociálnemu a inak deviantnému sociálnemu modelu má zá-
konite veľmi negatívny vplyv na utváranie sociálnych a mo-
rálnych kvalít osobnosti dieťaťa. Patologická agresivita pri
poruche socializačného procesu sa prejaví agresiou, ktorá je
začlenená do systému regulácie disociálnej činnosti jedinca.
Vyplýva z posilňovania agresívnych prejavov v detstve, ako
aj nevhodnými vzormi pri identifikáci (Škodáček a Činovský,
2004). Pôsobenie hlavne audiovizuálnych diel svojou kon-
štrukciou (napr. fantasy) môže ešte viac vplývať na jedin-
cov s nábehom k psychickým poruchám. V psychicke tango-
vaného jedinca môžu vyprovokovať až halucinácie, úzkosti,
tenzie a bludy. To vysvetlí aj vo vzťahu k situácii navo-
nok nepochopiteľné prejavy konania takto psychicky tango-
vaného dieťaťa – útek, agresiu, plač, krik, strach, poruchy
vedomia, nočné desy, pomočovanie a podobne, ktoré si za-
sluhujú okamžitú psychiatrickú pomoc. Inadekvátne obsahy
rôznych médií – od optických po auditívne (napr. hudba
Kurt Cobaina) – u predisponovaných nedospelých vyvolá-
vajú anxietu. V detskom veku sa úzkosť prejavuje pri hypo-
chondrických predstavách, obsesiách a kompulziách, poru-
chách reaktívnej príchylnosti, strachoch z objektov, ako aj
pri stavoch zlosti – temper tantrum, porúch spánku, postt-
raumatickej stresovej poruche, fóbiách, pri úzkostných po-
ruchách v rôznej miere podľa veku. Asi 3,5% detí trpí sepa-
račnou anxietou, 3% generalizovanou úzkostnou poruchou,
2,4% špecifickými izolovanými fóbiami a 1% sociálnou fó-
biou. Panická porucha sa najviac vyskytuje u adolescentov
(Činovský a Škodáček, 2003). Oproti tomu pri delikvencii
pri poruchách osobnosti ide o agresívnu a nesocializovanú
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osobnosť. U týchto osôb je zjavne predispozícia pre nežia-
dúci vplyv hororov, katastrofických dejov, agresívnych vy-
obrazení, znásilnení a drzostí prezentovaných v niektorých
médiách. Technicky to nie je vina médií. Vždy sa budú vy-
rábať filmy, hrať divadlá, písať knihy, rozprávať deje s horo-
rovým, lascívnym či až pornografickým obsahom. Skôr ide
o nedostatky vo vývine svedomia rodičov a vychovávateľov,
ktoré sa prejavujú ich správaním a pre dieťa predstavujú
model v identifikácii s nimi. Z hľadiska kvality života bude
mať podstatnú úlohu diferencovaná emotivita rodičov, resp.
vychovávateľov (aspoň jedného), sociálna stabilita, ekono-
mická istota (Ondrejka a Mažgútová, 2003).

Závery a východiská

Negatívne zážitky sa špecificky fixujú už len z pohľadu se-
bazáchovy a jedinci sú v strehu a anxiete, čo pri dlhom
trvaní prejde do exhauscie, depresívneho stavu či útočnosti.
Našťastie sa vytvárajú ďalšie prepojenia neurocytov oblastí
mozgu so zážitkami – hlavne pri pružnom a rýchlom vý-
voji mozgu nedospelých. Dá sa predpokladať udržiavanie
ekvilibria pozitívnych zážitkov s negatívnymi pri bežnom
tzv. všednom žití, ktoré sa môžu získavať aj z produkcie
rôznych médií. Zodpovední profesionálni pracovníci médií
vedia, že pracujú s informáciami, ktoré môžu byť nebez-
pečným materiálom najmä pre psychiku detí. Informácia je
to, čo bolo prijaté a ten kto informáciu vysiela, je zodpo-
vedný za jej dopad na konečného spotrebiteľa – aj keď ces-
tou k nemu sa informácia zdeformuje (Vinař, 1999). Preto
citovo a rozumovo vyrovnaní predvádzkovatelia mediálnych
štruktúr, tvorcovia programov a vôbec pracovníci v kultúre,
napĺňajú svoje produkcie a diela v intenciách dobra, tole-
rancie, empatie a étosu, čo sa potom dostáva do mozgu
a psychiky prijímateľov informácií, najmä mladých ľudí. Ne-
vylučuje to multikulturálnosť a rôznorodosť produkovaných
diel, ktoré sú neustále doslova chŕlené na psychiku konzu-
mentov. Vplyv diel inak zameraných tvorcov a mediálnych
pracovníkov zaoberajúcich sa až obsedantne patologickými
prejavmi človečenstva záleží iba na technickej a legislatívnej
úprave nekontrolovateľnosti (napr. cez internet) ich pôsobe-
nia na jemnú psychiku detí. Maturujúci mozog a prostredie
na seba pôsobia a určujú, ktoré skupiny synaptických spo-
jení budú posilňované a stabilnejšie, a ktoré budú oslabo-
vané a úplne distrahované. Ľudí postihnutých depresívnymi
a úzkostnými stavmi treba naučiť myslieť a konať pozitívne
a utvoriť si lepšiu mienku o peristáze a sebe. Cesta k spo-
kojnejšiemu životu vedie cez kreativitu, ktorú pasívni kon-
zumenti tzv.zábavných programov z médií nevedia vzbudiť.
Mládeži možno dať vízie a priestor. Vedome by sa mala roz-
víjať empatia od detstva, tak ako sa deti učia písať, počítať
a čítať. Je to záležitosťou rodiny, pedagogiky, ale aj práva,
medicíny a vôbec celého štátu v úzkej spolupráci s nadná-
rodnými organizáciami. Upozornenie na úlohu masmédií by
malo byť konečne zakotvené aj v zákone o duševnom zdraví,
na ktorého zmysluplnosť autor upozorňoval od r. 1994 (Ško-
dáček, 1994, 1996).
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