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Agresívne správanie u žiakov základných škôl – jeho typy a prejavy 

HRIVÍKOVÁ Zuzana 

  

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá typmi a prejavmi agresívneho správania, ktoré patrí medzi rozšírené 

sociálno-patologické javy u žiakov základných škôl. Výsledky výskumu, ktoré sú prezentované 

v príspevku sa orientujú na konkrétne prejavy agresívneho správania, s ktorými sa stretli žiaci 

a učitelia na skúmaných základných školách. 
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Abstract 

The article deals with the types and forms of aggressive behavior, which may rank among 

extended socio - pathological phenomenas among pupils at primary schools. The research 

results which are presented in this article are oriented on particular forms of aggressive 

behavior with which pupils and teachers met at primary schools. 
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Úvod 

 

Agresivita u žiakov na základných školách je často sa vyskytujúci jav. V spoločnosti je 

veľmi často diskutovanou témou. Touto problematikou sa zaoberajú mnohí odborníci. V 

médiách máme taktiež možnosť vidieť konkrétne prípady agresívneho správania žiakov. 

Dochádza k neustálemu nárastu a dokonca pritvrdzovaniu agresívneho správania zo strany 

žiakov. Preto si myslíme, že je dôležité zaoberať sa touto témou a hľadať určité možnosti, ako 

to riešiť, respektíve predchádzať prostredníctvom prevencie.  

Agresívne správanie detí v školskom veku sa stáva aktuálnym a znepokojujúcim 

problémom v školskom prostredí. Najčastejšie sa prejavuje v troch formách: verbálna, fyzická 

a deštruktívna agresia (Harineková 2005, s. 16). K závažným formám agresie patrí 

šikanovanie.  

Agresívne správanie sa môže prejavovať rozličným spôsobom, preto je v mnohých 

prípadoch ťažké ho spozorovať. Učitelia by mali vedieť rozpoznať či už ide o agresívne 

správanie alebo len o nevychovanosť žiaka. Agresori chcú svojím správaním dosiahnuť cieľ 

a sú ochotní pre to v mnohých prípadoch urobiť čokoľvek. Veľakrát sa správajú žiaci 

agresívne len preto, aby upútali na seba pozornosť alebo sa chcú stať v triednom kolektíve 

obľúbenými. Práve tým, že sa správajú agresívne, ubližujú slabším, vysmievajú sa im.  

Je nutné poznať prejavy agresívneho správania napríklad v školskom prostredí, aby sme 

vedeli správne reagovať a postupovať pri riešení.   

 

Charakteristika agresívneho správania 

  

 Agresívne správanie môžeme definovať ako porušenie sociálnych noriem, obmedzuje 

práva a narušuje integritu živých bytostí i neživých objektov. Agresívne správanie je obvykle 

prostriedkom, ako dosiahnuť uspokojenie, ktorému v ceste stojí prekážka. Je jedným z 

obranných mechanizmov, ktorý rieši problém útokom na prekážku, resp. na zdroj ohrozenia 

(Vágnerová 2002, s. 266).  
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Agresivita je osobnostná premenná alebo trvalá dispozícia správať sa za určitých okolností 

agresívne. Agresia je úmyselné ubližovanie, poškodzovanie – fyzické, psychické, materiálne, 

ktoré svojou povahou porušuje normy a nie je motivované snahou pomôcť. Je to taký akt 

správania, ktorého základnými charakteristikami sú násilie, útočnosť a deštrukcia (Kariková 

2001, s. 130). 
Fisher a Škoda (2009 s. 46) pod pojmom agresivita chápu pozorovateľné správanie, vedené 

s úmyslom poškodiť iný organizmus alebo neživý predmet. Agresívne správanie z hľadiska 

sociálnej patológie definovali ako porušenie sociálnych noriem, ako správanie obmedzujúce 

práva a narušujúce integritu sociálneho okolia. 

Agresívne správanie je sociálno-patologickým javom, ktorý je komplexný a multikauzálny. 

Agresívne správanie žiakov základných škôl sa môže prejaviť vo forme páchania trestnej 

činnosti. Pri agresívnom správaní ide o porušenie a obmedzenie práv druhých – symbolické 

alebo reálne obmedzovanie, poškodzovanie a ničenie. Agresivitu chápeme ako sklon 

k takémuto správaniu, agresia označuje aktuálny prejav takéhoto správania (Emmerová 2012, 

s. 51). 

