
Kategórie problémových žiakov 

1. Žiaci, ktorých škola vníma ako problémových a aj oni sami pociťujú problémy. 
2. Žiaci, ktorí sú problémoví pre svoje okolie, ale sami problémy nepociťujú. 
3. Žiaci, ktorí nie sú problémoví pre okolie, učiteľov, naopak, sú tichí, utiahnutí, 

nekontaktujú sa so spolužiakmi, nehovoria o rodine a pod. Tým je potrebné venovať 
pozornosť, pretože môžu mať vážne osobnostné problémy /anxiety, tréma, 
alkoholizmus v rodine, týranie a pod./ 

Učiteľ pri práci s problémovými žiakmi alebo žiakmi so špecifickými potrebami potrebuje 
rešpektovať zvláštnosti týchto žiakov a podľa toho voliť primerané metódy a stratégie 
výchovy. V opačnom prípade nastáva ťažká situácia pre učiteľa aj pre žiaka. V školskom 
prostredí sa najčastejšie stretávame s týmito ťažkosťami:  

1. Problémoví žiaci v oblasti učenia   

K zvládnutiu školského učiva je potrebná určitá úroveň písania, čítania a počítania, a to 
predpokladá súhru zraku, sluchu, mozgu a záujmu. Ak je táto súhra narušená: 

a/ vznikajú špecifické vývinové poruchy učenia: dyslexia – porucha čítania  
            dysgrafia – porucha písania 
                                                                             dysortografia – porucha pravopisu 
                                                                             dyskalkulia – porucha počítania 
                                                                               
b/ hraničné pásmo mentálnej retardácie: ľahká zaostalosť 
                                                                   výrazná zaostalosť 

c/ narušená komunikačná schopnosť:  poruchy reči 
                                                              žiaci sluchovo postihnutí 
                                                              žiaci zrakovo postihnutí 

d/ chýbanie pracovnej motivácie ako dôsledok nezáujmu o učenie /nie ako dôsledok  
                                                      nedostatočných rozumových schopností/ 

e/ hyperaktivita dieťaťa:  s poruchou pozornosti – ADHD 
                                         bez poruchy pozornosti – ADD 
  
Prístup k deťom s poruchami učenia 

Pri výchove používame rôzne metódy – od pochvál až k rôznym formám trestov. Je ťažké 
určiť, ktoré sú správne a účinné a v ktorých situáciách. Dôležitú úlohu zohráva vek, duševná 
vyspelosť, vzťah dieťaťa k dospelému a pod. Mnohotvárnosť vonkajších a vnútorných 
podmienok vytvára celý rad príčin, ktoré vedú k rôznym prejavom v správaní dieťaťa. Aby 
sme mohli pochopiť reakcie dieťaťa, vcítiť sa do jeho problémov, pokúsime sa rozobrať 
príčiny, ovplyvňujúce ľudské správanie z hľadiska: 



1. Základných potrieb človeka a ich uspokojovania 
2. Náročných životných situácií a spôsobov ich riešenia 
3. Modifikácia /zmeny/ správania 

1. Potreby a ich uspokojovanie  

Potreby sú vnútornými motivačnými dispozíciami jedinca a do značnej miery určujú jeho 
správanie. 
Najčastejšie sa delia na – primárne potreby 

                                - sekundárne potreby   
Primárne potreby sú:  potreba nasýtenia a tekutín 
                                    dostatok priestoru 
                                    potreba svetla 
                                    potreba čistého vzduchu.... 
Sú to vlastne potreby biologické, ktoré sú mnohokrát podceňované. U detí s nezrelým 
nervovým systémom zohrávajú tieto potreby významnú úlohu - hladné dieťa sa sústredí 
predovšetkým na to, že má hlad a preto mu uniká priebeh výuky /vydýchaná miestnosť.../; 
nedostatok priestoru človeka obmedzuje, pôsobí stiesňujúcim dojmom. Čím mladšie dieťa, 
tým väčšia potreba pohybu. Pohyb je prirodzený stav, zatiaľ čo kľud unavuje, sedenie bez 
pohnutia deti vyčerpáva, Nie je preto paradoxom, že unavené dieťa sa vrtí, že je v triede hluk. 
Deti iba nemajú energiu na to, aby ticho sedeli a naďalej sa sústredili. S dozrievaním NS, 
s pribúdajúcim vekom dieťa dokáže stále viac ovplyvňovať uspokojovanie svojich 
biologických potrieb. U mladších detí /a detí s ADHD/ musí tieto potreby kontrolovať učiteľ. 
   
