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Od prírody sme nedostali ţiadnu chybu,ktorá by sa nemohla stať cnosťou 

a ţiadnu cnosť,ktorá by sa nemohla stať chybou. 

Goethe 

 

 

 

By nature we have not received any imperfection which could not be any 

virtue, and virtue, which could not become an imperfection. 

Goethe 
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ÚVOD 

 

Pred takmer dvadsiatimi rokmi sme si na Katedre liečebnej pedagogiky začali 

uvedomovať potrebu prípravy liečebných pedagógov pre oblasť včasnej 

starostlivosti. Najprv sme ponúkali túto tému len v rámci predmetu liečebná 

pedagogika, neskôr jeden prednáškový semestrálny cyklus, v súčasnosti sú to uţ 

dva semestre v bakalárskom a jeden v magisterskom programe liečebná 

pedagogika. Problematika včasnej intervencie sa rozvíja aj v rámci jednotlivých 

terapeutických disciplín i samotnej rodinnej terapie. 

Aj preto sme pred dvoma rokmi veľmi privítali pozvanie od prof. Dr. Manfreda 

Pretisa (Grác, Rakúsko) do spolupráce v rámci EU projektu Leonardo da Vinci 

PRECIOUS LLP-LDV-TOI 08-0011 (Professional Resources in Early Chilhood 

Intervention: Online Tools and Standards) spolu s ďalšími 11 partnermi z rôznych 

krajín Európy. Spolupráca v projekte nám umoţnila vidieť zariadenia pre včasnú 

starostlivosť v mnohých krajinách, oboznámiť sa so systémami starostlivosti, 

viesť diskusie s odborníkmi na univerzitách i v praxi, získať študijný materiál 

a aktuálne publikácie. Projekt sa končí, ale práca pokračuje. Vznikol internetový 

portál www.precious.at, kde moţno nájsť nielen informácie o tomto projekte, ale 

aj zásobáreň zdrojov odborných textov k relevantným témam. Je tu aj moţnosť 

získať európsky certifikát vo včasnej intervencii. Súbeţne vznikali mnohé 

záverečné i doktorandské  práce, o ktorých sa hovorilo na konferenciách 

a odborných podujatiach. 

Sme jedna z mála krajín, ktorá ešte nemá učebnicu pre včasnú intervenciu. 

Napriek tomu, ţe čas pre tvorbu takéhoto diela  bol veľmi krátky, rozhodli sme sa 

vyuţiť získané poznatky a zostaviť tieto učebné texty. Dúfame, ţe ich budeme 

môcť onedlho doplniť, rozšíriť a predsa len splnia svoje poslanie. Táto učebnica 

vychádza z finančných prostriedkov EU projektu PRECIOUS. 

 

Ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí boli vo veľmi krátkom čase ochotní  

načierať zo svojich skúsenosti a poznania a písať tak, aby študenti dostali 

základný študijný materiál o včasnej intervecii orientovanej na rodinu. 

 
September 2010                                             Prof. PhDr. Marta Horňáková PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.precious.at/


 7 

INTRODUCTION 

 

Its been almost 20 years since we started to realize the need of preparation of 

therapeutical  pedagogues in the area of early childhood intervention. We began 

by offering this theme only in relation to the field of curative pedagogy. Later we 

offered one semestral cycle, but nowadays its two semestral cycles in the bachelor 

program and one in the masters program in the therapeutical  pedagogic. The area 

of early childhood intervention is developing also in the frame of individual 

therapeutical disciplines and also the family therapy itself.  

Therefore we appreciated the invitation from Prof. Manfred Pretis (Graz, Austria), 

two years ago for the cooperation in the EU project Leonardo da Vinci 

PRECIOUS LLP-LDV- TOI 08-0011 (Professional Recourses in Early Childhood 

Intervention:Online Tools and standards) together with 11 partners from different 

countries in Europe. The cooperation in this project helped us to see institutions 

for early childhood intervention in many countries, to get to know the systems of 

treatment and care, participate in discussion with the specialists and professionals 

in the University level and also in the daily work. It also enabled us the 

opportunity to get study materials and publications. The project is almost over, but 

the work is going to be continued. The Internet portal can be found at 

www.precious.at , where you have access to not only information about this 

project but also a repository for resources on relevant subjects. There is also an 

opportunity to get the European certificate in early childhood intervention. Several 

thesis and doctorate research works were established, which were published on 

conferences and professional meetings.  

We are one of the countries which still doesn't have a textbook for early 

intervention. Despite the time for creating such piece of work being very short, we 

decided to use the obtained knowledge in order to produce this textbook.We hope, 

that we can add to it and expand it over time with the aim of fulfilling its goal. 

This text book has been funded by financial resources of the EU project 

PRECIOUS.  

 

I thank all the co-workers, whom have drawn on their own experiences and 

knowledge, and contributed such that the students are able to have access to the 

required basic studying material regarding early family oriented intervention.   

 

September 2010                                           Prof. PhDr. Marta Horňáková PhD.  

 

 

 

 

http://www.precious.at/
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1 VČASNÁ INTERVENCIA  

Marta Horňáková
1
 

 

Z histórie 

Včasná intervencia (diagnostika, rehabilitácia, poradenstvo a terapia) 

predstavuje relatívne samostatnú oblasť starostlivosti o deti s poruchami 

vývinu od narodenia do troch, resp. aţ do šiestich rokov (do zaškolenia), 

ako aj o ich rodiny. V Európe bola etablovaná v 70. rokoch 20. storočia 

a odvtedy v zahraničí prešla dynamickým vývinom. Samozrejme, 

existovala uţ predtým. Podľa Specka (2010) uţ v roku 1820 predloţil 

jeden učiteľ v meste Leitz koncept pre rozvíjanie 3-6 ročných detí 

s mentálnym postihnutím. On sám sa podieľal na vzniku prvého 

pracoviska pre včasnú intervenciu v Nemecku, na organizácii prvého 

kongresu k tejto problematike (konal sa v r. 1979 v Štutgarte), bol 

zakladateľom odborného Spolku pre interdisciplinárnu včasnú 

starostlivosť v.Nemecku (VIFF) a.vydával odborný časopis Früförderung 

interdisziplinär. 

V r. 1992 Rada Európy odporučila  svojim členským štátom, aby uznali 

potrebu včasnej starostlivosti a urobili potrebné kroky na zabezpečenie 

časnej diagnostiky a poskytovanie potrebného podporného súboru sluţieb. 

Väčšina krajín to aj urobila. U nás zatiaľ sa tak nestalo. Národný program 

starostlivosti o deti a mládeţ v Slovenskej republike na roky 2008-2015 sa 

konštatuje (s.3), ţe „na podporu komunitnej starostlivosti o matku a dieťa 

doteraz nebol u nás prijatý osobitný program“. Ako úlohu ukladá 

zabezpečenie evidencie detí s poškodeniami a narušeným vývinom 

a zabezpečenie mobilnej starostlivosti o marginalizované rómske matky 

a deti. O ostatných  znevýhodnených deťoch a ich rodinách sa v Národnom 

programe nehovorí. V marci 2010 podpísala vláda Dohovor o právach ľudí 

so zdravotným postihnutím (OSN, 2007) (pozri Príloha 1). Tu sa hovorí aj  

                                                      
1
 HORŇÁKOVÁ, M. Včasná intervencia. In HORŇÁKOVÁ, M. (ed.) Včasná 

intervencia orientovaná na rodinu. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 

8-17. (AH=0,54, 19.396. pozn.)  
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o zabezpečení práva na rovnosť príleţitostí, nezávislosť, právo na 

komplexnú habilitáciu a rehabilitáciu. Ratifikovanie je dobrým krokom,  

ale veľa nemení. Aj v iných vyspelých krajinách trvá roky, kým sa pripraví 

legislatíva a kým sa v praxi naozaj uplatní. Zdá sa, ţe naše správne orgány 

prijatím Koncepcie špeciálnopedagogického poradenstva povaţujú riešenie 

včasnej starostlivosti za dostatočné. V skutočnosti tieto svojim 

personálnym vybavením a zameraním nijako nemôţu naplniť  (pozri 

Príloha 2) vo vzťahu ku všetkým  cieľovým skupinám ani minimálne 

potreby  spojené s poskytovaním modernej včasnej starostlivosti.  

 Na kongrese v Gere profesor Speck (2010) spomínal na začiatky i vývin 

včasnej starostlivosti. Ako málokto veril, ţe tak interdisciplinárne 

postavený model starostlivosti bude mať budúcnosť. Tieţ „negatívne“ 

hodnotil, ţe v 80. rokoch bolo dôvodom pre pomoc najmä samotné 

„poškodenie dieťaťa“. Vychádzalo sa z diagnózy. V súčasnosti ide 

predovšetkým o podporu kompetentnosti znevýhodneného dieťaťa. Hovorí 

o tom aj trend v ponuke sluţieb. Podľa výskumu v r. 2001, tvorilo cieľovú 

skupinu včasnej intervencie v Nemecku: 

 40% detí s poruchou vývinu (zaostávanie, nápadnosti, parciálne 

poruchy)  

  20% detí  s postihnutím (mentálnym, zmyslovým, telesným) 

 19%  detí so psychosociálnymi poruchami (neurotické poruchy, 

poruchy pripútania, disociálne poruchy),   

 stále pribúda detí s poruchami reči a koordinácie (17-18 %)  a tieţ 

so školskou nezrelosťou.  

Podobné zistenia uvádza Sohns (2010, s. 146-147) – najpočetnejšiu 

klientelu tvoria detí so zaostávaním vo vývine s nejasnou etiológiou, často 

v dôsledku sociálnych pomerov, tzv. deti „šedej zóny“. Bez včasnej 

pomoci prerastajú ich ťaţkosti do porúch učenia, pozornosti a správania 

v školskom veku.  

Od 90. rokov min. stor. sa počet detí vyuţívajúcich včasnú starostlivosť 

strojnásobil. Pribúdajú najmä deti s ťaţkosťami v dôsledku sociálnych 

problémov (tzv. multiproblémové rodiny). Rehabilitačné ciele ustupujú 

v prospech podporovania reziliencie. Zdôrazňuje sa prevencia, integrácia 
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a celostný prístup. Napriek relatívne dlhej tradícii sa v súčasnosti centrá 

včasnej starostlivosti rozvíjajú velmi rozdielne. V niektorých oblastiach 

Nemecka bijú odborníci na poplach pre narastajúce ťaţkosti 

z financovaním sluţieb a následnou ťaţšou dostupnosťou pre rodičov a ich 

deti. Je to oblasť, ktorá si stále vyţaduje bdelosť a zvýšené úsilie 

odborníkom o dosiahnutie kvality a cieľov  vo včasnej intervencii.  

 

Včasná starostlivosť v Belgicku 

V Belgicku sa včasná intervencia tieţ začala rozvíjať  v rovnakom období. 

Heinen (2010) uviedol, ţe prvé centrum vzniklo v r. 1980. Dôleţitú úlohu 

zohral kongres v r. 1988 a zaloţenie organizácie EURLYAID – 

spoluzakladateľom  bol aj A. Fröhlich, autor mnohých publikácii o včasnej 

starostlivosti. Heinen (2010) zdôraznil prínos Akčného plánu Európskej 

rady, kde je ukotvená potreba včasnej starostlivosti a zdôrazňujú sa jej 

úlohy: rehabilitácia, vzdelávanie rodičov, aby dokázali vychovávať svoje 

dieťa. V Belgicku sa presadzuje inkluzívny prístup. Narastá starostlivosť 

o tzv. multiproblémové rodiny, pribúdajú deti z iných kultúrnych zázemí, 

s novými formami postihnutia, extrémne predčasne narodené deti, 

neuţívané a zanedbávané. Včasná starostlivosť je vykonávaná 

multiprofesionálnym tímom.  Jedno centrum poskytuje sluţby 50.- 60. tisíc 

obyvateľom a má zvyčajne v starostlivosti 50 aţ 200 detí a ich rodín. 

 

Včasná starostlivosť v Španielsku 

V Španielsku sa zaviedla včasná starostlivosť uţ v r. 1970. V súčasnosti 

pokrýva 7 %  detskej populácie. Špecifikom tejto krajiny je, ţe materská 

dovolenka tu trvá len niekoľko týţdňov a potom všetky deti prichádzajú do 

zariadení. Deti s poškodeniami sú prijímané prednostne. Všetky detské 

zariadenia sú prepojené na centrá včasnej starostlivosti, ktoré po zistení 

problému u dieťaťa ponúkajú komplexnú starostlivosť dovtedy, kým je to 

potrebné. Dieťa prichádza na konzultácie a cvičenia spolu s rodičom. 

Väčšina detí v čase školskej dochádzky uţ dobehne zaostávanie a môţe 

byť riadne zaškolená.  
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Začiatky včasnej starostlivosti u nás 

Aj u nás je včasná intervencia legislatívne ukotvená, ale nie je systémovo  

a personálne vybudovaná.  Začala v 90. rokoch Detským centrom pri 

VÚDPaP vybudovaným podľa modelu „Mníchovského Kinderzentra“. 

Dnes máme viaceré kvalitné zariadenia (Harmony), Centrá 

špeciálnopedagogického poradenstva, ambulancie pre včasnú diagnostiku 

a terapiu, ale v porovnaní s modelmi centier pre včasnú intervenciu 

v zahraničí, chýbajú v nich sluţby tímov odborníkov a mobilné formy 

práce. Orientácia je prevaţne na poškodenia a zaškolenie. Nie na moţnosti 

dieťaťa a zdroje zvládania. V aktuálnom zozname  zariadení na internete 

(Príloha 2) sa iba v jednom spomína, ţe ponúkajú aj liečebnopedagogické 

prístupy. Väčšinou ide o poradenské centrá pri špeciálnych školách 

a školských zariadeniach, ktoré sa zameriavajú na detskú klientelu od 3 

rokov aţ do dospelosti podľa svojho zamerania. Zo 71 zariadení 

v zozname len jedenásť ponúkalo starostlivosť od  narodenia (0 rokov). 

Takmer úplne absentujú mobilné formy starostlivosti. 

 

Zameranie včasnej starostlivosti 

Vo včasnej intervencii ide o  praktický koncept pomoci deťom 

s poruchami vývinu a zdravia     a ich rodinám v spojitosti s organizačnými  

oblasťami: 

 klinicko-medicínskej diagnostiky a terapie: zahrňuje okrem 

medicínskej starostlivosti aj sluţby ako logopedická starostlivosť, 

fyzioterapia,  

 včasnej výchovy:  zahrňuje pedagogicko–psychologickú diagnostiku 

a intervenciu podľa potreby rodičov vzhľadom na konkrétnu poruchu 

u dieťaťa a pomenované problémy pri starostlivosti a výchove, 

 sociálnej pedagogiky a sociálnej práce: zahrňuje sociálne 

a problémy jednotlivých členov rodiny  v spolunaţívaní v ich 

vlastnom sociálnom prostredí.  
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Modely včasnej intervencie   

Prvé modely (Kardošová, 2007) moţno nazvať „laickými“. Vyznačovali 

sa orientáciou na diagnostikované zdravotné problémy a zdôraznením 

medicínskych úloh. Rodič bol prijímaný ako „laik“, ako osoba, ktorá 

potrebuje byť informovaná o opatreniach, príkazoch a poţiadavkách na 

starostlivosť o dieťa s postihnutím. Opatrenia mali zmierniť, alebo 

odstrániť jeho nedostatky. Odborníci – autority, stanovili diagnózu, 

z ktorej vychádzala terapia. Od 70. rokov sa včasná diagnostika a terapia 

riadili podľa ko-terapeutického modelu, ktorý aj v súčasnosti ovplyvňuje 

včasnú intervenciu u nás. Dieťa bolo chápané ako subjekt, ktorý sa utvára 

v interakcii s okolím. Úlohou terapie bolo sprostredkovať mu stimulujúce 

podnety a rodič sa stal úzkym spolupracovníkom terapeutov. Dostával 

podporu, výcvik, informácie ako pracovať s dieťaťom. Cieľom bolo 

podporiť výchovné kompetencie rodiča a tak podporiť vývin a zdravie 

dieťaťa. Vychádzalo sa z poznania, ţe kaţdá porucha existuje len 

v systéme rôznych pôsobiacich faktorov, ktoré môţu viesť k jej 

prehlbovaniu a komplikáciám, alebo aj zmierneniu a odstráneniu ťaţkostí. 

Pri rozpoznaní rizík je moţné včasnými opatreniami mnohým problémom 

predísť.  Spravidla k závaţnému zaostávaniu vo vývine dochádza vtedy, ak 

dieťa pre nejakú príčinu nemôţe vstupovať do zmysluplnej interakcie so 

svojím okolím – nemôţe prijať informácie, nevie sa v nich orientovať, 

nemôţe sa k nim dostať pre poruchu motoriky, nemá primeranú odozvu na 

svoju aktivitu z okolia a podobne. 

Stávalo sa to vtedy, ak jeho poškodenie bolo neskoro alebo nesprávne 

diagnostikované, alebo ak vzápätí nenasledovala primeraná odborná 

i domáca starostlivosť. Problémy sa prehlbovali, ak bola slabá dostupnosť 

odborných vyšetrení, nedostatočná komunikácia medzi odborníkmi, dlhé 

čakanie na termíny.  

Tento model veľmi preťaţoval spolunaţívanie v rodine. Emocionálne 

vyčerpával najmä matku, ak sa výsledky dostavovali len pomaly. Trápila 

sa výčitkami: Čo som robila zle? Mali sme viac cvičiť? Nezanedbala som 

zase niečo? Rodič bol spoluzodpovedný za výsledky, ale nemal odborné 
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kompetencie pre vyrovnávanie sa s ťaţkosťami.  Trpeli aj ostatní členovia 

rodiny.  

 

V Nemecku 

V 80. rokoch sa v Nemecku začal uplatňovať tzv. kooperatívny model. Tu 

rodič prestal byť partnerom pre odborníka, bol opäť klientom, ktorý 

vyhľadal sluţby. Porucha vývinu  alebo zdravia dieťaťa je aj tu 

interpretovaná ako systém, kde má prostredie veľký význam. Pozornosť sa 

sústreďuje najmä na dysfunkčné vzťahy, narušenú komunikáciu 

a nerovnováhu v systéme, lebo majú negatívny dopad  na pomoc dieťaťu. 

Preto sa pomoc orientuje na celú rodinu a optimalizáciu jej klímy. Hľadajú 

sa moţnosti zlepšenia tak, aby sa pre všetkých zabezpečila dostatočná 

kvalita ţivota. Včasná intervencia sa chápe ako na proces-orientovaná 

starostlivosť, kde vzťahy sú významnejšie ako metódy. Rodina musí 

byť akceptovaná v jej kultúrnych a sociálnych kontextoch (Kardošová, 

2007). 

Podobný vývin včasnej intervecie  moţno sledovať aj v USA. Hovorková, 

(2006) uviedla, ţe v období do roku 1990 bol pre USA typický prístup 

„orientovaný na dieťa“. Od rodičov sa čakalo, ţe budú  postupovať podľa 

inštrukcií. Odborníci nevenovali ešte pozornosť rodinnej štruktúre,  jej 

silným stránkam, nehodnotili sa jej zdroje alebo spôsob zvládania stresov. 

Po r. 1990  si výskumníci aj praktici začali čoraz viac uvedomovať 

centrálne postavenie rodín v procese ranej intervencie jednak preto, ţe bola  

reálnym miestom pre ţivot a ţe mnohé informácií o  dieťati v rôznych 

kontextoch bez spolupráce s rodinou by jednoducho nebolo moţné získať. 

Zmena postoja našla vyjadrenie v zákone (The Education For All 

Handicapped Children Act Amendments z r.1986), ktorý ukotvil rolu 

rodiny vo vzdelávacom systéme. Tento zákon stanovil, ţe priebeţný 

diagnostický proces musí zahrňovať potreby rodiny v rôznych oblastiach,   

a poradenský systém poskytuje taký druh informácii, o ktorý má rodina 

záujem, prináša podporné programy, pomáha   získať a vyuţívať financie 

a komunitné programy. (Hovorková, 2006, s. 73) 
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Moderný systém včasnej intervencie sa zameriava na vytvorenie 

podmienok pre komplexnú diagnostiku a následnú pomoc v zmysle 

optimalizovania vývinových podmienok a rodinného prostredia. 

V centrách pre včasnú intervenciu sústreďuje rôznych odborníkov, 

koordinuje ich sluţby, vysiela ich do rodín, alebo prizýva ich podľa 

potreby do spolupráce tak, aby boli k dispozícii, keď rodič s dieťaťom 

príde a aby mohli čo najskôr urobiť potrebné vyšetrenia.  Odborníci tvoria 

tím, ktorý spoločne s rodinou hľadá optimálne moţnosti pomoci. Popri 

ambulantnej forme starostlivosti sa častejšie odporúča mobilná forma, 

kedy odborník priamo v rodine bezprostredne pozoruje ţivotné podmienky 

a vyuţíva domácku klímu pri komunikácii s rodičom. Dieťa, ktoré nie je 

unavené cestovaním,  nie je zneistené novým prostredím ambulantného 

zariadenia, nemá narušený reţim, môţe tieţ lepšie spolupracovať pri 

habilitačných a rehabilitačných cvičeniach. Rovnako je ľahšie spolu 

s rodičom hľadať moţnosti, ako zlepšiť niečo v prostredí alebo v celkovej 

starostlivosti. Ďalšou výhodou je, ţe je takto moţné zapojiť do spolupráce 

aj ďalšie osoby –  druhého rodiča, súrodenca, starých rodičov a podobne.  

 

Viedenský model  - princípy 

Velmi dobre to predstavuje tzv. „viedenský model“ včasnej intervencie. 

Podľa Kardošovej (2006, s. 70-72) je postavený na 6. princípoch:   

 dobrovoľnosť - podmienkou spolupráce je záujem a súhlas rodiny; 

 medziodborovosť - práca  kaţdého  liečebného alebo špeciálneho 

pedagóga vo včasnej pomoci je podporená tímom odborníkov, ktorý 

tvoria: pediater, detský psychiater, psychológ so psychoterapeutickým 

výcvikom a sociálna pracovníčka. Na pravideľných mesačných 

interdisciplinárnych poradách sa popri vývine dieťaťa venuje 

pozornosť aj rodinnej dynamike, interakciám v rámci rodiny, 

preţívaniu rodičov a súrodencov, a celkovému sociálnemu zázemiu 

rodiny V prípade potreby  moţno konzultovať aj s inými odborníkmi; 

 celostnosť - pomoc sa nesmeruje výlučne na dieťa so špecifickými 

potrebami, ale na dieťa v rodine, a na rodinu v spoločnosti. 

Odborníčka včasnej pomoci sa snaţí zistiť, čo spôsobuje radosť 
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dieťaťu a ako preţívajú vývinové zaostávanie alebo postihnutie 

dieťaťa členovia rodiny. Citlivým a otvoreným prístupom môţe vycítiť 

aj tie očakávania rodičov, ktoré si oni často ani neuvedomujú alebo 

nepripustia, ale ktoré sa zrkadlia v ich komunikácii s dieťaťom, 

a následne ovplyvňujú situáciu  a tým aj jeho celkový vývin. Rodina je 

vedená k takému spôsobu spoluţitia, ktoré čo najviac vyhovuje 

všetkým jej členom. Partnerský vzťah rodičov a spokojnosť 

súrodencov sú rovnako dôleţité ako vývinové pokroky dieťaťa a jeho 

spokojnosť; 

 orientácia na zdroje – ide o rozpoznanie a vyuţitie schopností 

a moţností zvládania u všetkých zúčastnených. To pomáha zabrániť 

preťaţeniu. Aj odborníci si  musia byť vedomí svojich zdrojov 

a svojich hraníc - odborných i ľudských. Veľkou pomocou je v tomto 

smere supervízia  vedená psychoterapeutom 

 

Reziliencia 

Pri práci s dieťaťom sa  tieţ vychádza z jeho daností a moţností. Pracovný 

plán je postavený na obľúbených aktivitách dieťaťa, aby sa rozvíjanie 

udialo cez radosť z hry a cez záţitok z úspechu. Dbá sa pritom na to, aby 

to nebolo na úkor súrodencov alebo partnerského vzťahu rodičov. Rodičia  

nie sú vyuţívaní ako kooterapeuti pre dieťa. Nie vţdy to prijímajú, lebo 

v snahe o čo najlepšie vývinové pokroky dieťaťa by radi vyskúšali všetky 

existujúce terapie. Viedenský model ich učí, ţe radostné spoluţitie rodiny 

a kvalita vzťahov ponúka pre dieťa najoptimálnejšie podmienky pre 

vývinové pokroky. Je to preto, lebo snaha o nové vývinové pokroky 

dieťaťa, ktorá nie je v súlade so zdrojmi rodiny, pôsobí zaťaţujúco pre 

všetkých členov, vedie k vyťaţeniu a k následnému sklamaniu. Práve 

vďaka včasnej pomoci, ktorá vychádza zo zdrojov celej rodiny, môţe 

rodina viesť plný ţivot. Ak rodičia vedia, ţe sa od nich neočakáva 

maximálna sebaobeta,  majú to trochu ľahšie, lebo nezápasia tak s pocitmi 

viny, ak trochu poľavia a nájdu si čas aj pre seba; 

 emancipácia - rodina je vedená k tomu, aby si sama našla svoju 

ţivotnú cestu. Posilnia sa tým ich vôľové danosti na úrovni osobného 
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ţivota i sociálnej politiky. Emancipácia rodičov a ich detí je dôleţitá 

kvôli zdraviu ich osobnosti, kvôli vyrovnanému a naplnenému 

spoluţitiu v rodine, a tieţ kvôli integrácii do spoločnosti; 

 integrácia - rodičia detí sp zdravotným znevýhodnením sú často 

odkázaní na pomoc okolia. Ich osobné potreby nie vţdy nachádzajú 

pochopenie a podporu. Vedie to k izolácii. Sprevádzanie rodiny v rámci 

včasnej pomoci má zabrániť vyčleneniu zo spoločnosti, a sprevádzať 

ich a viesť k tomu, aby sa naučili formulovať a poţadovať svoje práva  

a vyuţívali moţnosti podieľať sa na ţivote vo svojom okolí. 

Viedenský model ponúka mobilitnú formu včasnej intervencie. Odborníci 

a rodičia sú rovnocennými partnermi. Špecialisti dávajú k dispozícii svoje 

odborné znalosti a rodičia svoje kaţdodenné skúsenosti. Podporujú rodičov 

v ich rolách a kompetenciách, v prirodzenej interakcii s dieťaťom. 

Neformuluje sa prognóza o vývine dieťaťa, hovorí sa o tendenciách, keďţe 

kaţdé dieťa aj s rovnakou diagnózou sa vyvíja inakšie. Interdisciplinárna 

mobilná včasná intervencia sa nevníma ako terapia, aj keď má  

terapeutický efekt. Nezameriava sa výlučne na rozvíjanie schopností 

dieťaťa. Dôleţitým faktorom sú  vzťahy  i ch vplyv na preţívanie a 

vývinové pokroky dieťaťa.  

Odborníci podporujú zmeny v rodine, aby lepšie plnila svoje funkcie. 

Pomáhajú koordinovať vyuţívanie rôznych terapií (fyzioterapia, 

ergoterapia, muzikoterapia, logopédia, psychoterapia a iné). „Viedenský 

model“ je systémovo orientovaný. Dieťa je vnímané ako súčasť rodinného  

systému,  navzájom sa sa neustále vplyvňujú. Optimálne fungovanie 

rodiny je dôleţité tak ako vývinové pokroky dieťaťa.  Kardošová (2006) 

Rodina a dieťa  sú navštevované kaţdý týţdeň doma. Kaţdý pracovník 

musí mať supervízne vedenie.Odborníci sa raz do mesiaca stretávajú 

v centre na porade, kde sa zhodnotí priebeh intervencie a ďalšie moţnosti. 

Prítomný  môţe byť aj rodič. Rodičia tieţ majú raz mesačne stretnutie, kde 

sa deti hrajú a oni si môţu vymieňat skúsenosti a zdieľať sa svoje starosti, 

zhovárať sa na beţné témy.  
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K týmto princípom treba ešte priradiť: 

 princíp prevencie, lebo platí, ţe predchádzať je lepšie ako napravovať. 

V rámci včasnej intervencie sa identifikujú riziká a robia opatrenia, aby 

neprišlo k zhošeniam alebo komplikáciám. Ide najmä o ťaţkosti, ktoré 

súvisia s výchovným prosteredím, s výchovnými štýlmi, s 

prehliadnutím niektorých skutočností, ktoré sa spočiatku javili ako 

bezvýznamné. Opatrenia sa  môţu sa prelínať s rehabilitáciou, alebo 

liečebnou výchovou. Ide o to, aby nechýbalo  poloţenie otázky : Čo 

bude ďalej, ak sa deje toto teraz tu? 

 princíp koordinácie opatrení – ak sa na starostlivosti podieľajú 

odborníci z viacerých rezortov a zariadení je nevyhnutné, aby medzi 

sebou komunikovali a koordinovali vyšetrenia, návštevy, rehabilitáciu, 

cvičenia, poradenstvo a navzájom sa informovali o priebehu 

a výsledkoch. V Nemecku je (Sohns, 2010) nutné v lehote dvoch 

týţdňov od prvého kontaktu s rodičom vypracovať hodnotiacu správu 

a rozhodnúť, či dieťa potrebuje  niektorú formu starostlivosti. 

Pravidelné hodnotenie výsledkov opatrení a následné tímové 

rozhodovanie o postupoch pomáha skvalitniť včasnú starostlivosť. 

 

Modely včasnej intervencie odráţajú  nielen úroveň poznania v danej 

oblasti, ale aj spoločenské postoje, legislatívnu a právnu situáciu. V tomto 

smere je včasná intervencia otvoreným systémom, ktorý sa vyvíja. 

 

Otázky: 
1) Aké máte skúsenosti so včasnou intervenciou? 

2) Pouvaţujte: čo sú silné, čo slabé stránky včasnej intervecie? 

 

Úlohy:        
1) Formulujte argumenty, ktorými by ste mohli presvedčiť rodičov,        

aby vyuţili   ponuky včasnej intervencie! 

2) Skontaktujte sa s niektorým rodičom, ktorý vyuţíva včasnú intervenciu 

a spýtajte sa na jeho skúsenosti a priania! 
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2  DIEŤA SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM  

    V KONTEXTE VÝVINU A ZDRAVIA 

     Marta Horňáková
2
 

 

Pod zdravotným znevýhodnením  rozumieme také dôsledky somatického 

a psychického poškodenia alebo ochorenia dieťaťa, ktoré predstavujú 

bezprostredné alebo potencionálne ohrozenie jeho vývinu a  obmedzujú ho 

v aktivitách a v účasti na ţivote v porovnateľných situáciách  s jeho 

rovesníkmi. Je spojené so zmenami vo vnímaní, s ťaţkosťami pri 

komunikácii, pri pohyboch, ale aj pri beţných činnostiach potrebných pre 

udrţanie ţivota  ako je prijímanie potravy, dýchanie, spánok, pohyb 

v beţnom prostredí. Zdravotné znevýhodnenie je spojené so zvýšenými 

nárokmi na starostlivosť dospelých (ošetrovanie, rehabilitácia, pouţívanie 

pomôcok),  s nutnosťou liečby a s tým spojenými pobytmi v nemocnici, 

návštevami u lekára. Náročných situácií je veľmi veľa aj pri opatere 

zdravého dieťaťa. Je celkom namieste, aby takto znevýhodnené dieťa a 

jeho rodina dostali potrebnú pomoc. 

 

2.1 Podmienky zdravého vývinu 

Nejde len o špeciálne opatrenia, ale aj o zdôraznenie základných 

podmienok pre rozvoj dieťaťa: 

 Dôveryhodný vzťah, bezpečie 

Skutočnosť, ţe dieťa potrebuje dôveryhodný vzťah s konkrétnou osobou je 

dobre známa. Formovaniu tohto vzťahu je ohrozené v prípade rizikového 

tehotenstva. Matka, ktorej jej bolo necitlivo oznámené, ţe jej dieťa je 

choré alebo bude postihnuté, alebo jej chýba opora, odborná pomoc, či 

sociálne zázemie,  je v dlhodobom strese a to nezostáva bez následku na 

vývin dieťaťa. Reaguje na stresové hormóny výraznejšie, lebo jeho 

nervový systém ešte nie je zrelý a nemá moţnosť zorientovať sa v situácii.  

                                                      
2
 HORŇÁKOVÁ, M. Dieťa so zdravotným znevýhodnením v kontexte vývinu 

a zdravia. In HORŇÁKOVÁ, M. (ed.) Včasná intervencia orientovaná na rodinu. 

Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2010, s. 18-48 ((AH=1,63; 58.897, pozn.)  
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Je im vydané napospas. Nejde len o charakter  emocionálneho preţívania, 

ktoré sa prenáša na dieťa a vyvoláva nepohodu, ale o zmeny 

v neuronálnom vybavení dieťaťa. V tomto ranom štádiu sa vytvárajú 

a upevňujú modely správania dieťaťa. Ak sa utvárajú v stresovej situácii, 

neskôr vytvárajú bariéry, ktoré sa javia ako biologická danosť a vyţadujú 

si veľa terapeuticko-výchovných intervencií, aby sa dosiahla zmena. 

(Speck, 2008: 102)  

 

Dotyk 

Prekopová (2009: 44) zdôrazňuje, ţe dieťa preţíva vzťah cez dotyk uţ 

v období pred narodením. Vníma tieţ rytmus, tlkot srdca, dýchanie. Krátko 

po pôrode sa začne rozvíjať vzťah prostredníctvom zrkadlenia – 

intuitívneho reagovania matky na prejavy dieťaťa: „úţasný rozhovor  

lásky, zmyslov, hormónov a empatie“ (ibid.: 45) v okamihoch, keď sa 

matka a dieťa na seba sústredia tvárou v tvár. Ale dieťa so zdravotnými 

problémami spravidla nemá hladký priebeh pôrodu (predčasný pôrod, 

sekcia) a po narodení býva odnesené (kriesené, vyšetrované, ošetrované) 

v sterilnom nemocničnom prostredí. Vrodené zrkadlové neuróny sa 

nemôţu tak dobre vyvíjať (ibid.: 45) a brzdí sa aj vylučovanie opioidov, 

ktoré vyvolávajú pocit šťastia. 

 

Ohrozenia 

Matka vyčerpaná pôrodom, oslabená hormonálnymi zmenami, úzkosťou 

a bolesťou, ktoré sa miešajú  s radosťou z dieťatka, konfrontovaná  často 

s podobnými reakciami okolia, potrebuje čas na zotavenie a vyrovnanie sa 

s novými úlohami. Niekedy je dieťa v inkubátore, alebo napojené na 

hadičky a prístroje, takţe ho ani nemôţe vziať do náručia. V nemocnici je 

zriedka sama a dostatočne v pohode, aby sa mohla uvoľniť a pomaznať 

s dieťaťom. Aj ona sa zotavuje pomalšie.  

 

Pevné objatie 



 20 

Prekopová (2009) v prípade traumatizujúceho pôrodu navrhuje terapiu 

pevným objatím i techniku znovupreţitia pôrodu, ktorá  prináša uvoľnenie  

napätia vpečateného do limbického systému dieťaťa, ktoré oddelené od 

 matky preţívalo úzkosť a uplo sa na veci (svetlo, biela farba) okolo seba. 

Častejšie pouţívanou moţnosťou podpory väzby a bezpečia je nosenie 

dieťaťa v šatke, ktoré spája  vnímanie rytmu pohybov a dýchania 

s blízkosťou matky a pritom poskytuje pevnú oporu telíčku dieťaťa. 

Ďalšou moţnosťou sú masáţe, pravidelné cvičenia, ktoré umoţňujú 

relaxáciu, radosť z dotyku a blízkosti. Zneistenie môţu posilňovať aj 

problémy s kŕmením, spánkom, predráţdené reakcie dieťaťa, keď má 

matka opakovaný pocit, ţe to nezvláda a začne pochybovať o svojich 

schopnostiach. 

 

Kontajnerovanie 

Pöthe (2008: 15) hovorí, ţe matka má prijímať (containment) signály 

dieťaťa a premeniť ich na významy, ktoré naplnia potreby dieťaťa. Ak na 

jeho plač reaguje plačom, na zúfalstvo  zúfalstvom, vedie  to 

k obojstrannému vyčerpaniu. Toto spracovanie signálov dieťaťa ako prvú 

a základnú úlohu matky v ranom vzťahu objavil a popísal Bion v 60. 

rokoch, ktorý videl tento vzťah ako neustálu výmenu dobrých a zlých 

myšlienkových obsahov. Dieťa v nepohode vysiela intenzívne prejavy 

úzkosti, ktoré matka vníma, rozpoznáva a „ukladá u seba“ a premieňa na 

myšlienkové obsahy, ktoré sú uţ pre dieťa bezpečné. Tento psychický 

priestor nazval Bion kontajnerom. Táto transformácia dáva zmysel 

prejavom dieťaťa a vnáša do jeho sveta bezpečie. Spokojné dieťa získa 

energiu na objavovanie. Pöthe (ibid.: 16)  popisuje tri úrovne zlyhania pri 

spracovaní signálov úzkosti u dieťaťa: 

 matka neberie plač a krik dieťaťa ako signály jeho úzkosti. Nevšíma 

si ho. Venuje sa mu hlavne vtedy, keď je pokojné, 

 matka si uvedomuje signály dieťaťa, ale popiera, racionalizuje ich (je 

zdravé, keď kričí, všetky deti kričia), alebo im pripisuje inú príčinu (je  

       hladné, bolí ho bruško), 



 21 

 rozpozná úzkosť dieťaťa ale prijíma ju za svoju, stáva sa úzkostnou, 

depresívnou, v konečnom dôsledku pri vyčerpaní i apatickou, 

ľahostajnou. 

Neuspokojivý raný vzťah medzi dieťaťom a matkou negatívne ovplyvňuje 

jeho zdravie a vývin a má pre dieťa vţdy  dlhodobé  negatívne dôsledky 

(častejšie akútne i chronické poruchy zdravia, zlyhávajúce partnerské 

vzťahy, ťaţkosti vo výchove detí). Ako príklad autor uvádza (ibid.: 13) 

pôsobivý príbeh svojej pacientky, ktorá ho s plačom prišla poprosiť, aby 

jej pomohol stať sa dobrou matkou. Mala pocit, ţe si nevie poradiť so 

svojim dieťaťom. Počiatočnú radosť po narodení dieťaťa vystriedala 

obava, či niečo nerobí zle, začala sa zvýšene kontrolovať  a prestala mať 

radosť z toho, ţe je matkou. Dieťa  neutíšiteľne plakávalo, nechcelo byť 

ani chvíľu samé a v matke narastal pocit zúfalstva. Zistila ţe i pri dojčení 

má pocit hanby a vyhýba sa očnému kontaktu s dieťaťom. Na jej plač často 

reagovala podráţdene, nevedela sa s ňou hrať, vnímala ju ako záťaţ. 

Zápasila s pocitmi viny a nedokázala o tom nikomu povedať. Nakoniec 

vyhľadala na naliehanie manţela odbornú pomoc. Pöthe (2008)  

identifikoval rpíčinu jej  problémov s dieťaťom v jej nevyrovnanosti, ktorá 

mala korene v skúsenostiach z pôvodnej rodine  v konfliktnom vzťahu  

s vlastnou matkou. Porozumenie pozadiu „zlyhania“  v roli matky, jej 

pomohlo nájsť cestu k dcérke. 

Prekopová (2008: 68) vidí toto „veno“  neistoty a narušených vzťahov 

získané v detstve ako príčinu zneistenia v materskej roli. Môţe viesť nielen 

k nízkej sebadôvere, ale aj k z idealizovaniu materstva (moja dieťa  bude  

vţdy šťastné, nestane sa mu to, čo mne), alebo aj vlastná potreba 

„dobehnúť niečo stratené“. Uvádza list jednej matky: „videla som pred 

sebou obraz vrelého, šťastného spojenia s dieťaťom, ktoré bude jemne piť 

z mojho prsu a vďačne ku mne vzhliadať. Teraz však ten chlapec leţí 

v mojom náručí, skoro kaţdú pol hodinu chce piť, ale nepije, len tak si 

cucne. Inak nazaspí. Musím mu byť stále k sluţbám. Cítim sa zneuţitá. 

A ak sa pristihnem, ţe svoje dieťa nenávidím,  idem sa zblázniť z toho 

pocitu.“ Vo vzťahu matka dieťa  spravidla rušivo pôsobí aj  silne 

negatívny záţitok  z pôrodu, dramatické okolnosti, ak  dieťa nie je 
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v poriadku, nedostatok  opory a láskyplného zázemia vo svojej rodine, 

nedostatok informácií o vývoji situácie, ľahostajné a zraňujúce reakcie 

v okolí. 

Pripútanie a jeho poruchy  

Narušený bazálny vzťah sa označuje ako porucha pripútania. Bowlby, 

Aisworthová (podľa Kebzu, 2005: 168) rozlíšili tri základné spôsoby 

pripútania: 

 bezpečné pripútanie, vyznačuje sa  istotou aj v neprítomnosti blízkej  

osoby, kontakt sa rýchlo obnovuje, dieťa rozlišuje blízke a cudzie 

osoby, 

 neisté pripútanie, vyznačuje sa ambivalenciou, keď dieťa vyhľadáva 

kontakt, ale zároveň ho aj odmieta, 

 vyhýbavé, neisté pripútanie, kedy deti zjavne  nehľadajú pri 

opätovnom stretnutí kontakt s dospelým, zostávajú ľahostajné. 

K nim  na základe štúdií (Main, Solomon, 1986, podľa Kebza 2005: 169) 

neskôr navrhli štvrý spôsob: dezorganizovaný, neistý dezorientovaný. 

Tieto deti sa vyznačovali zvláštnym preţívaním vzťahov s tendenciou sa 

priblíţiť k blízkej osobe ale vyhýbať sa očnému kontaktu, pribliţovať sa a 

vzápätí unikať. Jeho výskyt je v beţnej populácii pomerne častý (u 15-20 

% detí). V tzv. rizikových skupinách populácie sa vyskytoval u 40-80 % 

detí.  

Pripútanie sa utvára v prvých mesiacoch ţivota dieťaťa a ako uvádza 

Kotásková (1982, podľa Kebza, 2005: 170) ide o prejav daného 

špecifického vzorca správania (človek má vrodenú potrebu mať vzťah), 

ktorý sa prejavuje od narodenia aţ do konca ţivota. Spôsob pripútania je 

v daných ţivotných podmienkach stabilný. Výskumy (Murray et al. 1996, 

podľa Kebza 2005: 171) preukázali výrazný vzťah medzi charakterom 

vzťahu matka –dieťa a jeho zdravotným stavom. Chudobná interakcia je 

signifikantným faktorom pri vzniku chronických a opakovaných ochorení 

u detí.  

 

Kontinuita skúseností 
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Dieťa potrebuje skúsenosť, ktorá nie je neustále vyvracaná zmenami (napr. 

pri zmene prostredia, opatrovateľskej osoby), aby mohlo spoznať situácie 

a učiť odhadovať, čo sa bude diať (vidí matku, vie ţe dostane jesť, vidí – 

cíti hračku, vie čo bude nasledovať) Tieto jednoduché štruktúry mu 

umoţňujú objavovať súvislosti a porozumieť im. Pretoţe je zorientované a 

vie predpokladať výsledok, môţe plánovať svoje konanie a cielene ho 

zameriavať. Učenie prebieha v rovine mozgovej činnosti.  

  

Rešpektovanie vývinu mozgu 

Utz (2006: 4) charakterizuje prenatálny vývin mozgu ako sebaorganizujúci 

sa proces, ktorý umoţňuje vytvoriť predpoklady pre poznávanie sveta. Uţ 

v 3. týţdni sa začínajú tvoriť neuróny a v 5. mesiaci dosiahnú svoj 

definitívny počet. Funkcionálna štruktúra mozgu je v čase pôrodu celkom 

pripravená. Potom začnú neuróny uplatňovať novú funkciu: učenie. Podľa 

Ostatníkovej (2010: 95) sa neuróny presúvajú v ďalších vývinových 

štádiách do oblasti mozgu, kde prevezmú špecifickú funkciu. Napríklad, 

v tylovom laloku sú neuróny naprogramované na spracovanie zrakových 

vnemov. Neurónov je viac, ako ich človek potrebuje, tie potom zanikajú. 

Aktivácia ich programu má vymedzené obdobie v ţivote človeka. Tento 

jav  sa definuje (Trost, 2010) ako princíp vývinového okna (u 

Montessoriovej – senzibilné fázy), ktorý hovorí o tom, ţe mozog je  

v istých  obdobiach zvlášť citlivý na určitý typ podnetov. Napr. do 8. 

mesiaca sú to hlásky. To znamená, ţe pri nedostatku sluchových podnetov 

do 8. mesiaca má potom ťaţkosť pri ich identifikovaní a osvojení si reči. 

Podobne je to s priestorovým videním, s vytváraním vzťahov 

a emocionálnym ţivotom. Zlé citové rozpoţenie (úzkosť, opustenosť, 

nenechádzanie odozvy na potreby) sťaţujú učenie a aj pri dostatočných 

podnetoch vedú k nevyuţitiu moţností.  

V podstate všetky skúsenosti  sú spojené s emóciami. Sú zakódované 

v somatickom systéme a tvoria emocionálnu „skúsenostnú pamäť“. Pri 

nových podnetoch sa v nich spúšta „alarm“ alebo mobilizácia. Opakované 

negatívne emocie môţu v priebehu ţivota ovplyvňovať drţanie tela, 

svalový tonus a viesť k typickým zdravotným problémom.  
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Princíp plasticity mozgu umoţňuje v prípade poškodenia niektorej jeho 

časti, aby ostatné prevzali jej funkcie a zabezpečili optimálne fungovanie. 

Sú popísané prípady, kedy  takto  nahradili chýbajúcu polovicu mozgu tak 

dokonale, ţe na túto skutočnosť sa prišlo len náhodou pri vyšetrení. 

Princíp hierarchizácie fungovania mozgu  znamená, ţe fylogeneticky 

staršie časti (zadný mozog) sú presnejšie vydifrencované, funkcie s nimi 

spojené sa rozvíjajú rýchlejšie a sú stabilnejšie. Zabezpečujú preţitie –  ide 

o dýchanie, prehĺtanie, mimické reflexy, ale  aj motoriku. Predný mozog je 

zodpovedný za pozornosť, pamäť, procesy učenia, kontrolu. Prefrontálna 

oblasť preberá vekom stále viac ovládania, vplyv limbického systému 

v priebehu ţivota klesá. K diferencovaniu prichádza na základe preţívania 

skúsenosti ako zmysluplnej, uţitočnej, prinášajúcej radosť. Predpokladom  

vyuţívania poznatkov pre konanie je vytvorenie neuronálnej siete. 

Čiastočne sa utvárajú (primárne) na základe genetického vybavenia, tj. 

nezávisle na podnetoch z vonku, ale predovšetkým na základe aferetných 

informácií  získaných v interakcií s vonkajším a vnútorným prostredím.  

Glós zdôraznil (2006), ţe vplyv stimulácie z vonkajšieho prostredia na 

jednotlivé schopnosti (funkcie) mozgu: motoriku, reč, adaptívny i sociálny 

vývin (či citový vývin) je za predpokladu rovnakej intenzity individuálne 

rozdielny. Motorika predstavuje z tohto hľadiska jedinečný systém. Svojím 

vznikom patrí k fylogeneticky najstaršiemu systému.  Program mozgu pre 

motoriku je kódovaný veľmi presne. Existuje názor, ţe je tak zabudovaný, 

ţe vývin vlastne len umoţňuje objavenie jeho foriem v čase. To však 

neznamená, ţe dieťa nemá mať dostatok beţnej, primeranej, pohybovej 

stimulácie z prostredia. Naopak, keď uţ dieťa má vybudované základné 

motorické schopnosti a vhodnou stimuláciou, tréningom môţno rozvíjať 

napríklad rýchlosť, silu, koordináciu a podobne. Tie časti mozgu, ktoré 

zodpovedajú určitej motorickej činnosti sa sa dlhodobým cvičením rozvinú 

výraznejšie. 

V prípade poškodenia mozgu môţu vzniknú patologické vzorce 

motorického správania, ktoré však spravidla obsahujú aj normálne 

pohybové vzorce. V rámci rehabilitácie podľa Bobatha sa posiľnujú práve 

tieto pohyby.  
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Ďalší vývin (reči, sociálny vývin...) dieťaťa podmieňuje kvalita podnetov. 

Vyuţívanie mozgu podporuje rast dendritov a počet synáps (od narodenia 

po 5. rok prichádza k 4- násobnému nárastu). Vo veľkom čelnom laloku  

vzniká v prvých troch rokoch ţivota prebytok neuronálnych spojov, ktoré 

sa podľa vyuţívania potom posilňujú alebo odbúrajú – len jedna tretina 

zostane z nich zachovaná do dospelosti. Plasticita mozgu umoţňuje 

reorganizovať dráhy spojov a vytvárať nové. Moţnosti ale nie sú 

neohraničené. Podľa Ackerta (1979, cit. podľa Utz 2006: 4) masívne 

podnety skôr dieťaťu škodia, lebo nadmerný rast dendritov v dôsledku 

záplavy podnetov môţe viesť k stavu zvýšenej dráţdivosti mozgu, čo sa 

potom prejaví ako poruchy pozornosti a hyperaktivita. Dôleţitejšie neţ 

mnoţstvo podnetov je ich druh a rešpektovanie senzibilných fáz. Mall 

(2005: 15) zdôraznil centrálny význam pohybového spracovania vnemu.  

 

Pohybové spracovanie vnemu 

V Piagetových pojmoch asimilácia a akomodácia sa tieţ odráţa tento 

interaktívny proces prispôsobenia  sa svetu a svojho pôsobenia na okolie. 

Rezonancia, spätná väzba, vnímavá prítomnosť dospelých podporujú 

vývin. Podľa Malla (2005) musia byť tieto procesy v rovnováhe a byť 

podporované vnímavým zaobchádzaním zo strany iných ľudí. Dieťa, ako 

učiaca sa a sociálna bytosť, je odkázané na „zrkladlenie“ a podporovanú 

komunikáciu medzi vnútorným a vonkajším prostredím. U malého dieťaťa 

pôsobí podporne ak sa matka prispôsobí jeho prejavom (symbióza), 

opakuje jeho signály a teší sa z nich. Rovnaké reakcie učia dieťa predvídať 

sociálne správanie a porozumieť mu.  Emocionálne podfarbenie jej 

správania posiľnuje preţívanie bezpečia. 

 

Zrkadlenie 

Zrkadlenie umoţňujú tzv. zrkadliace neuróny, ktoré nedávno objavil 

taliansky neurológ Giacomo Rizzolatti. Umoţňujú pochopiť medziľuské 

správanie a sociálne situácie. Patria k základnej výbave na cestu ţivotom. 

Ak dospelí nedokáţu „byť vnímavo prítomní“, identifikovať správne 

prejavy dieťaťa a zrkadliť ich, prichádza k neuronálnej deprivácii 
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a k ubúdaniu týchto buniek. Zniţujú sa predpoklady dieťaťa pre sociálny 

vývin. Podobné to môţe byť u dieťaťa, ktorého signály sú nevýrazné, 

prichádzajú oneskorene,  a matka reaguje chaoticky, bez kontinuty. Preto  

je tak veľmi dôleţité, aby intervencie vychádzali z moţností dieťaťa a plne 

ho rešpektovali. Potrebné je viac opakovaní, posilnenie stability a bezpečia  

Ťaţkosti v naštartovaní sociálneho vývinu môţu tieţ vzniknúť, ak má 

dieťa problém vnímať správanie svojej matky pre poruchy sluchu a zraku. 

Tu je potrebná včasná diagnostika, vyuţívanie kompenzačných zmyslov 

a pomôcok pre podporu komunikácie. 

 

Skúsenosť z praxe 

Vrabcová, Babčanová, Oblúková (2006: 82) popisujú tento problém u detí 

predčasne narodených: „Nedonosené deti s následnými poruchami 

motoriky sa vyznačujú osobitosťami v sebaregulácii a usmerňovaní 

pozornosti, emocionálnej a motorickej reaktivite. Majú nepravidelný 

rytmus spánku a bdenia, ťaţkosti s prijímaním potravy nespočívajúce 

v intolerancii mlieka, ale v nedostatočnej koordinácii sania, prehĺtania 

a dýchania pri kŕmení, sú zvýšene dráţdivé. Po prepustení z nemocnice, 

kde sú niekoľko týţdňov aţ mesiacov separované od matky, kladú na 

rodičov vysoké nároky. Matky nedonosených detí trpia neistotou, 

pochybnosťami, sklamaním, pocitmi materinského zlyhania, sú v stave 

napätia pre obavy z budúcnosti. Starostlivosť komplikuje nedostatok 

zrozumiteľných signálov, vysielaných do okolia, obmedzená schopnosť 

kontaktovania pre ťaţkosti v posturálnom prispôsobení sa matke 

a nedostatočnú synchronizáciu pohybov dieťaťa s rečou dospelých. Tieto 

rané faktory zvyšujú riziko agresívneho správania v detskom a mladom 

veku. Zvláštnosti v správaní a dysrytmia základných funkcií vedú 

k zvláštnostiam v interakcii rodič - dieťa, k nesprávnym postojom 

a výchovným chybám. Uţ v ranom veku pozorujeme narušenú vzájomnú 

väzbu medzi matkou a dieťaťom. Pri neuspokojenom vzájomnom vzťahu 

narastá riziko vzniku odmietavého postoja rodičov – dieťaťu sa potom 

dostáva málo emocionálnych, zrakových a sluchových podnetov, taktilnej  
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stimulácie a komunikácie. Je ohrozené emočnou a senzorickou 

depriváciou, oneskorovaním psychomotorického vývinu.“ 

 

Rovnováha v záťaţi a uvoľnení 

Dieťa nemôţe byť iba zaplavované podnetmi. Dôleţité je, aby medzi 

záťaţou a uvoľnením bola rovnováha. Neustále zaplavovanie podnetmi 

vyvoláva stres, najmä ak dieťa musí vynakladať veľké úsilie, aby sa 

zorientovalo a pochopilo dianie. Dieťa chronicky vystavené hormónom 

stresu môţe byť veľmi dráţdivé a potom má problém zamerať svoju 

pozornosť, čakať, udrţať kontakt. Alebo naopak,  stane sa pasívnym. 

Terapia sa musí zamerať na vytvorenie modelov konania, ktoré sú 

vyrovnanejšie (povzbudenie, potvrdenie, jasné, jednoznačné interakcie), 

aby sa vôbec rozvíjali kompetencie dieťaťa cielene konať.  

 

Participácia, účasť na ţivote v okolí 

V kaţdom prípade musí mať dieťa moţnosť podieľať sa na 

dianí, spolurozhodovať v sociálnych situáciách, participovať. Táto 

skúsenosť je základom pre objavenie individuálneho významu svojej 

osoby. Hodnota človeka, preţívanie úcty sú základom pre posilnenie 

zdravia. Tu môţe byť rizikovou okolnosťou, ak postoje odborníkov 

a okolia presviedčajú rodičov, ţe majú narušené, poškodené dieťa, nie 

intaktné, zaostalé a pod. Ak rodičia  rezignujú  a prestanú vnímať svoje 

dieťa s úctou, strácajú motiváciu byť dieťaťu k dispozícii a viesť ho. 

Holandský liečebný pedagóg Rink (2005: 58) povaţuje „chýbajúce 

vedomie hodnoty dieťaťa“  za  najzákladnejšiu formu výchovného 

zanedbávania.  Preto mnohí rodičia reagujú hnevom na odborníkov – ak 

vycítia takéto podceňujúce postoje a snaţia sa vytváraním ilúzií 

o moţnostiach dieťaťa  dať mu hodnotu. Ak rodič začne  vnímať dieťa ako  

menejcenné, neschopné, chúďatko, stráca predpoklady ho viesť a stáva sa 

udrţiavateľom bolestného stavu. Aj neuvedomelý postoj odborníkov 

narušuje spoluprácu a oslabuje moţnosti vyuţiť ich odbornú pomoc. 

Hodnota dieťaťa je  je nedotknuteľná, spočíva v tom, ţe je človekom.  
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Význam emócií pre kognitívny vývin 

Základým motorom vývinu dieťaťa teda nie sú techniky stimulácie, a 

vedecky overené programy, ale láskavé vzťahy. Ostatníková (2010: 101) 

to formulovala nasledovne: „Emócie utvárajú mozgové operácie. Mozgové 

štruktúry, zodpovedné za citové preţívanie, sa formujú oveľa skôr neţ 

mozgová kôra, sú našim nástrojom na preţitie“. Cituje Greespana (1997: 

103) podľa ktorého primárnym architektom našich mentálnych schopností 

sú emócie. Chemické zmeny prostredia, v ktorom sa vyvíjajú nervové 

bunky, ovplyvňujú naše preţívanie a správanie omnoho rýchlejšie ako 

chápanie a poznávanie. Kognitívne schopnosti majú pôvod v najranejších 

emocionálnych záţitkoch, lebo tieto ovplyvňujú štruktúru mozgového 

tkaniva (ibid.: 104). Príjemné emócie provokujú záujem a vedú 

k poznávaniu. Neuróny od narodenia pripravené pre učenie potrebujú 

prísun podnetov, aby mohli asociačné okruhy riadne pracovať. Ostatníková 

(ibid.: 104) uvádza, ţe kaţdý senzorický systém je súčasťou duálneho 

kódu, ktorý spája vnímané a katalogizované informácie s pocitmi.  

Emocionálny systém, ktorý sa rozvíja pri uspokojovaní emocionálnych 

potrieb dieťaťa, slúţi ako senzor pre rozvíjanie schopnosti tvoriť úsudky. 

Prvé myšlienky spojené s ľubovoľným predmetom sú vytvárané citmi 

generovanými kategóriami.  

Deti, ktoré majú problém rozvíjať a kontrolovať svoje city, majú problém 

s pozornosťou a diferencovaním podnetov. To ich obmedzuje 

v kognitívnom vývine. Adekvátne vnemy v dobrej citovej klíme vedú 

k rozvoju mozgových štruktúr. 

 

Otázky:  
1) Viete ešte o nejakej dôleţitej podmienke pre zdravý vývin dieťaťa? 

2) Čo sa vám javí ako najväčší problém? 

 

Úlohy:  
1) Urobte si cvičenie pre vnímavú prítomnosť.  

2) Vyhľadajte dieťa a všímajte si ako reaguje, reflektujte jeho správanie. Urobte 

si záznam o tejto skúsenosti. 
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2.2 Zdravotné znevýhodnenie 

Mať zdravotný problém, poruchu, vţdy prináša istý diskomfort, bolesti, 

nutnosť brať lieky, podrobiť sa operácii, rehabilitovať, dodrţiavať diétu 

a pod.. Poruchy zdravia sú veľmi časté a majú mnoho foriem. Aj keď ich 

zvládanie je univerzálnou ľudskou skúsenosťou, človek ich spravidla 

nevníma ako niečo prirodzené a samozrejmé. Narušenie zdravia je 

vnímané negatívne, ako nešťastie, zlý údel, trest a ľudia si dávajú otázku: 

prečo? 

 

Modely chápania zdravia 

Je viacero koncepcií vysvetlenia porúch zdravia : 

 bio-medicínsky model - ľudské telo je organizmus s rôznymi 

funkciami kde sú jednotlivé časti navzájom spojené. Porucha funkcie 

alebo časti orgánu vedie k narušeniu celého systému. Predmetom liečby 

sú symptómy a samotná choroba (nie pacient ako človek).  

 psychologický model povaţuje ochorenie za dôsledok konfliktu medzi 

silami indivídua a vplyvmi z jeho okolia. Existencia základnej poruchy 

môţe byť spätne sledovaná aţ do prvých mesiacov a rokov ţivota 

jedinca, kde v dôsledku nevhodnej starostlivosti vznikol určitý 

nedostatok alebo porucha, ktorých následky sú len čiastočne 

reverzibilné. Aktuálne v médiách prebehla informácia, ţe v Belgicku 

sledovali matky vystavené počas tehotenstva výraznému stresu. 

Ukázala sa vysoká súvislosť so vznikom diabetu u dieťaťa. Schrenker 

(1987: 264) uviedol, ţe dojčatá reagujú na záťaţ podstatne rýchlejšie 

somatickými symptómami, neţ staršie deti, ktoré majú viac 

motorických výrazových prostriedkov a lepšie kontrolujú svoje 

správanie. Ako rizikové faktory  sa aj v etiológii iných 

psychosomatických ochorení u detí sa uvádzajú: rizikové tehotenstvo 

a komplikácie pri pôrode, neobvyklé správanie v novorodeneckom 

období, problémy v rodine, ochorenia rodičov najmä počas tehotenstva 

a v prvom roku ţivota dieťaťa. Podľa Hrnčiara (2002: 11) 

psychosocioekonomický stres, ktorému je vystavená gravidná matka, 

spôsobuje, ţe sa rodia v priemere menšie deti. Tí, ktorí boli uţ pred 
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narodením vystavení hyperkortizolémii zo stresu , majú preddispozíciu 

v dospelosti k tzv. metabolickému syndrómu, ktorý je typický zvýšenou 

reaktivitou hormonálneho systému na stres, čo je hlavným rizikovým 

faktorom pri vzniku srdcovocievnych ochorení. Preto sú predčasne 

narodené deti v dospelosti častejšie postihnuté ochoreniami ako sú 

hypertenzia, obezita, cukrovka. Podľa Mohapla (1992) aj keď 

jednotlivec dospeje k relatívne dobrému prispôsobeniu, stopy prvých 

skúseností zostávajú a spoluvytvárajú to, čo označujeme ako 

individualita, konštitúcia, charakter a to nielen v psychologickom, ale aj 

v biologickom zmysle. Tendencia reagovať v záťaţových situáciách 

ochorením  zostáva. Pri analýze anamnézy pacienta sa za symptómami 

choroby spravidla skrýva určitá disharmónia, kríza, nespokojnosť, 

neschopnosť prijať udalosti, vzťahy, úlohy. Chronické ochorenie akoby 

sa utváralo dlho pred tým, ako pacient navštívi lekára. Bolesť a utrpenie 

sa stáva súčasťou ţivotného štýlu. Prínosom psychologických 

koncepcií bolo  obrátenie pozornosti na nutnosť všímať si emocionálnu 

situáciu pacientov, vytvárať osobné vzťahy medzi nimi a lekármi a 

kontrolovať správanie okolia voči pacientovi a jeho rodine. Namieste je 

pomoc, ktorú poznáme pod slovom „sprevádzanie“. Znamená 

načúvajúcu blízkosť láskavej bytosti, ktorá je pri trpiacich takým 

spôsobom, ktorý pomáha nachádzať orientáciu v situácii a podporuje  

kompetencie  usporiadať svoje záleţitosti.  

 sociologický model choroby vychádza zo skutočnosti, ţe kaţdé 

ochorenie je aj sociálnym javom - môţe byť reakciou na sociálne 

prostredie, vyvoláva spätné reakcie a stáva sa fenoménom, ktorý treba 

pri liečbe brať do úvahy.  

 celostný model nahliada na chorobu zo všetkých rovín. Podľa tohto 

podhľadu definovala zdravie aj WHO - ako stav telesnej, duševnej a 

sociálnej pohody, teda nie len stav neprítomnosti symptómu choroby 

alebo poruchy; 

Komplexnosť liečby a starostlivosti o chorého človeka moţno v tejto 

súvislosti hodnotiť z troch hľadísk, ktoré sa navzájom doplňujú:  

 biologické vyliečenie, dosiahnutie úplného vyliečenia, prípadne 
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dosiahnutie dlhodobej remisie (dočasné vymiznutie prejavov 

choroby), 

 psychologické vyliečenie (choroba prejde do chronického stavu, 

resp.     do invalidity, ale pacient sa s chorobou zmieri, príjme ju ako 

nutnosť, resp. ako určitý obmedzujúci stav, napriek ktorému sa bude 

usilovať o normálny ţivot), 

 sociálne vyliečenie (začlenenie do spoločnosti vďaka komplexnej 

sociálnej a pracovnej habilitácii a rehabilitácii, poskytnutiu 

nevyhnutných zdravotných pomôcok a kompenzácii sociálnych 

dôsledkov zdravotného postihnutia). (Orgonášová, 2009: 6). 

 salutogenetický model zdôrazňuje kontinuálnu jednotu  stavu zdravia 

a choroby. Aj u chorého nachádzame veľa zdravého a naopak 

u človeka, ktorý sa cíti zdravý, môţu byť niektorá skutočnosti, ktoré sú 

celkom choré. Napr. Maslow (2000: 40) povedal, ţe pokiaľ sa človek 

bez symptómov choroby neusiluje o rast a naplnenie v pozitívnom 

zmysle, nie je moţné ho povaţovať za zdravého. Východiskom pre 

tento dynamický pohľad na zdravie boli výskumy o vplyve stresu na 

zdravie v povojnovom období 20. stor. Izraelský vedec Antonovský 

(1923 - 1994) skúmal vplyv stresu na zdravie človeka  a hľadal 

odpoveď na otázku, ako môţe človek napriek nepriaznivým 

okolnostiam zostať zdravý. Vyšetroval ţeny, ktoré prešli utrpením v 

koncentračnom tábore a napriek tomu zostali zdravé. Pribliţne pred 35. 

rokmi publikoval novú teóriu o všeobecných zdrojoch zvládania a v 80. 

rokoch popísal tzv. salutory - faktory zdravia a vyzdvihol význam 

dynamického pocitu dôvery, akejsi schopnosti zorientovať sa 

a disponovať zdrojmi zvládania. Nazval ho zmysel pre koherenciu. 

Osoby, ktoré zvládali ţivotné ťaţkosti a uchovávali si zdravie, mali 

silný zmysel pre koherenciu. Křivohlavý (podľa Kebza, 2005: 97) 

preloţil tento pojem ako zmysel pre integritu. 

 

Salutory 

Antonovský (Lorenz, 2004: 37) faktory, ktoré umoţňujú jednotlivcovi túto 

základnú orientáciu nazval salutormi a popísal ich ako: 
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 zrozumiteľnosť (comprehensibility), - znamená predpoklad triediť, 

subjektívne hodnotiť, rozumieť podnetom a prispôsobovať svoje 

konanie poţiadavkám. Teda – spoznať, definovať problém; 

 zvládnuteľnosť (manageability) - znamená mať predpoklad zvládnuť 

situáciu, konať, ovplyvňovať, kontrolovať, niesť svoje ţivotné role, 

plniť úlohy vo svojom svete; Ide nielen o osobné dispozície, ale aj 

o zdroje pomoci z okolia, o dôveru a sociálne istoty; 

 zmysluplnosť (meanigfulness) – ide o hlbšie, emocionálne  preţívanie  

zmysluplnosti, o schopnosť prijímať situácie ako výzvy, vítané zmeny, 

moţnosti uplatniť kreativitu, naučiť sa niečo nové. Svoj význam tu 

zohráva motivácia, postoje k ťaţkostiam – ich prijímanie ako súčasť 

ţivota. 

 

Aplikácia vo včasnej intervencii 

Vráťme sa k prvému prehľadu koncepcií zdravia a zhrňme prínos 

salutogenetickej koncepcie zdravia pre včasnú intervenciu. Pokiaľ sa bude 

včasná intervencia orientovať podľa biologického modelu – bude sa 

snaţiť podporiť vývin odstraňovaním chorobných symptómov, 

rehabilitáciou narušených funkcií, medicínskou liečbou. Ak sa oprie 

o psychologický model, bude ponúkať zrejme podporu rodičom, 

spracovanie pocitov viny, smútku, sprevádzanie pri prijatí dieťaťa a celej 

situácie, rozvoj osobnostných funkcií. Sociologický model bude zrejme 

uprednostňovať kontrolu a  podporu sociálnych funkcií – ako sociálna 

opora, sociálna pomoc, vedenie k samostatnosti, participácii. Celostný 

model včasnej pomoci ponúkne všetky vyššie vymenované aspekty. 