Toto boli definície, môžeme povedať, že sa zhodujú v tom, že agresia je výpad, útok, 

ktorej cieľom je ublížiť, je to reakcia na ohrozenie vlastnej moci. Agresivita u niektorých 

autorov predstavuje útočnosť, osobnostnú premennú, ale zhodujú sa v tom, že je to sklon 

správať sa agresívne voči druhej osobe, neživému predmetu. 

 

 

 
Typy a prejavy agresie 

 

 Z pedagogického a preventívneho hľadiska je podstatné zistenie, že spáchanie trestného 

činu väčšinou predchádza iné problémové správanie, ktoré nedosahuje závažnosť trestného 

činu. Z tohto dôvodu je potrebné venovať väčšiu pozornosť problémovému správaniu žiakov 

základných škôl (Emmerová 2012, s. 70). 

 Agresia sa prejavuje v mnohých typoch a formách. Je preto potrebné hľadať pozadie pre 

definovanie rôznych prípadov agresie, ktoré smerujú k určeniu niekoľko základných typov 

agresie. Myslíme si preto, že je nutné opísať najznámejšie klasifikácie agresie, z dôvodu 

zachytenia problémov pri jej klasifikácii, pretože existujú rôzne delenia. Tiež si myslíme, že 

je nevyhnutné poznať typy a formy agresie pre prípad, že prídeme do kontaktu s 

problematikou agresie, agresivity napríklad v školskom prostredí, aby sme vedeli, o aký typ 

agresie sa jedná a následne sme vedeli správne reagovať a postupovať pri riešení. 

 Na základe vonkajších prejavov delíme agresiu do troch skupín: 1. Podľa smeru 

vonkajšieho prejavu rozlišujeme: a) Autoagresiu – zameraná voči sebe samému, ide o rôzne 

formy sebapoškodzovania, sebatrestania alebo úsilie upozorniť na seba. b) Heteroagresiu – 

zameraná smerom k iným ľuďom, veciam. 2. Podľa spôsobu realizácie rozlišujeme: a) 

Verbálnu agresiu – pre túto agresiu je typický útočný slovný prejav jedinca voči konkrétnej 

osobe b) Brachiálna agresia – je pre ňu charakteristické fyzicko-násilnícke správanie agresora 

voči osobám a veciam. 3. Podľa uskutočnenia zámeru rozlišujeme: a) Benígnu agresiu – je 

formou obrannej agresie. b) Malígnu agresiu – prejavuje sa zlobou, útočným, deštruktívnym 

správaním, krutosťou agresora. Jej hlavnými prejavmi sú závažné sociálne delikty ako vražda 

a krutosť c) Pseudoagresiu – ide o také správanie jednotlivca, ktorého zámerom nie je 

spôsobiť ublíženie inému. Hovoríme aj o neúmyselnej alebo náhodnej agresii. d) Agresiu bez 

motivácie – prebieha bez prežívania pocitu zlosti, žiarlivosti, nenávisti či iného hnevu. 

Agresori ubližujú len tak, bezdôvodne. Príčinou môže byť aj nevhodné trávenie voľného času. 

Rozlišujeme týchto päť typov detskej a mládežníckej agresie: Agresia ako – forma hry, 

obranný mechanizmus, reakcia frustrovaného jedinca, forma zvedavosti, nevhodná forma 
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túžby po láske, kde sa dieťa snaží upútať na seba pozornosť prostredníctvom negatívneho 

správania. Podľa toho ako riešime agresiu hovoríme o agresii: 1. zvládnuteľnej bežnými 

sociálno-výchovnými opatreniami 2. ktorú možno riešiť špeciálnymi pedagogickými 

opatreniami a to buď v prirodzenom prostredí, alebo ambulantnou formou 3. ktorej riešenie si 

vyžaduje ústavnú liečbu (Határ 2004). 

 Martínek (2009) delí agresiu na fyzickú a verbálnu, aktívnu a pasívnu, priamu a nepriamu. 

