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Abstrakt 

Poruchy správania ako také vychádzajú od viazania sa k určitému prostrediu, od 

uzavretosti dieťaťa v ohraničenom priestore. Ergo záleží, v akom prostredí sa žiak nachádza, 

pretože to vplýva na jeho ďalšie sociálne uplatnenie sa. Je treba podotknúť, že práve základná 

škola a učitelia majú pre žiakov vytvoriť dostačujúci priestor pre možnosť intervencie a 

prevencie porúch správania a priestor pre aplikáciu a realizáciu rôznych metód a stratégií zo 

strany učiteľov, ktoré môžu týmto žiakom pomôcť v tom, čo potrebujú pre skvalitnenie ich 

života, ich výchovno-vzdelávacích výsledkov a ich základných potrieb. Tu hrá kľúčovú rolu 

včasná diagnostika poruchy správania. Vedecká štúdia v úvode vymedzuje poruchy správania 

u žiakov v mladšom školskom veku a následne analyzuje prieskumné zistenia realizované 

pomocou elektronického dotazníka na vzorke 1 132 učiteľov základných škôl, cieľom ktorého 

bolo zistiť, aké možnosti diagnostikovania porúch správania využívajú učitelia základných 

škôl, aké typy porúch správania sú najčastejšie zastúpené v spomínanej cieľovej skupine 

žiakov, a tiež aké edukačné stratégie považujú dotazovaní učitelia za efektívne v edukačnej 

práci. 

 

Abstract  

Conduct disorders as such root from the attachment to a certain environment, from a 

withdrawal of a child in a bounded space. I.e. it is important, in what environment a child is 

placed, because this influence his further social enforcement. It is notion-worthy that an 

elementary school and the teacher are supposed to create sufficient space for intervention and 

prevention of conduct disorders onset and a space for implementation and application of 

various methods and strategies from teachers, which might help the students to improve their 

life, educational outcomes and elementary needs. And here the early assessment of conduct 

disorders is crucial. In the introduction the scientific study defines conduct disorders in 

students of younger school age and subsequently analyses findings from the electronic survey 

of own design within the sample of 1 132 teachers from elementary schools. Main objective 

was to examine, what options of assessment of conduct disorders are used the most often, 

what types of conduct disorders are of the highest prevalence, and also which educational 

strategies are used within the examined teachers for elimination of conduct disorders 

symptoms.  
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Úvod 

 

Vo vykazovaní znepokojivého správania u žiaka zo strany rodičov alebo aj zo strany 

žiaka, teda z pohľadu pedagógov, je treba vyhľadať pomoc, pričom tento istý krok musíme 

podniknúť i v prípade už diagnostikovaného problému u dieťaťa, teda po diagnostikovaní 
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konkrétnej poruchy správania u jedinca. V závislosti od tejto  skutočnosti si často samotná 

základná škola v spolupráci s rodičmi kladie tú istú otázku, a teda kde je potrebné hľadať 

pomoc. Práve preto chceme v tejto kapitole uvádzame diagnostiku ako vedu a jej aplikáciu u 

žiakov v mladšom školskom veku. 

Pre komplexnosť diagnostického procesu je dôležité plánovanie. Plánovitosť je 

ukotvením v čase, zrozumiteľný prostriedok pre diagnostikovaného človeka, s jasne 

stanoveným konečným cieľom. Na základe týchto poznatkov uvádzame návrh plánovania 

jednotlivých fáz v procese diagnostiky podľa Fábryho, Luckej a Lištiakovej (2014): 

1. formulácia problémovej situácie a zhromažďovanie potrebných údajov; 

2. formulácia problémovej hypotézy vychádzajúca zo zozbieraných údajov; 

3. výber a voľba diagnostických metód; 

4. formulácia diagnózy; 

5. stanovenie intervenčných postupov a metód; 

6. realizovanie re-diagnostiky v prípade zmeny poruchy u dieťaťa. 

Vyššie uvedené fázy plánovania diagnostického procesu nás privádzajú myšlienke, kto 

môže poskytovať pomoc v tejto oblasti. Podľa Traina (1997) môžu poskytovať pomoc v 

rámci diagnostického procesu tieto osoby: 

1) pedagogickí zamestnanci (učitelia); 

2) lekári, psychológovia; 

3) priatelia a susedia; 

pričom všetky tri oblasti pomoci majú za úlohu jeden a ten istý cieľ, a to poskytnúť čo 

najskôr ten druh pomoci, ktorý je v danej situácii najnutnejší a najžiadanejší. V prípade, že u 

dieťaťa nemáme potvrdenú ale ani vyvrátenú prítomnosť poruchy správania, dalo by sa 

povedať, že zvolíme pomoc zo strany učiteľa, ktorý nám profesionálne poradí, kam ísť, čo 

robiť v prípade, ak dieťa vykazuje tie, či iné známky neakceptovateľného správania. Keď 

však už riešime situáciu, kedy dieťaťu nepomohla školská pomoc, obraciame sa na 

psychológov a lekárov, ktorí nám môžu podozrenie potvrdiť alebo vyvrátiť. Samotný 

posledný druh pomoci priateľov a susedov hovorí o blízkych ľuďoch, ktorí sa majú snažiť 

pochopiť už diagnostikovaný problém u dieťaťa, aby dieťa cítilo prijatie zo strany  všetkých 

ľudí, ktorí ho obklopujú. 