Salutogenetický koncept naviac: 

 je zameraný na podporu zdravia (salutogenézu, nie patogenézu), 

dôrazňuje plné akceptovanie rodiča, navigáciu rodiny k zdrojom 

zvládania (Slaninová, 2008: 3-7), individuálnu pomoc pri spracovaní 

smútku, záujem o vnútorný svet rodičov (Kardošová, 2008: 7-10), 

 nesústreďuje sa na symptóm, ale na význam symptómu, posilňuje 

kompetencie rodičov rozumieť dieťaťu a nájsť moţnosť podporovať 

ho svojou interakciou, radovať sa z neho, 
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 nezaujíma sa o priebeh poruchy, ale o ţivotný príbeh dieťaťa,  

 základom je prijímanie dieťaťa  aj s jeho problémom a kaţdodennými 

ťaţkosťami. Ťaţkosti sú výzvy, ako príleţitosti pre osobnostný rast 

zúčastnených na pomoci; 

 zdôrazňuje plné akceptovanie dieťaťa s jeho danosťami a terapiou, 

ktorá vychádza z jeho potrieb a vytvára priestor, aby porozumelo 

svetu a mohlo sa aktívne podieľať na dianí okolo seba, 

  podporu  všetkého zdravého v dieťati (zistenie jeho zdrojov zvládania 

a ich podporu, posilnenie  identity a integrity dieťaťa, 

 zdôraznenie hodnôt, pomoc pri objavovaní významov, podpora  

schopnosti orientovať sa, emocionálne preţívanie diania, 

 vytváranie príleţitostí  pre dieťa  a rodinu byť v dianí, rozhodovať, 

experimentovať a tak poskytovať podnety a cvičenia na optimalizáciu 

neurogénnej činnosti. 

Salutogenetický prístup v súlade v súlade s definíciou, ktorú predloţila 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO - World Health Organization), 

zahrňuje rôzne dimenzie zdravotného stavu vrátane telesných duševných a 

sociálnych aspektov. Podľa nej je zdravie ”celkový stav telesnej, duševnej 

a sociálnej pohody” a nie iba neprítomnosť choroby alebo slabosti. 

(Kaplan a kol. 1996: 22).  

 

Zdravotné znevýhodnenie 

Zdravotné znevýhodnenie potom znamená výrazné obmedzenie pri 

dosahovaní zrelosti, rovnováhy a kvality ţivota v rovine 

sebapreţívania, sebarealizácie a ţivotnej perspektívy. Spravidla 

zasahuje viaceré oblasti ţivota (somatickú, osobnostnú, sociálnu, 

výkonnostnú...) a rôznou intenzitou.a jedinečnými dôsledkami pre ţivot 

človeka a jeho blízkych. Na druhej strane, pri prekonávaní rôznych 

prekáţok získava človek jedinečné schopnosti, „benefity“, ktoré ho 

obohacujú a sú prínosom pre jeho okolie.  

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča posudzovať zdravotné 

postihnutie trojdimenzionálne a pouţívať pritom pojmy: 

  „poruchy“ (impairment), ide predovšetkým o zmeny anatomickej 
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štruktúry alebo fyziologických funkcií človeka. (výrazná strata, alebo 

porucha v psychologickej, fyziologickej alebo anatomickej štruktúre 

alebo funkcii), 

 dizabilita, kedy dochádza k obmedzeniu pri vykonávaní určitých 

činností, primeraných veku, osobnostným danostiam a prostrediu 

v dôsledku oslabenia, bariér v dôsledku porúch vnímania a 

komunikácie, parciálnych deficitov vo vnímaní, nedostatku skúseností 

a pod.,  

 handikap ako výrazné obmedzenie pri niektorej činnosti, 

neprekonateľnú bariéru pre účasť znevýhodneného človeka na ţivote 

vo svojom okolí (prekonanie schodov pre vozíčkara, orientácia 

v zmenách prostredia pre nevidiaceho a pod.). 

Samotné  znevýhodnenie, alebo postihnutie (Disability, Behinderung) 

vymedzila WHO ako obmedzenie, ktoré poškodený jednotlivec vníma v 

porovnaní s rovesníkom, alebo iným človekom rovnakého pohlavia a 

kultúrneho zázemia. Je to teda subjektívny jav, a preto nie je moţné 

korektne pouţívať tento pojem na vyjadrenie stavu (postihnutý človek) 

alebo dokonca statusu iného človeka (človek, ktorý nie je intaktný, nie je 

nevzdelávateľný a pod.). Je výsledkom procesov v biologickej, ale aj v 

individuálnej a sociálnej rovine: Človek postihnutie nezískava odrazu, 

ale postupne – stáva sa človekom s postihnutím. Niektorí autori povaţujú 

okolnosti vývinu a výchovy, ako aj sociálne vzťahy a spoločenské 

podmienky pritom za rozhodujúce: “Postihnutie je nevydarené 

zaobchádzanie s odlišnosťou.” (Walthes podľa Ortland 2006: 31). Pretoţe 

“normálne je, byť rôzni”.(Wiezsäcker podľa Ortland 2006: 29). 

 

Otázky:  

1) Ako nahliadate na zdravotné znevýhodnenie vy, ako to súvisí s vašim 

okolím a skúsenosťami? 

2) Ktoré salutory potrebujete posilniť? 

 

Úlohy:  
1) Vypracujte si návrh ako to môţete  dosiahnúť.  

2) Vytvorte dvojice a navzájom si pomáhajte dosiahnuť svoj zámer.  
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2.3 Znevýhodnenie ako proces 

 

Dieťa sa rodí nepripravené pre samostatný ţivot, ale s vybavením pre ďalší 

vývin. Liečebná pedagogika prijala postoj, ţe „kaţdý je kompetentný ţiť 

svoj ţivot a riešiť svoje problémy, ţe kaţdé „bytie“ si zaslúţi úctu. Vývin 

vţdy napreduje podľa svojich zákonitostí. Ale vţdy je moţných veľa 

ohrození, komplikácií, limitov. Váţne poškodenie organizmu alebo 

porucha zdravia u dieťaťa vytvoria špecifické okolnosti pre jeho vývin. 

Dopad nepriaznivých okolností môţe  byť pozitívne ovplyvnený: 

 samotným jednotlivcom (pozitívnejšie je prijímané, ak ide o chlapca, o 

dieťa s priemerným IQ, s dobrým sebaobrazom, so schopnosťou 

kontrolovať svoje konanie, integrovať ťaţkosti do sebakonceptu, s 

dobrou psychomotorikou), 

 sociálnym prostredím a faktormi zvládania (pomáhajú dobré vzťahy v 

rodine, prijatie problému, primerané rozvíjanie schopností, pozitívne 

somatické záţitky, samostatnosť) , 

 spoločenskými postojmi a opatreniami ( ako sú fungujúce systémy 

včasnej pomoci, inklúzia - prijatie odlišnosti ako normy) (Leyendecker, 

Ortland, 2006).  

Poškodenie CNS, zmyslových orgánov, alebo aj závaţné ochorenie 

u malého dieťaťa znamenajú často komunikačnú bariéru a predstavujú 

prekáţku pre dosiahnutie autonómie. Nedostatočné pochopenie signálov, 

snáh a prejavov správania takéhoto dieťaťa prináša riziko narušenia 

interakcie s okolím. V dôsledku neúspešného vstupovania do komunikácie 

dieťaťa stráca záujem, má strach zo zlyhania. Nedostatok skúseností a 

poznatkov, stres z neúspechu, obmedzenia, vedú k vzniku druhotných 

ťaţkostí. Môţe sa na tom podieľať aj neistota rodičov, ktorí nevedia ako 

s dieťaťom komunikovať, hrať sa s ním – môţu ho zanedbávať alebo 

preťaţovať. Ak dieťa začne zaostávať v dôsledku nedostatočnej 

a neúspešnej interakcie s prostredím, je často konfrontované so svojou 

neúspešnosťou. Nedarí sa mu a má preto slabé sebavedomie. Niekedy 

vykazuje známky deprivácie z nedostatku podnetov, alebo neurotické  

prejavy v správaní (poruchy spánku, prijímania potravy, somatizácia). 
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Sebaobraz 

Individuálne spracovanie ţivotnej situácie formuje sebaobraz. Kaţdý 

človek si svoje sociálne JA utvára na základe správania iných – dôleţité sú 

očakávania, podpora, porovnávanie sa s inými, identifikácia s rolami, sila 

potreby byť ako ostatní. Dvaja ľudia s tou istou diagnózou a v tom istom 

prostredí sa spravidla budú vnímať rozdielne ”postihnutí” podľa toho, či 

ich prostredie  prijíma alebo odmieta, dobre alebo zle hodnotí, podporuje 

alebo zanedbáva. Spoločensky akceptovaný človek  sa môţe cítiť zdravšie 

a schopnejšie ako zdravý človek v nepriateľskom a podceňujúcom 

prostredí. Sebaobraz je dôleţitá kategória postihnutia. Človek je 

individuálna jednota, hodnotiaca sociálna bytosť, orientovaná na 

sebauskutočnenie – hľadanie zmyslu. Zlyhávanie v tejto úlohe mu prináša 

existencionálne utrpenie. Toto dobre vyjadruje často pouţívaný pojem 

znevýhodnenie (Handicap, Beeinträchtigung). Znamená predovšetkým 

neúnosnú situáciu, ktorú zakúša človek s poruchou alebo poškodením pri 

primeraných psychosociálnych, telesných, spoločenských, profesijných 

aktivitách v súvislosti s bariérami,  alebo s nemoţnosťou zvládať 

poţiadavky okolia. 

 

Potreba pomoci 

Kaţdý človek potrebuje pomoc  pri vývine a učení, pri realizácii hodnôt 

a pri dosahovaní svojich moţností. Nadmerná pomoc a opatera, ak dospelí 

vytvárajú málo priestoru pre rozhodovanie, pre rozvíjanie  samostatnosti,   

ale tieţ škodí, lebo  vedie  k zníţeniu moţností dieťaťa optimálne sa 

rozvíjať. Ak  niekto okamţite odstraňuje situáciu pravdepodobného 

neúspechu, rieši problém za dieťa, nedovolí mu experimentovať, bráni mu 

získať dostatok skúseností. Aj nadmerná snaha stimulovať dieťa, aby 

dosiahlo svoje maximum, nie je vítaná, lebo spravidla vedie k preťaţeniu, 

únave. Dieťa nemôţe vţdy ísť „naplno“ . Unavené dieťa robí chyby 

a dostáva sa do stresu, cíti, ţe je zdrojom sklamania a nakoniec odmieta 

spolupracovať. Treba sa naučiť rešpektovať jeho moţnosti a limity. 

Dobrým meradlom je jeho radosť a aktivita. Ak sa objaví únava – má 

právo na oddych. To platí aj v odbornej starostlivosti, kde zase môţe byť 
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motívom  preťaţenia snaha vyuţiť čas, ukázať všetko potrebné rodičovi, 

dokázať svoje „zvládanie“ dieťaťa. 

Samotná potreba pomoci je individuálna, nedá sa odvodiť od diagnózy. Na 

jednej strane sa netreba vzdávať, ale na druhej – nie je  dobré drţať sa 

nereálnych očakávaní a predstáv o neobmedzených moţnostiach cvičení.  

Lukasová (1998) hovorí, ţe „je nebezpečné, ak nejaký národ zatvára oči 

pred tým, ţe sa všetko nedá opraviť, ani násilím nie” (ibid., s. 63). 

Povaţuje tieţ za neodpustiteľnú domýšľavosť, ak by sme obmedzili 

pomoc blíţnemu na to, aby sme mu navrhli korektúru toho, čo sa dá 

opraviť a v ostatnom sa prehlásili za nekompetentných.  “Terapeut, ktorý 

sa obmedzí len na korigovateľný úsek, vykonáva síce svoje zamestnanie, 

ale zmýlil si povolanie” (ibid., s. 65). Nie všetky problémy a ťaţkosti je 

moţné a potrebné zo ţivota človeka odstrániť. Dôleţité je, aby sa stali aj 

výzvou a pomáhali mobilizovať sily na ich prekonávanie. I tu treba hľadať 

istý rytmus a rovnováhu – striedanie záťaţe, vypätia s uvoľnením, námahy 

s oddychom, samostatnosti so závislosťou, trápenia s radosťou, 

nespokojnosti so spokojnosťou. „Neopraviteľné“ nesmie byť dôvodom na 

celkové odmietnutie starostlivosti, lebo primeraná podpora vývinu 

umoţňuje udrţiavať optimálny stav. 

 

2.3.1 Znevýhodnenie v dôsledku somatického  poškodenia  a ochorenia 

Pre vznik dôsledkov poškodenia majú význam predovšetkým tri aspekty, 

ktoré definovala WHO v najnovšej MKF (Medzinárodná klasifikácia 

fukčnej schopnosti, dizability a zdravia): 

 

 je prítomné poškodenie telesnej funkcie/štruktúry (Impairment), 

 sú prítomné obmedzenia aktivít (Activity limitation), 

 a je obmedzená účasť na beţnom ţivote (Participation restriction). 

 

Pojmy pouţívané v kontexte zdravia sú v MKF sú definované nasledovne: 

 Telesné funkcie sú fyziologické funkcie telesných systémov (vrátane 

psychologických). Zahŕňajú aj vnímanie, myslenie a sú úzko spojené 

s telesnými štruktúrami. 



 38 

 Telesné štruktúry sú anatomické časti tela ako napríklad orgány, 

končatiny a ich súčasti (komponenty). 

 Poruchy sú chápané ako problémy s telesnými funkciami alebo 

štruktúrami, ako sú napr. závaţná odchýlka, alebo celková strata. 

V biomedicínskom zmysle znamenajú odchýlky od populačnej 

normy, ale nie je to choroba. Môţu byť dočasné, trvalé, progresívne, 

regresívne, občasné, alebo kontinuálne. Poruchy môţu viesť ku 

komplexu ďalších problémov chápaných ako postihnutie. 

 Aktivita je vykonanie úlohy, alebo činnosti. 

 Participácia je zapojenie sa do ţivotnej situácie. 

 Obmedzenia činnosti sú ťaţkosti, ktoré má jednotlivec pri jej 

vykonávaní. 

 Obmedzenie participácie znamená problémy pri zapájaní sa do 

ţivotných situácií, 

 Enviromentálne (ekologické) faktory zahŕňajú fyzické, sociálne 

a vzťahové prostredie človeka tam, kde ţije. 

 

Poškodenie 

Poškodenie (Impaierment, Schädigung) znamená odchýlku od normy, 

ktorá vedie k narušeniu funkcie organizmu, jeho vývinu, prípadne 

organizácie aktivít a to buď v globále alebo len čiastočne. Primárne 

poškodenie alebo funkčná porucha nemusia viesť k trvalým dôsledkom, ak 

sa dieťaťu dostane včasná pomoc, primeraná výchova a terapia a spôsob 

jeho interakcie s prostredím je efektívny a dobre kompenzovaný. Ide o 

poškodenia: 

 zraku, ktoré sa prejavujú v zmene videnia, ide o poškodenie oka, 

očného nervu alebo zrakového centra (napr.: slabozrakosť, 

farbosleposť, poruchy akomodácie, šedý alebo zelený zákal, 

nevyvinuté oko, centrálna slepota), 

 sluchu, ktoré sa prejavujú zníţenou schopnosťou prijať a spracovať 

zvukové signály - poruchy zvukovodu, vnútorného ucha, sluchového 

centra (nedoslýchavosť: strata sluchu 10-40%, ťaţká nedoslýchavosť: 

strata 40-80 %, hluchota: strata 80 a viac), 
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 poškodenie statomotorického aparátu v dôsledku vrodenej chyby, 

obrny, ochorenia svalov, kostí, alebo metabolických porúch, 

 poškodenie rečových orgánov, ktoré sa prejavujú ťaţkosťami pri 

výslovnosti, vo vývine  a funkcii reči, 

 poškodenie organizmu s dôsledkami pre kognitívny vývin 

(metabolické poruchy, ochorenia mozgu, infekcie, intoxikácie, 

genetické poruchy, chromozomálne aberácie), ktoré sa prejavujú v 

zmenenom vnímaní, poruchách pamäte, v ťaţkostiach pri učení a 

konaní. 

Súvislosť medzi poškodeniami a ich následkami nebola doteraz celkom 

objasnená – najmä u detí sú veľké interindividuálne rozdiely v priebehu 

vývinu. 

K primárnym poruchám sa môţu pridruţiť v dôsledku nedostatočnej  

opatery, neskorej alebo nedostatočnej rehabilitácie, málo podnetnej 

výchovy, narušených vzťahov a pod., sekundárne postihnutia v oblasti 

motoriky, vývinu reči, myslenia. Dôsledkom sú ťaţkosti v komunikácii, 

v sebaobsluhe – v socializácii (Schmutzler, 2000: 41). Dopad týchto 

sťaţených okolnosti závisí  aj od prítomnosti pozitívnych, podporných 

faktorov. Leyendecker (podľa Ortland, 2006: 19-22)  v prípade telesného 

poškodenia povaţuje za rizikové okolnosti v individuálnej rodine: 

 včasný nástup poškodenia - môţe ohroziť prijatie a stabilitu vzťahov 

 poškodenie mozgu, prejavy  poškodenia vo výzore a v motorike - 

narušuje sa interakcia, 

 ţenské pohlavie, osudové nešťastie - prichádza k sklamaniu 

očakávaní, 

 skôr ľahšie poškodenie - môţe uniknúť pozornosti a pomoc nie je 

dostatočná, 

 negatívne skúsenosti a nízke sebahodnotenie - vedú k dezintegrácii. 

Pozitívne moţno hodnotiť: 

 neskorší výskyt poškodenia – ak uţ sú vytvorené vzťahy a dieťa je 

prijaté, 

 bez poškodenia mozgu a psychomotorických dopadov, 

 pohlavie muţské, 
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 skôr ťaţšie postihnutie, 

 prijímanie poškodenia ako výzvy zo strany rodičov, 

 pozitívny sebaobraz, akceptovanie. 

Aj pre samotné dieťa je zvládnutie ţivotných úloh, vyrovnávanie sa so 

stresom  i so samotným poškodením celoţivotná úloha –  spravidla si 

vytvára vlastné stratégie, z ktorých jedinečným spôsobom profituje. To, čo 

sa okoliu javí ako problém, to čím je nápadné, rušivé, čo negatívne 

vyčleňuje, je často len dôsledok narušenej interakcie s prostredím a  so 

sebou samým. Pri dobrej starostlivosti a odbornej pomoci moţno 

mnohému predísť, prípadne účinne pomôcť. 

 

Dizability v kontexte poškodenia mozgu       

V prípade poškodenia mozgu počas prenatálneho vývinu, alebo 

perinatálne prichádza ku globálnej poruche vývinu. Typická je: 

 dizabilita vo vnímaní, v dieťa, ktoré má sice nepoškodené receptory 

a dostredivé dráhy, ale mozog je nezrelý, poškodený toxami, úrazom,  

alebo ochorením nedokáţe podnety spracovávať. Dieťa má sťaţené 

reagovať na podnety z prostredia a získavať skúsenosti a v dôsledku 

toho dochádza k zaostávaniu. Mentálne poškodenie  je spravidla 

spojené aj s poruchami zmyslov; 

 dizabilita v sociálnej interakcii, pre ťaţšiu orientáciu môţu byť 

odpovede dieťaťa oneskorené, alebo nevýrazné, ak nie sú 

„zrkadlené“, dieťa sa ich nenaučí zameriavať. Dieťa môţe byť 

apatické, spavé, „dobré“, a tak sa stratí hodne času pre rehabilitáciu. 

Opakom je dráţdivé dieťa, ktoré na najmenší podnet neutíšiteľne 

plače (napr. po intoxikácii alkoholom počas gravidity) a má problém 

diferencovať vnemy a zameriavať pozornosť. Pri dobrom prístupe 

rodičov býva emocionálny svet dieťaťa rozvinutý a bohatý natoľko, 

ţe sú slniečkom pre svoje okolie. U väčších detí môţe byť problém 

zaostávanie vo vývine reči (nízka slová zásoba), poruchy výslovnosti, 

prípadne bezrečovosť, ktoré výrazne sťaţujú dieťaťu dorozumievanie 

sa mimo rodiny. 
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 dizabilita v učení, nepresný input a málo diferencované skúsenosti 

sťaţujú vytváranie neuronálnych máp, ktoré umoţňujú dieťaťu 

zameriavať svoju aktivitu. Potrebujú viac opakovaní a výraznejšie 

podnety. Dôleţité je rešpektovať vyššiu únavnosť, individuálne 

stratégie učenia sa , dbať na radosť a pohodu, lebo pozitívne emócie 

uľahčujú učenie. 

 dizabilita v motorickom vývine, poškodenie motorických centier sa 

prejavuje svalovou hypotóniou, alebo hypertóniou, ktorá môţe prejsť 

do niektorej formy DMO. Dôleţitá je dôsledná rehabilitácia (Vojtová 

metóda, konduktívna terapia, Bobathová metóda a iné). 

 dizabilita v sociálnej inklúzii a uplatnení, deti s poškodením mozgu 

sú deti najťaţšie prijímané sociálnym okolím. Dôleţité je podporovať 

ich samostatnosť, sociálne zručnosti, zvládanie zátaţí. Rovnako 

dôleţité je vytváranie inlukzívneho prostredia a sociálne vyspelého 

spoločenstva. 

Pri závaţnom poškodení zmyslov chýba vţdy dôleţitý komunikačný 

kanál. Zrakom človek prijíma 80-90% informácií. Statický hmotný svet 

môţe preskúmať hmatom, ale veci v pohybe, v diaľke pozná len z opisu 

a ten môţe byť nekompletný a skreslený. Sluchom človek prijíma 

predovšetkým informácie o vzťahoch, emóciách,  zmenách a kvalite. 

Ťaţšie postrehuje súvislosti (najmä ak sa treba dlho sústrediť) a horšie sa 

učí napodobňovaním. Pri dobrej výchove však moţno mnohé 

kompenzovať pomôckami, prístupom a asistenciou, takţe sa nakoniec 

nemusia cítiť postihnutými, ale vedú plnohodnotný ţivot. 

Poškodenia vo vývine reči majú závaţný dopad pre socializáciu 

predovšetkým pre nekompetentné postoje okolia. Ľudia s výbornou 

vyjadrovacou schopnosťou sú povaţovaní aj za inteligentných                   

a schopných a naopak. Škola je pre deti s poruchami reči miestom trápenia 

a aj neskôr majú sťaţené profesijné uplatnenie. Veľmi dôleţité je včasné 

podchytenie týchto detí a logopedická starostlivosť.  
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Ochorenia  

Reakcia rodiny na dieťa s váţnym ochorením je podobná ako reakcia        

na mentálne postihnutie dieťaťa, či na úmrtie niektorého jej člena. Touto 

záťaţou môţu byť rodinné putá oslabené, rodina sa môţe stať ostrovom 

nešťastia, ktorý sa uzatvára pred vonkajším svetom, alebo sa rozpadá.       

V optimálnom prípade však môţe rodina z tejto situácie i profitovať - príde 

k prehodnoteniu hodnôt, k prehĺbeniu vzťahov a k posilneniu súdrţnosti. 

U dojčaťa znamená kaţdé beţné horúčkovité ochorenie regres                     

v dosahovaní vývinových úloh aţ o niekoľko týţdňov. Opakované stavy 

ochorenia znamenajú spomalenie vývinu. Pokiaľ v súvislostí s  chorobou 

príde k výraznému obmedzeniu prísunu informácii (napr. keď dieťa dlho 

leţí v nemennom a málo podnetnom prostredí, keď  nedokáţe sledovať 

dianie okolo seba, lebo je apatické), začne zaostávať v motorike                 

a spomaľuje sa jeho mentálny vývin. Ak počas choroby alebo pobytu         

v nemocnici nie sú uspokojované jeho potreby po bezpečí, po láskavom 

vzťahu, po prijatí a pod., ďalšie  relatívne ireverzibilné poruchy spôsobuje  

psychická deprivácia. Dnes je uţ pomerne známe, ţe u malých detí môţe 

aj samotné náhle a dlhodobé odlúčenie od matky (alebo inej 

opatrovateľskej osoby, ku ktorej má pevný vzťah), spôsobiť  narušenie 

sociálneho vývinu a emocionálne poruchy, dokonca aj mentálne 

postihnutie. Aj preto majú lepšie nemocnice izby pre matky a ich  spoločná 

hospitalizácia  s dieťaťom je vítaná. 

Pokiaľ dieťa vníma svoju situáciu ako stres - trpí bolesťami, úzkosťou, 

prenosom úzkosti a neistoty zo strany preţívania matky a okolia,             

má tendenciu  reagovať somatickými príznakmi (poruchy spánku, 

zaţívania, kŕče..,), ktoré dávajú základ pre vznik psychosomatického 

ochorenia. Somatické príznaky spravidla  upútajú pozornosť opatrovateľa 

a vyvolajú intenzívnejšiu starostlivosť. Častejšie dotyky, láskavé 

privrávanie,  kŕmenie i samotná pozornosť dospelej osoby pomáhajú 

dieťaťu prekonať nepríjemné situácie. Môţu však tieţ podporiť častejšie 

pouţívanie tohto modelu správania. Bolo by však chybou domnievať sa, ţe 

tvrdosť a prehliadanie ”manipulačného” správania dieťaťa, problém 

vyriešia. Dieťa hľadá pomoc a preto ju i má dostať. Jemu predsa nejde 
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o nejaké zneuţívanie starostlivosti opatrovateľa. Je to skôr signál, ţe má 

väčšiu potrebu po blízkosti vo vzťahoch a ţe zrejme mu to uţ i pred 

ochorením  občas chýbalo.   

Malé dieťa nerozumie svojmu telu a nevie lokalizovať zdroj bolesti. 

Podvedome si môţe siahať napr. na boľavé uško, alebo pohybmi noţičiek 

k brušku hľadať úľavu pri kolike. Môţe sa stať, ţe rodič povaţuje choré 

dieťa bez teploty, iba za mrzuté a ”zlé”, prípadne sa všeličo skryje pod 

známe ”idú mu zúbky”. Ak neprichádza pomoc a dieťa trpí, môţe narásť 

jeho úzkosť a nedôvera voči okoliu, ktoré sa aj neskôr stanú pre neho 

typické. 

 

Dizability pri narušenom zdraví 

Podľa Orgonášovej (2009) sa dopad zhoršeného zdravia môţe prejaviť  

v zníţených  schopnostiach – dizabilitách v rôznych rovinách. Pokiaľ ide  

o deti, napr. to môţe byť: 

 dizabilita v správaní sa: v sebauvedomovaní (napr. neuvedomovanie 

si polohy, slabé orientovanie sa v čase a priestore, sťaţené 

prispôsobovanie), v sebaobraze (strata budúcnosti, úzkosť pri 

diskomforte, prerušenie vzťahov aţ izolácia, neschopnosť kontrolovať  

svoje telo, a pod.). Dieťa je v roli pacienta opatrované a chránené, 

preţíva výnimočné situácie v porovnaní s rovesníkmi – má diétu, 

berie lieky, musí leţať, dospelí robia za neho sebaobsluţné úkony 

(umývajú ho, kŕmia), musí byť operované, rehabilitované, 

hospitalizované a pod.. Iný charakter skúseností so svojim telom  

a okolím vedie k inému správaniu. Musí sa tieţ vyrovnávať 

s úzkosťou, trápením svojich blízkych, alebo naopak s nepochopením 

hostilitou; 

 dizabilita v komunikácii: obmedzenie pre porozumenie reči, 

rozprávanie,  počúvanie reči, obmedzenie schopnosti celkového 

videnia – vnímania, detailného videnia, obmedzenia pre hru – môţu 

byť spojené s výrazným somatickým oslabením, úzkostnosťou, 

málopodnetným prostredím, zjednodušenou komunikáciou zo strany 

dospelých; 
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 dizabilita v osobnej starostlivosti: problémy s kontrolou 

vylučovania, v osobnej hygiene, v obliekaní, v stravovaní – dieťa má 

obdobie, kedy sa mu všetko prepáči, kedy prichádza k regresu (vráti 

sa k plienkam), pre oslabenie nie je schopné kontrolovať svoje 

funkcie a pod.;  

 lokomotorická dizabilita: obmedzenia pri pohybe, chôdzi, zdolávaní 

prekáţok, pri premiestňovaní – dieťa si nemôţe obstarať potrebné 

mnoţstvo podnetov pre hru, dostatočne poznávať svoje okolie, je 

odkázané na pozornosť a ochotu iných; 

 dizabilita v telesnej dispozícii: dieťa je oslabené, je vnímané ako 

bezmocné, odkázané na pomoc okolia, alebo v opačnom extréme ako 

lenivé, neschopné, ako príťaţ; 

 dizabilita v obratnosti: obmedzenia pri prispôsobovaní si ţivotného 

prostredia vlastným potrebám, pri kaţdodennej činnosti, 

pri uchopovaní vecí,  drţaní vecí, pri inej manuálnej činnosti,  

pri ovládaní tela, nôh apod., je vnímané ako slabé, neobratné, pomalé, 

neisté, 

 situačná dizabilita: v adaptabilite, v znášanlivosti teploty, 

v znášanlivosti hluku, svetla, chladu, pracovných stresov, pri znášaní 

iných činiteľov ţivotného prostredia, dieťa je únavnejšie, menej 

odolné voči stresu a rušivým vplyvom z okolia, plačlivejšie, 

dráţdivejšie .  

 

Úlohy:  

1) Zopakujte si poznatky z pediatrie a neurológie. Zvoľte si niektorý 

zdravotný, alebo vývinový problém  (napr. leukémia, nádorové 

ochorenie mozgu, Rettov syndróm, Kannerov raný autizmus, 

kvadruparéza, mentálna retardácia.....,),  

2) popíšte pravdepodobnú situáciu dieťaťa a jeho rodiny (aké majú 

ťaţkosti)        a aké  dizability sa môţu objaviť u dieťaťa.  

3) Pomenujte  potrebné opatrenia v rámci včasnej intervencie. Diskutujte 

o nich v skupine. 

 

 



 45 

2.3.3  Znevýhodnenie v dôsledku psychických záťaţí u rodičov 

So psychickým ochorením a poruchami  sú spojené stres, napätia, úzkosti, 

bolesť. V širšom kontexte spravidla  znamenajú sťaţené prispôsobenie 

nárokom okolia, konflikty, zlyhávania v oblasti ţivotosprávy, 

sebarealizácie, vzťahov. Tehotenstvo a rodičovstvo sú preto mimoriadnou 

záťaţou. Je moţné ale aj to, ţe stanú výzvou pre zlepšenie zdravia – 

dávajú nový zmysel,  sú  novým začiatkom, pomáhajú vniesť do ţivota 

poriadok, systém a v tomto zmysle pomôţu mobilizovať sily. V opačnom 

prípade  moţno predpokladať negatívne dôsledky a situáciu dieťaťa, ktoré 

bude potrebovať včasnú odbornú starostlivosť a aj neskôr rôzne formy 

odbornej pomoci. Aj tu však treba zdôrazniť, ţe ak má dieťa oporu           

sú  ťaţkosti aj zdrojom ţivotnej energie – deti, ktoré ţijú v ťaţkých 

podmienkach sú často  neobyčajne silné a môţu v ţivote veľa dosiahnuť. 

Spravidla stačí, ak majú vo svojej blízkosti niekoho, kto o ne stojí a niečo, 

čo dáva ich ţivotu význam. Iné však zďaleka nenaplnia svoje moţnosti, 

ich ţivot je utrpením a stávajú sa ohrozením i pre spoločnosť. 

Psychické ochorenie spravidla vedie k tomu, ţe sa zhoršia: 

 somatické (únavnosť, bolesti, stavy vyčerpania, zlá ţivotospráva, ...) 

 psychické (emocionálne rozladenie, problémy so sústredením, 

úzkostnosť, podráţdenosť, agresívne správanie, zníţené 

sebahodnotenie, obavy, bezmocnosť, sťaţená komunikácia, 

nepredvídateľné zmeny v správaní, apatia...) 

  aj sociálne predpoklady pre rodičovstvo (opakovaná liečba  

znamená zníţenie príjmu, zvýšená chorobnosť a problémy v 

zamestnaní môţu viesť k jeho strate, problémy s udrţaním chodu 

domácnosti, problémy s bývaním, sociálna  vylúčenosť, závislosti, 

narušené vzťahy s najbliţšími a s tým spojený nedostatok sociálnej 

opory...). 

 

Riziká v kontexte psychických porúch a rodičovstva 

U tehotnej ţeny sú váţne psychiatrické ochorenia dôvodom na interupciu 

aţ do 16 týţdňa. Ak však ochorenie alebo poruchy  nebolo 

diagnostikované, alebo nie sú liečené, dieťa sa môţe narodiť.  Je vystavené 
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celej škále nepriaznivých okolností, ktoré vníma prostredníctvom  

stresových hormónov a toxínov (zlá výţiva, nikotín, alkohol, liečivá a iné 

psychoaktívne látky). Po narodení je ohrozené aj v sociálnom a mentálnom 

vývine pre zníţenú schopnosť: 

 radovať sa z dieťaťa a uvedomovať si jeho hodnoty; ktorú by 

premietli do primeranej starostlivosti;   

 prispôsobiť svoj ţivot potrebám dieťaťa (riadne sa stravovať a dojčiť 

dieťa, vzdať sa zábav, zabezpečiť mu pokojný spánok, dodrţiavať 

hygienu) a nájsť si čas aj pre seba a rodinu. 

 rozumieť signálom dieťaťa a primerane na ne odpovedať ( ak dieťa 

často plače, zle papá , podliehajú zúfalstvu, hnevu, majú problém 

spravovať to a zachovať pokoj  a láskavo dieťa upokojiť), 

 vytvárať a udrţiavať vzťahy (matky môţu byť tak vyčerpané, ţe 

nakoniec cítia voči dieťaťu ľahostajnosť aţ nenávisť; pri zníţenej 

reflexii reality prestávajú rozumieť situáciám, cítia sa ohrozené, 

úzkosť môţe provokovať agresívne správanie alebo viesť k panike, 

častá je ambivalencia s emočnými prejavmi od zahŕňania láskou po 

odmietnutie a to v krátkom časovom slede: Tieţ  je moţné nezdravé 

upnutie sa „prisvojenie si„ dieťaťa, ktoré nedostane priestor na vlastné 

túţby a prejavy. 

 kontrolovať svoje konanie – nevedia  narábať s časom, udrţať 

poriadok, zosúladiť viac činností, prispôsobiť im tempo a silu 

pohybov - strácajú sa vo svojich rolách, 

 ochrániť dieťa pred nebezpečím, odhadnúť riziká, volia neprimerané 

tresty (odmietnutie stravy, izolácia, bitie, nedostatok starostlivosti) ai.. 

Dôsledkom je, ţe dieťa sa ťaţko orientuje v poţiadavkách okolia, nemá 

dostatok bezpečia a stráda. Je veľmi dôleţité, aby okolie reagovalo včas 

a hľadalo moţnosti pomoci. Niekedy pomôţe aj zvýšenie sociálnej 

kontroly, poradenstvo v zmysle podpory rodičovských kompetencií,  

inokedy je potrebné nasadenie liekov alebo vyňatie dieťaťa 

z poškodzujúceho prostredia.  

Bez tejto pomoci prochádza spravidla k prebratiu modelov správania 

rodiča (somatizácia, neurotizácia, psychotické poruchy vývinu)  a dieťa sa 
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stáva samo pacientom. Existuje aj moţnosť, ţe deti budú silné a prejdu 

ťaţkosťami obohatené. Spravidla vtedy, ak našli nejaký zmysel pre svoj 

ţivot (napr.,  zachrániť mamu alkoholičku, pomáhať súrodencovi) a mali 

aspoň jedného človeka, ktorý ich podrţal. 

 

2.3.3 Znevýhodnenie sociálne a spoločenské 

Pri nazeraní na znevýhodnenie, či postihnutie ako na sociálno - 

spoločenskú kategóriu ide nielen o formujúci význam sociálnych 

vzťahov, ale aj o okolnosti ako sú vek rodičov, ich spoločenské postavenie, 

úroveň vzdelania. Je známe, ţe sociálne slabšie matky mávajú častejšie 

rizikové tehotenstvo a častejšie deti s poškodeniami. Svoje tu zohráva i 

horšia výţiva, stres, úrazy, chronické ochorenia, zníţené dispozície 

vychovávať, zlé bytové a materiálne podmienky. Časté je i zneuţívanie 

psychoaktívnych látok. U nás je vysoko tolerované pitie alkoholu v malom 

mnoţstve u gravidných matiek. I to môţe byť v určitom období výrazne 

poškodzujúce pre plod. Aj keď je pravda, ţe nie vţdy k tomu príde, matky 

by sa nemali spoliehať, ţe práve oni budú mať to šťastie. Nepriaznivé 

okolnosti sa označujú ako psychosociálne determinanty vývinu. Uvádzajú 

sa aj v etiológii psychosomatických a chronických ochorení u detí.  Ich 

význam je daný tým, ţe miesto v sociálnej štruktúre  je spojené so 

spôsobom, ako je človek vystavovaný stresorom a aké ma zdroje 

a stratégie na zvládanie záťaţí. Ľudia s niţším socioekonomickým 

statusom sú viac vystavené okolnostiam, ktoré vedú k poruchám zdravia 

(Kebza, 1995, s. 188). 

 

Dizability v kontexte sociálneho znevýhodnenia 

K sociálne podmieneným dizabilitám patrí: 

 dizabilita v dosahovaní kvality ţivota: chudoba spojená s nekvalitným 

stravovaním, nízkou kvalitou bývania, sťaţeným prístupom 

k vzdelávaniu a kvalitnej lekárskej starostlivosti,  

 dizabilita v sociálnom zázemí: mladí ľudia bez rodičovského zázenia 

podpory majú sťaţené moţnosti pri vybudovaní vlastnej rodiny 

a kariéry, 
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 dizabilita v ţivotnej perspektíve: je spojená s nezamestnanosťou, 

nízkym vzdelaním slabými pracovnými návykmi, zlým zdravotným  

stavom, 

 dizabilita v spoločenskej prijateľnosti: stále sa stretávame s javom, ţe 

niektorí ľudia sú znevýhodnení pre svoj vzhľad, inú kultúru 

(imigranti, menšiny), pôvod, rasu, rod, vek alebo postihnutie.   

Spoločenské postoje hovoria o kultúre a hodnotách národa. Speck (2009) 

vyslovil názor, ţe negatívne postoje k odlišným ľuďom majú svoje korene 

v prvej skúsenosti človeka s podobnou situáciou. Ak jeho blízki 

zareagovali úzkosťou, strachom, hnevom, alebo znechutením, tieto emócie 

sa vpečatili  hlboko do jeho pamäte. Človek má preto sklon reagovať 

podobne, aj keď si vytvoril iný názor a chápe nesprávnosť vyčleňujúceho 

konania. Tu platí, ţe nemôţeme za to, čo cítime, dôleţité je, ako konáme. 

V rámci včasnej intervencie je dôleţité všímať si i tieto skutočnosti a robiť 

opatrenia pre pozitívne zmeny. 

 

Úlohy:  

1) Otvorte si internetový portál http://www.strong-kids.eu/. Ktorý učebný 

materiál Vás zaujal v kontexte v yššie uvedeného textu? Referujte o ňom 

na seminári. 

2) S ktorými sociálnymi  rizikami ste sa stretli, ako by sa dal 

oslabiť/eliminovať ich negatívny vplyv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strong-kids.eu/
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3 RODINA JE MIESTO PRE ŢIVOT 
     Jana Špániková, Marta Horňáková, Katarína Heráková, Mária Habalová 

 

„Rodina môţe byť miestom, kde človek nájde lásku, porozumenie a podporu, 

i keď všetko ostatné sklame – kde sa osvieţime, naberieme novú silu 

a úspešnejšie sa tak vyrovnáme s vnútorným svetlom. Ale pre milióny 

problémových rodín je to len snom. Zdokonaliť rodinu je pritom tá najťaţšia 

a najkomplikovanejšia práca na svete“ (Satirová, 1994, s.20). 

 

Rodina ako spoločenská inštitúcia  je v dynamickom procese zmien. Mení 

sa štruktúra rodinného spoluţitia  a vzťahov, prechádza z postavenia 

rodiny tradičnej zaloţenej na patriarchálnom charaktere vzťahov do 

modernej podoby. Zmeny sú formálne i  obsahové. Narastá počet rodičov, 

ktorí spolu ţijú bez uzavretia manţelstva,  v rekonštrovaných rodinách z 

rozvedených či opakovaných manţelstiev, ale aj osamelých matiek.  

Vzniká nová netradičná štruktúra rodinných  vzťahov.  

 

3.1  Rodina v procese zmien 

      Jana Špániková 

 

Porovnaním vývoja premeny európskej rodiny, zistíme, ţe slovenská 

rodina v mnohom tento vývoj kopíruje a je predpoklad, ţe uţ aj slovenská 

rodina v budúcnosti bude označovaná ako postmoderná. V Európskej únii 

výrazne pribúdajú osamelí rodičia, osamelé matky, pribúda aj počet detí, 

ktoré sa rodia nezosobášeným párom. Kým v roku 1990 ich podľa novej 

ročenky Európskeho štatistického úradu (Eurostat) bolo 17,4 percenta, tak 

v roku 2008 to bolo uţ viac ako 35 percent z narodených detí. Narastajúci 

trend sa týka úplnej väčšiny z 27 štátov EÚ. Na Slovensku bolo začiatkom 

90. rokov mimo manţelstva 7,6  % narodených detí., pred dvoma rokmi to 

uţ bolo 30,1 %. Mnohé deti ţijú bez trvalej prítomnosti a hlavne  
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starostlivosti oboch rodičov - matky a otca. Tieto deti prichádzajú             

aj o prirodzené súţitie a viacgeneračné ţivotné sprevádzanie.Strácajú 

kontakt aj s oboma prarodičmi - starou mamou a otcom. Oslabenie 

stability rodiny, rozpad kedysi nemenných rodinných vzťahov, zmeny        

v motivácii rodičov, preťaţenosť a profesionálna emancipácia matky 

poznačuje výchovu detí. V prípade, ţe  v takejto rodine je potrebné 

postarať sa o dieťa so zdravotným znevýhodnením, spravidla vznikajú 

mimoriadne náročné situácie pri zabezpečovaní náročnej starostlivosti, ako 

aj ekonomického a sociálneho  saturovania potrieb jej členov. 

U viacerých autorov sa opakujú štyri základné funkcie rodiny 

(Máchová,1974; Provazník, 1989, Výrost 1998; a ďalší): 

 Biologicko – reprodukčná: ide o zabezpečovanie ľudského rodu 

a uspokojovanie sexuálnej potreby, zaisťuje aj vznik rodiny.                 

K poruchám tejto funkcie moţno zaradiť bezdetnosť, neplánované 

rodičovstvo, ale aj mnohodetnosť, pri ktorej nie sú rodičia schopní 

dostatočne sa postarať o zabezpečenie svojich detí. Patria sem                

aj predčasné tehotenstvá nedospelých matiek a rodičovstvo u sociálne 

nezrelých alebo psychicky narušených rodičov. Zdravotné 

znevýhodnenie  dieťaťa môţe rodina preţívať ako zlyhanie, alebo 

preťaţenie v tejto funkcii. Býva to aj jeden z dôvodov, ţe manţelstvo 

sa rozpadne. 

 Emocionálna: ide o uspokojovanie citovej potreby človeka, dieťaťa 

a dospelého, vzájomný citový ţivot všetkých členov rodiny.                 

Je to prostredie pre primárne a určujúce zaţívanie lásky, úcty                

a rešpektu, ale aj starostí všedného dňa. Vyrovnávanie sa s náročnou 

situáciou  prijatia a postarania sa o zdravotne znevýhodnené dieťa        

je spravidla previerkou emocionálnej stability. Môţe viesť k prehĺbeniu 

blízkosti, starostlivosti, porozumenia, ale aj o stiahnutie sa do mlčania, 

vlastnej bolesti a zúfalstva. Môţe sa stať, ţe sa jednemu rodičovi bude  
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zdať, ţe ten druhý to preţíva inak, ţe si nerozumejú a vlastne               

sa  od seba vzdialili. 

 Ekonomická (materiálna): ide o uspokojovanie materiálnych potrieb  

(výţiva, odievanie, bývanie, kultúra, atď.). Poruchy tejto funkcie sa 

prejavujú v hmotnom nedostatku a neschopnosti rodiny zabezpečiť 

základné ţivotné potreby jej členov, čo je v súčasnosti dôsledkom 

nezamestnanosti, zvyšovania ţivotných nákladov a iných negatívnych 

dôsledkov transformačných procesov.Narodenie dieťaťa so zdravotným 

znevýhodnením, alebo  závaţné ochorenie, kedy jeden rodič nemôţe uţ 

pracovať a na druhej strane treba často navštevovať lekárov, platiť 

lieky, pomôcky,  takmer vţdy znamené zhoršenie ekonomickej situácie. 

 Výchovná (a socializačná): rodina sa zúčastňuje na začiatkoch 

socializácie človeka; stará sa o jeho duševný a telesný rozvoj; deti 

vychováva pomocou rodinnej atmosféry, modelu rodinného ţivota, 

modelu muţskej a ţenskej osobnosti a medziľudských vzťahov 

k participácii na ţivote spoločnosti. Cez túto funkciu rodiny sa učí 

prijímať a selektovať informácie v rámci prípravy do ţivota, 

v autonómnom prostredí rodiny. Výchova dieťaťa s váţnymi 

problémami je náročnejšia,  často veľmi vyčerpávajúca a nedá sa 

vychádzať z beţných skúseností tradovaných v rodine.  U niektorých 

autorov sa  preto objavuje ďalšia funkcia Gabura (2004) ochranná 

(opatrovateľská), ktorá zahrňuje starostlivosť o deti, o chorého člena 

rodiny.  

 

Rodičovstvo 

Tak, ako sa menili názory na rodinu, menilo sa aj jej samotné poňatie 

prípravy na rodičovstvo a jeho ďalšie usmerňovanie. Nikdy nie je 

dokonalé obdobie, dokonalý čas, dokonalá zrelosť, dokonalé podmienky, 

dokonalé zabezpečenie na príchod dieťaťa. Jeho príchod vţdy ovplyvní uţ  
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vopred zabehaný chod celkového ţivota. „Rodičovstvo je výzva, zdroj 

podnetov, dáva ľuďom príleţitosť poznávať sebe i druhého tak, ako by to 

bez dieťaťa nebolo moţné“ (Sobotková, 2007, s. 158). Vzájomné vzťahy 

rodičov nemajú zďaleka význam len pre nich samých, ale rozhodujúcim 

spôsobom determinujú celý obsah ich rodinného ţivota a výchovy 

v rodine. 

Samotné očakávanie dieťaťa významným spôsobom zasiahne do ţivota 

rodičov, najmä ak ide o prvorodené dieťa. Uţ celé obdobie tehotenstva 

môţeme chápať ako obdobie prípravy a postupnej adaptácie na 

rodičovstvo (Vágnerová, 2000). Radosť, očakávanie, plánovanie sa však 

často prelína s úzkosťou a obavami. Deti nám môţu ale aj nemusia 

uskutočniť  nenaplnené sny. 

„Rodina vzniká na základe prirodzenej biologickej potreby uspokojiť 

pohlavný pud, z psychologickej túţby človeka byť milovaným a milovať, 

nájsť priestor na komunikovanie svojich sebapresahujúcich 

(transcendentných) hodnôt“. (Potočárová, 2008, s. 68).  

Potreba stať sa rodičom je psychicky ovplyvnená v spojitosti  s potrebou 

zachovať existenciu rodu a mať pokračovanie. Podľa Matějčeka a 

Langmeiera (1986) a Vágnerovej (2000) môţe mať jedinec 

prostredníctvom rodičovskej role určitým spôsobom uspokojené základné 

rodičovské potreby, alebo naopak, pri zabránení ich uspokojenia môţe 

dôjsť k psychickej deprivácii. Spomínaní autori pomenovali týchto päť 

základných psychických potrieb, ktoré rodičovstvo uspokojuje:  

a) potreba stimulácie predstavuje neustály prísun podnetov rôzneho 

mnoţstva, kvality a premenlivosti. Dieťa poskytuje rodičom mnoţstvo 

nových skúseností a záţitkov, prináša im aj rozptýlenie a oţivenie ich 

vzájomného vzťahu. Dieťa so zdravotným znevýhodnením môţe 

v tomto smere nenapĺňať alebo preťaţovať očakávania rodičov: 
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informácie s skúsenosti môţu byť značne negatívne, mätúce, 

stereotypné, náročné na spracovanie. 

b) potreba citovej väzby a ţivotnej istoty sa premieta vo vzťahoch rodičov 

voči svojim deťom. Vzťah s dieťaťom je spoľahlivý a istý, minimálne 

počas detstva, kedy je dieťa závislé na svojom rodičovi. Tu sa zase 

stáva, ţe rodičia sú sami otrasení vo svojich ţivotných istotách 

a nevidia perspektívu pre seba.  

c) potreba sebarealizácie a vedomia vlastnej identity a hodnoty,             

ale aj spoločenskej prestíţe je často napĺňaná prostredníctvom splodení 

a vychovaním detí. Do určitej miery ju môţeme povaţovať za jednu     

z podmienok uznania dospelosti. Ako píše Vágnerová (2000), 

rodičovská rola je nespochybniteľným dôkazom dospelosti. Zvládanie 

rodičovkych úloh pri dieťaťi s problémovým vývinom,                   

alebo ochorením môţe dať rodičovi pocit naplnenia a novú hodnotu. 

Ale ak majú silnú potrebu realizovať sa iným spôsobom (profesionálne, 

v umení, spoločensky), môţe prísť ku konfliktu záujmov a pocit 

nenaplneia vlastných ambícií. 

d) potrebu zmysluplného sveta môţeme vidieť naplnenú v určitom 

poriadku, pravidelnosti a predvídateľnosti chodu ľudského ţivota. 

Prostredníctvom skúsenosti s dieťaťom rodičia dozrievajú a rastú          

v ţivotnej múdrosti. Dieťa, alebo predstava o ňom sa však môţe stať 

zmyslom existencie svojich rodičov. Odlišné dieťa je veľkou výzvou 

pre osobnostný rast a nachádzanie hlbšieho zmyslu a pravých hodnôt. 

e) potreba otvorenej budúcnosti, čiţe potreba nádeje a ţivotnej 

perspektívy umoţňuje uspokojivé preţívanie osobného behu ţivota. 

Deti otvárajú budúcnosť, znamenajú pokračovanie ţivota svojich 

rodičov, prenášajú určité vlastnosti, fyzickú podobu, tradície, zvyky, 

spôsoby, znamenajú zachovanie existencie rodu a jeho typických 

znakov. Strata perspektívy, nejakým spôsobom uzavretá budúcnosť  
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vedie k zúfalstvu. 

 

Príchod dieťaťa 

Narodením prvého dieťaťa vzniká rodina. Říčan uvádza (1990, s. 287) 

„materstvo a otcovstvo je veľkou príleţitosťou začať odznovu svoj vlastný 

ţivot, akési  jeho opravené vydanie. Vo fantázii sa svojím deťom ľahko 

identifikujeme - a sme to potom vlastne my, kto sa znova hrá s bábikou, 

znova sa bije v škôlke, znova ide na prvé rande s chlapcom. Je to krásne – 

a zvodné. Je to nebezpečné pre naše dieťa, od ktorého teraz ţiadame, aby 

splnilo všetky naše zmarené sny, aby vynahradilo  všetky naše poráţky“. 

Príchod dieťaťa a jeho začlenenie do rodiny je síce prirodzený, ale nie 

jednoduchý proces, závisí predovšetkým od samotného prijatia dieťaťa 

rodičmi, ale aj celou jeho rodinou a  bezprostredného okolia. Dieťaťa 

prináša rodičom emocionálny a sociálny zisk, na druhej strane aj zmenu 

ich doterajších rolí a stratu relatívnej voľnosti. 

Dávna tradícia, keď ţili rodiny pospolu a prirodzene pomáhali 

novorodičke so základnými návykmi. Príchod nového človeka na svet, 

sprevádzal u našich predkov celý komplex úkonov, ktoré jednak chránili 

novorodenca a jeho matku od "zlých" síl a na druhej strane zabezpečovali 

jeho sociálne začlenenie a vytvorenie počiatočnej väzby po pôrode. Dnes, 

kedy pri pôrodoch môţu asistovať aj otcovia sa narodenie dieťaťa, hodiny 

a dni po pôrode stávajú citlivým obdobím. Matky, ktoré sú jedinečne 

nastavené starať sa o novorodenca a tento malý človek má od prvého 

kontaktu nad otcom a starostlivými opatrovateľmi takmer magickú moc.  

Narodenie dieťaťa u novopečených rodičov predstavuje významný 

medzník v rozvoji nových - rodičovských postojov a rolí vo vzťahu k 

svojmu dieťaťu. Nastáva dramatická zmena štruktúry partnerov, teraz uţ 

rodičov. V tomto ţivotnom cykle sa mladí rodičia musia sa učiť novým 

ţivotným pravidlám, učia sa uspokojovať svoje potreby často v zmenenom  

poradí. Dochádza k významnému intenzívnemu zameraniu                        

na novorodenca – k vytvoreniu väzby. Uţ je to konkrétne dieťa, ktoré je 

samostatnou bytosťou. Má určité meno, pohlavie, vzhľad a prejavy 

správania, ktorými aktívne priťahuje pozornosť svojich rodičov. 
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Rodičovská zodpovednosť a rodičovská rola je nezvratná a fakticky 

človek, ktorý sa stane rodičom, ním zostáva navţdy. Uţ nemoţno 

vycúvnuť, nemoţno dieťa vymeniť, ak nezodpovedá predstavám rodiča. 

Treba si uvedomiť, ţe rodina je interaktívny a dynamický systém vzťahov 

a procesov. Všetko, čo v nej nastane, vplýva na kaţdého jej člena, tak aj na 

súčinnosť celku. 

 

Kríza v rodine 

Rodina má svoj ţivotný cyklus, ktorý prináša mnoho beţných, ale 

i krízových situácií. Kríza v rodine má rôzne podoby a problematika 

rodinných kríz je veľmi zloţitá. Krízou spôsobená záťaţ často vnáša do 

ţivota rodiny smútok, zmätok a strach a môţe to byť aj dôsledok konca 

rodinného spoluţitia. V rodinách s deťmi sa stretávame aj s nasledujúcim 

typmi kríz (Vyhnálková, 2004, in Vodáčková, 2004, s. 272): 

 krízy súvisiace s vývinom dieťaťa, 

 krízy súvisiace s vývinovými etapami v rodine, 

 tranzitórne krízy v rodine (krízy z očakávaných zmien), 

 krízy vyvolané poruchami osobnosti a poruchami správania jedného 

či viac členov rodiny, 

 krízy súvisiace s náhlymi ţivotnými udalosťami v ţivote dieťaťa a 

rodiny, 

 krízy súvisiace s krízou manţelskou. 

Kaţdé manţelstvo, partnerstvo a rodičovstvo prechádza krízami. Muţ 

a ţena sa neustále stretávajú a rozchádzajú, milujú a nenávidia sa. Tieto  

ich stretnutia a rozchody sú však spojené s emóciami zaľúbenosti a tieţ 

nezriedkavo hnevu. Preţitie partnerskej krízy je zloţité o to 

komplikovanejšie je to v prípadoch, keď účastníkom tohto rozkolísaného 

obdobia je dieťa, ktoré samo vyţaduje osobitú pozornosť. 

 

Dysfunkčná rodina  

Rodina, ktorá spôsobuje svojím členom napätie, neistotu, ohrozenie 

existencie a emocionálny stres je často povaţovaná za rodinu narušenú – 

dysfunkčnú. V dysfunkčných rodinách sa často stretávame s tým, ţe je 
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narušená komunikácia medzi jednotlivými členmi. Podľa Satirovej (1994) 

môţe táto porucha prameniť z nedostatočného kontaktu členov, 

nezvládnutia zmien, ktoré nastali v rodine či z nízkeho sebahodnotenia a 

hodnotenia iných. Táto rodina si nepripustí zmeny, ktoré nastávajú, alebo 

rodina schopná zvládnuť toto obdobie. Dunovský (1999, s. 101) chápe 

„poruchy rodiny ako situácie, keď rodina z nejakého dôvodu a v rôznej 

miere neplní základné poţiadavky a úlohy dané spoločenskou normou, 

vyjadrené v očakávaní na primerané začlenenie jej členov do spoločnosti“.  

Existuje mnoho príčin porúch rodiny, majú najrôznejší charakter a 

pramenia z chýb v jednotlivých článkoch systému jednotlivec-rodina-

spoločnosť a ich vzájomnej interakcie.  

V rodinách vyskytuje mnoţstvo problémov a prvkov, ktoré signalizujú 

v rámci stability rodinného spoločenstva potrebu poradenstva či jej 

dočasné sprevádzania v záťaţovej situácii.  

 

Pomoc rodine  

Systémový prístup k rodine zdôrazňuje nadradenosť celku nad súhrnom 

jeho častí. Zdôrazňujú sa tu kategórie ako celok a organizácia, dynamická 

interakcia subsystémov, interakcia systému s prostredím, prepojenosť 

a komplexnosť procesov (Kratochvíl, 2000). Rodina ako systém je vţdy  

vnímaná v dvoch kontextoch, kontexte priestorovom (systém, subsystém, 

ich hranice) a zároveň v kontexte časovom (ţivotný cyklus rodiny). 

Proces prekonávania stavu krízy spravidla nie je jednoduchý a nie vţdy 

samotnou rodinou zvládnuteľný. V záujme dieťaťa, by malo byť 

vyhodnocovanie stavu krízy, či dysfunkcie rodinného systému vykonané 

v čo najkratšom čase. Ide o priebeţný proces. Jednotlivec v kríze nie je 

schopný vyrovnať sa s danou situáciou sám, preto je dôleţité, aby mu bola 

poskytnutá odborná i laická podpora zvonka. 

Uţ počas orientácie v situácii (pri diagnostike rodiny) sa vytvára 

komunikačný   priestor pre rodičov, ktorí od počiatočného uvedomenia a 

vyjadrenie emócií spojené včasnou intervenciou prechádzajú 

k postupnému  prijatiu, spolupráci  a uskutočňovaní   ţivotnej zmeny. 

Potrebné je v rámci úvodných rozhovorov s rodičmi zistiť ich potreby 
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a očakávania. Vyuţívať môţno pri tom analýzu rodiny (SWOT/zameria sa 

na slabé ako aj na silné stránky rodinného fungovania, zároveň na 

príleţitosti a ohrozenia rodiny). Následne v kooperácii s rodičmi 

a odbornými, tieţ lokálnymi moţnosťami, stanoví pracovný kontrakt 

v procese včasnej intervencii (cieľ, metódy, postupy, harmonogram, 

pravidlá, etapy...). 

Cieľom poradenstva je predovšetkým umoţniť rodine lepšiu orientáciu vo 

svojej ťaţkej ţivotnej situácii a cez poradenský proces pozitívne vplyvniť  

vzťahy, postoje rodičov a ich predstavy o ţivote dieťaťa a celej rodiny. 

Rodina potrebuje sprevádzať, spoločne s odborníkomi hľadať moţnosti 

nápravy, zmeny či korekcie poškodenia dieťaťa. Rodičia si v rámci 

poradenského procesu majú moţnosť objasniť, ako vidia situáciu dieťaťa 

oni sami, čo im spôsobuje problémy a ako sa to prejavuje vo výchove 

a otvorene – bez rizika, ţe budú odsúdení, nepochopení, odmietnutí, 

o všetkom hovoriť. Následne spoločne odhaľujú príčiny neuspokojivých 

javov a moţné riešenia. V procese poradenskej činnosti je potrebné 

minimalizovať strach rodičov a ich rodičovskú neistotu najmä v prípadoch, 

kedy je vývoj dieťaťa ohrozený. Vtedy potrebujú predovšetkým oporu, 

pomoc pri odbúraí komunikačných bariér a posilnenie svojich  

kompetencií a sebavedomia.  

Na začiatku poradenského procesu je vhodné sústrediť na to, čo rodičia pri 

starostlivosti o svoje dieťa povaţujú za problém a čo im spôsobuje 

ťaţkosti. Uţ samotná ochota byť nápomocný a  empatický prístup dokáţe 

často krát rodičom priniesť úľavu.  

Avšak pri poruchách rodinného prostredia, ktoré vyţadujú však aj iné 

profesionálne intervenčné zásahy, treba byť opatrný. V prípade  poradca 

nie je zorientovaný v probléme rodinného spoluţitia, nemá dávať rady či 

usmernenia.   

 

Úrovne poradenstva 

Poznáme viaceré úrovne poradenstva: 

1. Svojpomocné poradenstvo – posilnenie samostatnosti 
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Rodičov sprevádzame pri riešení ich problému bez priameho kontaktu 

prostredníctvom letákov, broţúriek, webovej stránky, odkaz na články 

v novinách/časopisoch o konkrétnom riešení . 

2. Asistované informácie – informácie s asistenciou poradcu 

Ide o priamy kontakt s rodinou (osobne, telefonicky, e-meilom, 

písomnou korešpondenciou), kedy rodiča počúvame (resp.čítame 

o prípade). Pri tejto úrovni stanoví liečebný pedagóg diagnózu 

problému a všeobecne konštatuje, v čom je problém.  

Poradca má dve moţnosti : 

 zhodnotí, ţe prípad je náročný a on nemá dostatočné odborné či 

osobné vybavenie k riešeniu situácie v rodine a nasmeruje klientov 

na iných odborníkov – špecialistov, resp. organizáciu, 

 zhodnotí, ţe problém ktorý rodina rieši, je v jeho kompetencii 

a poskytne základné informácie ako riešiť problém, prípadne 

poskytne ďalšie konkrétne odporúčania. 

3. Všeobecná pomoc – rozbor konkrétneho problému  

S rodičmi komunikuje priamo, prípadne prechádza písomnú 

dokumentáciu a vedie komplexný poradenský rozhovor. Určuje 

detailnú diagnózu, definuje oblasť prípadne oblasti rodinného 

problému. Usmerňuje rodičov pri najvhodnejšom riešení problému, či 

korekcie výchovy a či starostlivosti. Významná pomoc liečebného 

pedagóga je  najmä z hľadiska poznania ich rodičovských práv a 

povinností, práv ich dieťaťa, prípadne jeho miesta v sociálnom systéme. 

4. Práca s rodinným prípadom – sprevádzanie rodiny pri riešení 

ťaţkostí   

V tejto úrovni nasleduje realizácia moţností – rozhodnutí rodičov. 

Liečebný pedagóg na základe poverenia, splnomocnenia môţe v tejto 

úrovni poradenského procesu rodičov zastupovať, prípadne 

spolupracovať ako koordinátor sprostredkovania ďalších odborných 

sluţieb. Liečebný pedagóg môţe rodičom pomôcť objasniť, čo môţu 

pre svoje dieťa urobiť a na aké finančné príspevky a materiálne 

pomôcky majú právo. V tejto úrovni poradenstva sa stretáva pri 

komplexnom riešení aj s tretími stranami, s odborníkmi v rámci 
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multidisciplinárneho  prístupu, či spolupracujúcimi organizáciami 

prostredníctvom  Fóra pomáhajúcich organizácií (napr:zdravotnícke 

zariadenie, Polícia, MVO, ÚPSVaR, Centrum pre liečbu drogových 

závislostí a pod.). 

 

Podporné rodičovské skupiny  

Podporné skupiny sú zaloţené prevaţne na svojpomoci v ich lokálnom 

spoločenstve a sú súčasťou selektívnej prevencie báze svojpomoci.  

Vyuţíva sa princíp sociálnej opory so spoluúčasťou rodičov  spojených 

spoločným alebo podobným problémom. Tieto skupiny, aj keď sú 

orientované na svojpomocnú oporu a sú často samoriadiace,  potrebujú 

sčasti aj odborné vedenie svojich procesov.  

„V širšom zmysle slova môţeme sociálnu oporu definovať ako pomoc, 

ktorá je poskytovaná druhými ľuďmi človeku, ktorý sa nachádza 

v záťaţovej situácii. Všeobecne ide o činnosť, ktorá človeku v tiesni jeho 

záťaţovú situáciu určitým spôsobom uľahčuje.“ (Křivohlavý, 2001, s. 94). 

Prostredníctvom podpornej, svojpomocnej skupiny a podporných 

preventívnych programov a upravujú sa, rekonštruujú, posilňujú rodinné 

vzťahy a rodinná príslušnosť.  

 

3.2 Narodenie zdravotne znevýhodneného dieťaťa  

       Marta Horňáková 

 

Akékoľvek poškodenie dieťaťa mení beţný ţivotný štýl rodiny. Bremeno 

úloh spravidla preberá matka. Je potrebné chodiť k lekárovi, upraviť 

výţivu, rehabilitovať, častejšie tíšiť plač, riešiť neznáme problémy. Matka 

má menej času na domácnosť, na ostatných, na seba. Časť povinností musí 

prebrať otec, súrodenec, alebo člen širšej rodiny. Častá návšteva nemocníc, 

hospitalizácia dieťaťa s matkou, znamená jej neprítomnosť v rodine, s 

ktorou sa ostatní členovia musia vyrovnať a odsunúť uspokojovanie 

niektorých svojich potrieb.  

Dôleţitá je najmä veľkosť rodiny a jej štruktúra, úplná a fungujúca rodina 

si môţe podeliť úlohy – matka preberá spravidla opatrovanie, otec 
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zodpovednosť za pokrytie zvýšených finančných nárokov, starí rodičia 

vypomáhajú so zdravými deťmi a aj tie majú viac zodpovednosti. 

Prvá reakcia na stretnutie s realitou, ţe dieťa má  závaţné zdravotné 

postihnutie s dopadom na jeho vývin, je šok - bolesť, bezmocnosť 

a smútok. Správanie navonok môţe byť rôzne, niekto mlčí, iný plače, 

hnevá sa, ale spravidla kaţdý hľadá vysvetlenie. Nejde len o zistenie, kde 

sa stala chyba a určenie vinníka, ale aj o získanie informácií o charaktere 

problému, o moţnostiach pomoci, o svojich úlohách. Obranné reakcie, 

strach z nezvládnutia situácie, únik do samoty, odmietanie situácie alebo 

i dieťaťa, potlačenie svojho preţívania, alebo naopak, jeho búrlivé 

manifestovanie – všetko je moţné a všetko môţe poslúţiť k tomu, aby si 

rodičia  mohli uvedomiť  to, čo je naozaj dôleţité, a aby zaujali aktívnu 

a primeranú rolu. Je dobré, ak rodičia nájdu vo svojom okolí podporu 

a v odborníkovi sprevádzajúcu osobu, ktorá bude v jednotlivých fázach 

vyrovnávania sa s celou situáciou (sú popísané ako: šok, odmietanie, 

hľadanie pomoci, hnev, akceptácia nevyhnutného a spolupráca) a s 

prichádzajúcimi kaţdodennými problémami stáť pri nich a pomáhať im 

orientovať sa, objavovať svoje moţnosti a realizovať ich.  