Na základe kombinácie týchto faktorov uvádza osem druhov agresie:  

 Fyzická aktívna priama – znamená bitky, fyzické ponižovanie, využívanie prevahy 

fyzickej sily nad obeťou, v školskom prostredí sa s touto agresiou stretávame vo forme 

šikany.  

 Fyzická aktívna nepriama – agresor si nájde iného človeka na to, aby mohol ubližovať 

obeti, pôvodný agresor iba prihliada, väčšinou vymýšľa spôsoby ako to urobiť, sám sa 

však na samotnej agresii nepodieľa.  

 Fyzická pasívna priama – ide o fyzické bránenie niekomu v dosahovaní cieľa. 

V školskom prostredí pomerne častá agresia, ide o ničenie školských pomôcok, ktoré 

sú nutné pre úspech v niektorom z predmetov.  

 Fyzická pasívna nepriama agresia – ide o odmietnutie splnenia niektorých 

požiadaviek napríklad uvoľnenie miesta v lavici, pomoc postihnutému spolužiakovi.  

 Verbálna aktívna priama – ide o nadávky, urážky, znevažovanie, slovné ponižovanie, 

je potrebné zdôrazniť, že jedinci túto agresiu nepovažujú za niečo, čo nie je normálne. 

Dokonca aj učitelia vzdali ,,boj“ s vulgarizmami, ktoré používajú žiaci v škole so 

slovami ,,je normálne, že si žiaci takto nadávajú“, myslíme si ale, že normálne to 

určite nie je. Je potrebné nepristupovať na vulgárne slová zo strany detí, nebrať to ako 

normu, učitelia by mali dávať verejne najavo, že s týmto nesúhlasia, nemali by sa 

stavať do pozície ,,nepočujúcich“. Ak pedagóg príjme vulgárne slová žiakov ako niečo 

,,normálne“, normálnymi sa aj stanú.  

 Verbálna aktívna nepriama – ide o ohováranie, ktoré ubližuje druhému, jedná sa o 

mierne psychické ubližovanie spolužiakovi, patrí tu aj posmech, typickým prípadom je 

aj zámerne zle poradenie spolužiakovi, keď zle odpovie, celá trieda sa na tom výborne 

zabáva, zaraďujú sa sem aj intrigy, drobné ,,srandičky“, vďaka ktorým sa jedinec 

necíti v triede práve najlepšie. Patrí sem tiež ,,symbolická agresia“ ide v nej o 

zosmiešňujúce básne, kresby.  

 Verbálna pasívna priama agresia – ide o úplnú ignoráciu druhého človeka, takýto 

jedinec sa stáva pre agresora ,,neexistujúcim.“ 

 Verbálna pasívna nepriama – znamená nezastať sa niekoho, kto je nespravodlivo 

kritizovaný či trestaný, v mnohých triednych kolektívoch sa nachádzajú jedinci, ktorí 

sú označovaní ako ,,čierne ovce“ triedy, ide väčšinou o problémových žiakov, ktorí 

majú problémy so správaním, vzhľadom k tomu, že sú často účastníkmi triednych 

konfliktov, stávajú sa pre zvyšok triedy výhodnými, všetko zlé je ich chyba , za všetko 

môžu oni, nikto z triedy sa ich nezastane.  

 

 Prejavy agresívneho správania u žiakov základných škôl 
  

 Cieľ výskumu 

 V rámci regionálneho výskumu (ide o výskum realizovaný v rámci diplomovej práce na PF 

UMB v Banskej Bystrici. HRIVÍKOVÁ, Z.: Možnosti prevencie agresívneho správania na 

základných školách. Diplomová práca. 2013) sme zisťovali okrem iného výskyt agresívneho 

správania a skúsenosti žiakov a učiteľov základných škôl s akými prejavmi agresívneho 

správania sa najčastejšie stretli. 
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 Výskumná vzorka 

 Výskumnú vzorku tvorilo 258 žiakov a 10 učiteľov zo základných škôl v Žilinskom kraji. 

Výskum sme realizovali zvlášť u žiakov prostredníctvom dotazníka a zvlášť u učiteľov 

prostredníctvom rozhovoru s každým osobitne. 

