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Abstrakt 

Problémové správanie u detí v predškolskom veku sa dostáva do pozornosti výskumníkov tak 

v pedagogickej, ako aj v medicínskej, klinicko-psychologickej a sociologickej oblasti. Napriek tomu 

konsenzus týkajúci sa konceptualizácie problémového správania a presných diagnostických kritérií 

u detí v tomto veku stále chýba. Štvrtá revízia Diagnostického a štatistického manuálu duševných 

porúch (DSM-IV) a Medzinárodná klasifikácia chorôb (MKCH-10) sú v súčasnosti najčastejšie 

vyuţívanými nozologickými systémami v diagnostikovaní detí, ale štúdie ukazujú, ţe validná vzorka 

väčšinou pozostáva zo školopovinných detí a adolescentov. Je diskutabilné, či deti s problémovým 

správaním by mali  byť posudzované v intenciách uvedeného diagnostického rámca, nakoľko 

k narušeniu normatívneho správania dochádza uţ v predškolskom období. Vypracovanie valídnych 

metód na posúdenie problémového správania u detí v rôznych vývinových obdobiach povaţujeme za 

nevyhnutné tak z diagnostického, ako aj preventívneho hľadiska. V príspevku komparujeme rôzne 

prístupy ku konceptualizácii  problémového správania u detí v predškolskom veku, zameriavame sa 

na konštrukčnú validitu DSM-IV a MKCH-10, konkrétne na opozičnú poruchu vzdoru a iné prejavy 

problémového správania, a predstavujeme ďalší plán výskumu.  

 

Kľúčové slová  
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Abstract  

Problem behaviour in preschool children has intrigued research as in educational, as in medical, 

clinic-psychological and sociological area. Yet consensus on the conceptualization and 

measurement of such problems in young children is missing. So far, Diagnostic and Statistical 

manual of Mental Disorders – 4
th

 Revision (DSM-IV) and also International Classification of 
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Disorders (ICD-10) are the most widely used nosology systems for children, but the majority of the 

validation sample consisted of school-age children and adolescents. It is questionable whether 

behavioural problems in young children should be considered within a diagnostic framework at all, 

since normative behavioural disruption occurs during the preschool period. Developing valid 

methods for assessing child behaviour problems across development is critical for diagnostic and 

prevention research. We compare different approaches to conceptualizing disruptive behaviour in 

young children, review evidence for the construct validity of DSM-based oppositional defiant 

disorder and other symptoms of problem behaviour in preschool children, and outline a plan for 

future research. 
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ÚVOD   

Dieťa v predńkolskom veku prichádza k ńpeciálnemu pedagógovi, psychológovi, alebo 

inému klinickému odborníkovi, keď jeho správanie manifestuje seriózne a niekedy aj ubliņujúce 

správanie a demonńtruje naruńenie funkcií ako dôsledok emočných problémov a problémov 

v správaní. Odborníci poukazujú na to, ņe počet týchto detí narastá (Danis, Wakschlag, 2004). 

Napriek tomu v súčasnosti neexistuje vńeobecne platná a podporovaná metóda na stanovenie 

klinicky významného problémového správania u predńkolských detí. 

 Hoci sú DSM-IV a MKCH-10 najrozńírenejńími nosologickými systémami pre deti, vo 

väčńine vedeckých prác vyuņívajúcich uvedené diagnostické manuály, výskumnú vzorku 

predstavujú deti v ńkolskom alebo adolescentnom veku (Powell et al., 2006). Pokračujúce 

výskumy potvrdili klinicky významný počet a intenzitu problémového správania u detí v danej 

vekovej skupine, avńak vedecká diskusia pokračuje v tom, či by takéto správanie malo byť vôbec 

posudzované podľa diagnostických kritérií. Niektorí vedci zastávajú názor, ņe atypické správanie 

detí v predńkolskom veku by nemalo byť označované ako „abnormálne―, pretoņe prechodné 

vývinové odchýlky sú v tomto období pomerne časté (Campbell, 2002). Iní odborníci prichádzajú 

s názorom, ņe atypické správanie by nemalo byť povaņované za poruchu u dieťaťa, ale skôr za  

naruńenie vzťahu rodič - dieťa (Zeanah et al., 1997). Vývinoví psychológovia odporúčajú 

hodnotenie správania a emócií deti odvolávajúc sa na porovnanie s normou radńej ako hodnotenie 

správania v rámci diagnostického systému (Achenbach, 2000). 
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 Vzhľadom k uvedenému môņeme konńtatovať, ņe chýba konsenzus týkajúci sa 

konceptualizácie a merania problémového správania u predńkolských detí. Povaņujeme preto za 

potrebné preskúmať validitu diagnostiky problémového správania v danej vekovej skupine. 

V nańom príspevku sa zameriavame na a) vývinové odchýlky, ktoré je potrebné analyzovať vo 

vzťahu k diagnostike; b) sumarizovanie dostupných skríningových nástrojov diagnostikujúcich 

problémové správanie v predńkolskom veku; c) spoluprácu pedagóga s rodičom pri 

diagnostikovaní problémového správania; a d) návrh ďalńieho výskumného plánu, ktorý rieńi 

aktuálne medzery v nańich poznatkoch pri práci s deťmi s problémovým správaním. 

 

Vývinové odchýlky  

 Niet pochýb o tom, ņe predńkolský vek môņe byť ťaņkým a náročným obdobím tak pre 

dieťa, ako aj pre učiteľa. V tomto období nastáva niekoľko kľúčových socio-behaviorálnych 

a kognitívnych posunov, vrátane rozvoja sebakontroly a schopnosti tolerovať a znáńať frustráciu. 