Pri posudzovaní, či je prítomná u dieťaťa porucha správania, by sa mal brať do úvahy 

vývojový stupeň dieťaťa, na základe ktorého dokážeme skonštatovať, či napr. výbuchy zlosti 

sú akceptovateľné pre daný rok veku dieťaťa a či ich prítomnosť musí byť dôvodom na 

určenie  prítomnosti  diagnózy  pre  poruchu  správania  v osobnosti  dieťaťa. I kvôli tomu sa 

neodporúča stanoviť diagnózu unáhlene, pretože vyššie uvedené prejavy správania nemusia 

značiť problém u dieťaťa, pokiaľ dané prejavy netrvajú aspoň šesť mesiacov, prípadne i dlhšie 

(Train, 2001). 

Poruchy správania sú charakterizované rôznymi spôsobmi, napr. opakujúcim sa obrazom 

disociálneho agresívneho a vzdorovitého správania sa, čo už vieme. Ojedinelé kriminálne činy 

a priestupky nie sú samy o sebe, dôvodom pre určenie špecifickej diagnózy poruchy 

správania, pretože prejavy porúch správania môžu byť symptomatické tiež pre iné 

psychiatrické stavy. Samotné diagnostikovanie porúch však vyplýva zo skutočnosti, či je pri 

posudzovaní prítomná porucha správania, kde do úvahy by sme mali zahrnúť okrem iného aj 

vývojový stupeň dieťaťa ako výbuchy zlosti, hnevu a iné. Rovnako tu patrí porušovanie 

občianskych práv iných osôb násilnou činnosťou, tyranizovaním slabších, krutosť, bitky, 

devastovanie majetku, krádeže, klamanie, chodenie poza školu, úteky z domova, vzdor, čiže 

mohli by sme skonštatovať, že ide o všetky činnosti, ktoré sú  v spoločnosti zakázané, 

neprimerané, nežiaduce a škodiace ako ľuďom tak i prostrediu a spoločnosti, v ktorej žijeme. 

Každá z týchto menovaných kategórií, pokiaľ je výrazná, postačuje k potvrdeniu obavy o 

samotného žiaka/dieťa, prirodzene po čom nasleduje stanovenie diagnózy (Schavel, 2010). 
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Diagnostika v sebe nesie hlbší význam, ako je len odhaliť prítomnosť poruchy správania 

vzhľadom k našej téme, teda určiť diagnózu, ale jej cieľom je túto diagnózu ďalej riešiť. Pod 

riešením diagnózy myslíme hlbšie uvažovanie nad ďalším postupom  práce s dieťaťom, ktorý 

by nám zaručil pozitívnu zmenu v osobnosti dieťaťa a tak mu zabezpečil čo najmenej 

problémový život. 

Diagnostický proces má teda za úlohu určiť diagnózu dieťaťa/žiaka, na základne ktorej 

dokážeme riešiť dlhodobé problémy samotného správania sa dieťaťa v dvoch oblastiach: v 

individuálnej oblasti – kde vývoj charakteru určuje vekové zvláštnosti i priebeh socializácie a 

edukácie žiaka práve cez zvnútornenie hodnôt, sociálnych požiadaviek z okolia a noriem, s 

ktorými sa jedinec stotožňuje; 

 v sociálnej oblasti – kedy skrz interakcie jedinca dochádza k sprostredkovaniu 

vnímania toho, aký žiak je, čo dokáže, teda buduje sa sebaobraz jedincov a podľa neho 

vstupuje do priamej interakcie s okolím a celou spoločnosťou (Vojtová, 2008). 

 

Prevencia a intervencia porúch správania u žiaka s poruchami správania v mladšom 

školskom veku 

 

Prevencia porúch správania je špecifická oblasť, ktorej zanedbanie môže vyvolať naozaj 

nepríjemné dôsledky v rozvoji dieťaťa. Prevencia ako predchádzanie niečomu nechcenému si 

vyžaduje svoje postupy, teda preventívne metódy, v našom prípade vplývajúce na 

prechádzanie porúch správania. Tieto postupy v sebe zahŕňajú kroky pomáhajúce dieťaťu stať 

sa osobnosťou samostatne fungujúcou v spoločnosti,  a medzi tieto metódy môžeme teda 

zaradiť: 

 koncepciu univerzálnej, selektívnej a indikovanej prevencie; 

 výchovnú a rozvíjajúcu koncepcia poradenstva v špecifickej oblasti prevencie 

porúch  správania,  či  už   v centrách  špeciálno-pedagogického   poradenstva   a prevencie, 

psychologickú pomoc a inú; 

 model  osobnosti   hovoriaci  o troch   rovinách   utvárania   osobnosti  dieťaťa  

s poruchou správania, o vzniku, fungovaní a utváraní osobnosti dieťaťa; 

 sústava názorov vplyvu rodinného prostredia a členov rodiny na utváranie 

psychickej odolnosti dieťaťa; 

 sústava názorov z pohľadu výchovného a psychologického

 sociálneho poradenstva a prevencie v školách a školských zariadeniach 

(Schvavel, 2010). 