Sekundárne potreby:   kognitívne 
                                     sociálne 
                                     potreba úspechu     
   
Kognitívne – poznávacie potreby  sa prejavujú  túžbou dieťaťa vnímať, získavať poznatky 
rozličnými spôsobmi nielen počúvaním alebo čítaním, ale najmä riešením problémov 
a manipuláciou /činnosťou rúk/. 
Súčasné školstvo dáva prednosť verbálnej oblasti, zameriava sa na pamäťové osvojovanie 
a reprodukciu. Špecifické poruchy učenia bývajú často spojené s ťažkosťami v rečovej 
oblasti. Dieťa s poruchou chápania reči nie je schopné rozumieť presne inštrukciám, stráca 
súvislosť pri dlhšom výklade /ako keby počúvalo cudziu reč/. Preto aj pri veľmi dobre 
pripravenej hodine vedenej ako monológ učiteľa /alebo dialóg so žiakmi/ sa môže zdať, že 
tieto deti nič nebaví, nič nechcú robiť, akoby im potreba niečo spoznávať, učiť sa, práve 
chýbala. Nie je to celkom tak. Je potrebné tieto deti podnecovať, nie však slovne, spôsobom, 
ktorý im robí problémy, ale riešením praktických úloh, spojených s manipuláciou, kreslením, 
s použitím obrázkových encyklopédií a pod. Proces hľadania, objavovania a riešenia 
problémov je pre život dieťaťa, jeho pracovné uplatnenie dôležitejší, ako formálne  osvojené 
poznatky. 

Sociálne potreby – zahŕňajú  potrebu citového zázemia, bezpečia, pozitívneho vzťahu. Pocit 
bezpečia je dôležitý pre každého. Dieťa s poruchou učenia je sprevádzané /doma aj v škole/ 
neustále nezdarmi, výčitkami, karhaním a trestami. Má často pocit ohrozenia, domnieva sa, že 



ho nikto nemá rád, hľadá cesty, ako získať priazeň dospelých  /možností je viac – od 
žiadúcich= pomoc, po nežiadúce = vtieranie sa, žalovanie.../ 
Rodičia aj učitelia by mali poskytnúť pocit bezpečia, ktorý nie je podmienený dobrými 
výsledkami v učení /vety typu: „Nebudem ťa mať rád, ak budeš tak škaredo písať...“ sú 
citovým vydieraním/. Cit nie je možné podmieňovať dobrými výsledkami, splnením pre dieťa 
nesplniteľných úloh. 
Uspokojenie sociálnych potrieb vyžaduje priateľskú, kooperatívnu atmosféru v triede. Čím je 
kolektív mladší, tým väčší význam má pre žiaka hodnotenie učiteľa. Jednotlivec i trieda 
preberajú hodnotenie učiteľa. Ak je dieťa /napr. aj pre nediagnostikovanú dyslexiu/ označené 
ako lenivé a hlúpe, preberá toto hodnotenie nielen celá trieda, ale aj samotné dieťa je 
zmanipulované k prevzatiu tejto roly, vytvára sa pocit menejcennosti. Potreba byť súčasťou 
triedy, byť medzi kamarátmi nie je uspokojená. Jedno dieťa môže reagovať uzatváraním sa 
do seba, druhé sa snaží upútať na seba pozornosť vyťahovaním sa, klamstvom, prevzatím roly 
triedneho šaša. 