Väčńina detí uņ v období batoľaťa prejavuje vo svojom správaní istú formu agresivity 

a neprispôsobilosti, no toto správanie sa naučí kontrolovať a/alebo si koncom predńkolského 

obdobia  rozvinie iné stratégie vedúce k dosiahnutiu cieľov (Tremblay, 2004). Vzhľadom k tomu, 

ņe miera agresivity a neprispôsobilosti je v predńkolskom období relatívne vysoká, prvou otázkou 

týkajúcou sa zistenia validity diagnostických kritérií opozičnej poruchy vzdoru v DSM-IV 

a MKCH-10 je, či moņno zmysluplne a spoľahlivo rozlíńiť typické a atypické správanie detí 

v predńkolskom veku. 

 V poslednom období sa objavili v rôznych vedeckých prácach pochybnosti o validite 

a vhodnosti určenia diagnózy opozičnej poruchy vzdoru a poruchy správania u detí 

v predńkolskom veku (Carter, et al. 2004). Pochybnosti sa sústredili najmä na to: a) či klinickú 

poruchu moņno spoľahlivo odlíńiť od normatívnej vývinovej odchýlky počas tohto obdobia; b) či 

sú deti v tomto veku vývinovo schopné prejaviť skutočné správanie, ktoré charakterizuje poruchu; 

a c) či funkčná ekvivalencia správania existuje aj v inom čase/veku dieťaťa. Carter et al. (2004) 

tvrdí, ņe vývinový prístup k diagnostike má potenciál tieto pochybnosti rozptýliť. 

 Vývinový prístup k diagnostike predpokladá, ņe vńeobecné typy a vzorce správania sú 

koherentné naprieč vývinom. Tento prístup tieņ vyņaduje, aby k hodnoteniu správania 

a symptómov dochádzalo v kontexte normatívneho vývinu daného obdobia, teda ide o poņiadavku, 

ktorá sa vzťahuje na akýkoľvek symptóm alebo správanie v kaņdom vekom období. Napríklad, 

poruchy spánku sú hodnotené v kontexte normatívnych vzorcov správania, ktoré sa líńia naprieč 

vývinom od ranného detstva aņ po geriatrickú populáciu. Podobne, aj keď neprispôsobilosť 

a nedodrņiavanie pokynov dospelých môņe byť normálna v detskom aj adolescentnom veku, 
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pretrvávajúci a vńadeprítomný vzdor uņ v norme nie je. Vývinový prístup tieņ zohľadņuje vplyv 

fyzických obmedzení na manifestáciu symptómov. Napríklad, väčńina detí v predńkolskom veku 

nemá prístup k  strelným zbraniam, avńak na to, aby niekoho zranili, môņu pouņiť kameņ alebo 

palicu. Starńie deti sa pokúsia  ukradnúť elektroniku alebo auto, dieťa v predńkolskom veku 

pravdepodobne cukríky alebo hračky. Vývinový prístup teda chápeme, ako ten, v ktorom sú 

symptómy a konńtrukty rovnaké naprieč vývinom (napr. zranenie niekoho pomocou objektu, 

krádeņe, záchvaty hnevu, apod.), ale manifestácia symptómov sa môņe rôzniť (Gilliam, 2005).  

  V DSM-IV je pod pojmom problémové/ruńivé správanie zahrnutá opozičná porucha 

vzdoru a aj porucha správania. Hoci v minulosti bola porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) 

zahrnutá do ńirńieho rámca problémového správania, DSM-IV odlińuje problémové, ruńivé 

správanie (t.j. opozičná porucha vzdoru a porucha správania) od problémov s pozornosťou 

a zvýńenou aktivitou. Takéto rozlińovanie je podporené výskumom, ktorý preukázal rozdielne 

korelácie, vývin problému, a aj rozdielne vzorce komorbidity u týchto dvoch typov problémov 

(Hinshaw et al., 2005).  Podobné členenie je prezentované aj v MKCH-10, aj keď tento 

diagnostický rámec uvádza hyperkinetickú poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou, no 

neurčuje presný vek na moņnosť stanovenia doagnózy. Na nasledujúcich riadkoch sa venujeme 

diferenciácii problémového, ruńivého správania- konkrétne opozičnej poruche vzdoru a poruchám 

správania. 

 

Opozičná porucha vzdoru 

Opozičná porucha vzdoru je charakterizovaná pretrvávajúcim vzorcom negativistického, 

podráņdeného a neprispôsobivého správania (podľa kritérií DSM-IV). Symptómy zahŕņajú 

argumentatívnosť, vzdorovitosť,  časté strácanie trpezlivosti a ľahké podráņdenie a nahnevanie sa 

ostatnými. Tieto symptómy sú ľahko identifikovateľné v ńkolskom veku, nakoľko strata nálady 

a trpezlivosti a záchvaty hnevu sú zriedkavé a zņitie sa s pravidlami a rutinou je nevyhnutné pre 

kaņdodenný ņivot. To znamená, ņe prítomnosť problémového správania sama o sebe je dôvodom 

pre klinické obavy. V predńkolskom období je vńak rozdielnosť medzi normatívnym 

a problémovým správaním oveľa menej jednoznačná. V značnej miere je to najmä kvôli tomu, ņe 

vývinové zmeny v tomto období sú často spájané s otrasmi v správaní (Tremblay, 2004). Vývoj 

stále sofistikovanejńích verbálnych zručností, sebauvedomenia, motorických zručností a cieleného, 

vyhovujúceho správania prispieva k silnému tlaku na nezávislosť dieťaťa. Zároveņ rodičia  

začínajú vytvárať pravidlá a limity, ako reakciu spojenú s novoobjavenou autonómiou dieťaťa 

a tieņ prirodzenú súčasť procesu socializácie. Tieto simultánne procesy prispievajú k častým 
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stretom medzi vnímaním dieťaťa a limitmi nastavenými rodičmi, čo vedie k návalom frustrácie 

a hnevu (Speltz et al., 1999). 