To, ako sa vzťahy budú vyvíjať závisí od mnohých okolností. Jednou 

z nich je vek objavenia problému dieťaťa. Ak sa počas tehotenstva 

vyšetrením zistí porucha  vývinu dieťaťa a rodičia sa ho rozhodnú napriek 

tomu prijať, sú uţ na mnohé zlé správy pripravení. Sú odhodlaní s láskou 

ho prijať a spraviť pre neho maximum moţného. Ak sa však tešili na 

zdravé dieťa, prirodzenou reakciou je sklamanie, vyrovnávanie sa s novou 

realitou, hľadanie odpovedí na mnohé otázky. Ak ku poškodeniu príde aţ 

neskôr, po období zdravého vývinu, kedy sa uţ medzi rodičmi a dieťaťom 

vytvorilo pevné citové puto, je to pre nich tieţ bolestné, ale ľahšie sa s 

novou skutočnosťou vyrovnajú a aj dieťa je menej ohrozené nedostatkom 

láskavej starostlivosti. Samozrejme, jeho situácia je vţdy individuálna – tá  

závisí aj od  vonkajších okolností, od kvality rodinného spoluţitia, 

pomoci odborníkov a okolia, ako aj  od osobnostných daností a 

predpokladov rodičov vyrovnávať sa so záťaţou a vychovávať 

v sťaţených podmienkach. 
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Významný je aj samotný druh zdravotného a vývinového problému. Môţe 

ísť o následok úrazu, vírusového ochorenia, genetickej poruchy, dôsledok 

výchovných chýb. Často je príčina problému viacfaktorová, alebo nie je 

známa. Ak ide o chronické ochorenie s následným poškodením, toto 

spravidla neprichádza náhle. Rodičia si zvyčajne všimnú isté príznaky 

a prví upozornia, ţe sa niečo deje. Niekedy prichádza k pozvoľnému 

zhoršovaniu, inokedy ochorenie masívne nastúpi a nasledujú vyšetrenia, 

moţno hospitalizácia a stanovenie diagnózy. Po oznámení závaţnej 

diagnózy je väčšina rodičov zdrvená. Majú strach o ţivot a budúcnosť 

svojho dieťaťa. Väčšinou nie sú pripravení na zvládnutie starostlivosti o 

dlhodobo choré alebo v dôsledku poškodenia znevýhodnené dieťa a musia 

sa zorientovať (čo ich čaká, čo sa musia naučiť zvládnuť, aké zmeny v 

starostlivosti o dieťa sú potrebné). Potom nastupujú otázky: prečo práve 

toto, prečo sa to stalo nám? Nezriedka si pripisujú vinu, skúmajú čo 

zanedbali, pýtajú sa, či by sa to stalo tieţ, „keby...”. Pri poškodení 

v dôsledku genetickej záťaţe rodiča môţe prísť k narušeniu partnerských 

vzťahov. Najmä, ak sa rodičia obvinia, ţe niečo si zatajili, prípadne 

zanedbali. Sebaobviňovanie alebo obviňovanie iných zdanlivo prináša 

úľavu, lebo sa našlo vysvetlenie, ale bremeno nie je ľahšie. Nepomôţe ani 

potlačenie pocitov viny. Naopak, len ak sa vyslovia, ak sú prijaté ako 

svoje preţívanie, otvorí sa cesta k ich prekonaniu a dosiahnutiu väčšej 

zrelosti a slobody v konaní. 

Dieťa, ktoré si uţ uvedomuje samého seba, môţe byť zmätené  a zneistené 

novými situáciami. Má bolesti, horúčku, je mu nevoľno. Dotýkajú sa ho 

neznámi ľudia, je v novom prostredí nemocnice. Vníma obavy rodičov. 

Zvyčajne reaguje regresom. Vyţaduje si častejšiu prítomnosť matky a 

prejavy jej starostlivosti. Potrebuje sa viac túliť, nechá sa kŕmiť, mať svoju  

hračku pri sebe. Zvyčajne dostane, čo si zaţiada. Dotyky a láskavosť sú 

namieste. Mobilizujú imunitný systém dieťaťa. Potrebná je aj zvýšená  

pozornosť.  Zaoberanie sa s dieťaťom mu uľahčuje emocionálne sa dobre 

naladiť a dobrá nálada prispieva k uzdravovaniu.  Nepriaznivý zdravotný 

stav dieťaťa spravidla odsúva výchovné úlohy do úzadia. Rodičia niekedy 

nevedia odhadnúť, nakoľko moţno dieťa zaťaţiť, sú zneistení v nárokoch. 
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Ak dieťa zistí, ţe má nad svojou matkou alebo i rodinou zvláštnu moc a 

výsadné postavenie,  niekedy z toho ťaţí. Hranice pre ”normálne” 

správanie sa opätovne zavádzajú ťaţko. 

Váţny zdravotný problém jedného člena rodiny sa  dotýka všetkých. Nejde 

len o nároky na starostlivosť, ale aj o preţívanie psychických napätí, 

prípadne uskromňovanie pri plnení svojich vlastných potrieb. Všetci sa 

musia naučiť spolupracovať v záujme stabilizovania ochorenia, najmä 

vtedy, ak  treba  zaviesť zvláštny reţim alebo dodrţiavať diétu. Aj uţívanie 

niektorých liekov prináša obmedzenia – nie je moţný pobyt na slnku, 

niektoré potraviny, aktivity. Pre súrodencov je to škola solidarity. Z 

výskumu Prevendárovej (1996) vyplynulo, ţe len 51,3 % súrodencov 

postihnutých detí sa sťaţovalo na nejaký zdravotný, psychický alebo 

sociálny problém, kým deti z beţných rodín tak robili aţ v 80 %. Rovnako 

aj matky boli tolerantnejšie k problémom, takmer polovica súboru (46,9 

%) hodnotila svoje  dieťa s postihnutím ako ”bez ťaţkostí”, kým takto 

hodnotili matky v zdravých rodinách svoje deti len v 20%. 

Ak súrodenci preţívajú novú situáciu ťaţko a začnú sa u nich objavovať 

problémy v správaní, moţno potrebujú väčšiu pozornosť svojich rodičov. 

Môţe sa stať, ţe dieťa sa s momentálnym preťaţením nedokáţe vyrovnať. 

Kerrová (1997) doporučuje rodičom, aby si všímali u svojho zdravého 

dieťaťa, či sa u neho nezačali objavovať príznaky psychických problémov, 

ako sú: 

 nepokojný spánok, zlé sny, problémy so zaspávaním, 

 zádrapčivosť, bitkárstvo, nepriateľstvo voči iným deťom, 

 náladovosť, samotárstvo, strata záujmu o kamarátov , o rodinný ţivot, 

 zhoršenie školského prospechu, poruchy pozornosti, 

 upútavanie pozornosti krikom, neslušnými slovami, predvádzaním sa 

a pod,. 

 ničenie vecí, ubliţovanie zvieratám, deštruktívne konanie, 

 branie vecí bez dovolenia, krádeţe, 

 alebo nápadná bezproblémovosť dieťaťa, ktoré neţiarli, nehnevá sa a 

vţdy sa snaţí vyhovieť. Iba nemá svoj vlastný priestor, nevyjadruje a 

nenapĺňa svoje túţby. 
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Ak sa vo väčšej miere začnú objavovať takéto prejavy, je dobré si s 

dieťaťom pohovoriť a zistiť príčinu. Dobré je vypočuť si návrh, ako by 

dieťa chcelo riešiť svoj problém, aby sa necítilo len obeťou situácie, ale aj 

jej spolutvorcom. 

Dieťa so zdravotným postihnutím si pri kontakte s rovesníkmi a pri 

zvládaní beţného ţivota často uvedomuje svoje obmedzenia a môţe mať 

problémy so vzťahom k sebe, k liečbe i k ostatným ľuďom. Môţe byť 

znechutené uţívaním liekov, vyšetreniami, cíti sa znevýhodnené pri športe 

a hrách. Môţe si klásť otázky, ako to bude s ním ďalej. Výchovné 

problémy sa môţu objavovať stále a vţdy nové tak, ako dieťa rastie 

a začleňuje sa do spoločnosti. 

Byť dobrými rodičmi zdravotne postihnutého dieťaťa znamená viac vidieť 

a viac vedieť. Dôleţité je naučiť sa s deťmi i medzi sebou komunikovať o 

problémoch. Niektoré otázky sú pre rodičov veľmi bolestné a na niektoré 

zase nie je odpoveď. Ale chápavá prítomnosť v ťaţkých situáciách i pri 

mlčaní povie mnoho. Nápomocné sú i zdruţenia pre rodičov detí so 

zdravotným postihnutím, ktoré dobre pripravia pre riešenie mnohých 

problémových situácií, napr. pri skupinových rozhovoroch, kde sa rodičia 

zdieľajú so svojimi skúsenosťami. Hellinger (2001, s. 184) k ich situácii  

a k nášmu pomáhaniu hovorí: „Mnohí ţijú v ilúzii, ţe šťastný ţivot je ten  

najväčší. Ale to nie je pravda.  Ak ide o takú výzvu, akú predstavuje 

starostlivosť o dieťa s postihnutím, cítime veľkosť a bohatstvo, ktoré tzv.  

šťastný ţivot nemôţe nikdy dosiahnuť. Ak k nim pristupuješ s rešpektom, 

na ktorý majú nárok, a neľutuješ ich – to je dôleţité – ale uznávaš, ţe sú 

k niečomu dôleţitému povolaní a pomáhaš im naplniť ich povinnosti, 

potom vykonáš dobrú sluţbu.“ 

 

Výchovné chyby 

Nie je ľahké vychovávať ani zdravé dieťa. Rodičia, ktorí sa cítia preťaţení 

svojou situáciou, môţu urobiť viac chýb, lebo sa im častejšie vymkne 

situácia spod kontroly. Niekedy sú po prebdených nociach iba unavení, a 

preto nevládzu byť dôslední, niekedy zápasia so svojimi vlastnými 

psychickými problémami a nemajú dosť síl, aby zvládali situácie s 
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prehľadom a dobrou náladou. Machová a Trefný (1991) povaţujú za 

nevhodné výchovné postupy: 

 nezdravú úzkostlivosť, kedy prichádza k nadmernej starostlivosti a 

zahŕňaniu dieťaťa pozornosťou rodičov; dieťaťu sa nič nedovolí, aby 

sa neunavilo, aby si neublíţilo, to potom bráni jeho prirodzenej 

potrebe osamostatňovať sa, 

 perfekcionizmus, keď rodičia trvajú na tom, aby dieťa za kaţdých 

okolností plnilo svoje úlohy; prehnané nároky vedú k preťaţeniu a k 

vzniku neurotických porúch, dieťa si vytvára obranné mechanizmy, 

aby si zabezpečilo priazeň rodičov a vyrovnalo sa s preţívaním 

nedostatočnosti a slabosti, 

 protekčný postoj, kedy je v popredí snaha rodičov dieťa chrániť a 

vymôcť pre neho výhody, ktoré ani nepotrebuje;  ak ich nedosiahnu, 

preţívajú pocit krivdy, ktorý sa môţe preniesť na dieťa a narušiť jeho 

vzťahy v sociálnom prostredí mimo rodiny,  

 odmietanie, ktoré môţe byť skryté i otvorené; skryté odmietanie sa  

môţe prejaviť v neochote  rodičov spolupracovať s lekármi, v 

odmietaní spôsobu liečby, v ambivalentnom vzťahu k dieťaťu, kde sa 

strieda ľahostajnosť s prehnanou pozornosťou, otvorené odmietanie sa 

môţe prejaviť zanedbávaním zdravotnej starostlivosti a starostlivosti 

o dieťa vôbec, alebo aj týraním a neprimeranými trestami. 

Ďalej sa často stretávame s rozmaznávaním, s emocionálnym a 

materiálnym zahŕňaním dieťaťa. Aj keď pominú príznaky choroby a stav 

dieťaťa sa stabilizuje, rodič má vo svojom vedomí jeho diagnózu ako stálu 

hrozbu a to ho núti jednať s dieťaťom so zvláštnymi ohľadmi. Dieťa so 

zdravotným postihnutím sa tieţ potrebuje naučiť brať na iných ohľad a 

odkladať uspokojovanie svojich potrieb. Ak si bude myslieť, ţe iní ľudia 

sú len na to, aby plnili jeho ţelania, bude často nespokojné a nešťastné.  

Rodič sa musí naučiť nachádzať moţnosti, ako normalizovať ţivot svojho 

dieťaťa i svojej rodiny. Potrebuje si uvedomiť, ţe dieťa sa potrebuje naučiť 

prekonávať prekáţky a bojovať so svojimi slabosťami a bolesťami. Sám 

mu má byť príkladom. Ak podlieha negatívnym emóciám  (strachu, 

smútku, hnevu), uzatvára sa pred ľuďmi, môţe očakávať, ţe dieťa preberie 
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jeho model zvládania záťaţových situácií. Rovnako, ak by svojho rodiča 

videlo vyrovnávať sa s nimi s pokojom, s humorom, s nádejou a s láskou k 

druhým ľuďom.  

 

3.1.1 Začiatok neobyčajného rodičovstva  

        Katarína Heráková 

  
Dieťa, ktoré sa pri mne hrá, má spolu osem diagnóz.  Aj keď má viac ako rok,  tak  

nesedí, 1nelozí, ticho leţí. Mimické svaly má zablokované. Nikdy sa neusmeje, ani 

nezamračí. Som liečebný pedagóg a je to moje dieťa, čo sa pri mne hrá.   

 

Začlenenie zdravého dieťaťa do rodiny býva okamţité, samozrejmé 

a sprevádzané oslavami. Začlenenie dieťaťa s postihnutím do rodiny, býva  

zmätené, uplakané, no najmä tiché. Rodičia, ktorým sa narodí dieťa 

s postihnutím prechádzajú od prvých chvíľ mnoţstvom zmien, ktoré sa 

podpíšu na ich psychickom, fyzickom i duševnom stave. Tieto zmeny 

môţu priniesť veľa negatívneho, ale aj veľa pozitívneho. Záleţí to od 

mnohých faktorov. Jedným z nich je aj podporná spolupráca s odborníkmi.  

Z pohľadu rodiča ponúkam niekoľko skúseností, ktoré pribliţujú, čo 

preţívajú rodičia od prvých chvíľ očakávania dieťaťa. Zároveň ponúkam 

podnety, ktoré v danom období od nás – odborníkov, rodičia potrebujú 

(odporúčania sú zvýraznené kurzívou, pozn.). 

Rodičia v prvom rade preţívajú silný emocionálny šok. To čo si vysnívali, 

padlo ako domček z kariet. Dostali sa do situácie, v ktorej nikdy nechceli 

byť, ktorú ani nikdy neočakávali. A tým, ţe túto situáciu neočakávali, nie 

sú pripravení jej čeliť.  Ľudia so slabšou povahou, či slabým rodinným či 

spoločenským zázemím, môţe tento šok ovplyvniť v negatívnom zmysle 

na celý ich ţivot. Naopak, iné osoby môţe postaviť, síce studenou sprchou, 

ale do pozície, ktorá ich urobí ešte silnejšími a schopnejšími osobnosťami 

neţ doteraz boli.  

Pre rodičov je šok rovnaký, či sa dieťa narodilo s postihnutím, alebo sa 

postihnutie prejavilo o čosi neskôr, vţdy preţívajú tú istú bolesť a strach. 

Bolesť rodičov je intenzívna a šok, ktorý pri zistení diagnózy preţijú ich 

zasahuje bytostne a celostne.  
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Rodičia v tomto období potrebujú, aby informácie, ktoré od lekárov dostanú, boli 

pre nich zrozumiteľné, jasné a podané veľmi ľudsky. Mnohí lekári, ale túto 

schopnosť nemajú. Často sa ukryjú za plášť odbornosti a suchým, 

nezainteresovaným jazykom dokáţu vysloviť pre rodičov nejasné a komplikované 

termíny. Tu môţe liečebný pedagóg pomôcť ako „tlmočník“ alebo 

sprostredkovateľ, ktorý priblíţi a objasní rodičom to, čomu z toho neporozumeli. 

Citlivo im odpovie na otázky, vysvetlí okolnosti, moţné následky a podporí ich 

dôveru voči lekárom, ktorý síce niekedy nevedia empaticky rozprávať, ale vedia 

liečiť.  

Druhou fázou, ktorou zväčša rodičia prechádzajú, býva popretie. Ide 

o veľmi nepríjemné obdobie, kedy sa rodič nedokáţe posunúť ďalej, stojí 

a čaká. Je to čas kedy verí, ţe sa ráno zobudí z tohto sna, ktorý 

nedobrovoľne sníva. Verí, ţe ak ešte počká, niečo sa stane, lekári ponúknu 

zázračný liek a všetko bude v poriadku. Verí v silu ţivota, v spravodlivosť,  

ktorá musí zariadiť veci správne.  

Je veľmi dôleţité pozorovať rodičov a podľa ich postojov ponúkať podporu. Ak 

potrebujú racionálne zhodnocovanie, tak s nimi racionálne zhodnocujme. Ak 

vidíme, ţe potrebujú modlitbu, či priestor na ticho, tak im ho poskytneme. Ak 

potrebujú čas, tak im ho dáme, ale s uisťovaním, ţe sme tam pre nich a pre ich 

dieťa.  

Keď sa nič zázračné neudeje a keď lekári neustále hovoria to isté, rodič si 

začína uvedomovať, ţe to čo počuje je skutočne realita. Bezmocnosť 

a nenachádzanie riešenia, prebúdza u rodičov obdobie vzdoru. Mieša sa 

v ňom smútok, hnev, pocit viny, strach, agresivita, bezmocnosť. Sú to 

prejavy, ktorými sme sa uţ v detstve naučili získať pozornosť a podporu. 

Ale ako býva jednoduché vziať nahnevané dieťa do náručia a láskavými 

slovami ho upokojovať a vysvetľovať mu, ţe ho máme stále radi, tak je to 

zloţité u dospelých ľudí. Problém je aj v tom, ţe vtedy mali milujúcich 

rodičov, ktorí sa mohli na vec pozrieť skúsenosťou a z nadhľadom, ale 

teraz, aj keď majú milujúceho partnera, obaja stoja na rovnakom mieste. 

A vtedy môţe nastať zvláštna situácia: jeden z partnerov preberá rolu 

rodiča, ktorý utešuje svoje dieťa (druhého rodiča). Častokrát sa stáva, ţe 

túto rolu si osvojí a realizuje po zvyšok ţivota. Ideálnym prípadom je, ak 

sa úloha rodiča medzi partnermi strieda, ak majú obaja priestor na smútok 

a dostanú náruč plnú pochopenia.  
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Preto je dobré pri sprevádzaní pomôcť partnerom, aby sa navzájom zdôverovali a 

pomáhali si. Ani jeden z nich nepreţíva väčšiu či menšiu bolesť, obaja majú právo 

na rovnakú bolesť a rovnakú mieru  pochopenia.  

Smútok a hnev môţu trvať rôzne dlho a môţu mať rôznu intenzitu, ale raz 

pominú. Opäť začne tvrdnúť zem pod nohami, čo sa začne prejavovať 

zvýšeným záujmom o informácie, prognózy a moţnosti pomoci. V tomto 

období sa rodičia rozhodnú ako budú pokračovať, čo všetko budú ochotní 

pre dieťa robiť a začnú si znova budovať budúcnosť.  

Rodičia majú viaceré moţnosti. Spomeniem najčastejšie z nich: 

 Dieťa s postihnutím sa stane stredom vesmíru. Rodičia zamerajú celý 

zvyšok ţivota na zmiernenie postihnutia, poprípade honbou po úplnom 

uzdravení dieťaťa.  

 Dieťa s postihnutím sa začlení do rodiny s úpravami. Rodičia pokračujú 

v plnení svojich predchádzajúcich plánov s prispôsobením 

sa vzniknutej situácii.  

 Dieťa s postihnutím nie je začlenené do rodiny. Je tu moţnosť, ţe síce 

v rodine ţije, ale zostáva akosi mimo – dostáva sa mu opatrovateľská 

starostlivosť, ale nie priestor, aby sa rozvíjalo v rámci svojich moţností. 

Zostáva často ukrytým pred okolím. Alebo rodičia zváţia či rezignujú 

na svoje moţnosti a dieťa zveria do starostlivosti odborníkov. Aj tu je 

viac moţností – dieťa môţu navštevovať a starať sa o jeho potreby, 

alebo dieťa týmto spôsobom „odloţia“ a zabudnú.   

Rodičia majú právo vybrať si ktorúkoľvek z moţností, zároveň majú právo 

vybratú moţnosť kedykoľvek zmeniť a prispôsobiť podmienkam rodiny.  

Je to rozhodnutie, ktoré musia urobiť sami. Ţiadny  odborník nesmie podstrkovať 

alebo preferovať ţiadnu z moţností.  

Keď sa rodičia rozhodnú vziať dieťa z nemocnice domov do svojej rodiny, 

zároveň nastáva obdobie prijatia dieťaťa také aké je. Potrebné je, aby si 

rodičia uvedomili rozdielnosť nazerania na svoje dieťa. Dieťa je v prvom 

rade dieťaťom a aţ sekundárne treba vidieť jeho obmedzenia. Tak ako, 

keď sa zamilujeme, sme schopní vidieť pozitívne vlastnosti toho druhého 

aj v jeho slabostiach, niekedy doslova prehliadame niektoré skutočnosti,  
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tak podobne sa musia naučiť rodičia pozerať na svoje dieťa a prijať ho bez 

výhrad. Láska k dieťaťu nie je automatická, rodí sa postupne. Vtedy, keď 

sa rodič pozerá dieťatku do očí, keď vonia jeho pokoţku, keď vidí ako 

pokojne spí v jeho náručí. Rodičia, ktorí prijímajú svoje dieťa a jeho 

obmedzenia, bývajú samostatnejšími, majú vyššie sebavedomie a preţívajú 

radostnejšie dni ako tí, čo dieťa a jeho problémy prijať nevedia.  

Rodičia majú právo odmietať postihnutie svojho dieťaťa, ale úlohou 

pomáhajúceho je pomôcť rodičom aby toto odmietanie prinieslo efektivitu a nie 

deštrukciu..  

V rodinách s dieťaťom s postihnutím je ešte jedno obdobie. Obdobie 

otázky: „Prečo?“. U kaţdého člena rodiny je toto obdobie individuálne 

dlhé. Je to presne ako u detí, ktoré sa práve v tomto období nachádzajú. 

Neustále sa pýtajú, pokým nenájdu uspokojivú odpoveď, alebo sa 

neunavia, čo ale neznamená ţe sa nato isté neopýtajú aj na druhý deň. 

Otázkou prečo sme sa naučili nachádzať odpovede, a tak aj v krízových 

situáciách v dospelosti, je prvou otázkou na ktorú dúfame nájsť skorú 

odpoveď.  

Rozdiel v otázke rodičov a otázke detí je v tom, ţe rodičia často 

nepotrebujú odpoveď, ale práve túto otázku. Otázka prečo a jej odpovede, 

ktoré sú pre rodičov prijateľné bývajú pre nich podpornou barlou 

v krízových dňoch, kedy hľadajú uistenie a rovnováhu. Túto potrebu pýtať 

sa a potrebu správnej odpovede, treba partnerom vysvetliť ako prirodzenú 

a potrebnú. Nie je ţiaden dôvod aby sa za túto otázku hanbili, aby sa cítili 

vinní, ţe ňou neprijímajú svoje dieťa. Ide o prirodzenú otázku, ktorá 

potrebuje odpoveď prijateľnú pre daného rodiča.  

To znamená, ţe veriacemu človeku môţeme poskytnúť odpoveď viery, ateistovi, 

odpoveď sily jeho schopností, ktoré túto situáciu zvládnu. Otázka sa môţe vracať, 

dokonca aj po dlhej dobe, rokoch, preto treba partnerov pripraviť, aby si vedeli 

vzájomne pomôcť a podporiť sa a nie odmietnuť uţ toľkokrát počutú otázku, čím 

odmietnu aj samotného partnera.  

 

Odporúčania pre  prax:   

Úlohou pomáhajúceho je pomôcť rodičom zvyšovať ich kompetencie ako  
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rodičov a odborníkov na problémy dieťaťa. Keď si budú istejší v tom čo 

robia, budú schopní sami vyhľadávať pomoc a potrebnú podporu pre svoje 

dieťa a rodinu. Obaja partneri by mali mať rovnaké kompetencie. Obaja by 

sa mali vedieť o dieťa postarať z kaţdej stránky počas neprítomnosti toho 

druhého. Obaja by mali poznať všetkých lekárov svojho dieťaťa  

Kompetencie môţeme zvyšovať tým, ţe: 

 naučíme rodičov vyhľadávať informácie (internet a v literatúra),  

 naučíme ich konštruktívne pracovať so získanými informáciami,   

 pomôţeme im vyhľadať rodičov alebo skupiny zameraná na detí 

s podobnými problémami,  

 pomôţeme im vyhľadať dobrovoľníkov, osobných asistentov, 

 naučíme rodičov orientovať sa v sociálnych dávkach a moţnostiach 

získavania finančných príspevkov, 

 naučíme ich vedieť zariadiť si čas pre ich manţelstvo,  

 naučíme ich vedieť zariadiť si čas pre ďalších členov rodiny, udrţiavať 

širšie sociálne siete.  

 

Zásady pri práci s rodičmi: 

 Kaţdému problému, alebo podozreniu rodičov treba venovať 

pozornosť. 

 Nezľahčovať problémy rodičov poukazovaním na iné problémovejšie 

príklady.  

 Situácie riešiť pokojne, s rozvahou a k tomu viesť aj rodičov.  

 S rodičmi komunikovať pomaly, nechať rozprávať ich: ak sa pýtajú 

viackrát to isté, môţe to byť znak toho, ţe informácii neporozumeli, 

alebo ju ešte nevedia spracovať. Je to znakom, ţe je potrebné podať 

informáciu inak, na inom príklade. 

 Rodičov povzbudzovať uţ v malých krokoch.  

 Všímať si či majú rodičia čas vôbec sa najesť, oddýchnuť si, či 

osprchovať sa. Ak sa budú cítiť vo svojom tele dobre, bude menej 

namáhavé starať sa o potreby dieťaťa.  
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3.3 Zdroje reziliencie rodín detí so znevýhodnením a úlohy včasnej 

intervencie pri jej posilňovaní   

Mária Habalová 

 

Rodina je primárnym výchovným prostredím a má dominantný vplyv na 

výchovu a socializáciu dieťaťa. Znevýhodnenie dieťaťa alebo jeho hrozba 

výrazne zasahujú do podmienok rodinného ţivota. Osobnosť dieťaťa a 

jeho výchova si môţu vyţadovať mnohé neštandardné nároky a postupy, 

presahujúce moţnosti rodičov a zároveň sa vzniknutá situácia odráţa na 

dynamike vzťahov v rámci celej rodiny. Tento stav núti rodinu adaptovať 

sa na nové podmienky tak, aby dokázala aj naďalej plniť svoje funkcie 

a poslanie voči svojim členom. Adaptabilita rodiny sa odvíja od pruţnosti 

rodinného systému a jeho schopnosti meniť svoju štruktúru (uplatňovanie 

moci, preberanie rolí, prispôsobovanie pravidiel a vzťahov) v závislosti na 

vývojovom a situačnom strese. Samotná stabilizácia emócií 

a transformácia rodinného systému prebieha ako proces v rozlične dlhom 

časovom úseku, v rámci ktorého sa jednotlivci prispôsobujú novým 

úlohám, očakávaniam a preberaniu zodpovednosti na zabezpečenie 

napĺňania potrieb rodiny a vytvorenie uspokojivého citového prostredia 

v rámci transformovaného rodinného systému. 

V praxi sa ukazuje, ţe niektoré rodiny sa dokáţu lepšie vyrovnávať 

s pôsobením stresových faktorov, medzi ktoré spadá aj znevýhodnenie 

dieťaťa, ako iné rodiny. V súvislosti so zvládaním náročných situácií sa 

u nás postupne udomácňuje pojem reziliencia, ktorá predstavuje schopnosť  

jednotlivca, skupiny alebo komunity odolávať alebo zregenerovať sa 

z ťaţkého stavu, prispôsobovať sa meniacim podmienkam a prosperovať 

(Soanes, 2005). Zdroje reziliencie sú určité predpoklady (na osobnej alebo 

medziľudskej úrovni), ktoré vytvárajú podmienky pre úspešné zdolávanie 

prekáţok. V súvislosti s rodinami detí so znevýhodnením ich rozdeľujeme 

na vnútorné a vonkajšie. 

Vnútorné zdroje rodiny vychádzajú zo samotného rodinného 

prostredia, rodinnej dynamiky a komunikácie medzi jednotlivými členmi. 

V rámci nich je dôleţité, akým spôsobom rodina zareaguje na pôsobenie 
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negatívnych faktorov a do akej mieru je schopná konštruktívne pristupovať 

k riešeniu vzniknutých problémov a preberať zodpovednosť pri plnení 

rodinných potrieb. Jedným z dôleţitých aspektov reziliencie je aj 

schopnosť rodiny prekročiť vlastné hranice a aktívne sa navigovať smerom 

ku zdrojom poskytujúcim uspokojenie a úľavu od záťaţovej situácie 

(Ungar, 2008). Tieto zdroje pomoci a podpory, lokalizované mimo 

vlastného rodinného kruhu, označujeme ako vonkajšie zdroje reziliencie. 

Ich úlohou je zabezpečiť rodinám dostupnú, zmysluplnú, praktickú pomoc 

a podporu, reagujúcu na ich potreby a potreby dieťaťa.  

 

Vnútorné zdroje reziliencie rodín detí so znevýhodnením 

Charakteristiky rodinného prostredia a rodinná klíma významne 

ovplyvňujú kvalitu ţivota jej jednotlivých členov. Dôleţitým 

ukazovateľom kvality rodinného ţivota je preţívanie určitej subjektívnej 

pohody jej členov v rámci rodinného prostredia. Pri zvládaní náročných 

ţivotných situácií je mimoriadne dôleţité udrţať, prípadne 

znovunadobudnúť, rovnováhu rodinného systému. V tejto súvislosti 

rozlišujeme nasledujúce vnútorné zdroje reziliencie rodiny.  

 Funkčná komunikácia - je hlavným nástrojom, prostredníctvom ktorého 

si členovia rodiny ujasňujú zmysel udalostí, vytvárajú a manaţujú 

stratégie ich zvládania a nadobúdajú vlastnú harmóniu a rovnováhu 

(Silliman 1996, McCubbin a. i., 1997, Havens 2005, Smith, 2005). 

Silné rodiny riešia problémy kooperáciou, kreatívnym hľadaním riešení 

a otvorenosťou ku sebe navzájom. 

 Flexibilita rodinného systému. Ide o schopnosť rodinného systému 

a členov rodiny opustiť zabehnuté stereotypy, viaţuce sa na 

zabezpečovanie fungovania rodiny cez pruţné reagovanie a dynamické 

prispôsobovanie sa novým výzvam a úlohám. Konštrukčné riešenie 

novej situácie a adaptácia rodiny na ňu prispieva k udrţaniu, resp. ku 

znovunadobudnutiu optimálneho psychického stavu jednotlivých 

členov a harmonizácii rodinného prostredia.  
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 Rozdelenie úloh a povinností. Pri rozdeľovaní úloh je potrebné brať 

ohľad na postavenie, osobné moţnosti a schopnosti jednotlivých členov 

rodiny. V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť tomu, či je 

rodina schopná vnímať a zabezpečovať individuálne potreby všetkých 

svojich členov bez preťaţovania jednotlivcov.  

 Spoločné trávenie času a rodinné rituály. Snaha o udrţovanie 

rodinných rutín je v čase krízy akýmsi spojivom pre rodinu s jej 

pôvodnými prioritami. Rodinné rutiny zároveň pomáhajú vytvoriť 

v rodinnom ţivote určitú predvídateľnosť a stabilitu a pomáhajú rodine 

dieťaťa nadobudnúť určitú harmóniu a uvoľnenie od prítomnej 

psychickej a emocionálnej záťaţe (McCubbin a. i., 1997). 

 Rodinné hodnoty a spiritualita. Schopnosť rodiny vyrovnať sa so 

stresom je ovplyvnená druhom a silou stresu, ale zároveň aj spôsobom, 

ako rodina stres vníma.  Rodinné hodnoty a ciele (pohľad na utrpenie, 

zmysel ţivota, náboţenské presvedčenie) ovplyvňujú jej adaptáciu na 

dlhodobé stresy a krízy.  

 Súdrţnosť rodiny. Vernosť, oddanosť a blízkosť v osobnej dimenzii 

predstavujú sily, ktoré drţia pohromade rodinu v rôznych ţivotných  

 situáciách (Sobotková, 2001). Okrem úzkeho kruhu rodiny majú svoj 

veľký význam aj pozitívne a nápomocné vzťahy v rámci širšej rodiny.  

 Otvorenosť rodiny. Výchova a vzdelávanie dieťaťa so znevýhodnením 

si vyţaduje určité neštandardné postupy. Otvorenosť rodiny pre vstup 

ľudí z vonka a jej schopnosť kooperovať, akceptovať pomoc                 

a odporúčania širšej rodiny a odborníkov sa pozitívne odráţa 

v uľahčení bremena zodpovednosti a zabezpečovania starostlivosti 

(Havens, 2005).  

 Ţivotná perspektíva. Nová situácia v rodine prináša mnoţstvo neistoty 

a obáv, týkajúcich sa budúcnosti. Poskytovanie informácií o pôvode 

a priebehu poškodenia dieťaťa a načrtnutie prognózy s určitými 

vyhliadkami do budúcnosti patrí medzi dôleţité informácie, 

prispievajúce k zníţeniu nepokoja a k nadobudnutiu pocitu určitej 

perspektívy pre rodinu. Tu je treba spomenúť, ţe kaţdý člen rodiny 
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(čiţe okrem rodičov aj súrodenci a dieťa so znevýhodnením) má nárok 

na veku primerané informácie o pôvode a následkoch poškodenia.  

 

Vonkajšie (spoločenské a kultúrne) zdroje reziliencie rodín detí             

so znevýhodnením 

Reziliencia rodiny je závislá aj na faktoroch a zdrojoch, ktoré leţia mimo 

rodinného kruhu. Tie sme identifikovali v oblasti sociálneho zázemia 

rodiny, podpory rôznych inštitúcií, organizácií a ľudí, s ktorými rodina 

spolupracuje. Medzi dôleţité vonkajšie zdroje podpory reziliencie rodiny 

patria nasledovné. 

 Dostupnosť kvalitnej odbornej pomoci. Regionálne dostupná sieť 

zdravotníckych zariadení, špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

zariadení, poradenských zariadení a rekreačných moţností pre deti so 

znevýhodnením a ich rodiny. Okrem samotnej dostupnosti pomoci je 

dôleţitým faktorom reziliencie členov rodiny aj preţívanie pocitu 

vlastnej dôleţitosti a spoluzodpovednosti pri vytváraní a realizácii 

postupov intervencie. S takouto podporou sa stretávame v prístupe 

orientovanom na rodinu, kde základom starostlivosti je partnerský 

vzťah všetkých zúčastnených poskytovateľov starostlivosti. Rodičia sú 

aktívnou súčasťou tímu a spolupracujú s jednotlivými odborníkmi 

v rámci partnerského, tímového prístupu (Coleman – Smith - Bradshaw 

2007). 

 Činnosť tretieho sektora. Asociácie a občianske zdruţenia, poskytujúce 

pomoc a poradenstvo rodinám detí so znevýhodnením. Svoju funkciu 

majú definovanú stanovami (napr. ochrana záujmov ľudí so 

znevýhodnením, boj o skvalitňovanie sociálnej a zdravotníckej 

starostlivosti, organizovanie informatívnych a relaxačných podujatí, 

vytváranie rodičovských podporných skupín atď.). 

 Vzťahy mimo rodiny. Priateľské vzťahy rodiny voči druhým ľuďom 

eliminujú izoláciu rodiny a jej členov. Zároveň môţu byť zdrojom 

praktickej pomoci pri riešení kaţdodenných situácií a problémov. 

 Sociálna spravodlivosť. Sociálna pomoc nikdy nedokáţe plne 

eliminovať znevýhodnenú finančnú a spoločenskú situáciu dieťaťa so 



 74 

znevýhodnením. Pokiaľ je starostlivosť o znevýhodneného člena veľmi 

náročná, dôsledky sa prejavujú v pracovnom a spoločenskom 

znevýhodnení, izolácii, intolerancii atď. V tejto oblasti je veľmi 

významnou pomocou poskytovanie informácií o právach a nárokoch na 

rôzne kompenzácie v rámci sociálneho systému, ako aj konkrétne 

opatrenia, zamerané na integráciu detí so znevýhodnením a ich rodín do 

spoločnosti.  

 Pozitívny kultúrny obraz a postoje spoločnosti ku znevýhodneniu. 

Pohľad a postoje jednotlivcov a ich rodín pri akceptovaní 

a prispôsobení sa znevýhodneniu dieťaťa do veľkej miery ovplyvňuje 

pohľad na  znevýhodnenie, vychádzajúci z kultúry, v ktorej daná rodina  

ţije. Pozitívny prístup a akceptácia pomáha rodinám pri odbúravaní 

izolácie a znovuintegrácii do spoločnosti.  

Súčinnosť vonkajších a vnútorných zdrojov vytvára optimálne podmienky 

pre urýchlenie relatívne dlhodobého procesu vyrovnávania sa so 

znevýhodnením dieťaťa. Rezilientné rodiny postupne prijímajú novú 

rodinnú situáciu a učia sa ţiť v rámci nových moţností a obmedzení, ktoré 

znevýhodnenie dieťaťa so sebou prináša. V mnohých prípadoch po 

odznení prvotného šoku a postupnej stabilizácii rodinnej situácie dokáţu 

samotné rodiny sprostredkovať pomoc rodinám aktuálne prechádzajúcim 

krízou. Pomoc spočíva vo vzájomnej výmene informácií a rád rodičmi detí 

so znevýhodnením. Rodičia si vymieňajú informácie o metódach a 

zvláštnostiach výchovy svojich detí, o potenciálnych problémoch, 

o emocionálnom preţívaní znevýhodnenia dieťaťa atď. Výhodou týchto 

skupín sú vzťahy a pocit vzájomnej spolupatričnosti. Pešová - Šamalík 

(2006) uvádzajú ako základný prínos týchto skupín to, ţe prostredníctvom 

nich rodičia prekonávajú pocit izolácie a bezmocnosti.  

 

Úloha: 

Prečítajte si odporúčania, ktoré formulovala Orgonášová (2009), 

významná odborníčka a aktivistka za práva ľudí so znevýhodnením, 

modifikujte ich a formulujte vo vzťahu k deťom: 
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Všeobecné odporúčania, ktoré sú uţitočné, ak komunikuje s rodičom, 

ktorý má tieţ zdravotné znevýhodnenie: 

 Pri stretnutí sa s človekom, ktorý je zdravotne postihnutý, treba hľadieť na neho 

v prvom rade ako na človeka, na osobu a nepouţívať výraz handicapovaný, 

alebo postihnutý pred výrazom osoba. Lepšie je povedať osoba so zdravotným 

postihnutím, ako zdravotne postihnutá osoba. 

 Treba si uvedomiť, ţe aj keď je zdravotné postihnutie spôsobené chorobou, 

alebo nehodou, samotné postihnutie nie je chorobou. Môţe ísť napr. o poruchu  

funkcie zraku, sluchu, pohybu. 

 Treba si uvedomiť, ţe osoby s chronickým ochorením orgánu, alebo systému,  

ktorého dysfunkcia nemusí byť viditeľná, môţu byť práve tak obmedzované  ako 

osoby, kde je dysfunkcia viditeľná. Nie všetci sú odkázaní na uţívanie vozíčkov, 

nemusia mať biele palice, vodiacich psov alebo pouţívať posunkovú reč. 

 Treba si uvedomiť, ţe osoby so zdravotným postihnutím môţu viesť tieţ 

zaujímavý ţivot. 

 Treba sa rozprávať vţdy priamo s osobou so zdravotným postihnutím, a nie cez 

tretiu osobu, tým tieţ pomôţeme osobe so zdravotným postihnutím zaradiť sa do 

spoločnosti. O zdravotnom postihnutí diskutujme radšej priamo s osobou, ktorá 

je postihnutá a nie s inými v jej prítomnosti. 

 Je lepšie priamo sa opýtať, či osoba so zdravotným postihnutím potrebuje 

asistenciu a nepredpokladať automaticky, ţe je to potrebné. Ak odpoveď je 

neprimeraná, alebo negatívna, nie je to uţ náš problém, ale problém osoby, 

ktorej sa to týka. Nikdy, ale nikdy nezačnime tlačiť vozíček, alebo chytať 

niekoho za rameno bez toho, aby sme sa ho najprv opýtali či mu môţeme 

pomôcť, resp. či pomoc potrebuje. 

 Je nutné jednať s dospelými ako s dospelými. Osobu so zdravotným postihnutím 

môţeme oslovovať krstným menom len keď je familiárnosť namieste, resp. 

v súlade so správaním sa k všetkým  ostatným osobám v spoločnosti. 

Pouţívajme titul ako beţne u iných pracovníkov. 

 Nechajme osobe so zdravotným postihnutím priestor a čas na pokojné 

rozprávanie a chôdzu. 

 Zhodnoťme, čo môţe osoba so zdravotným postihnutím robiť. Pamätajme, ţe 

ťaţkosti môţu byť spôsobené viac prístupom spoločnosti a bariérami v prostredí 

ako samotným zdravotným postihnutím.  

 

Niekoľko špecifických zásad pri komunikácii s osobou s ťaţkou 

poruchou zraku: 

 Pri stretnutí a pozdravení sa,  vţdy identifikujte seba a osobu, ktorá je 

s vami. Napr. „Vedľa mňa vpravo je Mária“. 

 Na začiatku rozhovoru oslovte menom osobu, s ktorou sa zhovárate. 
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Pouţívajte prirodzený tón a hlasitosť. Naznačte, keď budete chcieť 

ukončiť rozhovor alebo odísť. 

 Keď chcete podať ruku, je potrebné povedať niečo také ako napr. 

„Podáme si ruky?“. 

 Opýtajte sa, či potrebuje nejakú pomoc. Ak ste asistentom, podajte svoje 

rameno. Upozornite na schodíky, alebo zmenu úrovne dlaţby. 

Pouţívajte slovné upozornenia výrazmi, ako sú „vpravo“ a „vľavo“, nie 

tlačením osoby určitým smerom. 

 Ak ponúkate sedenie, oprite ruku nevidiacej osoby na zadné, alebo 

predné operadlo sedadla. 

 Pri platení, resp. manipulácii s peniazmi rozdeľte peniaze podľa ich 

hodnoty. Podajte ich spolu a slovne označte napr. cent, Euro, apod.  

 

Niekoľko špecifických zásad pri komunikácii s osobou s ťaţkou 

poruchou sluchu 

 Vţdy  komunikujte tvárou v tvár (nepočujúci vedia odčítať z pohybu 

pier slová, ktorými sa im prihovárate). 

 Ak ste v spoločnosti viacerí, snaţte sa pretlmočiť nepočujúcemu aj 

rozhovor medzi počujúcimi. 

 V nebezpečných, ţivot ohrozujúcich situáciách jednajte okamţite, bez 

pokusu o slovné informovanie, situáciu môţete dodatočne vysvetliť. 
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4 DIAGNOSTIKA VO VČASNEJ INTERVENCII 

Marta Horňáková 

 

Pojem diagnostika a diagnóza sú odvodené od gréckych slov „dia“(osobitne, 

do hĺbky) a „gnosis“ (poznanie), teda  znamenajú v preklade rozpoznávanie, 

hlboké poznanie. Diagnostika označuje jednak  náuku o rozpoznávaní           

(o metódach, odborných výkonoch, o charakteristikách porúch, ochorení 

a problémoch), ale aj samotný proces zbierania a hodnotenia údajov. 

V tímovej práci vo včasnej intervencii vniká poţiadavka na systematickú  

a špecializovanú diagnostickú prácu. Pedagogická diagnostika vo včasnej 

intervencii odpovedá v zásade na otázku: ako výchova prospieva dieťaťu.  

Musí byť komplexná – vychádza spravidla z diagnostík iných odborníkov 

a dopĺňa ich o vlastné pozorovanie a poznatky, ktoré získava počas kontaktu  

s dieťaťom, jeho rodičmi prostredníctvom pozorovania (voľné pozorovanie, 

škály, riadené pozorovanie v aktivitách), rozhovorov s rodičmi 

(anamnestické, aktualizačné, poradenské) a vedenej dokumentácie 

(videozáznam). 

Včasná pedagogická diagnostika je:  

 interaktívna – diagnostik poznáva len to, čo je prístupne poznaniu a je 

závislý na spolupráci, 

 priebeţná, cyklická/procesuálna – je integrovaná do procesu podpory 

dieťaťa a rodiny a je neustále doplňovaná o nové poznatky 

a aktualizovaná, 

 je zameraná na hľadanie moţností učenia a podpory  dieťaťa, na 

jeho zdroje a stratégie zvládania, cieľom nie je konkrétny klinický obraz, 

ale oporné skutočnosti pre postavenie intervencie zameranej na dieťa 

a jeho rodinu, 

 je invenčná –  to znamená, ţe nekončí pri zistení poškodenia, poruchy 

alebo rizika,  ale 
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 je zameraná na budúcnosť a vývinové moţnosti dieťaťa a potreby jeho 

rodiny. 

Je niekoľko rovín, ktoré musí pedagóg sledovať: 

 samotné dieťa, kaţdé dieťa je jedinečné, patrí mu úcta a kaţdá moţná 

forma podpory. Pedagóg sa zameriava sa na jeho danosti, moţnosti a  

limity. Zisťuje zónu aktuálneho vývinu a hľadá odpoveď na otázky:- aká 

je celková situácia dieťaťa, 

a) ako je na tom s telesnými funciami  (ako spí, prijíma potravu, ako sa 

hýbe,  či má bolesti) 

b) či je dráţdivé, apatické, alebo má radostné rozpoloţenie a spokojné, 

c) aké poruchy boli u neho diagnostikované, aké problémy si všimli 

rodičia, čo im robí starosti, 

d)  aké aktivity zvláda, ako sa hrá, 

e) v akom prostredí býva, aké podnety z prostredia sa mu dostávajú –  kto 

sa s ním hrá, mazná, dostane sa na prechádzku, koľko času trávi vonku, 

či je to zdravé prostredie, či má hračky primerané veku a moţnostiam, 

aké negatívne vplyvy sú v jeho okolí (dym z cigariet, zapnutý televízor, 

hluk, nedostatok hygieny....), 

f)  čo potrebuje v rámci včasnej pomoci, aké sú očakávania rodičov, ochota 

spolupracovať.  

 jeho rodiča/ opatrovateľa – diagnostik hodnotí rozpoloţenie rodičov, 

zdroje zvládania náročných situácií a aj podmienky pre výchovu dieťaťa, 

Všíma si: 

a) Aký je ich vzájomný  vzťah, postoje k dieťaťu, spôsob interakcie, napr., 

či sa matka pozrie dieťaťu do očí ak ho berie na ruky, alebo niekam 

ukladá, prihovára sa mu pri prebaľovaní a obliekaní, ako ho drţí – neţne, 

jemne, neisto, necitlivo (prudko ho otáča, dvíha, odkladá, ako ho tíši ak 

plače – upokojujúco zniţuje hlas, alebo je podráţdená, unavená, 

netrpezlivá, nahnevaná? 

b)  Ako je prezentované vnímanie hodnoty dieťaťa -  tešia sa mu, sú 

zranení problémami dieťaťa ale milujú a prijímajú ho, sú príliš nešťastní, 

sú zúfalí, obviňujú sa, nezvládajú kaţdodenný stres, je tam ambivaletný 

vzťah – maximálna opatera a na druhej strane odmietanie,  majú vhľad 

do svojej situácie, alebo či vedia dať význam signálom dieťaťa a  
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nenechajú sa prevalcovať jeho plačom a nespokojnosťou, alebo je to 

naopak, majú vedomosti a potrebné zručnosti pre starostlivosť o dieťa, 

majú v tomto smere výraznejší deficit, prípadne v čom oni sami vidia,  

ţe potrebujú podporu.  

c) Ako rodičia vedia sa spolu rozprávať bez napätia, radovať, riešiť 

spoločne problémy, poskytnúť si podporu? Vedia si rozdeliť povinnosti,  

plne sa navzájom zastúpiť, ak majú aj iné dieťa – venujú dostatočnú 

pozornosť aj zdravému dieťaťu, majú svoj spoločenský ţivot, rozvíjajú 

svoje záľuby? 

 výchovne zameranú interakciu – diagnostik zisťuje, čo je pre rodiča 

dôleţité vo vzťahu k dieťaťu, aké si dáva ciele, ako ich chce dosiahnuť, 

aké  sa pritom vyskytujú problémy a konflikty, čo je moţné zlepšiť. Napr. 

a) vzťahy (posilniť dôveru, bezpečie, lásku, úctu, radosť, pohodu),  

b) spresniť, zosilniť aktuálne vnemy (hmatové, zrakové, sluchové, chuťové, 

čuchové) , 

c) podporiť stratégie konania dieťaťa, optimalizovať interakciu rodič – 

dieťa,   

d) podporiť riešenie akútnych krízových výchovných situácii, podporiť 

výchovné kompetencie rodiča. 

Na základe toho  potom spolu s rodičmi sa zameriava na to, ako  pripraviť 

vhodné cvičenia a zamestnania.  

 ţivotné prostredie  (ekosystémový prístup, od gréckeho oikos, najbliţšie 

ţivotné prostredie), zameriava sa na to, aké kvality má  ţivotné prostredie, 

čo je pozitívne, čo treba obmedziť, prípadne zmeniť v prospech ich 

vzťahov a fungovania v sociálnom prostredí. Všíma si iné blízke 

a pomáhajúce osoby, ale aj riziká a konflikty, ktoré môţu viesť 

k preťaţeniu a byť ohrozením. Dôleţité sú aj inštitúcie a odborníci, ktorí 

môţu podporiť kvalitu starostlivosti.  

 

4. 1 Všeobecná charakteristika diagnostického procesu 

Stanovenie diagnózy ako orientácie v ťaţkostiach, v symptómoch choroby, 

ako aj v celkovej ţivotnej situácii vo vzťahu koncipovania pomoci                  

a odborných intervenčných opatrení je po nadviazaní vzťahu dôvery prvou  
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úlohou pomáhajúceho odborníka. Ak je rodič v krízovej situácii, ak akútne 

preţíva sklamanie zo vzťahov, nemusí byť pripravený otvoriť sa a dôverovať. 

Vtedy  je potrebné počkať so zbieraním diagnostických údajov a venovať sa 

posilneniu rodiča – vypočuť ho, povzbudiť, aby hovoril o tom, čo preţíva, 

nehodnotiť obsah jeho výrokov, ale oceniť jeho snahu zorientovať sa, 

zmobilizovať svoje sily, nájsť odpovede.  

Diagnostický proces si vyţaduje systematické zhromaţďovanie spoľahlivých 

informácií o dieťati a jeho rodine,  ich vyhodnotenie, interpretáciu a návrh 

opatrení. Subjektívne poznávacie procesy musia byť verifikované pomocou 

diagnostických prostriedkov, je potrebné snaţiť sa o maximálnu objektivitu.  

Problémy kaţdého jednotlivca existujú len v mnohostrannej dimenzii bytia. 

Pochopenie sa vyţaduje diagnostiku viacdimenzionálnu  a čo najviac 

priblíţenú k ţivotným a reálnym situáciám.  Pre pochopenie  procesu 

utvárania problému   nie je  najdôleţitejšie zistenie patogénnych príčin 

a stanovenie diagnózy,  ale  predovšetkým  identifikovanie  zdrojov 

zvládania a pozitívnych skúseností. Schopnosť spoznať realitu toho 

druhého tkvie  tieţ v  dobrých odborných vedomostiach a skúsenostiach 

odborníka. 

Pretoţe človek je dynamická osobnosť, diagnostický proces zostáva 

otvorený. Je potrebné v rámci procesuálnej /cyklickej/ diagnostiky pochopiť 

pôvodnú, momentálnu a tieţ aj spoločnú realitu klienta, aby bolo moţné novo 

vypozorované javy a ich zmeny pomenovať a zmysluplne interpretovať. 

Nasleduje plánovanie intervencie, ktoré sa neustále interaktívne modifikuje. 

Stanovenie diagnózy je moţné interpretovať ako konštrukciu  „ja – ty“ 

reality. Implicitný teoretický a hodnotový systém, ako aj subjektívny postoj 

diagnostika tu zohráva významnú úlohu. Odborník sa stáva súčasťou reality 

klienta. Tento vzťah je moţno povaţovať za prostriedok a tieţ aj za 

formu tohto procesu. Kaţdá diagnostika zachytáva realitu len čiastočne. 

Interpretáciu záveru – diagnózy, je potrebné chápať ako stav poznania 

aktuálneho stavu. Je to vţdy náročná úloha  ako z odborného, časového tak 
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aj ľudského hľadiska a hoci je potrebné dosiahnuť jej komplexnosť,  odborné 

kompetencie v tejto súvislosti sú profesionálne rozdelené a ohraničené.  

 

4.2 Formy diagnostiky  

Diagnostické nálezy sa spravidla zhromaţďujú a vyhodnocujú z viacerých 

zdrojov s rôznou validitou. Pritom môţe ísť o nasledovné formy diagnostiky: 

 Deskriptívna d.: opis konkrétnej ţivotnej situácie a problému. Zahŕňa 

taktieţ vyhodnotenie, opis  a konštrukciu, ktoré sú  značne subjektívne. 

Preto je nutná objektivizácia.  

 Deficitná d.: zameriava sa na identifikovanie narušení, nedostatkov, 

patologických symptómov vo vývine a správaní (v liečebnej pedagogike 

sa spravidla nepouţíva). 

 Klasifikačná d.: priradenie  vypozorovaných v rámci známeho systému 

k diagnostickému obrazu (MKCH); je dôleţitá z aj hľadiska 

rozhodnutia, kto je aktuálne kompetentný pomôcť, alebo liečba je 

potrebná. 

 D. v rámci prvej pomoci: odhalenie  závaţnosti ťaţkostí a stav procesu 

choroby,  skutočnosti, pre ktoré klient potrebujú „prvú pomoc“. 

 Diferenciálna d.: hlbšia orientácia pri podobne vyzerajúcich 

diagnostických obrazoch, ktoré si ale vyţadujú odlišnú pomoc. 

 Funkčná d.: pomáha pri odhaľovaní príčin konkrétnych praktických 

ťaţkostí. 

 Procesuálna d.: umoţňuje priebeţné  vyhodnocovanie stavu  klienta 

počas poskytovania starostlivosti. 

 Pozitívna d.: zameriava sa na zisťovanie pozitívnych rezerv osobnosti 

a na zdroje zvládania v náročných ţivotných situáciách. 

Zelinková (2001, s. 14-15)  rozlišuje štyri typy pedagogickej  diagnostiky: 

 normatívny, ide o porovnanie výkonu s porovnateľnou skupinou 

rovesníkov, hovorí o úspešnosti jednotlivca, o jeho predpokladoch pre 

ďalšie štúdium a pod., 

 kriteriálny, ide o overenie, či dieťa zvláda objektívne vymedzenú 

úlohu, 
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 individualizovaný, hodnotí dieťa vo vzťahu k nemu samému. Vyuţíva 

sa najmä pri poruchách vývinu a špecifických problémoch pri učení 

a vnímaní, 

 diferenciálny typ, kde ide o rozlíšenie ťaţkostí na základe ich príčin.  

Pupala (1999) hovorí  aj o dynamickej diagnostike „v akcii prostredníctvom 

akcie“ (ibid., s. 143). Diagnostikovanie potom znamená určovanie schopnosti 

dieťaťa pouţívať kultúrne nástroje, respektíve zvládať určité aktivity v ich 

kontexte.  

Diagnostika sa  vtedy zameriava uţ nie na výsledok, ale na proces činnosti. 

V liečebnej pedagogike je diagnostika definovaná ako  hľadanie pozitívnych 

rezerv osobnosti, ktoré potom slúţia ako východiskový bod pre liečebno-

pedagogickú činnosť. Speck (1998, 389) vníma diagnostiku ako dynamický 

proces, v ktorom sa dá hovoriť o diagnostickej interpretácii alebo odhade: 

záznamy sú a zostanú situačným, zlomkovým, hypotetickým pokusom o opis. 

To nevylučuje pouţitie psychologických testov. Podľa Specka (1998, s. 391) 

nie sú v rozpore s moderným ekosystémovým prístupom, pri ktorom ide 

o interpretáciu  celku prostredníctvom obsiahleho zbierania údajov. 

 

4.2 Metodika        

Do liečebno-pedagogického diagnostického procesu je zahrnuté: 

 pomenovanie aktuálnych problémov klientov a vytvorenie podmienok 

pre spoluprácu (vymedzenie rámca a úloh a konečne uzavretie dohody 

o poskytnutí pomoci); 

 štúdium anamnézy (priebeh choroby a stavu pred chorobou, doterajšie 

vyšetrenia, posudky); 

 analýza a interpretácia problému,  vyslovenie prognózy a návrh opatrení; 

 realizácia prvých  výchovno-terapeutických opatrení; 

 procesuálne hodnotenie – zistené skutočnosti treba neustále sledovať 

a korigovať v závislosti od nových poznatkov. 

 Na začiatku dôleţité najprv pomenovať aktuálny problém klienta 

v spolupráci s ním samým, alebo s jeho blízkymi osobami,  a pritom sa 

zamerať sa na vytvorenie podmienok pre spoluprácu.   Potvrdenie nálezu 

predstavuje na jednej strane  zahájenie cieleného konania, na druhej strane sa 
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pri kaţdej interakcii s klientom objavuje vţdy aj niečo nové a konanie je 

niekedy celkom spontánne. Kaţdý rozhovor alebo spoločné činnosti prinášajú 

nové informácie, ktoré sú z hľadiska diagnostiky dôleţité. Aj keď sa zdanlivo 

nedeje nič nové, aj to je dôleţitá skutočnosť. 

      Následný zber údajov si vyţaduje systematický postup. Väčšinou majú 

klienti v klinickej praxi uţ diagnózy a rozsiahle osobné záznamy, ale môţe sa 

stať, ţe údajov je aţ príliš málo.   Je dôleţité čítať aj anamnézy,  ktoré 

vypracovali iní špecialisti. Väčšinou je to lekárska anamnéza o stave pred 

začiatkom choroby a počas jej priebehu, ako aj doterajšie vyšetrenia. 

Existujúce údaje je potrebné preskúmať a doplniť. Je dôleţité sledovať aký 

dopad mali ťaţkosti na rodinný ţivot. Okolnosti sa prejavujú vţdy 

individuálnym spôsobom. Preto je potrebné subjektívne vysvetlenie a opis. 

Pri zraňujúcich spomienkach treba počítať s potláčaním alebo konfabuláciou. 

Aj nedostatok dôvery pôsobí demotivačne.  Môţe sa tieţ stať, ţe klient 

zabudol dôleţité udalosti. Klient potrebuje dostatok času a bezpečný vzťah. 

 

Vybudovanie vzťahu 

Celkom základným predpokladom pre získanie validných údajov je 

vytvorenie vzťahu, ktorý charakterizuje dôvera a úcta. To znamená: 

 Prijatie  klientov realizovať na všetkých komunikačných úrovniach – 

pohľad, pohyb, drţanie tela, výraz podpory a spätnej väzby ako na 

základe  postoja, ktorý vychádza z vnútra a nie je hraný. Dáva to 

slobodu pre vznik  vzťahov, vyjadrenie sa a aj moţnú zmenu. 

 Pochopenie človeka v rámci jeho moţností, skúseností, ţivotnej situácie, 

túţob  a potrieb. Darí sa to len čiastočne. Veľa si dokáţe všimnúť 

intuitívne  „oko odborníka“, ale bez verbálnej komunikácie je to veľmi 

ťaţké. Prínosom je dobrá schopnosť klásť otázky a s účasťou počúvať. 

Častým  problémom je kolísavá koncentrácia, ktorá bráni venovať sa 

intenzívne len jednej veci. A kto počúva, nemusí automaticky aj 

rozumieť. Český psychoterapeut J. Křivohlavý (1993) napísal, ţe 

spoločník v rozhovore nám svojou výpoveďou  poskytuje súčasne aj 

celý balík informácií: Hovorí, čo si myslí – teda skutočnosti, frázy, 

myšlienky, čo cíti; ako sa mu darí, čo ho teší, z čoho má strach, čo chce, 
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ako je vnútorne naladený. Nič z toho, čo hovorí, nie je náhodné, všetko 

má svoj zmysel. Načúvajúci, aj keď mlčí, sa aktívne podieľa na 

rozhovore, od neho závisí, či skutočne rozumie posolstvu. Môţe sa stať, 

ţe počuje len to, čo chce počuť. Ďalší problém číha tam, keď myslí, ţe 

uţ všetko pochopil, zatiaľ čo mu v skutočnosti dôleţité veci unikli. To 

skutočne mienené vie len rozprávajúci, načúvajúci sa tomu môţe iba 

priblíţiť. Nepostačuje počúvať len ušami. Pomáhajúci musí načúvať aj 

očami a srdcom (Křivohlavý,  1993, s. 23). 

 Blízkosť a obojstranné zdieľanie. V konkrétnej situácii preţíva 

pomáhajúci s klientom časť jeho ţivota.  Poţiadavku po blízkosti – bez 

škodlivých  vedľajších účinkov – môţu zaručiť len autonómne osoby, 

ktoré sú si vedomé svojich hraníc a rešpektujú, čo znamená záleţitosť 

pre jedného resp. pre druhého.  Inak môţe, podľa Kopřivu, dôjsť 

k splývaniu. Rodinný terapeut Bowen pomenoval vzťahovú symbiózu 

slepou uličkou spoluţitia, ktorá vďaka  pocitom viny a zmyslu pre 

zodpovednosť potom zotročuje. Blízkosť  neznamená, ţe problémy 

klienta si moţno privlastniť, alebo ich dokonca porovnávať s vlastnými. 

Napr.: „To poznám, mne sa stalo to isté...“.  V optimálnom prípade ide 

len o citlivý ponor do situácie klienta a účasť na dianí v jeho ţivote. 

 Dôvera a optimizmus. Pomáhajúci má byť nositeľom nádeje. Je dôleţité, 

aby reálne hodnotil a prijímal vzťah. Pri ťaţkostiach sa vo vzťahu  

nesmie schovať za svoju pracovnú rolu, ale správať sa stále byť čestný 

a úprimný. Niekedy musí čeliť odmietavému správaniu i otvorenému 

nepriateľstvu. Prijíma to pravdivo ako niečo, čo v rámci aktuálneho 

diania, alebo preţívania má svoj dôvod, a preto je významné. 

Pochopenie pomáha preklenúť obdobie odporu. V prípade, ţe by sa  

problém  javil ako neprekonateľný, napríklad pri osobnej averzii, je 

lepšie prenechať klienta kolegovi, ako  ignorovať  tieto city. 

 

4.4 Voľba adekvátnej metódy 

Beţnou metódou zbierania údajov je rozhovor. Otázky majú byť pripravené 

vopred, aby sa týkali všetkých dôleţitých ţivotných úsekov.  
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Pre niektorých klientov je príjemnejšie dostať dotazník. Môţu potom pouţiť 

toľko času, koľko potrebujú. Dotazník má však zmysel len vtedy, ak je 

opýtaná osoba schopná  poţadované informácie zodpovedne a pokiaľ moţno 

presne uviesť. Niekedy ľudia odmietajú túto neosobnú formu odovzdávania 

informácií a hľadajú radšej osobný rozhovor. Dôvodom môţe byť, ţe 

očakávajú okamţitú pomoc alebo by chceli „otestovať“, či je odborník 

dôveryhodný.  Alebo je tu jednoducho averzia voči vyplňovaniu formulárov. 

Aj keď sa rád pouţíva dotazník, údaje v ňom musia byť overené a v rámci 

rozhovoru doplnené, aby bolo moţné verifikovať odpovede. Môţe sa stať, ţe 

nejakému dôleţitému aspektu nie je pripisovaný význam, alebo bol 

opomenutý a opäť sa objaví aţ počas rozhovoru. 

Počas rozhovoru je potrebné rešpektovať, ţe o niektorých veciach sa nechce 

hovoriť. Klienti, ktorých predtým ich očakávania sklamali, potrebujú čas, aby 

opäť nanovo nadobudli dôveru a boli pripravení na spoluprácu. Vynútené 

informácie sú neprípustné. 

Vo včasnej diagnostike sa často vyuţíva Mníchovská škála. Zahŕňa 

nasledujúce zloţky vývinu dieťaťa: motorický vývin, rečový vývin, vnímanie 

(percepcia) a sociálne správanie. Hodnotí vývin dieťaťa v ôsmich poloţkách:  

 lezenie (pohybový vývin dieťaťa v polohe na bruchu – tab. 1), 

 sedenie (vývin vzpriamovania z polohy na chrbte – tab. 2), 

 chôdza (vývin stoja a chôdze – tab. 3), 

 uchopovanie (vývin jemnej motoriky ruky – tab. 4), 

 percepcia (vnímanie, príjem podnetov a ich centrálne spracovanie), 

 hlasová reč (vývin hlasových prejavov reči), 

 porozumenie reči (porozumenie obsahu reči a slovné reakcie na slovné 

podnety), 

 sociálne správanie (sociálny vývin dieťaťa). 

Na vyšetrenie motoriky sa odporúčajú predmety ako: červená hrkálka, 

jednofarebná kocka s dĺţkou hrany 3 cm, farebné ploché koliesko 

s priemerom 2,6 cm, škatuľa s výškou 4,6 cm, bábika, dutý kváder s dĺţkou 

hrany 7,5 cm, drevené auto so šnúrou dlhou 14 cm, alebo im podobné 

predmety. Inštrukcie sa  musia formulovaťjasne a činnosti ukázať názorne. 

Pokiaľ  ide o menšie dieťa, ktoré potrebuje  matku vo svojej  blízkosti, 
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inštrukcie a príklady narábania s predmetom  dáva ona.  Dôleţité je, aby 

dieťa bolo v pohode a nebolo rozptylované nejakou aktútnou fyziologickou  

potrebou (smäd, hlad, únava). 

Pre  zoznámenie sa z touto vývinovou škálou  uvádzame v Prílohe 3 

(Wzošová, 1996) časť  Mníchovskej škály, ktorá je zameraná na vývin 

jemnej a  hrubej motoriky. 

Podobná škála je uvedená u Strassmeiera (1996), alebo u Stoppardovej 

(1992). Vhodou prvej je vypracovanie vývinového profilu dieťaťa 

v jednotlivých ukazovateľoch a inštrukcie k cvičeniam. Stoppardová ilustruje 

typické správanie a prináša horvé a kreatívne podnety pre zaoberanie sa 

s dieťaťom. Vývinové škály pri opakovanom sledovaní umoţňujú zachytiť 

trend vývinu a jeho nápadnosti. Údaje sú len orientačné, ak keď  u väčšiny 

normálnej detskej populácie vývin prebieha tak, ako sa opisuje vo 

vývinových škálach. Glós (2006) upozorňuje, ţe niekedy nás môţu prekvapiť 

také formy pohybu alebo chýbanie určitých normálnych pohybových vzorov, 

ktoré môţu vyvolať podozrenie, či nie sú chorobným patologickým 

prejavom. Sú zriedkavé, ale niekedy môţu viesť k obavám, či vývin dieťaťa 

prebieha normálne. Medzi ne patrí napríklad:  

 chýbanie lezenia,  

 lezenie dozadu ako rak,  

 lezenie ako ţaba (nesprávne striedanie nôh a rúk),  

 státie a chôdza po špičkách v období okolo jedného roka,  

 preferencia stoja pred sedením (dieťa sa uţ stavia, ale ešte nesedí), 

  posadzovanie sa nesprávnym spôsobom,  

 pri pohybe preferovanie väčšmi jednej strany,  

 vo výdrţových polohách je drţanie odlišné, ale nie je patologické, 

 pohybové stereotypie a iné.  

Glós zdôrazňuje potrebu rtešpektovať veľké individuálne rozdiely 

a skutočnosť, ţe príčinu podobných vývinových odchýlok zatiaľ nepoznáme. 

Ak nie sú prítomné ţiadne známky mozgového poškodenia,  nie je potrebná 

rehabilitácia. Podľa  jeho skúseností  sa po určitom čase dchýlka stratí, pohyb 

sa stáva fyziologickým a nasledujúci priebeh vývinu je uţ normálny. 

V podobných situáciách odporúča neurologické vyšetrenie. 
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Údaje je potrebné doplniť pozorovaniami. Pozorovanie začína od prvého 

kontaktu s klientom. Je pritom dôleţité, aby bol celkový dojem vedome 

pravdivo pozorovaný (nápadnosti; otvorenosť; výraz tváre; pohyb očí; 

orientácia; reakcie na zmeny, nepripravenosť, úspech a neúspech, na 

prítomnosť iných osôb). Toto pozorovanie poskytuje prvé aktuálne 

informácie o psychickom stave. Oblečenie a hygiena klienta vypovedajú 

niečo o situácii v rodine, o vzťahoch, hodnotách atď. 

