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Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme fenoménom reziliencie ako ústredného faktoru školskej úspešnosti v 

edukácii žiakov s poruchami správania vo veku 6 až 10 rokov, teda v rozmedzí mladšieho školského veku. 

Jednotlivé časti tejto práce sú zamerané na definovanie základných pojmov ako poruchy správania, školská 

úspešnosť či reziliencia, ktoré nám zároveň ponúka teoretickú základňu pre pochopenie súvislostí a podstaty 

tejto problematiky. Analyzujeme tiež príčiny vzniku porúch správania, ich dopad na školskú úspešnosť, edukačné 

stratégie využívané pri práci so žiakmi s poruchami správania a v neposlednom rade aj vplyv schopnosti 

rezilientného správania zasadený do edukačného prostredia týchto žiakov na 1. stupni základnej školy. 

Predkladaný príspevok ponúka analýzu jednotlivých faktorov, ktoré majú na riešenú problematiku výrazný vplyv, 

a komparáciu názorov súčasných  domácich, ale aj  zahraničných autorov k tejto téme.  

Kľúčové slová: Žiak s poruchami správania. Reziliencia. Školská úspešnosť. 

 

Abstract: Paper deals with phenomenon of resilience, as a main factor of school success in education of pupils 

with behavioral disorders in age from 6 to 10 years, i. e. in range of younger school age children. Every single 

part of this bachelor thesis is aimed to defining the main terms as diseases of behaviour, school success or 

resilience, which also offers us theoretical platform to understand the relationships and content substance of this 

issue. Subsequently, we analyze etiological causes of behavioral disorders, influence of these causes on school 

success, educational strategies used to apply during the working with pupils and also influence of ability to 

behave resilient way in an educational background of these pupils at primary school. Adduced article suggest 

the analyze of factors, which significantly approach this issue and confrontation recent Slovak and foreign 

authors to this theme.  

Key words: Pupil with disorders of behaviour. Resilience. School success. 

 

Teoretické východiská a analýza fenoménu reziliencie a školskej úspešnosti 

V oblasti pedagogiky a špeciálnej pedagogiky je pojem reziliencie pomerne novou 

skutočnosťou, do povedomia učiteľov a pedagógov sa dostáva až v posledných rokoch. Tento 

fenomén je však v kontexte žiaka s problémovým správaním čitateľnejší a vypuklejší ako u 

bežného žiaka. Cieľom príspevku je analyzovať vplyv reziliencie na školskú úspešnosť u 

žiakov s poruchami správania na 1. stupni základnej školy.  

Vzhľadom na novosť tejto problematiky sa vyskytuje v odbornej literatúre rôznosť pohľadov 

a názorov na kontexty reziliencie, evidujeme tiež nejednotnosť v terminológii a definíciách. 

Azda práve táto skutočnosť nám uľahčuje zaujať vlastný postoj, určiť si svoj zorný uhol, 

ktorým sa budeme pozerať na danú vec.  
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Pri definícii pojmu poruchy správania budeme najskôr vychádzať predovšetkým z 

Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10. revízie, ktorá poruchy správania definuje ako 

„opakované a pretrvávajúce, asociálne, agresívne alebo vyzývavé konanie. Ide teda o horšie 

počínanie, ako je obyčajné detské huncútstvo alebo pubertálna rebélia a má ráz trvalého 

správania (aspoň šesť mesiacov). Príklady správania, ktoré je podkladom pre diagnózu, 

zahŕňajú nadmerné bitkárstvo a  terorizovanie, krutosť voči iným ľuďom a zvieratám, ťažké 

poškodzovanie majetku,  podpaľačstvo, krádeže, opakované luhanie, záškoláctvo a utekanie z 

domu, nezvyčajne časté a veľké výbuchy zlosti a neposlušnosť “ (MKCH-10, s. 262). Súčasne 

platný vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania ISCED 1 pre primárne 

vzdelávanie (2009, s. 3) pod poruchami správania rozumie „skupinu porúch premietajúcich sa 

najmä do sociálnych vzťahov jednotlivca a spoločnosti, kde dochádza opakovane a trvalo k 

aktívnemu a závažnému porušovaniu spoločensky akceptovaných morálnych alebo aj 

právnych noriem, pričom jedinec ešte nie je alebo v plnom rozsahu nie je právne 

zodpovedný.“ Problémy správania sa často prejavia až pri nástupe dieťaťa do základnej školy. 