V kaņdom vývinovom období sa vńak stanovenie abnormality opiera o zistenie, ņe 

správanie zapríčiņuje „klinicky významnú úzkosť alebo narušenie v sociálnej, sebaobsluţnej, alebo 

ďalšej dôleţitej oblasti pôsobenia“ (DSM-IV, s. 7). V intenciách tohto diagnostického rámca je 

opozičné alebo vzdorovité správanie počas predńkolského obdobia  povaņované za klinicky 

významné, ak zasahuje do normatívneho funkčného vývinu. Vzhľadom k tomu, ņe miernejńie 

formy vzdorovitosti sú v tomto období časté, kvalitatívne a kvantitatívne aspekty správania, t.j. 

dlhodobosť, intenzita a neústupnosť, sú smerodajnými v odlíńení opozičnej poruchy vzdoru od 

typických prejavov frustrácie a uvedomenia si autonómie.  

 

Porucha správania 

Základným znakom poruchy správania je pretrvávajúci vzorec poruńovania pravidiel a práv 

iných, vrátane agresivity a sklonom k deńtruktívnemu správaniu. Pri analýze dostupných ńtúdií sme 

identifikovali dve línie, ktoré spochybņujú validitu diagnostikovania poruchy správania 

v predńkolskom veku. Po prvé, podobne ako pri opozičnej poruche vzdoru, aj v tomto prípade je 

niekoľko prejavov správania, ktoré sú v danom období beņné. Napríklad, agresivita je pomerne 

častou reakciou na frustráciu (Tremblay, 2004). Teda rovnaké zásady stanovenia klinickej 

významnosti symptómov opozičnej poruchy vzdoru by  sa vzťahovali aj na poruchu správania. 

Druhá línia spochybņovania sa opiera o fakt, ņe diagnostikovanie poruchy správania vychádza 

z predpokladu, ņe dieťa vedome poruńuje pravidlá. Podmienkou je poznanie pravidiel a zámer ich 

poruńiť. Väčńina detí v predńkolskom veku je schopná pochopiť podstatu pravidiel a podľa nich 

kontrolovať svoje správanie. V tomto veku sa u detí vytvára svedomie a internalizácia- 

osvojovanie si noriem, čo im umoņņuje zabrániť prejavom nevhodného správania a dodrņiavať 

pravidlá (Kochanska et al., 1997). V predńkolskom veku sa tieņ u detí rozvíja kognitívna 

schopnosť zovńeobecņovať hypotetické alternatívy (Powel et al. 2006). Lewis et al. (1989) vo 

svojej longitiduálnej ńtúdii potvrdili, ņe uņ 3 ročné deti dokáņu zámerne klamať, ak sa ich spýtame 

na poruńenie pravidiel. Z uvedeného vyplýva, ņe aj napriek tomu, ņe deti v tomto veku si nemusia 

byť plne vedomé dlhodobých dôsledkov svojho správania, je potvrdené, ņe majú základné 

poznatky o vplyve svojho správania na ostatných a dokáņu kontrolovať svoje správane na základe 

osvojenia si noriem.  

Niņńie uvedená Tabuľka 1 prináńa porovnanie symptomatológie opozičnej poruchy vzdoru 

a poruchy správania. 
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Tabuľka 1  Symptomatické kritéria problémového správania (spracované podľa Americkej psychiatrickej 

asociácie, 2000). 

Opozičná porucha vzdoru Porucha správania 

Stráca trpezlivosť Bije sa, zastrańuje a ohrozuje ostatných 

Háda sa s dospelými Iniciuje fyzické strety 

Aktívne vzdoruje alebo odmieta 

splniť poņiadavky dospelých, alebo  

pravidlá  

Pouņil uņ nástroj/zbraņ, ktorá môņe spôsobiť 

seriózne fyzické zranenie  

Zámerne obťaņuje iných Je fyzicky krutý k zvieratám a ostatným ľuďom 

Obviņuje iných zo svojich chýb a zlého 

správania 

Kradol pri konfrontácii s obeťou 

Je vzťahovačný, ľahko sa nechá  

nahnevať ostatnými 

Nútil niekoho k sexuálnej aktivite 

Často je nahnevaný a rozčúlený Úmyselne zaloņil oheņ so zámerom spôsobiť ńkodu 

Je zlomyseľný a pomstychtivý Zámerne pońkodzuje vlastníctvo iných 

 Vlámal sa do cudzieho domu, budovy, auta,... 

 Klame, aby získal nejaký predmet, alebo výhodu, alebo aby 

sa vyhol povinnostiam  

 Ukradol veci značnej hodnoty, ale bez konfrontácie s obeťou 

(napr. krádeņ v obchode, ale bez vlámania+ falńovanie, apod.) 