Ondraček a Grewing (2007, s. 325) upozorňujú na riziká pri pozorovaní, ktorí 

treba poznať a vyhýbať sa im: 

 tzv. haló efekt – tendencia preniesť jednu pozorovanú skutočnosť, na 

celého človeka (kričal – je agresívny!, bol nesmelý – je úzkostný), 

 podcenenie, alebo precenenie pozorovanej skutočnosti podľa 

subjektívych kritérií (prejav úzkosti, nezáujem o upratanie svojich vecí – 

buď bagatelizovať, alebo dramatizovať), 

 zovšeobecnenie, ak sa vyhne podrobnému popisu skutočností a namiesto 

toho uvedie veľmi všeobecné vyjadrenie ( napr. narušená osobnosť, 

psychicky labilný človek), 

 pridávanie bonusu za sympatie a naopak, tendencia hodnotiť 

sympatického človeka pozitívnejšie, zjavne nesympatického zase 

hodnotiť nadmieru kriticky, 

 jednostranne zameriavať pozornosť na preferované skutočnosti – potom 

sa môţe stať, ţe pozorovateľovi uniknú dôleţité skutočnosti. 

 

      Deti je vhodné pozorovať ako pri beţnom správaní v rámci bdenia, tak pri 

hre  a pri aktivitách. Hračka môţe slúţiť ako výrazový prostriedok, v hre sa 

odkryjú všetky váţnejšie problémy. Obzvlášť u malých detí a detí s ťaţkým 

poškodením kognitívneho vývinu alebo reči, je moţné komunikáciu podporiť 

tým, ţe terapeut prijíma neverbálne vyjadrenie dieťaťa a opakuje ho, 

napríklad, ak tak isto klopká alebo skáče, ako dieťa. Takto dieťa pochopí, ţe 

on ho akceptuje a chcel by sa spolu s ním nastaviť na rovnakú úroveň. Ak 

bolo dieťa deprimované, alebo je emocionálne zranené, na začiatku obyčajne  
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nedôveruje terapeutovi.  Potrebuje čas. Ak by dieťa nechcelo odpovedať, nie 

je účelné, ak terapeut odpovie sám na svoje otázky. U detí s poruchami 

komunikácie smeruje pozornosť terapeuta na pochopenie ich signálov 

a zvukov (orientuje sa  na základe informácií od matky).  

Ak dieťa rozpráva samo od seba, terapeut reaguje spravidla na jeho 

správanie, nie ale na konkrétne slová. Tým dáva dieťaťu priestor, aby mohlo 

povedať viac. 

Dimova a Pretis (2010) odporúčajú pre situácie pozorovania v spolupráci 

s rodičmi: - zostať v rodine pozorovateľného:„Všimla som si, ţe...“. Umoţní 

to výmenu pozorovaných skutočností a nie  rozhovor zameraný na ich 

interpretáciu a hodnotenie. Chráni to rodičov pred zranením a pocitmi: Som 

zlá matka ... 

 nezahŕňať rodičov informáciami – jedna stačí, 

  zameriavať sa na pozitívne veci – tie negatívne vidia spravidla rodičia aj 

sami, 

 hovoriť o sebe a o svojich pocitoch. Neiterpretovať preţívanie rodičov! 

 hodnotiť svoje posolstvo: ako vidíte náš rozhovor, bolo to pre vás 

dôleţité? 

 vyhýbať sa zraneniam, kaţdé vyjadrenie v zmysle, nie som O.K., nejde 

mi to, , nesie so sebou riziko zranenia. Treba si všímať aj koverbálne 

prejavy (skleslé ramená,  bezmocné pohyby. Zraňujúca situácia môţe 

vyprovokovať obranu, odmietnutie odborníka a jeho názorov, stratu 

dôvery. Odborník musí byť pripravený na prípadne odmietnutie. 

Aj postoje a správanie rodičov moţno zachytiť prostredníctvom hodnotiacich  

škál. 

 

Evaluácia 

Získané údaje sa priebeţne overujú a zapracúvajú do pôvodného 

diagnostického obrazu. Diagnostika slúţi aj ku kontrole procesov v liečebnej 

výchove a poradenstve a k podpore ich efektivity. 
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Príklad: 

Adam, 6-ročný, agresivita, ADS+H, sociálne poruchy 

Anamnéza: Adam sa narodil bez komplikácií. Jeho rodičia boli veľmi mladí a jeho 

pôrod bol neplánovaný. Rodičia sa cítili preťaţení. Jeho otec veľa pracoval alebo si 

niekde vyšiel s priateľmi a  matka dieťaťa bola s ním doma. Rodina bývala na 

sídlisku vo veţiaku v 1-izbovom byte. Aţ do obdobia, kým sa Adam naučil chodiť, sa 

s ním zdalo byť všetko v poriadku. Mali k nemu dobrý vzťah, spomínajú si, ţe bol 

veľmi neţný. Od svojho 1. roku ţivota bol neustále v pohybe a stále veľa rozprával. 

Jeho matka sa rozhodla dať ho do detských jaslí, aby mu umoţnila hrať sa 

s ostatnými deťmi. Adam tam vţdy mlčal, avšak svojej matke porozprával všetko 

potom, ako ho vyzdvihla z jaslí. Vychovávateľky v detských jasliach sa na neho 

sťaţovali a opisovali ho ako agresívne a zlé dieťa. Bil iné deti a neprejavoval záujem 

o  činnosti. 

Dieťa bolo vyšetrené po psychologickej stránke, potvrdil sa nález ADS+H a poruchy 

správania. Napriek terapeutickej intervencii problémové správanie v predškolskom 

období naberalo na intenzite a sťaţnosti sa hromadili. Otec opustil rodinu. 

Adam ako 6-ročný nastúpil do školy. Teraz bola jeho matka stále na všetko sama, 

svokra jej príleţitostne vypomohla. Stará matka sa snaţila vštepiť chlapcovi pravidlá 

a hranice, čiastočne bitkou. 

Konflikty v škole naberali na intenzite, takţe vedenie školy sa po krátkej dobe 

rozhodlo Adama zo školy vylúčiť. Správal sa situačne nevhodne, neustále pobehoval, 

kričal, utekal zo školy a  klial. Prijali ho do detského psychiatrického zariadenia na 

pozorovanie. Psychológovia zistili vysoký stupeň inteligencie, a potvrdili diagnózu 

ADS+H.  

   Matka hľadala moţnosť, aby Adama umiestnila do školy pre mimoriadne nadané 

deti, nebolo tam miesto. Nadväzne zmenil jej syn niekoľkokrát školu. Nakoniec našli 

učiteľku, ktorá bola schopná vybudovať si k nemu vzťah. Adam mal rád túto učiteľku, 

ale jeho správanie bolo rušivé. Po dvoch mesiacoch táto učiteľka musela následkom 

vyčerpania a pre začínajúce rizikové tehotenstvo nastúpiť na nemocenskú. Od toho 

času mali triedu na starosti viaceré učiteľky. Najmä jedna z nich  na neho nakričala 

a pokúšala sa ho donútiť k spolupráci. To malo za následok, ţe jeho správanie sa 

stalo úplne nekontrolovateľné. Vyskočil na stôl, vyzliekol sa a oplzlo sa vyjadroval. 

Rodičia jeho spoluţiakov sa sťaţovali, pretoţe Adam sa spoluţiakom vyhráţal a 

ubliţoval im. V dôsledku toho bol Adam opakovane psychologicky vyšetrený 

a doporučený na psychiatrickú kliniku. Po 3 týţdňoch sa vrátil s posudkom, v ktorom 

sa uvádzalo, ţe je veľmi inteligentný, šikovný rozhľadený. Mal by naďalej 

navštevovať vyučovanie s ostatnými deťmi, avšak bola doporučená asistencia zo 

strany skúseného pedagóga. Od tej doby prichádzali matka a stará matka kaţdý  
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druhý deň na vyučovanie a to v čase, keď nebol v starostlivosti školskej 

psychologičky. 

Takto mohol byť 2 hodiny v triede a dve hodiny  u zástupkyne  riaditeľky. Úlohy si 

splnil rýchlo a následne sa nudil. 

Pozorovania z vyučovania matematiky: Adam dostal zošit s úlohami a okrem toho 2 

dodatočné listy, na ktorých boli úlohy. Úlohy ukončil rýchlo a potom pozoroval  

učiteľku. Psychologička mu ponúkla ďalšie úlohy, pričom on  si zvolil tie ľahšie, 

s ktorými bol rýchlo hotový. Strácal chuť pracovať ďalej a neustále opakoval: 

„Neviem! Nemám chuť! Pomôţte mi!“ Psychologička sa ho pokúšala ešte motivovať, 

on sa však o ňu oprel a objímal ju. Učiteľka ho veľmi vecne upozornila, ţe svoje 

úlohy ešte nedokončil. Pokračoval, ale je pritom veľmi nekoncentrovaný, pretoţe 

riešenie aktuálnej úlohy uţ poznal. Opakoval „ Nie, nie – neviem to!“. Sadol si do 

lona psychologičky, hral sa so ţuvačkou a ignoroval všetky návrhy. Vyzeral veľmi 

nešťastne, chcel odísť, pozeral na svoje hodinky, dupal nohami. Potom zvolal:  „Uţ 

je koniec!“, beţal k učiteľke, aby ju pobozkal a sľúbil, ţe nabudúce bude lepší, 

a zbalí si svoje veci. Dospelí boli na konci so svojimi silami. 

 

Otázky: 

1) Nakreslite systém Adamnovho problému. Aké úlohy mohla plniť  včasná 

starostlivosť?   

2) Skúste viesť poradenský rozhovor s matkou, s učiteľkou – na čo by ste sa 

zamerali? 

 

Anamnéza – orientácia v ţivotnej situácii 

      Vzťah medzi diagnostikovaným a  diagnostikom je v prvom rade vzťah 

medzi dvoma osobami, ktorí spolupracujú na spoločnom probléme. Klient 

predstavuje vţdy subjekt s celkom špecifickými problémami, ktoré je 

potrebné chápať nie ako súhrn symptómov, ale ako systém.  Ak chce 

liečebný pedagóg spoznať tento systém, musí sa stať jeho súčasťou. Vstupuje 

do sveta klienta, aby s ním spolu ţil.  Samotné vypracovanie anamnézy je 

dôleţitá úloha pri vstupe do tohto systému. Zaoberať sa len biografickými 

údajmi pôsobí integrujúco a aj lepšie  uvedomenie a pomenovanie problému 

je pre neho prínosom.  

Anamnéza patrí k najdôleţitejším diagnostickým metódam. Skladá sa 

z viacerých častí. Motlová (podľa Höschl, s. 261) vzhľadom na psychiatrickú 

prax rozlišuje anamnézu: 

 rodinnú anamnézu, 
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 osobnú anamnézu (detskú, sexuálnu, sociálnu, anamnézu choroby), 

 objektívnu (odbornú) anamnézu. 

Z pohľadu komplexnosti môţe ísť o jednoliatu ţivotnú konštrukciu, alebo 

o analýzu problému, zameranú len na čiastkový aspekt (problémová 

anamnéza). 

Prvé zozbierané údaje slúţia na predbeţnú orientáciu a sú smerodajné na 

vytvorenie vzťahov a na spoluprácu s klientom. 

 

Osobná anamnéza 

Pri osobnej anamnéze sa zbierajú údaje o celkovom vývine jednotlivca a jeho 

ţivote: od prenatálneho obdobia, pôrodu, aţ po aktuálnu situáciu. Umoţňuje 

podchytiť dynamické pozadie problému a v súčinnosti s rizikovými vplyvmi 

aj  pochopiť. Dôleţité sú informácie:  

 o aktuálnom probléme – údaje o tom ako klient a jeho okolie vníma 

problém, ktorý ho priviedol k hľadaniu pomoci, sú základné pri 

nadviazaní spolupráce. Pýtame sa aj na ťaţkosti, ktoré spôsobuje klientovi 

v reálnom ţivote, čo uţ skúsili  a s akým výsledkom,  a aké má/majú 

očakávania. 

 o priebehu vývinu - vývin je potrebné chápať ako celoţivotný dynamický 

proces. Zákony vývinu sú všeobecne platné pre všetkých ľudí. Postihnutí 

ľudia nie sú vyvinutí menej, ale inak. Tam, kde niečo chýba, sa iná 

schopnosť rozvinie viac. Riziko predstavuje skutočnosť, ţe iné tempo 

vývinu (spomalenie, retardácia, nerovnomerný  alebo akcelerovaný vývin) 

alebo aj parciálne deficity v jednotlivých funkciách počas vývinu (vo 

vnímaní, motorike, reči, hre, sociálnom správaní, v samostatnosti) môţu 

vyvolať určité negatívne sociálne reakcie. Poväčšine je to neistota ako 

vychovávať, nespokojnosť zo strany dospelých, silnejšia kontrola, kritika, 

odmietanie, alebo tieţ časté tresty, zhadzovanie, výsmech. Napr.  iné  

sexuálne správanie - je jedno, či sa to deje na základe hormonálnych 

porúch alebo v dôsledku predčasných skúseností. 

Príklad: 5-ročný chlapec z veľmi chudobných pomerov rómskej rodiny 

bol prijatý do detského domova. Mal veľké ťaţkosti pochopiť nové 

poţiadavky a tieto plniť. Svoju neistotu a osamelosť sa pokúsil  zmenšiť  
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blízkym vzťahom k vychovávateľke. Mal veľmi slabé rečové a sociálne 

kompetencie. Svoju náklonnosť sa jej snaţil prejaviť sexuálnou ponukou. 

Chcel sa jej dotýkať na intímnych miestach a stále bozkávať. Bola 

zhrozená, vnútorne zhnusená. Pretoţe nerešpektoval zákaz, začala  ho 

zastrašovať.  Následne sa on začal v skupine detí správať veľmi 

agresívne. Bol preto odoslaný na terapiu hrou. V tomto chránenom 

prostredí bol osamelým dieťaťom, ktoré túţi po normálnej láske 

a pozornosti a  veľmi vďačne prijíma moţnosť učiť sa sociálnemu 

správaniu.  Akonáhle pochopil poţiadavky a normy okolia, naučil sa hrať 

a rozprávať s ostatnými deťmi, jeho správanie sa normalizovalo. 

 o prvých vzťahoch a ranom vývine 

Výchova kojenca s rizikovým a narušeným vývinom je sprevádzaná 

väčšinou veľkým stresom. Len vtedy, ak matka dokáţe odhadnúť potreby 

dieťaťa  a adekvátne situácii, láskyplne a zodpovedne reagovať, utvára sa 

dostatok bezpečia a dieťa dostáva optimálnu podporu vo vývine. Prvé 

väzby sú predpokladom ďalších sociálnych vzťahov a psychického 

zdravia. Ak sa väzby javia ako problematické, je veľmi individuálne, aké 

to má dôsledky. Mnohé deti sú schopné profitovať aj z minimálnych 

podmienok, zatiaľ čo iné trpia aj v relatívne dobrých pomeroch. Deti sú 

aktívne, prostredníctvom výziev a zaťaţení je moţné reorganizovať 

doterajšie vzory správania a orientovať ich nanovo. Podvýţiva, 

intoxikácia (nikotín, drogy), choroby alebo váţne poranenia nesú so 

sebou nebezpečenstvo psychických a psychosomatických chorôb.  

 o zvláštnych okolnostiach (patria sem  choroby) 

Je potrebné si všímať najmä opakované, chronické, veľmi  zle 

ovplyvniteľné a bolestivé stavy, operácie, psychosomatické, psychické 

a neurologické ochorenia, ktoré sú spojené s nutnosťou zmeniť štýl 

ţivota a môţu predstavovať značnú záťaţ aj pre okolie človeka. Tieţ 

neobvyklé a tragické udalosti – vysťahovanie, straty vzťahov, rodinného 

zázemia, rodinné tragédie, traumy a prírodné nešťastia, 

 o sociálnych okolnostiach ţivota – zlé sociálne pomery znamenajú 

stres a zníţenú kvalitu ţivota.  
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Osobná anamnéza zahŕňa poznateľné  skutočnosti zo ţivota klienta – 

dôleţitá je ich interpretácia z jeho strany. Vyšetroval v záujme 

objektivizácie musí  čo najpresnejšie zachytiť informácie a  oddeliť  údaje 

klienta od svojich názorov  a postrehov. 

 

Rodinná anamnéza 

V rodinnej anamnéze sa hľadajú rizikové faktory ako choroby, 

nezamestnanosť, chudoba, poruchy správania, chybné alebo patogénne 

stratégie výchovy, iné negatívne javy ako výskyt závislosti, suicidum, úrazy, 

ťaţké operácie. Vo vzťahu k exklúzii sú taktieţ dôleţité stratégie pouţívané v 

rodine, ktoré sú zamerané na zvládnutie stresu,  ich zdroje zvládania. Pritom 

si všímame aj  osobnostné vlastnosti a nápadnosti u rodičov a príbuzných. 

Mimoriadnu úlohu zohráva kvalita vzťahov, ktoré sú definované spoločne 

stráveným časom, záujmami, podporou, ale aj konfliktami.  Formujúce sú 

úlohy jednotlivcov – ich role,  ako aj ich sociálne, kultúrne a duchovné 

pozadie v rodine. 

 Nápadnosti v správaní u rodičov v zmysle  slabej komunikácie 

a neprimeranosti, čo sa týka spoločenských očakávaní a noriem, môţu u detí 

vyvolať podobné poruchy. Sú dôsledkom stresu, traumy alebo 

nazhromaţdenej agresie. Taktieţ je známe, ţe neurotickí rodičia majú veľmi 

často aj deti s neurotickými poruchami vývinu. Aj niektoré psychiatrické 

alebo somatické choroby môţu mať korene v rodinnej dispozícii, vo 

vzťahovej konštelácii a v predkladaných modeloch správania. Platí však, ţe 

aj v ťaţkých podmienkach sa pribliţne 1/3 detí vyvíja zdravo a preto tieto 

okolnosti nemoţno chápať ako determinanty, iba ako riziká. 

 

Spracovanie údajov z hľadiska anamnézy 

Údaje o klientovi, spracované  z hľadiska anamnézy, sú chránené a kaţdý 

musí s nimi starostlivo narábať, aby nepoškodil právo na intimitu  u klienta.  

Pri zbere údajov sa ako prvá sa robí ich analýza. Hľadajú sa pri nej súvislosti 

medzi jednotlivými vypozorovanými skutočnosťami a hodnotia sa  kľúčové 

výsledky. Priebeţné zistenie sa vţdy formuluje hypoteticky a necháva 

otvorené, aby sme sa vyvarovali pred prirýchlymi konštatovaniami a rizikom, 
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ţe jednoducho nebudeme chcieť vidieť skutočnosti, ktoré sa nám do prijatého 

diagnostického obrazu nehodia. Pri analýze získaných informácií 

o biologickom a psychosociálnom vývine, o zdravotnom stave,  o aktuálnych 

problémoch je treba postupovať veľmi zodpovedne a opatrne, aby sa predišlo 

chybným záverom. Frankl (1996) poukázal na riziko skreslenia  tieţ v 

prípade, ak by bol človek chápaný len ako obeť výchovných chýb 

a nepriaznivých okolností. Existuje mnoţstvo kauzálnych súvislostí medzi 

neurobiologickými danosťami, výchovnými metódami a ţivotnými 

situáciami a sociálnym prostredím. Diagnostické závery musia byť 

formulované hypoteticky, všetky predpoklady sú vţdy opätovne 

prehodnotené a prispôsobené novému stavu poznatkov. Moderný spôsob 

stanovenia diagnózy je otvorený proces 

Potom musí byť vypracovaná prognóza (posúdenie závaţnosti 

vypozorovaných skutočnosti) a navrhnuté sú  opatrenia pomoci. Stanovenie 

prognózy je vţdy subjektívne – závisí od skúseností a znalostí odborníka, 

v čom a ako vidí realitu klienta. Na základe prognózy sa vypracujú závery,  a 

konkrétne plány na uskutočnenia pomáhajúcich a  inkluzívnych opatrení. 

 

4.5 Cvičenie: Kazuistika dieťaťa predškolského veku 

        Zuzana Murínová 

 

Cvičenie:  

1) Prečítajte si nasledovnú kazuistiku: 

 

Peťko, 6 rokov 2 mesiace 

dg.: DMO ľahšia spastiská diparetická forma 

Aktuálne problémy: sociálne zručnosti neprimerané moţnostiam dieťaťa, 

psychická a citová deprivácia, zníţený intelekt, úzkostné prejavy, enuréza, 

vyrastal a ţije v detskom domove. 

Peťko mal 1 rok, keď sa on a jeho 5 sestier (19 rokov, 12 rokov, 10 rokov, 8 rokov,    

7 rokov) dostali do detského domova. Dôvodom boli nevyhovujúce podmienky           

v domácom prostredí a zanedbávanie starostlivosti zo strany rodičov. Rodičia ţili 

spolu uţ viac rokov. Obidvaja majú mentálne postihnutie. Otec bol od matky starší       
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o 14 rokov. Má rečovú chybu, ťaţko komunikuje, poţíva alkoholické nápoje. Údajne 

začali spolu ţiť v čase, keď mala matka 12 rokov, za čo bol otec súdne stíhaný. 

Napriek upozorneniam nezmenili starostlivosť o deti, nedokázali si uvedomiť v čom 

robili chyby. Ich spoluţitie hodnotila sociálna pracovníčka ako dobré. Ţili na nízkej 

sociálno – ekonomickej a kultúrnej úrovni, v domácnosti neudrţiavali základné 

hygienické návyky, deti drţali celý deň špinavé v posteli. Pri jej návšteve bol Peťko 

zabalený v špinavých šatách, plienku mal čiernu. Rodičia nechodievali s deťmi          

k lekárovi, len na viacnásobné upozornenia. Deti nepoznali knihy, televíziu, hračky. 

V súčasnosti otec pracuje bez zmluvy u súkromného podnikateľa. Tento poskytol 

rodine bývanie. Deti chodia k rodičom na návštevy počas prázdnin. Rodina obýva 

murovaný domček s jednou izbou a kuchyňou, bez sociálneho zariadenia. Nájomné 

zaň rodičia odpracujú na statku, kde je domček postavený.  Z tohto dôvodu nie           

je moţný návrat detí domov, ani za podmienky ďalšej práce s rodinou. 

Peťko sa narodil ako šieste dieťa v 35. týţdni pre skríţenú polohu. Matka počas 

gravidity do poradne nechodila. Po pôrode prekonal hypoxiu a bol hypotonický. 

Viackrát bol liečený na respiračné infekcie. Genetické vyšetrenie pár mesiacov          

po narodení potvrdilo fetal alkoholový syndróm. CT mozgu preukázalo 4 komorový 

hydrocefalus. Plánovaný operačný zákrok bol skomplikovaný vysokými teplotami. 

Pre salmonelu bol Peťko preloţený na infekčné oddelenie.  

Po operácii, vo veku 17 mesiacov sa kvôli zlej sociálnej situácii a nedostatočnej 

starostlivosti zo strany rodičov dostal do detského domova, ktorý mal špecializovanú 

skupinu pre deti s postihnutím. Štyri jeho sestry sa dostali do iného detského domova, 

najstaršia do reedukačného detského domova. V tej dobe Peťko výrazne vývinovo 

zaostával, v jeho správaní sa objavovali stereotypné pohyby a pôsobil utlmene.  

Od dvoch rokov bol sledovaný v gastroenterologickej, ortopedickej a neurologickej 

ambulancii. V treťom roku diagnostikoval neurológ Peťkovi detskú mozgovú obrnu, 

ľahšiu diparetickú formu. V štvrtom roku neprospieval, rastom zaostával                         

za rovesníkmi, pôsobil podvyţivene, pomočoval sa. Neurológ odporúčal, aby začal 

navštevovať logopedickú ambulanciu, čo sa však nestalo. Počas tohoto obdobia bol 

trikrát hospitalizovaný, raz za účelom diagnostiky, dvakrát kvôli menším operáciám. 

Vybrali mu v úplnej anestéze nosné aj krčné mandle. 

V detskom domove s ním pracovali tety (vychovávateľky) a zdravotné sestry v rámci 

výchovnej skupiny detí  batolivého veku a podľa pokynov rehabilitačnej sestry. 

Zručnosti a schopnosti neboli rozvíjané cielene podľa individuálneho tempa a úrovne 

dieťaťa. Ak Peťko úlohu nezvládol, sluţbukonajúca osoba zapísala do záznamov,        
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ţe danú aktivitu nezvláda, alebo sa pri nej len usmieva a nereaguje. Plány na ďalší 

mesiac však akoby neboli ovplyvnené tým, čo sa pri aktivite ukázalo. 

Keďţe rodičia neprejavili o dieťa záujem ani do dvoch rokov od doby, keď bol 

chlapec umiestnený v detskom domove, psychológ konštatoval neexistenciu 

súrodeneckých väzieb, a súd vyslovil nad Peťkom osvojiteľnosť. 

V štyroch rokoch začal navštevovať materskú školu. Keď mal 5 rokov bol umiestnený 

do profesionálnej rodiny. Tu sa Peťkove prospievanie podľa pediatričky zlepšilo. 

Pribral, bol čulejší, mal bohatšiu slovnú zásobu, tvoril jednoduché vety.  

Avšak rok po tom, ako bol umiestnený v profesionálnej rodine, došlo k dovŕšeniu 

vekovej podmienky a bol premiestnený do detského domova, v ktorom bývali jeho 

sestry. Osvojiteľnosť bola zrušená. V tom čase mal 5 rokov a 6 mesiacov. Zaostával 

vo vývine. Reč mal dyslalickú, zajakával sa, rozprával v jednoduchých vetách. 

Vytváral vlastné slová, spontánnu slovnú produkciu tvorili vlastné nezrozumiteľné 

slová a max. 10 osvojených slov. V oblasti psychomotoriky výrazne zaostával. Jeho 

hra bola paralelná, na pokyny, skôr išlo o napodobivé činnosti. V úlohách, ktoré 

vyţadovali väčšiu koncentráciu pozornosti a pamäť, prejavoval výrazný 

negativizmus. Osobnostne sa javil smelší, aktívny, pri zmene prostredia sa však          

u Peťka zvykla objaviť enuréza. V oblasti sebaobsluhy bol samostatný v jedení          

a obliekaní. Pri zaspávaní sa u neho objavovali stereotypné pohyby a vydával zvuky. 

Pediatrička v správe konštatovala, ţe sa zdá akoby vo vývine stagnoval. Vedel 

povedať svoje meno a priezvisko. Chodil po schodoch opatrne, pobehol, poskočil. 

Loptu hádzal oblúkom. Čmáral po papieri, vedel urobiť kruh, čiary, pri práci             

s pravítkom sa mu triasli ruky. Obratne strihal noţnicami. Rozoznával v knihe 

zvieratá, auto, autobus.  

Po príchode do detského domova, kde ţili jeho sestry, nastal v jeho vývine regres. 

Takmer nerozprával. Nevedel povedať svoje meno a priezvisko, nevedel uviesť svoje 

pohlavie. Nezaujímali ho práce v domácnosti, nevedel hodiť loptu. Mal problém 

pomenovať predmety na obrázkoch. Výrazný problém mu robilo sústrediť sa aj pár 

minút na jednu činnosť. So sestrami dobre nevychádzal. Prejavoval sa úzkostne. 

Zaspával kývaním sa na posteli a spievaním nezmyselných slabík. Toto sa zmenilo, 

len keď cítil prítomnosť vychovávateľky, alebo keď zaspával s niektorou so sestier. 

Hračky a veci, ktoré chcel, si vydobýjal krikom a bitkou, nevedel poprosiť, 

poďakovať, hrať sa s inými deťmi, poţičať hračku, vypýtať si. Nedokázal primerane 

komunikovať. Ak pracoval sám, namiesto ,,ja sám“ povedal:,,Vypadni!“. Pri otázke 

,,Chceš to robiť sám?“, potom reagoval objatím. Vyhľadával dotyk, kontakt, pohľad 

do očí, pýtal sa na ruky. V protiklade s tým často nikoho nepočúval, zaťal sa, mával 
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afekt, úzkostné prejavy (enuréza, utiahnuté správanie, alebo naopak agresívne          

sa bránil, ničil veci okolo seba). Zdalo sa, ţe namiesto zlepšenia Peťovej situácie         

cez moţnosť budovania podporných súrodeneckých väzieb, premiestnením smeroval 

k horšiemu. Začal byť deťmi a niektorými dospelými ,,nálepkovaný“ ako zlý. Sestry 

ho začali ,,vychovávať“ bitkou. Postupne sa však na nové prostredie adaptoval, začal 

si vytvárať väzby v novom zariadení, rešpektovať pravidlá a deti ho prijali. 

Prvého pol roka nechodil do materskej školy, zostával v skupine s trojročným 

dievčatkom. Raz do mesiaca začal navštevovať logopedickú ambulanciu. Raz          

do týţdňa s ním pracovala špeciálna pedagogička, s ktorou začal cielene rozvíjať 

jemnú motoriku a rozumové schopnosti, raz do týţdňa absolvoval hry zamerané        

na podporu vývinu s liečebnou pedagogičkou, v skupine s ním pracovala 

vychovávateľka podľa individuálnych plánov dieťaťa.  

Toho času navštevuje prípravný ročník špeciálnej základnej školy. Naďalej               

je potrebné rozvíjať s Peťkom vnímanie, pamäťové schopnosti, motoriku, ktorých 

úroveň naznačuje mentálne postihnutie, ale tieţ ukazuje priestor pre ďalšie 

napredovanie. V oblasti sebaobsluţných činností je takmer úplne samostatný, sám 

kráča po schodoch (trochu neisto), bez problémov vyhadzuje loptu, takmer             

bez problémov triedi farby, postupne sa začína učiť ich pomenovať, začína 

zaraďovať pojmy pod nadradené pojmy. Reč má stále dyslalickú, slovnú zásobu má 

malú, slová často komolí, ale prestáva ,,syčať“, keď sa snaţí niečo rýchlo vysloviť, 

pouţíva krátke vety. Veľmi pekne napreduje vo vývine sociálnych zručností. Dokáţe 

sa hrať spolu s druhými, pozornosť si často vypýta kontaktom, oslovením, ale tieţ 

,,šaškovaním“, plačom, prihovorením sa mu plač a vzdor ustupujú. Rešpektuje 

pravidlá, vie si vypýtať, poďakovať, poţičať hračku, ospravedlniť sa, keď ublíţi. 

Úzkostné prejavy pretrvávajú najmä v súvislosti so situáciami, nad ktorými nemá 

Peťko kontrolu, alebo ktoré sa týkajú jeho tela (prehnané reakcie na vlastné 

zranenia, potreba mať čisté ruky aj počas práce s prstovými farbami..).                     

V tematických hrách prehráva a spracováva najmä situáciu príchodu matky domov   

a starostlivosti o neho, ako o bábätko, alebo psíka. 

 

Pokračovanie cvičenia: 

2) Pomenujte rizikové faktory v ţivote Petríka od prenatálneho veku do jeho 

zaškolenia. 

3) Pomenujte, aké úlohy mohla plniť včasné intervencia, ak by bola realizovaná? 

4) Čo bolo pozitívne z opatrení odborníkov? 

5) Ako vnímate Petríkov príbeh? Čomu Vás naučil? 
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5 KONCEPTY LIEČEBNOPEDAGOGICKEJ POMOCI 

Petra Mitašíková, Monika Stupková, Katarína Majzlanová 

Barbora Kováčová, Barbora Vodičková, Magdaléna Szabová 

 

Medzi príčinou a následkom  nie je priamy vzťah. Ako Speck  (2008, s. 100) 

uvádza, mozog dieťaťa sa utvára veľmi individuálne na základe daností 

a skúseností a pracuje jedinečným spôsobom. To znamená, ţe v stimulačnom 

programe nie je moţné uplatniť na deti rovnaký prístup  a terapeut – 

vychovávateľ musí vstúpiť vţdy na neznámu pôdu. Tento fakt zdôrazňovali 

viacerí odborníci – napr. Montessoriová, Hanselmann, Moor, Nielsen. 

V podstate ide o to, ţe dieťa sa môţe učiť len zo svojej skúsenosti (Georgi, 

Güttinger, 2008, s. 37-42) a na báze predchádzajúceho.  Pri plánovaní 

intervencie  na podporu vývinu je nutné rešpektovať  princípy fungovania 

mozgu . 

Z liečebnopedagogického  pohľadu sa pomoc deťom týka reštaurácie 

(obnovy), rekonštrukcie (prestavby) a reparácie (nápravy) (Kobi, 2004), 

pričom sa zdôrazňujú aspekty: 

 konštitutívny (budujúci), napĺňajú sa moţnosti; ide o to, ako vo výchove 

urobiť moţné skutočným, kaţdý má predpoklady ţiť svoj ţivot a riešiť 

svoje problémy, potrebuje dôveru, rešpekt, príleţitosti pre učenie a účasť 

na ţivote; 

 rekonštrukčný (rehabilitačný), cvičenia pomáhajú obnoviť a zlepšiť 

narušené schopnosti; vychádza sa z poznania, ţe základom sú 

skúsenosti, na základe ktorých sa vytvárajú predpoklady pre výber 

z moţností a samostatné konanie;  

 emancipačný aspekt, kde sa zdôrazňuje sebaurčenie a sebauplatnenie, 

samotná pomoc (cvičenia, programy) sa poskytuje v reálnych  ţivotných 

situáciách, v prostredí dieťaťa a dbá sa , aby mali dosah na zlepšenie 

kvality  ţivota.  
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Tieţ sa zdôrazňuje ţe, dieťa v jeho ţivotnej situácii vţdy subjekt pomoci, 

ktorý sa rozvíja a učí len v koexistencii s iným človekom; Ide vţdy  o 

dialogické pôsobenie – je to veľmi  osobná sluţba medzi dvoma osobami. 

Význam vzťahu v akejkoľvek terapii je dobre známy. Ale dieťa je  celkom 

odkázané na vnímavú prítomnosť dospelého, ku ktorému patrí. Význam úcty 

a prijatia potvrdili aj výsledky výskumu mozgu. Rozvoj mozgovej činnosti je 

značne závislý na sociálnom prostredí. Speck (2008) hovorí o mozgu ako o 

sociálnom orgáne. Sociálna opora a bezpečné zázemie dodáva odvahu pre 

konfrontáciu s novými úlohami a aktivitu. Bezvýhradné prijatie malého 

dieťaťa matkou, jej prispôsobenie sa jeho prejavom (symbióza) pôsobí 

posilňujúco. Konečne, aj u dospelých ľudí v ťaţkých traumách, pri oslabení 

ochorením a pod., pôsobí prijímajúci vzťah integrujúco.  

O trpezlivom „nesení“ dieťaťa píše Mehringer (2001, s. 22), ktorý pracoval v 

detských domovoch s deťmi, ktoré boli „nepokojné, ťaţko zvládnuteľné, 

agresívne, zaťaté, nevypočítateľné, konfliktné, násilné; ...spravidla sa na to 

reagovalo odmietnutím, sankciami, trestom a prinajmenšom stratou sympatie 

a odsunutím na okraj, čo ich práve v správaní ešte utvrdilo. Tým sa stratila 

príleţitosť vyviesť ich z ich slepej uličky.“ Prijatie pomáha vytvoriť potrebné 

bezpečie pre zrelšie správanie a zmenu. 

Pomoc znamená podporu individuálnych daností na základe pochopenia 

človeka; neexistuje univerzálna metóda pomoci, vţdy je potrebné hľadať 

formy pomoci v kontexte ţivotnej reality a dovtedajších skúsenosti a daností 

jednotlivca. Poznať iného moţno len čiastočne. V praxi to znamená potrebu 

byť stále otvorený novému poznaniu, vychádzať  z moţností (nie 

z obmedzení), vnímať dieťa v dynamike jeho vývinu. Znamená zo aj nutnosť 

pracovať s kategóriami psychológie zmyslu  ako sú  nádej, hodnoty,  dôvera 

v moţnosti zmeny a potenciál (aj tam kde je nízky), a vytvárať situácie, kde 

má dieťa  moţnosť zvládnuť  pri nasadení úsilia rôzne úlohy, ako aj radosť zo 

svojej aktivity a vzťahov.  
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Podľa Utza (2006) je najlepšou cestou identifikovať aké úspešné stratégie 

dieťa pouţíva v interakcii a podporovať ich – rozširovať, obmeňovať, aby 

získalo, čo najviac skúseností a dôverovalo svojim schopnostiam. Treba  mu 

umoţniť, aby si našlo podnety vo svojom okolí, ktoré práve potrebuje. Preto 

je nevyhnutné v úcte rešpektovať dieťa s jeho moţnosťami i 

obmedzeniami. Tie netreba brať ako negatíva, ale ako jedinečné moţnosti 

pre rast niečoho iného.                             

Pri pomáhaní ide o sprostredkovanie informácie a zlepšenie predpokladov 

orientovať sa, mať dôveru. Viď Antonovský (str.24) globálna orientácia 

v situácii je moţná, ak rodič porozumie, čo sa deje s dieťaťom,  čo môţe 

očakávať, čo  pre dieťa robia lekári, čo môţe preň urobiť on sám, čo je  

dôleţité. Tieţ potrebuje povzbudenie a potvrdenie svojich kompetencií 

situácie zvládať, zistiť, kde môţe nájsť pomoc, ak ju bude potrebovať. 

Z reflektovania postojov odborného personálu a svojho okolia potrebuje si 

potvrdiť, ţe to všetko je zmysluplné, váznamné a on sám má tu svoju 

nezastupiteľnú rolu. 

Pomoc znamená vytvorenie rámca pre rozhodovanie a smerovanie. 

V podstate to znamená poskytnutie jasnej hodnotovej orientácie. Pomáha 

pravidelnosť, rituály, oslavy, spoločné plánovanie aktivít a vťahovanie 

dieťaťa do diania v okolí. Dieťa musí skúsiť, ţe ak sa o niečo snaţí, môţe 

zmeniť aspoň niečo vo svojom okolí k dobrému.  Modely ţivotných 

skúseností, ktoré sú úspešné, podporujú stabilitu. Spoločné objavovanie 

úspešných stratégií, presvedčenie, ţe aj neúspech je cesta k úspechu, 

podporujú aktivitu a orientáciu na zvládanie. 

Dieťa, ktoré je oslabené, ľahostajné,  prestalo si veriť, alebo  agresívne, nie je 

ľahké motivovať k výkonu a nájsť mu priestor pre uplatnenie. Najľahšie 

sa dá zaujať tam, kde ide o umenie.  Aj keď spočiatku by šlo len  o vnímanie 

- tým, ţe sa dieťa zúčastňuje na umeleckých záţitkoch, integruje sa do tohto  
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sveta a stáva sa jeho súčasťou Nejde len o galérie a koncerty, dieťa sa 

potrebuje učiť vnímať estetično aj v reálnom ţivote; vidieť, počuť, cítiť. 

Problémové deti často potlačili svoje pocity a potrebujú ich prebudiť.  

Potrebujú, aby niekto spolu s nimi  predmet záujmu vnímal do najmenších 

detailov - či je to motýlie krídlo, ţivý tvor, kvet, krajina, stavba. Potrebujú 

poznať detaily, aby sa mohli rozhodovať, vyberať si z moţnosti a nakoniec 

plánovať.  

Praktické kompetencie sa dajú získať len vykonávaním týchto činností - 

kresliť sa dá naučiť len kreslením, čítať čítaním, pomáhať pomáhaním. 

Získané zručnosti sa v čiastkových funkciách môţu podporovať, ale tie musí 

kaţdý človek akoby  objaviť sám pre seba. Preto je dôleţité, aby sa dieťa 

naučilo pravidelne a sústredene zamestnávať. Akonáhle sa dieťa niečomu 

zmysluplnému sústredene venuje, treba mu dopriať potrebný pokoj a čas. 

Dôleţité je neodstraňovať problém, ale zamerať sa na moţnosti riešenia 

a viesť dieťa k samostatnosti. Ak sa identifikujú moţnosti, je potrebné  

dávať mu  priestor pre výber z nich, pre rozhodovanie, pre objavovanie 

významov a prijímanie zodpovednosti sa seba. Ak bude naopak pretrvávať 

neustále konfrontovanie s chybami, s neúspešnosťou a nemoţnosťou splniť 

očakávanie okolia, vyvolá to v ňom sociálny stres aj vtedy, ak sa dieťa 

nestretne s priamym odmietaním. Ešte tvrdšie prístupy - trestanie, výsmech, 

alebo ľahostajnosť a zanedbávanie, vedú k chronickému stresu.  

Tajomstvom moţností výchovy  a terapie detí s problémovým vývinom 

a správaním je v pochopení a osobnom posolstve, nie v technikách. Pod 

pochopením myslíme empatické preţívanie situácie dieťaťa a hlboké 

porozumenie podstaty problému, nie vytvorenie si názoru a určenie diagnózy, 

ktoré skôr vytvoria akúsi bariéru a vyvolajú pocit bezmocnosti. Posolstvo, 

ktoré tlmočí dospelý dieťaťu vo svojich reakciách musí byť o úcte a nádeji, 

o hodnotách, ktoré môţu dať jeho ţivotu  novú orientáciu. 
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5.1 Podpora reziliencie mladých rodičov prostredníctvom voľnej hry     

v terapii hrou   

Petra Mitašíková 

 

Základnou premisou liečebnopedagogického prístupu k rodinách, kde 

existujú a pôsobia určité znevýhodňujúce okolnosti - je podpora vzájomných 

vzťahov. Jednou z vhodných ciest je terapeutické vyuţitie hry - pohybovej, 

hudobnej, výtvarnej, tradičnej či modernej. Hrať sa - znamená 

komunikovať, tvoriť, byť aktívny, objavovať, oslovovať emócie a riešiť 

problémy.  

Rozvíjanie kvalitných vzťahov rodičov s dieťaťom je nutné naštartovať        

čo najskôr (ideálne ešte pred narodením). Pre rodičov (najmä otcov)             

je viditeľnejší a zmysluplnejší hravý spôsob kontaktu aţ po narodení. Vtedy 

naberá aj iné kvality. Reakcie dieťaťa moţno priamo vidieť (nielen cítiť). 

Dieťa nás taktieţ vidí, počuje a cíti inak, ako keď bolo počas tehotenstva 

nosené a chránené v maternici. Významnými spôsobmi podpory vzťahovej 

väzby po narodení je kojenie, intenzívne neverbálne a verbálne 

komunikovanie a hravé interaktívne podnecovanie.   

Predpokladom terapeutickej podpory je uvedomenie si hodnoty prvých 

bazálnych vzájomných interakcií rodičov s deťmi. Za beţných okolností       

sú interaktívne výmeny vyhľadávané spontánne. V prípadoch, ktoré              

si vyţadujú terapeutickú intervenciu treba zúčastnených k tomu viac 

podporiť, pracovať na zvýšení ich kvality a hĺbky. V rodine, kde sa 

stretávame so znevýhodnením býva táto spontánnosť často narušená. 

Kŕčovitosť, napätie, zaoberanie sa symptómami spojenými s ochorením alebo 

inými problémami jedného člena rodiny negatívne ovplyvňuje prirodzený tok 

vzájomnej komunikácie.  

Pre ilustráciu uveďme príklad matky, ktorá sa v minulosti liečila                  

na psychiatrii pre hlbokú chronickú depresiu. Po narodení dieťaťa trpí              
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popôrodnou depresiou. Dieťa matku „obťaţuje“, povinnosti okolo neho plní „ 

len z  povinnosti“ bez nadšenia, stále sa sťaţuje na únavu, uzatvára sa          

do seba, zanedbáva domácnosť. Liečebný pedagóg intervenuje v jej 

domácom prostredí v kombinácii s návštevami v terapeutickej herni. 

V prítomnosti matky modeluje moţné liečebnopedagogické cvičenia a hry 

s kojencom. Matka sa sťaţuje, ţe dieťa stále plače, ţe sa ťaţko uspáva, 

nepozná vhodné spôsoby podnecovania dieťaťa a jeho význam.  

Liečebný pedagóg pozoruje spôsob zaobchádzania matky s dieťaťom, kvalitu 

vzájomných interakcií a ponúka modelovo ďalšie. Ukáţe ako moţno 

usporiadať domáce prostredie pre voľnú hru s dieťaťom. Ukazuje príklady 

„floor games“ (hier na zemi).  

 

5.1.1  Dynamika voľnej hry 

Voľná hra je vo svojej podstate prejavom vnútornej slobody. Dieťa, ktoré sa 

skutočne hlboko a intenzívne hrá, sa rozhoduje pre určité konanie v hre podľa 

svojich vnútorných pohnútok.  Zvolí si, či sa bude hrať osamote, 

interaktívne s partnerom alebo kooperatívne v skupine.  

Pri voľnej interaktívnej alebo skupinovej hre prinášajú hroví partneri do hry 

svojou hravou prítomnosťou mnoţstvo nových podnetov, ktorými sa 

navzájom obohacujú. Deti svoju hravú činnosť dokonca na nejaký čas počas 

hrania aj úplne zastavia a so záujmom pozorujú hru ostatných. 

Odpozorovanými podnetmi následne „dosycujú“ vlastnú hru. Impulzy do hry 

dieťaťa môţe vniesť rovnako rovesník ako aj dospelý spoluhráč. Niekedy 

stačí slovo, nápad, námet, ponuka nového materiálu, tichá neverbálna ukáţka 

a hra sa znova rozbehne, zdynamizuje a dieťa začne opäť prehrávať a 

spracovávať záţitky , ktoré potrebuje znovu preţiť  „na malom javisku za 

oponou hry“.  

Spontánne striedanie samostatnej hry s „partnerskou“ je prejavom 

sociálnej podstaty dieťaťa.  Pri spoločnej hre v skupine sa objavujú rôzne  
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dlhé momenty, v rôznom počte sekvencií, kedy dieťa prestane na nejaký čas 

kooperovať so spoluhráčmi – a zahĺbi sa do svojej samostatnej hry paralelne 

vedľa ostatných a po chvíli sa opäť spontánne do skupinového diania zapojí. 

Aj v takomto prirodzenom odklone pozornosti dieťaťa od skupinových 

záujmov k svojim vlastným, tkvie sloboda jeho konania.   

Voľná interaktívna hra môţe postupovať iba v prípade, ţe dynamika 

prinášania impulzov všetkých zúčastnených hráčov do hry je vyváţená. 

Inými slovami, hra musí všetkých zúčastnených baviť  a zaujať  – ináč 

spoločná hra nepostupuje a rýchlo končí. Typickým príkladom je dospelý, 

ktorého hra s dieťaťom nebaví a rýchlo to vzdáva. Dospelý, ktorý hru 

s dieťaťom nepovaţuje za záťaţ, ale baví sa spolu s dieťaťom, hru 

dynamizuje, rozvíja, aktivizuje, rozohrá a vzdiali sa, aţ keď je dieťa hrou 

zaujaté a rozvíja ju po svojej vlastnej „individuálnej“ linke. V tejto súvislosti 

hovoríme o vnútornom podnecovaní voľnej hry. 

Hra sa taktieţ strieda s rôzne dlhými prestávkami, kedy dieťa z hry z rôznych 

príčin na chvíľu vystúpi, aby si uspokojilo potreby mimo kontext hry. 

Potrebuje sa napr. napiť, niečo opýtať, uistiť sa o prítomnosti dospelého, 

ktorý je pre dieťa zdrojom emocionálneho bezpečia. Aj to je jeden zo 

základných prejavov slobody voľnej hry. Aby sa dieťa spontánne hralo, musí 

sa cítiť bezpečne a mať moţnosť rozhodovať o časovom striedaní hry 

s inou činnosťou.  

V rámci interaktívnej hry je moţné veľmi zreteľne pozorovať  individualitu 

kaţdého jednotlivého zúčastneného hráča. V liečebnopedagogickom chápaní 

preto vţdy posudzujeme hru kaţdého zúčastneného v rámci skupiny 

samostatne – (aj keď pozorovaní skupinový kontext zahrnieme). Dôsledne 

rozlišujeme medzi pozorovaním skupiny ako celku a vnímaním 

individuálnych prejavov jednotlivca v skupine.    

Dynamická herňa je miestom, ktorá sa pruţne prispôsobuje aktuálne sa 

meniacim potrebám dieťaťa (v prípade rodiny zohľadňuje potreby aj jej  
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ostatných členov). Dieťa sa tu cíti čo najviac slobodné pohybovať sa a 

manipulovať s hračkami v kontexte hry. Dôleţitým aspektom je úprava 

prostredia tak, aby k hračkám a hrovým materiálom bola moţnosť voľného 

prístupu. Súčasťou je aj „vnímavý dospelý“, ktorý je zárukou bezpečia, ale 

i podnecovania zmysluplnej koncentrovanej hrovej aktivity. Empaticky 

vyvaţuje, kedy nechá hru samostatne plynúť a ustupuje do úzadia a kedy 

naopak nejakou formou intervenuje.  

Okrem priameho zapojenia sa do hry dieťaťa „zvnútra“ (vnútorné 

podnecovanie voľnej hry) je moţné hru zdynamizovať  aj „zvonka“ 

prostredníctvom kontinuálneho pripravovania, upravovania a upratovania 

prostredia pre hru. Vonkajšie podnecovanie voľnej hry je moţné prípravou 

nových podnetných prvkov v priestore, v ktorom sa deti hrajú 

a odstraňovaním tých, ktoré sú dlhšiu dobu dieťaťom opomínané 

a nevyuţívané (niekedy len na určitú dobu).  

Voľnú hru môţeme paradoxne podmieniť aj  obmedzením mnoţstva 

hračiek, hrových materiálov a celkovo vonkajších podnetov ako takých. 

Dokonalo jednoduché hračky, materiály, ktoré sú zbavené umelých 

prikrášlení, vyjadrujúce podstatu vlastností zákonitostí a javov a ponúknuté 

dieťaťu k voľnému hrovému experimentovaniu, významne podnecujú voľnú 

hru dieťaťa. Kritéria do detailov premyslených materiálov spĺňajú napr. 

materiály vychádzajúce z koncepcie Márie Montessori alebo sú touto 

koncepciou inšpirované.  

Jednoduchá drevená krabička plná malinkých farebných kociek (jednotky sú 

biele v počte 100ks, dvojky červené v počte 50ks atď aţ po hranolčeky 

predstavujúce číslo 10 v počte 10ks) je vyvinutá ako didaktický materiál 

k počítaniu. Ide o abstraktný materiál, ktorý by sme takmer ani hračkou 

nenazvali. Ak umoţníme dieťaťu, aby malo tento materiál stále voľne 

dostupný pripravený na otvorenej polici a mohlo s ním voľne 

experimentovať, ponúkne mu nespočetné mnoţstvo variácií voľnej  
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symbolickej hry. Pokojne môţe dospelý daný materiál dieťaťu demonštrovať 

aj z hľadiska jeho pôvodnej podstaty a ukázať dieťaťu zázrak zámeny 

desiatich bielych kociek za jeden dlhý hranolček. Rovnako však môţeme dieťa 

ponechať vyuţiť tento abstraktný materiál k voľnému prehrávaniu skutočnej 

symbolickej hry, ktorá je zloţená z dejových sekvencií. Dieťa bude hrou 

vyhrávať svoje vlastné príbehy preň subjektívne dôleţité. Niekoľkonásobnou 

voľnou manipuláciou s týmto materiálom prostredníctvom vlastných rúk 

súčasne objavuje zákonitosti matematiky, uplatňuje ju zároveň tvorivo (lebo 

základňa domu, ktorý chce dieťa z týchto malých bielych kociek postaviť musí 

byť na oboch stranách vyváţená, aby cez ňu mohlo postaviť „desiatkový 

hranolček“ ako trám.) a uchopovaním drobného materiálu opakovane 

precizuje jemnú motoriku rúk.      

Vo fáze prípravy – hľadania a výberu hry pozorujeme dieťa ako pristupuje 

k hračkám a hrovým materiálom a zvolí si, s čím, s kým a kde sa bude hrať. 

Aj čas prípravy je dôleţitou fázou hry, ktorá je zdrojom mnohých dôleţitých 

informácií. V tejto fáze môţeme odhaliť  veľa problémov, ktoré môţu byť 

pre dieťa príčinou neúspechu rozvinutia voľnej hry. Dievčatko chodí po herni 

a nenachádza vhodné hračky, ktoré momentálne potrebuje k svojej hre. 

„Chcela by som sa hrať na doktorku, ale nie sú tu ţiadne „doktorské veci.“ 

Pre dané dieťa bola táto téma aktuálne dôleţitá, pretoţe si potrebovalo 

spracovať konkrétne záţitky od lekára. Tému hry preto treba zaznamenať 

a čo najskôr ponúknuť dieťaťu vhodný priestor, moţnosť hrať sa a dostatok 

potrebných materiálov, aby sa voľná hra na túto aktuálne preţívanú tému 

vôbec naštartovala. Prehrávanie beţných záţitkov preţitých v reálnych 

situáciách dostáva dieťa do psychologickej rovnováhy – pôsobí liečivo.  

Ak sa dieťa nevie zahĺbiť do hry, ide o známku pôsobenia stresových 

faktov – ktoré momentálne pôsobia alebo u dieťaťa ešte doznievajú. 

V prípadoch ak je dieťa z nejakého dôvodu priveľmi rozrušené, nevie sa 

uspokojiť  a primäť k hre je dôleţité pomôcť mu k uspokojeniu.  Zabezpečiť  
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pokojné prostredie, láskavú atmosféru, pomôţe upokojujúce slovo, objatie,  

hudba, či rozhovor. Aţ následne sa dieťa začne opäť hrať – musí sa však cítiť 

psychologicky v bezpečí. Typickým príkladom je dieťa čakajúce v čakárni 

u doktora, ktoré sa priveľmi obáva, čo sa bude v ambulancii diať.  Ostáva 

zablokované venovať sa hrovej aktivite – hračky len mechanicky zoberie do 

rúk a opäť odloţí – útechu hľadá v náručí a láskavom, pokojnom príhovore 

dospelého. Lepšie je v takejto situácii nenútiť dieťa do aktívnej participácii 

na hre, skôr odkloniť pozornosť  prostredníctvom činností, kde je ponechané 

viac v pasívnej úlohe. Vhodné je rozprávať mu príbeh, odpovedať  na otázky, 

ktoré ho aktuálne zaujímajú, psychicky sa pripravovať na to čo bude 

nasledovať príp. si čítať. Ak stresové faktory pominú, hra sa objaví 

spontánne, čo je známkou, ţe dieťa sa opäť dostalo do psychologickej 

rovnováha a pohody.  

Liečebnopedagogická intervencia prostredníctvom hry je komplexnou 

záleţitosťou. Terapeut ju ponúka podľa potreby oddelene pre deti a 

dospelých a/alebo ako spoločné stretnutia pre viacerých členov rodiny naraz. 

Podstatné je vytvoriť intímny bezpečný a pohodlný priestor pre všetkých 

zúčastnených. Kombinujeme ambulantnú intervenciu (v terapeutickej herni) 

s terénnou (priamo v rodine, škole a pod.). Intervenovať sa dá, aţ keď 

získame informovaný súhlas dospelých a samozrejme dôveru všetkých 

zúčastnených.  

Samotnú terapeutickú intervenciu začíname vytváraním priestoru na troch 

úrovniach: 

a) psychologickej v zmysle podporovania hravého kontaktu 

a porozumenia jeho dôleţitosti;  

b) časovej - vytvorením časového priestoru na kaţdodenné krátke hravé 

interakcie i  

c) materiálnej, kde nachádzame vhodné miesta a pomôcky, kde a za 

pomoci čoho sa budeme hrať. 
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Liečebný pedagóg navrhne uspôsobiť domáce prostredie pre voľné  

interaktívne hry s dieťaťom najmä na zemi (floor time, floor games). Hra 

s dieťaťom na zemi – na teplej podloţke umoţňuje uvoľnenú polohu 

a slobodný pohyb pre matku i dieťa. Dieťatko má byť oblečené, aby bolo čo 

najmenej obmedzené v pohybe (niekedy je vhodné aj celkom ho vyzliecť) – 

matka je taktieţ oblečená pohodlne. Terapeut modeluje príklady mnohých 

interaktívnych hier s dieťaťom a priebeţne vysvetľuje ich význam. Čo 

najčastejšie treba dieťatko oslovovať menom, vyuţívať a podnecovať 

vzájomný zrakový kontakt, dotyky, rytmiku a navodiť hravú atmosféru.  

 

5.1.2 Námety na herné techniky 

Pre inšpiráciu uvedieme niekoľko vybraných liečebnopedagogických herných 

techník, zameraných na podporu a prehĺbenie vzájomných kontaktov 

a vzťahov.  

 

Panda na strome 

Dieťa poloţíme na teplú podloţku. Na bruško mu poloţíme väčší vankúš, 

dieťa ho spontánne objíme rukami i nohami. Dospelý stále udrţiava 

s dieťaťom očný kontakt, uchopí vankúš a prevaľuje dieťa „zakvačené do 

vankúša“ zo strany na stranu. Ideálne je spojiť to s rytmickou riekankou 

alebo jednoduchým popevkom. „Hojdám ťa Zuzička šupity – šup, zo strany 

na stranu – hojdiky hup“. 

 

Opička v sieti 

Dieťa poloţíme do hojdacej siete (do deky) a najlepšie dvaja dospelí dieťa 

hojdajú rôznymi smermi. Dôleţité je, aby dieťa videlo mamu spredu, 

udrţiavali pri hre očný kontakt. Hojdanie prispôsobujeme dieťatku (aby mu 

to bolo príjemné), neustále sledujeme jeho reakcie a doprevádzame to 

rytmickým motívom, ktorý kopíruje, ako dieťa práve hojdáme: 
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„Hojdáme sa, hojdáme sa dopredu, dozadu, hojdanie nám spraví náladu. 

Hojdáme sa, hojdáme sa doprava, doľava, hojdanie je predsa zábava. 

Hojdáme sa, hojdáme sa dohora aj dole, hojdáme sa spolu do vôle.“  

 

Tropický dáţď 

Dieťa leţí vyzlečené na teplej podloţke (ak nemôţe byť vyzlečené úplne – 

má aspoň holé nôţky a ručičky). Veľká podlhovastá jemná šatka sa priviaţe 

dvoma rohmi nad dieťa a spodné cípy chytí do rúk mama. Sedí pred 

dieťaťom spredu, udrţujú očný kontakt a jemne nadvihuje šatku nad 

dieťaťom hore a necháva ju padať dole. Dieťa na chvíľu mamu nevidí, ale 

keď sa šatka zase zdvihne – mama sa znova objaví (zábavný prvok). Ide 

o senzuálne dotykové skúsenosti – pohyb šatky spôsobí jemné previevanie 

nad dieťaťom a zároveň umoţní dotyk s príjemnou tkaninou.  

Cvičenie podnecuje pohyb a láskyplný hravý kontakt rodiča s dieťaťom 

sprevádzaný rytmickým popevkom: „Hore, hore stúpa para, dole, dole 

dáţdik  (na Janka) padá.“  

 

Ťahanie na liane 

Dospelý spúšťa nad leţiace dieťa látku,  plienku, alebo mäkkú loptu v sieťke. 

Stále spolu udrţiavajú očný kontakt. Dieťa predmety zachytí oboma rukami 

zo strán. Vtedy dospelý drţiace sa dieťatko preklápa za predmetmi do strán. 

Pohyb s dieťaťom podporí jemným spievaním: 

„Ťahám ťa, ťahám ťa, ťahám ťa sem  

a opäť ťa (Tánička) do stredu prinesiem.  

Ťahám ťa, ťahám, ťa, ťahám ťa tam  

a opäť ťa (Tánička) do stredu dám.“ 
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Šup do lístia 

Dieťatko leţí na podloţke na chrbte na mäkkých vankúšoch. Zachytíme dieťa 

spredu rukami, pritiahneme ho jemne do sedu nad vankúše (pobozkáme) 

a visiac na našich rukách ho spustíme späť do mäkkých vankúšov. Matka je 

opäť spredu, udrţiava očný kontakt. Prihovára sa mu pritom jednoduchou 

riekankou: 

„Pritiahnem si Hanku k sebe, pobozkám ju na líčko a spustím ju zase dole, 

ako malé vajíčko“ 

 

Hojdanie kvetu vo vetre 

Dieťa si poloţíme na predlaktie leţiac na brušku (alternatívne ho drţíme pri 

svojom tele tváričkou vpred), mierne sa rozkročíme a pohojdávame sa s ním 

do strán, ideálne v trojdobom uvoľňujúcom valčíkovom rytme spievajúc: 

„Hojdám ťa, Jakubko ako ten kvet, zo strany na stranu so mnou si leť.“ 

 

Hojdanie vtáčatka  na liane 

Dieťa poloţíme na bruško do hojdacej siete, príp. na lavicovú hojdačku alebo 

na špeciálnu kruhovú hojdačku (hlavičku má otočenú na bok, alebo ju uţ drţí 

hore) a hojdáme ho od  seba a k sebe (krátke vzďaľovanie a pribliţovanie).  

Matka sedí pred hojdačkou na úrovni dieťaťa, vidia si do očí a prihovára sa 

mu rytmickým spevom presne sprevádzajúcim pohyb hojdačky: 

„Od mamky k mamke, Tomáško leť 

odo mňa Tomáško a zase späť.“ 

 

Papagáj 

Dieťa leţí alebo sedí opreté na chrbte, aby nám dobre videlo na tvár (ktorá je 

preň v tomto období najzaujímavejším objektom pozorovania) a zámerne sa 

začneme s dieťaťom „rozprávať“. Nehovoríme teraz „na dieťa“ ale „s  
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dieťaťom“ a pokúsime sa chvíľu zrkadliť (napodobňovať) jeho zvukové a 

mimické prejavy rovnako ako ponúkať mu svoje (otváranie úst doširoka, 

vyplazenie jazyka, vrčanie, rýchle otváranie a zatváranie úst a pod.). Cieľom 

je neverbálne vzájomne komunikovať.  

 

Poď, ukáţem ti svet 

Spoločné objavovanie blízkeho i širšieho prostredia je rovnako spôsobom 

intenzívnej vzájomnej hravej komunikácie. Rodič je pre dieťa prvým 

učiteľom (prostredníkom poznávania neznámeho sveta). Objavovať svet 

a jeho zákonitosti cez optiku dieťaťa je zábava pre obe strany, ale zároveň je 

dobré poznať zákonitosti učenia malých detí.  

Horňáková (2008) hovorí, ţe výchova je interaktívnym konaním. Len 

dieťa, ktoré má vytvorené moţnosti v dostatočnej miere sa učiť je spokojné, 

čo významne ovplyvňuje kvalitu vzájomných vzťahov a pohodu na oboch 

stranách. Jednou z ciest liečebnopedagogickej intervencie je podporiť rodiča 

v nachádzaní optimálnych spôsobov podporovania svojho dieťaťa pri 

získavaní nových vedomostí, zručností a návykov (podpora učenia dieťaťa). 

 

Bezpečie 

Matka (otec) leţí na podloţke a dieťa si poloţí priamo na seba (skin to skin). 

Rodič dieťa pridŕţa a pomaly sa spoločne prevaľujú na jeden bok a opäť do 

stredu hovoriac: „Kolíšem ťa Danka sem, do stredu zas prinesiem. Pohojdám 

ťa zase tam, pesničku ti zaspievam.“ Objatie a nosenie je veľmi účinným 

spôsobom kontaktu rodiča s dieťaťom. Dieťa je tak pri dospelom najbliţšie, 

ako sa dá (bliţšie bolo iba v čase tehotenstva, kedy bolo v dokonalej 

symbióze s matkou) a zaţíva pri tom pocity bezpečia a istoty.  

 

Dáţď 

Rodič si ľahne na chrbát a poloţí dieťa na seba – na svoje brucho a hrudník.  
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Spočiatku sa pokúsi len intenzívnejšie dýchať, pričom bábätko bude stúpať 

hore a dole (fáza vzájomného ladenia). Po chvíli môţe pridať aj spev pre 

dieťa. Rytmus piesne jemne vyklopkáva na jeho telíčko – napodobňujúc 

kvapkanie daţďa „Kvapi, kvapi, kvapi, kvap, padá dáţdik na odkvap.“  Po 

chvíli si dieťa zase objíme spievajúc:  „Cupi, cupi, cupi, cupi, schovám Janku 

do chalupy.“  A zase sa môţu vrátiť k rytmickej hre na telo dieťaťa: „Cink, 

cink, cink, cink, výjde Janko na dáţdik.“ 

 

Záver 

Všetky uvedené liečebnopedagogické cvičenia je potrebné uvádzať postupne, 

tvorivo, prispôsobovať ich aktuálnemu stavu matky i dieťaťa. Ponúkame ich 

ako inšpiráciu k vytváraniu ďalších kontaktných hier a cvičení, ktoré sa stanú 

obľúbenou súčasťou kaţdodenných pozitívnych a obohacujúcich interakcíí. 

Sú vhodné aj k vyuţívaniu inými dospelými členmi rodiny (otec, starí rodičia 

a pod.). V prípade starších súrodencov je moţné zahrať sa ich v upravenej 

podobe aj s nimi (väčšinou ide o fyzické kontaktné aktivity, ktoré prospievajú 

aj väčším deťom). Niektoré hry sa môţu pod dohľadom dospelého zahrať 

s bábätkom väčšie deti aj sami.  

 

Úlohy: 

1) Pozorujte voľnú interaktívnu hru dieťaťa s rodičmi a napíšte jej charakteristiku. 

2) Pripravte tri námety pre ďalšie voľné interaktívne hry rodiča s dieťaťom 

vychádzajúce z vašich pozorovaní a nadväzujúce na to, čo ste pozorovali. 

 

5.2  Ergoterapia v ranom veku 

      Monika Stupková 

 

Ergoterapia predstavuje zamestnávanie s rehabilitačným a terapeutickým 

zámerom. Jej cieľmi sú: rozvíjanie, obnova, zlepšenie a kompenzácia  
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ochorením alebo poškodením limitovaných funkcií, predchádzanie 

komplikáciám, podpora vývinu, zlepšovanie schopností a zručností, podpora 

samostatnosti, umoţnenie sebaaktualizácie a participácie v rámci 

individuálnych moţností (Horňáková, 2005). Ergoterapia je v kontexte 

liečebnej pedagogiky najuniverzálnejšou formou intervencie. Z nej sa 

postupne špecifikovali ostatné expresívne terapie.  

 

5.2.1 Činnosť, hra a práca v ranom veku 

Raný vek je charakteristický prienikom medzi samoobsluţnými činnosťami, 

hrou a prácou, ktoré dieťa vykonáva za účelom učenia a zábavy. Nie je 

moţné a ani potrebné tieto princípy oddeliť. Práve naopak učenie a 

získavanie nových zručností v atmosfére dôvery, bezpečia a v kladnom 

emocionálnom rozpoloţení (s radosťou) prinášajú dieťaťaťu a jeho okoliu 

najväčší úţitok. Najprirodzenejším spôsobom intervencie sú hrové 

zamestnania. Ide v nich o rozvíjanie kompetencií dieťaťa v oblasti vnímania, 

pohybu a sociálneho správania. Moţeme hovoriť aj o podpore emocionálnej 

zloţky osobnosti, o vedení k samostatnosti a rozvíjaní schopnosti spolupráce 

u dieťaťa. Je vhodné vyuţívať kaţdodenné, beţné situácie a postupovať 

individuálne, s dôrazom na potreby konkrétneho dieťaťa. Pri hrových 

zamestnaniach ide o konanie v interakcii, v dialógu zameranom na sebavývin 

dieťaťa, podporu procesov poznávania a prispôsobovania sa okoliu. Dôleţité 

je podľa Horňákovej (2005) viesť dieťa k tomu, aby postupne eliminovalo 

izolujúce, sebastimulujúce aktivity (stereotýpie), ktoré mu bránia v 

zmysluplnej činnosti. Dieťa potrebuje vedieť aktívne preţiť (vedieť sa čo 

najsamostatnejšie najesť, dať najavo bolesť, vedieť bolesť lokalizovať, dať 

najavo spokojnosť alebo nespokojnosť a iné). K aktívnemu preţitiu patrí aj 

záujem o sociálne prostredie (snaha o spoluprácu, dianí okolo seba) a 

schopnosť aktívne, flexibilne reagovať na zmeny v okolí.  
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Včasná ergoterapia 

Včasná intervencia formou ergoterapie je indikovaná v prípadoch ak dieťa  

nedodrţiava hygienu ani po dovŕšení tretieho roku ţivota. Intervencia je 

potrebná, ak sú pohyby dieťaťa v období 1-3 roky pri beţných činnostiach 

“neobratné”a pohyb nie je plynulý, ak sa dieťa nie je schopné hrať  s malými 

predmetmi a nestavia z hračiek (kociek, lego častíc). Rizikový faktorom je aj 

to, ak dieťa neopakuje činnosti po ostatných deťoch alebo dospelých. Z 

hľadiska udrţania pozornosti je dôleţité pozorovať dieťa, ktoré v danom 

vekovom vymedzení udrţí pozornosť iba niekoľko sekúnd, “prebehuje” z 

jednej činnosti do druhej, neunaviteľne veľa sa pohybuje, nemá pocit strachu 

a ohrozenia. Vo veku 3-5 rokov je opotrebné si všímať dieťa, ktoré napríklad 

nevie drţať ceruzu, nečmára, nekreslí a tieţ nehrá sa symbolické hry. Dieťa, 

ktoré vo veku 5-6 rokov neudrţí pozornosť dlhšie ako 5 – 10 minút, nemá 

vyhranenú lateralitu, má váţne poruchy reči, chudobnú slovnú zásobu, 

strnulé, sekané pohyby bez plynulosti, nepozná smery a nevie pomenovať 

tvary, nevie rozlíšiť a pomenovať farby, bude pravdepodobne potrebovať 

včasnú intervenciu formou ergoterapie v rámci interdisciplinárneho prístupu 

odborníkov. Samostatnosť a zodpovednosť sú základnými cieľmi vo výchove 

raného detstva. Dieťa postupne prechádza od úplnej závislosti a bezmocnosti 

k samostatnosti.  