Tá kladie na neho zvýšené nároky, čo môže spôsobiť, že sa prejavia niektoré nežiaduce 

vzorce správania, ktoré dovtedy akoby driemali (Train, 2001). V prípade porúch správania u 

žiakov mladšieho školského veku sa kladie veľký dôraz na prevenciu, včasné podchytenie a 

nápravu týchto porúch už v počiatočných fázach ich vzniku (Vágnerová, 2012). Školy 

hlavného prúdu sú z hľadiska životnej perspektívy týchto žiakov najvýznamnejšie. Schopnosť 

zvládať edukačný proces, ale aj nadväzovať sociálne vzťahy s rovesníkmi a začleniť sa do 

kolektívu je o to dôležitejšia, čím sú skúsenosti žiakov s poruchami správania so zdravým 

sociálnym prostredím mimo prostredia školy menšie a problémovejšie (Vojtová, 2008). 

Michalová (2012) tvrdí, že za poruchy správania v pravom slova zmysle môžeme považovať 

vedomé správanie porušujúce sociálne normy, avšak až u žiakov staršieho školského veku, t. 

j. 11. až 15. roku života. Žiaci mladšieho školského veku s normovým intelektom sociálne 

normy chápu, avšak zodpovednosť za ich prekročenie ešte nemajú zvnútornenú. Autorka tiež 

kladie dôraz na intelekt žiaka, pretože u žiaka s nízkym intelektom považuje porušovanie 

noriem v tomto veku za neúmyselné. 

Poruchy správania môžu mať rôznu intenzitu a závažnosť prejavov a aj dôsledkov konania. 

Podľa Labátha (2009) prvým a najmenej závažným stupňom sú disociálne poruchy správania, 

ktoré sa prejavujú nedostatočnou sociálnou adaptáciou. Ide teda o správanie, ktoré nie je 

spoločensky nebezpečné, ale vymyká sa norme, napr. neposlušnosť, vzdor, úzkosť. Druhým 

stupňom je asociálne správanie. Je charakteristické závažnejším porušovaním sociálnych 
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noriem, ktorými však jedinec škodí predovšetkým sám sebe. Typické sú úteky, záškoláctvo, 

toxikománia, gambling. Najzávažnejší stupeň porúch správania označujeme pojmom 

antisociálne správanie, ktoré predstavuje závažnú protispoločenskú činnosť. Sem radíme 

kriminalitu, vandalizmus, lúpeže, krádeže, sexuálne delikty či vraždy. 

Pozitívny vzťah učiteľa k žiakovi je významným činiteľom efektívneho usmerňovania jeho 

správania, pretože spôsob reagovania učiteľa na žiaka s poruchami správania je pre neho 

modelom, ako pristupovať k všetkým žiakom v triede (Pokorná, 2010). Jacovičová a Žáčková 

(2010) v tomto bode pripomínajú, že láskavý prístup k žiakovi by mal ísť ruka v ruke s 

požiadavkou o dodržiavanie určitých pravidiel. Žiak by mal byť jasne a konkrétne 

oboznámený s tým, čo je v rámci spolužitia v triede vhodné a čo nie, za aké správanie bude 

pochválený a za aké potrestaný. Tieto pravidlá je v praxi nutné často opakovať, pripomínať a 

ich dodržiavanie pravidelne kontrolovať a poskytovať tak žiakom okamžitú spätnú väzbu, 

ktorá je pre modifikáciu ich správania nevyhnutná. Je vhodné viesť ich k vyvodeniu 

dôsledkov za svoje správanie a takisto poskytnúť možnosť nápravy. Train (2001) sa na 

viacerých miestach a vo viacerých súvislostiach zmieňuje o tom, akým významným činiteľom 