Potreba úspechu – prestíže je silným hnacím motorom. V prvých rokoch dávajú dieťaťu 
informáciu o úspechu rodičia. Postupne dochádza ku konfrontácii s vrstovníkmi, ktorá nemusí 
byť priaznivá. Školská klasifikácia toto rozvrstvenie na úspešných a neúspešných ešte 
podporuje /dieťa rado opakuje činnosti, v ktorých je úspešné, vyhýba sa tomu, v čom je 
neúspešné a nie každé dieťa je schopné pri neúspechu zmobilizovať svoje sily a prekonať 
prekážky – vymáhame však sľuby, že sa bude viac učiť, čítať... dieťa s pribúdajúcim vekom 
bude hľadať vesty, ako sa vyhnúť úlohám a činnostiam, v ktorých očakáva neúspech/. 
Deti s poruchami učenia je nutné viesť tak, aby mali možnosť zažívať úspech. Nemusí to byť 
len oblasť učenia, ale napr. šport, manuálna práca, pomoc kamarátom.. Vo výchovno-
vzdelávacom procese dávame úlohy, ktoré je dieťa schopné plniť, náročnejšie úlohy delíme 
na menšie kroky. Ak sa totiž dieťaťu nepodarí  zažiť úspech v pozitívnych aktivitách, bude ho 
vyhľadávať v akýchkoľvek negatívnych činnostiach /v partii , kde ku obdivu stačia vulgárne 
slová/. 
U úspešných žiakov občasný neúspech môže byť impulzom k väčšej snahe, k lepšiemu 
výkonu. U žiakov s poruchami učenia, ktoré neúspech zažívajú často a dlhodobo je tomu 
naopak. Zlé známky, poznámky sa opakujú. Stávajú sa bežné, žiak sa stotožní s rolou 
neúspešného žiaka a preberá s tým súvisiaci celý  komplex prejavov a návykov. V snahe 
vyhnúť sa neúspechu nerobí nič. Ak nič nerobí, nič sa nenaučí a nemôže byť pochválený. 
Klesá jeho sebavedomie a úroveň ašpirácie. 
Učiteľ by  nemal zdôrazňovať neúspech žiaka, mal by preferovať pozitívne hodnotenie 
vykonanej práce, formovať reálne sebahodnotenie žiaka a primeranú úroveň ašpirácie. 
Represívne postupy môžu viesť k celému mechanizmu negatívnych reakcií. 

2. Náročné životné situácie a ich riešenie 

Kumulovanie vzdelávacích a výchovných problémov vedie často do zložitých situácií a takéto 
deti bez pomoci učiteľa a rodičov nie sú schopné ich riešiť. Čím je situácia náročnejšia, čím 
ďalej trvá tlak na dieťa, tým menej je ono schopné sebaovládať sa. Na nahromadené 
problémy reaguje: 



- slovnou agresivitou /nadáva spolužiakom, je drzý voči učiteľom.../ 
- fyzickou agresivitou /ničenie vecí, napádanie spolužiakov.../ 
- únikom /do choroby, psychosomatické ťažkosti, do vlastného sveta fantázie/ 
- kompenzáciou /v inej činnosti, často negatívnej, v nej nachádza uspokojenie/ 
- racionalizáciou /hľadá dôvody, prečo nezvláda/ 
- regresom /prejaví sa zostupom na nižšiu vekovú úroveň/ 

U detí s poruchami učenia s často prežívaným pocitom neúspechu to môžu byť reakcie, 
ktorými sa organizmus bráni proti preťaženiu a zrúteniu. 

Je potrebné si vždy položiť otázku – čo asi bolo príčinou nevhodného správania? 