 Zdrņiava sa vonku v noci aj napriek zákazu rodičov 

 Najmenej dvakrát uņ utiekol z domu 

 Chodí poza ńkolu 

  

 

Problémové správanie u detí v predškolskom veku 

 Egger a Angold (2006) naznačujú, ņe ak chceme pochopiť včasný nástup, začiatok 

duńevných problémov „nemôţeme začať neskôr, ako v predškolskom období“ (s. 314). DSM-IV 

venuje len malú pozornosť problémovému správaniu v predńkolskom období a pri klasifikácii 

kladie dôraz na potrebu obozretnosti pri diagnostikovaní opozičnej poruchy vzdoru vzhľadom na 

normatívnu úroveņ prechodne vzdorovitého správania. Hoci neprispôsobivé správanie, výbuchy 

hnevu a bitky sa obyčajne u detí prejavujú s rozvojom ich autonómie, takéto správanie nie je 

typické a môņe byť aj dôvodom na obavy, ak je jeho frekvencia a intenzita vysoká a ak sa objavuje 

aj pri príjemných činnostiach a v prítomnosti cudzích dospelých (napr. ak povieme dieťaťu, aby 

upratalo hračky) (Campbell, 2002; Wakschlag et al., 2005). 

 Medzi výskumníkmi sa prejavila istá váhavosť diagnostikovania problémového správania 

u detí v predńkolskom veku vzhľadom na obavy týkajúce sa: a) ťaņkostí pri stanovení presnej 

diagnózy vzhľadom na rapídne vývinové zmeny, ktoré zohrávajú dôleņitú úlohu v batoľacom 

a predńkolskom veku; b) označovania malých detí psychiatrickou diagnózou; a c) presvedčenia, ņe 

problémy v rannom detstve sú viac problémom funkčnosti vzťahov s rodičom a prostredím (Egger, 

Angold, 2006; Wakschlag, Danis, 2004).  

 Obavy týkajúce sa prehnanej patologizácie normálneho vývinu sú dôleņité, výskum  vńak 

potvrdil, ņe problémové správanie moņno spoľahlivo odlíńiť od normatívnych prejavov ruńivého 
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správania uņ v tomto veku (Keenan, Wakschlag, 2002). Predńkolské roky sú obdobím rýchlych 

vývinových zmien, najmä v súvislosti s reguláciou a riadením emócii a správania (Briggs-Govan et 

al., 2006). Aj keď existuje zhoda medzi teoretickými poznatkami, ņe problémové správanie sa 

objavuje v kontinuu predńkolského veku (Egger, Agnold, 2006), menńí konsenzus uņ nachádzame 

ohľadne problémového správania, ktoré predstavuje uņ klinicky významné problémy. Táto 

rozdielnosť poukazuje na potrebu  prejsť od myslenia, ņe deti v predńkolskom veku nie sú 

„vývinovo schopné― klinických problémov v správaní, smerom k potrebe vytvoriť vývinovo 

modifikované diagnostické kritéria pre problémové správanie v prichádzajúcom DSM-V 

(Wakschlag et al, 2007). 

 Samotná prítomnosť problémov spojených s agresivitou, neprispôsobilosťou a negatívnymi 

emóciami neznamená diagnózu, do úvahy je potrebné brať dlhodobosť, vńadeprítomnosť a vzorce 

takéhoto správania (Wakschlag et al., 2005). Pri identifikovaní problémového správania je dôleņité 

zamerať sa na správanie, ktoré je nevhodné (napr. bitie dospelých), časté a závaņné (napr. ničenie 

hračiek), a nepruņné (napr. dieťa vraví „nie― automaticky), to znamená, ņe naznačuje neschopnosť 

regulovať emocionálny stav (Campbell, 2002; Wakschlag, Keenan, 2001). 

 Deti v predńkolskom veku s problémovým správaním vykazujú niņńie sociálne kompetencie 

a môņe sa u nich prejaviť naruńenie v procese dosahovania vývinových míľnikov (Campbell, 2002; 

Webster-Stratton, Lindsay, 2005). Gilliam (2005) vo svojej ńtúdii, kde pracovala s 12 deťmi 

s problémovým správaním zistila, ņe aņ tretina z nich bola vylúčená z materskej ńkoly, a rodičom 

bolo navrhnuté, aby umiestnili svoje dieťa do inej. To naznačuje, ņe deti v predńkolskom veku, 

u ktorých sa prejavujú problémy v správaní, sa môņu stretnúť s mnohými ťaņkosťami súvisiacimi 

s nezdravým sociálnym a emocionálnym vývinom, vrátane sociálnej izolácie, problémov 

v rodinných vzťahoch, problémov so sebavedomím, a v neposlednom rade sa ťaņkosti môņu 

prejaviť tak v akademickom, ako uņ aj predńkolskom pôsobení dieťaťa.  

 Aj napriek tomu, ņe pochybnosti týkajúce sa diagnostikovania a „nálepkovania― malých 

detí sú opodstatnené, existujú dôkazy, ktoré zdôrazņujú význam včasnej identifikácie vďaka 

zaznamenaným vplyvom efektívnej intervencie na prejavy problémového správania. Predńkolské 

obdobie ponúka kritický pohľad na intervenciu problémového správania (t.j. eńte predtým, ako sa 

správanie stane súčasťou osobnosti dieťaťa a stane sa odolným voči zmenám) (Humphries, 

Keenan, 2006; Tramblay et al., 2004). Výskum intervencie zameranej na rodičovské zručnosti 

poukázal na významné zníņenie prejavov problémového správania u dieťaťa, čo zodpovedá 

zlepńeniu efektívnych rodičovských postupov a zlepńeniu kvality vzťahu rodič - dieťa (Gross et al, 

2003). Snaha odolávať diagnóze u predńkolských detí môņe pońkodiť (viac neņ ochrániť) duńevné 
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zdravie a pohodu dieťaťa a jeho rodiny (Wakschlag, Danis, 2004). Neidentifikovanie problému 

môņe mať za následok stratu moņnosti včasnej intervencie, prevencie a rehabilitácie.  

