
Faktory vzniku agresívneho správania u detí. 

 

 

 Na úvod je nevyhnutné podotknúť, že za agresívnym správaním u detí v ktoromkoľvek 

období z hľadiska veku je potrebné vidieť volanie dieťaťa o pomoc. Na otázku ako agresivite 

zamedziť je potrebné zodpovedať si, prečo vlastne vznikla. Keď nájdeme odpoveď, pravdepodobne 

sa v konkrétnom probléme najlepšie zorientujeme a nájdeme správne riešenie. 

 Istá dávka agresívnych impulzov je pre prežitie dôležitá, ba nevyhnutná z hľadiska 

životaschopnosti ľudskej bytosti. Výchova či rodičovská, alebo v ponímaní výchovno-

vzdelávacieho procesu by mala spočívať v usmerňovaní tejto životnej energie tak, aby sa stala 

pozitívnou silou vo vzťahoch s ostatnými, kreatívnym prvkom v práci, aby dieťaťu v budúcnosti 

umožnila uplatnenie, založenie rodiny, priviesť na svet potomkov a vychovať ich. To je cesta 

životnej energie, nie agresivity vedúcej k násiliu, ktorej dôsledkom sú rozvrátené vzťahy. 

 Tým, že budeme postupne rozlišovať zodpovednosť a kompetencie dieťaťa v jeho osobnom, 

telesnom, citovom a kultúrnom živote, ponúkneme mu vhodnú činnosť vo voľnom čase a 

optimalizujeme jeho školské vzdelanie umožníme mu, aby svoje životné impulzy využilo pre 

komlexný rozvoj svojej osobnosti v prospech všetkých. Zámerne som použila výraz optimalizujeme 

jeho školské vzdelanie, pretože vždy musíme najskôr individuálne posúdiť možnosti dieťaťa. Je 

potrebné si uvedomiť, že spúšťačom agresivity v školskom prostredí môže byť práve školská 

neúspešnosť detí. Mnohé vynaložia viacnásobne vyšší podiel snahy a časovo náročnú domácu 

prípravu na vyučovanie, no s minimálnym efektom. Dlhodobá frustrácia dieťaťa, kedy absentuje 

pochvala za snahu zo strany učiteľa, či rodiča, znížená prospechová zdatnosť častokrát sprevádzaná 

posmeškami zo strany spolužiakov, vedú k vzniku agresívneho správania v zmysle obrany psychiky 

pred preťažením. Teda situáciu, ktorú nedokáže vzhľadom k svojmu psychickému veku (nezrelosti) 

ešte adekvátne spracovať, posúdiť ju, vyhodnotiť a primerane reagovať. 

 V prípade, že je agresivita odpoveďou v tomto zmysle, je potrebná spolupráca s rodinou. 

Škola je spravidla iniciátorom odborného psychologického a špeciálno-pedagogického posúdenia 

intelektu dieťaťa, s následnou diagnostikou špecifickej vývinovej poruchy učenia (ŠVPU). 

 Pokiaľ sa jedná o zníženie intelektovej úrovne je potrebné dieťaťu znížiť nároky v súlade s 

jeho možnosťami, vypracovať mu Individuálny výchovno-vzdelávací plán v bežnej škole, alebo ho 

zaškoliť v ŠZŠ. 

 Ak sa vyšetrením zistí prítomnosť ŠVPU je potrebné zvážiť, či postačí pod vedením 

špeciálneho pedagóga reedukácia a zohľadňovanie jeho potrieb v edukačnom procese, alebo je 

nutné pristúpiť k zmene formy vzdelávania v zmysle individuálneho začlenenia v bežnej ZŠ. V 

takom prípade bude postupovať podľa Individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu (IVVP), 

ktorý bude zohľadňovať jeho individuálne možnosti, prípadne sa pristúpi aj k možnosti redukcie 

učiva, či spolupráce asistenta učiteľa na vyučovaní. Znížením nárokov poskytujeme dieťaťu 

možnosť zážitku úspechu, čím eliminujeme výskyt agresívneho správania. 

 Pedagóg predstavuje sprostredkovateľa, ktorý primeranou formou a deťom zrozumiteľnou 

rečou vzhľadom k ich veku, citlivo vysvetlí, z akých dôvodov je spolužiakovi poskytnutá 

individuálna starostlivosť a tomu sú prispôsobené nároky aj hodnotenie. Tento proces si vyžaduje 

veľmi citlivý vhľad a empatiu ostatných detí. Pokiaľ by sa im dôvody primerane nevysvetlili, mohlo 

by dôjsť k opačnému efektu v zmysle straty pozície dieťaťa v skupine školského kolektívu. 