Výsledky výskumu 

Jednou z výskumných úloh bolo zistiť, aké formy agresívneho správania sa vyskytujú medzi 

žiakmi najčastejšie. Porovnávali sme názory žiakov a názory učiteľov na agresívne správanie 

a prevládajúce formy agresívneho správania. Výsledky výskumu bližšie približujú 

nasledujúce tabuľky T 1, T 2 a Graf  G 1. 

Ak hovoríme o agresívnom správaní v rovesníckej skupine v minulosti prevažovali fyzické 

prejavy v súčasnosti došlo k zmene a žiaci uprednostňujú skôr verbálnu agresiu, čo nám 

potvrdil aj samotný výskum realizovaný na základných školách v Žilinskom kraji. Z výpovedí 

žiakov sme sa dozvedeli, že verbálna agresia v podobe vulgárnych nadávok, vysmievania, 

dokáže ublížiť viac ako fyzický útok 

 
Tabuľka č. 1: Prejavy agresívneho správania z pohľadu žiakov 

Alternatív

y 

Základná škola 1 Základná škola 2 Spolu 

chlapci dievčatá chlapci dievčatá chlapci Dievčatá 

n % N % n % n % N % N % 

Vysmieva

nie 

17 44,73 30 58,82 51 60 53 63,10 68 55,28 83 61,48 

Vyhrážani

e 
10 26,32 21 21,57 20 23,53 18 21,43 30 24,39 39 28,89 

Ohováran

ie 

14 36,84 18 35,29 28 32,94 36 42,86 42 34,15 54 40 

Vulgárne 

nadávky 
28 73,68 40 78,43 52 61,18 59 70,24 80 65,04 99 73,33 

Sexuálne 

obťažovanie 
0 0 4 7,84 4 4,71 2 2,38 4 3,25 6 4,44 

Týranie 4 10,53 7 13,73 5 5,88 6 7,14 9 7,32 13 9,63 

Bitky 24 63,16 37 72,55 47 55,29 44 52,38 71 57,72 81 60 

Ničenie 

vecí 

13 34,21 29 56,86 30 35,29 47 55,95 43 34,95 76 56,30 

 (Súčet presahuje 100%, pretože žiaci mohli označiť viac možností) 

 Zdroj: Zuzana Hrivíková, 2013 

  

 Z tabuľky T 1 sme zistili, že najčastejším prejavom agresívneho správania boli vulgárne 

nadávky. Možnosť vulgárne nadávky označilo 80 chlapcov, čo je 65,04%, za tým nasledovali 

bitky (57,72%) a vysmievanie (55,28%). Dievčatá za najčastejší prejav agresívneho správania 

považovali vulgárne nadávky (73,33%), vysmievanie (61,48%) a čo je prekvapujúce bitky 

(60%). 
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Graf č. 1: Pomer verbálnych a fyzických prejavov agresívneho správania z pohľadu žiakov 

 

Zdroj: Zuzana Hrivíková, 2013 

Pri vyhodnocovaní grafu G 1 sme postupovali nasledovne. Možnosti vysmievanie, 

vyhrážanie, ohováranie a vulgárne nadávky sme zaradili medzi verbálne prejavy a následne 

sme zrátali počty, ktoré žiaci priradili týmto možnostiam. Medzi fyzické prejavy sme zaradili 

sexuálne obťažovanie, týranie, bitky, ničenie vecí. Po zrátaní nám v percentuálnom vyjadrení 

vyšlo, že verbálne prejavy žiaci označili 495-krát čo predstavuje 62,03%. Fyzické prejavy 

žiaci označili 303-krát čo je 37,97%. Vidíme, že žiaci ak sa stretli s agresívnym správaním 

väčšinou sa prejavovalo verbálne. Domnievame sa však, že medzi verbálnymi prejavmi 

a fyzickými prejavmi je len veľmi tenká čiara, pretože v mnohých prípadoch práve verbálny 

prejav býva spúšťačom fyzického. 