 Čo sa týka pochybností spojenými s „príčinou― problémového správania (dieťa vs. vzťah 

rodič – dieťa), výskum efektivity rodinnej terapie naznačuje, ņe bez ohľadu na etiológiu je 

posilņovanie rodinných vzťahov účinnou stratégiou pri eliminácii prejavov problémového 

správania (Gottferdson et al., 2006). Interakcia medzi dieťaťom, prostredím a rodinnými faktormi 

ovplyvņujúcimi prejavy problémového správania má dopad na určenie jednoznačnej príčiny 

(Sameroff, MacKenzie, 2003). Ktorýkoľvek z uvedených názorov na príčinu problémového 

správania zastaneme, je zrejmé, ņe problémové správanie samo o sebe sa u detí v predńkolskom 

veku vyskytuje a pretrváva a intervencia je spojená s rozvojom kvality ņivota dieťaťa. 

 

Klinické dôsledky 

 Názor, ņe vńetky deti vyrastú z problémov v správaní nie je podporený literatúrou, preto 

prístup „počkajme a uvidíme― nie je vhodný pre rodiny s deťmi s problémový správaním. 

Identifikácia, intervencia a rehabilitácia sú rozhodujúce (Lavigne et al., 2001). Včasná intervencia 

a identifikácia podporujú pozitívne výsledky pri eliminácii prejavov problémového správania 

(Powell et al., 2006). Skorá identifikácia a rehabilitácia problémov sa prejavila ako výhodná, 

vzhľadom k tomu, ņe dieťa môņe zareagovať na intervenciu eńte skôr, ako sú prejavy 

problémového správania uņ zafixované v jeho vzorcoch správania a fungovania v beņnom ņivote 

(Powell et al., 2006). Včasná intervencia poskytuje moņnosť zasiahnuť a ovplyvniť priebeh 

prejavov problémového správania. Rehabilitácia
1
 v predńkolskom veku môņe byť viac ako 

prínosná, pretoņe  ovládanie správania sa rozvíja práve v tomto období a poskytuje tak moņnosť 

modifikovať regulačné schopnosti (Campbell, 2002). Včasná detekcia a intervencia problémov 

u detí zohráva dôleņitú úlohu v úspeńnej adaptácii dieťaťa na ńkolu, zatiaľ čo nedostatok 

intervencie môņe mať negatívny dopad na dieťa v oblastiach jeho sociálneho a emocionálneho 

fungovania (napr. ochudobnené súrodenecké a rovesnícke vzťahy, problémy s pozornosťou, 

nedostatočné akademické výsledky, apod.) (Carter et al., 2004). 

 Huffman a Nichols (2004) upozorņujú na narastajúcu potrebu dostupnosti 

ńpeciálnopedagogických sluņieb a pozornosti zameranej na sociálny a emocionálny vývin detí 

v predprimárnej a primárnej edukácii. Vzniká teda potreba dôkladnej edukácie pedagogických 

                                                 
1
 Pod pojmom rehabilitácia chápu autorky komplexnú rehabilitáciu skúmaného fenoménu. Komplexnú rehabilitačnú 

starostlivosť rozumieme ako súhrn takých aktivít ńpeciálnopedagogického charakteru, ktoré sú v konečnom dôsledku 

zamerané na socializáciu jednotlivca, spôsobujú pozitívne zmeny v stave vychovanosti a vzdelanosti, tieto podnecujú 

alebo odstraņujú prípadné prekáņky pri ich dosahovaní, pričom podporujú terapeutické aktivity a majú aj 

psychoterapeutické poslanie (Ń. Vańek, 2006). 
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zamestnancov v oblasti sociálnych, emocionálnych problémov, teda problémov v správaní u detí 

v predńkolskom veku. Vzdelávanie týkajúce sa diferenciácie typických a prechodných problémov 

v správaní vs. dlhodobé a závaņné problémy v správaní, ťaņkosti týkajúce sa emocionálnej 

regulácie a poznanie rizikových faktorov poskytne pedagogickým zamestnancom dôleņité 

informácie, ktoré pomôņu identifikovať deti a rodiny, ktoré potrebujú intervenciu. Keď deti 

prejavujú, alebo ich rodičia zaznamenajú takéto správanie, učiteľka musí vedieť rozoznať, kedy je 

dôvod na obavy a kedy je vhodné vyhľadať pomoc ďalńieho odborníka (Humphries, Keenan, 

2006). 