2. Problémy v oblasti správania /negatívne prejavy/: zahŕňajú veľmi širokú oblasť – od 
priestupkov proti školskému poriadku až  k závažným asociálnym prejavom. Patria sem: 

     -  hostilita /nepriateľstvo/ 
     -  osamelosť, plachosť 
     -  strach zo školy /školská fóbia 
     -  vulgarizmy 
     -  upútavanie pozornosti 
     -  boj o moc 
     -  stavanie vlastnej neschopnosti na obdiv 
     -  klamstvá 
     -  narušené sociálne interakcie v triede, vzťahy medzi žiakmi 
     -  úteky 
     -  túlanie 
     -  záškoláctvo     
     -  šírenie poplašných správ 
     -  drogová závislosť 
     -  gamblerstvo 
     -  poruchy správania, ktoré sa môžu  objaviť pri nesprávnom vedení dieťaťa    
        s poruchami  učenia 
    

Príčiny problémového správania 

1. poškodenie mozgu – organicita 
2. osobnostné /geneticky dané/ vlastnosti osobnosti žiaka 
3. typ výchovy v rodine 
4. školské situácie 
5. preceňovanie možností postavenia TU – je chybou, ak sa píšu žiakom poznámky typu 

– žiak vyrušoval na hodine a zabával spolužiakov. TU nemôže efektívne vyriešiť tento 
problém, je to plne v kompetencii príslušného vyučujúceho. TU nemá inú možnosť len 
dohovoriť žiakovi, ale efekt je skoro žiadny 



6. nejednotnosť požiadaviek 
7. nepoznanie klímy triedy, interakčných vzťahov v triede, ktorí žiaci sú vodcami, ktorí 

zamietaní a izolovaní 
8. rozdielnosť v oslovovaní žiakov – žiaci triedy sú veľmi citliví na oslovenie a rozdiely 

v oslovení vnímajú ako diferenciáciu medzi žiakmi, negatívny vplyv na utváranie 
vzťahu žiak-učiteľ 

Odporúčania pre školskú prácu 

1. uplatňovanie sebainštrukčných metód /napr. impulzívni žiaci si sami dávajú inštrukcie 
aby pracovali pomaly, odpovede si vopred premysleli, vyjadrovali následnosť 
jednotlivých krokov pri plnení úloh/ 

2. dávajme diferencované úlohy 
3. využívajme stratégiu prehľadávania – žiaci správne riešenie vyhľadávajú a kontrolujú 
4. zakomponujme prácu v pároch – využitie v triede, kde sú žiaci s nerovnomerným 

pracovným tempom alebo žiaci, ktorí príliš dlho zotrvávajú na niektorých úlohách 
5. na 1. stupni  zoskupujme žiakov vo vnútri triedy – tzn. rozdeľme triedu na 

výkonnostne odlišné skupiny, čo nám umožní riadiť vyučovanie tak, aby tempo učenia 
čo najviac vyhovovalo samotným žiakom. Tento spôsob výučby nám dáva možnosť, 
využívať v oboch skupinách  rôzne vyučovacie metódy, učebné materiály – potom 
efekt osvojovania si učiva je lepší 

6. stanovme nutné pravidlá správania sa. Už v 1. ročníku  naučme žiakov základným 
pravidlám a dbajme na ich dodržiavanie: Keď zazvoní, vojdem do triedy a čakám na  

                                                                        učiteľa. 
                                                                        Sedím vo svojej lavici.  
                                                                        Nebijem sa a som k svojim spolužiakom  
                                                                        kamarátsky. 
                                                                        Keď niekto hovorí, ja počúvam. 
                                                                        Nebehám po chodbách.    
7. prístup k žiakom nemá byť príliš tvrdý ani príliš benevolentný; ak sme tvrdí –  

používame donucovacie prostriedky – vyvoláva to u žiakov nežiadúce reakcie, 
agresivitu, nespravodlivosť a pod. 

8. nekritizujme žiakov – keď s nimi komunikujeme tak skôr popisným ako posudzujúcim   
jazykom, napr. „dnes sa ti nedarilo“ a nie „si lajdák“. Deti sú na to veľmi citlivé. 