Ďalšia, veľmi podstatná časť prevencie porúch správania je zameraná kvalitným 

prístupom učiteľov voči žiakom, u ktorých sú manifestované prejavy predikujúce možnú 

poruchu správania. V prípade, že u takýchto detí vidíme možnosť zmeny ich správania, treba 

dbať na vyvrátenie záťažových situácii v učiteľovom konaní. 

Učitelia sa dostávajú do záťažových situácií v škole hlavne preto, lebo riešenie 

problémov si vyžaduje ovládanie spôsobilostí, ktoré sa nikdy do povedomia učiteľov 

nedostali. Podľa Herényiovej (2002) ide napríklad o zvládanie emócií žiakov, ale aj svojich 

vlastných emócií, schopnosť riešiť konflikty žiakov s učiteľmi, žiakov navzájom, ale aj 

schopnosť analyzovať príčiny zlyhania žiakov, vrátane ich i učiteľových podieloch na týchto 

neúspechoch. Podľa autorky sú pedagógovia pripravovaní na svoju profesiu prevažne len 

poznatkami a metodikou vyučovania v jednotlivých predmetoch, preto nie sú schopní 

identifikovať riziko, nie sú schopní riskovať ani rozprávať o svojich ťažkostiach, nie sú 

schopní prijať odmietnutie či otvorene vyjadriť svoje skutočné pocity. Potrebný by bol nácvik 

konania učiteľov a rozvíjanie rešpektujúcich vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi navzájom s 

dôrazom na sebareflexiu a sebapoznávanie učiteľa. 
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Za najpodstatnejší preventívny faktor v boji so stresom a vyhorením v živote učiteľa 

vplývajúceho na žiakov a na poruchy správania považuje Daniel (2002) tri faktory: 

 voľba kandidátov na učiteľskú profesiu, pričom sa zdôrazňuje a uprednostňuje 

emocionálna stabilita, sebadôvera, ctižiadostivosť, prispôsobivosť, osobnosť bez komplexov a 

primeraná miera sociálnych postojov, emocionality, objektivita a záujem o prácu s ľuďmi; 

 príprava kandidátov na učiteľské miesto; 

 rešpektovanie a uplatňovanie zásad mentálnej hygieny v práci i živote učiteľa. 

Medzi najrizikovejšie faktory v práci učiteľa vplývajúce na osobnosť žiaka radíme i fakt, že 

sú učitelia nútení udržiavať zhoršujúcu sa disciplínu žiakov počas vyučovania, čo ich najmä v 

problémových triedach a problémových  skupinách žiakov  stojí obrovské  úsilie. V závislosti 

od tejto skutočnosti si učitelia nosia množstvo práce domov, čím sa obmedzuje ich priestor. 

Následne majú takíto pedagógovia nedostatok príležitostí k pravidelnému vzdelávaniu, hoci 

sa od nich očakáva, že udržia krok s novými výchovno-vzdelávacími trendmi. 

Podľa  Zákona  č.245/2008   centrum  pedagogicko-psychologického   poradenstva a 

prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, 

výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť žiakom okrem detí so zdravotným 

postihnutím v oblasti optimalizácie ich porúch správania. Toto zariadenie na zabezpečenie 

svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, 

psychologického   a   výchovného   poradenstva,    prevencie,    reedukácie,    rehabilitácie a 

psychoterapie a poskytuje tiež činnosti preventívno-výchovné a odborno-preventívne, 

metodicko-odborné vrátane tvorby preventívnych programov. Centrum špeciálno- 

pedagogického poradenstva na druhej strane sprostredkováva špeciálno-pedagogickú činnosť, 

psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú pomoc ako 

súbor špeciálno-pedagogických intervencie. 

Bóhmová (2010), ako i Fischer a Škoda (2008) uvádzajú, aké formy prevencie 

napomáhajú osobnosti dieťaťa prechádzať zmenám v ich správaní a vyvarovať sa práve tým 

negatívnym javom, medzi ktoré patrí : 

a) prevencia primárna, kedy sú aktivity zamerané proti vzniku porúch správania a 

jej cieľom je pomáhať zvyšovať sociálnu spôsobilosť, posilňovať medziľudské vzťahy, ako i 

vytvárať priaznivú situáciu pre pozitívnu sebarealizáciu v spoločenskom živote; 

b) prevencia sekundárna, ktorá sa zaoberá rizikovými deťmi a osobami, u ktorých 

je predpoklad nežiaduceho jednania a nachádzania patologických javov; 

c) prevencia terciárna, ktorá spočíva v snahe o dosiahnutie korekcie, teda nápravy v 

nežiaducich spôsoboch správania, či v nasmerovaní správania dieťaťa/žiaka do sociálne 

prijatých štruktúr. Tento druh prevencie chápeme ako prevenciu indikovanú, zameranú na 

deti, ktoré pravidelne vykazujú špeciálne prejavy či symptómy sociálnej patológie v ich 

správaní. 