 Dôkladné pozorovanie dieťaťa a rozhovory s rodičmi poskytujú údaje potrebné na 

identifikáciu rizikových detí a detí manifestujúcich problémové správanie. Na získanie informácii 

Tremblay et al. (2004) odporúča učiteľkám pouņiť otvorené otázky a podporný, nesúdiaci postoj 

počas hodnotenia. Otvorené otázky ako: „Povedzte mi o svojom dieťati...― alebo „Čo vás trápi 

najviac v súvislosti so správaním váńho dieťaťa?― sú nápomocné pri získavaní informácii o tom, 

ako sú problémy vnímané rodičom. Nakoľko vieme, ņe prítomnosť prejavov problémového 

správania nie je problémom sama o sebe, učiteľka sa musí pýtať aj otázky týkajúce sa frekvencie, 

intenzity, obsahu a pretrvávania zaznamenaného alebo pozorovaného správania. Otázky ako: „Ako 

často sa toto správanie objavuje?―; „Kde a s kým sa toto správanie prejavuje?―; „Ako dlho tieto 

prejavy trvajú?―; „Ako dlho trvá, kým sa správanie upokojí a vráti do normálu?―; „Ako vychádza 

s ostatnými deťmi?― a „Ako pracuje doma a v materskej ńkole?― sú uņitočné pri určení, či 

správanie vyņaduje ďalńie posúdenie a na určenie miery naruńenia dieťaťa a celej rodiny. Osobitnú 

pozornosť je potrebné venovať aj ńpecifikám rodiny, faktorom prostredia a rizikovým faktorom pre 

dieťa (napr. vek matky, psychopatológia matky, nízky socioekonomický status a temperament 

dieťaťa). Okrem priamo zameraných rozhovorov s rodičmi je dôleņité aj pozorovanie dieťaťa 

a interakcia s rodičom/rodičmi, čo nám poskytne dôleņitý obraz v hodnotení schopnosti regulovať 

správanie a kvality vzťahu rodič – dieťa (Hinshaw, 2005).  

 Zosumarizovanie informácií získaných hodnotením pedagogického zamestnanca je dôleņité 

pre posúdenie, kedy je správanie dieťaťa natoľko závaņné, ņe potrebuje ďalńie hodnotenie 

a vyńetrenie a/alebo intervenciu. Hoci klinické rozhodnutie, kedy postúpiť správanie dieťaťa na 

posúdenie ďalńím odborníkom je zloņité a mení sa v závislosti na informáciách a záznamoch, ktoré 

sú pre kaņdé dieťa osobité, Wakschlag a Danis (2004) stanovili niekoľko zásad, kedy je dôvod na 

„klinické obavy―, ktoré prináńame v Tabuľke 2. 
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Tabuľka 2 Problémové správanie predńkolských detí, ktoré indikuje potrebu ďalńieho hodnotenia 

(spracované podľa Wakschlag, Danis, 2004) 

Častá (denná) a/alebo intenzívna agresivita (kopanie, udieranie, bitie, pľutie, alebo hádzanie vecí ) 

Agresivita prejavujúca sa v interakcii s dospelými 

Vzdorovitosť  a neprispôsobilosť (odmietanie a odpor voči poņiadavkám) v rôznych situáciách 

Celkovo negatívna sociálna interakcia 

Chronicky negatívna nálada (je nahnevaný, mrzutý, podráņdený) 

Neregulované správanie (dieťa je prehnane aktívne a mimo kontrolu, jeho správanie eskaluje a trvá dlhú 

dobu) 

Negativistické správanie sa prejavuje vo viacerých kontextoch (t.j. tak v materskej ńkole, ako aj doma) 

Dieťa vyņaduje intenzívnu intervenciu zo strany predńkolského pedagóga, aby sa upokojilo 

Správanie narúńa sociálne vzťahy a dochádzku do materskej ńkoly 

Dieťa bolo vylúčené z materskej ńkoly 

Správanie má dopad na vývin dieťaťa (t.j. ovplyvņuje schopnosť dieťaťa dosiahnuť sociálne a emocionálne 

vývinové míľniky) 

 

 Okrem pozorovania a priamo zameraných rozhovorov s rodičmi, existuje niekoľko 

reliabilných a validných nástrojov, ktoré sú dostupné pre dodatočný skríning detí v riziku, alebo uņ 

manifestujúcich významne problémové správanie. Tieto nástroje, ktorých prehľad prináńame 

v Tabuľke 3, umoņņujú v podmienkach predprimárnej edukácie spoľahlivú identifikáciu 

problémov.  

 

Tabuľka 3 Vybrané skríningové nástroje 

Skríningový nástroj Špecifiká administrácie 

Child Behavior Checklist 

1 ½ - 5 

(Achenbach et Rescorla, 

2000) 

Vek: 1 ½ - 5 rokov 

Čas administrácie: 10 minút 

Škály/oblasti hodnotenia: extarnalizujúce† a internalizujúce‡ problémy 

Jednotlivé poloņky hodnotia problémy v správaní a emocionálnej oblasti viac 

neņ úroveņ vývinu. 

Infant–Toddler Social 

and Emotional 

Assessment 

(Carter et al., 2003) 

Vek: 1 – 3 roky 

Čas administrácie: 30 minút 

Škály/oblasti hodnotenia: extarnalizujúce, internalizujúce problémy, 

problémy s reguláciou správania a kompetencie 

Zahŕņa vývinové ńpecifiká, otázky týkajúce sa naruńenia a otázky týkajúce sa 

normatívneho správania pre danú vekovú skupinu. 

Toddler Behavior 

Screening Inventory 

(McCain et al., 1999) 

Vek: 12 – 41 mesiacov 

Čas administrácie: 10 minút 

Škály/oblasti hodnotenia: problémové správanie (frekvencia a vnímanie 

problému matkou/rodičom) a index kompetencií 

Nástroj je vysoko senzitívny pri odhaľovaní problémov klinickými 

pracovníkmi, najmä pediatrami 

Ages and Stages 

Questionnaires— Social–

Emotional 

(Squires et al, 2004) 

Vek: 6 – 60 mesiacov 

Čas administrácie: 10 – 15 minút 

Škály/oblasti hodnotenia: problémy v správaní a sociálno-emocionálne 

problémy, sociálne kompetencie 

Klinická validita zatiaľ nebola stanovená. 