v procese socializácie a zvládania poruchového správania je kolektív žiakov triedy. Úlohou 

učiteľa je realizovať rôzne akcie, výlety či podujatia nad rámec povinného rozvrhu hodín, 

počas ktorých sa budujú vzťahy medzi členmi školskej triedy, vytvára sa pocit 

spolupatričnosti a zároveň ponúkajú príležitosť pre vyniknutie a začlenenie sa aj tých žiakov 

triedy, ktorým sa to v prostredí školy v rámci edukačného procesu darí menej. Preto je pre 

učiteľa výzvou vytvoriť takú atmosféru v triede, z ktorej by žiadne dieťa z triedy nebolo 

vylúčené, pretože práve to môže spôsobiť prehĺbenie problémov v jeho správaní. 

Základná škola v porovnaní s materskou školou kladie na žiakov omnoho vyššie nároky. 

Úspešné zvládnutie požiadaviek edukačného procesu v škole je podmienené dosiahnutím 

školskej zrelosti či školskej pripravenosti, ktorá je sumou dosiahnutia optimálnej úrovne 

zrakového a sluchového vnímania, jemnej a hrubej motoriky, úmyselnej pozornosti, 

poznávacích rozumových procesov, jazyka a reči, motivácie a emočnej stability, autoregulácie 

vlastných potrieb, pracovných a spoločenských návykov, samostatnosti, zvládania určitého 

typu učenia a zvyšujúcej sa odolnosti voči záťaži (Vágnerová, 2002). Nie každé dieťa má 

však možnosť vyrastať v rodine, ktorá by mu poskytla všetky potrebné podnety a vyhovujúce 

prostredie, aby ju dosiahlo. Školou kladené úlohy sú následne pre žiaka nezvládnuteľné a 

často už v prvých mesiacoch školskej dochádzky sa žiaci v triede vyselektujú na šikovných a 

tých, ktorým to ide menej. U slabších žiakov absentuje pocit úspechu, čo sa prejaví nízkou 
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motiváciou k učeniu a môže viesť k oslabeniu sebavedomia a pozitívneho sebavnímania. Ak 

sa k týmto faktorom pridruží posmievanie zo strany spolužiakov alebo odmietanie, žiak sa 

môže ocitnúť v sociálnej izolácii, ktorá je najčastejšou platformou pre vznik porúch správania 

(Cabanová, 2006). 

Kosíková (2011) uvádza, že úspech či neúspech v škole nie je záležitosťou výlučne školského 

prostredia, ale zasahuje taktiež do rodinných vzťahov, prípadne do budúcich plánov žiaka a 

do predstáv o jeho neskoršom štúdiu. Následne pojem školská úspešnosť v širšom pojatí 

chápe ako školský výkon, ktorý v sebe zahŕňa aj subjektívne prežívanie výkonu žiakom. V 

tomto bode spomína aj predstavy učiteľa o tom, akým smerom by sa mal uberať rozvoj 

žiakovej osobnosti. Hrabal (1989) definuje pojem školská úspešnosť, zdatnosť či výkonnosť 

ako súbor dispozícií, ktoré žiakovi umožňujú plniť požiadavky školy. Sociálne očakávania 

najbližšieho okolia v žiakovi vzbudzujú potrebu výkonu, ktorým by zároveň potvrdil svoju 

vlastnú pozitívnu hodnotu. Záleží mu na tom, aby niečo dokázal, ale zároveň potrebuje, aby 

jeho snahu a výkon niekto ocenil. Žiak mladšieho školského veku túži po spoločenskom 

uznaní a akceptácii. Školský prospech je v tomto období  najviac oceňovaný zo strany 

dospelých je mu pripisovaná veľká dôležitosť (Vágnerová, 2008).  

