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Zvládání agrese u dětí





Agrese

 Je instinktivní projev dětí, rodičů a 
učitelů



Neovlivnitelné zdroje agrese

1) organické poškození mozku 
např. infekce
řešení – medikace

2) neošetřená potřeba bazální jistoty
např. nechtěné dítě
řešení –bazální jistota, příjemné dotyky





Typy agrese
1) vybitá na neživém předmětu

např. slovní vulgarismus spojený s např. 
ránou do stolu

řešení – nereagovat hned, rozebrat situaci později



2) autoagrese
a) stereotypní - např. trhá si vlasy

b) automutilace - např. sebemrzačení

c) kompulzivní – (nuda) např. masturbace

d) impulzivní – (stres) např. poškozování kůže



3) agrese zaměřená na jiného člověka
a) nekontrolovatelný výbuch 

řešení – pevné obětí, zalehnutí včetně slovního 
komentáře

b) promyšlená agrese 
řešení – důsledné prošetření a eliminace agresora 
POZOR na provokovanou oběť a ostrakismus –
vyloučení jedince z kolektivu



Dráždivá agrese
 vyvolává ji neohraničenost situace

např. – za každý špatný přiklad navíc

– dokud se nezlepšíš, budeš….

– zase to děláš, víš, cos za to měl

Vše musí mít začátek a konec.



Jak na to?
Kombinace psychoterapie a psychofarmak

Informovaný pedagog

Chápavý kolektiv

Organizace třídy – správné prostorové 
umístění žáka



Jak vhodně postupovat ?
Prevence – předcházení PCH

- vyžaduje významnou spolupráci rodiče, TU, AP, aj.

Následky krizové – co dělat, když… v přítomnosti

Následky terapeutické – co dělat, když… s odkazem do 
budoucna

- např. DÚ



Možnosti řešení:
Monitorování psychického stavu dítěte– pravidelná komunikace a spolupráce 
škola (TU, AP, VP) a rodič. Učitel by měl být informovaný o „historií“ dítěte.

Empatický přístup ve škole, konzultace s blízkou osobou ve škole  

Podpora poradenského zařízení – SPC, PPP. Možnost krizové intervence!!!

Farmakoterapie, psychoterapie – ambulantní léčba

Hospitalizace??? Zjednodušeně: pokud je pacient v nemoci nebezpečný sobě 
nebo svému okolí.  

Úprava jídelníčku (cukry, energetické nápoje)



Metody práce o hodině/ doma
„Každá emoce, kterou prožíváme je v pořádku. Emoce se nedají zakázat.

Nezpracované a potlačované emoce vytvářejí celkové napětí a spolupodílejí se 
na udržování úzkostných a depresivních poruch

Vyhýbání se emocím vede k nemožnosti si potlačené emoce uvědomit a 
vystavit se jim

Metody – odvádění pozornosti, psaní poznámek, sešit křivd, vytváření 
katastrofických scénářů, aj.



Proč úkol vyvolává agresi
je těžký

je lehký

obsažný,dlouhý

nudný

nedává smysl – práce beze smyslu vždy a u každého vyvolává agresivní 
reakci!!!





PRÁCE S ŽÁKEM S AGRESIVNÍM 
CHOVÁNÍM

Informovanost (literatura, kurzy, IVP,doporučení SPC, lékařské zprávy – psycholog, 
psychiatr, APLA)

Co je cíl? (snížit PCH ze 100 na 60%, pohodové klima ve třídě, které se těší do školy)

 Vizualizace

Strukturované učení

Jasné vymezení pravidel (dosažitelná laťka)

Motivace, odměna 

Individuální přístup aneb zapomeňte na spravedlnost

Netrvat striktně na „klasických učebních metodách a zvycích“

Úzká spolupráce učitel-vychovatel-asistent – jsme tým s rovnocenným postavením



Do jaké míry může žák ovlivnit 
prostředí jinak než agresí?

Umí říci, např. s využitím AAK:

ano/ne

chci něco

odejdi

věnuj se mi

…………JE MU VYHOVĚNO???

AAK - alternativní augmentativní komunikace



KONKRÉTNÍ POSTUPY V HODINĚ
Označení místa (na práci, na čekání, na tašku…)

Dodržení plánu, rozvrhu práce

Vypustit ústní zkoušení (pokud to žák sám nevyžaduje)

Být konkrétnější při zadávání úkolů - NE = jestli máš hotovo dělej si něco v 
pracovním sešitě...ale dělej to a to konkrétně.

Pracovní listy 
• interaktivní – křížkování

•odpovědi na otázky – jasně vymezený prostor na odpovědi

•doplňování slov v textu



Návody práce, pracovní postupy, procesuální schémata, myšlenkové mapy

„Co je psáno, to je dáno!“ smlouva, pravidla, pokyny(kroužek na klíče)

Tajná znamení mezi žákem a učitelem

Náladoměr nebo jiné vizuální sdělení emocí (od toho se odvíjí míra frustrační 
tolerance)

Možnost odejít













VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ
Respektovat vzájemně práci a rozhodnutí učitel-asistent

Nezahlcovat nadměrnými pokyny, vyhýbat se ironii,sarkasmu, frázím, větám s 
dvojím významem, komentování PCH

Direktivním přístupem toho moc nedokážu (okřikování). 

Zvyšovat sebevědomí žáka (vysoký vědomostní potenciál – nesoutěžit s ním)

Dodržovat dohodnutá pravidla

Práce se změnou

Práce se třídou

Potřeba zajistit, při delším PCH dítěte, střídání asistentů. 



ZVLÁDNUTÍ JEDNOHO INCIDENTU
V.P. – vyřešení problému
P.P – převedení 

pozornosti jinam
V.Z. – verbální 

zklidňování
N.Z. – neverbální 

zklidňování 
F – fyzická restrikce
M – mechanická restrikce 
CH – chemická restrikce



Děkuji za pozornost
Mgr. Bc. Martina Brhelová

ředitelka Speciální základní školy

vedoucí pracovník SPC

externí spolupracovník UJEP 

v oblasti speciální pedagogiky