Na  základe  vyššie  uvedeného   môžeme  povedať  a zhodnotiť,   že  preventívna   a 

intervenčná činnosť si vyžaduje využitie diagnostických nástrojov, ktorými môžeme predísť 

predurčeniu diagnózy poruchy správania u dieťaťa/žiaka, v prípade horšom, ktorými 

dokážeme poruchu správania v čo najvyššej miere u dieťaťa/žiaka eliminovať, prípadne 

odstrániť. I práve kvôli tomu si v ďalšej časti našej práce popíšeme isté formy diagnostických 

nástrojov, vďaka ktorým sme schopní odhaliť poruchy správania, či im predísť. 

 

Prieskum možností diagnostikovania porúch správania u žiakov v mladšom školskom 

veku 

 

Vágnerová (2005) sa zastáva myšlienky a názoru, že poruchy správania ako také 

vychádzajú od viazania sa k určitého prostrediu, od uzavretosti dieťaťa v ohraničenom 

priestore. Tento názor z časti berieme ako viažuci sa na prostredie, v ktorom sa žiak 
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vyskytuje, v ktorom vyrastá a v ktorom žije. Ergo záleží, v akom prostredí sa žiak nachádza, 

pretože to vplýva na jeho ďalšie sociálne uplatnenie sa. Vo všeobecnosti vieme, že poruchy 

správania istým spôsobom nútia rodičov i pedagógov niečo podniknúť, aby títo žiaci 

nevnímali, že v niečom sa s intaktnými žiakmi líšia. Práve i kvôli tomu si často rodičia 

povedia, že ich dieťa nie je v ničom iné, že ich dieťa nepotrebuje pomoc. A práve tu vzniká 

istý problém, riziko zanedbania potrieb žiaka, kedy nedôslednou, ba žiadnou intervenciou žiak 

stagnuje a nedostáva sa mu potrebná pomoc. Je treba podotknúť, že práve základná škola a 

učitelia majú pre žiakov vytvoriť dostačujúci priestor na riešenie akéhokoľvek problému, 

priestor pre možnosť intervencie a prevencie porúch správania v osobnosti žiaka a priestor pre 

aplikáciu a realizáciu rôznych metód a stratégií zo strany učiteľov, ktoré pomôžu týmto 

žiakom pomôcť v tom, čo im chýba, čo potrebujú pre skvalitnenie ich života, ich výchovno-

vzdelávacích výsledkov a ich základných potrieb. 

 

Cieľ prieskumu a prieskumné otázky 

 

Hlavným cieľom prieskumu je identifikovať, aké najčastejšie poruchy správania a ich 

prejavy sa vyskytujú v základných školách na Slovensku. Vyplývajúc z hlavného cieľa 

definujeme ciele parciálne: 

 zistiť aké metódy si učitelia volia pre zlepšenie práce so žiakmi s poruchami 

správania; 

 aké výchovné postupy najčastejšie využívajú, aby znížili čo najviac riziko 

vyskytnutia sa poruchy správania u žiaka v mladšom školskom veku; 

 aké liečebné postupy sú  najviac využívané v praxi pre pozitívny vývoj žiaka s PS  

v mladšom školskom veku. 

V rámci prieskumu sme si stanovili nasledujúce prieskumné otázky: 

Otázka č. 1.: Je dôležité pri odhaľovaní porúch správania u žiakov v mladšom školskom 

veku pozorovať dlhodobo všetky prejavy správania sa u žiakov, zvlášť tie, ktoré sa v jeho 

správaní objavujú pravidelne? 

Otázka č. 2: Zníži sa počet diagnostikovaných porúch správania u žiakov v mladšom 

školskom veku prostredníctvom včasnej realizácie rôznych intervenčných programov u 

žiakov? 

Otázka č. 3: Je nutné žiakom už s diagnostikovanými poruchami správania neustále 

pomáhať využívaním metód, stratégií a výchovných postupov pre ich lepší výkon v osobnom 

i školskom živote?  

Otázka č. 4: Potrebujú žiaci v mladšom školskom veku s poruchou správania učiteľov, 

ktorí dokážu dokonale poznať ich stav a využívať prostriedky pre dosahovanie ich lepších 

výkonov? 

 

Prieskumná metóda 

 

Pre potreby prieskumu sme zvolili ako metódu elektronický dotazník vlastnej 

konštrukcie. Dotazník bol štruktúrovaný. Prvých päť položiek bolo demografických, teda 

zameraných na vek respondentov, ich pohlavie, dĺžku praxe, počet detí v triede 

prerozdelených na dievčatá a chlapcov, ročník, v ktorom respondenti vyučujú ako i názov 

ZŠ. Celý dotazník obsahoval otázky na výber možností, otázky na dopĺňanie odpovedí a na 

krúžkovanie, teda využité boli otvorené, uzavreté i polouzavreté otázky. Dotazník v celku 

obsahoval 22 otázok. Hodnotenie dotazníka prebiehalo zaznamenávaním jednotlivých 

odpovedí do hárkov, ktorých zrátavaním sme došli k počtom jednotlivých položiek 

ukazujúcich nasledovné výsledky. Oslovených bolo spolu vyše 2600 základných škôl, z 

čoho odozva sa pohybuje na čísle 1 132. Prostredníctvom online dotazníkov sme formou 
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mailu oslovili riaditeľov všetkých základných škôl na Slovensku, ktorí tieto dotazníky 

následne doručili na vyplnenie učiteľom 1. stupňa, teda 1.- 4. ročníka. Na základe odpovedí 

oslovených respondentov - učiteľov týchto škôl boli získané výsledky a spracované do 

tabuliek a grafov. Tie nám umožňujú porovnať výsledky prieskumu uskutočneného na 

uvedených školách. 