Medzinárodná akadémia vzdelávaniaUNESCO (2005) vo svojej publikácii Efektívne učenie v 

škole ponúka širokú paletu metódna zvýšenie efektivity učenia v školskom prostredí a 

následne zlepšenia školskej úspešnosti. Medzi faktory, ktoré sa podieľajú na zefektívnení 

vyučovania, radí podporujúcu klímu triedy, súdržnosť a štruktúrovanosť učiva, priestor pre 

kladenie otázok a vytvorenie diskusie o učive, precvičovanie a aplikačné činnosti vo vzťahu k 

preberanej látke, kooperatívne učenie, očakávanie vysokého výkonu žiakov, vysokú 

motiváciu k učeniu, časté hodnotenie priebehu a výsledkov edukácie a kladný vzťah medzi 

školou a rodinou. Kosíková (2011) vo faktorovom pohľade na školskú úspešnosť viac 

pozornosti sústreďuje na rolu učiteľa a jeho vplyv na výsledky žiaka v edukačnom procese. 

Učiteľove neprimerané požiadavky na výkon žiaka či neadekvátny postoj k nemu môžu byť 

príčinou jeho školského zlyhávania. Očakávania zo strany učiteľa v tomto bode zohrávajú 

dôležitú úlohu, pretože výrazne ovplyvňujú motiváciu žiaka k učeniu. Najčastejšou chybou 

učiteľa sú veľmi nízke očakávania. Zaškatuľkovanie žiaka ako slabého a považovanie jeho 

prípadných úspechov za náhodné vedie k zníženej motivácii a sebahodnoteniu u žiaka. Tento 

postoj môže v realite viesť k aktualizácii Pygmalion efektu. Horňák (2001) uvádza konkrétne 

príklady nevhodných reakcií na adresu menej úspešných  žiakov; napríklad fakt, keď učiteľka 

prospechovo slabších žiakov oslovuje priezviskom, zatiaľ čo ostatných krstným menom, 
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vyvoláva len šikovných žiakov – obľúbencov alebo pri slovnom hodnotení žiaka používa 

iróniu. Vágnerová (2010) považuje pojem emocionálna inteligencia za faktor, ktorý vplýva na 

úspešnosť jedinca najmä v tých oblastiach života, ktoré vyžadujú sociálnu adaptabilitu a 

flexibilitu reagovania. Je to teda činiteľ, ktorý má zásadný podiel na dosiahnutí kvalitných 

pracovných či školských úspechov, ale aj uspokojivých medziľudských vzťahov. 

Emocionálna inteligencia môže byť takisto ukazovateľom rizika maladaptívnych prejavov 

správania. Tento faktor nevplýva na dosiahnutie študijných úspechov priamo, ale ide skôr o 

to, že jedinec je prostredníctvom nej schopný vytvoriť si priaznivé podmienky na zvládanie 

nárokov kladených školou, a tak sa lepšie sústrediť na dosahovanie výsledkov. Ukázalo sa, že 

význam emocionálnej inteligencie je väčší u jedincov s celkove nižším intelektom, pretože na 

dosiahnutie školského úspechu musia využívať aj iné stratégie ako dostatočne inteligenčne 

kompetentní rovesníci.  

Neschopnosť konformného správania a porušovanie spoločenských noriem je ďalším 

dôvodom školského neúspechu žiakov s poruchami správania. Na dosiahnutie školského 

úspechu je potrebné, aby žiak disponoval nielen potrebnými rozumovými schopnosťami, ale 

aj určitými osobnostnými vlastnosťami a potrebným sociálnym zázemím. Žiaci s poruchami 

správania môžu mať neporušený intelekt, avšak kvôli narušeniu v emocionálnej oblasti, 

zvýšenej hyperaktivite či nepozornosti ho nedokážu v edukačnom procese správne využiť. K 

otázke autoregulácie žiakov mladšieho školského veku podotýkame, že toto obdobie je 

charakteristické nižšou sebareguláciou, ktorú si dieťa zatiaľ len vytvára. Jedincom s 

poruchami správania chýba zmysel pre zodpovednosť k povinnostiam a sebakontrolu, preto 

viac než deti štandardnej populácie potrebujú vonkajšiu kontrolu a aktívne vedenie zo strany 

dospelých. Slabá schopnosť sebaregulácie v tomto veku je však črtou väčšiny jedincov, nielen 

