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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou reziliencie a následne aj možnosťami posilnenia reziliencie u detí 

v predškolskom období s problémovým správaním v materskej škole. Cieľom je vysvetliť a ozrejmiť pojem a 

definíciu reziliencie v kontexte života dieťaťa predškolského veku v podmienkach materskej školy. Reziliencia je 

stav a proces nastavenia organizmu na situácie v živote, a to tak, že ich zvládanie posilňuje obranyschopnosť 

jedinca. Nastavenie dieťaťa na zvládnutie životných situácií sa opiera o zdroje, ktorými sú rodičia, pedagógovia 

a iní ľudia z jeho okolia. Svojím výchovným prístupom a formou podpory sprevádzajú dieťa životom a sú mu  

príkladom riešenia životných výziev.  

Kľúčové slová: Reziliencia. Materská škola. Predškolský vek. Problémové správanie. 

 

Abstract: The paper deals with the problems of resilience and subsequently the possibilities of strengthening the 

resilience of children in pre-school period with behavioral problems in kindergarten. The objective of this paper 

is to explain and illustrate the concept and definition of resilience in the context of the life of a child of preschool 

age in the conditions of the kindergarten. The resilience is setup process of the body in the life situations so that 

their handling strengthens defensiveness. Setting of the child to handle with life situations is based on sources 

whose are parents, teachers and other people from his surroundings. With their educational approach and form 

of support they accompany the child lives and they are examples of solutions to the challenges of life. 
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Teoretické východiská 

Reziliencia a veci, ktoré s ňou súvisia, nás nútia meniť perspektívu, v ktorej vnímame svet 

a podľa ktorej posudzujeme a vidíme človeka. Ponúka nám možnosť prijímať veci z iného uhla 

pohľadu. Učí nás všímať si, že existujú aj deti (a je ich väčšina), ktoré odmietli veriť, že zlé rodinné, 

spoločenské a ekonomické prostredie, do ktorého sa narodili, ich priamo predurčuje, aby z nich 

vyrástli „lúzeri“, teda neúspešní žiaci, delikventní adolescenti alebo sociálne narušená mládež, a preto 

sa pokúšajú pracovať na sebe a  stávajú sa úspešnými dospelými a harmonickými bytosťami. Dokonca 

mnohokrát často úspešnejšími ako tí, ktorí vyrastajú ako „v perinke“ (Komárik 2010). Zdá sa nám, že 

na rezilienciu sa možno nazerať ako na súbor špecifických prostriedkov, ktoré sa nadobúdajú 

prostredníctvom interakcie s okolím. Ide o schopnosť aktivovať naučené mechanizmy zvládania 

navzdory ťažkým životným situáciám. Dôležitým faktorom je, že reziliencia nepôsobí proti riziku, ale 

zameriava sa na efektívnosť zmeny. Reziliencia sa považuje za základnú schopnosť, ktorá sa 

aktivizuje vtedy, keď sa vyskytnú rizikové faktory. Existuje rozšírená názorová zhoda, že hlavné 

procesy pestovania reziliencie vykazujú v nepriaznivých životných situáciách tlmiace účinky. Pojem 

reziliencie možno chápať ako významnú koncepciu podpory duševného zdravia, a to najmä u 

zraniteľných skupín (Husovská, Žolnová 2013). Ako uvádzajú aj Rybárová a Konrádová (2013, s. 16), 

„vo všeobecnosti sa reziliencia považuje za široký a diferencovaný koncept, na ktorom sa podieľajú 

mnohé faktory“. Za najdôležitejšiu charakteristiku považujeme tú, ktorá ju charakterizuje 

                                                           
44

 Romana Bodnárová, Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, 17. novembra 

15, 080 01 Prešov, Slovenská republika. E-mail: romana.bodnarova@gmail.com.  
45

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D., Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky, 17. 

novembra 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika. E-mail: jarmila.zolnova@unipo.sk. 

mailto:romana.bodnarova@gmail.com


Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika 

ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. – 14. mája 2015, Prešov 

 

173 
 

ako schopnosť jedinca udržať si mentálne zdravie aj napriek nepriazni osudu, teda schopnosť zvládať 

konflikty s výrazne nepriaznivými okolnosťami. Reziliencia u detí sa najprv hľadala ako osobnostná 

črta či charakteristika, obvykle sa charakterizovala ako schopnosť dokázať si účinne poradiť so 

stresom a neprajnosťou. Potom sa autori zhodli v tom, že ide o proces, ktorý sa rôzne pohybuje v čase 

a môže sa odvíjať od faktorov stojacich mimo dieťaťa. Rozhodujúca je pozitívna adaptácia a tento 

faktor je možné vymedziť ako úspešné splnenie danej vývinovej úlohy. Mierou reziliencie sa 

poväčšine stal úspech v dosahovaní vývinových cieľov. Kvalitu vzťahovej väzby matka – dieťa, kde 

sa vytvárajú silné a neviditeľné emocionálne putá, v súčasnosti považujeme za pilier reziliencie. 

