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Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je v prvom rade poukázať na možnosti riešenia záťažových situácií v rodine 

s dieťaťom s poruchami správania. V článku sa hlbšie venujeme poruchám správania, ale aj príčinám, ktoré 

podmieňujú vznik tohto narušenia. Svoju pozornosť sme preto zamerali na rodinu, ktorá výchovne ovplyvňuje 

správanie dieťaťa, a tým aj jeho celkovú psychiku. Taktiež sa podrobnejšie zaoberáme prevenciou, ktorá pomáha 

rodine zabrániť vzniku alebo rozvoju nežiaduceho správania. V závere sa sústredíme na možnosti intervencie 

porúch správania zo strany rodiny, školy a iných podporných inštitúcií, ktoré sú s dieťaťom v neustálej interakcii 

a výrazne sa podieľajú na podmienkach, ktoré môžu ovplyvňovať úspešnosť intervencie. 

Kľúčové slová: Poruchy správania. Rodina. Výchova. Špeciálnopedagogická intervencia. 

Abstract: The main aim of this article is to point out the possible solutions of the stressful situations in a family 

that raises a child with the behavioural disorders. This article puts a deep emphasis on the particular 

behavioural disorders as well as the main causes which give rise to the disorders. We focus our attention to the 

concept of the family that educationally influences the child's behaviour and thus its overall psyche. We also 

deal, in more details, with the prevention that helps family to avoid the development of the undesirable 

behaviour. The final part of the article focuses on the possibilities of the behavioural disorders interventions by 

the family, school and other supporting institutions that constantly interact with a child and significantly 

contribute to the conditions that may influence the success of the intervention. 

Key words: Behavioural disorders. Family. Education. Special pedagogical intervention. 

 

 

Teoretické východiská 

V súčasnosti sa čoraz viac do popredia dostáva problematika detí a mládeže, u ktorých 

sa prejavuje problémové správanie. Deti s poruchami správania sú určitým dynamickým 

prvkom spoločnosti, utvárajú napätie a sú príčinou mnohých sociálnych konfliktov, ktoré by 

nevznikli, keby sa prejavy problémového správania včas diagnostikovali a následne 

eliminovali. Na vzniku a pretváraní disociálnych porúch správania detí a mladistvých sa často 

podieľa aj rodina. Rodinná starostlivosť patrí medzi najsilnejšie faktory ochrany a prevencie 

antisociálneho správania detí. Dôležitý je v tomto prípade spôsob výchovy, poprípade 

výchovný štýl a predchádzanie rôznym situáciám, ktoré zaťažujú rodinu. Práve preto je 

potrebné, aby sa optimálny výchovný štýl dlhodobo udržiaval, pretože na deti negatívne 

vplýva striedanie spôsobov výchovy. 
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Poruchy správania sú v odbornom, ale aj v praktickom slova zmysle veľmi širokým 

pojmom, a preto sa tu často stretávame s rôznymi názormi. Skôr, než sa budeme danou témou 

podrobnejšie zaoberať, potrebujeme si ju zadefinovať. 

V súčasnej dobe sa v literatúre stretávame s nejednotnou charakteristikou porúch 

správania. Paclt (2007) sa domnieva, že to súvisí s problémom vymedzenia dobrého 

mentálneho zdravia, rozdielnosťou v dodržiavaní noriem, ktoré sú odlišné v rôznych 

kultúrnych či etnických skupinách. Takisto tvrdí, že nastáva nejednotnosť v terminológii, 

pretože okrem pojmu poruchy správania sa stretávame aj s pojmami ako psychosociálna 

narušenosť, výchovné ťažkosti a mravne narušené správanie. Vojtová (2004) sa taktiež 

prikláňa  k návrhu nahradiť termín porucha správania prekladom termínu emotional and 

behavioral disorders, teda deti a mládež s poruchami emócii a správania. Domnieva sa, že 

tento pojem vo svojom obsahu vyjadruje neoddeliteľnosť emocionálnych problémov 

a problémov v správaní, kde existencia jedného postihnutia podmieňuje a zapríčiňuje 

postihnutie druhé.  

Vágnerová (1999, s. 274) uvádza, že: „poruchy chování lze charakterizovat jako 

odchylku v oblasti socializace, kdy jedinec není schopen nebo ochoten respektovat normy 

chování a práva druhých na úrovni odpovídající jeho věku, případně na úrovni svých 

rozumových schopností“. Poruchy správania označuje za správanie, ktorým sa opakovane 

a dlhodobo (aspoň po dobu 6 mesiacov) porušuje sociálna norma. Podmienkou je tiež 

rozumová vyspelosť jedinca, aby u neho bola zaručená schopnosť chápať normu intelektovo. 