Všetky metódy osvojovania si novej činnosti bvo včasnej ergoterapii majú 

mať súčasti, ktorými sú: demonštrácia, verbálna nápoveda a vizuálna 

nápoveda. Nácvik novej činnosti by mal prebiehať striedavo: “raz ty, raz ja”. 

Terapeut predvedie činnosť s presnými pokynmi, dieťa sa snaţí úkon 

zopakovať. Ak sa mu nedarí, terapeut pomáha mu činnosť vykonať jemným 

nasmerovaním, prípadne vedením ruky. Pohyb ruky pomáha spresniť 

nasmerovanie ramena. Dieťa musí mať moţnosť konanie sledovať. Všetko, 

čo dokáţe, sa  mu musí prenechať. Nič sa nemá vykonať za neho (aby to bolo  
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rýchlejšie), lebo stratí súvislosti. S narastajúcou zručnosťou dieťaťa, terapeut 

svoju pomoc  stále obmedzuje. 

Pri práci s dieťaťom sa podľa Strassmeiera (1996) majú striedať nasledovné 

formy: koncentrovaná, riadená práca s dieťaťom, uvoľnenie hrou a objavné 

učenie. Práve pri problémoch s koncentráciou dieťaťa odporúča spomínaný 

autor prevahu objavného učenia. 

 

Činnosť ergoterapeuta 

Prvým krokom ergoterapeuta je podľa Cettlovej (2007) hľadanie pôvodu 

odlišností dieťaťa. Ergoterapia pátra po príčinách, prečo má dieťa problém v 

beţnom ţivote, aké sú bariéry vo zvládaní beţných denných aktivít, ktoré 

jeho schopnosti sú narušené a obmedzené. Ergoterapeutická vývinová 

diagnostika podľa Cettlovej (2007) skúma senzomotorické a sociálne 

schopnosti dieťaťa. Strassmeier (2006, s.14) odporúča pri hľadaní príčin 

zlyhávania dieťaťa a pred zahájením intervencie klásť problémové otázky: 

 Na akej vývinovej úrovni sa dieťa nachádza? 

 Čo dokáţe a ako to robí? 

 Čo mu v tom bráni? 

 Aké skúsenosti uţ má? 

 V akom fyzickom stave je dieťa?  

 Aká je pohyblivosť, senzorika a spôsob myslenia dieťaťa? 

 Aké potreby a zvyklosti dieťa má? 

 Aké je jeho sociálne prostredie? 

 Aké sú aktuálne potreby rodičov, rodinného system? 

 Aké sú poţiadavky okolia na dieťa? 

Vo všeobecnosti je moţné okruhy a otázky zamerať na moţnosti, potreby 

dieťaťa a poţiadavky okolia na dieťa. Pri práci s dieťaťom je potrebné 

vychádzať s aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa, ciele stanoviť spoločne s 

dieťaťom a s rodičmi dieťaťa.  Terapeut ďalej sleduje motorické schopnosti 

dieťaťa (hrubá a jemná motorika, koordinácia oko-ruka, atď), schopnosť 

spracovať rôzne zmyslové podnety (rovnováha, vizuálny, auditívny a taktilný  
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systém), schopnosť dieťaťa primerane reagovať na rôzne zmyslové podnety, 

schopnosť naplánovať svoje konanie, uskutočniť a úspešne dokončiť plán 

svojho konania, schopnosť zrealizovať vlastné predstavy a tieţ sociálne jeho 

zručnosti. 

Všetky metódy osvojovania si novej činnosti by mali mať súčasti, ako sú: 

demonštrácia, verbálna nápoveda a vizuálna nápoveda. Nácvik novej činnosti 

by mal prebiehať striedavo: “raz ty, raz ja”. Terapeut predvedie činnosť s 

presnými pokynmi, dieťa sa snaţí úkon zopakovať. Ak sa mu nedarí, terapeut 

pomáha mu činnosť vykonať jemným nasmerovaním, prípadne vedením 

ruky. Pohyb ruky pomáha spresniť nasmerovanie ramena. Dieťa musí mať 

moţnosť konanie sledovať. Všetko, čo dokáţe, sa  mu musí prenechať. Nič sa 

nemá vykonať za neho (aby to bolo rýchlejšie), lebo stratí súvislosti. S 

narastajúcou zručnosťou dieťaťa, terapeut svoju pomoc  stále obmedzuje. 

Pri práci s dieťaťom sa podľa Strassmeiera (1996) majú striedať nasledovné 

formy: koncentrovaná, riadená práca s dieťaťom, uvoľnenie hrou a objavné 

učenie. Práve pri problémoch s koncentráciou dieťaťa odporúča spomínaný 

autor prevahu objavného učenia. 

 

Priestor pre včasné ergoterapeutické cvičenia 

Dieťaťu ergoterapeut poskytuje priestor na získavanie skúseností, tzv. 

pracovný priestor. Pre deti do jedného roka je to zvyčajne podloţka príp. 

konkrétny priestor v miestnosti. Deti, ktoré majú viac ako jeden rok zvyšajne 

vyuţívajú podlahu (zem) ako súčasť hier či manuálnych činnosti. U 

dvojročných detí môţe byť priestorom - pracovný stôl prispôsobený výške 

dieťaťa alebo malá miestnosť s primeraným mnoţstvom podnetov. Medzi 

najčastejšie vyuţívané materiály a predmety patria napríklad: kocky, 

skladačky, farbičky, modelovacie hmoty, rôzne prírodné materiály a pod.. 

Inšpiratívne sú predmety dennej potreby, ktoré pouţívajú rodičia. Môţe ísť o 

nefunkčný mobilný telefón, nepotrebné kľúče, lievik, sitko, pumpa,  
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plastikové fľaša, zvonček z bicykla a iné. Bezpečnosť dieťaťa je pri 

manipulácii s predmetmi nutné zabezpečiť za kaţdých okolností. 

 

5.2.2 Vekové obdobie verzus včasný ergoterapeutický prístup 

Včasnú intervenciu s vyuţitím ergoterapie je moţné vsadiť do obdobia 

pribliţne od jedného do šiestich rokov ţivota dieťaťa.  

Kerrová (1997) popisuje moţnosti intervencie u detí so znevýhodneniami v 

jednotlivých vývinových obdobiach od narodenia. Pre plastickosť uvádzame 

jednotlivé cvičenia, ktoré sú vhodné aplikovať ako súčasť ergoterapeutickej 

intervencie. Pre pre rodinu s dieťaťom do 4. mesiacov odporúčame rodičom 

realizovať cvičenia typu: 

 Nosiť dieťa na rukách, vyuţívať dotyky, masírovať, hojdať. Rodič má 

moţnosť poloţiť dieťa na rôzne povrchy (posteľ, deku, mäkkú ovčiu 

vlnu…), ktoré stimulujú vnímanie a spoznávanie vlastného tela dieťaťa.  

 Stimulovať pokoţku dieťaťa na jednotlivých častiach tela. Vyzlečenému 

dieťaťu je potrebné  umoţniť vnímať celým telom teplo, chlad, mäkkosť 

alebo tvrdosť rôznych predmetov a povrchov. 

 Rozprávať, spievať, vydávať rôzne sprievodné či doplnkové zvuky pri 

činnosti (buch, hú, brm-brm, hop). 

 Poskytovať vizuálne vnemy z rôznych polôh, z rôznych uhlov 

miestnosti. 

 Zmeniť zauţívané rodinné postupy a rituály (napríklad zmena miesta 

prebaľovania, hygieny dieťaťa, striedavá starostlivosť aj ostatných 

členov rodiny…) 

Pri cvičenia je ţiaduce, aby rodič individuálne zohľadňoval problém dieťaťa,  

jeho unaviteľnosť a pod. Z daného dôvodu má rodič prispôsobiť aj časovú 

dotáciu a mnoţstvo podnetov, ktoré dieťaťu ponúka počas hier. 

Kerrová (ibid.) rozpracovala aj cvičenia pre dieťa do jedného roku. Postupne  
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niektoré z nich uvádzame. V období 4.-8. mesiacov sú rodičom odporúčané 

nasledovné cvičenia.  

 Ponúkať hračky z rôznych materiálov, bezpečné predmety dennej 

spotreby (napr. Lyţica, papierová rolka, plastová fľaša, balón, lopta). 

 Umoţniť dieťaťu vidieť pohyb iných objektov (napr. hračky, zvieratá), 

daná aktivita dieťa motivuje k vlastnému aktívnemu pohybu. 

 Upevniť dieťaťu na ruku, príp. nohu podnetný predmet (napr. farebná 

stuha, malý zvonec), ktorý vzbudí jeho pozornosť. Dieťa je zvukovým či 

inak zaujímavým predmetom stimulované k tomu, aby si postupne 

uvedomovalo pohyb jednotlivých časti tela. 

V období 8.-12. mesiacov má byť činnosť s dieťaťom sprevádzaná 

hovoreným slovom s vyuţitím jednoduchých viet. Reč má byť pomalá, 

zrozumiteľná, jednotlivé predmety a činnosti sa pomenuvajú stálymi 

pomenovaniami. Pre rodičov odporúčame nasledovné cvičenia.  

 Ponúkať zloţitejšie predmety, ktoré sú bezpečné, dá sa s nimi 

manipulovať (napríklad stláčať, krútiť, presúvať…). K manipulácii s 

predmetmi môţe rodič dopĺňať aj predmety so zvukmi. 

 Schovávať, zakrývať, hľadať predmety s verbalizáciou činnosti zo strany 

rodiča.  

 Poskytovať dieťaťu dostatočné mnoţstvo dotykov. 

 Umoţniť hrať sa na zemi, tým rozširovať priestor na hranie. 

V danom vekovom období dieťa je potrebné, aby do činnosti boli zapojené, 

pokiaľ je to moţné, všetky zmysly, aby boli vnemy čo najkomplexnejšie. 

Musia byť dostatočne intenzívne, aby ich mohlo rozpoznať. Pre trvácnosť 

naučeného je dôleţité opakovanie aţ do  samostatného zvládnutia. Činnosť sa 

ale “nedriluje”, dieťa ju potrebuje pre seba objaviť.  

Allenová s Marotzovou (2002) navrhujú činnosti k stimulácii vývinu dieťaťa 

od jedného roku do ukončenia predškolského veku. Pre ročné dieťa sú 

odporúčané aktivity: 
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 Hranie sa s kockami, krúţkami a predmetmi, ktoré je moţné na seba 

postaviť, zasúvať, triediť. Vyuţívať krabice s otvormi, do ktorých je 

moţné zastrkávať predmety (napríklad krabic alebo plastová nádoba s 

kolíkmi na bielizeň). Tieto hračky pomáhajú dieťaťu v koordinácii oko-

ruka. 

 Hry s vodou, vo vode. Vhodným priestorom je vaňa, príp. Priestorovo 

vhodný kuchynský dres. Hry prebiehajú vţdy pod starostlivým 

dohľadom rodiča, príp. inej dospelej osoby. 

 Vyuţívanie hračiek, ktoré je moţné ťahať, tlačiť, uviesť do pohybu 

volantom atď. Dobré je, ak tieto hračky sú aj zvukovými, vtedy je vnem 

dieťaťa komplexnejší. 

 Hry s loptou (kotúľanie, hádzanie, kopanie). 

 Maľovanie, kreslenie a veľký povrch (kriedou na chodník, farbou na 

veľký rozmer papiera), vyuţívanie modelovacej hmoty. 

 Presýpanie alebo prekladanie kúskov molitanu do nádob rozličných 

veľkostí. 

 Umoţniť dieťaťu samostatné jedenie, napríklad nakrájané kúsky chleba, 

syru, banánu, ktoré  môţe dieťa chytať prstami a vkladať  si do úst. 

 Preliezanie, podliezanie alebo vyliezanie dieťaťa samostatne alebo s 

malou asistenciou dospelého za dodrţania bezpečnosti.  

Pre dvojročné dieťa autorky (ibid.) odporúčajú nasledovné aktivity: 

 Skladanie, prekladanie, vkladanie, stavanie a iné aktivity, ktoré posilnia 

koordináciu oko-ruka. Hry, pri ktorých  môţe dieťa predmety ťahať, 

tlačiť, napĺňať a vyprázdňovať. 

 Vyuţívanie zmenšenín alebo napodobenín predmetov dennej spotreby, 

ktoré dieťa zapája do hry a učí sa s nimi správne manipulovať. 

Organizovanie hier z kaţdodenného ţivota, napríklad spoločné 

stolovanie, piknik, varenie, návšteva priateľov a iné. 

 Poskytovanie dieťaťu moţnosť vykonávať činnosti spojené so  
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 starostlivosťou o seba domácnosť, napríklad zametanie, miešanie, 

vešanie bielizne. 

 Spoločné spievanie pesničiek s doprevádzajúcimi gestami. 

 Prechádzky do prírody. 

 Moţnosti sebavyjadrenia  napríklad pomocou fixiek, ceruziek, kried, 

farieb, prstových farieb, modelovacej hmoty, prírodného 

material.Vytváranie koláţí. Pouţívanie noţníc. 

 Jednoduché oblečenie, ktoré umoţní dieťaťu čo najväčšiu samostatnosť 

pri obliekaní a vyzliekaní. 

 Chodenie po schodoch namiesto výťahu. 

Pre trojročné dieťa autorky (ibid.) odporúčajú nasledovné aktivity: 

 Vyuţívať pri hrách rôzny prírodný material, výtvarné potreby alebo 

modelovacie hmoty. 

 Aplikovať hry na rozlišovanie a triedenie predmetov podľa farieb, tvaru, 

veľkosti či vlastností. Napr. dieťa spoznáva predmety, ktoré sú uloţené v 

krabici, v látkovom vrecku, na základe hmatu. Vymenovávaním 

predmetov je stimulovaná pamäť dieťaťa. 

 Ponúknuť dieťaťu hry s dramatickým námetom, v ktorých vyuţíva 

kostýmy, masky, tým sa u dieťaťa stimuluje jedmná motorika, 

koordinácia pohybov, koordinácia oko – ruka a pod.  

 Podporovať uvedomovanie si vlastnej osoby, svojich hraníc. Hranie sa 

pred zrkadlom, obtláčanie rúk a nôh v mäkkých materiáloch, namáčanie 

vo farbe a následné otláčanie na papier, obkreslovanie tela a končatín na 

veľký papier. 

V predškolskom veku sú rodičom odporúčané aktivity podporujúce 

samostatnosť dieťaťa v prostredí, v ktorom sa pohybuje. Patria k nim, napr.  

 Zapájanie dieťaťa do kaţdodenných prác predstavujúcich starostlivosť o 

domácnosť, pridelenie zvádnuteľných úloh a podpora v samostatnosti  
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 ich plnení, poskytuje dieťaťu príleţitosť pre naplnenie a pocit 

uţitočnosti. Ide napríklad o hygienu tela, ústnu hygienu, starostlivosť o 

svoj zovňajšok, starostlivosť o lôţko, starostlivosť o kvety, domáce 

zvieratá a pod.. 

 Spoločná príprava jedla a stolovanie. 

 Podpora dieťaťa v kreslení a maľovaní. 

 Podporovanie samostatného rozhodovania dieťaťa (pokiaľ je to moţné v 

jedle, obliekaní, úprave najbliţšieho okolia). 

 Vytváranie situácií, kde mţe dieťa získavať sociálne zručnosti, napríklad 

v obchode alebo pri  kontakte so susedmi atď. 

 

5.2.2.1 Samostatnosť dieťaťa raného veku 

Vnímanie a pohyb tvoria jednotu. Činnosť je výsledkom integrácie vnemov a 

motorickej odpovede. Telo nie je iba nástroj na vykonanie pohybu, ale je aj 

výrazovým prostriedkom jednotlivca. Dieťa potrebuje pozitívne preţívať 

svoju aktivitu. Ak je mu to umoţnené a od okolia dostáva dostatok 

stimulujúcich a podporných podnetov, rozvíja sa jeho snaha byť aktívnym. 

Prvým krokom k samostatnosti je orientácia dieťaťa na svojom tele. Dieťa 

si uvedomuje svoje ústa, ruky, neskôr nohy a skúša ich moţnosti. Informácie 

o sebe získava predovšetkým hmatom. 

Druhým krokom je orientácia v bezprostrednom okolí. Dieťa postupne 

spoznáva, ţe veci okolo neho sa existujú alebo sa menia nezávisle od neho. 

Svoje okolie skúma, veci okolo seba sa učí pouţívať alebo ich odmieta. 

Aktívne sa zúčastňuje na ţivote vo svojom prostredí. 

Tretím krokom je uvedomenie si “tretej osoby” (iná osoba ako ja a ty). 

Dieťa komunikuje, víta známu tvár, spája spoznanú osobu s príjemnými  

alebo nepríjemnými situáciami (napr. bojí sa lekára), neskôr rozlišuje  
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známych od neznámych, ostýcha sa, alebo sa bojí neznámych. Dosiahnutie 

samostatnosti je ohrozené, ak dieťa nemá moţnosť tieto kroky uskutočniť. 

Napríklad pri poruchách mozgu je narušené hmatové vnímanie a dieťa nemá 

moţnosť získať dostatočné informácie o svojom tele. 

Pre dosiahnutie samostatnosti je potrebné, aby sa dieťa naučilo spolupracovať 

a zameriavať svoju aktivitu. Kaţdé dieťa má tendenciu k aktivite. Ak je 

slabá, treba pomocou aktívnych chvíľ podporovať vytvorenie návyku byť 

aktívny – hrať sa, a tieto chvíle predlţovať. Schopnosť spolupracovať a byť 

aktívny sa naopak narušuje, ak je s dieťaťom manipulované, ak sa 

opatrovateľské úkony robia veľmi rýchlo, ak v interakcii s dieťaťom nie sú 

vyjadrované emócie alebo keď je dieťa oslabené a jeho spomalené, menej 

výrazné reakcie zostávajú bez povšimnutia. 

Narušenie schopnosti spolupracovať s dospelými zniţuje predpoklady 

dieťaťa pre učenie napodobňovaním. 

Ako môţe rodič rozvíjať samostatnosť dieťaťa? 

1. Dbať na vytvorenie predpokladov pre aktívne konanie a spoluprácu 

(uvedomenie si seba, orientácia v prostredí, prebúdzanie záujmu) 

2. Podporovať aktivitu dieťaťa 

 dať moţnosť pozorovať iných, 

 zamestnávať sa spoločne (Oy a Sagi), 

 dať moţnosť voľby činnosti, zahájiť činnosť aj ju dokončiť s 

ohľadom na vlastné tempo, 

 nájsť priestor pre uplatnenie a dať moţnosť byť uţitočným. 

Pre osvojovanie si nových zručností podľa Pauliovej (1996) zohráva veľmi 

dôleţitú úlohu vzor rodičov, ich aktivita, záujmy a činorodosť. Autorka ďalej 

upozorňuje, ţe dieťa sa vyvíja cez vlastné aktivity, vnemy a emócie, s nimi 

spojené, preto je potrebné podporovať jeho samostatnú aktivitu. 
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5.2.3 Niektoré z moţností aplikácie včasnej ergoterapie 

Ergoterapeutická intervencia u vekovo mladšieho dieťaťa predstavuje najmä 

stimuláciu vnímania, vnímania polohy tela a jednotlivých jeho častí. 

Hlavnými úlohami ergoterapie v oblasti včasnej intervencie sú podpora 

samostatnosti, rozvíjanie kognitívnych schopností a motoriky. Realizuje sa u 

detí s ochoreniami pohybového aparátu, neurologickými, psychickými a 

somatickými ochoreniami. Včasný ergoterapeutický prístup je indikovaný v 

skupine detí so znevýhodnením, ako sú: 

 Poruchy svalového tonusu (hypotónia, hypertónia) 

 Poruchy koordinácie pohybov (poruchy laterality, problém v 

koordinácii oko-ruka, dyspraxia, nedostatočná diferenciácia pohybov 

jednotlivých častí tela) 

 Poruchy vnímania (nedostatočné vnímanie polohy vlastného tela, 

nedostatočná alebo nepostačujúca orientácia na vlastnom tele) 

 Poruchy pozornosti 

 

Jedným s problémov, kde nachádza včasná intervencia formou ergoterapie 

široké uplatnenie je dypraxia (vývinová porucha koordinácie). Typický je 

deficit v plánovaní činnosti, v kontrole  a koordinácii motoriky a poruchy 

pozornosti. Včasné rozpoznanie daného problému  a následná rehabilitácia, 

vedú k zmierneniu mnohých ťaţkostí, ktoré takéto dieťa čakajú v škole pri 

učení a pri sociálnom začlenení. Problémom býva, ţe sú hodnotené ako 

lenivé, neposlušné, nešikovné. Dospelých “hnevajú” lebo strácajú veci, 

chodia neskoro, nedokáţu si upratať izbu a nikdy nevedia, čo majú vlastne na 

domácu úlohu. K diagnostike dochádza príliš nekosro - pribliţne v 6. roku 

dieťaťa, keď začne navštevovať školu a jeho správanie a konanie je odlišné 

od rovesníkov. Medzi činnosti, ktoré deťom s dyspraxiou spôsobujú potiaţe 

patria  aj samoobsluţné činnosti. 
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Kirbyová (2000) navrhuje praktické postupy, ako dieťaťu s dyspraxiou tieto 

kaţdodenné činnosti uľahčiť. 

Pri jedle je potrebné zabezpečiť dieťaťu stabilitu sedenia a  uvoľnenie rúk k 

jedeniu.  Príbor má byť v správnej veľkosti, s nešmykľavou úpravou. Tanier 

je moţné zaistiť proti zhodeniu podloţením (podloţka z priľnavého 

materiálu, hubka proti šmýkaniu a točeniu). Na pitie je moţné pouţiť pohárik 

so sosákom a dôleţité je aj to, aby hrnček nebol príliš plný. 

Obliekanie, vyzliekanie môţe dieťaťu spôsobovať problém, lebo nemá 

dostatočné zručností v jemnej motorike a tieţ v postupnosti obliekania. 

Zapínanie gombíkov je moţné trénovať napríklad na bábike, formou hry. 

Manipuláciu so zipsom uľahčí krúţok upevnený na beţec zipsu. Suchý zisps 

na topánkach uľahčí obúvanie. Farebné šnúrky, ktoré majú konce rôznych 

farieb, uľahčia nácvik zaväzovania. Ľahko rozpoznateľná predná a zadná 

časť oblečenia umoţní dieťaťu ľahšie správne sa obliecť. Pri problémoch 

dieťaťa s postupnosťou pomôţe porcesuálna schéma a tieţ pripravenie 

oblečenia podľa poradia, v akom si ho dieťa má obliecť. Dôleţité je aj jeho 

označenie (obrázok v predu). 

Pouţívanie toalety bude pre dieťa menej náročné, ak sa v novom prostredí 

oboznámi s jej umiestnením alebo ak bude nosiť oblečenie, ktoré sa ľahko 

vyzlieka. Nácvik pouţívania toalety a následného umývania rúk uľahčí 

dieťaťu procesuálna schéma jednotlivých na seba nadväzujúcich úkonov. 

Pauliová (1996), ktorá  sa venuje ergoterapii u detí s poruchamy vývinu, 

vnímania a motoriky, navrhuje praktické postupy a a aktivity zamerané  aj na 

zvýšenie svalového tonusu. Sú nimi napríklad: hojdanie v sede a v stoji, 

spoločné hojdanie viacerých detí, hojdanie na tyči, lezenie po umelých 

stenách, skákanie, skákanie na trampolíne, hádzanie ťaţších predmetov (napr. 

vrecko naplnené pieskom, medicimbal a iné), pohyb pomocou valca (valec 

predstavuje napr. auto), premiestňovanie sa pomocou vozíkov na koliečkach 

a iné. Daná autorka (ibid.) v skupinách detí so zníţeným svalovým tonusom  
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neodporúča sledovanie televízie, pretoţe nečinnosť pred televízorom tlmí ich 

aktivitu. Venuje sa tieţ podpore vnímania dieťaťa s hyperaktivitou. 

Odporúča nerušené prostredie pre hru dieťaťa, odstrániť rádio, televízor a 

hračky aj z blízkosti prebaľovacieho pultu. Taktieţ neoporúča veľké vzory na 

stenách. Navrhuje striedme pouţívanie farieb aj na oblečení dieťaťa a osoby, 

ktorá sa o dieťa stará. Dieťa, podľa spomínanej autorky, potrebuje dostatok 

telesného kontaktu, napríklad formou hojdania a nosenia. Masáţ 

levanduľovým olejom, smerujúca od srdca ku končatinám pôsobí na dieťa 

upokojujúco. Hračky odporúča ponúkať  v počete 3-4 a po dvoch dňoch ich 

obmieňať. Tým sa uspokojí  zvedavosť, aj potreba zmeny dieťaťa. Priveľa 

hračiek zhoršuje koncentráciu dieťaťa a dieťa reaguje podráţdene.Pravidelný 

denný reţim, rytmus dňa poskytuje dieťaťu bezpečie a umoţňuje mu 

orientovať sa v situáciách. Ak dieťa nefunkčne manipuluje s predmetmi, 

dospelý mu pomáha nájsť iné fromy manipulácie a hry. Deti  s hyperaktivitou 

mávajú zníţenú frustračnú toleranciu a je na dospelých, aby láskavým a 

citlivým prístupom pomáhali dieťaťu prekonávať prekáţky a nachádzať 

vlastné stratégie konania. Úlohy, činnosti s jasnou štruktúrou pomáhajú 

dieťaťu lepšie kontrolovať svoje správanie a lepšie sa koncentrovať. 

Striedanie uvoľnenia a napätia, prechod od rýchleho tempa k pomalému, 

pomáha dieťaťu stať sa vnímavejším a citlivejším k sebe aj k svojmu okoliu. 

Hojdanie (beţanie) so stopom (prerušením) a následná zmena smeru, 

predstavuje pre dieťa výzvu samého seba ovládať a brzdiť. Cez tieto zmeny 

impulzov sú stimulované zmyslové systémy, v terapii sa zlepšuje presnosť 

pohybov. 

Dieťa, ktoré je veľmi citlivé na dotyk, sa vyhýba blízkemu kontaktu s 

človekom. Spokojné je, keď je ponechané v kľude a nie je s ním hýbané. 

Nevie spracovávať  pocity spojené s vnímaním, reaguje na dotyk odmietavo, 

s predmetmi manipuluje krátko, to spôsobuje nedostatok hmatových stimulov  
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a následné spomalenie vývinu. Dieťa má problém s uvedomovaním si hraníc 

vlastného tela a s moţnosťami pohybu. Jemnými dotykmi a maznaním 

získava takéto dieťa emocionálnu podporu a istotu. Pauliová (1996) odporúča 

dieťa s takýmto problémom nosiť, hojdať, jemne masírovať a hladkať 

rôznymi materiálmi. Cielenú stimuláciu predstavuje podľa spomínanej 

autorky (ibid.) podpora dieťaťa v pohybe kotúľaním sa, plazením, lezením. 

Odporúčaním je lezenie pod stoličkami, cez detský tunel, sedenie v 

kartónovej krabici a pod. Stimuly získavané chodením po rôznych povrchoch 

(tráva, piesok, kamene) sú umocňované, ak je dieťa bosé a nahé. 

Nové pohybové zručnosti s prekonávaním strachu môţe dieťa prekonávať 

prostredníctvom rovesníkov príp. ich napodobňovaním. Jasné pravidlá a 

prehľadné vzťahy v rodine predstavujú pre dieťa istotu, ktorá mu dodáva 

odvahu. 

Ergoterapia je u dieťaťa s veľkou citlivosťou na dotyk zameraná na 

stimuláciu zmyslového vnímania. Vyuţíva masáţe, masáţ s jemnou kefkou, 

jemné bodové stláčanie koţe, tieţ obväzovanie elastickými materiálmi.  

Pauliová (1996) odporúča pouţívanie prstových farieb a škrobového lepidla. 

Ďalej pouţívanie vozíkov s koliečkami na premiestňovanie, skákanie na 

trampoline alebo hojdanie. Všetky tieto aktivity umoţnia dieťaťu lepšie sa 

orientovať na svojom tele a vo svojom blízkom okolí. 

 

Záver 

Nie je moţné spracovať na tomto priestore širokú paletu problematiky detí a 

následnej včasnej intervencie formou ergoterapie. Predkladaná súčasť 

kapitoly o konceptoch liečebnopedagogickej pomoci má tendencie uspieť ako  

inšpirácia či pomôcka pri procesuálnej diagnostike príp. intervencii. Na prácu 

terapeuta vo včasnej intervencii nadväzuje práca rodiča s dieťaťom v 

domácom prostredí. Ich spoločným úsilím je vyuţiť kapacitu a pripravenosť 

dieťaťa prekonávať prekáţky. Ide o to, ako upútať pozornosť dieťaťa a 

motivovať ho k aktivite, následne podporovať jeho flexibilitu v myslení a 

konaní. Odstránenie dysfunkčného konania, vyššia úspešnosť dieťaťa v 

konaní a zvýšené sebavedomie zvyšuje kvalitu jeho ţivota. 
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Úlohy: 

1) Popíšte moţnosti ergoterapie vo včasnej pomoci zameranej na stimuláciu 

hrubej motoriky dieťaťa so sociálne znevýhodneného prostredia. 

2) Prostredníctvom piktogramov vytvorte postup, ktorý môţe ergoterapeut  

aplikovať u dieťaťa s problémami v sebaobsluhe. 

 

5.4 Hra s bábkou ako prostriedok pomoci rodine  

      Barbora Kováčová 

 

Prvým krokom rodiča k včasnej pomoci je spoznať svoje dieťa, jeho reakcie 

a správanie sa. Rodič sa v interakcii učí: môţe vyuţiť pozorovanie dieťaťa 

pri hre, vyuţiť vzájomnú hru na spoznávanie alebo pozorovanie iného člena 

rodiny ako sa s dieťaťom a  s bábkou hrá. Hre s bábkou, ktorej je z kontextu 

histórie prisudzovaná rola rozptýlenia a humoru, sa poskytuje priestor vo 

včasnej intervencii na vývinový pokrok dieťaťa so znevýhodnením a zároveň 

podporuje optimálne fungovanie rodiny. V procese pomoci, ktorého súčasťou 

je rodina a sociálne prostredie je vhodné integrovať bábku ako 

sprostredkovateľa  rodičom, ktorí vykonávajú uţitočnú a zmysluplnú 

činnosť v prospech svojho dieťaťa (Fellenberg, 2008). 

Chapman Bahr (1997) v súvislosti s včasnou pomocou tvrdí: pôsobenie 

bábky v prostredí, v ktorom sa s ňou manipuluje si vyţaduje kooperáciu 

všetkých zúčastnených v podpore vývinu dieťaťa. Bábky sú pre deti vynikajúci 

asistentmi vo vzájomnom porozumení  s rodičmi. Bábky sú na porovnateľnej 

komunikačnej úrovni s dieťaťom - zoznamujú sa s ním, lebo dieťa ešte 

nepoznajú - z toho dôvodu bábke stačí na začiatku kontaktu sa pohybovo 

vyjadrovať. Z pohľadu včasnej intervencie (Kardošová, 2006) moţno prácu s 

bábkou postaviť na troch pilieroch.  
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Prvým z pilierov je stimulácia individuálnej a celistvej podpory vývinu 

dieťaťa v rôznych oblastiach vývinu. S aplikáciou hry s bábkou moţno 

dosiahnuť situácie, kedy bábka povzbudzuje k účasti na činnosti, ktorú 

predtým dieťa odmietlo akceptovať; bábka spolupôsobí pri skúmaní 

konkrétnej situácie, pred ktorou má dieťa obavy, bábka figuruje ako 

prostriedok zvyšovania podnetov k príleţitostiam spoznávať svet a pod. 

Druhým pilierom je posilnenie rodičovských kompetencií v spoluţití 

rodiny. Posledným pilierom je aktivizácia rodičov prostredníctvom 

stimulačného materiálu (bábky) v špecifických činnostiach. V danej 

súvislosti je hra s bábkou povaţovaná za  súčasť  zefektívnenia 

komunikačných stratégií rodičov voči dieťaťu a dieťaťa voči rodičom. Vo 

včasnej pomoci je dôleţité, aby si rodič uvedomil, ţe ţiadna univerzálna 

technika, či vzorec pomoci dieťaťu neexistuje. Preto, ak dieťa odmieta hru s 

bábkou, rodič má priestor na vyuţitie iných koncepcií včasnej intervencie 

(pomocou pohybových, výtvarných, manuálnych, hudobných a dramatických 

činností).  

 

Príklad:  

Andrej, 2-ročný s predpokladom na Aspergerov sy.  

Andrej ţije (podľa vyjadrení oboch rodičov) v "myšacom svete" (akceptuje  

všetko, čo sa dotýka myši  - oblečenie s myšou, hračka myši, časopisy, knihy s 

obrázkami myší, a pod.). V kontakte s rodičmi a s okolím sú prítomné 

nedostatky v sociálnej a komunikačnej oblasti (sporadicky nadväzuje očný 

kontakt, odmieta akceptovať poţiadavky zo strany rodičov, nekomunikuje). 

Rodičia sa mu snaţia porozumieť, svoju snahu posudzujú ako dlhodobo 

neúspešnú. Reţim dňa prebieha podľa Andrejových poţiadaviek, jeho "svetu" 

prispôsobili pracovné povinnosti (striedajú sa pri starostlivosti o syna, 

ojedinele zapájajú aj starých rodičov). Správanie Andreja je rodičmi  

posudzované ako impulzívne s neprimeranými agresívnymi reakciami, 

nezáujmom o okolie, s odmietaním spolupráce s odborníkmi a nezáujmom o 

iné deti. Pri jednej z hospitalizácií na pedopsychiatrickom oddelení sa Andrej 

počas bábkového predstavenia stretol s maňuškou (bolo to prvé stretnutie s 

bábkovým divadlom ako takým). Maňuška (zhodou okolností myš) ho 
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fascinovala, stál pri paraváne a pozoroval jej správanie. Snaţil sa ju počas 

predstavenia chytiť, pohladkať a dokonca ju odniesť preč.  Daný okamţik bol 

prvým impulzom ku komunikácii, ktorá bola zo strany Andreja vyţiadaná ... v 

súčasnosti rodičia komunikujú prostredníctvom Maňušky myši, ktorú Andrej 

akceptuje. Maňuška zastáva dôleţitú pozíciu, je sprostredkovateľom 

poţiadaviek zo strany Andreja k rodičom a k rodine. Maňuška je neprenosná, 

tzn. jej pôsobenie pretrváva v priestore domu, v ktorom ţijú spoločne rodičia 

s Andrejom.  

Komentár: Kontakt s bábkou počas bábkového predstavenia bol stimulom k 

tomu, aby sa "veci dali do pohybu." Hra s bábkou bola cielene zvoleným 

materiálom k fungovaniu Andreja v rodine. Integrácia Andreja do rodiny, 

scelenie rodiny a nájdenie moţnosti zvyšovať podnety k príleţitostiam 

spoznávať svet, ponúkli rodine iný pohľad na Andrejove ochorenie. 

Zefektívnením komunikácie rodič - syn sa postupne odzrkadľoval postupný 

progres vo vývine, konkrétne v oblastiach dotýkajúcich sa komunikácie a 

sociálnych kontaktov. Andrej prostredníctvom bábky dokáţe komunikovať s 

deťmi (bábka je súčasťou komunikácie, vodičom bábky je jeden z rodičov 

príp. iný dospelý). Zaujímavosťou je, ţe Andrej si pamätá všetko čo 

rozprávala myš v prítomnosti otca, matky a iných dospelých (resp. ktorí s ňou 

manipulovali). Andrej skutočnosť, kto vodí a manipuluje s bábkou nerieši, je 

pre neho nepodstatná. Bábku pohladí, pozdraví, zoberie - má záujem o ňu 

dovtedy, pokiaľ je "ţivá". Stratou animácie je pre Andreja nezaujímavá. 

Andrej sa odmieta zúčastňovať na vodení maňušky Myši, odmieta vsunúť 

ruku do kostýmu bábky. Jeho správanie smerujúce voči bábke je agresívne. 

Nakoľko s maňuškou nie je moţné manipulovať mimo domu, bola odborná 

starostlivosť dohodnutá ako mobilná (terénna) odborná starostlivosť. Rodičia 

svoje kaţdodenné skúsenosti zapisujú a konzultujú s odborníkom. Aktuálne 

sa snaţia nadviazať kontakt prostredníctvom maňušky v prostredí mimo  
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domu (kvalita a výzor bábky sa nezmenil, len ţije vonku, konkrétne v 

záhrade).  

 

5.4.1 Od kedy pracovať s bábkou? 

Kaţdé dieťa sa narodí s určitým základným vybavením - s individuálnymi 

moţnosťami vývinu, ale aj obmedzeniami vo vývine. Preto je vek dieťaťa, 

súvzťaţne s individuálnymi  moţnosťami a obmedzeniami, východiskovým 

parametrom pri realizácií včasnej intervencie prostredníctvom cvičení s 

bábkou. V prípade včasnej pomoci je hra s bábkou včasným opatrením, ktoré  

predchádza moţným či predpokladaným problémom. Jej moţnosti pomoci sú 

v texte štruktúrované do troch oblastí, v ktorých je dôleţité zohľadňovať 

vývinové odlišnosti. Činnosť s bábkou má byť v začiatkoch aplikácie: 

aktivizujúcou, podporujúcou, neskôr stimulujúcou, rozvíjajúcou a aţ 

nakoniec napĺňajúcou podstatu včas korigovaného problému. Postupná 

náročnosť v činnosti s bábkou je závislou od flexibility rodinného systému, 

ktorý hľadaním inovácií v hre s bábkou nachádza rezervy v ďalšom 

napredovaní dieťaťa.  

 Od troch mesiacov do jedného roka sú aktivity s bábkou závislé od 

starostlivosti rodičov a rodiny. Ide o aktivizáciu dieťaťa prostredníctvom 

bábky, kedy prijíma podnety, ktoré sú nevyhnutné pre individuálnu a 

celistvú podporu vo vývine. V prvom polroku moţno prostredníctvom 

bábky stimulovať pozornosť, koncentráciu pri pohybe s bábkou, 

hmatové a chuťové "skúmanie" a zrakovo-motorickú koordináciu. Od 

šiesteho mesiaca nadobúda orientačno-pátracia aktivita s bábkou 

(Eľkonin, 1983) novú podobu - uţ je formou správania.  

 Od jedného roka do dvoch rokov dieťa zisťuje nové vlastnosti bábky, 

ktoré objavuje pri manipulácii s ňou. Odmieta "vodiť" bábku, skôr ju 

drţí ako hračku. Z manipulačných aktivít vznikajú rôzne iné druhy  
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 činností, napr. Eľkonin (ibid.) spomína tzv. "skúmanie", 

prostredníctvom ktorého dieťa hľadá v bábke niečo nové. Objaví ústa, 

snaţí sa ich zapchať inými hračkami, ktoré z úst postupne vypadávajú.  

 Od dvoch rokov do šiestich rokov dieťa potrebuje k hre s bábkou 

samostatný, dostatočne veľký a pokiaľ moţno nekomplikovaný priestor, 

v ktorom sa hra odohráva. Prechod k hre s bábkou, ktorá má určitý (uţ 

vytvorený) scenár je špecifický pre obdobie štyroch rokov, ktoré 

Fellenberg (2008) označuje za najvhodnejší  pre začiatky expresie       

s bábkou.  

Štádiá hry s bábkou, ktorými rodič stimuluje dieťa, sú štruktúrované do 

blokov, ktoré sa odlišujú v miere aktivity a samostatnosti v hre dieťaťa. 

Progresom vo vývine dieťaťa sa mení receptívna (pasívna) rovina estetického 

vnímania aktivít s bábkou na expresívnu (aktívnu) rovinu preţívania hry s 

bábkou. Vo včasnej pomoci sú prevaţne aplikované receptívne hry, pri 

ktorých je dieťa prijímateľom bábkového diania a rodič je tým, ktorý 

sprevádza dieťa pri individuálnom rozvoji vo vývine. Neskôr receptívne hry s 

bábkou nahradia hry expresívne, kedy dieťa vstupuje do role spolutvorcu v 

hre s bábkou a pri hre s rodičom.  

 

5.4.2 Prvé vizuálne vnímanie bábky dieťaťom (3.-5. mesiacov) 

Začiatky vizuálneho vnímania bábky dieťaťom (s)pozoruje rodič v 3. mesiaci 

ţivota, kedy dieťa presnejšie zameriava pohľad a dokáţe sledovať 

pohybujúcu sa bábku očami na kratšiu vzdialenosť (vzdialenosť od očí cca 

40-45 cm). V začiatkoch práce s bábkou dieťa vizuálne vníma bábku v jej 

pohybovom prejave. V rámci pohybového prejavu vystupuje bábka ako 

samostatná, tzv. sólista v pohybe, bez snahy o komunikáciu.  Odôvodnenia, 

akým spôsobom sa bábka pohybuje, je pre dieťa nepodstatné. Berie danú  

"skutočnosť" ako fakt, bez snahy explicitne zisťovať, ako to vlastne funguje 

(daná skutočnosť pretrváva do druhého roku veku dieťaťa, pozn.). 
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Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame, aby bábka bola:  

 veľkosťou  primeraná veľkosti rúčky dieťaťa 

 nápadná po vizuálnej aj zvukovej stránke 

 jednoduchá, bez zloţitého členenia s prepracovaním niektorých prvkov 

tváre  

 

Príklad:  

Katarína, 4 mesiace, chronické ochorenie dýchacích ciest, oneskorený 

psychomotorický vývin 

Pre časté ochorenia dýchacích ciest v kombinácií so zvýšenou teplotou bola 

Katarína ako 4-mesačná opätovne hospitalizovaná na pediatrickom oddelení 

(v priebehu mesiaca po tretí raz). Po stabilizovaní zdravotného stavu bola 

Katka s matkou prepustená do domáceho ošetrenia s odporúčanými 

kontrolami u obvodného lekára. V priebehu hospitalizácie bolo podozrenie 

na zníţenú imunitnú odolnosť s odporúčaním na odborné vyšetrenie v 

alergologicko-imunologickej ambulancii. Návratom z nemocnice začala byť 

Katka podľa slov matky podráţdená, plačlivá, pohybovo utlmená, ľahostajná 

k podnetom. Opätovne bola vyšetrená obvodným pediatrom, ktorý 

skonštatoval, ţe zdravotný stav pacientky vykazuje známky oneskoreného 

psychomotorického vývinu. Odporúčal matke cvičenia, ktorými ju má 

zaktivizovať. Napriek odporúčaniam Katkin stav plačlivosti a apatie 

pretrvával. Výsledky ďalších odborných vyšetrení boli bez nálezu.  Po dvoch 

týţdňoch od prepustenia z nemocnice si Katkina matka všimla, ţe Katka 

fixuje pohľad naľavo, napravo (závisel od strany, na ktorej bola 

polohovaná). Po odbornej konzultácii s liečebným pedagógom  bola matke 

odporúčaná konkrétna stimulácia, a to prostredníctvom zástupných bábok – 

papúč, príp. rukavíc. Spoločne vybrali výrazne farebné papuče s brmbolcami. 

Spôsob pohybu si matka "nacvičila". Nácvik pohybu s papučami- bábkami 

odôvodňovala tým, ţe chce aj Katku pozorovať a má problém "vykonávať dve  

 

 

 

 



 133 

činnosti naraz". Matka posteľ presunula tak, aby bolo moţné manipulovať s 

bábkami  na úrovni Katkiných očí. Pri hre matka pozorovala dcérine reakcie: 

na začiatku Katka apaticky leţala, pohybujúce bábky ju nezaujali (kráčali za 

sebou, vedľa seba a oproti sebe). Po troch dňoch sa bábky začali skrývať, 

prekrikovať sa. Postupne sa hrou s bábkami matka "prepracovala" ku  

Katkinmu nesmelému úsmevu, otáčaniu hlavou, naťahovaniu rúk. Po 

Katkiných reakciách hru s bábkami matka presunula do Katkinej blízkosti - 

bábky mali moţnosť ju pohladiť, poprechádzať sa po rukách, nohách...  

po 3 mesiacoch: Katka sa zaktivizovala: postupne napredovala v pohybovom 

vývine. Pediater označil psychomotorický vývin za primerane korigovaný 

vzhľadom na vek dieťaťa. 

Komentár: S ohľadom na progres v emocionálnom a pohybovom vývine bol 

stav v oneskorenom psychomotorickom vývine povaţovaný za prechodný. 

Stagnácia vo vývine, alebo ako skonštatoval obvodný pediater, apatia malej 

Katky - bola podmienená niekoľkými faktormi. V čase hospitalizácie Katky 

bol hospitalizovaný aj Katkin otec z dôvodu nádorového ochorenia.  Matka 

uţ vstupom na oddelenie prejavovala znaky úzkosti. Katku neustále 

pozorovala, či sa jej stav nezhoršil. Po celodennej námahe, ktorú do 

pozorovania vkladala bola emocionálne vyčerpaná a "zabúdala" sa s Katkou 

hrať. Ako matka sama skonštatovala, hračky som jej zavesila nad postieľku, 

nestíhala som, lebo v tom čase ma zaujímali výsledky z odberov dcéry aj 

manţela. Ďalším faktorom bol fakt, ţe Katka bola prvé ţivonarodené dieťa 

po 5 tehotenstvách. Katkina mama sa nadmerne sústredila  na hľadanie 

príčiny častého ochorenia dýchacích ciest. Zabúdala však, ţe dieťa si 

nedokáţe primerané podnety na hranie vytvoriť samé, je dlhodobo závislé na 

stimulácii dospelých, teda na nej. Absencia podnetov zo strany matky, 

absencia prítomnosti Katkinho otca - môţu byť objektívnymi faktormi na 

reakciu, resp. obranu, ktorou Katka reagovala na dianie vôkol. Včasnou 

intervenciu sa podarilo rodine podchytiť jej stagnáciu, výsledky sú  
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v súčasnosti viac ako uspokojivé. 

 

Poţiadavky na pohyb s bábkou 

V činnosti s bábkou je potrebné dieťaťu poskytnúť dostatok času, aby malo 

príleţitosť zaregistrovať pohybujúcu sa bábku. Pohyb má byť s bábkou 

pomalý, prebiehajúci na jednom mieste. Ak je dieťaťu poskytnutý dostatok 

času na vizuálnu registráciu, vizuálne diferencovanie väčších častí na bábke, 

môţe sa rodič zamerať na presnosť vo vizuálnom postrehovaní bábky 

dieťaťom. Pohybujúca sa bábka (maňuška, príp. zástupný predmet z 

oblečenia - ponoţka, rukavica, šál), ktorá je súčasťou stimulačných aktivít 

dieťaťa môţe (na)pomôcť rodičovi (za)registrovať potencionálne vývinové 

oneskorenie dieťaťa. V pohybe s bábkou rodič pracuje aj s priestorom. 

Zvyšuje intenzitu pohybu, mení postupne smery "odkiaľ bábka prichádza". 

Pohyb bábky rodič dopĺňa hlasom, príp. si môţe pomôcť akustickou 

podporou na bábke. Bábku je ţiaduce aplikovať ako pohybujúci sa predmet, 

ktorým sa rodič učí pozorovať dieťa pri hre a zároveň byť aktívny pri jeho 

stimulácií.  

Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame, aby pri hre bola bábka:  

 len jedna, pri väčšom počte bábok sa môţe rodičovi stať, ţe dieťa bude bábky 

hádzať. Rodič si napriek tomu povie, ţe podporuje viac zmyslov. Skutočnosť, ţe 

pri manipulácii s jednou hračkou má dieťa dlhší čas na bliţšie zoznámenie sa 

s ňou, má byť pri stimulácii prvoradou.   

 

Príklad 

Jakub, 2 mesiace, oslabenie zrakového vnímania  

 Jakub sa narodil sectio caesarea (cisárskym rezom), ktorý bol indikovaný 

pre hypertenziu matky. Ţiadne komplikácie pri pôrode a následne po ňom sa 

nevyskytli. Podľa vyjadrení rodičov bol spavý.  Postnatálne v 2.mesiaci 

rodičia zistili pri hre s bábkou, ţe Jakub nereaguje na pohybujúcu sa bábku.  

Podobné reakcie boli aj pri pouţití zvukovej bábky. Rodičia skúšali s bábkou  
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čo najpomalšie pohybovať, po viacerých pokusoch sa zhodli, ţe Jakuba 

bábka nebaví. Nechceli si pripustiť skutočnosť, ţe Jakub nemusí vidieť. To, ţe  

Jakub zaregistroval bábku aţ vtedy, keď bola rodičmi priblíţená na 

minimálnu vzdialenosť od jeho zraku, ich presvedčilo o tom, ţe bábka nie je 

pre dieťa atraktívna. Rodičia tvrdia, ţe Jakub na rukách udrţiava zrakový 

kontakt, reaguje a otáča sa za zvukom. Nakoľko Jakubova matka pri hre s 

inými predmetmi zaregistrovala totoţné reakcie, aké Jakub preukazoval pri 

hre s bábkou, začala sa znepokojovať. Manţelovi svoje podozrenia popísala, 

ale s podporou sa nestretla. Po jej naliehaní nakoniec vyhľadali pediatra. Po 

opísaní Jakubových problémov bolo pediatrom odporučené ďalšie odborné 

vyšetrenie... keď mal Jakub 2 mesiace a 2 týţdne bola na ultrazvukovom 

vyšetrení mozgu bola potvrdená hemorhagia s pravdepodobným zasiahnutím 

optického centra. 

Komentár k snímke o Jakubovi:  Na základe operačného zákroku bol 

diagnostikovaný nezhubný nádor, ktorý zasiahol Wernickeho a Brockovo 

centrum. Matka spomína, ţe vysvetlenie  lekárov Jakubkovho problému bolo 

z ich strany zrozumiteľné a citlivo podané (cit.): Jakubko rozlišuje svetlo a 

tieň, potrebuje sa hrať s predmetmi, ktoré sú ľahké a kontrastné a farebné. V 

tej hre s bábkou pokračujte, skúste moţno bábky vymieňať a veľa rozprávať, 

lebo sme zistili, ţe ľavým uškom nereaguje na zvuky, pravé je zatiaľ v 

poriadku ... Jakubov otec tento fakt psychicky ťaţko znášal. Poţadoval 

kontrolné vyšetrenia.  Ako dôvod uvádzal, ţe Jakubkove vyšetrenia sú 

zamenené. Rodičia s Jakubom absolvovali ešte niekoľko ďalších 

doplnkových vyšetrení, ktoré nepriaznivý stav ich syna potvrdili. Rodičom 

bola odporúčaná stimulácia dieťaťa, ale konkrétne kontakty boli nútení 

hľadať svojpomocne. Odbornú pôdu, zázemie pre pochopenie ich problému s 

moţnou pomocou našli v zahraničí (vo Viedni), kde bola rodine odporúčaná 

včasná starostlivosť. V súčasnosti má Jakub 6 mesiacov, cieľom rodičov je  

naučiť sa s Jakubkom komunikovať.   
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Poţiadavky na vzhľad bábky 

V priebehu 4. mesiaca môţe byť bábka ozvučená, príp. doplnená inými 

stimulmi. Pri hre s dieťaťom musí bábka spĺňať kritériá z pohľadu:  

 kvality spracovania (bábka má byť ľahko uchopiteľná, bez pouţitia 

kĺzavého materiálu napr. s pouţitím hmatovo-rozličných materiálov bez 

nepodstatných detailov; výrazné reliéfne a plošné spracovanie (od 1 roka 

sa kvalita spracovania bliţšie nešpecifikuje, pozn.). Rodič nesmie 

zabúdať, ţe bábka nemusí mať veľa detailov, skôr má byť jednoduchá s 

výrazne odlišnými plochami (hlava bábky je  z hladkého materiálu a 

kostým bábky je z huňatého materiálu. 

  proporcionality spracovania (bábka je vo veľkosti dlane, nakoľko 

bábky väčších  rozmerov vzbudzujú v dieťati úzkosť, strach alebo obavu 

pred ňou samotnou. Dôvodov pri uprednostňovaní tvarovo menších 

bábok zo strany dieťaťa je niekoľko. Patrí k nim: podpora bliţšieho 

vizuálneho kontaktu, jednoduchšia manipulácia pre rodiča aj dieťa, 

istejšia identifikácia, komunikačná zrozumiteľnosť, emocionálna 

blízkosť atď.).  

 farebnosti spracovania (pouţívajú sa bábky s vysokým kontrastom 

(biela s čiernou) alebo lesklé, ktoré odráţajú svetlo a sú pre dieťa do 5. 

mesiaca vizuálne zaujímavou).  

 akustickej podpory intervenčného účinku (bábka je doplnená o 

„akustiku“. Najviac atraktívnymi bábkami sú tie, ktoré majú akustickú 

podporu umiestnenú na povrchu ako súčasť odevu bábky napr. 

zvončeky, hrkálky v porovnaní s bábkami, u ktorých je akustická 

podpora umiestnená vo vnútri bábky v podobe ozvučených predmetov 

menšej veľkosti (najčastejšie umiestnených do trupu bábky).  

Päťmesačné dieťa vie nájsť očami zdroj intenzívneho aj slabého zvuku, ktorý 

je charakteristický pri pohybe bábky k miestu, kde sa dieťa nachádza. Pri 

rozlišovaní mimiky tváre rodiča, bábky a tónu zvuku dieťa vyjadruje svoje  
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emocionálne prejavy. Bábka môţe rytmicky poskakovať pri spievaní piesne. 

 

Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame, aby bábka bola:  

 z mäkkého a ľahkého materiálu 

 po hmatovej stránke príjemná a zároveň ľahko manipulovateľná, 

 ľahko umývateľná, vzhľadom na fakt, ţe do poznávania zapája dieťa aj ústa,  

 dostatočne zaoblená, bez zbytočných hrán a ostrých výčnelkov. 

 

5.4.3 Spoločná hra s bábkou (do 1 roka) 

Viac ako polročné dieťa v hre s bábkou imituje, resp. napodobňuje pohyby 

svojich rodičov. Pohyby nebývajú vţdy presné a koordinované. Ak si však 

dieťa vybralo konkrétnu bábku k svojej hre je potrebné kontrolovať hrovú 

činnosť, zároveň mu pomôcť pri hre.  

Príklad 

Tatiana, 8. mesiacov, zníţená imunita voči ochoreniam 

Táňa drţí bábku za hlavu a snaţí sa s ňou "prechádzať" v postieľke. Zvuk, 

ktorý sprevádza hru sa jej páči. Smeje sa. Opakuje svoje pohyby. Neustále 

hľadá zdroj zvuku. Prejde s bábkou, počuje zvuk - zastaví pohyb a obzerá 

bábku z kaţdej strany. Nič nenájde,  tak pokračuje v hre ďalej. Matka 

prichádza k nej, zoberie jej bábku. Dieťa reaguje plačom, krikom. Poţaduje 

bábku späť. Matka pred obavou, ţe si ublíţi odkladá bábku a ponúka jej 

molitanovú kocku, ktorá sa v krátkom čase ocitá mimo postele. Plač 

pokračuje. Situácia končí posadením za stôl, kde má matka pre Táničku 

pripravený obed.  

Komentár k snímke o Tatiane:  Spôsob ukončenia hry je pre Tatianu 

negatívnym príkladom pre ukončenie hry. Matka striktne zasiahla do hry bez 

toho, aby sa dcére prihovorila. Mohla  jej  napríklad naznačiť svoj úmysel 

zobrať bábku, ktorú si Tatiana vybrala k hre alebo  pristúpiť na spoločnú hru. 

Neskôr matka svoje konanie odôvodnila tým, ţe bol čas obeda a Tánička  

mala ísť jesť. Ak je dieťa zaujaté hrou, je vhodné, posunúť čas jedenia o  
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niekoľko minút neskôr a hru s bábkou verbálne ukončiť s konkrétnym 

odôvodnením. Variácií pre ukončenie hry je niekoľko, jedným z nich mohla 

byť hra ukončená spoločným stolovaním s bábkou.  

 

Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame,  

 ak si dieťa vybralo bábku ako predmet k hre je dôleţité, aby bol bezpečný 

(predídeme tým kontrole jej funkčnosti a bezpečnosti počas hry) 

 začatie a ukončenie hry s bábkou má byť nenásilné, pre dieťa čo najmenej 

stresujúce 

 hrať sa spoločne, resp. vymedziť si konkrétny priestor na hru (súčasť rituálu, 

ktorý je vo fungovaní prospešným pre všetkých členov rodiny) 

 

5.4.4 Dieťa ako výskumník v hre s bábkou (od jedného do 2 rokov) 

Dieťa vo vzťahu k bábke postupne nadväzuje aktívny kontakt začínajúci 

dotykmi, pohladením, neskôr sa pridruţí aj verbálna komunikácia. Danú 

skutočnosť moţno pozorovať pred druhým rokom ţivota dieťaťa. Po určitom 

čase sa dotýka bábky, konkrétne aţ po prekonaním bariéry dotýkajúcej sa 

emočného preţívania vo forme bojazlivosti, strachu, hanby. Iniciátorom 

prvých vzájomných dotykov je samotná bábka (bábka aktívne pristupuje  

k dieťaťu - upokojuje ho pohladkaním, pofúka miesto bolesti, na čo dieťa 

reaguje pozitívne a osmelí sa (Smutná, 1978, s. 96). V prípade ukončenia 

animácie bábky dospelým, dieťa nepociťuje potrebu hľadať mechanizmus 

pohybu bábky. Dieťa si v danej fáze neuvedomuje, ţe bábka nie je ţivá. 

 Hra s bábkou pre dieťa znamená rozširovanie prieskumnej činnosti, v ktorej 

skúša neznáme veci v svojom okolí. Vo veku okolo osemnásť mesiacov deti 

začínajú pouţívať symboly tzv. zástupné bábky napr. ozvučená maňuška 

predstavuje kamión. V danom období (19. - 20. mesiac) a neskôr je bábka 

výborným pomocníkom pri hrách na hľadanie. Hľadáme bábku! Kuk, tu je? 

Kde sa Oskar skryl? Aha, tu je trčí mu nôţka! Danú hru moţno aplikovať aj 

mimo domu, v čakárni u lekára, v autobuse ... najskôr je potrebné pre  
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skrývanie bábky vyuţiť priestor dieťaťa - bábka sa skrýva pod sveter, do 

kočíka, do kniţky, ktorý dieťa pozná. Neskôr sa priestor rozširuje a bábka je 

dieťaťom hľadaná. Je to hra, ktorá pretrváva do predškolského veku. Rodič 

môţe v hrách bábku oţiviť (animovať), bábka prehráva krátke bábkové 

predstavenie. 

Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame 

 vkladať do rúk len také bábky, aby pri moţnom páde sa s nimi nezranilo (ide o 

celo-textilné bábky, ľahko stlačiteľné, pozor na bábky s ľahko demontovanými 

časťami napr. oči a iné ozdobné predmety) 

 animovať bábku postupne, najskôr v priestore detskej izby a to s pouţitím 

uteráka, neskôr moţno zapojiť do divadelného predstavenia aj súrodenca, alebo 

niekoho z rodiny 

 bábka nemusí byť dieťaťom správne "vodená", nechajte dieťa, aby si zvolilo svoj 

vlastný spôsob ovládania s bábkou 

 

5.4.5  Spoločná animácia bábky, dieťaťa a rodiča (do 3 rokov) 

V prípade, ţe do hry s bábkou vstúpi niekto iný, s cieľom oţiviť bábku, 

 dieťa pozoruje a zaujíma sa čo sa deje. Začínajú byť zjavné spontánne 

začiatky pohybu s bábkou v podobe expresívneho preţívania, kedy je bábke 

priradená zástupná funkcia hračky. Aktivita dieťaťa je výrazná samotným 

vstupom do rolovej hry s bábkou s pouţitím pohybu okrem iných výrazových 

prostriedkov. Daná skutočnosť je povaţovaná za najvyšší stupeň zvládnutia 

procesu animácie bábky.  

 

5.4.5.1 Popis stretnutia bábky a dieťaťa s rizikovým vývinom   

Popisovaný priebeh hry s bábkou bol realizovaný s chlapcom (Ján), ktorý má 

dva a pol roka. Ján bol predčasne narodeným dieťaťom z 31. týţdňa 

tehotenstva. V začiatkoch svojho boja o preţitie sa nevyhol problémom s 

dýchaním, nakoľko jeho pľúca vzhľadom na predčasné narodenie boli  
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anatomicky funkčne nezrelé, s menšou plochou na výmenu plynov.                

K problémom s dýchaním sa pridruţili aj nedostatky v podobe obehovej 

nestability (išlo o prechodný problém, ktorý sa včasnou medikamentóznou 

liečbou upravil). Psychomotorický vývin bol označený ako oneskorený s 

predpokladaním mentálneho postihnutia, ktoré nebolo odborným vyšetrením 

potvrdené. Pri vyšetreniach očného pozadia bolo lekárom potvrdené očné 

ochorenie - retinopatia, ktorá sa vyskytuje u nezrelých detí.  

Celkový záver oneskorený psychomotorický a mentálny vývin s potvrdením 

retinopatie z dôvodu nezrelosti dieťaťa.  

 

Ján a bábka - prvé kontakty 

Prvé kontakty Jána s bábkou sú skôr sporadické. Ján uchopí bábku, následne 

reakciou na hmatový impulz je odhodenie, v lepšom prípade pustenie bábky  

(bez akejkoľvek reakcie na zvukový impulz bábky). Po dvoch stretnutiach 

bábka Jána zaujala ako predmet po hmatovej stránke (pri intervencii sú 

pouţívané ručne pletené bábky). Na výzvu terapeuta "pozri bábka", Ján 

bábku opätovne odhadzuje, napriek tomu je kontakt s bábkou časovo dlhší s 

obohatením o hmatové spoznávanie (emocionálne preţívanie je 

pozorovateľné v chlapcovej tvári).  

Komentár: Odhodenie bábky neznamená, ţe ju odmieta. Ide o  

charakteristické správanie pre deti raného veku s prihliadnutím na 

prebiehajúcu situáciu a zdravotný stav. Ak dieťa zvládne prijatie stimulu 

v podobe bábky, resp. zástupného predmetu s náhodným  hmatovým 

spoznávaním, je moţné hovoriť o nadviazaní kontaktu, resp. začatí hry s 

bábkou. Vytvorenie kontaktu medzi dieťaťom - bábkou a rodičom (príp. 

liečebným pedagógom) je časovo najdlhšou a najnáročnejšou časťou včasnej 

pomoci.  
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Akceptácia bábky Jánom 

Ján má z troch výrazne materiálovo odlišných predmetov "spoznať" bábku,    

s ktorou sa hral. Jeho selekciu moţno prirovnať k reťazcu s dvomi moţnými 

závermi:  

 akcia (chytím) → kontakt (hmatom nepoznám) → reakcia (odhodím);  

 akcia (chytím) → kontakt (hmatom spoznám) → reakcia (prijmem).  

Ján trhanými pohybmi skúša odolnosť a trvácnosť bábky. Bliţší kontakt 

s bábkou je charakteristický pomalým priblíţením bábky k tvári Jána, pri 

tomto opatrnom pohybe, ktorý sa viackrát zopakoval, môţe rodič 

nadobudnúť presvedčenie, ţe Jána bábka zaujala. Postoj a správanie Jána 

tomu nasvedčujú – priblíţenie k tvári, spoznávanie bábky prostredníctvom 

úst, nasledujú istejšie pohyby -  búcha, trasie  po dlhšom čase bábku pustí 

(neodhodí, ale ani nepoloţí). Otáča hlavu pri zvuku, ktorý bábka vydala pri 

páde, vzápätí chlapec vyjadruje smiechom radosť z hry.  

Komentár: Ešte stále nenastal čas, kedy si Ján bábku vyţaduje alebo ju 

v svojej blízkosti vyhľadáva. Prijíma bábku ako impulz k hre, v ktorej 

zotrváva len v spoločnosti rodiča. Potrebuje dlhší na to, aby sa medzi Jánom 

a bábkou vytvoril vzťah. Rodičia vyrobili viaceré bábky, ktoré sa po 

materiálnej aj farebnej stránke odlišovali. Napriek tomu, ţe vytvorili dve 

totoţné bábky, čo sa týka výzoru, kvality materiálov a farieb (farby pouţívali 

hlavne kvôli sebe), Ján dokázal hmatovo rozlíšiť vzájomné rozdiely. Proces 

ako Ján skúmal bábku rodičov fascinoval, o čom svedčia podrobné zápisy 

rodičov... chytil Dorku, hladkal ju, prstami pomaly prechádzal po jej tvári, 

zaujalo ho najprv ľavé oko, potom pravé, potom zase ľavé a takto skúmanie 

pokračovalo. Dokázal pri pozorovaní očí zotrvať veľmi dlho. Keď sme 

skončili s hru s očami a Janko išiel spať, išli sme pozrieť aj my na tie oči. Čo 

ho zaujalo, ţe dokázal tak dlho pri nich vydrţať. Nakoniec sme zistili, ţe 

Janík je veľmi šikovný. Jedno oko bolo viac prešité, viac bavlnky bolo pouţité  

pri jeho vytvorení ... koľko maličkostí dieťa vidí rukami...  
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Vyvíja sa vzťah k bábke? 

Ján si vyberá bábku z police, kde ju odloţil, starostlivo ju “prezerá“, zaujíma 

sa o zvuky, ktoré vydáva. Ján prostredníctvom zvukov a emocionálneho 

naladenia (nadšenie, smiech) a pohybmi (blízky kontakt s bábkou, opieranie 

najmä o tvár, chytanie do dlaní) vyjadruje svoj postoj k bábke. Bábku si 

pritláča k tvári, poloţí si ju na seba, kde bábka leţí. Pri zvukoch bábky 

nakláňa hlavu, pohybmi rúk a tela vyjadruje radosť.  Pri ponuke iných bábok 

odmieta spolupracovať. Pri bábkach z drsných materiáloch odmieta 

pokračovať v hre (aj napriek zvukovému mechanizmu v bábke). Situáciu 

vyrieši originálnym spôsobom: rodičovi vloţí bábku do ruky a Ján s jeho 

rukou pohybuje. „Nebezpečenstvo“ v podobe nepríjemnej bábky je vyriešené.  

Komentár: Napriek tomu, ţe Ján nemá problém obliecť sa (s pomocou 

rodiča), ruku si do bábky neumiestni. Na odbúranie strachu nepomohol ani 

nácvik v sebaobsluţných činnostiach.  

Pri hre s bábkou (maňuškou) opakovane odmieta vsunúť ruku do kostýmu 

bábky. Najčastejšie si zvolí moţnosť drţať bábku „zvonku“. Poţadované 

zmeny v úchope bábky Ján odmieta - odhadzuje bábku, zakrýva si uši a 

začína kričať. "Navlečenie" ruky do kostýmu predstavuje prekáţku vo 

voľnom pohybe ruky, odmieta "oblečenie" ktoré je pre neho nepohodlné.  

 

Umiestnenie bábky v hracom priestore.  

Svoje postavenie zaujme bábka pri hre v blízkosti dieťaťa. Dieťa samé 

vytvára miesto, kam sa po bábku intuitívne vracia (zväčša v blízkosti nôh, 

rúk, lona resp. na miesto, kam dosiahne pri hre v tzv. hracom priestore).  