Eyberg Child Behavior 

Inventory (ECBI) 

(Eyberg et Pincus, 1999) 

Vek:2 – 16 rokov 

Čas administrácie: 5 minút 

Škály/oblasti hodnotenia: emocionálne problémy a problémové správanie (2 

ńkály: Intenzita/frekvencia a Problémy) 
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ECBI vykazuje dobrú koreláciu medzi nezávislými pozorovaniami dieťaťa 

a odlíńením klinickej a neklinickej populácie. Je vyuņívaná v Afrike, Amerike, 

Latinskej Amerike, aj v Európe, tak v nízkej, ako aj v strednej a vyńńej 

spoločenskej triede (Gros et al., 1999). 

† Externalizujúca oblasť: hodnotenie problémového správania, agresivity, zvýńenej aktivity. 

‡ Internalizujúca oblasť: hodnotenie úzkosti, negativizmu, depresie, sociálnej uzavretosti. 

 

 Dôleņitým aspektom pri identifikácii problémového správania sú záznamy od rodičov. 

Rodičia sa môņu obávať obviņovania za problémové správanie svojho dieťaťa, následkom čoho 

často nezaznamenávajú alebo minimalizujú problémy, ktoré dieťa prejavuje. Rodičia dieťaťa 

s problémovým správaním môņu byť „obviňovaní, odmietaní a stigmatizovaní“ kvôli problémom 

svojho dieťaťa (Hinshaw, 2005, s.722). Poņatie rodičovskej zodpovednosti a viny vńak predstavuje 

značnú prekáņku v záznamových hárkoch od rodičov a prispieva k ich neochote hľadať 

diagnostiku a rehabilitáciu uņ prvotných prejavov problémového správania. Pre získanie 

objektívneho hodnotenia a diagnostikovania je dôleņité, aby učiteľ vzal do úvahy svoje vlastné 

presvedčenia a hodnoty týkajúce sa správania dieťaťa a rodičovských výchovných metód, aby 

mohol dosiahnuť otvorenú diskusiu rieńiacu problémové správanie (Huffman, Nichols, 2004). Aj 

keď si je učiteľ/učiteľka vedomý/a , prípadne dokáņe posúdiť, ņe isté stratégie rodičov prispievajú 

k prejavom problémov, je dôleņité uvedomiť si, ņe posudzovanie a/alebo obviņovanie rodičov 

pravdepodobne zníņi ich vnímanie intervencie. Je ťaņké posúdiť interakciu správania rodiča 

a dieťaťa a vzájomný vplyv jeden na druhého, no obviņovanie nenapomáha k vytvoreniu 

podporného a nápomocného vzťahu, ktorý povedie k úspeńnej rehabilitácii. Preto je veľmi dôleņité, 

aby si učitelia/učiteľky dokázali udrņať podporný a neposudzujúci postoj po celý čas práce 

s dieťaťom a jeho rodinou (Campbell, 2002). 

 

ZÁVER  

 Narastajúci počet výskumov (napr. Briggs-Gowan, et al., 2006; Egger et Angold, 2006; Powell, 

et al. 2006; a i.) poukazuje na to, ņe môņeme spoľahlivo identifikovať problémové správanie uņ 

u detí v predńkolskom veku. Je zrejmé, ņe bez komplexnej rehabilitácie časť týchto detí nedokáņe 

prekonať problémy a tie môņu mať za následok naruńenie v sociálnej, edukačnej a aj emocionálnej 

oblasti. To vńetko môņe mať ďalekosiahle následky na dieťa, rodinu a spoločnosť (Campbell, 

2002). Bohuņiaľ, veľká časť detí s problémovým správaním nie je identifikovaná, prípadne 

rehabilitovaná z rôznych dôvodov (napr. nedostatok intervenčných programov, neidentifikované 

problémy, stigma, apod.) (Hinshaw, 2005). Včasná identifikácia a rehabilitácia je rozhodujúca. 

Pedagógovia v materských ńkolách sú preto na strategickej pozícii pre skorú identifikáciu a vhodné 

odporúčania pre deti v predńkolskom veku s problémovým správaním.  



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

161 

 

 

POĎAKOVANIE 

Príspevok je súčasťou rieńenia grantového projektu KEGA 024PU – 4/2013 „Interdisciplinárne 

koncipovanie a aplikovanie edukačných programov pre deti s problémovým správaním.“ 

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV 

ACHENBACH, T. M., RESCORLA, L. A. 2000. Manual for the ASEBA preschool forms & 

profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for Children, Youth, & Families. 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 

Washington, DC: American Psychiatric Association text revision. 

BRIESMEISTER, J. M., SCHAEFER, C. E. (Eds.). 2007. Handbook of parent training. Hoboken, 

NJ: Wiley. 

BRIGGS-GOWAN, M. et al. 2006. Are infant–toddler social–emotional and behavioral problems 

transient? In : Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 45, 849−858. 

CAMPBELL, S. B. 2002. Behavior problems in preschool children: Clinical and developmental 

issues. New York: Guilford Press. 

CARTER, A. S. et al., 2004. Assessment of young children's social–emotional development and 

psychopathology: Recent advances and recommendations for practice. In: Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 45, 109−134. 

EGGER, H. L., ANGOLD, A. 2006. Common emotional and behavioral disorders in preschool 

children: Presentation, nosology, and epidemiology. In: Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 47, 313−337. 