žiakov s poruchami správania, u nich však môže byť oslabená výraznejšie  (Vágnerová, 

2005). Najzávažnejším dopadom porúch správania vypuklejšieho charakteru je nezvládnutie 

tejto situácie učiteľom. Vtedy sa žiak ocitá v najchúlostivejšej situácii, pretože pokiaľ je jeho 

správanie problémové, ale je zvládnuteľné v rámci bežnej školy, jeho neskoršie uplatnenie v 

profesijnom živote nemusí byť nijako závažne obmedzené. Ak však naberie dimenziu 

nezvládnuteľného správania (či už z hľadiska agresivity, záškoláctva, šikanovania či 

akéhokoľvek porušovania práv ostatných žiakov či učiteľa) v medziach školy hlavného prúdu, 

tento žiak sa dostáva do kolobehu zariadení, ktoré mu môžu pomôcť. Záznam o ich návšteve a 

stanovená diagnóza porúch správania však môžu ovplyvniť jeho životnú dráhu, pretože žiak 

takto dostáva oficiálnu „nálepku“ problémového jedinca (Vágnerová, 2008). 
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Pre žiakov mladšieho školského veku a aj pre dospelých nie je záťaž sama osebe ani zlá, ani 

dobrá. Záleží len na tom, ako sa s ňou daní jednotlivci dokážu vyrovnať. Je dôležité uvedomiť 

si, že vývoj bez postupného vystavovania záťaži a jej zvládania nie je možný (Stuchlíková, 

2005). Žiaci na 1. stupni základných škôl prežívajú a hodnotia riziká, traumy i celkovú kvalitu 

svojho života obvykle z iného pohľadu ako dospelí. Takisto odlišne hodnotia aj svoje 

možnosti vyrovnať sa s nepriaznivými životnými okolnosťami, pretože majú obmedzenejší 

repertoár zvládacích stratégií. Skutočnosť, že žiaci mladšieho školského veku vnímajú svet 

citlivejšie a pružnejšie, než to môžeme pozorovať u dospelých osôb, je pre nich výhodou, 

pretože sú otvorenejší voči všetkým podnetom, teda aj tým, ktoré im umožňujú pozitívnu 

adaptáciu na nepriaznivé okolnosti (Mareš, 2012). 

V literatúre nenájdeme jednotnú definíciu pojmu reziliencia, pretože ju autori chápu odlišne. 

Napriek rôznym odchýlkam sa však zhodujú v tom, že ide o schopnosť človeka zvládnuť 

konfrontáciu s výrazne nepriaznivými okolnosťami. V kontexte rezilientného správania je 

veľmi dôležitá schopnosť adaptácie na životné okolnosti v danom vývinovom období, teda 

úspešné zvládnutie či prechod vývinovými medzníkmi najmä v psychickej oblasti. Ide o 

„souhrnní výsledek dynamických procesů vzájemného působení mezi dítětem, rodinou a 

prostředím v průběhu času.“ (Šolcová, 2009, s. 11). 

Gruhl a Körbächer (2013) pojem psychická odolnosť používajú ako synonymum k pojmu 

reziliencia, pričom za psychicky odolného či rezilientného človeka považujú jedinca, ktorý sa 

po zasiahnutí ťažkosťami po určitom období opäť začlení do bežného života. Tento človek 

zisťuje, že vďaka prežitej kríze sa posilnil jeho charakter, zvýšila sebadôvera a rozvinuli sa v 

ňom nové osobnostné kompetencie. Rezilientná osobnosť sa podľa uvedených autorov 

prejavuje trojicou základných postojov, a to schopnosťou prijímať, zameranosťou na riešenie 

problému a optimizmom, ktoré sú zároveň kľúčové pre realistické odhadnutie situácie a 

následné zvolenie stratégie jej riešenia. Cairns (2013) medzi aspekty osobnej odolnosti radí 

schopnosť uvedomiť si vlastné pocity a vyznať sa v nich a schopnosť dostatočne sa vymedziť 

a oddeliť od ostatných a vytvoriť si tak bezpečný osobný priestor. Žiaci, ktorí dokážu získať 

vhľad do vlastných vnemov a pocitov a zároveň prežívať do istej miery nezávislosť, získavajú 

relatívne trvalú predstavu o svojom ja, zmysel pre osobnú identitu a sebaúctu. Gruhl a 