Komentár: Pri práci s bábkou je potrebné upozorniť na  konkrétne učenie sa 

cez dotyk a slovo. Bábka je motivačným sprostredkovateľom v mobilite 

(koordinácii motoriky a pohyblivosti) a hrou s ňou dieťa získava vizuálne  

a priestorové skúsenosti v spojitosti s rozvojom slovnej zásoby. 
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Hranie 

Ján vystupuje ako objekt podnecujúci hru typu „ja hodím a ty chytíš alebo 

prinesieš ?“ kontakt s bábkou splnil svoje poslanie. Hra je stereotypná, 

akákoľvek zmena (výmena bábky,  nedonesenie, resp. chýbanie bábky) 

vyvoláva u dieťaťa neistotu, prekvapenie. Dieťa kontroluje  blízkosť bábky 

(jej umiestnenie v priestore). Zámenu pôvodnej bábky dokáţe Ján rýchlo 

rozlíšiť. Pri spoznávaní bábku chytá do oboch rúk, podstatný faktor pri 

spoznávaní je kvalita materiálu a zvuk. Postupne sa zaujíma o materiálovo 

diferencované časti na bábke a jej súčastí.  

Komentár: Tým, ţe dieťa vníma zvuky bábok je vhodné ponúknuť mu aj iné 

typy bábok (napr. bez zvukového materiálu, z kvalitou veľmi odlišných 

materiálov a pod.), ktoré musia byť veľkosťou primerané dieťaťu, aby sa 

dieťa s ňou mohlo čo najľahšie zoznámiť.  

 

Úlohy: 

1) Pokúste sa vytvoriť návrh na bábku pre dieťa s agresívnymi prejavmi 

v správaní. Bude bábka (tvarovo, farebne) niečím špecifická? 

2) Vyberte si niekoľko predmetov vo svojo okolí (na lavici, v taške, u suseda 

a pod.). Prostredníctvom improvizovanách bábok (tzv. zástupných predmetov) 

navrhnite scenár určený pre trojročné deti.  

 

5.4.6 Pozícia diváka a pozícia hráča (od 3 do 6 rokov) 

S dieťaťom od troch rokov sú aktivity s bábkou, ktoré zároveň podporujú aj 

dramatické vyjadrovanie sa, obľúbené. Hra s bábkou je bez publika a bez 

kritiky. Tematickým základom je najčastejšie príbeh zaloţený na reálnom 

alebo imaginárnom základe (kaţdopádne bez scenára). Línia príbehu sa 

vyvíja počas samotného interakčného procesu hry s bábkou. Čím je činnosť 

bábky zábavnejšia, tým menej dochádza k uvedomeniu si dôsledkov, vtedy sa 

dieťa  prirodzene zapája do hry s bábkou.  

S bábkou môţe rodič pracovať v niekoľkých úrovniach. Prvou úrovňou v hre  
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s bábkou je dieťa v pozícií tradičného diváka, tzn. dieťa vystupuje ako 

pasívny prijímateľ informácií, bez aktívneho zapojenia sa do hry s bábkou. 

Dieťa bábku môţe drţať v rukách, ale svojou pasivitou je na úrovni diváka.  

Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame  

 rozdeliť priestor, v ktorom sedia diváci a hrajú herci, tzv. hráme sa, ţe sme v 

divadle 

 integrovať dieťa do procesu hry, napr. zazvonením zvoncom, ktorý oznamuje 

začiatok príbehu, zodpovedaním na otázky konkrétnej bábky, podávaním bábok 

podľa dejovej línie rozprávky 

 

Druhou úrovňou v hre s bábkou je dieťa v pozícií aktívneho diváka, 

komunikujúceho s bábkami, aj za bábky, v uţšom priestore hľadiska. 

Vzájomná komunikácia s bábkou prebieha prostredníctvom dialógu: formou 

otázok - odpovedí, vyjednávania alebo dopĺňania skutočností, ktoré môţe 

dieťa povaţovať za opodstatnené, z jeho pohľadu dôleţité.  

Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame  

 dieťaťu umoţnite vstúpiť do deja, ktorý sa odohráva v priestore. Je vhodné, 

aby ste intuitívne predvídali a trefne improvizovali posun v hre s bábkou 

Treťou úrovňou v hre s bábkou je dieťa v pozícií pasívno-aktívneho hráča. 

Pasívnu účasť dieťaťa moţno pozorovať v pasívnom prijímaní hry s bábkou 

(dieťa akceptuje dianie, priebeh hry) a zúčastňuje sa na hre s bábkou »len« 

drţaním (pridrţiavaním) bábky. Aktívnu účasť moţno pozorovať                   

v neverbálnych prejavoch (úsmev, radosť, hnev). V tvári je moţné pozorovať 

emocionálnu zaangaţovanosť dieťaťa bez samotnej akcie, či reakcie z jeho 

strany na stimulujúci podnet. Úspechom komunikácie je nadviazanie 

kontaktu (priblíţenie sa s bábkou, dotyky, pohladenie, strkanie) s presahom 

do štvrtej  úrovne s bábkou, kedy sa dieťa stáva aktívnym spoluhráčom.  

Úlohy: 

3) Na základe prečítaných teoretických poznatkov konkr. o úrovnach pri práci 

s bábkou, objasnite v praktickej rovine silné a slabé stránky, z pohľadu rodiča, 

dieťaťa, liečebného pedagóga.  
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Aktívne poznávanie pohybu bábky 

Úvodnými aktivitami sú hry s pouţitím celého tela, ktoré sa zameriavajú na: 

získavanie predstavy o veľkosti a pohyblivosti svojho tela; nácvik pohybu s 

telom na jednom mieste;  upevňovanie pohybu celého tela v priestore; 

upevňovanie pohybu a spolupráce dvojíc v priestore; imitáciu pohybu 

prostredníctvom metódy zrkadlenia a pod.  

 

Aktivita: Papierový Hugo (vek +4) 

Na hárok (príp. spojíme väčší počet hárkov) papiera si deti vzájomne 

obkreslia svoje telo, vyfarbia vzniknutý obrys tela tzv. papierového Huga.  

Vyfarbeného Huga si rodič spoločne s dieťaťom vystrihne. Úlohou dieťaťa je 

pokúsiť sa pohybovať s konkrétnou časťou tela papierovej bábky, čo 

najprirodzenejšie (dieťa sa spolu s rodičom dohodne, kto má na starosti akú 

časť tela). Dieťa si spoločne s rodičom len prostredníctvom pohybu znázorní, 

akým spôsobom sa môţe Hugo pohybovať, neskôr postupne k pohybu moţno 

pridávajú zvuk (kráčam klop-klop, tlieskam ťap-ťap, beţím dup - dup). 

 

Aktivita: Lekári bábok (vek +5) 

Pracuje sa v dvojiciach, kde jeden z dvojice predstavuje bábku a druhý 

z dvojice lekára (rodič s dieťaťom sa dohodnú). Úlohy sa po čase vymenia. 

Pravidlá pre jednotlivých lekárov sú nasledovné:  

Lekár Dotyk pouţíva na pohybovanie s bábkou dotyk (jemný, silný), nikdy 

však nepouţíva údery napr. keď sa dotkne lakťa, ruka bábky ide do strán, 

keď sa  dotkne ramena naučí bábku pohybovať vzpaţiť a pripaţiť, atď. 

Lekár Slovo pouţíva slová (hore, dole, vľavo, vpravo, vyššie, niţšie), 

v ţiadnom prípade nepracuje s dotykom.  

Lekár Motúz podá do rúk bábke motúzy a pomaličky ťahaním motúzov do 

rôznych strán naučí bábku – mávať, pohladiť, buchnúť, ťapnúť, atď. Pri  
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vedení (manipulácii) je moţné bábku posúvať dopredu, dozadu, otáčať, 

prekonávať prekáţky, atď.  

Ďalšími hrami pre deti od štyroch rokov do ukončeného predškolského veku 

sú hry s vyuţitím rúk. Pracovať, resp. pohybovať s rukou je predprípravou k 

samotnému vodeniu bábky. Na začiatku hier s rodičom,  dieťa 

prostredníctvom ruky znázorňuje stromy, zvieratá alebo fantazijné  objekty. 

Atraktívnosť hier s rukou moţno zdôrazniť kreslením na telo. 

Vo včasnej pomoci rodičom odporúčame  

 pohyb s bábkou má prebieha vo fázach. Bábka sa v pohybe zastaví, aby si ju 

mohlo dieťa všimnúť („prečítať“), 

 pohybovať s bábkou len vtedy, bábka rozpráva alebo vykonáva určitú činnosť 

 

Aktivita: Rukatý orchester (vek +4) 

Dieťa si spoločne s rodičmi vystrie ruky pred seba, ich úlohou je vytvoriť 

prostredníctvom rúk akýkoľvek zvuk (v skupine 4 ročných detí vţdy začína 

dospelý). Na scéne sa objavia ruky, ktoré vydávajú rozličné zvuky, neskôr 

môţu vydávať zvuk prostredníctvom častí tela. Kaţdá ruka alebo skupina rúk 

prezentujú iný zvuk, ktorý sa môţe podobať zvukom hudobných nástrojov. 

Najskôr hrajú "sólisti" (dieťa samé, rodič sám), potom hrá orchester 

(spoločné ruko-muzicírovanie).   

 

Aktivita: Rukatá zvieracia rodina (vek +5),  

               vhodné pre skupinové stretnutie rodín 

Deti si v skupine porovnajú prsty na rukách, ktoré môţu mať rozličné tvary 

napr. môţu byť krátke, dlhé, krivé (po zlomeninách alebo od narodenia), 

štíhle, mohutné, a i. Na základe veľkostí rúk a prstov deti spoločne s rodičmi, 

pedagógom vytvoria príbeh o ľubovoľnej zvieracej rodine (rodina Jeţkovcov, 

rodina Ţirafákovcov, rodina Myšiakovcov, Vrankovcov...).  
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Jednotliví členovia zvieracej rodinky tvarom tela (Tato jeţ - najväčšia ruka, 

Mama jeţica - rovnaká alebo menšia ruka v porovnaní s tatom jeţom, Deti 

Jeţuratá – najmenšie ruky) a rečou (hlboký, tenký, piskľavý hlas) majú 

pripomínať konkrétne zvieratá.  

 

Zhrnutie  

Poznanie a dodrţiavanie základných stratégií v hre s bábkou je významnými 

pre vývinový pokrok dieťaťa a na podporu optimálneho fungovania rodiny.  

Hru s bábkou je vhodné realizovať s dodrţiavaním stratégií, ktorými sú:  

 fyziologické stratégie: Pred samotnou hrou s bábkami (akoukoľvek 

činnosťou)  je vhodné, aby sa rodič presvedčil, ţe dieťaťu nič nechýba, sú 

naplnené jeho základné telesné a fyziologické potreby. Pokojné, 

oddýchnuté a nasýtené dieťa je vhodným partnerom v činnosti, ktorú mu 

rodič pripravil.  

 emočno-sociálne stratégie: Po naplnení fyziologických potrieb a potrieb 

bezpečia (poţiadavky aj na prostredie, v ktorom sa rodič s dieťaťom hrá) 

sú naplňované sociálne potreby, v ktorých rodina zohráva dôleţitú rolu. 

Ide o vytváranie priateľských a partnerských vzťahov, dieťa je ich 

neoddeliteľnou  súčasťou.  

 stratégie na prvotné vnímanie bábky: Kaţdá činnosť s bábkou má 

začínať zámerným nadviazaním zrakového kontaktu rodiča s dieťaťom. 

Zrakový kontakt príp. iná alternatívna forma kontaktu v interakcii závisí 

od vývinového štádia a zdravotného  dieťaťa. Činnosť sa začína s jednou 

bábkou (viac bábok moţno pridávať aţ vtedy, keď sa dieťa naučí 

tolerovať jednu).  

 komunikačné stratégie: Bábku je potrebné pomenovať a jej meno 

aktívne vyuţívať. Aha Bobko, Dorotka ťa prišla pozrieť! Pri mrzutosti 

alebo odmietaní činnosti s bábkou je vhodné hru ukončiť a skontrolovať 

pohodlie dieťaťa. Kaţdé ukončenie činnosti má byť rodičom  
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komentované Ták, Dorotka si ide tieţ odýchnuť Pozri tu si Dorotka ľahne, 

tu bude oddychovať. 

 akceptačné stratégie: Prijímanie bábky dieťaťom si vyţaduje poskytnúť 

mu väčšiu časovú dotáciu. Zvyčajne dieťa zaujme konkrétna bábka, ktorá 

sa stane obľúbenou, ţiadanou zo strany dieťaťa. Môţe sa stať, ţe dieťa 

bude bábku akceptovať negatívnym spôsobom, a to údermi, ničením a 

pod.. V takomto prípade je potrebné, aby rodič pozoroval agresívne 

prejavy dieťaťa voči bábke a pri opakovanej činnosti sa poradil s 

odborníkom na včasnú intervenciu. 

 

Úlohy: 

4) Juraj, 1 a pol ročný chlapec s oneskoreným psychomotorickým vývinom 

s pravdepodobným podozrením na oneskorenie v kognitívnom vývine. 

Oneskorenie vo vývine bolo diagnostikované u obvodného pediatria, neskôr 

s potvrdením v neurologickej ambulancii. Sedenie bez opory v 9. Mesiacoch, Od 

15.mesiaca stojí s oporou, výrazne slabý úchop (hračky mu „vypadávajú“ 

z rúk).Zrakový kontakt nadviaţe, komunikuje pomocou zvukov a slabík „ba“ 

(nejasné) a „ooo“(zvyčajne pri emocionálnom údive alebo zhrození sa nad 

niečím). U Juraja je nestála koncentrácia pozornosti, má však záujem pracovať. 

K činnosti sa opätovne vracia (po oddychu). Pri neúspechu počas hier je 

netrpezlivý, hádţe sa o zem. Niekedy sa Jurkovi v návaloch hnevu podarí 

uchopiť hračku a „zahodiť ju“. Vtedy hnev „ustúpi“ vo veľmi krátkom čase . 

Navrhnite moţnosti na stimuláciu úchopu prostredníctvom bábky. 

 

Otázky: 

1) Aký je rozdiel medzi pojmami hra s bábkou a bábková hra? 

2) Vo včasnej intervencii sa pouţívajú bábky a zástupné predmety. Zdôvodnite, 

prečo je to tak? 
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5.5  Vývinovo orientovaná arteterapia vo včasnej intervencii 

       Barbora Vodičková 

 

Skôr ako sa začneme venovať vyuţitiu arteterapie vo včasnej intervencii, 

mali by sme si ujasniť teoretické východiská, o ktoré sa by sa mal 

arteterapeut opierať. V prvom rade ide o poznatky z vývinovej psychológie. 

Znalosť jednotlivých vývinových období dieťaťa je nevyhnutná. Kaţdé 

obdobie je niečím špecifické a charakteristické. Dieťa má v určitom období 

zvládnuť „nejakú“ vývinovú úlohu, niečo sa naučiť. Zásadnými sú poznatky 

autorov  Piageta, Eriksona, Vygotského, Vágnerovej a ďalších. Arteterapia 

vo včasnej intervencii sa opiera aj o poznatky vývinovo orientovanej 

arteterapie amerických autoriek Aachovej-Feldmanovej a Kunkleovej-

Millerovej (2008). Ďalej čerpá z odkazu v prvom rade detských 

arteterapeutiek Naumburgovej a Kramerovej, (1997). U nás Šickovej (2000, 

2002, 2006), hlavne, čo sa týka modelovania z keramickej hliny a jeho 

významu pre vývin dieťaťa. Vyuţíva aj poznatky autorov, ktorí sa venovali 

vývinu detskej kresby, napr. Burt,  Löwenfeld, Uţdil, Kováč a ďalší. 

Vychádza aj  zo systémových  a celostných prístupov, ktoré sa výrazne 

odzrkadľujú práve vo Viedenskom modely včasnej intervencie. 

V neposlednom rade sa môţe opierať aj o poznatky rakúskej klinickej 

psychologičky Sindelarovej (2000), ktorá podrobne rozpracovala koncept 

oslabených čiastkových funkcií a schopností u malých detí. 

Nasledujúci text je odrazovým mostíkom pre študentov  v orientácii 

vo vývinovej arteterapii. Ponúka základné teoretické vedomosti, praktické 

námety a v neposlednom rade vhľad do priebehu jednej intervencie. Keďţe 

základnou vlastnosťou odborníka vyuţívajúceho arteterapiu by mala byť 

tvorivosť, budeme len radi ak sa naše myšlienky a námety stanú podnetom 

pre ďalšie rozmýšľanie a vlastné kreovanie v praxi. 
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5.5.1  Prečo je arteterapia vhodná ? 

Pretoţe práca s výtvarným materiálom pre dieťa je ako hra. Výtvarné činnosti 

majú pre dieťa  osobnosť rozvíjajúci, psychohygienický, ale aj terapeutický  

potenciál. Ako píše Zicha (1989) v rámci výtvarnej činnosti sú všetky zloţky 

osobnosti angaţované v tvorbe a preto sú v tom momente aj optimálne 

rozvíjané a integrované do harmonického celku.  

Vývinovo orientovaná arteterapia vhodným výberom a  zaraďovaním 

materiálov a techník  prirodzene sleduje a rešpektuje senzomotorický a (t.j. 

od hrubej motoriky k jemnej, od haptických skúseností k diferencovanému 

zrakovému vnímaniu) kognitívny vývin dieťaťa (od chápania jednoduchých 

konkrétnych objektov, po chápanie abstraktných pojmov a rozvíjanie 

príbehov). Takisto podporuje aj emocionálny a sociálny vývin dieťaťa. 

Úlohou terapie je podporiť dieťa v jeho vývine a  poskytnúť mu dostatok 

podnetov, pre jeho optimalizáciu. 

Arteterapia s malými deťmi musí byť individualizovaná, hravá, interaktívna, 

deťmi riadená.   Odborník by mal poskytnúť rodičom dieťaťa oporu, ale aj 

návod ako dieťa rozvíjať, ako mu ponúkať materiál,  ako vysvetľovať, 

obzerať, manipulovať, skúšať, experimentovať. Spoločná činnosť dieťaťa s 

rodičom je v tomto veku veľmi dôleţitá. Rodič  dieťatko učí a zároveň 

v spoločnej činnosti preţívajú vzájomnú blízkosť. Takisto sa učí rozumieť 

svojmu dieťaťu. Toto spoločné zdieľanie prináša obom nesmierne obohatenie 

v citovej oblasti a posilňuje vzájomnú väzbu. Dieťa v spoločnej činnosti 

s milovanou bytosťou nepociťuje strach a preto má najlepšie podmienky pre 

učenie a nadobúdanie nových zručností. Arteterapeut je v úlohe 

podporovateľa, sprievodcu a pomocníka rodiča. 

Kedy začať s arteterapiou  

S arteterapiou odporúčame začať okolo 18. mesiaca  mentálneho veku 

dieťaťa. Táto hranica však nie je striktne určená. Najprv sa dá pracovať aj 

s tzv. predvýtvarnými materiálmi ako sú múka, piesok, voda, špagety,  
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cestoviny, pena, kamene, prírodné materiály, látky... (Aachová-Feldmanová 

a Kunkleová-Millerová, 2008). Treba dbať však na bezpečnosť  a brať do 

úvahy povahu problému dieťaťa. Okolo 20 mesiacov je moţné pridať aj 

výtvarný materiál, ako sú keramická hlina, prstové farby a hrubé ceruzky. 

V tomto období dieťa začína zhruba  kresliť prvé čiary a neriadené 

čmáranice.  

Vývinovo orientovaná arteterapia sa opiera o štádiá kognitívného vývinu 

podľa Piageta (Aachová-Feldmanová a Kunkleová-Millerová, 2008). Jej 

aplikácia vo včasnej intervencii sa týka senzomotorického a predoperačného 

obdobia dieťaťa. Takto orientovaný arteterapeut sprevádza dieťa miľníkmi 

v jeho vývine. V nasledujúcich kapitolách ponúkame krátku charakteristiku 

spomínaných období a moţnosti vyuţitia arteterapie s ohľadom na ne. 

 

5.5.2 Senzomotorické obdobie  

Obdobie od 0 do 2 rokov sa nazýva podľa Piageta a Inhelderovej (1993) 

senzomotorickým obdobím. V tomto období dieťa skúma a poznáva svet 

prostredníctvom zmyslov  a manipuláciou s predmetmi.  

Cez tieto zmyslové a manipulačné skúsenosti sa uskutočňuje učenie a vo 

veľkej miere sa rozvíja myslenie a reč dieťaťa. Farby, tvary, vône, zvuky sú 

pre neho veľmi príťaţlivé.  

Vágnerová (2000) píše, ţe dieťa všetko vníma  a hodnotí na základe 

subjektívnej skúsenosti. Jeho postoj k svetu a okoliu je výhradne 

egocentrický. Aţ oveľa neskôr porozumie objektívnej realite. Postupne však 

začína chápať vzťahy medzi prostriedkom a cieľom, príčinou a následkom. 

Začína definovať problém a hľadať spôsoby, ako ho riešiť. Objavuje sa  jav 

nazývaný  vedomie trvalosti objektu (dieťa chápe, ţe objekty existujú, aj keď 

ich bezprostredne nevníma).  Tvarová a veľkostná konštanta zasa znamená, 

ţe dieťa pozná objekt alebo predmet, aj keď ho vníma z rôznych pohľadov.  

Toto všetko sú poznatky z vývinovej psychológie, ktoré je nutné  
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zohľadňovať vo vývinovo orientovanej arteterapii. Samozrejme treba brať do 

úvahy znevýhodnenie dieťaťa napr. u zrakovo postihnutých detí je 

dominantným kanálom poznávania hmat a manipulácia s predmetmi. U 

sluchovo postihnutých sa naopak môţeme opierať aj o zrakové vnemy. 

Niektorí ľudia s ťaţkým mentálnym alebo viacnásobným postihnutím 

zostávajú v senzomotorickej fáze po celý ţivot. Arteterapiu je preto nutné 

prispôsobiť vývinovému obdobiu, zrelosti a schopnostiam klienta. 

 

5.5.2.1 Vývinovo orientovaná arteterapia v senzomotorickom období 

V rámci diagnostiky  si všímame motorické a manipulačné schopnosti 

dieťaťa, reč, mieru jeho aktivity, výraz tváre, gestá, emocionálne 

prejavy(Aachová-Feldmanová a Kunkleová-Millerová, 2008). Takisto nás 

zaujíma  schopnosť dieťaťa chápať, komunikácia dieťaťa s rodičom, či 

prebieha medzi nimi očný kontakt, telesná blízkosť, schopnosť dieťaťa 

vzdialiť sa od rodiča, či sa rodič na dieťa sústredí, či je aktívne prítomný 

v spoločnej činnosti, aká je atmosféra v rodine. Odpovede na tieto otázky sú 

pre úspešný priebeh terapie veľmi dôleţité. 

Cieľom arteterapie v  tomto období je poskytnúť materiály a techniky na 

rozvoj senzoriky, percepcie a jemnej motoriky. Nasledujúce návody sa 

samozrejme dajú pouţiť a rozvinúť aj u detí v neskoršom vývinovom období. 

Predvýtvarné materiály 

V rámci terapie s predvýtvarnými materiálmi umoţňujeme dieťaťu: 

 hrať sa s vodou, prelievať, vylievať, miešať, rozpúšťať, sledovať čo 

sa stane, keď hodí do vody cukor alebo kameň  (rozvíjame 

uvedomenie príčiny a následku, prostriedku a cieľa) 

 hrať sa s pieskom, hlinou, múkou, presýpať, rýpať sa, vyrábať blato, 

zašpiniť sa, 

            Niektoré nemecké štúdie popisujú, ţe prelievanie a presýpanie je pre 

dieťa  

            dôleţitá vývinová úloha.  

 hrať sa s rôznymi prírodninami ako sú kamene, paličky,  fazuľa; 

Dotyk s prírodným materiálom značne rozvíja haptické vnímanie 

dieťaťa. 
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Keramická hlina 

V rámci terapie s výtvarným materiálom odporúčame začať práve 

modelovaním z keramickej hliny, pretoţe výrazne rozvíja hmatové 

vnímanie a jemnú motoriku. Ako píše Šicková (2000) hmat je primárnym 

zmyslom pre novorodenca a deti v ranom štádiu vývinu. Hmat, dotyk je 

okrem očného kontaktu najtesnejším spojením medzi matkou a jej dieťaťom.  

A nielen medzi nimi. Spomeňme si, ţe aj my dospelí  máme potrebu dotýkať 

sa  a byť objímaní. Je vedecky dokázané, ţe nedostatok dotykov a objatí má 

za následok rôzne patologické formy správania u detí. Často sme to mohli 

pozorovať u detí ţijúcich vo veľkých detských domovoch.  Hmat a dotyk je 

aj bezpečným poznávacím “kanálom“ pre batoľa, ktoré prostredníctvom  nich 

poznáva tvary, materiály a predmety tohto sveta. Hmat a dotyk 

sprostredkúvajú dieťaťu príjemné pocity 

Medzi typické motorické schémy  senzomotorického obdobia patrí 

poklepávanie, trasenie, búchanie, tlačenie, otáčanie (Aachová-Feldmanová 

a Kunkleová-Millerová, 2008). Príleţitosť rozvíjať tieto schémy práve práca 

s hlinou poskytuje. 

 V rámci práce s keramickou hlinou odporúčame: 

 trhanie, spájanie, hnietenie, hádzanie, búchanie, otláčanie prstov, 

dlaní, chodidiel, robenie guličiek, valčekov... 

 rozrobenie hliny s vodou, natieranie na podloţku, rozstieranie 

prstami   

 demonštratívne modelovanie rodičom/terapeutom, dieťa môţe potom 

výtvor rozobrať, zničiť, zbúrať 

 

Prstové, temperové farby a ceruzky 

Ďalším významným materiálom pre toto obdobie sú prstové farby, kedy sa 

hmatovému vnemu pridáva aj vizuálny v podobe farieb. Tu uţ ide o 

dvojdimenzionálne zobrazovanie. 

Prstové farby umoţňujú: 



 154 

 otláčanie farieb na baliaci papier prstami, dlaňami, vo vonkajšom 

prostredí aj chodidlami  

 rozotieranie farieb 

 voľbu, spoznávanie a určovanie farieb 

 miešanie farieb (rozvíja sa príčina - následok) 

 vyrábanie prvých kompozícií na papieri atď. 

 

Ďalším výtvarným  materiálom, ktorý môţeme dieťaťu ponúknuť ku koncu 

tohto obdobia sú  temperové farby a hrubý štetec.  

 Práca s temperovými farbami a hrubým štetcom umoţňuje:  

 znázorňovať prvé vodorovné, zvislé, kľukaté,  čiary, ovály,  kruhy, 

čmáranice 

 voľbu, spoznávanie a určovanie farieb 

 miešanie farieb  

 demonštratívne maľovanie rodičom/terapeutom, zasahovanie dieťaťa 

do výtvoru rodiča/terapeuta 

 

Práca s hrubou farbičkou resp. kriedou umoţňuje dieťaťu slobodne 

čmárať. Čmáranie je pre neho hra, ktorá mu spôsobuje radosť a zároveň 

zanecháva za sebou stopu, niečo nové, čo predtým na papieri nebolo a čo 

vytvorilo dieťa samé. Najprv čmára nekoordinovane, automaticky  kmitavým 

pohybom jedným smerom a centrum grafického pohybu je v ramennom kĺbe. 

Aj tu odporúčame pouţívať veľké plochy papiera, poloţené na zemi, aby 

dieťa malo dostatok miesta pre pohyb. Najprv ponúkneme menej farieb, 

postupne pridávame viac. 

 

7.4 Predoperačné obdobie 

 

Druhým obdobím podľa Piageta, ktoré je významné pre vývinovo 

orientovanú arteterapiu vo včasnej intervencii  je predoperačné obdobie, 

ktoré sa týka veku od 2 do 7 rokov. Dieťa počas tohto obdobia urobí veľké 
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kvalitatívne skoky v motorickom, kognitívnom a rečovom, emocionálnom, 

sociálnom  vývine. Zároveň sa  však môţu vo väčšej miere prejavovať aj 

rôzne oslabenia v schopnostiach (napr. reč, motorika (vývin jej oneskorenia 

je samozrejme moţné badať aj v senzomotorickom období, dokonca v danom 

období môţe byť najlepším indikátorom oneskoreného alebo 

nerovnomerného vývinu), emočná labilita, sebaobsluha....).  

Toto obdobie zahŕňa v sebe časť obdobia batoľaťa a celý predškolský vek. 

Čím je toto obdobie vo vývine charakteristické? Podľa Piageta a Inhelderovej 

(1993) sa predoperačné obdobie člení na:  

 obdobie predpojmovej a symbolickej inteligencie (2-4) . Doteraz 

dieťatko svoje myslenie viazalo na činnosti bezprostredne 

realizované s reálnymi predmetmi. Teraz môţe prejsť na činnosti 

realizované len v mysli (predstave). Dokáţe si predstaviť nejakú 

činnosť a jej výsledky, bez toho, aby ju muselo skutočne vykonávať. 

Napr. dieťa pri hre kŕmi bábiku kockami, ukladá ju spať, hrá sa 

„akoţe“. Dieťatko v tomto období nevie ešte zovšeobecňovať.  

Napríklad slovo pes pre neho označuje konkrétneho psa, ktorého 

videlo a spojilo si tento názov s ním. Ak uvidí iného psa, ktorý 

vyzerá inak, ako ten ktorého pozná, musí sa naučiť, ţe aj toto je pes. 

Myslí si ţe je to iné zviera. Aţ neskôr pochopí, ţe kaţdé štvornohé 

chlpaté zviera s určitými znakmi je pes. Dieťa má o svete uţ dosť 

informácií. Ale jeho znalosti sú útrţkovité a chýba im prepojenie a 

pochopenie všeobecne platných pravidiel.   

 Obdobie názorného a intuitívneho myslenia (4-7). Myslenie dieťaťa 

je magické, intuitívne, egocentrické, dokáţe uţ zovšeobecňovať 

a triediť predmety, objekty, javy podľa určitých znakov.  Čo sa týka 

kresby, dieťa postupným zrením nervovej sústavy prejde takisto ako 

v ostatných oblastiach vývinu kvalitatívnymi zmenami. Pohyby detí 

stávajú jemnejšími a koordinovanejšími. Pri čmáraní začínajú 

pouţívať zápästie, vedome menia smer čiary. Dokáţu nakresliť 

oblúky, slučky. Produkt najprv nepomenúvajú, ešte nemajú predstavu 

o tom, čo dopredu nakreslia. Aţ  dodatočne prisudzujú čmáraniciam 

význam. Postupne  (asi v 3-4 rokoch) pridávajú geometrické tvary, 
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podaria sa prví hlavonoţci, postavy, zvieratá, domy. Predškolák 

v kresbe začína rozvíjať príbeh. Kreslí nie to, čo vidí, ale to, čo o 

svete vie. Do kresieb projektuje celú svoju osobnosť (grafomotorické 

schopnosti, emócie, intelekt, vzťahy). (bliţšie Uţdil, 2002, Pogády, 

1993, Kováč, 1972, Keller, 2001, Erhardt a Tatzer,1999). 

 

7.4.1 Vývinovo orientovaná arteterapia v predoperačnom období 

Aj tu pripomíname, ţe je potrebné zohľadňovať vek, situáciu a povahu 

problému dieťaťa. Takisto rola rodiča a spoločnej tvorby pod dohľadom 

alebo v prítomnosti arteterapeuta je  veľmi ţiadúca. 

V rámci diagnostiky môţeme pozorovať uţ okrem vyššie uvádzaných 

poloţiek (s.3): schopnosť sústrediť pozornosť, aktivitu, iniciatívu, vytrvalosť, 

samostatnosť, naratívne a komunikačné schopnosti, schopnosť porozumenia, 

vedomostnú oblasť dieťaťa, schopnosť triedenia zovšeobecňovania, 

pamäťové schopnosti, pohybovú a vizuomotorickú koordináciu 

(obkresľovanie podľa predlohy), schopnosť automatizácie pohybov, pravo-

ľavú  orientáciu, lateralitu, schopnosť zrakového vnímania (zrakovú analýzu, 

syntézu, diferenciáciu, konštantu vnímania, figúru a pozadie, polohy 

predmetu),  priestorovú orientáciu (v trojdimenzionalite, na ploche - 

určovanie vzťahov v priestore - hore, dole, vpravo - vľavo, pre, za atď), 

schopnosť vnímania poradia, postupnosti, následnosti, sebaobsluhu, 

schopnosť kooperácie.  

Autorky Aachová-Feldmanová a Kunkleová-Millerová (2008) odporúčajú 

rozšíriť spektrum materiálov, aj keď piesok a voda sú stále dobrými 

materiálmi na skúmanie. Takisto sú dobrými médiami pre vyjadrenie  a 

zniţovanie tenzie. V tejto fáze odporúčajú vo veľkej miere ponúkať ceruzky, 

papier a keramickú hlinu.  

Stále je moţné, ba priam nutné pracovať s prstovými a inými farbami, ako 

sme popísali vyššie. U niektorých detí je moţné, ţe budú schopné pracovať 

s výtvarným materiálom, ktorý sme popísali v senzomotorickom období, 

oveľa neskôr. Toto delenie je pre potreby učebnice skôr umelé.  
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Cieľom arteterapie v tomto období je podľa autoriek: 

 podporovať samostatnosť 

 podnecovať vlastnú iniciatívu dieťaťa 

 podporovať vyjadrenie a diferenciáciu pocitov. Uvádzajú príklad, keď 

klient agresívne buchne do hliny, terapeut alebo rodič môţe poznamenať 

„Dnes si na tú hlinu naozaj nahnevaný.“ Ako píšu, pre identifikáciu pocitov 

môţu byť vhodné aj rôzne fotografie alebo kresby, na ktorých sú znázornené 

rôzne druhy pocitov.  

 rozvoj senzorickej diskriminácie a  tvorby vnemu. Pomocou práce 

s hlinou sa dieťa môţe učiť chápať pojmy ako sú tvrdý, mäkký, suchý, 

mokrý, pri práci s farbami a vodou napr. plný, prázdny.  Tento proces 

objavovanie musí byť aktívny, len vtedy prináša výsledok.  

 rozvoj schopnosti symbolizácie. Ako píšu, pre klienta 

v predsymbolickej fáze sú abstraktné procesy myslenia, nápodoba, asociácia, 

aproximácia (pribliţovanie) veľmi obtiaţne. Vytvoriť symbolické formy  

a triediť podľa všeobecných znakov nie je pre malé dieťa alebo človeka 

s mentálnym postihnutím vôbec jednoduché. Autorky (s. 358) uvádzajú, ţe 

„terapeut môţe na podporu rozvoja nápodoby pri manipulácii a práci 

s materiálmi podnecovať k simulácii ţivotných skúseností. Formou 

dramatizácie pomáha klientovi imitovať udalosti (napr. jazdenie), objekty 

(auto) alebo ľudí (matka). Prostredníctvom hry nápodobou  s vyuţitím gest  

a zvukov si klient precvičuje simuláciu myšlienok, javov a objektov. 

Nápodoba predstavuje mechanizmus vytvárania vzťahu medzi formou 

a myšlienkou, čo je prvý krok k symbolizácii.“ Uvádzajú autorku Rothhovú, 

ktorá vytvorila pre klientov s mentálnym postihnutím trojrozmerné modely 

ako „odkazy na pojmy“ (bliţšie ďalej). Modelovanie z hliny dáva moţnosť 

konkrétneho telesného vnímania a tým pochopenie mnohých súvislostí, ktoré 

sú vo verbálnej alebo grafickej forme zloţitou abstrakciou (Šicková, 2000). 

Šicková  ďalej píše (2002), ţe v arteterapii ide u kaţdého jednotlivého 

dieťaťa o naplnenie rôznych cieľov. Medzi najčastejšie ciele podľa autorky 

patrí aktivizácia, rozvoj tvorivosti, spontaneity, sprostredkovanie kontaktu, 

preformovanie stereotypov, komunikácia prostredníctvom výtvarného 
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prejavu, odstránenie úzkosti, socializácia a kanalizácia agresivity, 

ventilovanie napätia, učenie sa novým zručnostiam. 

 

Keramická hlina 

Aj v predoperačnej  fáze vývinu sa nám osvedčilo hlavne u detí 

s nerovnomerným vývinom, nezrelosťou  a oslabeniami v čiastkových 

funkciách a schopnostiach (hlavne deti dyspraktické,  s oneskorením 

motorického vývinu) v rámci  vyuţitia arteterapeutických techník a 

materiálov začať s modelovaním z hliny. Ak je to vzhľadom na oneskorenie 

alebo nezrelosť vývinu potrebné, vraciame sa k postupom popísaným 

v senzomotorickom štádiu.  

Modelovanie korešponduje s multisenzoriálnym prístupom. V prvom rade 

rozvíja koncentráciu (aj deti s poruchami pozornosti pri modelovacej činnosti 

neuveriteľne dlho vydrţia), serialitu (modelovanie má postupnosť 

a následnosť krokov, ktoré sa musia dodrţať), jemnú motoriku, koordináciu 

oko - ruka, haptické a zrakové vnímanie, stimuluje aj správne uvedomovanie 

si telovej schémy. Dieťa si v trojdimenzionalite lepšie uvedomuje a chápe 

tvary, miery, proporcie, učí sa orientovať vpravo - vľavo, vzadu - vpredu, 

hore-dole, vnímať detaily, rozdiely. Môţe lepšie pochopiť objekty, ktoré na 

základe hmatovej skúsenosti  dokáţe dvojdimenzionálne znázorniť. Napr. 

dieťa nevie nakresliť dom, pomocou keramickej hliny vyrobíme spolu dom, 

terapeut podrobne vysvetlí proporcie domu, ktoré dieťa dotykovo zaţije. Na 

základe tejto skúsenosti, dieťa samo začne stavať domy z hliny. Ak je 

trojdimenzionálna predstava domu dobre zafixovaná, dieťa objekt dokáţe 

nakresliť. Rothová (2008) hovorí o tomto postupe ako o „tvarovaní reality“. 

Podobne pracuje Davis (1998, 2004), ktorý deti s dyslexiou modelovaním 

z hliny učí zafixovať si slová, ktoré si nevedia v mysli predstaviť. Slová 

kniha, lúka si väčšinou vieme predstaviť, pretoţe poznáme ich obsah. Ale čo 

so slovami a, nikdy, vţdy, často. Podľa jeho teórie práve tieto slová pri čítaní 

spúšťajú symptómy dyslexie. Spojku „a“ môţe terapeut znázorniť 

vymodelovaním dvoch spojených panáčikov. Keď dieťa číta, tento „preţitý“ 

trojdimezionálny obraz spojky „a“ si vybaví v mysli, na základe tejto 

skúsenosti dieťa uţ nerobí chyby pri čítaní spojky „a“ (Vodičková, 2008) 
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Okrem uţ všeobecne uvádzaných profitov arteterapie,  Šicková(2006) 

dopĺňa, ţe modelovanie z hliny: 

 Posilňuje sebavedomie. Dieťa si môţe vymodelovať, čo chce i vo 

veľkých rozmeroch,  čo mu iné materiály neumoţňujú. Môţe svoj výtvor 

pretvárať, zničiť. 

 Pôsobí relaxačne a rehabilitačne u detí s narušenou jemnou motorikou.  

 Môţe byť médiom kompenzácie poškodeného zmyslu napr. 

u nevidiacich alebo        slabozrakých.  

 Pôsobí regresívne. Dieťa si v určitej fáze svojho vývinu musí zaţiť aj 

pocit špinavosti. Hlina túto moţnosť ponúka. 

 V rámci modelovania s hlinou môţeme vyuţiť (Šicková, 2000): 

 vaľkanie, stavanie pomocou guličiek šúľkov, lepenie pomocou šlikra, 

stáčanie slimákov, špirál, tieto postupy je potrebné dieťaťu 

demonštrovať, 

 je vhodné začať jednoduchšími tvarmi –guľky, had, neskôr nádoba, 

figúra, človeka, zvieraťa. 

 

Prstové, temperové, vodové farby a ceruzky 

Postupne môţeme prejsť na  maľbu a kresbu  najprv na väčšie plochy 

a postupne plochy zmenšujeme. Aj tu platí, ţe môţeme vyuţívať, ak je to 

potrebné, postupy popísané v senzomotorickom štádiu. 

V rámci dvojdimenzionálneho zobrazovania sa môţe cvičiť orientácia na 

ploche, centrovať motorika na jemnejšie pohyby. Dieťa si ďalej rozvíja 

predstavivosť a fantáziu, môţe priamo vytvoriť, čo chce a čo je pre neho 

významné. V rámci kresby vyjadruje svoje myšlienky a pocity, rozvíja svoju 

reč. Všetko sa deje v nejakom kontexte, čomu dieťa rozumie a má to pre 

neho zmysel. Napríklad u 5 ročného Marka s dyspraxiou a dyspinxiou, 

vzhľadom na jeho počiatočnú neschopnosť kreslenia, sa osvedčilo jeho 

priame kreslenie do kresby rodiča, kde boli čiary zasadzované do kontextu 

a mali pre dieťa zmysel. Tu vidíme väčší prínos pre dieťa v porovnaní 

s rôznymi pracovnými zošitmi, zameranými na rozvoj detskej kresby.  
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Čo sa týka vyuţitia výtvarného materiálu môţeme pokračovať prstovými 

farbami: 

 v odtlačkoch hľadať objekty, zobrazovať zloţitejšie kompozície napr. 

odtlačkami rúk tvoriť kvety, motýle, zvieratá. 

 

Temperové farby s hrubým štetcom odporúčame vyuţiť u detí, ktoré nie sú 

schopné pouţívať ceruzky. Táto alternatíva sa osvedčila v praxi, keď 5 ročné 

dieťa zrazu zistilo, ţe dokáţe vytvoriť obrázok, aj keď malo problém 

s drţaním ceruzky. Temperové farby umoţňujú: 

 znázorňovanie jednoduchých farebných kruhov, čiar, ďalších 

geometrických tvarov, ktorých spájaním môţeme dieťaťu demonštrovať 

tvorbu jednoduchý objektov (napr. postava, dom, auto), 

 vymaľovávanie plôch,  

 hľadanie ukrytých tvarov, 

 miešanie farieb, 

 tvorbu zloţitejších kompozícií  a rozvíjanie príbehov atď. 

 

Práca s vodovými farbami ponúka okrem moţností popísaných pri 

temperových farbách aj: 

 moţnosť tvorby rôznych imaginárnych tvarov pomocou fúkania, 

 moţnosť pozorovať farby pri ich zlievaní, rozpíjaní. 

 

Vyuţitie ceruziek (kried) má širokú moţnosť variácie, odporúčame ich 

zaradiť, keď dieťa prejde predchádzajúcimi postupmi. Dobre je začať na 

väčšie plochy, najlepšie na zemi. 

V rámci kreslenia: 

 začíname čiarami, čmáranicami, kruhmi, ďalšími geometrickými tvarmi, 

dodatočne prisudzujeme význam, 

 postupne sa dieťa  spolu s rodičom/terapeutom učí znázorňovať postavu, 

dom, zvieratá, ak je to nutné dieťaťu ukazujeme postupy, 

 tvoríme zloţitejšie kompozície, 

 rozvíjame príbehy. 
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Ďalším alternatívnym médiom, ak má dieťa problémy s kreslením je práca 

s papierom, ktorá ponúka od trhania, lepenia, strihania aţ po tvorbu koláţí 

širokú škálu moţností. 

Ako z napísaného vyplýva, moţnosti vývinovo orientovanej arteterapie, čo 

do cieľov, techník a pouţitia materiálov sú veľmi široké a tento text je len 

úvodným exkurzom do niektorých z nich. 

Pár postrehov k uskutočňovaniu vývinovo orientovanej arteterapii.  

U malých detí by sa stretnutia mali uskutočňovať pravidelne a mali by byť 

zakomponované do rituálov dňa, týţdňa. Pomôcky a miestnosť treba dopredu 

pripraviť. Takisto je nutné dopredu si premyslieť terapeutický plán a uzavrieť 

dohodu s rodičmi. Vţdy je nutné mať aj „po ruke“ alternatívy činností, 

pretoţe dieťa nemusí chcieť spolupracovať. Aachová-Feldmanová 

a Kunkleová-Millerová (2008) odporúčajú úvodný a záverečný rituál v rámci 

stretnutia. Takisto okrem pripravených cvičení, nechať aj priestor pre voľnú 

aktivitu dieťaťa s výtvarným materiálom. Ak pracujeme s pripravenými 

činnosťami, vţdy je potrebné dieťaťu predstaviť materiál, demonštrovať 

techniku a postup. Dianie a pozorovania odporúčame zapisovať, alebo 

nahrávať na audio alebo videonosič a výtvarné artefakty datovať a odkladať. 

Len tak bude moţné vidieť pokroky vo vývine dieťaťa. 

 

    7.5 Vybrané arteterapeutické námety 

 

Výtvarná tvorba na pláţi (voľne podľa Campbellovej, 1988) - vek: od 18 

mesiacov 

pomôcky: piesok, kamienky, mušle, drievka, listy, tráva, voda 

cieľ: stimulácia a rozvoj vnímania  a zmyslov 

postup: spoločne s dieťaťom sa hráme, vytvárame z materiálov rôzne 

kompozície, vysvetľujeme, čo robíme. 

Polievočka - vek: od 20 mesiacov 

pomôcky: veľká fazuľa, cestoviny, špagety, múka, keksy, voda, lyţice, 

lopatky, nádoba... 

cieľ: príleţitosť k experimentovaniu, objavovaniu 
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postup: dieťa  ponúkané materiály mieša, hrá sa s nimi, experimentuje. 

 

Prstomodelácia (voľne podľa Šicková, 2006) - vek: od 3 rokov 

pomôcky: keramická hlina, podloţka, valček 

cieľ: stimulácia a rozvoj jemnej motoriky 

postup: na podloţku sa vyvaľká asi 2 cm hrubá vrstva keramickej hliny. 

Povrch treba zarovnať do hladka. Deti pomocou otláčania prstov vytvárajú 

reliéfnu mozaiku. Napr. lupene kvetu, slniečko, slimačie ulity… 

 

Otláčanie dlaní, chodidiel (Campbellová, 1988, Šicková, 2006) - vek: od 2 

rokov 

pomôcky: keramická hlina, špajla, príborový noţík 

cieľ: rozvoj jemnej motoriky, stimulácia uvedomovania telesnej schémy 

postup: dieťa si spoločne s dospelým otlačí do hliny dlane, chodidlá, ktoré sa 

potom špajlou vyreţú, prípadne sa môţu špajlou dozdobiť napr. dierkovaním. 

 

Obľúbené zvieratko (zajac, veľkosť asi 15 cm) - vek: od 4 rokov 

pomôcky: keramická hlina, podloţka, valček, šliker, štetec, očko, noţík 

cieľ: stimulácia jemnej motoriky, rozvoj poznania 

postup: vymodelujeme  valec veľkosti asi 10 cm - telo , 4 menšie - nohy 

a jednu elipsu- hlavička. Všetky časti postupne šlikrom  pevne prilepíme. 

Hlavičku môţem domodelovať do správneho tvaru, znázorníme očká, 

ňufáčik a prilepíme ušká. Nakoniec zajačika obrátime a noţíkom alebo 

špeciálnym keramickým nástrojom (očkom ) zajačika zospodu vydlabeme. 

(ak by sme ho vypaľovali v peci plného, mohol by sa rozpadnúť). Takýmto 

spôsobom si môţeme vymodelovať akékoľvek zvieratko, len meníme jeho 

výraz a základné tvary. 

 

Panáčik - vek: od 4 rokov 

pomôcky: keramická hlina, podloţka, valček, šliker, štetec, očko, noţík 

cieľ: rozvoj analýzy a syntézy, technika vhodná u detí ako predpríprava 

nácviku kresby ľudskej postavy 
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postup: vyvaľkáme plát hliny, ako cesto. Z plátu vykrojíme noţíkom siluetu 

ľudskej postavy.  Podľa počtu účastníkov sa postava  priečne rozdelí na časti. 

Kaţdý dostane svoju časť, niekto nohy, iný trup a ďalší hlavu. Postupovať sa 

dá viacerými spôsobmi: 

1. Kaţdý dotvorí svoju časť podľa vlastnej fantázie a nakoniec sa všetky časti 

opäť zlepia a vznikne zaujímavý panáčik. 

2. Kaţdý si ku svojej časti dotvorí chýbajúce časti, takţe nakoniec má kaţdý 

svojho vlastného panáčika.    

 

Moja krajinka (voľne podľa, Šickovej 2006) - vek: od 4 rokov 

pomôcky: keramická hlina, podloţka, valček, šliker, štetec, očko, noţík 

cieľ: technika vhodná ako projektívna metóda, rozvoj trojdimenzionálneho 

priestorového vnímania  

postup : vyvaľkáme plát z hliny ako podloţku, zem. Na  ňu si dieťa 

s rodičom môţe domodelovať podľa vlastnej fantázie, čo chce( napr.  

domček, kvety stromy, figúrky, potok). Stimulovať ho môţeme otázkami: „V 

akej krajine by si chcel bývať? Kde by si chcel ţiť?“ 

 

Stavanie domu (inšpirované klientom Maťkom) - vek: od  5 rokov 

pomôcky: keramická hlina, podloţka, valček, šliker, štetec, očko, noţík 

cieľ:  rozvoj schopnosti pracovať podľa návodu, inštrukcie, vytrvalosti 

a koncentrácie  

postup: vymodelujeme plát, z ktorého vykrojím štvorec, ktorý bude 

základňou domu. Postupne vytvárame tenké asi 8 cm dlhé valčekv  alebo 

kocky, ktoré postupne vrstvíme na seba. Začíname tak, ţe na okraji dna po 

celom obvode špajlou jemne len  na povrchu urobíme malé ryhy a potom 

šlikrom pripevníme prvú vrstvu valčekov alebo kociek. Dobre spolu 

pospájame. Ak máme prvú úroveň (poschodie) hotovú, pokračujeme vo 

vrstvení a lepení valčekov na seba  aţ kým nie sú steny domu dostatočne 

vysoké. Vykrojím otvory pre okná a prilepíme druhý plát hliny ako strechu. 

Dotvoríme komín, anténu, kvety.. 
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Čarovná krabica - vek: 3 roky 

pomôcky: krabica od topánok, nálepky, farbičky, papiere, výkresy, štetce, 

farby, voskovky, plyšový kamarát 

cieľ: vytvorenie spolu s dieťaťom „akéhosi“ arteterapeutického boxu, kde 

bude vţdy mať všetky pomôcky, ktoré potrebuje 

postup: dieťaťu ukáţeme krabicu a vysvetlíme jej funkciu, porosíme ho, aby 

si ju vyzdobilo a spoločne uloţíme materiál, ktorý budeme v rámci stretnutí 

vyuţívať 

 

Čmáranice pri hudbe - vek: od 2 rokov 

pomôcky: baliaci papier, voskové farbičky 

cieľ: rozvoj fantázie, aktivizácia, stimulácia spontaneity, uvoľnenia, rozvoj 

zrakového vnímania figúry a pozadia 

postup: pustíme si príjemnú hudbu a čmárame spoločne s dieťaťom. 

Pouţívame celú škálu farieb. U starších detí môţeme hru rozvinúť: 

v nakreslených čmáraniciach hľadáme rôzne zmysluplné tvary (zvieratká, 

tváre ...) a obkresľujeme ich.  

 

Farby zvuku (Campbellová, 1988) - vek: od 5 rokov 

pomôcky: výkres, farby, štetce, audioprehrávač s rôznymi zvukmi 

cieľ: rozvoj sluchovej diskriminácie, intermodality 

postup: dieťaťu púšťame postupne rôzne zvuky a vyzývame ho, aby zvuk 

znázornilo farebne tvarom. 

 

Odtiene (voľne podľa Silverovej, 2008) - vek: od 5, 5 rokov 

pomôcky: výkres temperové farby, štetce 

cieľ: rozvoj zrakovej diferenciácie, seriality 

postup: dieťaťu urobíme tmavomodrú machuľu  na jednej strane papiera a na 

druhej bielu. Potom sa spoločne pokúšame miešať v poradí odtiene  od 

tmavomodej aţ po bielu. 

 

Ja v ţivotnej veľkosti  (podľa Šickovej, 2006) - vek: od 3 rokov 



 165 

pomôcky: baliaci papier, mastné kriedy 

cieľ:  stimulácia uvedomovania si hraníc svojho tela,  telesnej schémy 

postup: dieťa si ľahne na papier a my ho obkreslíme. Potom spoločne 

dotvárame obkreslenú postavu. Môţeme znázorniť dieťatko podľa 

skutočnosti, presne tak ako je oblečené. Alebo ho kreslíme ako postavu, 

ktorou by chcelo byť (princezná, šaško, policajt) 

 

Obraz v galérii - vek: od 4 rokov 

cieľ: rozvoj poznania, naratívnych schopností, zrakového vnímania 

Naplánujeme si návštevu v galérii. Rozprávame sa o obrazoch, čo je na nich 

zobrazené. Dáme dieťaťu úlohu, nech si vyberie obraz, ktorý sa mu najviac 

a najmenej páči a nech nám vysvetlí prečo. Takisto aj my jemu vysvetlíme, 

čo sa nám páčia a čo nie  

 

Koláţ (voľne podľa Šickovej, 2006) - vek: od 5 rokov 

pomôcky: staré fotografie, noţnice, lepidlo, výkres, farebné ceruzky 

cieľ: rozvoj fantázie, podpora samostatnosti, sebakompetencie 

postup: pripravíme si staré fotky, ktoré môţeme postrihať, prípadne 

pouţijeme obrázky z časopisov. Vyberieme si nejakú časť obrázku napr. 

okno domu. Podmienka je, aby to nebol ucelený obrázok. Úlohou je nalepiť 

časť obrázku alebo fotky na papier a dokresliť ho svojím originálnym 

spôsobom. Napr. ak sme si vybrali nejakú časť domu alebo postavy, 

dokreslíme chýbajúce do zmysluplného celku, ktorý je však iný, ako bol 

pôvodný na obrázku.        

 

Obraz v knihe - vek: od 4 rokov 

pomôcky: kniha s reprodukciami výtvarných diel, farbičky, výkresy 

cieľ: rozvoj fantázie, podpora samostatnosti, sebakompetencie 

postup: spoločne s dieťaťom si prelistuje knihu s reprodukciami výtvarných 

diel. Vyzveme ho, aby si vybralo, obrázok, ktorý sa mu páči a skúsilo ho 

nakresliť na výkres a dotvoriť podľa vlastnej fantázie. 
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Machule – príšerky - vek: od 4 rokov 

pomôcky: výkresy, hrubý guľatý štetec, vodové farby 

cieľ: aktivizácia, rozvoj predstavivosti, fantázie 

postup: výkres jemne pretrieme štetcom namočeným vo vode. Potom 

pomocou štetca rôznych farieb robíme machule, ktoré necháme rozpiť, 

prípadne ich rozfúkame. Spoločne s dieťaťom hľadáme v machuliach rôzne 

tvary, pomenujeme„príšerky“. 

 

Projekcia pocitov (Campbellová, 1988 ) - vek: od 5 rokov 

pomôcky: výkresy, hrubý guľatý štetec, vodové farby 

cieľ: rozvoj vizuálneho jazyka, sebavyjadrovania 

postup: plochu papieru rozdelíme na 6 častí. V kaţdej časti znázorňujeme 

farebne pocity. Napr. hnev, zlosť, láska, radosť, nenávisť, pokoj atď. 

 

Príbehy (voľne podľa Silverovej, 2008 ) - vek: 5, 5 rokov 

pomôcky: podnetové kresby, ktoré sú usporiadané  v niekoľkých kategóriách, 

napr. šport, ovocie, škola, deti atď., ceruzky, výkres 

cieľ: rozvoj selekcie  a znovuzlučovania 

postup: dieťa si má vybrať dve podnetové kresby z rôznych skupín 

a skombinovať ich vo svojom obrázku, ktorý by vyjadroval nejaký príbeh 

(koncept). Poznámka autorky (s. 371) „Narušená schopnosť vytvárať 

koncepty je jedným z hlavných prejavov neurologického poškodenia v oblasti 

myslenia.“ 

 

7.6 Kazuistika    

Kazuistika vysvetľuje priebeh arteterapeutickej intervencie dnes šesťročného 

Janka, ktorý sa dostal do našej odbornej starostlivosti vo veku štyroch rokov 

kvôli dyspraxii, dyspinxii a nechuti k akémukoľvek grafickému prejavu. 

V kazuistike sa pokúsime zachytiť aj anamnestické údaje, ako aj celý priebeh 

intervencie, po dnešnú situáciu dieťaťa. 
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Janko, narod. v decemberi 2003 

Povaha problému: dyspraxia, dyspinxia, odmietanie grafického prejavu 

Rodinná anamnéza:  

matka:  38 rokov, učiteľka, zdravá, otec: 44 rokov, právnik, zdravý 

súrodenci: nemá 

Socioekonomický status rodiny a emocionálne zázemie dieťaťa: Rodina býva 

v Bratislave v trojizbovom byte, jej socioekonomický status je na štandardnej 

úrovni. Dieťa má samostatnú izbu. Podmienky pre vývin dieťaťa sú na veľmi 

dobrej úrovni. Rodičia sa Jankovi venujú po všetkých stránkach. Atmosféra 

v rodine je priaznivá, dieťa vyrastá v harmonickom prostredí. 

Osobná anamnéza: Dieťa sa narodilo z prvej gravidity. Tehotenstvo bolo od 

5. mesiaca rizikové pre metabolické problémy matky, ktorá strávila posledné 

dva mesiace v nemocnici. 

Dieťa sa narodilo koncom 37. týţdňa s pôrodnou hmotnosťou  3050 g, 

a dĺţkou 50 cm. Pôrod prebehol bez komplikácií. Apgarovej skore v prvej 

minúte bolo 8, potom uţ 10. Druhý deň po narodení sa u neho objavila 

ţltačka a podchladenie, preto bolo vloţené na jeden deň do inkubátora. 

Potom uţ bolo prinesené matke a s mobilnou UV lampou, na ktorej dieťa 

bolo oţarované. Počas pobytu na novorodeneckom období sa matke 

nespustila laktácia v dostatočnom mnoţstve a preto bolo dieťa prikrmované. 

Po piatich dňoch boli matka aj dieťa prepustení domov, nakoľko u dieťaťa 

ţltačka ustúpila a matke sa pôrodom upravili metabolické hodnoty. Matka 

mala stále málo mlieka, dieťa bolo prikrmované. Od druhého mesiaca prešlo 

na plnú umelú výţivu. 

Vývin postupoval v norme, len pokroky v motorike boli na jej hornej hranici, 

čo sa prejavilo hlavne neskorším sedením (okolo 8. mesiaca) a absenciou 

štandardného lezenia. Následne bolo dieťa neurologicky vyšetrené, lekár 

nekonštatoval výrazné odchýlky vo vývine. V tomto období začala podpora 

motorického vývinu pomocou liečebného pedagóga. Aj napriek intenzívnej 

snahe, dieťa neliezlo. Chodiť s oporou začalo ako 11- mesačné, samo ako 15- 

mesačné. Vývin reči bol akcelerovaný. Čo sa týka hygienických návykov, od 

dvoch rokov bolo dieťa bez plienok. Dieťa sa vyvíjalo primerane, nápadnejšie 

boli diskrétne nerovnomernosti vo vývine a to neobratnosť hrubej, neskôr 
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jemnej motoriky (prstov a hovoridiel), oproti  poznatkovej oblasti 

a naratívnym schopnostiam, ktoré prevyšovali úroveň rovesníkov. V období 

okolo 2-3  rokov dieťa navštevovalo cvičenie pre matky s deťmi z dôvodu 

podpory motorického vývinu. 

Scholarita: Dieťa bolo zaškolené v materskej škole vo veku 2, 9 rokov. 

Zariadenie navštevovalo tri dni, z dôvodu neochoty učiteliek mu pomôcť 

preklenúť adaptačnú dobu. Učiteľky sa sťaţovali, ţe celý deň sa ich chce 

drţať za ruku, ţe odbieha a necitlivo rodičom komunikovali, ţe dieťa má 

poruchy spávania. Na základe dohovoru, kedy matka zistila, ţe zo strany 

zariadenia nie je vôľa pomôcť dieťaťu a skôr ide o to, ako sa ho zbaviť, 

ukončila pobyt v MŠ a vrátila sa do obdobia troch rokov dieťaťa na materskú 

dovolenku. 

Druhé zaškolenie prebehlo v inej MŠ, ktorá bola ústretová k rodičom 

a dieťaťu a  ponúkala pomoc v adaptačnom období. Dieťa navštevovalo 

škôlku rado, bolo obľúbené v kolektíve a u učiteliek. Učiteľky začali 

upozorňovať na zaostávanie v grafickom prejave a zlú výslovnosť. V období 4 

rokov dieťa začalo navštevovať intenzívnu logopedickú starostlivosť, ktorá 

pretrváva dodnes. Takisto v 4 rokoch započala arteterapeutická intervencia, 

ktorej cieľom bolo iniciovať a následne podporovať kresebný 

a grafomotorický vývin dieťaťa. Okrem toho začalo navštevovať krúţok 

pohybových hier  a rodičia sa intenzívnejšie venovali podpore hrubej 

motoriky (častá návšteva ihrísk, plávanie, hranie loptových hier atď.). Po 

rozumovej a naratívnej stránke dieťa napredovalo veľmi dobre. Učiteľky 

vyzdvihovali jeho rozumové schopnosti a pamäť. Z rozhovoru matky 

s učiteľkou: „on je veľmi šikovný, len tá grafomotrika a výslovnosť. Viete, 

v tej prvej triede je to len o obkresľovaní a písaní. Pre neho by bola veľká 

škoda, keby na tomto zlyhával.“  Vďaka arteterapeutickej intervencie, ktorú 

popíšeme ďalej sa v poslednej triede MŠ výrazne zlepšil grafomotorický 

a kresbový prejav dieťaťa. Dostalo sa na priemernú úroveň   svojich 

rovesníkov. Učiteľky konštatovali výrazný kvalitatívny skok v jeho 

zručnostiach. Stále pretrvávala dyslalia (výslovnosť hlásky L a R). Do školy 

bol riadne zapísaný. Neboli robené testy zrelosti. Nebol odporučený odklad 

školskej dochádzky. 
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Terajší stav: Dieťa navštevuje prvý ročník ZŠ. Adaptácia na školu je plynulá, 

dieťa sa do školy teší, našlo si kamarátov. Obľúbilo si p. učiteľku aj 

vychovávateľku. Povinnosti si plní, počas vyučovania stíha plniť pokyny 

učiteľky. Chápe súvislosti a rieši úlohy. Najslabším článkom je písanie. Keď 

ho však porovnáme k jeho moţnostiam a berieme do úvahy, ţe dieťa malo 

problematický motorický vývin, písanie je v rámci normy. Písmo je menej 

úhľadné. Dieťa  však chápe a vie napodobniť predpísané tvary. Po 

adaptačnej dobe na školu, rodičia plánujú dieťa zapísať na krúţok 

pohybových hier. Sami sa dieťaťu intenzívne venujú, vo veku 6 rokov sa 

naučilo bicyklovať. Dieťa je stále v logopedickej starostlivosti (problematické 

hlásky L a R). Dieťa má veľmi dobrú pamäť, rozvinutý poznatkový systém 

hlavne z oblasti prírodovedy.  

 

Priebeh arteterapeutickej intervencie  

S dieťaťom a rodinou začal pracovať liečebný pedagóg vo veku jeho 4 rokov. 

Na začiatku intervencie sme volili modelovanie z keramickej hliny. Dieťa si 

túto činnosť veľmi obľúbilo. Najradšej sa s hlinou hralo, trhalo ju na kúsky 

a miesilo. Vytváralo rôzne „príšery“. V tejto fáze terapie sa dieťa 

zoznamovalo s materiálom a vytvorilo si vlastné postupy ako s hlinou 

pracovať. Zjavne mu práca s materiálom bola príjemná a plnila svoje ciele, 

ktoré sme popísali vyššie. Asi po dvoch mesiacoch práce týmto spôsobom, 

sme pristúpili k modelovaniu najjednoduchších tvarov ako sú guličky, kocky, 

hady, slimáky, ovocie. Postupne sme začali vytvárať postavy, ktoré sme dali 

k dispozícii dieťaťu, ktoré ich pretváralo a manipulovalo s nimi. V tomto 

období sa terapie často zúčastňovali obaja rodičia. Spoločné strávené chvíle 

veľmi pozitívne vplývali na dieťa, ale aj na rodičov. Pozorovali sme 

posilnenie vzťahu otec –dieťa. Otec sa do práce aktívne zapájal, navrhoval 

úlohy, veľa sa s dieťaťom počas tvorby rozprával. Ďalším krokom bola práca 

s prstovými farbami a temperkami. V rámci maľovania temperovými farbami 

sa dieťa postupne hrubým štetcom naučilo znázorňovať prvé geometrické 

tvary. Ktoré sme vţdy  zakomponovali do zmysluplného celku napr. kruhy 

boli planéty, kľukaté čiary kopce, rovné zvislé čiary dáţď apod. Takto si 
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dieťa postupne zafixovalo dvojdimenzionálne znázorňovanie geometrických 

tvarov. Postupne sme ich skladaním vytvárali prvé objekty ako postava, auto. 

Dieťa na základe pozitívnych skúseností „stratilo rešpekt pred ceruzkou.“ 

Postupne sme prešli na hrubé farebné ceruzky. Prvé výtvory boli zubaté 

vlnovky („Elektrický červíkovia“), ktorým dieťa (v tom čase 5,4 ročné) 

dodatočne prisúdilo význam. Prechodom na ceruzky dieťa veľmi rýchlo 

napredovalo. Začalo kresliť postavy („Kentaurov“). Za krátky čas uţ zvládalo 

postavu a zvieratká na veľmi dobrej úrovni a jeho výtvory sa pribliţovali 

úrovni rovesníkov. Posledný rok v materskej škole, dieťa začalo kresliť 

príbehy, spontánne kresby, ktoré niesli jeho typický rukopis.  

Zhodnotenie: V súčasnosti konštatujeme, ţe kresba nie je prioritným 

záujmom dieťaťa, ale nevyhýba sa jej a dokáţe v nej znázorniť svoju 

predstavu. Na základe porovnania dieťaťa s tým ako sa javilo na začiatku 

terapie, musíme konštatovať kvalitatívny skok v grafomotorickom vývine. 

Úspechom je, ţe dieťa dokáţe v rámci výučby písania znázorniť poţadované 

tvary, umiestniť ich do malých plôch. Domnievame sa, ţe arteterapia výrazne 

pomohla k zaškoleniu dieťaťa a bola aj prevenciou pred jeho zlyhávaním.   

Záver 

Vývinovo orientovaná arteterapia vo včasnej intervencii má veľké pole 

pôsobenia u detí so znevýhodnením. Ponúka veľa prepracovaných postupov, 

ale nastoľuje aj veľa otvorených otázok, ako dieťaťu pomôcť. Vyţaduje si 

špecifické znalosti z oblasti detského vývinu, typu znevýhodnenia a práce 

s rodinou. Okrem vedomostnej základne, odborník by mal byť komunikačne 

zdatný, mal by mať veľmi dobré pozorovacie schopnosti (táto vlastnosť sa dá 

cvičiť a cielene rozvíjať). Mal by byť tvorivý, vnímavý a citlivý k potrebám 

dieťaťa a rodiča. Len na základe  týchto schopností a vlastností dokáţe 

cielene pomáhať. Vyţaduje si to mravenčiu prácu a veľkú trpezlivosť.  

 

Úloha 

1. Zaoberajte sa s dieťaťom v senzomotorickom období a zanalyzujte jeho 

situáciu, navrhnite postupy.  

2. Zaoberajte sa s dieťaťom v predoperačnom období a zanalyzujte jeho 

situáciu, navrhnite postupy. 
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8 Psychomotorická terapia v kontexte včasnej intervencie zameranej na 

rodinu (Magdaléna Szabová) 

 

 

Pri pohybe sú všetky zloţky psychomotoriky (neuro-, senzo-, psycho- 

a sociomotorika)  vzájomne späté, rozvíjajú sa vo vzájomných vzťahoch.  

