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Pedagóg a jeho možnosti regulácie správania sa žiakov 

 

Tatiana IMRICHOVÁ 

 

Problematika disciplíny a regulácie správania sa žiakov patrí medzi 

najaktuálnejšie témy pedagogickej psychológie. Jej závažnosť sa prejavuje v neustále sa 

zvyšujúcom počte neospravedlnených hodín a znížených známok zo správania.

 Jedným  z faktorov, ktorý vplýva na to, ako sa žiak správa, je učiteľ. Ak sa žiak 

správa nedisciplinovane, môže učiteľ takéto správanie usmerniť alebo zastaviť, a to 

svojou reakciou na nežiaduce správanie. Ide teda o rôzne stratégie, ktorými učiteľ môže 

regulovať správanie sa žiaka.  

 

Cieľ výskumu 

Prvým cieľom výskumu bolo porovnať názor žiakov s názorom učiteľov na 

účinnosť stratégií, ktorými učiteľ môže okamžite reagovať na nedisciplinované 

správanie sa žiaka.  

Ďalšie ciele výskumu sa týkali len výskumného súboru učiteľov. Z tohto hľadiska 

bolo zámerom výskumu  zistiť, či je vzťah medzi dĺžkou pedagogickej praxe učiteľa, 

mierou jeho empatie, mierou impulzívnosti a tým, akú účinnosť prisúdi rôznym 

stratégiám. 

Stratégie, ktorých účinnosť sme sa rozhodli zisťovať, sú: 

1. vysvetľovanie – učiteľ môže reagovať na nedisciplinované správanie sa žiaka 

vysvetlením, prečo je jeho správanie nevhodné, rovnako môže poukazovať na dôsledky 

nevhodného správania a na výhody disciplinovaného správania; 

2. znemožnenie činnosti – ide o znemožnenie pokračovania v  nežiaducej aktivite, 

zamestnanie žiaka inou činnosťou alebo zodpovednosťou, zaneprázdnenie ho, či 

preorientovanie na inú, vhodnejšiu aktivitu; 

3. hnev – ide o situáciu, keď je učiteľovou reakciou vyjadrenie hnevu, učiteľ sa na 

žiaka nazlostí, vykričí ho, rozčúli sa;  
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4. trest – pri nedisciplinovanom správaní sa žiaka môže učiteľ reagovať potrestaním 

žiaka, a to zadaním úlohy navyše, presadením žiaka či poslaním ho za dvere, vyvolaním 

ho k tabuli, poznámkou a zrušením výhody alebo zábavy; 

5. hrozba – vyhrážanie sa a hrozba trestu je ďalšou možnosťou, ako môže učiteľ 

v problémovej situácii reagovať, konkrétne môže žiakovi dávať poslednú šancu, 

ultimátum alebo pohroziť trestom či zníženou známkou zo správania; 

6. neverbálne reakcie – ide o situáciu, keď učiteľ vyjadrí svoj postoj 

voči nežiaducemu správaniu sa žiaka neverbálne (svojou gestikou, mimikou, 

proxemikou a podobne).  

 

Organizácia výskumu 

Výskum bol realizovaný na troch základných školách v priebehu jedného týždňa, 

pričom do výskumu boli zapojení žiaci aj učitelia. V dvoch školách bol žiakom 

administrovaný dotazník osobne, priamo na vyučovacích hodinách. Vzhľadom na 

skutočnosť, že išlo o zásah do vyučovania, bol v dvoch prípadoch potrebný súhlas 

riaditeľov škôl.  

Respondenti mali na vypracovanie dotazníka dostatok času, vypĺňanie nebolo 

časovo obmedzené. Respondenti boli oboznámení so zámerom výskumu a boli poučení 

o správnom vypĺňaní dotazníka. Rovnako boli oboznámení so skutočnosťou, že všetky 

poskytnuté údaje sú anonymné a budú použité len na účely vypracovania diplomovej 

práce.  

Respondenti boli ochotní spolupracovať a ich účasť vo výskume bola 

dobrovoľná, o čom boli tiež vopred informovaní. 

 

Charakteristika premenných 

Nezávislými premennými vo výskume sú  rod, školský status, dĺžka pedagogickej 

praxe učiteľa, reálny vek učiteľa, skóre v impulzívnosti a skóre v empatii. Rod a školský 

status sú kategorické premenné, ktoré nadobúdajú dve hodnoty (v prípade rodu muži 

a ženy a v prípade školského statusu učitelia a žiaci). Premenné pedagogická prax 

učiteľa, reálny vek učiteľa, skóre v impulzívnosti a skóre v empatii majú intervalový 

charakter. Nezávislé premenné rod a vek učiteľa sú v tomto výskume kontrolovanými 

premennými. Nie sú teda zahrnuté v cieľoch ani hypotézach. 
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Čo sa týka závislých premenných je vo výskume zastúpených šesť závislých 

premenných. Výskumom zisťujeme vplyv nezávislých premenných na vnímanie 

účinnosti šiestich možných učiteľových stratégií na okamžité usmernenie správania sa 

žiaka. Ide teda o závislé premenné skóre v stratégii vysvetľovanie, znemožnenie 

činnosti, hnev, trest, hrozba, neverbálne reakcie. Závislé premenné majú v našom 

výskume intervalový charakter. 

 

Charakteristika použitých metodík  

Na účely práce boli využité dva dotazníky. 