Körbächer (2013) za kľúčové vlastnosti osobnosti schopnej reziliencie považujú ochotu 

pracovať na vzťahoch, odhodlanie utvárať budúcnosť a prevziať za seba zodpovednosť a byť 

schopný autoregulácie.  
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K otázke autoregulácie sa vyjadruje aj Stuchlíková (2005), ktorá ju dáva predovšetkým do 

súvislosti s reguláciou vlastných emócií, ktoré v záťažových situáciách zohrávajú výraznú 

rolu. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie a jej uplatnenie pri zvládaní mimoriadne 

intenzívnych emócií počas prežívania náročných životných situácií. Takisto dodáva, že je 

veľmi vhodné učiť žiakov jednoduchým a funkčným technikám zvládania vlastných emócií 

(napr. v návale zlosti napočítať do desať, až potom niečo povedať a pod.). Garmezy (In: 

Hanson, Gottesman, 2012) dotvára obraz rezilientného človeka vlastnosťami ako sociálna 

senzitivita a reaktivita, empatia, zmysel pre humor, nízka úroveň agresivity, schopnosť 

kooperácie, pozitívne sebavnímanie, sebaovládanie, pocit osobnostnej sily a kompetentnosti, 

emočná stabilita a inteligencia. Inteligenciu ako základ pre rozvoj reziliencie považujú za 

kľúčovú aj Langmeier a Matejček (2011) a takisto Mareš (2012), ktorý tvrdí, že žiaci s 

vysokým stupňom inteligencie sa so životnými ťažkosťami vyrovnávajú tým spôsobom, že sa 

naplno ponoria do tvorivých či vedeckých aktivít, ktoré im slúžia ako únik od reality, a 

zároveň dobré výsledky v tejto oblasti im zaručujú úspech v škole i mimo nej. Tento fakt nám 

môže podávať vysvetlenie, ako je možné, že mnohé slávne a úspešné osobnosti pochádzajúce 

zo zložitých životných pomerov dokázali dosiahnuť nadpriemerné výsledky napriek 

markantnému znevýhodneniu. Schopnosť reziliencie však nie je podľa Mastena (1994) 

výnimočnou črtou. K tejto charakterovej vlastnosti sa v priebehu života dopracuje veľká časť 

bežnej školopovinnej populácie, pretože jej postupné budovanie vychádza z prekonávania 

každodenných nárokov, v ktorých musí jednotlivec uplatňovať schopnosť adaptácie. Miera 

osvojenia a uplatňovania tejto schopnosti je však u každého iná. 

Reziliencia je fenomén dynamickej povahy, ktorý sa časom môže meniť a nemá povahu stálej 

osobnostnej črty. Závisí od mnohých faktorov, ako je stabilita organizmu, temperament, 

inteligencia, sociálne, komunikačné  a emocionálne kompetencie, sebavnímanie a sebaúcta, 

autoregulácia a motivácia, cieľavedomosť, vytrvalosť, racionálne myslenie a schopnosť 

ovládať vlastné emócie či sociálna opora. Výchova k reziliencii znamená postupné, sústavné a 

cieľavedomé rozvíjanie týchto zložiek osobnosti. Podľa Šolcovej (2009) sa výchova k 

reziliencii začína už v perinatálnom období a pokračuje najvýraznejšie do dvadsiatich štyroch 

mesiacov po pôrode. V tomto období má významný vplyv na rozvoj reziliencie u dieťaťa 

psychická pohoda matky a nadviazanie stabilnej citovej väzby dieťaťa na matku. Pre žiakov 

mladšieho školského veku sú na školách rôzne programy na posilnenie reziliencie. Známou 

osobnosťou, ktorá sa v súčasnosti zaoberá rozpracovávaním programu na zvýšenie reziliencie 
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u žiakov, je americká terapeutka Henderson (2014), ktorá tvrdí, že okolo každého žiaka je 

potrebné vytvoriť tzv. „kruh reziliencie“, a to týmito šiestimi stratégiami: 

- Poskytnúť žiakovi starostlivosť a podporu – načúvať žiakom v ich obavách a 

odpovedať im na otázky priamo, vecne a primerane ich veku (nedávať príliš veľa informácií 

na otázky zvlášť pri mladších žiakoch). 