O reziliencii môžeme hovoriť ako o súhrnom výsledku dynamických procesov, ktoré 

vzájomne pôsobia medzi dieťaťom, rodinou a prostredím v priebehu času. Je potrebné mať na zreteli, 

že ide o diferencovanú rezilienciu v tom zmysle, že prekonanie jedného typu negatívnych javov 

neznamená prekonať aj iný typ nepriaznivých okolností (Šolcová 2009). Autori Finn a Rock uvádzajú 

pojem rizika, ktoré je načrtnuté prevažne z odboru medicíny. Vystavenie jedinca negatívnym 

podmienkam alebo rizikovým faktorom zvyšuje pravdepodobnosť, že jedinec zažije niektoré 

nepriaznivé dôsledky (Finn, Rock 1997). 

Rezilienciu možno chápať ako odolnosť a je tiež definovaná ako pozitívna adaptácia. 

Považujeme ju za demonštráciu prejaveného správania na sociálnej kompetencii a úspechu pri plnení 

špecifických úloh v určitej životnej fáze. Chceme vysvetliť, že na odolnosť je potrebné nazerať ako na 

súhru medzi určitými charakteristikami jedinca a širším životným prostredím. Rovnováha vzniká 

medzi napätím a schopnosťou usporiadať sa s dynamickým a vývinovým procesom, ktorý je v živote 

dôležitý. Všetci sa rodíme s vrodenou schopnosťou odolnosti, ktorú môžeme rozvíjať po stránke 

sociálnej, máme schopnosť riešiť problémy, formujeme si kritické vedomie, učíme sa samostatnosti 

a cieľavedomosti (Santos). Žolnová (2014, s. 94) tvrdí: „Reziliencia je schopnosť jedinca či skupiny 

odolávať alebo zregenerovať sa z ťažkého stavu, prispôsobovať sa meniacim podmienkam 

a prosperovať.“  

Rodina má veľký vplyv a význam pri výchove dieťaťa, ale odbornú výchovu pomocou 

cieľavedomého, plánovitého a systematického postupu dokáže zabezpečiť kvalifikovaný pedagóg. 

Z toho nám vyplýva, že verejná predškolská výchova dopĺňa výchovu o nové podnety. Avšak 

nemožno chápať materskú školu ako náhradu rodinnej výchovy. V prvých rokoch života dieťaťa plní 

rodina dôležitú úlohu. Dáva dieťaťu pocit bezpečia, istoty, lásky, uspokojuje potreby.  

Predškolská výchova zabezpečuje výchovu detí od útleho veku až po vstup dieťaťa do 

základnej školy. Ide o obdobie od troch do šiestich rokoch. „Predškolský vek predstavuje v živote 

dieťaťa obdobie mohutného rozmachu vnímania, ktoré je z hľadiska jeho budúceho vývoja potrebné 

podchytiť a formovať adekvátnou kombináciou edukačných nástrojov a procesov. Deti získavajú v 

rodine prvotný edukačný impulz, na ktorý nadväzuje a dopĺňa inštitucionálna predškolská výchova 

v materskej škole.“ (Podhájecká 2006, s. 5).  
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Za najdôležitejšiu podmienku kvality výchovno-vzdelávacej práce je pedagóg so svojím 

prístupom k deťom bez rozdielu (Žolnová 2014). Hĺbku pochopenia a porozumenia detí si vyžaduje od 

rodičov, učiteľov, špeciálnych pedagógov neustále poznávanie. Pokiaľ hovoríme o deťoch ako 

osobnostiach, nemalo by ísť len o chladnú frázu, pretože osobnosť predstavuje istý základný znak 

každého jedinca. Hovoríme o kvalitách, ako sú jedinečnosť, výnimočnosť, je to niečo, čo nás odlišuje 

od všetkých ostatných. Tak ako je každá jedná osobnosť jedinečná, tak by mala byť aj výchova 

a prístup k nej jedinečný, to znamená reflektujúci jej zvláštnosti a potreby.  

Základ jedinečnosti a odlišnosti každého človeka spočíva v dispozíciách, ktoré si so sebou 

prinášame na tento svet, a v prostredí, kde sme sa narodili. K najprudšiemu rastu, zmene a formovaniu 

dochádza práve v detstve. Šmelová ďalej približuje skutočnosť, že dieťa má v sebe zakotvené 

potenciality, ale je podstatné, či budú rozvinuté, alebo nie, pretože osobnosťou sa človek nerodí, ale sa 

ňou stáva. V predškolskom období primárnu rolu plní práve materská škola prostredníctvom 

pedagogickej práce (Šmelová 2014). Ako ustanovuje Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 28 „materská škola podporuje 

osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, 

rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v 

spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.“ Hlavným cieľom výchovy 

a vzdelávania v materskej škole je dosiahnuť optimálnu percepčno-motorickú, kognitívnu a citovo-

sociálnu úroveň. 