Na zisťovanie názoru žiakov a učiteľov na účinnosť rôznych stratégií regulujúcich 

správanie sa žiaka bol vytvorený vlastný dotazník. Jadrom tohto dotazníka boli otázky 

zisťujúce účinnosť rôznych stratégií, ktorými učiteľ môže reagovať na nežiaduce 

správanie sa žiaka. Dotazník pozostáva z  30 položiek predstavujúcich rôzne reakcie 

učiteľa na usmernenie nežiaduceho správania sa žiaka. V rámci týchto 30-tich položiek 

sledujeme účinnosť 6-tich vyššie spomenutých stratégií, ktorými učiteľ môže reagovať 

na problémovú situáciu. Pri výbere týchto stratégií a pri formulácii konkrétnych otázok, 

sme vychádzali z odbornej literatúry (Džuka, 1992; Hvozdík, 1986; Vendel, 2007; 

Višňovský, 2003; Višňovský – Kačáni, 2000; Dőbert – Scholz, 1987).  

Na zistenie miery impulzívnosti a empatie u učiteľov bol použitý Eysenckov 

štandardizovaný dotazník impulzívnosti, dobrodružnosti a empatie – IVE. 

Reliabilita dotazníkov bola zisťovaná pomocou Cronbachovej alfy. V prípade 

dotazníka zisťujúceho účinnosť rôznych stratégií  predstavuje hodnotu 0.760 na škále 

vysvetľovanie, 0.698 na škále znemožnenie činnosti, 0.869 na škále hnev, 0.660 na škále 

trest, 0.696 na škále hrozba  a 0.693 na škále neverbálne reakcie.   

V prípade dotazníka IVE predstavuje hodnota Cronbachovej alfy pre škálu 

impulzívnosti bola 0.713 a pre škálu empatie 0.716. 

 

Charakteristika štatistických postupov 

Pri zisťovaní rozdielov medzi žiakmi a učiteľmi vo vnímaní účinnosti stratégií 

regulujúcich správanie sa žiakov, bola vzhľadom na pridanie kontrolovanej premennej 

rod  použitá analýza variancie ANOVA.  
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Pri zisťovaní vzťahu medzi mierou impulzívnosti, mierou empatie, dĺžkou 

pedagogickej praxe učiteľa a vnímaním účinnosti stratégií regulujúcich správania sa 

žiakov bola použitá viacnásobná hierarchická lineárna regresia pomocou metódy 

stepwise.   

 

Výsledky výskumu 

Na základe výsledkov výskumu možno predpokladať, že názor žiakov a názor 

učiteľov na účinnosť rôznych stratégií regulujúcich správanie sa žiakov sa nelíši. 

Rozdielny pohľad z hľadiska školského statusu (žiak alebo učiteľ) sa preukázal len 

v stratégiách vysvetľovanie a neverbálne reakcie učiteľa, a to tiež len v ženskom rode. 

Obom stratégiám pripisovali učiteľky vyššiu účinnosť ako žiačky. Ako dôležitý faktor 

vo vnímaní účinnosti stratégií regulujúcich správanie sa žiakov sa však preukázal faktor 

rodu, ktorý bol do výskumu zaradený len ako kontrolovaná premenná. Jeho vplyv sa 

preukázal vo vnímaní účinnosti stratégií znemožnenie činnosti, hnev, hrozba a trest. 

Zistilo sa, že ženy vnímajú účinnejšie ako muži stratégiu znemožnenie činnosti a muži 

prisudzujú oproti ženám vyššiu účinnosť stratégiám hnev, hrozba a trest. 

Ďalej možno na základe výsledkov výskumu predpokladať vplyv dĺžky 

pedagogickej praxe učiteľa na vnímanie účinnosti stratégií vysvetľovanie a znemožnenie 

činnosti. Výskumom sa zistilo, že čím dlhšia bola pedagogická prax učiteľa, tým vyššiu 

účinnosť prisudzoval učiteľ stratégiám vysvetľovanie a znemožnenie činnosti. Vplyv 

miery impulzívnosti učiteľa sa rovnako potvrdil len v niektorých stratégiách. Zistilo sa, 

že čím bolo vyššie skóre učiteľa v impulzívnosti, tým vyššiu účinnosť prisudzoval 

stratégiám hnev, trest a hrozba. Vplyv empatie sa ukázal ako signifikantný v stratégiách 

vysvetľovanie, znemožnenie činnosti, hnev a hrozby. Zistilo sa, že čím bolo vyššie skóre 

učiteľa v empatii, tým vyššiu účinnosť prisudzoval učiteľ stratégiám vysvetľovanie 

a znemožnenie činnosti a nižšiu účinnosť stratégiám hnev a hrozba. 

 

 

Použitá literatúra: 

DŐBERT, H. – SCHOLZ, G. 1989. Poriadok a disciplína v škole. Bratislava: SPN, 

1989. 96 s. ISBN 067-070-89. 



988 

 

DŽUKA, J. 1992. Kapitoly zo psychológie pre učiteľov. Košice: Univerzita P. J. 

Šafárika v Košiciach, 1992. 202 s. ISBN 80-7097-202-5. 

HVOZDÍK, J. 1986. Základy školskej psychológie. Bratislava: SPN, 1986. 360 s. ISBN 

67-006-86. 

VENDEL, Š. 2007. Pedagogická psychológia. Druhé vydanie. Bratislava: Epos, 2007. 

448 s. ISBN 978-80-8057-710-0. 

VIŠŇOVSKÝ, Ľ. 2003. Výchova žiakov k disciplíne. In Pedagogické a psychologické 

problémy osobnosti žiaka. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2003. 

ISBN 80-8055-785-3, s. 22 – 34. 

VIŠŇOVSKÝ, Ľ. – KAČÁNI, V. a kol. 2000. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: 

IRIS, 2000. 232 s. ISBN 80-89018-25-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