 

Charakteristika prieskumného súboru 

 

V prvom grafe si môžeme všimnúť, že počet mužov a žien ako učiteľov základných 

škôl na  Slovensku  je  výrazne  rozdielny.  Tento  fakt  sa  nedá  nepovšimnúť z výrazného 

percentuálneho rozdielu. Po spočítaní počtov vyplnených dotazníkov sme zistili, že až 1068 

žien, čo predstavuje 94% vyučuje na 1. stupni ZŠ v rôznych ročníkoch, pričom mužov je 

len 64,  čo  predstavuje 6%,  ako  sme  uviedli  v poznámke pod grafom. Z našich 

výsledkov vyplýva, že učiteľské miesto na základných školách zastávajú výrazne vo  

vyšších  počtov  ženy.   

 

 

Graf 1 – pomer mužov a žien v učiteľskom povolaní (vlastné spracovanie) 

Tiež je treba podotknúť na najnižší percentuálny   i číselný  údaj,  ktorý  značí,  že  

najnižší  vek   učiteľov  v základných  školách  u žiakov   v mladšom školskom veku sú 

približne 4% v počte 40. Tieto čísla poukazujú na to, že najmladších učiteľov vo veku 18-30 

rokov je na Slovensku pomerne málo, na základe toho, že dotazník vyplnilo až 1132 učiteľov 

bez ohľadu na pohlavie. Podľa nášho názoru by sa malo dostať k žiakom nielen v mladšom 

školskom veku viac mladších učiteľov, ktorí by priniesli do škôl na Slovensku inovácie či už 

metódami, nástrojmi učenia, inovatívnymi technikami, ale hlavne priniesli do života žiakov a 

ich výchovno-vzdelávacích výsledkov optimizmus a radosť zo svojej práce.  

 
Tabuľka 1 – počet respondentov v jednotlivých krajoch (vlastné spracovanie) 

 

Kraj Počet Percentá 

Prešovský 236 28,50% 

Košický 176 21,26% 

Banskobystrický 124 14,98% 

Žilinský 68 8,21% 

Nitriansky 84 10,14% 

Trenčiansky 64 7,73% 

Trnavský 52 6,28% 

Bratislavský 24 2,90% 

Muži 

Ženy 94% 

Počet 

6% 
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Vďaka tejto otázke sme sa snažili poukázať na to, koľko učiteľov nám z rôznych krajov 

venovali čas na vyplnenie dotazníka. Treba poukázať na to, že spolupráca na cieľovom 

celoslovenskom prieskume ukázala, že najvyšší počet učiteľov, ktorí sa zúčastnili na jeho 

pomoci boli učitelia z Prešovského kraja s počtom 236 vyplnených dotazníkov, potom kraja 

Košického s počtom 176 a kraja Banskobystrického s počtom 124 učiteľov. Najnižšia 

návratnosť a teda  pomoc  pri  realizovaní  prieskumu  sa  pripisuje  kraju  Bratislavskému v 

počte 24, čo predstavuje len necelé 3%.  

 

Analýza a interpretácia prieskumných zistení 

 

Prieskum ukázal, že až 68% učiteľov v základných školách nemá v svojich triedach 

žiakov s poruchami správania, ďalších 16% má v triede jedného žiaka s poruchou 

správania, 9% má dvoch žiakov, 3% troch žiakov, 2% 5 a viac žiakov a len necelé 2% má  v 

triedach štyroch žiakov s poruchami správania. 
 

Tabuľka 2 – počet žiakov s poruchou správania v triedach 1. stupňa ZŠ (vlastné spracovanie) 

 

Počet 

žiakov 

Počet 

odpovedí 

 

Percentá 

Žiadny 769 67,93% 

Jeden 182 16,08% 

Dvaja 105 9,28% 

Traja 28 2,47% 

Štyria 22 1,94% 

Päť a viac 26 2,30% 
 

 

Z tabuľky vyplýva, že najčastejšou poruchou správania vyskytujúcou sa v základných 

školách na  Slovensku  je  ADHD –  teda porucha pozornosti spojená  s hyperaktiviou až   v 

62%  (aj napriek tomu, že ide o špecifickú poruchu správania na organickom podklade) a 

poruchou správania v najmenšom percentuálnom zastúpení je práve ADD – porucha 

pozornosti bez prítomnej hyperaktivity. Ďalej sa tu vyskytuje vo veľkom počte klamstvo, 

menej klamstvo, iné. V položke iné respondenti často uvádzali položky ako roztržitosť, 

výsmech, egoizmus, netolerancia, z čoho vidieť, že mnohí učitelia si mýlia poruchy 

správania s ich prejavmi. 
 