 Veľmi podobný problém je zaškolenie nezrelého dieťaťa. Pod tlakom školských povinností, 

na ktoré nie je po stránke psychickej, emocionálnej, alebo fyzickej dostatočne vyspelé a 

každodenne tak prežíva pocit inakosti, zaostávania oproti ostatným, vlastného zlyhania napriek 

maximálnej individuálnej snahe. 

 Pri eliminácií agresívneho správania, ktoré vznikne ako odpoveď na nedostatok pozitívnych 

zážitkov v školskom prostredí je potrebné posúdenie školskej zrelosti pred samotným nástupom 

dieťaťa do školy. To je spôsob, ako zamedziť zbytočnej traumatizácii dieťaťa a jeho nechuti 

vzdelávať sa v životnej etape vymedzenej na prípravu do života. 

 Ak už tento problém vznikol, postupujeme obdobne. Cieleným vyšetrením môžeme 



navrhnúť dodatočný odklad povinnej školskej dochádzky, alebo pracovať na tom, aby cielenými 

reedukačnými cvičeniami dozreli oslabené oblasti psychického vývinu v kratšom časovom úseku. 

Zároveň sú upravené podmienky vzdelávania, overovania vedomostnej úrovne a hodnotenia v 

procese edukácie. 

 Iným faktorom, ktorý sa podieľa na vzniku agresívneho správania detí je dysfunkčná rodina, 

alebo nevhodné výchovné prístupy rodičov. V školskom prostredí je potrebné hovoriť s deťmi o ich 

rodine v zmysle ich rodinného zázemia. Agresivita dieťať môže byť odpoveďou na nevhodné 

výchovné postupy zo strany rodičov. Týchto je široké spektrum, no spomeniem tie, ktoré sa 

vyskytujú najčastejšie – zanedbávajúca, autoritatívna, puntičkárska, alebo výchova otvorených 

dverí. V tomto prípade je potrebná spolupráca školy, rodiny a psychológa. Ten na základe záverov 

vyšetrení objasní rodičom chyby ktorých sa dopúšťajú a dohodnú sa spoločne na pravidlách, ktoré 

budú dodržiavať všetci členovia rodiny. V tomto prípade najviac dokážu všetci zúčastnení 

dôslednosťou a konštruktívnou komunikáciou, teda takou, ktorá vedie k riešeniu problému dieťaťa 

v domácom aj školskom prostredí. 

 Častým faktorom vzniku agresívneho správania je aj rozchod, rozvod rodičov. Pre dieťa to 

predstavuje vyrovnanie sa s novou situáciou a často si vytvára predstavu, že svet dospelých a 

medziľudské vzťahy sú príliš komplikované a nelogické. Dieťa nadobúda pocit zrady. Agresivita je 

namierená najskôr proti rodičovi, potom k okoliu a nakoniec proti sebe. V správaní dieťaťa možno 

postrehnúť nadmernú utiahnutosť, alebo opačný efekt kedy dieťa na seba upozorňuje 

neadekvátnymi reakciami, nápadnou a náhlou zmenou správania ako je rebelstvo, zmena štýlu 

oblečenia, výzoru, identifikuje sa so vzorom, spravidla negatívnym. 

 V tomto prípade je potrebné dieťaťu vysvetliť, že ono nie je príčinou vzniku nedorozumenia 

a následného rozchodu rodičov. Sebaobviňovanie detí je jednou z fáz, ktoré sú charakteristické pri 

rozvode partnerov. Dieťa potrebuje mať pocit, že aj napriek rozpadu rodiny ostávajú city vo vzťahu 

rodič-dieťa rovnako silné a kvalitné. Dôležitý je pravidelný kontakt s oboma rodičmi, vzájomná 

úcta, tolerancia a rešpekt. Dieťa potrebuje mať istotu, že sa môže na oboch v situácií keď to 

vyžaduje spoľahnúť. Vyrovnávanie sa s novými životnými podmienkami  (sťahovanie, zmena školy, 

absencia kamarátov) je časovo náročnejšie. V tomto období je sprevádzané nielen zmenami v 

správaní, ale aj zhoršením prospechu. 

 Zo strany pedagóga si preto vyžaduje citlivé posúdenie situácie, nedávať dieťaťu pred 

spolužiakmi najavo zníženú prospechovú zdatnosť, dopriať dieťaťu dostatok času na adaptáciu a 

prekonanie obtiažnej situácie. V tomto období je vhodné skúšať ho po predchádzajúcom 

upovedomení, na nedostatky pri overovaní vedomostí taktne upozorniť, hodnotenie začať v 

pozitívnom zmysle. 

 V neposlednom rade prispieva k vzniku agresivity vplyv médií a počítačových hier s 

prvkami násilia, agresie, či taktikou zabíjania. V tomto prípade platí ponúknuť dieťaťu pozitívny 

druh alternatívy, ktorá bude preň subjektívne zaujímavá. Najlepšie je vychádzať z temperamentu a 

záujmov dieťaťa.  
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