- Mať vysoké očakávania – dať žiakom najavo našu vieru v to, že si dokážu poradiť s 

danou záťažovou situáciou. 

- Dať príležitosť pre participáciu – dať priestor žiakom navrhnúť spôsoby zvládnutia 

krízy – získanie peňazí, zaslanie pohľadnice alebo listu, založenie klubu. 

- Stanoviť jasné a pevné hranice – prostredníctvom nich vytvoriť rovnováhu medzi 

pôsobením záťaže a opätovným začlenením sa do normálneho režimu. 

- Zvýšiť prosociálne prepojenie – poskytnúť žiakom aktivity, ktoré môžu robiť spoločne 

a zároveň nimi získať zmysel pre cieľavedomosť a kontrolu nad situáciou.  

- Zdieľať so žiakmi svoje životné skúsenosti – povzbudiť žiakov ku komunikácii o ich 

pocitoch a myšlienkach (dôležité však je nedovoliť, aby sa rozhovor vyostril a ublížil alebo 

znechutil žiakov). 

 

Osoby, ktoré sa venujú výchove žiakov na prvom stupni základnej školy, by sa mali 

vyznačovať postojom, ktorý  vyjadruje vieru v každého žiaka, v jeho dobré vlastnosti a silné 

stránky, pričom mu nedáva najavo to, čo sa mu v minulosti prihodilo alebo čoho sa sám 

dopustil. Takisto veľmi významná je vytrvalosť a húževnatosť osoby, ktorá má na žiaka 

vplyv, aby sa nenechala znechutiť žiakovými neúspechmi. V mnohých prípadoch je pre žiaka 

tento postoj dospelej osoby kľúčový pri zmene vlastných kognitívnych, emocionálnych či 

konatívnych vzorcov správania v záťažovej situácii (Henderson, 2014). 

Selingman (In: Shapiro, 2009) v otázke optimizmu ako zložky reziliencie u žiakov mladšieho 

školského veku podotýka, že je to vlastnosť, ktorej je možné žiakov naučiť. Je to návyk, ktorý 

sa dá systematickou edukáciou, ale najmä osobným príkladom u žiakov vypestovať. Existuje 

totiž pozitívny a negatívny spôsob kritiky žiaka a práve tento moment môže ovplyvniť 

skutočnosť, či v ňom budeme posilňovať optimistické, alebo pesimistické tendencie 

zmýšľania. Základom je vyváženosť a realistickosť. Prehnané obviňovanie u žiaka vzbudzuje 

silný pocit viny a hanby, pre ktoré žiak a tak stráca vôľu napraviť svoje chybné správanie. 

Avšak nepovšimnutie si jeho priestupku môže narušiť jeho vnímanie zodpovednosti za svoje 

konanie a vôľu meniť sa. Pri prejavení kritiky je nutné vysvetliť problém racionálnymi 
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dôvodmi, ktoré poukazujú na jeho jasnú príčinu. Stuchlíková (2005) navrhuje pre hlbšie a 

dlhodobejšie prežívanie optimizmu ďalšiu prácu s úspechom a pozitívnymi emóciami napr. 

formou zdieľania, komentovania či vytvárania spomienkových predmetov. Tvrdí, že je 

potrebné žiakov učiť „užiť si“ pozitívne emócie, aby v nich doznievali po dlhšiu dobu (aj 

niekoľko dní po udalosti), nielen v daný prítomný okamih. 