Tabuľka 3 – Najčastejšie poruchy správania (vlastné spracovanie) 
 

Poruchy správania Počet Percentá 

ADHD 417 61,87% 

Záškoláctvo 26 3,86% 

Krádeže 25 3,71% 

Klamstvo 98 14,54% 

Negativizmus a vzdor 32 4,75% 

ADD 7 1,04% 

Aspergerov syndróm 13 1,93% 

Iné 56 8,31% 
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Viac ako polovica respondentov sa stretáva pri práci so žiakmi v mladšom školskom 

veku v najväčšom počte s hyperaktivitou až v 69%, ďalej s nerešpektovaním pokynov, 

porušovaním pravidiel a klamstvom a najmenej s útekmi. 
 

Tabuľka 4 – najčastejšie poruchy správania podľa výberu (vlastné spracovanie) 

 

Najčastejšie prejavy porúch 

správania 
Počet % 

Agresivita voči ľudom a zvieratám 202 17,84% 

Ničenie majetku 167 14,75% 

Klamstvo 612 54,06% 

Krádež 107 9,45% 

Záškoláctvo 190 16,78% 

Vyvolávanie bitiek 419 37,01% 

Roztržitosť 516 45,58% 

Hyperaktivita 781 68,99% 

Úteky 33 2,92% 

Vzdor 421 37,19% 

Porušovanie pravidiel 661 58,39% 

Nerešpektovanie pokynov 715 63,16% 

Zastrašovanie spolužiakov 173 15,28% 

 

Prieskum tiež ukázal, že za najľahšie zameniteľné prejavy problémového správania 

považujú učitelia agresivitu až v 70%, nesústredenie pozornosti a impulzivitu. V tejto 

otázke bola možnosť označiť viacero odpovedí naraz. Za najmenej zameniteľný prejav 

považujú učitelia vulgárne správanie. Tieto výsledky ukázali, že vulgárne správanie je v 

mnohých prípadoch súčasťou správania žiakov v mladšom školskom veku, a teda že ho 

nemôžeme považovať za typický prejav žiakov s poruchami správania. Prekvapivou 

položkou je pre nás položka náladovosti, ktorú mnohí učitelia považujú za veľký znak 

žiakov s poruchami správania, u žiakov v mladšom školskom veku. Z uvedených  

výsledkov sa domnievame, že problematika porúch správania u žiakov v školskom veku si 

vyžaduje veľa výskumov, ktoré by dokázali bližšie charakterizovať správania žiaka, 

osobitne na úrovni jednotlivých porúch správania. 
 

Tabuľka 5 – zameniteľnosť poruchy správania s problémovým správaním (vlastné spracovanie) 
 

Prejavy problémového 

správania 
Počet Percentá 

Vulgárnosť 381 33,66% 

Agresivita 794 70,14% 

Vykrikovanie 470 41,52% 

Porušovanie pravidiel 499 44,08% 

Vyvolávanie konfliktov 576 50,88% 

Nesústredenie pozornosti 663 58,57% 

Impulzivita 619 54,68% 

Náladovosť 479 42,31% 
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Ničenie majetku 423 37,37% 

 

„Na vyučovacej hodine sedí žiak v poslednej lavici. Nedáva pozor a rozptyľuje pozornosť 

spolužiakov tým, že píše na papier vulgarizmy a posiela ho po spolužiakoch do predných 

lavíc. Situácia sa napriek poznámkam v jeho žiackej knižke opakuje takmer na každej 

vyučovacej hodine. Toto správanie by ste definovali ako problémové alebo už správanie s 

prítomnou poruchou správania v osobnosti žiaka?“ 

Touto otázkou sme sa snažili zistiť, či dotazovaní učitelia považujú uvedenú situáciu za 

problémové správanie, poruchu správania alebo úplne odlišný stav.  
 

 
Graf 2 – určenie situácie (vlastné spracovanie) 

 

Až 60% učiteľov si myslí že daná, vyššie uvedená situácia sa dá charakterizovať ako 

problémové správanie. Druhá najčastejšia odpoveď je že ide o správanie sprevádzané 

poruchou správania. Iba 7% respondentov si myslí že nejde ani o jednu z týchto možností. 

Z týchto výsledkov si myslíme, že veľa učiteľov má málo poznatkov o tom, ktoré prejavy 

správania sú charakteristické pre prípadné diagnostikovanie správania, a ktoré sú bežné pre 

zdravú populáciu žiakov s poruchami správania. 

Medzi najčastejšie využívané metódy, stratégie a výchovné postupy radia učitelia 

mladšieho   školského   veku   práve   rozhovor   (25%),   pozorovanie(20%),   spoluprácu  s 

psychológom    a Centrom    pedagogicko-psychologického    poradenstva     a prevencie a 

najmenej využívané sú pochvala a spolupráca s inými odborníkmi (2%), ktorých špecificky 

neuviedli. V položke iné uvádzali analýzu prác, predvídanie, osobný príklad. Podľa nášho 

preštudovania teoretických podkladov si myslíme, že rozhovor je veľmi dôležitý pre 

riešenie akéhokoľvek problému, ku ktorému dôjde v škole i mimo nej a na základe ktorého 

dokážeme spoznať bližšie žiakove postoje voči rôznym udalostiam, ľuďom, situáciám i 

vzťahov k ľuďom (či už ide o spolužiakov, kamarátov, učiteľov). Pozorovanie považujeme 

za najdôležitejšiu metódu, ktorá nám pomáha po dlhodobej činnosti určiť u žiaka diagnózu 

a zbierať dáta k jej určeniu. Z celkového počtu respondentov, ktorí sa podieľali na vyplnené 

tejto otázky, 13 respondentov neuviedlo žiadnu odpoveď. 
 