Pohyb má svoje  psychické pozadie, je emocionálne nasýtený, „oduševnený“ 

.  Pohyb sprevádza človeka od okamihu splodenia. Je prostriedkom rastu, 

vývinu, dozrievania, učenia, napredovania; je ţivotne dôleţitý pre deti, ale aj 

pre dospelých, ktorí deti vychovávajú, utvárajú im podmienky pre ţivot, ktorí 

ich sprevádzajú na ich ţivotnej ceste.  

V kontexte včasnej intervencie zameranej na rodinu je psychomotorická 

terapia orientovaná na viacero okruhov, kde ponúkame pomoc, podporu, 

podnety podľa toho, čo tá – ktorá rodina potrebuje a kedy to potrebuje.  

 Jednou z oblastí je rodina ako celok, kde prostredníctvom 

psychomotorickej terapie  sa ponúkajú podnety pre  posilnenie 

atmosféry bezpečia, pohody, istoty. Tu pracujeme s dotykmi, 

s objatím, s témou malého bezpečného priestoru - hniezdo, dom, 

brloh, ale aj s témou väčšieho bezpečného priestoru, priestoru 

slobody. V našom zábere sa nachádza aj téma zrkadlenia 

a nasledovania dieťaťa, veľmi dôleţitá téma vzťahovej väzby, 

pripútania sa dieťaťa a tieţ odpútavania sa, osamostatňovania sa.  

 Najrozsiahlejšiu oblasť predstavuje pomoc, podpora, sprevádzanie 

vývinu dieťaťa so znevýhodnením, kde ide o aktivačné, stimulačné, 

podporné, inšpiračné psychomotorické programy alebo cvičenia pre 

hľadanie čo najlepších perspektív pre dieťa ako subjektu, so 

zapojením rodiny. Podporujeme jeho pozitívne stránky  a stavanie na 

nich, vychádzame z toho, čo dieťa vie, čo sa mu páči, k čomu 

inklinuje, nikdy nepostupujeme násilne. 
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 Ďalšia oblasť reaguje na dielčie potreby členov rodiny, napr. potreba 

upevneniť rodičovské kompetencie, posilniť rezilienciu jednotlivých 

členov rodiny, podporiť ich pri zvládaní psychickej záťaţe, posilniť 

sociálne väzby a pod. 

 

Psychomotorická terapia disponuje teoretickým vysvetlením vyuţívania 

praktických aktivít, techník, metód zameraných na podporu a sprevádzanie 

rodiny s dieťaťom so znevýhodnením.  

Má v repetoári: 

 cvičenia rozličného charakteru, z ktorých si kaţdý môţe vybrať to, čo mu 

je najbliţšie – beţné cvičenia, jogu, Pilatesove cvičenia, päť Tibeťanov, 

 aktívne  (vytriasanie, tancovanie, dupanie),  

 pasívne – (rozprávky príbehy, uvoľňovanie tela v ľahu) 

  aj kombinované relaxačné techniky (práca vo dvojiciach – uchopovanie 

tela, hnetenie, tľapkanie, poklepkávanie, naťahovanie a pod.).  

 rozvíjajúce techniky na upevnenie  a rast, 

  hry a psychohry,  

 telové techniky,  

 koncentratívno-pohybové techniky,  

 techniky na emocionálnu stabilizáciu a harmonizáciu, 

  tanec, tanečnú terapiu,  

 pantomímu, psychogymnastiku a pod.  

 

Začíname uţ od vnútromaternicového obdobia vývinu dieťaťa. Ponúkame 

moţnosti utvárať vzťah, komunikovať, kontaktovať, dotýkať sa dieťaťa, byť 

mu nablízku, hrať sa s ním pohybovať sa s ním... a aj takým spôsobom 

upevňovať rodinné vzťahy, väzby. 

 

8.1 Vnútromaternicové obdobie vývinu 

Vnútromaternicové obdobie je veľmi dôleţité pre budúcnosť  dieťaťa, 

rodičov, rodiny. Pohodový (čo neznamená bezproblémový) priebeh 

tehotenstva sa podieľa na somatickom, psychickom a sociálnom vývine 
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dieťaťa. Počas tohto obdobia sa utvára základný vzťah predovšetkým medzi 

matkou a dieťaťom, ale aj medzi dieťaťom a otcom, súrodencom, či inými 

veľmi blízkymi ľuďmi. Uţ tu je moţné utvárať priestor pre rozvíjanie 

osobnosti dieťaťa, hlavne zabezpečením pocitu bezpečia, istoty, blízkosti. Uţ 

tu je moţné s dieťatkom komunikovať, zdieľať s ním jeho vývin, moţno ho 

zahrnúť láskou a dopriať mu aj  čas pokoja. Cez mamino telo cíti dieťa jej 

radosti i smútky, vníma jej srdcový rytmus, dýchanie, napätie i uvoľnenie, 

a tak zdieľa s mamou jej ţivot... Ako hovorí aj prenatálna psychológia 

a medicína, prostredie, v ktorom sa matka pohybuje - atmosféra, zvuky 

poskytujú podnety pre dieťa, ktoré je tak v dôvernom spojení s matkou. Je to 

rovnako dôleţité ako jej výţiva ţivotospráva, pohyb (telesný i spoločenský). 

(Verny, Kelly, 1980) 

 Ideálne je, keď je dieťa ţelané, keď ho rodina očakáva, teší sa naň, má 

vytvorené podmienky na jeho príchod a výchovu, je finančne zabezpečená, je 

emocionálne a osobnostne zrelá, sociálne dobre zakorenená, členovia rodiny 

sú zdraví a nehrozí ţiadne riziko, majú dostatočné kompetencie na výchovu 

detí...  Ideálne je, keď mama nemá výrazné problémy, pokojne preţíva 

tehotenstvo, ona i jej okolie robí všetko pre to, aby prebiehalo 

bezproblémovo, teší sa na dieťatko v kruhu svojej rodiny. Nie vţdy je však 

stav ideálny, niektorý z dôleţitých faktorov môţe byť oslabený, v kaţdom 

z nich alebo aj v mnohých ďalších môţe dôjsť k zmenám, ťaţkostiam, 

oslabeniam a situácia rodiny sa komplikuje. Z hľadiska psychomotorickej 

terapie je uţ tu viacero moţností, ako pomôcť, stabilizovať jednotlivých 

členov rodinného spoločenstva, podporiť vzťahy, hľadať spoločne cesty... Pri 

rizikovom priebehu tehotenstva treba pristupovať k situácii  citlivo a opatrne, 

vţdy byť v kontakte s ošetrujúcim lekárom a dbať na jeho odporúčania. Aj na 

rizikovom oddelení nemocníc sa však veľmi osvedčil liečebnopedagogický 

prístup, pretoţe sa neorientuje na ťaţkosti (aj keď ich vníma, akceptuje, berie 

do úvahy pri práci), orientuje sa na pozitíva a tie posilňuje, na nich stavia. 

(Bilčíková,  2001) 

 Uveďme si  príklad: Aj keď samozrejme je potrebné, aby bola budúca matka 

s preeklamsiou oboznámená s ťaţkosťami a rizikami  tohto problému, je 

potrebné, aby sa dokázala aj odpútať od problému, aby si vedela oddýchnuť, 
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aby v pokojnom stave mohla myslieť na dieťa, tešiť sa, precítiť jeho 

prítomnosť a tešiť sa na budúcnosť. Prostredníctvom individuálnej alebo aj 

maloskupinovej práce môţeme v rámci psychomotorickej terapie ponúknuť   

viaceré moţnosti relaxácie, aby si kaţdá budúca mamička našla tú svoju  

metódu, ktorá ju uvoľní, pri ktorej si dokáţe oddýchnuť, odpútať sa a ktorá 

jej môţe pomôcť aj pri pôrode. Keďţe tu hrozí riziko predčasného pôrodu, 

ponúkame aktivity na nadviazanie veľmi blízkeho kontaktu s dieťaťom - 

pravidelné hladenie bruška, rituály na dobré ráno, dobrý deň, dobrú noc, 

pusinky na bruško, odtlačky pusinky, počúvanie, spoločné leţanie s dotykom, 

šepkanie, spievanie, rozprávanie, kreslenie... Ak je to moţné, pracujeme 

v rodine a v rodinnom prostredí a zapájame aj rodinných príslušníkov.  Ak je 

ţena hospitalizovaná, ponúkame stretnutia v malých skupinkách ţien 

v osobitnej miestnosti alebo aj na izbe. Aj tu v prípade moţnosti prizveme 

partnerov, deti.  Pomocou dotykových techník upevňujeme vzťah (napr. 

masáţe), cez kontakt (napr. tanec s partnerkou, dieťaťom) poskytneme 

priestor na preţívanie radosti, na pocity očakávania a otvárania sa novému 

ţivotu, prostredníctvom dýchania (hlavne vydychovanie) a abreaktívnych 

techník (dupanie, vytriasanie tela) poskytneme moţnosť uvoľniť úzkosť, 

napätie, pomocou spoločných  cvičení (5 Tibeťanov) energetizujeme členov 

rodiny... Vedieme rodinu k tomu, aby drţali spolu v problémových situáciách 

a aby si vychutnávali obdobia bez ťaţkostí...  

 

Psychomotorická terapia ponúka pre budúcich rodičov a ich deti ucelené 

programy alebo jednotlivé cvičenia. Ambíciou tu nie je nahradiť 

psychoprofylaktickú prípravu na tehotenstvo a pôrod, ale doplniť ju 

o vzťahovú a emocionálnu zloţku, orientovať sa na rodinu ako celok, 

akcentovať prijímajúcu, pozitívne ladenú rodinnú atmosféru. Veľmi dôleţité 

je prostredníctvom upevňujúcich cvičení posilniť rezilienciu jednotlivých 

členov rodiny, pomocou jogy, rovnováţnych cvičení, psychohier, 

psychogymnastiky stabilizovať psychofyzický stav, a prispieť tak k príprave 

rodičov na náročnosť  budúceho ţivotného obdobia.   

Psychomotorické programy sa zameriavajú na niekoľko oblastí, ktoré je 

moţné podľa potreby predkladať, flexibilne meniť, zvýrazňovať, alebo ich 
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ponúkať ako samostatné „cvičenia“. Programy moţno realizovať v rodinách, 

v rámci činnosti materských centier, v centrách voľného času, integračných 

centrách, v centrách včasnej intervencie, na oddeleniach pre rizikové 

tehotenstvo a pod. 

 

 Orientácia na matku a dieťa  

Zvyčajne na začiatku treba venovať pozornosť budúcej matke dieťaťa. 

V prvých mesiacoch si potrebuje zvyknúť na zmeny, ktoré sa dejú v jej tele 

a preladiť sa na iný stav, čo v ţiadnom prípade neznamená automaticky 

chorobu, ťaţkosti, ale - v pravom slova zmysle - iný stav tela a  psychiky. 

Situácia je o to viac iná, ak je prítomné riziko narodenia dieťaťa so 

znevýhodnením.  Pre všetky budúce mamičky je veľmi vhodná relaxácia. 

Napätie v tele totiţ vyvoláva alebo zvyšuje bolesť, nevoľnosť, nepohodu 

a jeho uvoľnenie prinesie úľavu, a okrem toho aj oddych a psychickú 

pohodu. Relaxácia v tehotenstve nemá osobitné pravidlá, dá sa pouţiť 

autogénny tréning, relaxácia pri hudbe príbehu aj spojenie rôznych 

relaxačných zloţiek. Častejšie sa vyuţíva motív plávania, splývania, 

vznášania sa, to totiţ nalaďuje budúcu mamičku na jej dieťa, na jeho 

existenciu v plodovej vode.  

Morská relaxácia 

Leţíme na brehu mora na plachte, ktorá sa pod váhou nášho tela jemne 

zabára do teplého piesku. Naše telo je uvoľnené,  poddáva sa piesku, 

uvoľňuje sa doň, príjemne klesá. Leţíme pod slnečníkom, telo je chránené 

pred priamymi slnečnými lúčmi. Ak máme chuť vystrčiť spod slnečníka nohu 

alebo na chvíľu sa „okúpať“ v slnku, urobíme to, nie však dlho. Naša hlava je 

v tieni. Vidíme more, krásne modré, so zelenkavými prúdmi, priehľadné, 

pokojné. Jemné vlnky sa prelievajú jedna cez druhú, šumia, penia sa... More 

prináša pokoj... Vidíme, počujeme, cítime more... Naše srdce a dych splynie 

s pokojným plynutím mora. Morský pokoj a pohodu cítime spolu so svojím 

dieťaťom. Môţeme si poloţiť ruky na bruško  a pocítiť malé more nášho 

dieťatka. Spolu plávame, vznášame sa, splývame... 

Otázka: Môţeme budúcim mamičkám ponúknuť aj aktívnu relaxáciu? Ak 

nie, prečo? Ak áno, prečo a kedy? 
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Úloha: Utvorte príbeh na tému: Plávať ako delfín, Morské ţivočíchy, Morskí 

ľudia, Morské kráľovstvo, Vznášať sa ako vták, List vznášajúci sa vo vánku, 

Pierko, Lúka, Potok, Strom a pod.  

Účinnú relaxáciu prinášajú aj dychové cvičenia. Tu môţeme načrieť do 

bohatých moţností jogy – realizovať brušné, hrudné hrotové dýchanie, spájať 

to do plného dychu. Vhodné je aj  predlţovanie výdychu, dýchanie 

s predpaţovaním a upaţovaním alebo s počítaním – v ľahu, sede i v stoji, 

dýchanie so zvukom – óm, i mnohé ásany – metronóm, mačka, tiger, hora, 

volavka atď. 

Aby nás dieťatko ešte viac cítilo, aby sme sa vzájomne napojili, môţeme 

pouţiť zvukové dychové cvičenia, kde vibrácie umoţnia, aby nás dieťatko 

lepšie pocítilo. Pouţívame zvuky aaaaa, aaaaahhh, hmmmmm, bzzzzz, 

vvvvvv a pod, pričom sa vţdy najprv nadýchneme a s výdychom „zvučíme“. 

 

 Orientácia na dieťa, jeho rodičov, súrodencov 

Aj keď nervové spojenia  sa utvárajú aţ v treťom mesiaci vývinu plodu 

a odvtedy sa uvádza jeho schopnosť prijímať a reagovať na podnety, 

kontaktovať sa moţno hneď ako sa rodičia dozvedia, ţe čakajú dieťa. Uţ tu je 

moţné precítiť pozitivitu, lásku, pohodu, ochranu... Psychomotorická terapia 

ponúka aktivity, ktoré umoţnia/umocnia toto preţívanie.  

Večerný rituál  

(je najlepšie, keď si ho kaţdá rodina utvorí sama, ale tu je jeden inšpiračný 

príklad) 

Poloţíme spoločne – ţena, muţ prípadne aj dieťa ruky na bruško (môţeme 

vytvoriť obrazec) a chvíľu tak zotrváme. Pošepkáme dieťatku malé spoločné 

posolstvo a pohladkáme bruško, ak vieme ako je dieťa uloţené v smere od 

hlavičky k noţičkám. Dôleţité je, aby sme tento rituál robili rovnako, je 

moţné, ţe aj po narodení dieťaťa, bude táto činnosť impulzom na zaspatie. 

Dobré je podporiť to hudbou –Vivaldi, Mozart. Samozrejme inokedy 

môţeme bruško bozkávať, štekliť, štipkať, večerný rituál by však  mal zostať 

nezmenený. 

Úloha: Tvorte ďalšie pohybové rituály – ranné, denné, špeciálne (sviatky, 

oslavy) 
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Od tretieho mesiaca dieťa cíti uţ aj emocionálne stavy matky a reaguje na ne. 

Ak matka ţije v šťastnom vzťahu, ak v ňom nachádza lásku a bezpečie, keď 

prijíma dieťa a povaţuje ho za obohatenie svojho ţivota, dieťa to na 

bunkovej úrovni dešifruje a vie ţe ho chcú, čo ovplyvní jeho celý ţivot. Aj 

keď sa v ňom vyskytnú ťaţkosti, táto základná istota mu pomôţe ich zvládať. 

Preto treba ponúkať mnoho aktivít na emocionálne obohatenie, niekedy 

otvorenie sa preţívaniu emócií. Tu je výborným pomocníkom tanec. Tanec 

s partnerom, tanec s drţaním bruška, tanec v sede, ľahu – rukami, nohami.  

Spoločný tanec 

Zvolíme si obľúbenú tanečnú hudbu a tancujeme. Budúca matka tancuje 

s partnerom – budúcim otcom, prípadne s budúcim súrodencom dieťaťa alebo 

s oboma. Môţu tancovať voľne alebo zvolia nejaký tanečný štýl a tancujú 

podľa toho jednoduché či zloţitejšie tanečné kroky – podľa tanečných 

zručností. Ak je ţena unavená, môţe sa tancovať aj poleţiačky. Tu sa ţena 

oddá partnerovi, prejaví mu tým dôveru a lásku. Od môţe viesť ruky ţeny, 

úplne uvoľnené. Dieťa – budúci súrodenec, môţe hladiť vlasy, tancovať 

rukami, hladkať bruško, podľa toho, na čo má chuť, čo vymyslí. Odovzdáme 

sa do starostlivosti rodiny, cítime podporu a sprevádzanie tehotenstvom, 

zaangaţovanosť. Podporujeme spojenie s dieťaťom, preciťujeme sa 

navzájom. 

Tanec so šatkami 

Vhodné sú veľké priehľadné farebné šatky, ktorými môţeme robiť rôzne 

pohyby, hore, dolu, do strán, točiť sa s nimi, vyhadzovať ich, baliť sa do 

nich, vymieňať si ich. Voľné zostavy sa najlepšie tvoria v skupine, tu je viac 

moţností. Tancujeme ako víly, morské ţienky, princezné... vznášame sa, sme 

krásne, máme radosť... Samozrejme tanec treba podfarbiť vhodnou hudbou. 

Tanec na štyroch 

Dáme sa na štyri a pri zvukoch hudby pomaly kývame trupom dopredu a 

dozadu, najprv na mieste, potom sa môţeme aj pohybovať po priestore. 

Bruško je uvoľnené, chrbtica odľahčená, je to príjemný oddych. 

Poznámka: Niekedy sú voči tejto ponuke zábrany, ale keď je dobrá 

atmosféra, dajú sa prelomiť. Keď som to robila so skupinou mamičiek, 
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najradšej sme si pri tom spievali. A veľa sme sa pri tom smiali. Aj smiech je 

uvoľňujúci. A samozrejme, aj toto sa dá veľmi dobre robiť s partnerom, ktorý 

má zmysel pre humor a úplne ideálne so starším súrodencom dieťaťa alebo 

deťmi rodiny či priateľov.  

Otázka: Zamyslite sa, na čo môţe slúţiť Tanec so šatkami?  Kedy  

ponúkneme Tanec na štyroch? 

 

 Orientácia na ťaţšie okamihy tehotenstva 

Na niektoré problematické okruhy treba hľadať odpovede uţ počas 

tehotenstva, mnohé sa prenášajú do ďalších období vývinu dieťaťa. 

Ak sa v priebehu tehotenstva objavia ťaţkosti, riziká, ohrozenia, ochorenia 

môţeme ponúknuť podporu, posilnenie, upevnenie pre rodičov, aby situáciu 

lepšie niesli, aby dokázali zdolať prekáţky, ktoré sú zdolateľné, zniesť 

neistoty, akceptovať istoty.  Ponúkame prácu s telom, s jeho obrazom, 

hranicami, vnútrom, s jeho miestom v priestore, postojom, rozloţením, 

pevnosťou. Pracujeme s kontaktom medzi partnermi a ich dieťaťom, so 

vzťahmi a zmenami v nich, so zmenami v ekosystéme a pod. 

Obraz tela 

(telo = symbolický sebaobraz) 

Obkresľovanie obrysov: jeden z partnerov leţí na deke, druhý mu tenisovými 

loptičkami „ukazuje“ jeho telo. Leţiaci sa snaţí precítiť hranice svojho tela. 

Oveľa citlivejšie je, keď sa hranice tela „ukazujú“ rukami. Partner jemne 

uchopuje telo a povie: Toto je hranica tvojho tela, medzi mojimi rukami 

a podloţkou si Ty. Na uchopenie obrysu tela (bočná hranica) pouţijeme 

špagát. Tu môţe leţiaci zaujať ľubovoľnú pozíciu,  partner špagátom alebo 

vlnou „obkresľuje“ jeho telo na deke. Kombinovať môţu viacero materiálov 

a farieb. Obrys tela sa snaţí zachytiť čo najvernejšie. Keď to spraví, leţiaci 

vystúpi zo svojho obrysu. 

Výmena partnerov – ukazovanie a obkresľovanie tela.   

Galéria: pozrite si svoj obrys a hľadajte analógiu – čo mi môj obrys 

pripomína, čo pripomína partnerovi. Hľadajme pekný názov pre obraz – 

rozhodujúci je majiteľ. 
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Pri tomto pohľade si uvedomte aj to, čo je za tým. Špagát limituje vaše telo 

a je fakt, ţe ono väčší priestor nezaberá. Predstavte si, čo je vo vnútri toho 

obrysu. Skúste myslieť nielen na tých pár štvorcových centimetrov, ale na 

obsah ako kvalitu. Máme v sebe obrovský priestor, ktorý je náš, iba náš 

a nám vlastný. Plný spomienok, záţitkov, pocitov. Uvedomujeme si, ţe jeho 

obsahom sú aj rôzne vlastnosti, s ktorými nie sme spokojní, sú tieţ naše 

a môţeme ich akceptovať alebo s nimi pracovať. Naše vnútro je naplnené 

radosťou i smútkom, láskou i hnevom, nadšením i smútkom, aktivitou 

i únavou, veselosťou i skleslosťou, tvorivosťou i lenivosťou... Súčasťou 

môjho vnútorného priestoru, môjho vnútorného sveta je moje dieťa, ktoré... 

necháme dotvoriť vetu partnermi. 

Symbolické predmety vo svojom obryse: Pokúste sa teraz vyplniť svoj obraz,  

svoje vnútro, moţno niektorú zaujímavú časť, trochu zhmotniť, dať mu 

charakter pomocou predmetov. Pozerajte sa na ne symbolicky. Vloţte 3-4 

predmety do vnútra vášho tela. 

 Symbolické predmety v obryse druhého: Teraz sa pokúste vloţiť niekoľko 

predmetov do obrysu svojho partnera. Skúste nájsť predmety, ktoré 

symbolizujú pocity, ktoré ste preciťovali pri zaoberaní sa jeho telom. Opäť to 

môţu byť 3 alebo 4 predmety.  

Poznámka: Predmety môţu symbolizovať vlastnosti, danosti človeka, môţu 

priniesť bohaté námety na diskusiu. Niekedy jej necháme priestor, niekedy to 

nie je nutné, necháme individuálne doznieť. 

Otázka: Aké predmety by mali byť k dispozícii a prečo? 

 

Ak ťaţkosti spočívajú „len“ v tom, ţe dieťatko nie je očakávané snaţíme sa 

priblíţiť rodičom radostný detský svet, rôzne detské hry, pesničky, básničky, 

tančeky. Dobré je hovoriť o tom, ako zaobchádzať s dieťaťom, niektoré 

obavy totiţ pramenia z neistoty ohľadne starostlivosti o dieťa. Netreba 

nasadzovať ruţové okuliare, treba hovoriť aj o ťaţkých okamihoch, mnohé z 

nich sú riešiteľné.  

Ak uţ v období tehotenstva vieme, ţe hrozí riziko narodenia sa dieťatka so 

znevýhodnením, dá sa aj prostredníctvom psychomotorickej terapie 

pracovať na tom, aby budúci rodičia situáciu čo najlepšie zvládli, aby sa na 



 180 

ňu pripravili, aby o nej uvaţovali v zmysle inakosti, znevýhodnenia, a nie 

defektu, aby videli okrem starostí aj pozitíva. Môţeme pracovať na ich 

upevnení – práca s telom, stabilizácii – jogové a rovnováţne cvičenia, 

emocionálnej harmonizácii – práca s tanečnou terapiou, upevňovanie 

kompetencií – psychogymnastika, schopnosti odreagovať napätie – 

primitívna expresia atď. Treba pracovať na zmierení sa s realitou a otvorení 

moţností nachádzania radosti s jedinečným a neopakovateľným, práve naším, 

dieťaťom. Treba zdôrazniť, ţe nie so všetkým si rodič musí vedieť poradiť 

sám, sú tu odborníci z rôznych oblastí – lekár, liečebný pedagóg, špeciálny 

pedagóg, psychológ, psychiater, ktorí poradia, pomôţu. 

Pri rôznych problematických okruhoch je dobrá vzájomná masáţ (nie 

v zmysle rehabilitačnom, ale dotykovom), môţe byť medzi partnermi, môţe 

sa pridať hravou formou aj budúci súrodenec dieťaťa, prípadne, ak je 

otvorenosť voči technikám podobného charakteru aj iní členovia rodiny – 

súrodenci či rodičia partnerov a pod. Pre partnerov je vhodná masáţ nôh, 

ktoré môţu ţene v neskorších štádiách tehotenstva opúchať alebo byť 

preťaţené. Spolu s budúcim súrodencom, príp. inými členmi rodiny sa dá 

robiť masáţ chrbta - v sede alebo v ľahu na boku. Masáţ chrbtice je najlepšie 

zveriť odborníkom. Masírovať môţeme vonnými olejmi, na podfarbenie 

pouţiť relaxačnú hudbu. 

Masáţ v sede 

Budúca mamička sa posadí obkročmo na stoličku – operadlo je vpredu. 

Medzi bruško a operadlo si vloţí vankúš a oprie sa o operadlo stoličky – 

spustí sa naň. Partner sa posadí za jej chrbát a masíruje ho – jemnými 

krúţivými pohybmi, jemným hnetením, klepkaním hranami dlaní, 

potľapkávaním dlaňami,  klopkaním končekmi prstov. Potom len prikladá 

„láskyplnou energiou nabité dlane“ postupne na celý chrbát, prejde dopredu 

na bruško a jemne ho hladí alebo len drţí – podľa momentálneho pocitu. 

Môţe pritom partnerke rozprávať príbeh o bábätku alebo podľa vlastného 

výberu.  

Otázka: Aká je psychosomatická hodnota masáţe? 

Úloha: Skúste utvoriť príbeh pre kontaktný dotyk dieťaťa s jeho budúcim 

súrodencom. 
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 Rodina pre dieťa, rodina s dieťaťom 

Rodina je miesto, kde intenzívne prebieha ţivot spoločenstva partnerov ich 

detí aj širšej rodiny,  miesto, kde sa to hýbe, kde sú ľudia vo vzájomných 

vzťahoch, kde je kontakt najimtímnejší, najbliţší, najintenzívnejší... Pri 

liečebnopedagogickej intervencii, či uţ ide o budúcich prvorodičov alebo 

rodičov s deťmi, či tu je identifikovaný problém alebo nie, je dobré 

podporovať rodinu aj prostredníctvom psychomotorickej terapie. Pracujeme 

so vzťahmi, s postojmi, s miestom, ktoré zaujímajú jednotliví členovia 

rodiny, so schopnosťou porozumieť si, vyjsť si v ústrety, pochopiť a uchopiť 

rozdielnosť pohľadov na rodinu a jej fungovanie v rôznorodých 

podmienkach. V praktických technikách sa snaţíme precítiť témy: hodnoty 

a postoje, symbolika tela a neverbality, vonkajšie a vnútorné hranice, dávanie 

a prijímanie, pripútanie a odpútavanie, spútanie a sloboda... 

Rodinné hniezdo/brloh 

Potreby: veľa materiálu – mäkké podloţky – karimatky, vankúše, deky, látky, 

plachty, rozličné predmety 

Technika je dobrá pre partnerov, ak majú uţ dieťa/deti i pre ne. Najprv je 

treba si vystavať rodinné hniezdo alebo brloh. Nie je treba určovať presne, 

kto ho stavia, úlohy sa zhostia partneri podľa vlastného uváţenia. 

Hniezdo/brloh moţno vyzdobiť predmetmi – hračky, papierové kvety, 

drevené samorasty a pod., ale najdôleţitejšie je, aby bol priestor útulný 

s pozitívnou atmosférou – môţe vyznieť romanticky, veselo, meditačne, 

relaxačne, akčne... záleţí od ţivotnej orientácie partnerov, ale aj od ich 

aktuálnej nálady. Potom sa do hniezda/brloha všetci nasťahujú a robia tam, 

čo len chcú. Môţu leţať a oddychovať, môţu sa hladiť, štekliť, masírovať, 

môţu spievať, rozprávať si rozprávky... No proste idylka. 

Úloha: Utvorte zadanie na tému: Spoločný dom so slobodným priestorom 

pre všetkých členov rodiny 

 

8.2 Obdobie novorodenca a dojčaťa  

Po narodení dieťaťa je kontakt  rodiny s dieťaťom aktuálnejší, konkrétnejší, 

intenzívnejší, hmatateľnejší. Prináša mnoho príjemných, ale aj náročných 
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chvíľ, mnoho radosti, ale aj obavy, neistotu, strach. Ak sa narodí dieťa so 

znevýhodnením, rodina na to reaguje rôznorodými spôsobmi. Spôsoby 

reagovania ovplyvňujú celkovú klímu rodiny, určujú jej špecifiká, avšak 

niektoré základné postoje k dieťaťu by mali byť nemenné. Všetci rodičia by 

mali vedieť, ţe novorodenec nie je objektom rodičovskej starostlivosti, 

nestačí ho nakŕmiť, prebaliť, okúpať, obliecť, uloţiť ho spať, ísť s ním na 

prechádzku. To uspokojuje „iba“ jeho biologické  potreby. Dieťa je subjekt, 

má aj psychické potreby, ktoré môţu rodičia uspokojovať kontaktom, 

zrakovou, sluchovou, dotykovou - hmatovou stimuláciou, sprostredkovaním 

chuťových (špecifiká výţivy) i čuchových vnemov (vôňa matky, potravy, 

prostredia, napr. pri kúpaní). Dôleţité je umoţniť dieťaťu v rámci jeho 

moţností aktívny pohyb a stimulovať ho k pohybu a k rôznym reakciám 

prostredníctvom jednoduchých úkonov, ktoré umoţnia uţ novorodencovi 

vnímať okolie. Rodičia tak  „ukazujú“ dieťaťu svet, ktorý ho obklopuje. 

Dieťa uţ od narodenia potrebuje porozumenie, emocionálny vzťah, 

podporu, istotu, ocenenie... bez ohľadu na to, či je zdravé alebo je 

znevýhodnené v dôsledku zmyslového, vývinového, zdravotného, 

pohybového problému. Všetky deti potrebujú dotýkanie, hladkanie, nosenie, 

hojdanie, točenie, dvíhanie, ukladanie do rôznych polôh, bozkávanie, 

fúkanie, tľapkanie, šteklenie, prevaľovanie, masírovanie, hranie sa, 

cvičenie... Predkladanie, ukazovanie, podávanie rozličných hračiek a 

predmetov. Úsmev, reč, spev, hru, bezpečnú hračku. Je to dôleţité nielen pre 

neuromotorický vývin, ale aj pre rozvoj senzo- a psychomotoriky, i pre 

rozvoj praktickej inteligencie, ktorej základy sa podľa Piageta kladú od 

narodenia, a hlavne v prvých dvoch rokoch ţivota. (Piaget, 1999.)  

Ak nemajú rodičia s dieťaťom so znevýhodnením dostatok skúseností, 

nápadov, ak majú obavy, aby dieťaťu neublíţili, ak nevedia, čo môţu 

a nemôţu treba konzultovať s odborníkom, pediatrom, lekárom starostlivosti 

o rizikové deti, liečebným a špeciálnym pedagógom, orientovaným na včasnú 

intervenciu.  

V rámci psychomotorickej terapie  môţeme:  

 sledovať neverbalitu rodiny, zhovárať sa o nej, v prípade potreby 

hľadať nové moţnosti Všímať si, vnímať, snaţiť sa cítiť napr. 
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otvorenosť v rodine (sed, stoj, poloha rúk a nôh), kvantitu, ale hlavne 

kvalitu dotykov, kontaktov medzi členmi rodiny, spôsob rozhovoru, 

vzájomnú blízkosť, spôsob zaobchádzania s dieťaťom (kvalitatívnu 

stránku), spôsob ako ho rodičia hladia, ako sa s ním zhovárajú, aký 

majú tón hlasu, mimiku, či sú schopní  nasledovať impulzy dieťaťa, 

ako sa s dieťaťom pohybujú, hrajú, cvičia...  

 podporovať vzťahovú väzbu (spravidla) medzi matkou a dieťaťom 

(Hašto, 2005). Uţ v intrauterinnom období vývinu môţe dieťa 

precítiť cez telo matky a pomocou kontaktu s rodinou blízkosť, 

stabilitu, bezpečie, istotu, kontakt. Uţ tu sa utvárajú základy pre 

vzťahovú väzbu, ktorej reprezentantom je pupočná šnúra, ktorá dieťa 

a matku spája. V období po narodení sa síce pupočná šnúra 

prestrihne, ale v symbolickej podobe puto medzi matkou a dieťaťom 

zostáva. Vzťahová väzba sa upevňuje. Matka alebo iná pre dieťa 

najbliţšia vzťahová osoba je tým najdôleţitejším človekom pre dieťa, 

ktorý zabezpečuje jeho základné potreby a sýti dieťa láskou 

a starostlivosťou. V prípade nedostatočnej, neistej či dezorientovanej 

vzťahovej väzby, čo sa môţe stať aj pri narodení dieťaťa so 

znevýhodnením,  je dôleţité pracovať na jej utváraní, posilňovaní, 

zaisťovaní. Ponuky psychomotorickej terapie zamerané na preţívanie 

blízkosti, na kontakt,  dotyk, komunikáciu môţu pôsobiť pri rozvíjaní  

väzby. Je dobré pracovať aj na úprave priestoru medzi dieťaťom 

a vzťahovou osobou. Priestor by nemal byť ani príliš blízky (matka 

„nalepená“ na dieťa a čakajúca na kaţdý pohyb či zvuk, môţe dieťa 

znervózňovať) ani príliš vzdialený (matka, ktorá nie je dlho 

prítomná, vyvoláva v dieťati pocit neistoty). Aj malé dieťa by malo 

zaţiť pocit slobody, čas, keď je samo, najprv krátko, neskôr sa čas 

slobody predlţuje, tak ako sa predlţuje symbolická pupočná šnúra. 

Vo vývinovom období novorodenca, dojčaťa a batoľaťa potrebuje 

dieťa stále cítiť, ţe matka (vzťahová osoba) je stále prítomná, ţe sa 

k nej stále môţe vrátiť. Tak vznikajú podmienky pre bezpečné 

pripútanie sa dieťaťa, ktoré je predpokladom bezpečného 

odpútavania sa v období dospievania. 
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Klokankovanie 

Metóda sa vyuţíva na oddeleniach  pre predčasne narodené deti, je vhodná aj 

po prepustení dieťaťa z nemocnice a aj pre zrelých novorodencov, výrazne 

podporuje utváranie vzťahovej väzby. 

Rodič si sadne do pohodlného kresla do polosediacej/pololeţiacej polohy. 

Dieťa sa poloţí bruškom na hruď rodiča, najlepšie bez šiat, tak cíti 

intenzívnejšie kontakt, teplo tela, srdcovú činnosť rodičov. Dieťatko 

prikryjeme teplou prikrývkou.  

Rodič môţe hladiť dieťa, môţe ho len pevne drţať, čo najviac obaliť telíčko 

dieťaťa svojimi rukami. Môţe mu pritom tichým hlasom rozprávať alebo 

spievať, podľa momentálneho naladenia a vlastného biorytmu. 

Hojdanie 

Matka zoberie dieťa na ruky, jemne ho hojdá, díva sa mu do očí. Snaţí sa 

zrkadliť jeho pohľad, usmieva sa, spieva, „zhovára“ sa s dieťaťom a do rytmu 

slov, melódie ho hojdá. Dieťa moţno zabaliť do šatky, plachty alebo plienky 

a veľmi jemne ho hojdať spolu s partnerom.  

Hra s plachtou/plienkou/šatkou  

Keď uţ dieťa vie uchopiť, chytíme plachtu, plienku alebo šatku, druhý koniec 

dáme do rúk dieťaťa a veľmi jemne poťahujeme. Tieto predmety symbolizujú 

vzťah, hranie sa s nimi pomáha posilniť vzťahovú väzbu. Môţeme aj jemne 

omotať ruky dieťaťa, svoje ruky, ruky spolu, potom to uvoľniť – tvoríme. 

 

V rámci psychomotorickej terapie je veľmi dôleţité: 

 ponúknuť, ukázať aktivizačné a stimulačné, motivačné aktivity pre 

dieťa 

Psychomotorický vývin dieťaťa do jedného roka je veľmi intenzívny. Kaţdý 

mesiac vývinu dieťaťa do jedného roka je osobitý a prináša mnoho moţností 

pre všetkých členov rodiny. Ak máme dieťa so znevýhodnením niektoré 

činnosti sa objavujú neskôr, niektoré dieťa preskočí, niektoré nedosiahne. 

Treba sa však pokúšať priniesť dieťaťu čo najväčšie mnoţstvo podnetov, aby 

sa v rámci svojich moţností  mohlo dostať na čo najvyšší vývinový stupeň. 

Hry a cvičenia sú rovnaké, často len treba upraviť spôsob a čas podania. Pri 

znevýhodnení je potrebné postupovať u kaţdého dieťaťa individuálne, spolu 
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s rodičmi moţno vypracovať individuálny stimulačný program, ktorý 

podporuje vývin dieťaťa na základe jeho jedinečných potrieb.  

Hry pre rodinu na kaţdý mesiac 

Tieto hry sa môţe s dieťaťom hrať mama, otec, starí rodičia, asistovať môţe 

aj starší súrodenec. Tak dbáme o to, aby sa aj on zapájal do ţivota rodiny, 

aby pomáhal, predchádzame súrodeneckej ţiarlivosti, rivalite. 

1. mesiac „Ukazujeme ti svet“  

Dieťa zoberieme do náručia, jemne ho kolíšeme, pritom mu spievame - pri 

zaspávaní uspávanku, pri bdení „detské“ pesničky, napr. Maličká som, 

Kukulienka, Tancovala by som a pod. Môţeme sa s dieťaťom  „zhovárať“, 

prihovárať sa mu, ukazovať predmety, komentovať naše konanie, aj keď 

dieťa tomu, čo hovoríme ešte nerozumie, počuje náš hlas, láskavý tón, 

rozumie nám na mimoslovnej úrovni. 

2. mesiac„Cvičenie“ 

 Rannú očistu, denné otuţovanie, čas pred kúpaním je dobré  doplniť, spestriť 

jednoduchým cvičením, ktoré môţeme sprevádzať riekankou Cvičíme, 

cvičíme denne aspoň chvíľu a pod. Pritom robíme s dieťaťom pohyby 

ručičkami, noţičkami, podľa jeho moţností a chuti, nikdy nie nasilu. 

3. mesiac Dotyková stimulácia 

- hladkanie tela zhora nadol - hlavička chrbátik, nohy, ruky od pliecok 

k dlaniam, 

- jemné hnetenie svalstva, 

- jemné poklepkávanie celého tela - bubnovanie končekmi prstov, 

- jemné potľapkávanie - celou dlaňou po tele dieťaťa. 

Hladkám, hladkám hlavičku, chrbát, nohy, ručičky,    (hladkanie) 

    vyhnetiem si jemné cesto, vyhnetiem si buchtičky.    (hnetenie) 

    Z masla dáţdik jemnučký pokropí mi buchtičky,         (klopkanie) 

    pokropí mi hlávku, chrbát, noţičky aj ručičky.              („tľapkanie“) 

(Szabová, 1999) 

 

4. mesiac Ika, tika, gymnastika (v ľahu na chrbte chytíme ručičky dieťaťa, 

jemne ich naťahujeme do vzpaţenia a prikladáme k hrudníku) 

zhlboka sa dobre dýcha. (to isté, ale upaţujeme) 
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Raz dva, raz – dva (dieťa drţíme za členky a krčíme jemne noţičky v 

kolienkach, tlačíme jemne k brušku a naťahujeme) 

na poli je brázda. (dieťa drţíme za členky a krčíme jemne noţičky v 

kolienkach, tlačíme jemne k brušku a naťahujeme) 

Po nej krepčí jarabica (striedavo krčíme a narovnávame pravú a ľavú 

noţičku) 

a na konci otočí sa. (jemne otočíme dieťatko na bruško) 

Vysoko je slnko, (masírujeme chrbátik, aby dieťatko dvihlo hlavičku hore) 

hlboko je zrnko, (masírujeme chrbátik, aby dieťatko poloţilo hlavičku na 

podloţku) 

cez potok je most, (preloţíme dieťatko na chrbátik a jemne mu nadvihneme 

chrbátik oboma rukami – vytvorí mostík – jemne pomasírujeme) 

cvičili sme dosť. (poprevaľujeme dieťatko zo strany na stranu a zatlieskame).  

 

5. mesiac „Plávanie“ 

Napustíme dieťaťu vodu do vane a umoţníme mu „plávať“ . Pevne ho drţíme 

pod pazuškami v polohe na chrbte aj na brušku. Rodič s ním môţe aj vojsť do 

vane, má tak lepší prístup a je to aj bezpečnejšie.  Dieťa môţe hýbať 

ručičkami, noţičkami, jemne ním hýbeme aj my. Môţeme mu k tomu 

rozprávať: 

Pláva rybka v pohode 

vo vodičke, vo vode. 

Vo vodičke rybka pláva, 

plutvičkami na nás máva.  

 

6. mesiac Prevaľovanie 

Dieťa prevaľujeme a gúľame zo strany na stranu. Smejeme sa 

a deklamujeme: 

Gúľame sa, gúľame, ako malé loptičky, 

Gúľame sa gúľame, prekríţime noţičky. 

Gúľame sa, gúľame, doprava a doľava, 

Gúľame sa, gúľame, je to veľká zábava. 

7. mesiac Hry na jemnú motoriku 
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Viacerí členovia rodiny si môţu sadnúť vedľa seba, oproti sebe. Jeden si 

posadí dieťa na kolená  a hráme sa spolu s ním detské hry typu :Ťapi, ťapi, 

Varila myšička 

8. Preliezačka 

Jednotliví členovia rodiny utvoria zo svojho tela mosty, tunely, valce, ktoré 

potom dieťa môţe podliezať, preliezať. Hráme sa s ním na vláčik, na 

zvieratká, smejeme sa, bavíme sa: Ide vláčik ši-ši-ši...  

Lezie chrobák po stene, kým sa Riško nezasmeje, lezie chrobák po papuči, 

kým sa Eli nerozpučí 

9. Fúrik 

Sedíme na zemi - sed na pätách. Mama/otec si poloţí dieťa bruškom na svoje 

stehná, tak aby sa rukami opieralo o zem. Noţičky má roznoţené a leţia 

voľne doprava a doľava popri našich bokoch. Objímeme rukami stehná 

dieťaťa nad kolenami. Dieťa sa opiera o vystreté ruky a dvíha hlavičku. 

Posilňuje tak všetky svaly potrebné pre státie. Ďalší členovia rodiny 

povzbudzujú dieťa, chvália, usmievajú sa naň... 

10. mesiac Hry s vodou a vo vode 

Plávajúce hračky  

Do vane dáme plávajúce predmety – hračky a ukáţemedieťaťu ako nimi 

môţe hýbať pomocou postrkovania rukou alebo vareškou. Vo vani môţe byť 

s dieťaťom rodič, súrodenec (dbáme na hygienu a bezpečnosť). Nikdy od 

dieťaťa neodchádzame. 

Prelievanie vody  

Dáme dieťaťu niekoľko nádob, aby si mohlo pri kúpaní prelievať vodu z 

jednej do druhej. Dieťa sa učí prelievať vodu pomaly, rýchlo, z väčšej aj 

menšej výšky. Pri tom si precvičuje schopnosť jemnú motoriku, skúma 

vlastnosti vody... 

11.  mesiac Hra so zvieratkami 

Posadíme sa k stolu a s dieťaťom na kolenách predvádzame jednoduché 

scénky s hračkami – medvedík – spievame medveďku, daj labku – medvedík 

pritom poskakuje, kýva labkami, schováva sa pod stôl, vykukuje na dieťa.... 

Ponúkame aj iné zvieratká – ich pohyby sprevádzame zvukmi – opica, ţaba, 

koník, slon a pod. Ďalší člen rodiny môţe mať inú hračku – interakcie. 
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Aj v tomto období prostredníctvom psychomotorickej terapie môţeme: 

  poskytnúť podporu rodičovských kompetencií v zmysle sledovania, 

potvrdenia, supervízie činností rodičov,  

 upevniť rodičovskú, partnerskú, osobnostnú istotu.  

 

Isté je však to, ţe najväčšími znalcami na konkrétny prístup ku 

konkrétnemu dieťaťu sú jeho rodičia. Oni cítia jedinečnosť svojho dieťaťa, 

vnímajú jemné nuansy jeho správania sa, oni si všímajú jeho individuálne 

potreby. Liečebný pedagóg im môţe pomôcť spracovať všetky tieto 

jednotlivosti do uceleného obrazu a  „ušiť na mieru“ program pre dieťa.  

 

8.3 Batoľa 

Hlavnou vývinovou úlohou tohto obdobia je odpútanie sa od predchádzajúcej 

symbiotickej väzby s matkou a rozvíjať vlastnú identitu - sebauvedomenie. 

Dieťa v tomto období potrebuje potvrdzovať svoju hodnotu, byť často 

chválené, dieťa so znevýhodnením vo veľkej miere. Od toho závisí jeho 

vnímanie seba samého, ktoré pri pozitívnom prístupe môţe byť úplne 

bezproblémové. Ak je pozitívneho oceňovania málo, hrozí nebezpečenstvo 

vzniku úzkosti, strachu, zahanbenia, čo má negatívny dopad na vývin 

všetkých detí. 

 

8.3.1 Prvý rok  

Dovŕšenie prvého roku ţivota predstavuje dôleţitý medzník (jeden 

z viacerých) vo vývine dieťaťa. Výnimočnosť tohto obdobia spočíva v tom, 

ţe sa dieťa z vodorovnej polohy -  leţanie, nosenie, lozenie -  samostatne 

dvíha do polohy zvislej - postaví sa a začína chodiť. Je to preň nová 

skúsenosť, nielen z hľadiska pohybového rozvoja, ale aj z hľadiska rozvoja 

duševného a sociálneho. Chôdza prináša mnoţstvo ďalších moţností - dieťa 

môţe stáť,  vystupovať, premiestňovať sa, dosahovať predmety, ktoré boli 

predtým nedosiahnuteľné, vidieť veci predtým nevidené. Môţe slobodne, 

z vlastnej vôle k niekomu ísť a  odísť od neho - z vlastného rozhodnutia, nie 
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preto, ţe tam bolo „dané“ alebo odtiaľ  „vzaté“. Učí sa hopsať, skákať, 

tancovať.  

U dieťaťa so znevýhodnením prebieha psychomotorický vývin v závislosti od 

druhu a stupňa problému. Niektoré oblasti psychomotoriky sa môţu rozvíjať 

podľa všeobecne platných zákonitostí, iné sa rozvíjajú pomalšie alebo inak. 

Znevýhodnenie dieťaťa sa často spája s nerovnomernosťou 

psychomotorického vývinu, čo rodina niekedy ťaţko znáša, hlavne ak 

niektorý z jej členov nie je so situáciou znevýhodnenia vyrovnaný. 

Neadekvátna snaha pomôcť dieťaťu, aby sa vyrovnalo svojím rovesníkom, je 

tu kontraproduktívna.  

Kaţdé dieťa je individualitou. Má osobité vývinové tempo, svojskú túţbu 

a vnútorný tlak k objavovaniu, skúmaniu, poznávaniu,  učeniu sa, má 

špecifické potreby. Existujú vývinové štandardy, ktoré určujú rozmedzie - 

časový úsek, v ktorom by dieťa malo určité schopnosti, výkony a činnosti 

dosiahnuť, ovládnuť. Pre deti s  nerovnomerným vývinom sú hranice 

rozšírené. Napriek tomu niektoré deti so znevýhodnením sa „nezmestia“ do 

vymedzených hraníc. Ak vývin napreduje, je dobré akceptovať individualnu 

cestu dieťaťa. Ak sa však objavia výraznejšie odchýlky, zastavenie alebo 

spomalenie vývinu psychomotoriky, je potrebné samozrejme  konzultovať 

s odborníkom - v prvom rade s detským lekárom, v prípade potreby 

s neurológom, fyzioterapeutom či rehabilitačným lekárom, a tieţ s liečebným 

a špeciálnym pedagógom.  

Psychomotorická stimulácia môţe prebiehať po odbornej inštruktáţi alebo 

len inšpirácii v rámci rodiny, pre dieťa je moţné vytvoriť aj dlhodobejší 

špecializovaný stimulačný program. Vţdy platí pravidlo vychádzať z toho, čo 

dieťa vie, odraziť sa z toho stupňa psychomotorického vývinu, na ktorom 

dieťa stojí a postupovať nenásilne. „Tvrdý tréning“ (napr. chôdze) proti vôli 

dieťaťa je nezmyselný. Skúsme radšej ísť cez to, čo dieťa baví, stimulovať, 

podporovať, ale nechať mu aj slobodu, aby na niektoré „zákonitosti“ prišlo 

samo. 

Niekedy je pre rodičov veľmi ťaţké nezasiahnuť, oni totiţ, na rozdiel od 

dieťaťaťa veľmi intenzívne preţívajú pocit strachu z nebezpečenstva. O to 

viac, ak ide o dieťa so znevýhodnením. S najlepším úmyslom chceme dieťa 
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uchrániť od odretých lakťov, modrín, rozbitých kolien. „Veď ono uţ má 

svojich starostí dosť.“ Ak však nechceme vychovať úzkostné, ustráchané 

dieťa, nemali by sme ho neustále stráţiť. Kaţdé dieťa totiţ potrebuje na 

svojej ceste za poznaním skúsenosť. A tú získa len v akcii. Ak ho budeme 

neustále upozorňovať na nebezpečenstvo, stále mu niečo zakazovať, alebo ho 

zakaţdým vodiť za ručičku, jeho cesta za skúsenosťou bude dlhšia a ťaţšia. 

Môţe sa stať, ţe potom bude ustrašené, nesmelé, utiahnuté, zbytočne opatrné 

i pri beţných činnostiach, nesamostatné. Dieťa potrebuje spoznať, čo dokáţe 

jeho telo, ako sa dá ovládať, ako udrţiava rovnováhu atď., a to sa nedá bez 

škrabancov, modrín, odrenín. Aj vďaka nim nadobúda šikovnosť, získava 

zručnosti, zapamätá si nebezpečenstvá, ktoré mu pomáhajú byť 

ţivotaschopným.   

Hry pre 12. mesiac  

Hopsanie 

 Dieťa chytíme pevne pod pazuškami a necháme ho hopsať - odráţať sa od 

našich kolien alebo od zeme, gauča a pod. Pritom spievame:  

Tancovala by som, tancovala by som, bosá som. Kúp mi milý topánočky - 

tvoja som. A keď mi tie topánočky nekúpiš, nebudem ťa ľúbiť ani rada 

vidieť, uvidíš. 

Letííí  

Dieťa drţíme pevne za pás a opatrne ho dvíhame  do výšky (niektorí odváţni 

otcovia dieťa aj vyhodia - tu je však potrebná mimoriadna opatrnosť!) 

Sedí pán na tróne  

Sedíme, nohy máme pokrčené v kolenách, dieťa si posadíme na ne, jemne 

dvíhame a deklamujeme niekoľkokrát : Sedí pán na tróne. Po čase povieme: 

Bum! a spustíme kolená dolu - vyrovnáme nohy 

Raz - dva, tipy - tapy  

Dieťa drţíme pod pazuškami a naznačujeme chodenie, neskôr za ručičky 

a chodíme naozaj. 

Tipy, tapy, tipy, tapy, my sme veru veľkí chlapi. Tipy, tapy, tipy, tap, Rišinko 

je veľký chlap.  

Hra na schovávačku  

Mama/otec sa schová za dvere a zavolá na dieťa. Keď príde a uvidí ju/ho 
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povie „kuk“. Dieťa veľmi rýchlo pochopí princíp hry a ide sa samo schovať. 

Pritom mu pomôţe druhý člen rodiny. V tomto období ale nevydrţí čakať a 

hneď sa ozýva.  

Naháňačka. Dieťa sa snaţí chytiť mamu/otca alebo hračku, ktorú majú v 

ruke. Mama smejúc sa ustupuje pár krokov, ale opäť sa nechá chytiť.  

 

Stimulačné hry a cvičenia na rozvoj neuromotoriky sú v tomto období pre 

vývin dieťaťa veľmi dôleţité. Mnoho príkladov je moţné nájsť v knihe 

Szabova: Cvičení, pro rozvoj psychomotoriky (1999). Autorka uvádza 

príklady stimulácie dieťaťa v polohe na brušku (zdvíhanie a otáčanie 

hlavičky, leţania na brušku, kľak, plazenie, lozenie, otáčanie sa za zvukom); 

v polohe na chrbátiku (dotyková stimulácia, leţanie na chrbátiku, otáčanie 

hlavičky); uvádza príklady globálnej stimulácie pohybu (masírovanie, 

uvoľňovanie, polohovanie, cvičenie); stimuláciu sedu, stoja, chôdze, jemnej 

motoriky (ruka, mimika, jazyk i hrubej motoriky. Cvičenia a hry sa dajú 

rôzne voliť a kombinovať a môţu poslúţiť na stavbu programu pre dieťa.  

 

8.3.2 Od jedného po tri 

V období od roka do troch rokov sa dieťa stále viac osamostatňuje a uvoľňuje 

z rôznych väzieb. Odpútava sa od mamy, otca, prípadne súrodenca, starých 

rodičov a objavuje širší svet. Zdokonaľuje sa chôdza, významne sa rozširuje 

slovná zásoba, čo umoţňuje rozšíriť aj zásobáreň hier. Dôraz 

z neuromotoriky sa presúva na senzo- a psychomotoriku. Dieťa je stále viac 

aktívne a vie si aj samo zabezpečiť podnety, potrebuje však aj láskavú 

opateru a podnecovanie zo strany rodičov. Komunikácia, kontakt, interakcie 

sa zosilňujú. Niektoré deti potrebujú viac, niektoré menej aktivity zo strany 

rodičov a odborníkov.  

Z hľadiska psychomotorickej terapie aj v rodine s batoľaťom môţeme:  

 sledovať neverbalitu rodiny (celkovo aj jej jednotlivých členov). 

Všímame si či a ako sa neverbalita vyvíja a mení, vo vzťahu k vývinu 

a napredovaniu dieťaťa. Naďalej vnímame prijímanie dieťaťa, dotyky, 

kontakt, blízkosť, neverbálnu komunikáciu, hlavne mimiku, gestá, pohyb, tón 

hlasu, starostlivosť o dieťa, prístup k nemu... Vo zvýšenej miere si všímame 
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schopnosť rodičov nasledovať dieťa, moţnosti  pohybu, priestor na pohyb, 

spôsoby hrania sa (dieťaťa a s dieťaťom), cvičenie... 

Všímame si aj to, či vstupujú do kontaktu či starostlivosti o dieťa iní členovia 

rodiny  - starí rodičia, súrodenci rodičov, aj ďalšie blízke osoby kamaráti 

rodičov. Ak nie, snaţíme sa zistiť, čím to je, či nemajú záujem, nevedia, 

nechcú alebo či im to nie je dovolené.  

 spolu s rodičmi sledovať psychomotorický vývin dieťaťa ako proces, 

vývin, pohyb vpred. Nie vţdy je cesta rovná, niekedy sa dostaneme k cieľu 

okľukou. Napr. ak má dieťa ťaţkosti noţičkami a ešte v dvoch rokoch 

nechodí, ale je veľmi rečovo zdatné, podporujeme a rozvíjame jeho reč, tým 

sa rozvíjajú kognitívne funkcie, dieťa dospieva a dozrieva, začína chápať 

a spolupracovať pri rehabilitačných cvičeniach, ktorých účinok sa prejaví 

tým, ţe dieťa začne chodiť. 

Z hľadiska rozvoja psychomotoriky treba podporovať lozenie, neťahať dieťa 

priskoro do chôdze, loziť, preliezať, podliezať. Pri lození sa posilňuje 

svalstvo potrebné pre chôdzu a tieţ sa tu prepájajú hemisféry mozgu 

a aktivizuje sa jeho činnosť, čo je potrebné  pre kognitívny vývin dieťaťa. 

 na základe aktuálnych potrieb dieťaťa, pri akceptácii jeho 

individuality, pri zohľadňovaní jeho špecifických čŕt, daností, moţností, 

schopností, môţeme pripraviť psychomotorický/stimulačný program pre 

dieťa, ktorý je pomôckou, prináša námety, inšpirácie, motivácie. Pri dobrej 

spolupráci odborníka a rodičov sa môţu významne vzájomne obohacovať 

a tak urobiť to najlepšie pre dieťa.  

Úloha:   

1. Metódou brainstormingu utvorte zásobáreň jednoduchých aktivít, 

ktoré sa dajú robiť s malými deťmi (typu Kde je? Kukuk!  Ťap, ťap, ťapušky, 

Varila myšička kašičku) 

2. Roztrieďte tieto aktivity do skupín  

a/ pre deti do 1 roka 

b/pre deti do 3 rokov 

 

Dupkanie  
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Zámer: Predefinovanie, preznačkovanie negatívneho správania na pozitívne. 

Hru moţno pouţiť pri negativizme dieťaťa, odviesť jeho pozornosť iným 

smerom. 

Premeníme sa na slony, koníky, divé svinky a dupoceme ako silno sa len dá. 

Dupeme na chodbe, v izbičke, v kuchyni... Dupeme silno a rýchlo. Dupeme 

dopredu, dupeme dozadu, robíme zákruty. Dupaním sa naháňame. Trochu 

sme sa unavili, dupeme pomalšie, menej silno. Dupeme okolo brloha 

v ktorom spinka naša kamaratka. Skusime prestať dupať a isť potichučky, 

jemnučko. A zasa dupeme, a zasa tichučko. Skúsime sa zmeniť na zajka, 

veveričku, srnku, nedupať, ale hopsať... 

 

Čáry – máry fuk  

Zámer: Podporovanie fantázie a magických schopností dieťaťa, vedomie seba 

samého a svojich schopností, zvyšovanie sebavedomia 

Dieťaťu najprv na nejakej jednoduchej činnosti priblíţime „čarovanie“. Ono 

povie: „Čáry máry fuk“ a – otvorí sa brána, zasvieti sa svetlo, usmejeme sa 

a pod.  Nie veľa činností, iba jednu - dve, aby to zostalo atraktívne. 

Potom sa skúsime premieňať na veľkých a malých, na trpaslíkov – zmenšíme 

sa a obrov – vyrastieme. Potom na zvieratká, ktoré napodobňujeme.  Ak 

dieťa navrhuje premeny, necháme mu priestor, prípadne sa striedame, 

podporujeme ho, vyzývame, aké ešte pozná zvieratka. 

 

Príbeh o strome (s napodobňovaním) 

Zámer: Téma sily, odolávania ťaţkostiam, pomáhania, kamarátstva, 

vzájomného dávania a brania. Príbeh môţe slúţiť aj ako rozprávka pred 

spaním – vtedy ukazujeme len v náznakoch. 

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden les a na jeho okraji stál vysoký mocný 

strom. Mal mohutný hrubý kmeň (predvedieme, rozkročíme sa) a mocné 

konáre(ukáţeme rukami). Na nich rástli zelené lístočky, ktoré vo vánku 

jemne šuchotali (hýbeme prstami, napodobňujeme jemný zvuk fúkania a 

šušťania). A keď vietor zosilnel (fúkame silnejšie), strom mocne drţal 

konáre, aby mu ich vietor nezlomil (ukáţeme silu). Jedného dňa začal vietor 

veľmi silno fúkať (fúkame silno a hlasno). Niektorým stromom sa ohýnali 
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konáriky (predvedieme), niektorým odpadávali lístočky (ukáţeme). Ale náš 

strom sa drţal (sila). Zrazu prihopkala na strom malá veverička a hovorí: 

„Ajajaj, milý strom, vieš čo sa mi stalo? Ten vietor mi odfúkol môj dom ček  

(fukame, vyfukujeme) a ja nemám teraz kde bývať!“ „Ale neboj sa“, hovorí 

strom. „Ja mám vo svojom kmeni dutinku (ukáţeme), tam si môţeš urobiť 

nový domček, a doniesť si tam lístočky (sypeme) a oriešky (lúskame) a tam 

ťa vietor neodfúkne“ (snaţíme sa fúkať, ale nedarí sa). „Tak dobre“, povedala 

veverička, „a ja ťa budem zasa obveseľovať, keď budeš niekedy 

smutný“(smejeme sa). A tak to aj urobili a ţili spolu veselo. O nejaký čas sa 

spustil silný dáţď(ukazujeme). Pršalo a pršalo aj krúpy padali, také ľadíky 

ako kamienky (ukáţeme). A strom zasa mocne drţal svoje konáre (sila). A tu 

zrazu priletel vtáčik (napodobňujeme rokami lietanie)a plače: „Čirip, čirip, 

čvirik, čvirik, ach, ach, milý strom, vieš čo sa mi stalo? Ten dáţď mi zobral 

hniezdo a ja nemám teraz kde bývať s mojimi detičkami!“ (krčíme plecia – 

znázorňujeme bezradnosť). „Len sa neboj“, hovorí strom, „urob si hniezdo 

v mojich konároch a doveď svoje detičky, pri mne budete v bezpečí.“ 

(znázorníme rukami kruh – ochranu). „Ó, ďakujem ti milý strom a vieš čo? 

Keď ty budeš mať na listoch alebo na kmeni dáke chrobáčiky(znázorníme), ja 

zavolám ďatla, lesného lekára a on ti tie červíky vyďobe“ (ukáţeme). A tak 

to aj bolo a tak ţil strom aj so svojimi kamarátmi a pomáhali si a mali sa radi 

(pohladkáme sa)... príbeh môţeme ďalej rozvíjať – môţu prísť deti, schovať 

sa do tieňa stromu a potom ho prísť poliať, môţe prísť divá svinka 

a poškrabať si chrbát, ktorý ju svrbí a na oplátku strom okopať... záleţí na 

fantázii, výdrţi dieťaťa, na tom, koľko máme času. 

Úloha: Rozviňte, obmeňte príbeh, vymyslite iný 

 

Aj v tomto období vývinu dieťaťa môţeme prostredníctvom 

psychomotorickej terapie reagovať špecifickými ponukami  na potreby 

rodičov, súrodencov, bliţšieho okolia (pozri vyššie). Môţeme sa zaoberať aj 

témami so symbolickým obsahom: Ako nám to ide (práca s chôdzou), 

čo nami hýbe (pohyb v priestore, stimuly/zdroje pohybu), kde a s kým sme 

(miesto, blízkosť, vzdialenosť), čo a kde cítime (telo), akí sme a akí by sme 

chceli byť (zrkadlenie)... 
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Ako mi to ide (technika pre maloskupinovú prácu) 

Pozývam vás do chôdze. Choďte tak, ako sa vám momentálne ţiada, ako vám 

to ide. Nájdite si spôsob, ktorý je pre vás najlepší. Vnímajte svoju chôdzu, 

skúste byť sami so sebou, tu a teraz, v tomto priestore.  

Skúsme teraz trochu zrýchliť, ešte a ešte, skúsme beţať... a zasa  spomaliť, 

vrátiť sa do svojho pôvodného tempa. A teraz spomaľujeme, ešte spomalíme, 

zastaneme. Môţeme privrieť alebo zatvoriť oči, predýchať. Spomenieme si 

na rýchlosť – kedy v ţivote  je to tak a ako sa pri tom cítime. Spomeňme si na 

spomaľovanie a pomalosť – kedy je to tak a aký to v nás vyvoláva pocit. 

A zasa sa pohneme. Skúsime experimentovať, vymýšľať rôzne spôsoby 

chôdze. Môţeme skákať, loziť, čupnúť si, plaziť sa... Meníme smer, ideme po 

periférii, cez centrum, robíme krivky, ideme rovno, akoby po čiare... 

Dýchame. (Necháme dostatok času.) 

Vnímame a preciťujeme ako nám to ide a čo pritom cítime. 

 

8.4  Dieťa predškolského veku 

 V tomto období psychomotorický vývin nie je taký prudký, stabilizuje sa. 

Samoobsluţné činnosti a mobilita sú spravidla pevne zakorenené. Vo 

fyziológii nie sú výrazné zmeny. V hrubej motorike sa zdokonaľuje 

koordinácia, jemná motorika je vycibrená, vymedzuje sa lateralita. Zmyslové 

pociťovanie je dokonalejšie. Aktivita prináša dieťaťu radosť. Strach je 

spojený najmä s predstavami fantastických bytostí.  

Dôraz je na psycho- a sociomotorike.  Predstavy sú bujné, rozvíja sa fantázia, 

čo umoţňuje hrať sa mnoţstvo hier.  V troch rokoch si dieťa utvára obraz o 

sebe. Ak utrpí v tomto období ego dieťaťa, prejaví sa to na psychike aj v 

dospelosti. Hlavnou potrebou tohto obdobia je aktivita a sebapresadenie. To 

všetko  platí samozrejme aj pre dieťa so znevýhodnením. V tomto období uţ 

rodina spravidla prijme znevýhodnenie ako súčasť svojho ţivota, naučí sa 

s ním zaobchádzať. Pohodová rodina prijíma dieťa ako veľké obohatenie, ako 

rozšírenie obzorov, ako niečo, čo má naviac. Aj keď rodina má naďalej veľký 

význam pre dieťa, veľmi dôleţitá preň je spoločnosť  vrstovníkov. 

Význam pohybových cvičení a hier pre dieťa predškolského veku 
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Cez rozličné pohybové cvičenia a hry  sa významne obohacuje aj kognitívna 

oblasť. Účastníci hier - samozrejme v závislosti od veku - spoznávajú 

v konkrétnej činnosti rozličné pojmy (napr.  more, búrka, potopa), poznávajú 

osoby (kormidelník, plavčík, záchranár, cestovateľ), zvieratá (kobra, dudok, 

lama, leguán), rastliny (lekno, trstina, palma ), predmety (pouţité nástroje a 

pomôcky, ktoré vţdy dovolíme preskúmať, ohmatať, precítiť), materiály 

(piesok, voda) a ich vlastnosti. Učia sa, rozvíjajú a precvičujú si rozličné 

činnosti (hojdanie, plazenie, skákanie, balansovanie). Hry poskytujú  

moţnosť spoznávať seba, svoje moţnosti, schopnosti, skúmať vlastnosti 

 priestoru a priestorové vzťahy, spoznávať iných ľudí, učiť sa komunikovať, 

spolupracovať.  

Pohybové cvičenia a hry samozrejme obohacujú aj oblasť zmyslového 

vnímania. Účastníci hier sa tu stretávajú s rozličnými objektami   - vnímajú 

a poznávajú  zrakom (tvar, veľkosť, farbu, počet atď.), sluchom (hlasy ľudí, 

zvuky zvierat, prírody - lístie, dáţď a pod., zvuky nástrojov - hudobných 

i iných), hmatom (predmety a materiály), chuťovými  ( „hostinky“) 

i čuchovými  (vôňa lesa)  receptormi.  

Stimulačné cvičenia a hry sú orientované primárne na pohyb, obohacujú však 

aj reč dieťaťa. Libreto, vysvetlenie úloh a pravidiel, poznávanie nových 

pojmov - slov, ich utvrdenie v hre, obsah hry, následné  komentáre, diskusie - 

to všetko sa spája s rečou a rozvíja ju. Mnohé neverbálne (pantomimické, 

tanečné) hry dokonca provokujú rečový prejav - je tu potrebné vysvetlenie, 

komentár činnosti atď. Navyše, časť hier z oblasti jemnej motoriky je 

zameraná  na stimuláciu oromotoriky - motoriky hovoridiel. Pripravujú tak 

pôdu pre správny rozvoj reči.  

V tejto súvislosti je dôleţité pripomenúť, ţe ani pri práci s malými  deťomi  

nie je vhodné pouţívať skomoleniny, „detský“ jazyk, maznanie, šušlanie 

a pod. V procese imitácie by sa tak mohol zafixovať nesprávny rečový vzor.  

Pre rozvoj reči je potrebná správna výslovnosť - korektne artikulovaný 

rečový prejav.  