 

Zhrnutie 

Cieľom príspevku bolo analyzovať vplyv schopnosti rezilientného správania na školskú 

úspešnosť u žiakov s poruchami správania na prvom stupni základnej školy. V tejto práci sa 

teda prelínajú a zároveň stoja oproti sebe dva javy, a to poruchy správania a reziliencia, ktoré 

majú na školskú úspešnosť presne opačný vplyv. Analýzou týchto faktorov sme dospeli k 

záveru, že výchova k reziliencii či zámerné, postupné a cieľavedomé posilňovanie tejto 

dynamickej črty osobnosti znamená zároveň redukovanie nežiaducich foriem 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). 

 

Zoznam literatúry  
CABANOVÁ, V. 2006. Kultúra a vyrovnávanie kultúrnych rozdielov v školskej edukácii (Inkluzívnosť a 

stratégie podporujúce školskú úspešnosť). Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2006.  

CAIRNS, K. 2013. Bezpečná vazba mezi náhradními rodiči a dítětem: traumata v raném vztahu a psychická 

odolnost. Praha: Portál, 2013.  

GRUHL, M., KÖRBÄCHER, H. 2013. Psychická odolnost v každodenním životě. Praha: Portál, 2013.  

HANSON, D. R., GOTTESMAN, I. I. 2012. Biologically flavored perspectives on Garmezian resilience. 

[online]. Dostupné na: 

http://www.pulib.sk:2139/docview/1001273833/EB29F33547DC4AEEPQ/4?accountid=164160 [cit. 2015-04-

15]. 

HENDERSON, N. 2014. Using the Resiliency Wheel in CrisisIntervention. [online]. Dostupné na: 

http://www.resiliency.com/free-articles-resources/crisis-response-and-the-resiliency-wheel/ [cit. 2015-05-01]. 

HORŇÁK, L. 2001. Prospechovo slabší žiak v škole. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2001. 

HRABAL, V. 1989. Pedagogicko psychologická diagnostika žáka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 

1989.  

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H. 2010. Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole. Praha: Grada Publishing, 

2010.  

KOSÍKOVÁ, V. 2011. Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty. Praha: Grada Publishing, 

2011.  

LABÁTH, V. 2009. Dissociálne poruchy správania. Bratislava: Občianske združenie Sociálna práca, 2009. 

LANGMEIER, J., MATĚJČEK, Z. 2011. Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum, 2011.  

MAREŠ, J. 2012. Posttraumatický rozvoj člověka. Praha: Grada Publishing, 2012.  

MASTEN, A. 1994. Resilience in individual development: Success ful adaptation despite risk and adversity. 

[online]. Dostupné z: http://psycnet.apa.org/journals/amp/56/3/227/ [cit. 2015-02-27]. 

Medzinárodná akadémia vzdelávania/UNESCO, 2005. Efektivní učení ve škole. Praha: Portál, 2005.  



Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika 

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

 

226 
 

MICHALOVÁ, Z. 2012. Předškolák s problémovým chováním. Praha: Portál, 2012.  

POKORNÁ, V. 2010. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2010.  

SHAPIRO, L. E. 2009. Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. Praha: Portál, 2009.  

ŠOLCOVÁ, I. 2009. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada Publishing, 2009.  

STUCHLÍKOVÁ, I. a kol. 2005. Zvládání emočních problémů školáků. Praha: Portál, 2005.  

TRAIN, A. 2001. Nejčastější poruchy chování dětí. Praha: Portál, 2001.  

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky Geneva: World Health Organization., 1994. MKCH-10. 

Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov. 1. diel. 10. revízia. 

Bratislava: Obzor, 1994.  

VÁGNEROVÁ, M. 2002. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2002. 

VÁGNEROVÁ, M. 2005. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Praha: Karolinum, 2005.  

VÁGNEORVÁ, M. 2008. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívaní. Praha: Karolinum, 2008.  

VÁGNEROVÁ, M. 2010. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010.  

VÁGNEROVÁ, M. 2012. Psychopatologieroomáhajícírofese. Praha: Portál, 2012.  

VOJTOVÁ, V. 2008. Úvod do etopedie. Brno: Paido, 2008.  

Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania ISCED 1 primárne vzdelávanie: Ministerstvo školstva 

SR. 2009 