Tabuľka 6 – metódy, stratégie a výchovné postupy pedagógov (vlastné spracovanie) 

 

Metódy, stratégie, výchovné 

postupy 
Počet Percentá 

Rozhovor 268 25,55% 
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Pozorovanie 210 20,02% 

Žiadne 13 1,24% 

Pochvala 23 2,19% 

Trest, napomínanie 35 3,34% 

Motivácia 43 4,10% 

Individuálny prístup 63 6,01% 

Didaktické hry 80 7,63% 

Spolupráca, rozhovor s rodičmi 93 8,87% 

Psychológ, CPPPaP 95 9,06% 

Spolupráca s ostatnými 21 2,00% 

Testy, dotazník 40 3,81% 

Iné 65 6,20% 

 

Výsledky prieskumu tiež ukázali, že za najdôležitejšie pedagogické a liečebné opatrenia 

považujú učitelia 1. stupňa ZŠ trpezlivosť, dôslednú kontrolu, krátke úlohy, pokojné 

prostredie a málo podnetov, a za najmenej dôležité považujú krátke úlohy pre lepšie overenie 

si a pochopenie zadania, EEG biofeedback a farmakologickú liečbu. Podľa nášho názoru sú 

najmenej využívané opatrenia, teda EEG biofeedback a farmakologická liečba z toho dôvodu, 

že na Slovensku sú tieto opatrenia málo rozšírené a málo propagované. Domnievame sa, že 

časom, teda niekoľkými rokmi sa tieto pedagogické a liečebné opatrenia rozšíria a budú 

využívané vo vyššom počte. Okrem iného sa tiež domnievame, že časovo limitované úlohy 

nie sú vhodné pre žiakov s poruchami správania, zvlášť v mladšom školskom veku,  pretože 

na žiakov vyvíjajú vysoký nátlak, ktorý ich v istej miere brzdí podať vyšší výkon. 

 
Tabuľka 7 – dôležitosť pedagogických a liečebných opatrení (vlastné spracovanie) 

  

Pedagogické a liečebné opatrenia Počet Percentá 

Farmakologická liečba 202 17,84% 

Zameranie sa na rozvoj deficitných funkcií 347 30,65% 

Pokojné prostredie, málo podnetov 662 58,48% 

Trpezlivosť, dôsledná kontrola 1021 90,19% 

Pozitívne hodnotenie, upozorňovať na konkrétne chyby 237 20,94% 

Časovo limitované úlohy 168 14,84% 

Krátke úlohy (overiť si pochopenie zadania) 745 65,81% 

Dodržiavanie stereotypov pri organizácii vyučovacej 

hodiny 
333 29,42% 

EEG biofeedback 170 15,02% 

 

Najčastejší spôsob hodnotenia v role pedagogického zamestnanca 1. stupňa je 

povzbudenie až v 53%, a najmenej využívaný spôsob hodnotenia učiteľov je známkovanie 

v necelých 3%. Zhodujeme sa s názorom respondentov,  pretože známkovanie vo veľkej 

miere žiakov v mladšom školskom veku domotivuje k menšiemu výkonu. Toto hľadisko je 

spôsobené viacerými faktormi, zvlášť tým, že pre žiakov je známka často odmenou za ich 

podaných čo  najlepší  výkon  a odmenou,  za ktorú čakajú  v rodine pochvalu, veľakrát i 

hmotnú odmenu. 
 

                         Tabuľka 13 – spôsoby hodnotenia (vlastné  spracovanie) 

 



 
 

202 

Hodnotenie Počet Percentá 

Známkovanie 30 2,65% 

Pochvala 470 41,52% 

Povzbudenie 593 52,39% 

Odmena (hmotná) 39 3,45% 

 
Respondenti využívajú pri žiakoch s poruchami správania prioritne individuálny 

prístup v 22%, dôslednosť v takmer 14% a najmenej používanými sú EEG biofeedback v 

necelom 1%. Prekvapivo na túto otázku neodpovedalo až 349 respondentov (37%). V 

nadväznosti na predchádzajúce otázky sa nám potvrdilo, že EEG biofeedback je ozaj málo 

rozšírené opatrenie pomoci žiakom s poruchami správania. 

 

Tabuľka 14 – potrebnosť intervenčných postupov (vlastné spracovanie) 

Intervenčné postupy Počet Percentá 

Žiadne 349 36,81% 

Individuálny prístup 207 21,84% 

Komunikácia 56 5,91% 

Dôslednosť 129 13,61% 

Preventívny program 48 5,06% 

Spolupráca s odborníkmi a rodičmi 95 10,02% 

Aktivity, skupinová práca, relax 36 3,80% 

EEG biofeedback 7 0,74% 

IVVP 21 2,22% 

Prieskum ukázal, že takmer celá časť oslovených respondentov si myslí, že predčasné 

odhalenie porúch správania má pozitívny dopad na spoluprácu so žiakom v mladšom 

školskom veku a jeho ďalšie sociálne uplatnenie sa v spoločnosti. Tohto názoru sa zastáva 

až 97% (1003) učiteľov, 1% (14) učiteľov sa zastáva názoru, že to tak nie je a 2% (18) 

učiteľov si myslí, že to platí iba niekedy, čo demonštrujeme aj na grafe č.3.  