EYBERG, S., PINCUS, D. 1999. Eyberg Child Behavior Inventory and Sutter-Eyberg Student 

Behavior Inventory –– Revised: Professional manual. Odessa, FL : Psychological Assessment 

Resources. 

GILLIAM, W. S. 2005. Prekindergarteners left behind: Expulsion rates in state prekindergarten 

systems. Retrieved May 8, 2011, from http://www.med.yale.edu/chldstdy/ 

faculty/pdf/Gilliam05.pdf. 

GOTTFREDSON, D. et al. 2006. The Strengthening Washington DC Families Project: A 

randomized effectiveness trial of family based prevention.  In: Prevention Science, 7, 57−74. 

GROSS, D. et al. 2006. The equivalence of the Child Behavior Checklist 1 1/2–5 across parent 

race/ethnicity, income level, and language.  In : Psychological Assessment, 18, 313−323. 



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

162 

 

HINSHAW, S. P. 2005. The stigmatization of mental illness in children and parents: 

Developmental issues, family concerns, and research needs. In: Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 46, 714−734. 

HUFFMAN, L. C., NICHOLS, M. 2004. Early detection of young children's mental health 

problems in primary care settings. In R. DelCarmen-Wiggins, & A. S. Carter (Eds.), In: Handbook 

of infant, toddler and preschool mental health assessment (pp. 467−490). New York: Oxford. 

HUMPHRIES, M. L., KEENAN, K. E. 2006. Theoretical, developmental and cultural orientations 

of school-based prevention programs for pre-schoolers. In: Clinical Child and Family Psychology 

Review, 9, 135−148. 

KEENAN, K., WAKSCHLAG, L. S. 2002. Can a valid diagnosis of disruptive behavior disorder 

be made in preschool children? In: American Journal of Psychiatry, 159, 351−358. 

KOCHANSKA, G, et al. 1997. Inhibitory control as a contributor to conscience in childhood: from 

toddler to early school age. In: Child Development , 68, 263 - 277. 

LAVIGNE, J. et al. 2001. Oppositional defiant disorder with onset in preschool years: 

Longitudinal stability and pathways to other disorders. In: Journal of the American Academy of 

Child and Adolescent Psychiatry, 40, 1393−1400. 

LEWIS, M. et al.  1989. Deception in 3-year-olds. In: Developmental Psychology, 25, 439-443. 

McCAIN, A. P. et al. (1999). Behavioral screening in well-child care: Validation of the Toddler 

Behavior Screening Inventory. In: Journal of Pediatric Psychology, 24, 415−422. 

OLDS, D. et al. 2000. Long-term effects of nurse home visitation on children's criminal and 

antisocial behavior: 15-Year follow-up of a randomized controlled trial. In: Year Book of 

Psychiatry and Applied Mental Health, 2000, 14−15. 

POWELL, L. et al. 2006. Prevention and intervention for the challenging behaviors of toddlers and 

preschoolers. In: Infants and Young Children, 19, 25−35. 

SAMEROFF, A. J., MacKENZIE, M. J. 2003. Research strategies for capturing transactional 

models of development: The limits of the possible. In: Development and Psychopathology, 15, 

613−640. 

SPELTZ, M. L. et al. 1999. Preschool boys with oppositional defiant disorder: clinical presentation 

and diagnostic change. In :  Journal of  American  Academy of Child  and Adolescent Psychiatry, 

38,  838-845. 

Svetová zdravotnícka organizácia 2004. Medzinárodná klasifikácia chorôb (10. revízia).  

Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. 2008. Bratislava : Ministerstvo 

ńkolstva Slovenskej republiky, Ńtátny pedagogický ústav, 2008.  



ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI II, 15. – 16. máj 2013  
Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej medzinárodnej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika 

 

163 

 

TREMBLAY, R. E. et al. 2004. Physical aggression during early childhood: Trajectories and 

predictors. In: Pediatrics, 114, e43−e50. 

VAŃEK, Ń. 2006. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia, 2006. 

WAKSCHLAG, L., DANIS, B. 2004. Assessment of disruptive behavior in young children: A 

clinical–developmental framework. In R. DelCarmen-Wiggins, & A. S. Carter (Eds.), In: 

Handbook of infant, toddler and preschool mental health assessment (pp. 421−440). New York: 

Oxford. 

WAKSCHLAG, L. S. et al. 2007. A developmental framework for distinguishing disruptive 

behavior from normative misbehavior in preschool children. In: Journal of Child Psychology and 

Psychiatry and Allied Disciplines, 48, 976–987. 

WAKSCHLAG, L. S. et al. 2005. Defining the ―disruptive‖ in preschool behavior: What 

diagnostic observation can teach us. In: Clinical Child and Family Psychology Review, 8, 

183−201. 

WAKSCHLAG, L. S. et al. 2007. Disruptive behavior disorders and ADHD in preschool children: 

Characterizing heterotypic continuities for a developmentally informed nosology for DSM-V. In: 

Age and gender considerations in psychiatric diagnosis: A research agenda for DSM-V. 

Washington, DC: American Psychiatric Publishing. 

WEBSTER-STRATTON, C., et al. 2004. Treating children with early-onset conduct problems: 

Intervention outcomes for parent, child, and teacher training. In: Journal of Clinical Child and 

Adolescent Psychology, 33, 105−124. 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

ZEANAH, C. 2000. Infant-parent relationship assessment, In: Handbook of Infant Mental Health, 

New York, Guilford Press, 2000, pp 222- 235.