9. chráňme záujmy žiakov- ochotu vždy pomôcť a poradiť si žiaci vysoko vážia 
10. sledujme, či sa u žiakov nevytvára mechanizmus upútavania pozornosti. Ak žiak 

nedosiahne pozornosť a uznanie spolupracujúcim správaním, snaží sa ho získať 
nesprávnym – postup: ignorácia; ale pozornosť venovať a pochváliť, keď sa správa 
primerane 

11. používajme dobre mienený dialóg, ten žiak neodmietne a to ani ten, s ktorým sú 
výchovné problémy 

12. vysvetľujme žiakom, že majú právo na svoj názor /je to typické pre ich vývinové 
obdobie/, ale musia si uvedomiť s kým sa rozprávajú, akú intonáciu použijú, aké 
argumenty si pripravia, akú formu rozhovoru si vyberú 



13. nesnažme sa žiakom vždy organizovať prácu, nedávajme im iba príkazy, zákazy, ale 
nechajme žiakom priestor na spolurozhodovanie o pravidlách správania, motivujme 
ich k aktívnej spolupráci 

14. obohacujme svojich žiakov o prežívanie. Orientáciu na výkon, t.j. presnejšie, 
rýchlejšie a viac nemožno poprieť, ale dôležité je aj to, ako žiaci prežívajú školu 

15. zaveďme  individuálne konzultácie  so žiakmi triedy, nie iba s problémovými. 
Získajme najuvedomelejších žiakov triedy a spolupracujme s nimi pri eliminácii 
nevhodného správania sa problémových žiakov 

16. vypracujme spolu so žiakmi systém riešenia priestupkov žiakov 

Odporúčania pre školskú prácu so žiakmi s ADHD 

1. akceptujme problém 
2.  nedávajme zákazy a príkazy – určime dieťaťu hranice a buďme dôslední, aby ich 

dieťa dodržiavalo 
3. prvoradá zásady výchovy – pozitívny záujem, pochopenie jeho nedostatkov, 

uplatňovanie pochvál a odmien aj za tie najmenšie úspechy a snahu 
4. pokojný, trpezlivý prístup 
5. nové alebo obtiažne úlohy názorne vysvetlime 
6. dávajme jasné pokyny – vždy len jeden, až po splnení úlohy ďalší 
7. prenášajme na žiaka zodpovednosť, tá je pre jeho vývoj dôležitá. Úloha musí byť 

v jeho silách 
8. naučme sa u týchto detí poznať varovné signály ešte skôr než vybuchnú, snažme sa 

tomu vyhnúť tým, že odvrátime jeho pozornosť 
9. ADHD – problém aj v rovesníckych vzťahoch; nech sa hrá s jedným, najviac s 2 

kamarátmi 
10. poskytnime emocionálnu podporu a telesný kontakt, napr. položme ruku na rameno, 

aby cítilo náš záujem a oporu 
11. zaistime vhodné pomôcky,  aby dieťa neodbiehalo 
12. prispôsobme úlohy schopnostiam dieťaťa – menej úloh, viac času 
13. poskytnime priestor na to, aby ukázalo, čo sa mu podarilo 
14. využime farebnosť v odmeňovaní /ružová – skvelý deň, veľmi dobré; žltá – dobrý deň, 

ak sa niečo nepodarilo+ zelená – dnes to celkom išlo+ oranžová – dnes boli určité 
problémy; červená – dne sa vôbec nedarilo/ 

15. poskytnime viac pohybu na odbúranie energie 
16. zabráňme pocitom menejcennosti, neúspechu 
17. vytvorme atmosféru spolupráce – dajme mu možnosť pomáhať, vrátane pochvaly za 

to 
18. nedovoľme, aby sa niečo naučilo zle – ťažšie sa to potom odstraňuje 
19. spolupracujme s rodičmi, starými rodičmi, hlavne v oblasti jednotného dodržiavania 

pravidiel, režimu dňa, prípravy do školy 

Nevyhnutná podmienka pri práci s problémovými žiakmi  –  zmeňme  svoj  vlastný  postoj   
a  vzťah k nim