Na základe toho vieme poruchy správania podľa Vágnerovej (1998) rozdeliť do dvoch 

kategórií:  

Neagresívne správanie – pri tomto správaní dochádza k porušovaniu sociálnych noriem, ale 

nie sú spojené s agresivitou (záškoláctvo, klamanie, úteky a túlanie). 

Agresívne správanie – pri tomto správaní dochádza k násilnému porušovaniu a obmedzovaniu 

práv ostatných (vandalizmus, násilné chovanie, týranie). 

Takéto typy správania sú často ovplyvnené najmä negatívnym psychosociálnym 

prostredím, neuspokojovaním vzťahov v rodine a taktiež školským zlyhávaním, preto medzi 

nimi nie je presná hranica a môžu sa rôznym spôsobom kombinovať. Príčiny vzniku porúch 

správania sú rôzne. Zväčša však ide o súčet rozličných rizikových faktorov, ktoré sú tzv. 

multifaktoriálne podmienené, čo znamená, že príčiny môžu spočívať v biologických, 

psychosociálnych, ale i rodinných faktoroch (Ptáček 2006). Možno teda predpokladať, že na 

vzniku porúch správania sa podieľajú vplyvy nezasahujúce osobnosť dieťaťa patologickými 
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mechanizmami. V tomto prípade môžeme poukázať predovšetkým na nedôslednú 

a nedostatočnú výchovu, ktorá má za následok nevytvorenie vhodných sociálnych návykov, 

takže dieťa svojím správaním prekračuje spoločenské normy. No na druhej strane nie všetky 

problémy so správaním sú primárne zapríčinené nevhodnými výchovnými vplyvmi alebo 

nedostatočnou či nesprávnou výchovou. Niektoré ťažkosti sú spojené s prvotným pôsobením 

endogénnych faktorov, práve sem zaraďujeme poruchu pozornosti spojenú s hyperaktivitou – 

ADHD (Hrubišková, Duliková 2009). Termín ADHD pochádza z anglického slova Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder. Ide tu predovšetkým o skupinu porúch, ktoré vznikajú už 

v ranom štádiu vývoja a vyznačujú sa ťažko ovládateľným správaním s obrovskou 

nepozornosťou a nadmernou aktivitou. Tieto znaky správania sú trvalé a objavujú sa vo 

všetkých situáciách (Train 2001). Train (1997) ďalej uvádza, že ADHD je psychiatrická 

diagnóza, ktorá sa vzťahuje predovšetkým na deti a dospelých s vážnymi sociálnymi 

a kognitívnymi ťažkosťami. Rozlišujeme tri hlavné symptómy ktorými sú poruchy pozornosti, 

impulzivita a hyperaktivita. ADHD tak môžeme diagnostikovať z hľadiska dvoch prístupov, 

a to Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných zdravotných problémov 

(ďalej MKCH-10) a Diagnostic and Statiscial Manual of Mental Disorders – fifth edition 

(ďalej DSM-5). MKCH-10 je klasifikácia, ktorú tvorí systém položiek označujúcich 

jednotlivé choroby a ich varianty podľa platných kritérií. Obsahuje celý rad známych 

jednotiek chorôb. Klasifikácia DSM-5 slúži ako flexibilný, praktický, funkčný prostriedok pre 

usporiadanie informácií, ktoré pomáhajú stanovovať správnu diagnózu i liečbu rôznych 

psychických porúch (Pečeňák 2014). 

So zavedením novej príručky s názvom DSM-5 nachádzame oproti predchádzajúcej 

príručke DSM-IV mnoho zmien týkajúcich sa ľudí s diagnózou ADHD. Za takmer viditeľnú 

zmenu považujeme omnoho voľnejšie kritériá, DSM-5 uvádza, že symptómy u týchto ľudí sa 

musia objavovať vo väčšej intenzite v danom stupni vývoja. Ďalšou zmenou oproti 

predchádzajúcej klasifikácii DSM-IV je diagnostikovanie symptómov ADHD. V klasifikácii 

DSM-IV sa uvádzalo, že symptómy tejto poruchy by sa mali vyskytnúť ešte pred dovŕšením 

siedmeho roku života, no DSM-5 túto hranicu posúva na 12 rokov. Taktiež klasifikácia DSM-

5 znižuje počet symptómov, ktorými sa táto diagnóza určuje, a to len na počet piatich 

symptómov. Poslednou zmenou, ktorú klasifikácia uviedla vo svojej príručke, je tá, že sa 

u ľudí s poruchou ADHD často vyskytujú aj druhotné poruchy, ktoré mnohokrát spôsobujú 

vznik jednotlivých symptómov (Saul 2014). Z uvedeného môžeme zovšeobecniť, že táto 
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diagnóza je pripisovaná deťom, ktoré v určitých situáciách nedokážu dávať pozor, nedokážu 

sa správne rozhodnúť a robí im veľký problém zostať aspoň chvíľu v pokoji (Taylor 2012). 