 

Tabuľka č. 2: Poradie prejavov agresívneho správania v škole z pohľadu žiakov 

Alternatívy 
Poradie 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Vulgárne 

nadávky   

100 45 27 21 8 14 10 5 2 

Strkanie    18 25 33 29 35 27 34 21 13 

Kradnutie vecí               7 12 12 24 33 40 42 35 26 

Poškodzovanie 

vecí             

27 15 20 39 33 46 40 9 7 

Zastrašovanie  10 11 30 33 29 48 30 25 19 

Bitky          35 25 37 31 28 19 33 20 9 

Vydieranie    0 5 13 28 28 45 26 59 30 

Posmievanie   40 89 32 33 17 12 8 10 0 

Iné              0 0 16 2 33 3 15 49 117 

Zdroj: Zuzana Hrivíková, 2013 

Od žiakov sme chceli, aby vytvorili poradie prejavov, s ktorými sa najčastejšie stretli 

v škole pričom 1 znamenalo najčastejšie sa vyskytujúci jav až 9 najmenej sa vyskytujúci jav. 

Ako máme možnosť vidieť v tabuľke T 2, žiaci sa najčastejšie stretli na škole s vulgarizmami 

až 100 žiakov pridelilo tejto možnosti jednotku. Žiaci prostredníctvom svojich odpovedí 

zostavili nasledovné poradie prejavov agresívneho správania 1. Vulgarizmy 2. Posmievanie 3. 

Bitky 4. Poškodzovanie vecí 5. Strkanie 6. Zastrašovanie 7. Kradnutie vecí 8. Vydieranie 9. 

Iné - tu mali žiaci možnosť napísať aké prejavy, najčastejšie to boli: ponižovanie pred 

druhými žiakmi, ohováranie, slovné napádanie, nátlak s cieľom požičať vec niekomu 

druhému, vyhrážanie, psychické týranie, rozhadzovanie vecí druhým žiakom, vymýšľanie 

o druhých niečo, čo nie je pravda. Vidíme, že najčastejšie sa vyskytujúce prejavy agresívneho 

62,03% 

37,97%  

Verbálne prejavy

Fyzické prejavy
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správania na škole boli práve verbálne prejavy. Za najmenej častý jav na škole žiaci označili 

vydieranie.  

V školskom prostredí, sa pod nedisciplinované správanie zaraďujú i agresívne prejavy, ako 

sú výbuchy hnevu, ktoré bez morálnych zábran a hraníc prepukajú voči ostatným, ale aj voči 

vlastnej osobe a veciam. Vyhrážanie, krik, bitky, buchnáty, strkanie a kopanie sú častými 

prejavmi agresivity žiakov v školách. Agresívnym správaním nie je len bitka, či fyzické 

napádanie, ale zahrňujeme pod ňu široký repertoár nepriamej agresie – zákernosť, žalovanie, 

klamstvo – všetko to, čo dieťa alebo mladý človek robí vedome a s úmyslom poškodiť (Hollá, 

2008 s. 96). 

Na skúmaných základných školách sa nám potvrdilo, že verbálne prejavy sa u žiakov 

vyskytujú častejšie v porovnaní s fyzickými. Pre porovnanie uvádzame názory učiteliek na to, 

s akými prejavmi agresívneho správania žiakov sa stretli v škole. 

Z rozhovoru s učiteľkami sme sa dozvedeli, že na skúmaných základných školách sa stretli 

aj s verbálnymi aj s fyzickými prejavmi agresívneho správania. Prejavy agresívneho správania 

mali väčšinou verbálny charakter, najviac to bolo vulgárne vyjadrovanie žiakov 

a posmievanie. Môžeme povedať, že sa učiteľky spolu so žiakmi zhodli v prejavoch 

agresívneho správania, s ktorými sa stretávajú na školách. 

 
Záver 

 

 Agresiu môžeme klasifikovať podľa rôznych hľadísk napríklad podľa spôsobu prevedenia, 

povahy príčin, voľby prostriedkov, z hľadiska účelu, z hľadiska toho, čo vyvoláva agresívne 

správanie, podoby, vonkajších prejavov. Agresia je v našej spoločnosti veľmi nebezpečný jav, 

preto si myslíme, že je dôležité rozlišovať už spomínané typy agresie. Je potrebné zaoberať sa 

problematikou agresívneho správania a jeho prejavmi a hľadať možnosti ako to riešiť, 

respektíve predchádzať prostredníctvom prevencie. 
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