 

  

 

Graf 3 – sociálne uplatnenie žiakov s poruchami správania (vlastné spracovanie) 
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Závery a diskusia 

 

Zeľová (2010) uvádza niekoľko faktov, ktoré súvisia s problematikou intervencie do 

nevhodného správania sa žiaka. Prvým je ten, že učitelia ako hlavní iniciátori žiakov 

nemajú hľadať žiadne návody na riešenie ich správania, ďalej si majú uvedomiť, že každé 

problémové správanie, ako i prítomnosť poruchy správania má svoj dôvod, ktorý môže 

prameniť i na území školského prostredia. Druhá oblasť súvisí s nastolením disciplíny 

počas vyučovacieho procesu, kedy disciplína nemá byť vnímaná ako cieľ hodiny, ale ako 

prostriedok zabezpečenia plynulej  hodiny  ako  i v určených  a dodržiavaných  pravidlách a 

zásad. Posledným prvkom je akceptácia žiakov úzko spätá s podporou školy, ktorá má byť 

žiakom s poruchami správania neustále na pomoci. 

Z prieskumu tiež vyplýva, že práve učitelia sú dominantnou kategóriou, bez ktorého 

žiak nemôže fungovať. Drotárová (2002) uvádza, že nie všetko zo strany učiteľa musí byť 

dokonalé, aby sa žiak rozvíjal dobrým smerom, pričom sa zmieňuje, že u učiteľov je viac 

prítomný perfekcionizmus, ako u ľudí pracujúcich v ekonomickom smere. Na základe tohto 

tvrdenia si dovolíme nesúhlasiť, keďže z osobného kontaktu si dovolím tvrdiť, že nie každý 

učiteľ/ka dbá na to, aby v práci vynikal, práve naopak. 

V závere  by  sme   preto   uviedli,   že   na   skúmaných   školách,   či  už   školách z 

Prešovského regiónu,  alebo  regiónu Bratislavského,  alebo  i Košického  sa  na  školách a 

v triedach 1. stupňa ZŠ nachádza v čo najvyššej miere ADHD (aj keď ide o špecifickú 

poruchu správania na organickom podklade) a klamstvo ako poruchy správania. Tiež je 

potrebné zdôrazniť, že či už je u žiaka diagnostikovaná porucha správania, alebo je  na ňu z 

pohľadu učiteľa iba podozrenie,  veľmi dôležitá je  spolupráca  s rodičmi, psychológmi a 

rôznymi centrami pomoci, hlavne s centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a 

prevencie, pričom je najdôležitejšie si uvedomiť, že každá práca s takýmito žiakmi  si  

vyžaduje  bezprostredne  individuálny  prístup  a trpezlivosť.  K uvádzanej myšlienke sa 

pripája i Štepita (2011),  ktorý sa  zastáva tiež  názoru,  že žiaci s poruchami si vyžadujú 

individuálny prístup, individuálne poradenstvo rodičom, tvorenie tzv. detských skupín, 

prácu s pravidlami a vymedzenými hranicami a iné. S autorom súhlasíme v myšlienke 

vytvárať detské skupiny, ktoré žiakom v mladšom školskom veku s poruchami správania 

pomôžu riešiť konflikty, naučia ich vzájomného počúvaniu sa, a pomôžu im objaviť v sebe 

vysoký potenciál pre rozvoj v spoločnosti.  

Veľký dôraz kladieme na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so 

žiakmi zanedbanými vo výchove, vzdelávaní, žiakmi talentovanými, problémovými. 

Ďarmatiová (2007) uvádza vo svojom príspevku, že žiaci sociálne znevýhodnení potrebujú 

na zlepšenie vzťahov a lepšie fungovanie práve pocit úspechu, pocit prijatia, že sa musí 

dosiahnuť vnútorná spokojnosť takého žiaka. V nadväznosti na časť príspevku autorky 

súhlasíme, a podľa nášho názoru by mali mať žiaci sociálne znevýhodnení i zabezpečeného 

výchovného poradcu, ktorého hlavnou úlohou musí byť riešenie akéhokoľvek problému s 

týmito žiakmi, či už ide o žiakov už s diagnostikovanými PS, alebo len so žiakmi 

problémovými. Domnievame sa, že už len najvyužívanejšia metóda, metóda rozhovoru, je 

základným prostriedkom pre vyhnutie sa a prijatie negatívnych dôsledkov na osobnosť 

žiaka v mladšom školskom veku, zvlášť žiaka s poruchou správania. 

 

 

 

Poznámka: Štúdia je čiastkovým výstupom grantového projektu APVV-15-0071 Človek 

s hendikepom v literatúre pre deti a mládež. 
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