Učiteľ sa v pedagogickom procese dostáva do roly facilitátora, manažéra výchovno-

vzdelávacej činnosti, poradcu, konzultanta. Pedagogický prístup je o pozitívnej výchove, založenej na 

láske a dôvere k dieťaťu. Úlohu pedagóga vo výchovno-vzdelávacom programe bližšie popisuje aj 

Výchovno-vzdelávací program orientovaný na dieťa (2001) a hovorí, že každý učiteľ, ktorý pracuje 

s deťmi predškolskom veku, má osobnú i odbornú predstavu o tom, čo je detstvo a aké by asi malo 

byť. Má predstavu o inštitúciách, ktoré môžu optimalizovať vzdelávanie každého dieťaťa 

a znásobovať tak účinok výchovy pre budovanie spravodlivejšej a humánnejšej spoločnosti.  

Pre dieťa každodenný život v materskej škole mu pomáha byť aktívnym, emocionálne 

prežívať situácie a taktiež uspokojovať jeho potreby. Myslíme si, že je potrebné uvedomiť si danú 

skutočnosť, že každé jedno dieťa je jedinečné. Týka sa to jeho fyzického vzhľadu, ale najmä aj jeho 

spôsobu správania. Má svoju jedinečnú osobnosť a nenahraditeľnú povahu. Preto stanoviť, že dieťa 

trpí nejakou poruchou, je veľmi zložitý proces, ktorý môže vykonávať iba dobre kvalifikovaný 

odborník. Medzi správaním „normálneho” dieťaťa a správaním dieťaťa s poruchou neexistuje stabilná 

hranica. Správanie dieťaťa s poruchou sa od správania ostatných líši iba tým, že jeho prejavy sú 

závažnejšie, trvalejšie a spoločensky viac komplikovanejšie. Dôležitejšie je zaujímať sa o príznaky, a 

nie hľadať správne pomenovania (Train 2001). Bíliková (2003, s. 5) uvádza: „V súčasnej dobe sa 

v porovnaní s minulosťou stretávame s nárastom problémového správania u detí, čo možno popísať 
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charakteristikám tejto doby, v ktorej sú nadmieru uprednostňované materiálne hodnoty, agresivite, 

ktorá sa vo veľkej miere objavuje a prezentuje v médiách, zhoršujúcej sa sociálnej situácií 

v niektorých rodinách a zaneprázdnenosti mnohých rodičov.“ Medzi problémy v správaní patrí 

agresivita, klamstvo, negativizmus, vzdor, odmietanie autority. Základná otázka, ktorú si kladieme, 

znie: Prečo sa dieťa takto správa? Určite ste sa už mnohokrát zamýšľali nad tým, v čom sa tieto deti 

s problémovým správaním líšia od tých bezproblémových a čo všetko stojí za ich negatívnym 

a spoločnosťou nežiaducim správaním. Najväčšími prekážkami pri korekcii správania týchto detí sú 

nepokoj a nesústredenosť. Skúste si predstaviť, že máte v sebe nutkanie, ktoré len s veľkou námahou 

dokážete potláčať. Musíte ho mať stále pod kontrolou. To je aj pre dospelých nesmierne náročná 

činnosť a ťažko sa zvláda, niet sa potom čomu čudovať, že dieťaťa s tým má taktiež problém. 

Vyčerpané dieťa toto napätie opúšťa a prejavuje sa nepokojným, nepozorným, nesústredeným alebo 

zlým správaním. Každodenne musí bojovať o pozíciu medzi ostatnými, pretože taktiež túži po uznaní, 

láske, prijatí, rešpekte a úspechu, presne ako ktokoľvek iný. Z toho nám jasne vyplýva, že svoje 

problémy rieši osvedčenými spôsobmi, ktoré pozná a aspoň niekedy predtým fungovali (Štípek 2011). 

Pedagóg má dieťa v materskej škole podporovať, posilňovať jeho pozitívne správanie. K tomu slúžia 

aktivity v materskej škole, ktoré udržiavajú deti v podnetnom prostredí, kde sú neustále v aktívnych 

činnostiach. Tie sú súčasťou denného režimu a vytvárajú dostatok priestoru pre interpersonálne 

situácie, ich riešenia a uspokojovanie potrieb zúčastnených strán. Sú súčasťou režimu dňa, kedy sa 

vytvára priestor pre interpersonálne situácie, ich riešenia a uspokojovania potrieb zúčastnených strán.  

 

Zhrnutie  

Odbornosť pedagógov má rešpektovať nové poznatky edukačnej vedy tak, aby svojimi 

schopnosťami a kompetenciami pomáhali deťom s problémovým správaním lepšie zvládať ťažké 

životné udalosti. Reziliencia je koncept, ktorý svojím vymedzením vytvára priestor pre hľadanie 

podporných osobných síl v samotnom jedincovi. U detí predškolského veku používanie osobnostných 

zdrojov má byť podporované zdrojmi, ktorými sú blízki ľudia. Odbornou výzvou pre pedagógov je 

teda vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zdravý a harmonický rast, vývin a sebarozvíjanie detí.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom realizovanom v rámci projektu APVV-0851-12 

Osobnostné a sociálne faktory školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami v podmienkach inklúzie (OSFa). 
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