Ako už bolo spomenuté, vzťahy v rodine a správanie rodičov majú najväčší vplyv na 

vzniku porúch správania, dieťa po nejakom čase začne napodobňovať svojich rodičov. 

Pozoruje ich reakcie na určité zmeny, a tak si ich vštepuje do vlastného repertoára vzorcov 

správania. Preto má spôsob rodičovskej výchovy na dieťa zásadný vplyv. Pokiaľ rodičia 

uplatňujú výchovné zásady príliš striktne a nepripúšťajú žiadnu diskusiu, je pravdepodobné, 

že dieťa bude mať nižšie sebavedomie, bude uzavreté a nešťastné. Ak sú však príliš 

zhovievaví a povoľní, dieťa si robí, čo chce, nevytvorí si mechanizmus ovládania svojich 

pohnútok a môže sa stať agresívnym človekom (Train 2001). V takýchto prípadoch je rodina 

často vystavovaná stresu. Preto je veľmi dôležité, ako rodina danú stresovú situáciu vníma 

a hodnotí, akými zdrojmi a možnosťami je vybavená, aby dokázala zvládať stres, aká je 

psychická a fyzická kondícia jednotlivých členov rodiny, a to práve v čase, keď sa dostanú do 

stresovej situácie. 

Na to, aby rodina zvládala náročné a stresové situácie, ktoré vyplývajú z narušeného 

správania ich dieťaťa, je potrebná pozitívna úprava sociálnych a výchovných podmienok 

alebo zmena sociálneho prostredia, ktorá môže v niektorých prípadoch predchádzať mnohým 

problémom a odstrániť väčšinu patologických prejavov v správaní. Najúčinnejšie je 

predchádzať vzniku porúch už v detskom veku a v období dospievania, keď si človek vytvára 

resp. aktualizuje vlastný hodnotový systém a automatické vzorce správania. Ak rodina vo 

výchove zlyháva, môže ponúknuť preventívne funkcie škola alebo ďalšie inštitúcie 

a organizácie, ktoré so školou spolupracujú (Pipeková 2006). Prevenciu by sme mohli 

rozdeliť na viacero oblastí, a to na prevenciu v rodine, prevenciu v škole a prevenciu 

spoločenskú. Tieto jednotlivé prvky takto ponímanej prevencie sú prepojené, tvoria určitý 

celok a účinne sa podieľajú na úspešnej prevencii a eliminácii nežiaducich javov. 

Ako uvádza Pešatová (In: Vágnerová 2004), dôležitá je v prvom rade práca s rodinou 

a jej vplyv na správanie dieťa. Veľký dôraz sa kladie na podporu adekvátneho fungovania 

rodiny v najranejšom období dieťaťa. K tomu slúžia aj rôzne centrá, ktoré sú zamerané na 

prácu s rodinami s problémovými deťmi. V neskoršom veku môžu úlohu týchto centier 

nahradiť výchovní poradcovia, ale taktiež aj sociálni kurátori, ktorí poskytujú rodinám 

pomocnú ruku. Matoušek a Kroftová (2003) sú toho názoru, že predchádzať nežiaducemu 

správaniu v rodine sa dá prostredníctvom optimálnej komunikácie medzi jednotlivými členmi 
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rodiny. Ak v rodine vládne atmosféra dôvery a jej členovia sú naklonení otvorenej a úprimnej 

komunikácii, tak celková klíma v rodine priaznivo vplýva na rozvoj osobnosti dieťaťa. 

Problémom sa v takomto prípade dá predchádzať aj včasnou intervenciou 

a stanovením výchovných opatrení zameraných na spoločensky požadovaný vývoj (Fisher, 

Škoda 2008). Včasná intervencia si svoje uplatnenie nachádza v oblasti medicíny, 

psychológie a špeciálnej pedagogiky. Zohráva dôležitú úlohu počas prvých šiestich až 

siedmich rokov života dieťaťa a jeho rodiny od momentu zistenia daného problému. 

Intervencia je zameraná na podporu žiaduceho spôsobu správania, na zníženie akademického 

deficitu a na posilnenie motivácie ku školskej práci a k sebarozvoju (Vojtová 2008). 

Intervenčné postupy sa využívajú hlavne na zabránenie prehĺbenia porúch v oblasti 

psychosociálneho vývinu a na ich elimináciu a odstránenie. Pri poruchách správania sa 

využíva aj terapia, ktorej cieľom je zmenšenie, zmiernenie alebo odstránenie problémov. 

