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Problematika nežádoucího chování 
dětí a mládeže (ať už jej budeme termi
nologicky nazývat jakkoli - v souvis
losti s kázeňskými problémy žáka se 
setkáme s pojmy sociálně-patologické 
jevy, sociální deviace, poruchy chování 
a problémy v chování, výchovné pro
blémy, rizikové chování, ale i s termíny 
nápadné chování, provokující žák atd.) 
patří v pedagogice mezi témata, která se 
řeší prakticky od doby vzniku instituce 
školy. O problémech s udržením kázně 
se zmiňuje např. již Komenský (1849), 
Chlup (1908) i řada dalších historicky 
významných osobností. 

Kázeň v pedagogice představuje je
den z integrálních fragmentů tvořících 
elementární součást edukačního systé
mu a je velmi úzce propojena s vyme
zením nekázně. Ve vyučovacím procesu 
byla vždy jedním ze základních před
pokladů úspěšnosti učících se a učení 
vůbec. Problém jejího porušování pak 
zůstává nadále velmi závažným problé
mem soudobého školství nejen v České 
republice, ale negativně ovlivňuje opti
mální funkčnost národních výchovně
-vzdělávacích systémů celé řady států 
po celém světě. 

Vědeckou monografii Problémo
vé správanie verzus poruchy správania 
u žiakov základných škál, jejímiž autory
jsou Martin Kaleja, Andrea Prečucho-

vá Štefanovičová a Monika Šulovská, 
vydala v roce 2014 Pedagogická fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislavě. 
Tato recenzovaná kniha je zajímavým 
počinem nejen proto, že se vypořádává 
s aktuálními trendy v dané problematice 
a reflektuje současnou terminologii, ale 
zejména proto, že přináší řadu původ
ních zjištění a myšlenek. 

Obsah publikace je pestrý, přitom 
tematicky konzistentní a je rozdělen 
do třech nosných kapitol: 1. Žák základ
ní školy s nevhodným chováním, 2. Men
tální postižení a dispozice k nevhodnému 
chování, 3. Mentální postižení a dispozi
ce k užívání návykových látek. 

Členění publikace naznačuje, že 
monografie se obsahově velmi origi
nálně zaměřuje na dva základní tema
tické okruhy, a to na nevhodné chování 
a na mentální postižení. Ze široké škály 
různých podob nežádoucího chování 
pak staví do popředí čtenářovy pozor
nosti otázky spojené s užíváním návyko
vých látek. 

První kapitola terminologicky uvádí 
základní konceptuální rámce dané pro
blematiky. Popisuje fenomén problémo
vého chování, diferenciálně jej vymezuje 
proti kategorii poruch chování. Dále se 
věnuje různým pohledům na klasifikaci 
poruch chování, včetně popisu konkrét
ních modelů, jejich diagnostice včetně 



konkrétních metod a technik. Autor vše 
vhodně ilustruje na příkladech z praxe, 
což celý text oživuje a čtenáři umožňuje 
se v popisovaných tématech lépe orien
tovat. Závěrečná část kapitoly je věnova
ná sociálnímu vyloučení a jeho vztahu 
ke vzniku nežádoucího chování. Hlav
ním pilířem tohoto textu je prezentace 
původního kvantitativně orientovaného 
empirického šetření. Jeho hodnota ne
spočívá jen v precizní metodologii a prá
ci s daty, jejich interpretaci, ale zejména 
ve formulování závěrů pro speciálněpe
dagogickou praxi. 

Druhá stěžejní část publikace 
propojuje problematiku dvou veli
ce blízkých speciálněpedagogických 
subsystémů - etopedie a psychopedie 
- propojením témat „mentální postiže
ní" a „nevhodné chování". Autorka se
věnuje vymezení mentálního postižení
a specifik žáka s mentální s retarda
cí. Navazuje myšlenkami o kombinaci
mentálního postižení a poruch chová
ní, věnuje se také výskytu a frekvenci
jednotlivých typů nežádoucího cho
vání u těchto žáků, přičemž využívá
odkazů na prevalenční studie. Pro
výchovnou praxi cenná je závěrečná
podkapitola, která se věnuje edukač
ně-terapeutickým přístupům k žákům
s mentálním postižením a čtenáře za-
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ujme konkrétními ukázkami práce 
s daným klientem. 

Závěrečná část textu otevírá obsa
hově velmi zajímavou oblast - problémy 
spojené s užíváním návykových látek 
právě u zmíněných žáků s mentálním 
postižením. Jak autorka této kapitoly 
uvádí, tato forma nežádoucího chování 
je velmi častá (což naznačuje i řada pre
valenčních studií) a je proto nesmírně 
důležité se jí věnovat. Tím spíše, že tato 
cílová skupina (žáků mentálně postiže
ných) z celé řady specifických důvodů 
může patřit mezi skupiny s vyšší mírou 
rizikovosti. Také poslední kapitola je do
plněna daty z původního výzkumného 
šetření, která potvrzují charakter vědec
ké monografie na velmi vysoké úrovni. 

Publikace je informačně velmi hod
notná, bohatá na původní data i kompi
laci dosud publikovaných zjištění. čtená
ři umožňuje celený pohled na vybranou 
oblast velmi spletitého fenoménu nežá
doucího chování žáků v současném (spe
ciálním) školství. Díky multidisciplinár
nímu zpracování je publikace vhodná 
nejen pro pracovníky s dětmi a mládeží 
s poruchami chování nebo s osobami 
s mentálním postižením, ale informace 
z ní využijí jistě všichni (speciální) peda
gogové i širší odborná veřejnost. 
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