U detí a mladistvých s touto poruchou je nutná celá rada intervencií, preto je vypracovaných 

mnoho psychoterapeutických postupov: individuálna a skupinová psychoterapia so 

špecifickými programami, kognitívno-behaviorálna terapia, rodinná terapia, socioterapia 

a multisystematická terapia a iné, zatiaľ však žiadna z nich nie je v terapii porúch správania 

kľúčová (Hort, Hrdlička, Kocourková, Malá 2000). 

Deti s poruchami správania sú často znevýhodnené v prístupe k vzdelávaniu a sú 

obmedzené vo svojich akademických zručnostiach a profesijnom uplatnení. Bez cielenej 

intervencie a podpory je ohrozená ich školská úspešnosť a rozvoj kompetencii (Lane 2002). 

Spolupráca školy a rodiny je preto vysoko dôležitá. Nejde tu len o spoluprácu pri podpore 

učenia, ale i pre podporu prípravy na život. Spolupráca medzi rodinou a školou je postavená 

na obojstrannej komunikácii, pričom funkčná a zmysluplná komunikácia medzi rodičmi 

a pedagógmi je prvým krokom k prevencii a eliminácii problémov vo vzdelávaní detí 

(Kauffman 2001). 

Intervencia v školskom prostredí je určitým druhom špeciálnej podpory detí 

s poruchami správania. Ide o intervenciu cielenú, ktorá je zameraná na stereotypy v správaní 

detí a smeruje k aktualizácií ich motivácie, možností a schopností. Nevyhnutnou súčasťou 

intervencie v školskom prostredí je aj poradenská práca. Poradenstvom začína intervenčná 

práca s dieťaťom, pričom ide o prvú fázu intervenčného zásahu, keď pedagóg poskytuje 

dieťaťu záchytnú podporu v problémových situáciách, v ktorých sa dieťa potrebuje orientovať 

a ktoré samo nedokáže vyriešiť. Takáto intervencia by mala pomáhať rodičom posilňovať ich 

kompetencie vo výchove detí, riešiť náročné situácie týkajúce sa partnera, detí alebo širšej 
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rodiny (Vojtová 2008). Je potrebné poukázať na dôležitosť posilňovania kompetencií rodiny, 

pretože výchovné postupy, ktoré si rodičia osvojili alebo nadobudli a ktoré uplatňujú pri 

výchove svojich detí, sú najlepšou prevenciou voči nežiaducemu správaniu. Pomoc rodinám 

s dieťaťom s poruchami správania by nemala byť jednorazovou záležitosťou a nemala by sa 

vykonávať len formálne. Takáto pomoc si vyžaduje kvalitné schopnosti a zručnosti nielen zo 

strany pedagógov, vychovávateľov, sociálnych pracovníkov ale aj zo strany rodinných 

príslušníkov a najbližšieho sociálneho prostredia.  

Cieľom príspevku bolo poukázať na možnosti riešenia záťažových situácií v rodine 

s dieťaťom s poruchami správania. V úvode sme sa hlbšie venovali poruchám správania, ale 

aj príčinám, ktoré podmieňujú vznik tohto narušenia. Neskôr sme svoju pozornosť venovali 

rodine, pretože vzťahy a správanie rodičov majú najväčší vplyv na vzniku porúch správania. 

Taktiež sme sa zamerali na prevenciu, ktorá napomáha rodine predchádzať, zmierniť alebo 

odstrániť prejavy správania dieťaťa. V závere sme spomenuli niektoré možnosti 

špeciálnopedagogickej intervencie u detí s poruchami správania, ktoré boli orientované nielen 

na rodinu, školu, ale aj na iné podporné inštitúcie, ktoré sú v neustálej vzájomnej interakcii. 

Na základe získaných poznatkov a analýzy špeciálnopedagogickej intervencie u detí 

s poruchami správania môžeme usúdiť, že včasná intervencia uskutočňovaná a využívaná pri 

takýchto deťoch dokáže zmierniť alebo odstrániť nežiaduce formy správania. Intervencia by 

mala pomáhať rodičom posilňovať ich kompetencie vo výchove a zvládať náročné situácie, 

ktorým sú vystavení. Z uvedeného vyplýva, že pri tejto intervencii je veľmi dôležitá 

spolupráca rodiny a školy. Nejde tu len o spoluprácu pri podpore učenia, ale i pre podporu 

prípravy na život. Spolupráca medzi rodinou a školou je postavená na obojstrannej 

komunikácii, pričom funkčná a zmysluplná komunikácia medzi rodičmi a pedagógmi je 

prvým krokom k prevencii a eliminácii vzniknutých porúch správania. 

 

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

Prezentované výsledky sú parciálnym výstupom výskumu 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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