Predkladané stimulačné hry majú často aj emocionálny náboj  - objavuje  sa 

v nich radosť, smútok, hnev, strach, napätie, nadšenie - buď v rámci úlohy, 

danej hrou (zadaná emócia) alebo aj  v rámci preţívania hry, jej obsahu 
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a priebehu. Hráči tak môţu spoznávať a preţívať emócie, premietať ich do 

hry a hrových postáv.  

Väčšina predkladaných  hier a cvičení je určených pre prácu v skupine, má 

teda vplyv na sociálne správanie sa a vzťahy. Deti sa učia nadviazať kontakt, 

komunikovať, spolupracovať, nájsť si svoje miesto v skupine, presadiť sa, ale 

aj podriadiť sa, ustúpiť, dať priestor iným, dohodnúť sa, dokázať spoločne 

riešiť situácie atď. Rozvíja sa tu schopnosť existencie v spoločenskej 

skupine, stimuluje sa prosociálne správanie. 

 

Psychomotorické stretnutie Stroskotanie na ostrove 

Zámer – poukázanie na prelínanie sa a vzájomnú neoddeliteľnosť 

jednotlivých zloţiek psychomotoriky, na súčasné a rovnocenné partnerstvo 

pohybu, emócií, vzťahov a poznania 

Nadstavbový zámer – prijímanie inakosti, inklúzia 

Na šírom mori 

Zameranie: rozvoj psychomotoriky, rozcvičenie prstov, rozvoj tvorivosti, 

vzťahov 

Postup: Rozprávanie spojené s realizáciou: ,,Takţe začalo sa to takto: Na 

šírom mori plávala loď – robte to so mnou (zdvihneme jednu ruku, vystrieme 

palec a prsty). Mala svojho kapitána (pokývanie palcom), kormidelníka 

(ukazovákom), prvého dôstojníka (prostredníkom), kuchára (prstenníkom) 

i malého plavčíka (malíčkom). Kapitán bol ošľahaný morský vlk (prsty 

zovrete v päsť, palec vztýčený – kývanie sprava do ľava) a pritom fajn chlap. 

Mal taký zvyk, ţe ráno pozdravil všetkých členov posádky: ,,Ahoj, ahoj, 

ahoj, ahoj!“ (bruško palca sa postupne dotýka brušiek prstov) Bol to ranný 

rituál, ktorý sa opakoval kaţdý deň (zopakovať niekoľkokrát, nakoniec 

poloţiť ruku na stehno). Ako sa tak plavili po šírom mori, stretli druhú loď  

(zdvihneme druhú ruku s vystretými prstami). Mala tieţ svojho kapitána, 

kormidelníka, prvého dôstojníka, kuchára i plavčíka (hýbeme prstami 

a palcom takisto ako pri prvej ruke). Kapitán tejto lode bol tieţ ošľahaný 

morský vlk  (prsty zovreté v päsť, palec vztýčený, kývanie) a tieţ fajn chlapík 

, ale trochu prísnejší, kaţdé ráno sa zdravil so svojou posádkou, ale takto: ,, 

Ahoj -a do práce!“ (spojenie palca a všetkých prstov- ahoj- vystretie palca 
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a prstov- a do práce!) Kapitáni i celá posádka oboch lodí sa spriatelili 

(priblíţenie dlaní) a rozhodli sa plaviť spolu. Na znak priateľstva spojili 

ranné rituály oboch kapitánov a robili ich kaţdé ráno spoločne (oboma 

rukami spolu – rituál1- zdravenie+ rituál2- ahoj a do práce). Keď bolo more 

pokojné, posádky sa vzájomne navštevovali (spojenie palcov a prstov 

bruškami). Pri týchto stretnutiach sa bliţšie zoznámili kapitáni (niekoľkokrát 

poklepkať palcami), kormidelníci (ukazovákmi), prví dôstojníci 

(prostredníkmi), kuchári (prstenníkmi), i plavčíci (malíčkami). Veľmi sa tak 

skamarátili (spojenie palcov a prstov) a keď sa aj sem- tam pohádali (prudké 

spojenie a oddialenie- odskok), vţdy sa nakoniec pomerili (priateľský stisk 

oboch dlaní navzájom). Jedného dňa sa rozpútala veľká búrka. Loďami to 

hádzalo, dvíhali sa na obrovských vlnách a zasa klesali (znázornenie), všetci 

mali strašne veľa práce (hýbanie prstami), keď tu prišla obrovská vlna a... 

jedna z našich lodí stroskotala. 

Členovia posádky sa ocitli premočení, unavení, bez lode a bez zásob na 

akomsi neznámom ostrove. Keď sa trochu spamätali, vybrali sa na prieskum 

terénu. Po chvíli začuli akési čudné zvuky a tak sa opatrne plazili tým 

smerom. Ozývalo sa to spoza obrovských stromov a kríkov. Opatrne odhrnuli 

konáre a uvideli domorodý kmeň pri jednom zo svojich rituálov. ,,Zmeníme 

sa na členov domorodého kmeňa a skúsime si to tieţ.“ 

Domorodci 

Zameranie: hrové precvičenie dýchania, rozvoj vzťahov, spolupatričnosť.  

Postup: Hráči stoja v kruhu rozdelení na štyri skupiny. V strede stojí šaman 

(dirigent). Začína 1. skupina- starší muţi- ktorí sa nadýchnu a s výdychom 

robia v 4/4 rytme Ha- (pomlčka), Ha- (pomlčka). Za nimi nasledujú mladí 

muţi, ktorí po nádychu robia v 4/4 rytme Ho, Ho, Ho, Ho. Nasledujú staršie 

ţeny, ktoré robia Hehehe-, Hehehe-, Hehehe-, Hehehe-, mladšie ţeny- 

Hihihihi, Hihihihi, Hihihihi, Hihihihi a deti- Hu-huhu, Hu-huhu, Hu-huhu, 

Hu-huhu. Šaman rázne ,,diriguje“ – ukazuje na jednotlivé skupiny a tie jedna 

za druhou prezentujú svoje zvuky. Šaman mení poradie, skupiny sa musia 

rýchlo orientovať. Nakoniec- všetky skupiny 3x spolu. Samozrejme moţno 

spojiť s pohybom. 
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,,A zrazu ich čosi vyruší – za stromami zborovo kýchnu premočení námorníci, 

aţ to zaduní.“ 

Premeníme sa zasa na námorníkov a predvedieme si ich kýchnutie.  

Kýchajúci stroskotanci 

Zameranie: nácvik plného dychu, emócie, skupinové cítenie 

Postup: Rozdelíme sa na tri skupiny. Všetky naraz sa najprv nadýchnu so 

súčasným  vokalizovaním slabiky „há“; s výdychom postupujeme zasa všetci 

spolu, ale prvá skupina vokalizuje slabiku „psi“, druhá „tři“ a tretia „ček“. 

Vznikne perfektné kýchnutie, ktoré niekoľkokrát zopakujeme. 

A tak sa stretli námorníci s domorodcami. Prebehlo to priateľsky. Domorodci 

boli veľmi milí, a keď videli premočených a zúboţených námorníkov, pekne 

sa o nich postarali. Hneď usporiadali aj veľkú hostinu na počesť hostí. A pri 

tom náčelník ostrova porozprával príbeh  

O drevenej opici 

Naša rodná dţungľa je obrovské zelené kráľovstvo prírody, plná rastlín 

a zvierat od výmyslu sveta. Ţijeme s ňou v mieri, máme ju radi a sme na ňu 

hrdí. Naše deti sadokonca s niektorými zvieratkami kamarátia. Najviac im 

vyhovuje spoločenstvo veselých zvierat, opičiek. Raz, keď sa s nimi hrali 

a šantili sa zrazu medzi nimi objavila – drevená opica. Chodila strnulo, 

nemotorne, pohyby mala trhané, kŕčovité, jednoducho, drevené. Keď 

vyskočila, vyzeralo to, akoby ste vyhodili do vzduchu drevený klát, a keď 

doskočila, ozvalo sa mohutné zadunenie. Nemohla loziť po stromoch, lebo 

bola taká ťaţká, ţe sa konáre pod ňou lámali, keď chvíľu utekala, veľmi sa 

unavila, celá vŕzgala a hrkotala. Opice si ju zvedavo obzerali, 

deti obkukávali a skúšali jej drevené pohyby. Ale dlho to nevydrţali, zasa sa 

premenili na ţivé. Tak vznikla hra na Drevenú a ţivú opicu. 

Premeny 

Zameranie: stimulácia pohybu, striedanie napätia a uvoľnenia  

Potreby: tamburínka s bubienkom 

My sa teraz zahráme hru, v ktorej sa budeme premieňať – keď sa ozve zvuk 

tamburínky (predvedieme), zmeníme sa na ţivé opice, a keď zaznie úder na 

bubon (predvedieme), zmeníme sa na drevené opice. 
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Postup: Účastníci hry sa pohybujú voľne v priestore. Pri zvuku bubna 

 napodobňujú chôdzu, poskoky, beh drevenej opice (pohyby môţe 

sprevádzať hudba –pochod), pri zvuku tamburínky sa zmenia na ţivé opice –  

skáču, lozia, behajú voľne v priestore (dynamická hudba). Tento postup 

niekoľkokrát zopakujeme, ukončíme v „drevenej podobe“.  

Túto hru hrala s deťmi a opicami aj drevená opica, ale nevydrţala dlho, po 

čase bola ustatá, sadla si pod veľký baobab a bola smutná. Deti prišli 

s nápadom, ako by mohla oţiť. 

Oţivenie tela   

Zameranie: (auto)masáţ tela, vnímanie tela, preciťovanie hraníc 

Postup: Začneme hlavou – jemným klopkaním končekmi prstov 

stimulujeme, energetizujeme – oţivíme, zobudíme „mozgovňu“ i tvár. 

Pokračujeme jednou a druhou rukou, hrudníkom, bruchom, zadkom 

a nohami. Telo môţeme aj vyšúchať, tým ho zahrejeme, rozprúdime krv. 

Nakoniec si telo vytľapkáme – zasa od hlavy po päty – aby sa definitívne 

prebudilo. 

Variácia: Vzájomné masírovanie členov skupiny.   

Postrehy: Je dobré nechať voľnosť v tom, či sa účastníci rozhodnú pre 

samostatné masírovanie alebo vzájomné – je to diagnosticky významné. 

Tak toto drevená opica vyskúšala a cítila sa oveľa ţivšie. Po chvíli sa však 

začala nervózne mrviť. Začal jej totiţ strašne brnieť chrbát. Tentoraz dostali 

nápad opice -  vyšúchať si chrbát o okolité stromy.  

Opica a strom 

Zameranie: masáţ chrbta,  kontakty, komunikácia, emócie 

Postup: Účastníci utvoria dvojice  – jeden predstavuje strom – rozkročí sa, 

zaujme pevný stoj; druhý je opica. „Opica“ sa začne chrbtom šúchať o strom 

– chrbát. Pritom sa krúti, vrtí, ide do drepu, predkláňa sa, obracia a pod., aby 

si vymasírovala celý chrbát. Po čase sa dvojice vymenia.  

Variácie: Dva stromy na jednu opicu, stromy sa chytia a sú pevnejšie. 

Baobab a opice. 

Postreh: Je dobré, ak sa hrá aj terapeut, aby deti videli, čo všetko sa dá a 

môţe. Pre deti je veľmi dôleţité, ţe aj ony môţu „poslúţiť“ rodičom. 
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Drevená opica sa po toľkom pohybe cítila taká ţivá, aţ dostala hlad. 

Upečieme si pizzu – kričali deti. A keďţe boli medzi opicami bola to pizza 

banánová. My si však môţeme upiecť aj inú. 

Pizza 

Zameranie: uvoľnenie, upokojenie, vymasírovanie chrbta, rozvoj vzťahov 

Postup: Deti si sadnú do pomerne tesného kruhu, všetky sa otočia doprava 

a upravia kruh tak, aby dočiahli na chrbát dieťaťa pred sebou. Vedúci hry je 

zapojený do hry, rozpráva – kuchár – a pritom ukazuje. Deti ho napodobňujú. 

Najprv si pripravíme veľký plech – ohraničenie obvodu chrbta prsami oboch 

rúk. Trochu ho vyčistíme, lebo tam vidíme nejaké špinky – hladenie - 

utieranie, škrabkanie – špinky, nakoniec vyšúchanie celého chrbta. Plech 

máme pripravený, odloţíme ho ( realizujeme ) a pripravíme si veľkú dosku – 

plochou dlane vymedzenie dosky. A  na dosku si nasypeme múku – jemný 

pohyb prstov – sype sa múka, pridáme mlieko s kváskom – ľahký pohyb 

prstov – liatie, trochu soli a oleja – klepkavý pohyb a vláčny pohyb... 

a začneme miesiť  –  hnetieme celý chrbát. Poriadne cesto vymiesime,  

párkrát cesto zguľkáme a zasa rozmiesime – realizujeme. Teraz cesto 

prikryjeme obrúskom a necháme ho kysnúť –  odloţíme ho nabok – 

realizujeme prikrytie, odloţenie. Cesto nám vykyslo, znovu si pripravíme 

plech, jemne ho pierkom natrieme olejom – natieranie colého chrbta 

prehýbajúcimi sa prstami rúk, hodíme cesto na plech – tľapnutie oboma 

dlaňami – a dobre ho roztľapkáme na tenko po celom plechu – roztláčanie 

dlaňami od stredu chrbta do strán. Natrieme kečupom – natierame 

a ukladáme všetko, na čo máme chuť – šunku – ukazovákmi robíme kolieska 

alebo štvorčeky, šampiňóny – vtláčame kolieska klobúčikov alebo 

polmesiačiky, čerstvé paradajky – menšie kolieska, papriku – prúţky, kto má 

rád aj rybičky – tvar ryby, môţeme dať kukuričku – klepkaním znázorňujeme 

sypanie kukuričných zrniek... Na záver posypeme strúhaným syrom – 

znázorníme, trošičku všetko pritlačíme – jemný tlak dlaňami – a dáme piecť. 

V rúre sa syr roztápa – hladenie chrbta – pretlak buble – prstami znázorníme, 

uţ to vonia, uţ je to hotové, vyberieme, ochutnáme – odštipkávame. A pizza je 

hotová, hurá, mňam – bubnujeme na chrbát, potom pohladkáme. 
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Úloha: Vymenujte ďalšie hry na rozvoj jemnej motoriky 
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9. Ergoterapia v ranom veku 

Vývinovo orientovaná ergoterapia (Monika Stupková) 

 

Ergoterapia predstavuje zamestnávanie s rehabilitačným a terapeutickým 

zámerom. Jej cieľmi sú: rozvíjanie, obnova, zlepšenie a kompenzácia 

ochorením alebo poškodením limitovaných funkcií, predchádzanie 

komplikáciám, podpora vývinu, zlepšovanie schopností a zručností, podpora 

samostatnosti, umoţnenie sebaaktualizácie a participácie v rámci 

individuálnych moţností (Horňáková, 2005). Ergoterapia je v kontexte 

liečebnej pedagogiky najuniverzálnejšou formou intervencie. Z nej sa 

postupne špecifikovali ostatné expresívne terapie.  

Včasnú intervenciu s vyuţitím ergoterapie je moţné vsadiť do obdobia 

pribliţne od jedného do šiestich rokov ţivota dieťaťa. Intervencia u 

mladšieho dieťaťa predstavuje najmä stimuláciu vnímania, vnímania polohy 

tela a jednotlivých jeho častí. Hlavnými úlohami ergoterapie v oblasti včasnej 

intervencie sú podpora samostatnosti, rozvíjanie kognitívnych schopností a 

motoriky. Realizuje sa u detí s ochoreniami pohybového aparátu, 

neurologickými, psychickými a somatickými ochoreniami. Indikovaná je u 

detí s problémami, akými sú napríklad: 

1. Poruchy svalového tonusu 

 hypotónia 

 hypertónia 

2. Poruchy koordinácie pohybov 

 poruchy laterality 

 problem v koordinácii oko-ruka 

 dyspraxia 

 nedostatočná diferenciácia pohybov jednotlivých častí tela 

3. Poruchy vnímania 

 nedostatočné vnímanie polohy vlastného tela 

 nedostatočná orientácia na vlastnom tele 

4. Poruchy pozornosti 
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Ako rizikové faktory (http://www.gezenguz.hu/az-alapitvany/mikor-

forduljon-hozzank)v jednotlivých obdobiach  vývinu sa hodnotí ak: 

- dieťa vo veku 1-3 roky 

 nedodrţiava hygienu v priebehu dňa ani po dosiahnutí  3. roku ţivota, 

 pohyby dieťaťa sú “neobratné”, pohyb nie je plynulý, dieťa nie je 

schopné hrať sa s malými predmetmi, 

 dieťa neskladá, nestavia z hračiek, neopakuje činnosti, 

 pozornosť udrţí iba niekoľko sekúnd, “prebehuje” z jednej činnosti 

do druhej, 

 neunaviteľne sa veľa pohybuje, nemá pocit strachu, ohrozenia, 

 

- dieťa vo veku 3-5 rokov: 

 nevie drţať ceruzu, nečmára, nekreslí, 

 nehrá sa symbolické hry, 

 

- dieťa vo veku 5-6 rokov: 

 nie je moţné udrţať jeho pozornosť dlhšie ako 5-10 minút, 

 nemá vyhranenú latelaritu, 

 má váţne poruchy reči, chudobnú slovnú zásobu, 

 pohyby má strnulé, sekané, bez plynulosti, 

 nepozná smery a nevie pomenovať tvary, 

 nevie rozlíšiť a pomenovať farby, 

 

http://www.gezenguz.hu/az-alapitvany/mikor-forduljon-hozzank
http://www.gezenguz.hu/az-alapitvany/mikor-forduljon-hozzank
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Samostatnosť a zodpovednosť sú základnými cieľmi vo výchove raného 

detstva. Dieťa postupne prechádza od úplnej závislosti a bezmocnosti k 

samostatnosti. 

Prvým krokom k samostatnosti je orientácia dieťaťa na svojom tele. Dieťa 

si uvedomuje svoje ústa, ruky, neskôr nohy a skúša ich moţnosti. Informácie 

o sebe získava predovšetkým hmatom. 

Druhým krokom je orientácia v bezprostrednom okolí. Dieťa postupne 

spoznáva, ţe veci okolo neho sa existujú alebo sa menia nezávisle od neho. 

Svoje okolie skúma, veci okolo seba sa učí pouţívať alebo ich odmieta. 

Aktívne sa zúčastňuje na ţivote vo svojom prostredí. 

Tretím krokom je uvedomenie si “tretej osoby” (iná osoba ako ja a ty). 

Dieťa komunikuje, víta známu tvár, spája spoznanú osobu s príjemnými 

alebo nepríjemnými situáciami (napr. bojí sa lekára), neskôr rozlišuje 

známych od neznámych, ostýcha sa, alebo sa bojí neznámych. 

Dosiahnutie samostatnosti je ohrozené, ak dieťa nemá moţnosť tieto kroky 

uskutočniť. Napríklad pri poruchách mozgu je narušené hmatové vnímanie a 

dieťa nemá moţnosť získať dostatočné informácie o svojom tele. 

Pre dosiahnutie samostatnosti je potrebné, aby sa dieťa naučilo spolupracovať 

a zameriavať svoju aktivitu. Kaţdé dieťa má tendenciu k aktivite. Ak je 

slabá, treba pomocou aktívnych chvíľ podporovať vytvorenie návyku byť 

aktívny – hrať sa, a tieto chvíle predlţovať. Schopnosť spolupracovať a byť 

aktívny sa naopak narušuje, ak je s dieťaťom manipulované, ak sa 

opatrovateľské úkony robia veľmi rýchlo, ak v interakcii s dieťaťom nie sú 

vyjadrované emócie alebo keď je dieťa oslabené a jeho spomalené, menej 

výrazné reakcie zostávajú bez povšimnutia. 

Narušenie schopnosti spolupracovať s dospelými zniţuje predpoklady 

dieťaťa pre učenie napodobňovaním. 

Ako rozvíjať samostatnosť? 

3. Dbať na vytvorenie predpokladov pre aktívne konanie a spoluprácu 

(uvedomenie si seba, orientácia v prostredí, prebúdzanie záujmu) 

4. Podporovať aktivitu dieťaťa 

 dať moţnosť pozorovať iných, 

 zamestnávať sa spoločne (Oy a Sagi), 
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 dať moţnosť voľby činnosti, zahájiť činnosť aj ju dokončiť s 

ohľadom na vlastné tempo, 

 nájsť priestor pre uplatnenie a dať moţnosť byť uţitočným. 

 

Prvým krokom ergoterapeuta je podľa Cettlovej (2007) hľadanie pôvodu 

odlišností dieťaťa. Ergoterapia pátra po príčinách, prečo má dieťa problém v 

beţnom ţivote, aké sú bariéry vo zvládaní beţných denných aktivít, ktoré 

jeho schopnosti sú narušené a obmedzené. Ergoterapeutická vývinová 

diagnostika podľa Cettlovej (2007) skúma senzomotorické a sociálne 

schopnosti dieťaťa. Strassmeier (2006, s.14) odporúča pri hľadaní príčin 

zlyhávania dieťaťa a pred zahájením intervencie klásť problémové otázky: 

 Na akej vývinovej úrovni sa dieťa nachádza? 

 Čo dokáţe a ako to robí? 

 Čo mu v tom bráni? 

 Aké skúsenosti uţ má? 

 V akom fyzickom stave je dieťa?  

 Aká je pohyblivosť, senzorika a spôsob myslenia dieťaťa? 

 Aké potreby a zvyklosti dieťa má? 

 Aké je jeho sociálne prostredie? 

 Aké sú aktuálne potreby rodičov, rodinného system? 

 Aké sú poţiadavky okolia na dieťa? 

Vo všeobecnosti je moţné okruhy a otázky zamerať na moţnosti, potreby 

dieťaťa a poţiadavky okolia na dieťa. Pri práci s dieťaťom je potrebné 

vychádzať s aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa, ciele stanoviť spoločne s 

dieťaťom a s rodičmi dieťaťa.  Terapeut ďalej sleduje motorické schopnosti 

dieťaťa (hrubá a jemná motorika, koordinácia oko-ruka, atď), schopnosť 

spracovať rôzne zmyslové podnety (rovnováha, vizuálny, auditívny a taktilný 

systém), schopnosť dieťaťa primerane reagovať na rôzne zmyslové podnety, 

schopnosť naplánovať svoje konanie, uskutočniť a úspešne dokončiť plán 

svojho konania, schopnosť zrealizovať vlastné predstavy a tieţ sociálne jeho 

zručnosti. 
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V rámci diagnostického procesu a následnej intervencie sa sledujú: 

sebaobsluţné činnosti, jemná motorika, hrubá motorika, jazykové prejavy a 

myslenie.  

 

Raný vek je charakteristický prienikom medzi samoobluţnými činnosťami, 

hrou a prácou, ktoré dieťa vykonáva za účelom učenia a zábavy. Nie je 

moţné a ani potrebné tieto princípy oddeliť. Práve naopak učenie a 

získavanie nových zručností v atmosfére dôvery, bezpečia a v kladnom 

emocionálnom rozpoloţení (s radosťou) prinášajú dieťaťaťu a jeho okoliu 

najväčší úţitok.  

Hrové zamestnania 

Najprirodzenejším spôsobom intervencie sú  hrové zamestnania. Ide v nich 

o rozvíjanie kompetencií dieťaťa v oblasti vnímania, pohybu a sociálneho 

správania. Moţeme hovoriť aj o podpore emocionálnej zloţky osobnosti, o 

vedení k samostatnosti a rozvíjaní schopnosti spolupráce u dieťaťa. Je 

vhodné vyuţívať kaţdodenné, beţné situácie a postupovať individuálne, s 

dôrazom na potreby konkrétneho dieťaťa. Pri hrových zamestnaniach ide o 

konanie v interakcii, v dialógu zameranom na sebavývin dieťaťa, podporu 

procesov poznávania a prispôsobovania sa okoliu. Postačujúcim 

predpokladom je: 

 moţnosť vzdať sa izolujúcich aktivít (stereotýpií), 

 aktívne sa snaţiť preţiť (jesť, vyhnúť sa bolesti, dať najavo 

spokojnosť…), 

 mať záujem o sociálne prostredie (záujem o spoluúčasť na dianí 

okolo seba, snaha o spoluprácu), 

 schopnosť aktívne reagovať na zmeny v prostredí. 

 

Vnímanie a pohyb tvoria jednotu. Činnosť je výsledkom integrácie vnemov a 

motorickej odpovede. Telo nie je iba nástroj na vykonanie pohybu, ale je aj 

výrazovým prostriedkom jednotlivca. Dieťa potrebuje pozitívne preţívať 

svoju aktivitu. Ak je mu to umoţnené a od okolia dostáva dostatok 

stimulujúcich a podporných podnetov, rozvíja sa jeho snaha byť aktívnym. 
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Tabuľka č.1 Účasť dieťaťa a dospelého na novej aktivite, porovnanie 

 Dospelý Dieťa 

1. Sprostredkovanie informácií 

pomocou predstáv a pojmov  

(myslenie) 

Aktívna spoluúčasť na dianí s 

priamym vkladom vôľovej 

činnosti  

(chcenie) 

2. Osobné, citové zaangaţovanie sa  

(cítenie) 

Citové zaangaţovanie sa, osobná 

spoluúčasť na aktivite, situáci  

(cítenie) 

3. Činnosť vôle  

(chcenie) 

Prebudenie záujmu, vznik 

predstáv a prvotných pojmov  

(myslenie) 

Zdroj: Schusterová, 2006 

 

Tabuľka poukazuje na dôleţitosť motivácie, názorného príkladu a potrebe 

spoluúčasti dieťaťa na novej činnosti. Dieťa podľa Schusterovej (2006) 

zapája myslenie do činnosti ako posledné, preto je vysvetľovanie a 

zdôvodňovanie na kognitívnej úrovni málo účinné. Aţ v rovine chcenia a 

cítenia je moţné dieťa aktivovať. Dôleţitý je názorný príklad a vtiahnutie 

dieťaťa do činnosti. Dieťa selektuje preň zaujímavé podnety, tie potom 

zjednodušuje, zoskupuje a osvojuje si pojmy. 

Všetky metódy osvojovania si novej činnosti by mali mať súčasti, ako sú: 

demonštrácia, verbálna nápoveda a vizuálna nápoveda. Nácvik novej činnosti 

by mal prebiehať striedavo: “raz ty, raz ja”. Terapeut predvedie činnosť s 

presnými pokynmi, dieťa sa snaţí úkon zopakovať. Ak sa mu nedarí, terapeut 

pomáha mu činnosť vykonať jemným nasmerovaním, prípadne vedením 

ruky. Pohyb ruky pomáha spresniť nasmerovanie ramena. Dieťa musí mať 

moţnosť konanie sledovať. Všetko, čo dokáţe, sa  mu musí prenechať. Nič sa 

nemá vykonať za neho (aby to bolo rýchlejšie), lebo stratí súvislosti. S 

narastajúcou zručnosťou dieťaťa, terapeut svoju pomoc  stále obmedzuje. 

Pri práci s dieťaťom sa podľa Strassmeiera (1996) majú striedať nasledovné 

formy: koncentrovaná, riadená práca s dieťaťom, uvoľnenie hrou a objavné 
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učenie. Práve pri problémoch s koncentráciou dieťaťa odporúča spomínaný 

autor prevahu objavného učenia. 

 

Dieťa potrebuje priestor na získavanie skúseností, tzv. pracovný priestor. 

Môţe to byť pracovný stôl prispôsobený výške dieťaťa alebo malá miestnosť 

s primeraným mnoţstvom podnetov. Medzi najčastejšie vyuţívané materiály 

a predmety patria napríklad:  kocky, skladačky, farbičky, modelovacie 

hmoty, rôzne prírodné materiály a pod.. Inšpiratívne sú predmety dennej 

potreby, ktoré pouţívajú rodičia. Môţe ísť o nefunkčný mobilný telefón, 

nepotrebné kľúče, lievik, sitko, pumpa, plastikové fľaša, zvonček z bicykla a 

iné. Bezpečnosť dieťaťa je pri manipulácii s predmetmi nutné zabezpečiť za 

kaţdých okolností. 

Do činnosti majú byť zapojené, pokiaľ je to moţné, všetky zmysly, aby boli 

vnemy čo najkomplexnejšie. Musia byť dostatočne intenzívne, aby ich mohlo 

rozpoznať. Pre trvácnosť naučeného je dôleţité opakovanie aţ do  

samostatného zvládnutia. Činnosť sa ale “nedriluje”, dieťa ju potrebuje pre 

seba objaviť.  

Činnosť dieťaťa má byť sprevádzaná hovoreným slovom s vyuţitím 

jednoduchých viet. Reč má byť pomalá, zrozumiteľná, jednotlivé predmety a 

činnosti sa pomenúvajú stálymi pomenovaniami. 

Pre osvojovanie si nových zručností podľa Pauliovej (1996) zohráva veľmi 

dôleţitú úlohu vzor rodičov, ich aktivita, záujmy a činorodosť. Autorka ďalej 

upozorňuje, ţe dieťa sa vyvíja cez vlastné aktivity, vnemy a emócie, s nimi 

spojené, preto je potrebné podporovať jeho samostatnú aktivitu. 

 

Kerrová (1997) popisuje moţnosti intervencie u detí so znevýhodneniami v 

jednotlivých vývinových obdobiach.  

0-4 mesiace (Kerrová, 1997) 

1. Časté nosenie dieťaťa na rukách, dotyky, masírovanie, hojdanie. 

Moţnosť poloţiť dieťa na rôzne povrchy (posteľ, deka, mäkká 

ovčia vlna…). Tieto aktivity podporujú podľa vnímanie a 

spoznávanie vlastného tela dieťaťa.  
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2. Stimulovanie pokoţky dieťaťa na jednotlivých častiach tela. 

Vyzlečenému dieťaťu treba umoţniť vnímať celým telom teplo, 

chlad, mäkkosť alebo tvrdosť rôznych predmetov a povrchov. 

3. Rozprávanie, spievanie, vydávanie rôznych sprievodných zvukov 

pri činnosti (buch, hú, brm-brm, hop). 

4. Poskytovanie  zrakových vnemom z rôznych polôh a z rôznych 

kútov miestnosti. 

5. Primeraná zmena zauţívaných postupov a rituálov (napríklad 

zmena miesta prebaľovania, umývania dieťaťa, striedavá 

starostlivosť aj ostatných členov rodiny…) 

Veku, problému dieťaťa a jeho unaviteľnosti sa prispôsobuje čas a 

mnoţstvo podnetov, ktoré sú mu ponúkané. 

4-8 mesiacov 

1. Ponúkanie hračiek z rôznych materiálov, bezpečné predmety dennej 

spotreby (napríklad téglik, lyţička, papierová rolka, plastová fľaša, 

balón, lopta) 

2. Ak upevníme dieťaťu na ruku alebo nohu napríklad farebnú stuţku, 

maličký zvonček,  pomôţe mu to  postupne si uvedomovať pohyb 

jednotlivých časti tela, vzbudí to jeho zvedavosť. 

3. Umoţnie dieťaťu vidieť pohyb iných objektov (napr. hračky, 

zvieratá), motivuje ho to k vlastnému aktívnemu pohybu. 

8-12 mesiacov 

1. Ponúkanie zloţitejších predmetov, ktoré sú bezpečné, dá sa s nimi 

manipulovať (napríklad stláčať, krútiť, presúvať…) a vydávajú 

zvuky. Predmety schovávať, zakrývať, hľadať odokrývať. Jednotlivé 

úkony, činnosti je potrebné komentovať. 

2. Poskytovanie dieťaťu dostatočného mnoţstva dotykov. 

3. Umoţnenie hrať sa na zemi a rozširovať priestor na hranie. 

Podobne Allenová, Marotzová (2002) navrhujú činnosti k stimulácii vývinu 

dieťaťa vo veku: 

1 rok  

1. Hranie sa s kockami, krúţkami a predmetmi, ktoré je moţné na seba 

postaviť, zasúvať, triediť. Vyuţívať krabice s otvormi, do ktorých je 
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moţné zastrkávať predmety (napríklad krabic alebo plastová nádoba 

s kolíkmi na bielizeň). Tieto hračky pomáhajú dieťaťu v koordinácii 

oko-ruka. 

2. Hry s vodou a vo vode. Dobrým miestom je vaňa alebo kuchynský 

dres. Hry prebiehajúp vţdy pod starostlivým dohľadom dospelej 

osoby. 

3. Vyuţívanie hračiek, ktoré je moţné ťahať, tlačiť, uviesť do pohybu 

volantom atď. Dobré je, ak tieto hračky sú aj zvukovými, vtedy je 

vnem dieťaťa komplexnejší. 

4. Hry s loptou (kotúľanie, hádzanie, kopanie). 

5. Maľovanie, kreslenie a veľký povrch (kriedou na chodník, farbou na 

veľký rozmer papiera), vyuţívanie modelovacej hmoty. 

6. Presýpanie alebo prekladanie kúskov molitanu do nádob rozličných 

veľkostí. 

7. Umoţniť dieťaťu samostatné jedenie, napríklad nakrájané kúsky 

chleba, syru, banánu, ktoré  môţe dieťa chytať prstami a vkladať  si 

do úst. 

8. Preliezanie, podliezanie alebo vyliezanie dieťaťa samostatne alebo s 

malou asistenciou dospelého za dodrţania bezpečnosti.  

 

2 roky 

1. Skladanie, prekladanie, vkladanie, stavanie a iné aktivity, ktoré 

posilnia koordináciu oko-ruka. Hry, pri ktorých  môţe dieťa 

predmety ťahať, tlačiť, napĺňať a vyprázdňovať. 

2. Vyuţívanie zmenšenín alebo napodobenín predmetov dennej 

spotreby, ktoré dieťa zapája do hry a učí sa s nimi správne 

manipulovať. Organizovanie hier z kaţdodenného ţivota, napríklad 

spoločné stolovanie, piknik, varenie, návšteva priateľov a iné. 

3. Poskytovanie dieťaťu moţnosť vykonávať činnosti spojené so 

starostlivosťou o seba domácnosť, napríklad zametanie, miešanie, 

vešanie bielizne. 

4. Spoločné spievanie pesničiek s doprevádzajúcimi gestami. 

5. Prechádzky do prírody. 
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6. Moţnosti sebavyjadrenia  napríklad pomocou fixiek, ceruziek, kried, 

farieb, prstových farieb, modelovacej hmoty, prírodného 

material.Vytváranie koláţí. Pouţívanie noţníc. 

7. Jednoduché oblečenie, ktoré umoţní dieťaťu čo najväčšiu 

samostatnosť pri obliekaní a vyzliekaní. 

8. Chodenie po schodoch namiesto výťahu. 

3 roky 

1. Vyuţívanie rôzneho prírodného materiálu. 

2. Ponuka výtvarných potrieb a modelovacích hmôt. 

3. Umoţnenie rozlišovanie a triedenie predmetov podľa farieb. 

4. Do krabice schované predmety môţe dieťa spoznávať na základe 

hmatu, taktieţ je moţné cvičiť pamäť dieťaťa vymenovaním 

schovaných predmetov. 

5. Umoţnenie dieťaťu prezliekať sa do rôznych kostýmov, prezliekať sa 

“za niekoho”. 

6. Uvedomovanie si vlastnej osoby, svojich hraníc. Hranie sa pred 

zrkadlom, otláčanei rúk a nôh v mäkkých materiáloch, namáčanie vo 

farbe a následné otláčanie na papier, obkreslovanie tela a končatín na 

veľký papier. 

 

 

4 -5 rokov 

1. Zapájanie dieťaťa do kaţdodenných prác predstavujúcich 

starostlivosť o domácnosť, pridelenie zvádnuteľných úloh a podpora 

v samostatnosti ich plnení, poskytuje dieťaťu príleţitosť pre 

naplnenie a pocit uţitočnosti. Ide napríklad o hygienu tela, ústnu 

hygienu, starostlivosť o svoj zovňajšok, starostlivosť o lôţko, 

starostlivosť o kvety, domáce zvieratá a pod.. 

2. Spoločná príprava jedla a stolovanie. 

3. Podpora dieťaťa v kreslení a maľovaní. 

4. Podporovanie samostatného rozhodovania dieťaťa (pokiaľ je to 

moţné v jedle, obliekaní, úprave najbliţšieho okolia). 
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5. Vytváranie situácií, kde mţe dieťa získavať sociálne zručnosti, 

napríklad v obchode alebo pri  kontakte so susedmi atď. 

 

Jedným s problémov, kde nachádza včasná intervencia formou ergoterapie 

široké uplatnenie je dypraxia (vývinová porucha koordinácie). Typický je 

deficit v plánovaní činnosti, v kontrole  a koordinácii motoriky a poruchy 

pozornosti. Včasné rozpoznanie tohto problému  a následná rehabilitácia, 

vedú k zmierneniu mnohých ťaţkostí, ktoré takéto dieťa čakajú v škole pri 

učení a pri sociálnom začlenení. Problémom býva, ţe sú hodnotené ako 

lenivé, neposlušné, nešikovné. Dospelých “hnevajú” lebo strácajú veci, 

chodia neskoro, nedokáţu si upratať izbu a nikdy nevedia, čo majú vlastne na 

domácu úlohu. K diagnostike dochádza príliš nekosro - pribliţne v 6. roku 

dieťaťa, keď začne navštevovať školu a jeho správanie a konanie je odlišné 

od rovesníkov. Medzi činnosti, ktoré deťom s dyspraxiou spôsobujú potiaţe 

patria  aj samoobsluţné činnosti. 

Kirbyová (2000) navrhuje praktické postupy, ako dieťaťu s dyspraxiou tieto 

kaţdodenné činnosti uľahčiť. 

Pri jedle je potrebné zabezpečiť dieťaťu stabilitu sedenia a  uvoľnenie rúk k 

jedeniu.  Príbor má byť v správnej veľkosti, s nešmykľavou úpravou. Tanier 

je moţné zaistiť proti zhodeniu podloţením (podloţka z priľnavého 

materiálu, hubka proti šmýkaniu a točeniu). Na pitie je moţné pouţiť pohárik 

so sosákom a dôleţité je aj to, aby hrnček nebol príliš plný. 

Obliekanie, vyzliekanie môţe dieťaťu spôsobovať problém, lebo nemá 

dostatočné zručností v jemnej motorike a tieţ v postupnosti obliekania. 

Zapínanie gombíkov je moţné trénovať napríklad na bábike, formou hry. 

Manipuláciu so zipsom uľahčí krúţok upevnený na beţec zipsu. Suchý zisps 

na topánkach uľahčí obúvanie. Farebné šnúrky, ktoré majú konce rôznych 

farieb, uľahčia nácvik zaväzovania. Ľahko rozpoznateľná predná a zadná 

časť oblečenia umoţní dieťaťu ľahšie správne sa obliecť. Pri problémoch 

dieťaťa s postupnosťou pomôţe porcesuálna schéma a tieţ pripravenie 

oblečenia podľa poradia, v akom si ho dieťa má obliecť. Dôleţité je aj jeho 

označenie (obrázok v predu). 
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Pouţívanie toalety bude pre dieťa menej náročné, ak sa v novom prostredí 

oboznámi s jej umiestnením alebo ak bude nosiť oblečenie, ktoré sa ľahko 

vyzlieka. Nácvik pouţívania toalety a následného umývania rúk uľahčí 

dieťaťu procesuálna schéma jednotlivých na seba nadväzujúcich úkonov. 

 

Pauliová (1996), ktorá  sa venuje eroterapii u detí s poruchamy vývinu, 

vnímania a motoriky, navrhuje praktické postupy a a aktivity zamerané  aj na 

zvýšenie svalového tonusu. Sú nimi napríklad: hojdanie v sede a v stoji, 

spoločné hojdanie viacerých detí, hojdanie na tyči, lezenie po umelých 

stenách, skákanie, skákanie na trampolíne, hádzanie ťaţších predmetov (napr. 

vrecko naplnené pieskom, medicimbal a iné), pohyb pomocou valca (valec 

predstavuje napr. auto), premiestňovanie sa pomocou vozíkov na koliečkach 

a iné. 

Táto autorka u detí so zníţeným svalovým tonusom neoporúča pozeranie 

televízie, pretoţe nečinnosť pred televízorom tlmí ich aktivitu. 

Venuje sa tieţ popore vnímania dieťaťa s hyperaktivitou. Odporúča 

nerušené prostredie pre hru dieťaťa, odstrániť rádio, televízor a hračky aj z 

blízkosti prebaľovacieho pultu. Taktieţ neoporúča veľké vzory na stenách. 

Navrhuje striedme pouţívanie farieb aj na oblečení dieťaťa a osoby, ktorá sa 

o dieťa stará. Dieťa, podľa spomínanej autorky, potrebuje dostatok telesného 

kontaktu, napríklad formou hojdania a nosenia. Masáţ levanduľovým olejom, 

smerujúca od srdca ku končatinám pôsobí na dieťa upokojujúco. 

Hračky odporúča ponúkať  v počete 3-4 a po dvoch dňoch ich obmieňať. 

Tým sa uspokojí  zvedavosť, aj potreba zmeny dieťaťa. Priveľa hračiek 

zhoršuje koncentráciu dieťaťa a dieťa reaguje podráţdene.Pravidelný denný 

reţim, rytmus dňa poskytuje dieťaťu bezpečie a umoţňuje mu orientovať sa v 

situáciách. Ak dieťa nefunkčne manipuluje s predmetmi, dospelý mu pomáha 

nájsť iné fromy manipulácie a hry. Deti  s hyperaktivitou mávajú zníţenú 

frustračnú toleranciu a je na dospelých, aby láskavým a citlivým prístupom 

pomáhali dieťaťu prekonávať prekáţky a nachádzať vlastné stratégie 

konania. 

Úlohy, činnosti s jasnou štruktúrou pomáhajú dieťaťu lepšie kontrolovať 

svoje správanie a lepšie sa koncentrovať. Striedanie uvoľnenia a napätia, 
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prechod od rýchleho tempa k pomalému,  pomáha dieťaťu stať sa 

vnímavejším a citlivejším k sebe aj k svojmu okoliu. 

Hojdanie (beţanie) so stopom (prerušením) a následná zmena smeru, 

predstavuje pre dieťa výzvu samého seba ovládať a brzdiť. Cez tieto zmeny 

impulzov sú stimulované zmyslové systémy, v terapii sa zlepšuje presnosť 

pohybov. 

 

Dieťa, ktoré je veľmi citlivé na dotyk, sa vyhýba blízkemu kontaktu s 

človekom. Spokojné je, keď je ponechané v kľude a nie je s ním hýbané. 

Nevie spracovávať  pocity spojené s vnímaním, reaguje na dotyk odmietavo, 

s predmetmi manipuluje krátko, to spôsobuje nedostatok hmatových stimulov 

a následné spomalenie vývinu. Dieťa má problém s uvedomovaním si hraníc 

vlastného tela a s moţnosťami pohybu. 

Jemnými dotykmi a maznaním získava takéto dieťa emocionálnu podporu a 

istotu. Pauliová (1996) odporúča dieťa s takýmto problémom nosiť, hojdať, 

jemne masírovať a hladkať rôznymi materiálmi. 

Cielenú stimuláciu predstavuje podľa spomínanej autorky podpora dieťaťa v 

pohybe kotúľaním sa, plazením, lezením. Odporúčaní je lezenie pod 

stoličkami, cez detský tunel, sedenie v kartónovej krabici. Stimuly získavané 

chodením po rôznych povrchoch (tráva, piesok, kamene) sú umocňované, ak 

je dieťa bosé a nahé. 

Nové pohybové zručnosti a prekonávať strach môţe dieťa pomocou 

napodňovania rovesníkov. Jasné pravidlá a prehľadné vzťahy v rodine 

predstavujú pre dieťa istotu, ktorá mu dodáva odvahu. 

Ergoterpia je u dieťaťa s veľkou citlivosťou na dotyk zameraná na stimuláciu 

zmyslového vnímania. Vyuţíva masáţe, masáţ s jemnou kefkou, jemné 

bodové stláčanie koţe, tieţ obväzovanie elastickými materiálmi.  

Pauliová (1996) odporúča pouţívanie prstových farieb a škrobového lepidla. 

Ďalej pouţívanie vozíkov s koliečkami na premiestňovanie, skákanie na 

trampoline alebo hojdanie. Všetky tieto aktivity umoţnia dieťaťu lepšie sa 

orientovať na svojom tele a vo svojom blízkom okolí. 
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Nie je moţné spracovať na tomto priestore širokú paletu problematiky detí a 

následnej včasnej intervencie formou ergoterapie.  Predkladaná časť môţe 

slúţiť ako inšpirácia a pomôcka pri procesuálnej diagnostike a veľmi 

individuálne pripravovanej intervencii. Na prácu terapeuta nadväzuje práca 

rodiča s dieťaťom v domácom prostredí. 

Ich spoločným úsilím je vyuţiť kapacitu a pripravenosť dieťaťa prekonávať 

prekáţky. Ide o to, ako upútať pozornosť dieťaťa a motivovať ho k aktivite, 

následne podporovať jeho flexibilitu v myslení a konaní. Odstránenie 

dysfunkčného konania, vyššia úspešnosť dieťaťa v konaní a zvýšené 

sebavedomie zvyšuje kvalitu jeho ţivota. 

10 Kniha - súčasť včasnej intervencie do troch rokov  (Barbora 

Kováčová) 

 

Pracovať s knihou od narodenia dieťaťa je vhodnou formou stimulácie, s 

ktorou rodič pokračuje aj v najbliţších rokoch ţivota dieťaťa (Bailet, 2010). 

Dieťa síce nebude rozumieť tomu čo rodič vykonáva (dieťa v tom čase 

skutočne nechápe čo rodič číta, môţe mu odpovedať, či zapojiť sa do 

rozhovoru vlastným spôsobom), alebo čo ho k tomu vedie.  Postupným 

napredovaním vo vlastnom vývine sa dieťa naučí chápať proces čítania a jeho 

zmysel. Autorka tvrdí (ibid.), ţe hlasným čítaním sa dieťa: učí komunikovať; 

učí sa pojmom  ako sú čísla, farby, tvary prostredníctvom príbehov a hry; učí 

sa počúvať; rozvíja si pamäť a  získava informácie o dianí okolo neho. Pri 

čítaní má dieťa moţnosť počuť z úst rodiča rozličné expresívne zvuky alebo 

emócie, ktoré podporujú jeho sociálny a emocionálny rozvoj.  Čítanie od 

raného veku rozhodne podporuje komunikačné zručnosti, slovnú zásobu, 

zlepšuje pamäť, koncentráciu, pozornosť a i.  

Milan, 10 mesiacov, problémy so spaním 

Milanko, pri ukladaní na spanie sa menil  na uzlíček nervov. Nepomáhala 

masáţ, pohoda, teplo. Kričal, plakal v postieľke, aj keď bol prebalený a 

nakŕmený. Uspávanie trvalo aj dve hodiny. Raz si manţelka sadla k 

postieľke, zobrala knihu o zvieratkách, čítala o troch mačiatkach (skutočne 
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som pochyboval, ţe to pomôţe. Podľa skúsenosti  som sa chystal na dlhú 

noc). Čítanie knihy začalo. Milanko sa postupne upokojil, driemal a nakoniec 

zaspal ... z čítania sa stal rituál pred spaním, Milanko si rýchlo zvykol, ţe 

kniţka o zvieratách sa objavuje vtedy, keď nastáva čas spánku.  

Komentár: Včasná identifikácia problému uţ pred tretím rokom dieťaťa 

môţe rodičovi pomôcť eliminovať problém. Stiefenhofer (2002, s.4) tvrdí, ţe 

v podstate platí to, čo v iných oblastiach, ţe deti sú rozdielne pokiaľ ide o 

spánok.  Preto aj kniha môţe byť jedným z prostriedkov ako pomôcť deťom 

raného veku pri ťaţkostiach so spánkom. Autor (ibid.) odporúča "zamotať" 

do rozprávky záţitky, ktoré dieťa zaţilo cez deň, alebo sa príbeh odohráva na 

mieste, ktoré dôverne pozná. Zvyčajne sto majú byť príbehy, ktoré pracujú s 

jednoduchými obrazmi a pomáhajú dieťaťu sa upokojiť a uvoľniť. 

10.1 Vymedzenie veku: Od kedy pracovať s knihou? 

Počúvanie príbehu pomáha dieťaťa sa rozvíjať od narodenia. Dieťa vníma 

matku, jej špecifický hlas, ktorý je dieťaťu najbliţší. Hlas, tón, melódia a 

rytmus slov pôsobí na dieťa utišujúco, či stimulujúco. Dieťa do troch 

mesiacov nemusí vedieť, čo ilustrácie znamenajú v knihách. Skôr ho zaujmú 

jasné farby a kontrastné vzory. V danom období má kniha predovšetkým 

relaxačno-poznávací účinok. Samotným počúvaním príbehu je u dieťa 

stimulovaná aj činnosť mozgu. Medzi štvrtým a šiestym mesiacom dieťa 

prejavuje väčší záujem o knihy - je to obdobie zmyslového (s)poznávania sa s 

knihou. Kniha začína byť prostriedkom k hre. Od pol roka ţivota dieťaťa 

vývinovo orientovaná biblioterapia poskytuje  rodine s dieťaťom, u ktorého 

je identifikované riziko vývinového zaostávania,  efektívne  stratégie vo 

vývine komunikačných a rečových schopností.  Medzi 6. a 12. mesiacom, 

dieťa začína chápať v knihe zobrazenia, ktorými sú znázornené predmety. 

Dieťa v danom období môţe preferovať konkrétne obrázky, príbehy alebo 

knihy. Môţe sa opakovane vracať k príbehu či k zobrazenému predmetu. 

Deti, ktoré sú rizikové majú väčšiu šancu dosiahnuť svoj potenciál od daného 

vekového obdobia, a tak sa vyhnúť problémom v neskoršom veku, ak im je 

včas poskytnutá primeraná pomoc.  
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10.2 Míľniky pri práci s knihou 

Prostredníctvom práce s knihou má rodič príleţitosť odovzdať dieťaťu 

skúsenosti, záţitky a predstavy, ktoré podporujú optimálny vývin dieťaťa. 

Dieťa počas činnosti s knihou je výskumníkom, samé ukáţe dospelému, čo 

ho v knihe zaujíma, alebo je pre neho bezpredmetné (Kováčová, 2005).   

Samotný proces čítania (hra s knihou, pozn.) je výborným prostriedkom vo 

vytváraní a formovaní vzťahu rodič a dieťa. Tým, ţe rodič stimuluje dieťa 

prostredníctvom knihy podporuje záujem o čítanie, o knihy, čo sa odzrkadlí 

v budúcnosti  ako súčasť pozitívneho postoja ku knihám.  

 

10.2.1 Dieťa zmyslami poznáva knihy (do 12 mesiacov) 

Prvou fázou čítania rodiča s dieťaťom je senzomotorické poznávanie 

(chuťovo-vizuálno-hmatové). Ešte predtým, ako má taká kniha vyzerať je 

nutné skonštatovať, ţe kniha má dieťa v prvom rade zaujať. Kniha sa má 

páčiť dieťaťu! Ak ju však dieťa odmieta, príčiny sú rôzne, rodič má jeho 

odmietanie prijať bez toho, aby sa ho snaţil presvedčiť o kvalite knihy. 

Vhodnosť, resp. prijateľnosť knihy má rodič posudzovať z viacerých hľadísk. 

Prvým hľadiskom je obsah, tematické zameranie knihy. Témy, ktoré sú 

znázornené v knihe majú byť dieťaťu známe  Druhým hľadiskom je 

spracovanie témy sprostredkované dieťaťu formou obrazového materiálu - 

ilustrácií, obrázkov, kresieb a pod.  Nevhodné obrázky, ich zloţitosť, 

nevhodnosť (čo sa týka veku a vývinu dieťaťa) môţe na dieťa pôsobiť 

frustrujúco. Otec kúpil synovi gumenú knihu o dinosauroch, so zvukovým 

ozvučením, tzv. zvuky dinosaurov. Otec malého Alexa bol z nej nadšený, tešil 

sa ako ju bude so synom čítať. Farebné spracovanie, nápaditosť dinosaurov 

a tematická nevhodnosť knihy spôsobili, ţe 5-mesačné dieťa sa knihy bálo. 

Svoj strach prejavoval Alex plačom. ... Knihu nakoniec dostal chlapec od 

susedov, ktorý mal 7 rokov. Aţ vtedy sa dostalo kniţke patričného ocenenia. 

Tretím kritériom je vzhľad a forma knihy. Zvyčajne ide o leporelá, menšie 

knihy v pevnej väzbe, či knihy, ktoré sú spojením nízkeho počtu listov. 

Vzhľad knihy musí byť prispôsobený individuálnym poţiadavkám a 
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potrebám dieťaťa. Štvrtým kritériom pri výbere knihy je kvalita 

spracovania. Kniha má byť z vhodného a odolného materiálu. Môţe byť z 

textilu, pogumovaná, ľahko uchopiteľné, odolná »nástrahám« spoznávania sa 

s knihou.  Piatym kritériom je obsahová úroveň knihy, ktorá zohľadňuje 

vývinovú úroveň reči a porozumenia dieťaťa. Kniha uţ od raného veku 

podporuje reč - jej vývin, osvojovanie si nových slov, vytváranie prvých viet. 

Zároveň sa zlepšuje porozumenie reči dieťaťa. Zvyčajne je aj obrazový 

materiál doplnený zvukmi, piesňami či krátkymi básňami. 

Od 8.-9. mesiaca dieťa spoločne s rodičom objavuje a spoznáva knihy. 

Vhodná a príťaţlivá kniha, s dostatočne veľkými a rôznofarebným 

obrazovým materiálom, ktorý je základom pre prácu s dieťaťom. Ak kniha 

zaujme, spoločné čítanie môţe začať. Kniha, napr. leporelo vydrţí silnejší 

úchop a menej koordinovanú manipuláciu s knihou. Témy, ktoré sú 

znázornené v leporele, knihe majú byť dieťaťu známe. Prvé knihy sú  

väčšinou bez textu. Existujú uţ aj tzv. interaktívne knihy, s odporúčaním  

pre deti od 4. mesiacov. Ich zaujímavé farebné, zvukové a hmatové 

spracovanie je obľúbeným artiklom v detských rukách a ústach.   

Pre rodičov odporúčame:   

 Priestor pre spoznanie knihy: Nechajte dieťa pohrať sa s knihou – 

búchať, prevracať strany, chytať, hádzať – jednoducho povedané preskúmať 

ju ako celok. Proces spoznávania knihy dieťaťom  je neodmysliteľnou 

súčasťou prvých kontaktov s knihou ako takou. 

 Pomenovanie čitateľa: Nezabudnite, ţe na začiatku kaţdého čítania 

s dieťaťom je vhodné verbalizovať s kým idete čítať, resp. povedať meno 

dieťaťa. Teraz ideme čítať: ja, mamina a ty, Zuzanka.  so Zuzankou čítať túto 

peknú knihu. Pomenovávanie činnosti, mien alebo spomenutie iných pojmov 

rozširuje pasívnu slovnú zásobu dieťaťa.  Je to potrebné kvôli definovaniu 

a rozlíšeniu činnosti.  

 Priestor pre spoločnú prácu s knihou: Rodič zabezpečí priestor, v 

ktorom sa dieťa cíti pohodlne, nie je vyrušované v činnosti a má moţnosť sa 

koncentrovať.  Tým, ţe rodič zabezpečí priestor nesmie zabudnúť na 
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podmienky, ktoré (ne)priamo ovplyvňujú koncentráciu pozornosti dieťaťa 

napr. keď rodič s dieťaťom číta, druhý nemôţe vysávať, prípadne mixovať; 

taktieţ čítanie pri otvorenom okne, odkiaľ počuť zvuky a hluk  nie sú 

vhodnými pre koncentráciu dieťaťa.  

 Konkrétna práca s obrazovým materiálom: V začiatkoch práce s 

knihou rodič verbalizuje celý dej príp. izolovaný obrazový materiál, napr. 

Pozri (ukáţe prstom na obrázok) to je mačička (nahlas pomenuje) a 

zopakujte pojem dieťaťu. Rodič číta ďalej: Kde je mačička ? Aha  - tu je 

(spoločne s prstom dieťaťa ju nájdu). Ako robí mačička?, pri viacnásobnom 

opakovaní dieťa postupne samé nájde a je schopné ukázať konkrétne zviera, 

osobu, predmet s napodobnením zvuku. zvieratko, rozprávkovú postavičku 

alebo predmet a napodobní zvuk, ktorý vydáva. Prekladanie stránok, 

otváranie knihy a listovanie v nej sa u dieťaťa rozvíja jemná motorika a 

zlepšuje sa  koordinácia s predmetom, ktorým je v danom prípade kniha. 

Dieťa v danom období zistí, ţe ilustrácie v knihe sú otočené. Tým, ţe 

uvádzanú skutočnosť dokáţe zistiť sú u dieťaťa podporované kognitívne 

schopnosti. 

 

10.2.2 Dieťa a rodič, rovnocenní partneri pri "čítaní"  (do 15. mesiaca) 

Deti sa učia z kníh vtedy, keď sú aktívne zapojení. Z toho dôvodu má byť 

dieťa pri "čítaní" kníh aktívnym partnerom svojich rodičov. Dialogická 

metóda, je tou, ktorá (na)pomáha deťom zapojiť sa do príbehu, ktorý im rodič 

číta. Dieťaťu je poskytovaná moţnosť vstupovať do príbehu, a tým sa 

stimulujú jeho naratívne schopnosti.  Od 12. do 15. mesiaca je vhodné 

podporovať dieťa, aby čo najčastejšie pristupovalo ku knihám. V danom 

období sú knihy pestrejšie, s väčším výberom obrazového materiálu (tip 

knihy: Môj prvý obrázkový slovník, príp. knihy so širším tematickým 

okruhom - Zvieratá na dvore, V kuchyni a i.) doplnené o krátke rozprávky a 

príbehy.  

Pre rodičov odporúčame:   
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 Rozlišujte pri čítaní začiatok a koniec knihy, poobzerajte si ju spoločne 

a nezabudnite svoje konanie nahlas opísať. 

 Čítajte dieťaťu nahlas, zároveň prstom ukazujte „čítaný“ text, báseň. 

 Vyuţívajte svoj hlas na rozlišovanie charakteru postáv. Napríklad 

piskľavý hlas ako malá myš, mohutné prskanie ako kocúr, frflanie ako hladný 

medveď, a pod. (rodič má  rozprávaním vedieť dieťa zaujať). 

 Čítajte dieťaťu viackrát denne, vytvorte si rituál s kniţkou (stačí prečítať 

jednu stránku). 

 Čítajte skôr  kratšie úseky, ale častejšie (dlhé čítanie dieťa unavuje). 

 Odkladajte knihu na rovnaké miesto, tak aby ju dieťa mohlo vidieť alebo 

ukázať, keď bude chcieť čítať. 

 Ak neviete nájsť knihu (zabudli ste ju doma, u starých rodičov alebo ste 

na výlete), skúste improvizovať. Pomôţte si! Zoberte menší formát podobný 

knihe, ktorú hľadáte napr. broţúru, leták, návod na pouţitie a začnite s 

dieťaťom improvizovane čítať. 

Majko, 1,5 roka, s hyperaktívnym správaním, ľahko unaviteľný, plačlivý  

Majko išiel na dovolenku do Chorvátska so starými rodičmi.  Majkova matka 

pri balení zabudla vloţiť knihu a hračku - zajka, ktoré boli prostriedkami na 

upokojenie, pri trucovaní či zlosti. Zmeny v správaní sa prejavili pri odchode 

otca od rodiny, ktorému predchádzali časté hádky a vzájomné fyzické útoky 

manţelov. Matka bola emocionálne labilná. Majko jej nepokoj a zármutok 

preţíval agresívnymi prejavmi, ktoré boli povaţované za obranné 

mechanizmy za chýbajúceho otca v rodine. Zabudnutá kniha a zajko v 

zahraničí chýbali. Majko ich stratu prejavil agresívnym konaním - hodil sa 

na podlahu, plakal, tĺkol rukami o koberec, miestami si búchal hlavu o stenu. 

Odmietal ísť von, odmietal jedlo, nechcel sa prezliecť. Doţadovanie knihy s 

rozprávkami o zajkovi nebolo moţné nahradiť ţiadnymi inými aktivitami. 

Nakoniec stará mama vytiahla z kufra knihu (návod na obsluhu mobilného 

telefónu, pozn.). Začala Majkovi čítať o nových zajkových dobrodruţstvách. 
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Kresby, resp. schematické náčrty telefónu z rozličných strán, stará mama 

prispôsobovala obsahu. Majko počúval, improvizované čítanie bolo 

zaujímavé a poučné.  

 

10.2.3 Kniha na spoločné čítanie (do 2 rokov) 

Kniha prispieva k rozvoju a vzájomných vzťahov medzi rodičmi a dieťaťom. 

Rozvíja fantáziu, koncentráciu pozornosti, slovnú zásobu a zároveň zlepšuje 

komunikáciu dieťaťa.  

Cez hru dieťa vníma, ţe kniha obsahuje obrázky a malé „chrobáčiky“ 

(písmená, pozn.), ktoré sú všetky v očiach dieťaťa vzhľadovo rovnaké. 

Vďaka vývinovému pokroku dieťa rozumie, ţe písmená sa čítajú a obrázky 

sú na pozeranie. Danú skutočnosť si rodič uvedomí vtedy, keď dieťa samé 

počas hry  prezerá obrázky v knihe a následne príde za ním s poţiadavkou 

čítať písmená.   

Obrázkové knihy pre deti od jedného roka obsahujú len ilustrácie, iné okrem 

ilustrácií majú aj text. Text v knihách je obmedzený na minimum, ktorý je 

skôr opisný a rytmický. Ilustrácie sú zvyčajne jasné (farby, lesk), aby zaujali 

detskú pozornosť. Spočiatku sú deti fascinované pestrými farbami a tvarmi, 

aţ neskôr vnímajú konkrétne predmety. Od 15. do 18. mesiacov pri hre s 

knihou rodič číta dieťaťu knihy s jednoduchým obsahom doplneným 

obrázkami. Napríklad: Vtáčik Čip sa milé deti, objaví, kde slnko svieti. 

Vystupuje z vajíčka, na tenučkých noţičkách. Pri častom opakovaní textu, 

dokáţe dieťa ukazovať obrázky v kontexte s čítaním rodiča. Knihy pre deti 

do 18. mesiacov majú viac stimulovať verbálny prejav. Ide o tematické 

zobrazenia činností a vzťahov, ktoré sú deťom blízke napr. v kúpeľni 

(spojitosť s kúpaním), v kuchyni (spojitosť s raňajkovaním a obedovaním). 

Čítať knihu je moţné aj v prostredí, v ktorom je potrebné dieťa zabaviť 

(návšteva lekára, presun autobusom k starým rodičom a i.). V danom období 

uţ dieťa chápe, ţe ničiť knihy, tzn. trhať, kresliť do nich, trhať sa nesmie. 

Agresívne prejavy voči veciam, konkr. knihe môţe mať rôzne príčiny, preto 
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je dôleţité, aby rodič pozoroval dieťa pri hre a zistil, čo je príčinou trhania či 

ničenia knihy. 

Pre rodičov odporúčame: 

 Posaďte svoje dieťa čo najbliţšie k sebe, pritúľte si ho, poláskajte, 

pohladkajte. 

 Striedajte čítanie básničky so spievaním textov, vyuţite rýmovačky, krátke 

básničky  a hádanky s obrázkovým riešením. 

 Vymyslite a pomenujte postavu, zviera prípadne vec, ktoré má meno (môţete 

pouţiť aj meno vlastného dieťatka).  

 Naučte deti šetriť si knihy pri vyberaní a odkladaní do poličiek. Dieťa, tým 

získava pracovné návyky a zmysel pre zodpovednosť. 

 Naučte deti primerane k ich veku, ţe knihy sa nesmú poškodzovať nešetrnou 

manipuláciou (hádzaním, búchaním, trhaním, oblievaním).  

Od 18. do 24. mesiacov môţe rodič tvoriť a opakovať slová, krátke vety, 

ktoré vznikli pri čítaní. S dieťaťom je vhodné sa o obrázkov čo najviac 

rozprávať. Rodič dieťaťu poskytuje  priestor pre ukazovanie, pomenovanie 

osôb, predmetov a vzťahov. Taktieţ sa vytvára priestor pre vytváranie otázok 

typu Ako sa volá?  Kde býva? Kto je tam? Kde je? Hovorte spočiatku o 

obrázku, ktorý uţ pozná a postupne pridávajte ďalšie nové. Táto hra je hrou 

bez konca, tým ţe nenásilne precvičujete pracovnú výdrţ a koncentráciu 

pozornosti pri činnosti.  

Pre rodičov odporúčame: 

 dajte príleţitosť dieťaťu pracovať z rozličnými letákmi, katalógmi a 

ponukovými listami, noviny sú nevhodné (otieranie farby). Ponúknite ich 

dieťaťu k dispozícií, aby spoznávalo aj iné zobrazenie predmetu, ktorý pozná 

z kníh.  

 vystrihnite rôzne obrázky z detských časopisov, ktoré sa dieťaťu páčia. 

Spoločne ich nalepte do zošita – vytvorte mu vlastnú obrázkovú knihu, 

v ktorej môţe samé ukazovať a pomenovať nalepené obrázky. Do knihy mu 
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môţete aj dokresľovať rozličné obrázky. Motivujte dieťa, aby čítalo s Vami 

svoju kniţku – Ukáţ ktoré zvieratko ide na návštevu? Kde je teta? Čo robí 

zajko? 

 Zahrajte sa hru, pomáhajte si s otázkami : Čo vidíš na obrázku ukáţ! Ako sa 

volá toto? Čo robí mňau- mňau, hav-hav? Pohľadaj, kde je kravička?  Kde 

sedí vtáčik?    

 

10.3 Samostatnosť dieťaťa pri čítaní  

Od dvoch rokov čítanie kníh prispieva k rozvíjaniu slovnej zásoby, 

predstavivosti a fantázie. Čítanie rozprávok pomáha dieťaťu podporovať 

pozornosť a sústredenie sa pri zámernej činnosti. Kniha je prostriedkom 

komunikácie v poznaní okolitého sveta. Častokrát si rodič neuvedomí, ţe 

kniha je v jeho rukách jednoduchým a pritom efektívnym nástrojom na 

podporu optimálneho vývinu dieťaťa. V elementárnych činnostiach s 

knihou ako napr. otvorením a zatvorením knihy, listovaním a prezeraním 

stránok, čítaním textu či obrázkov, sú obaja - dieťa aj rodič aktívnymi 

čitateľmi. Rodič svojou rečou, hrou s dieťaťom, citlivým a pozorným 

prístupom počas kaţdodenných beţných činností posúva hru s knihou (príp.  

časopisom, novinami) na úroveň ţiadanej a obľúbenej hry z pohľadu 

vnímania dieťaťa.  

Emil, 2 a pol roka, problémy v komunikácii 

Emil komunikuje výlučne len s matkou. Ostatným členom rodiny odpovedá 

pohybmi hlavou - na znak (ne)súhlasu. V súčasnosti navštevujú logopéda 

špecializujúceho sa na včasné poradenstvo. Matka začína s Emilom pracovať 

prostredníctvom knihy podľa odporúčaní logopéda...Emil, poď ideme sa 

hrať, kričí matka na syna z druhej izby. Po niekoľkých minútach sa vo 

dverách detskej izby objaví váţny chlapček. V rukách drţí knihu s tvrdými 

doskami s pestrofarebným obalom. Matka prikývne, zoberie knihu od 

syna, usmeje sa. Doniesol si voňavú kniţku? Matka počká na odpoveď. 

Chlapec prikývne na znak súhlasu.  Ideme čítať dobre? Hej! odpovedá 
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Emilko a sadá si k matke. Otvorením knihy sa pred Emilom vynára svet 

podnetov. Prvá dvojstrana, mimochodom červená, ponúka obom  pohľad na 

paletu obrázkov, napr. srdce, čiţmy, lienka, kamión, stavebnica a i. Emil má 

moţnosť čítať obrázky, ktoré sú doplnené rozličnou kvalitou materiálov. 

Striedajú sa mäkké, tvrdé a hladké povrchy, na ktoré Emil verbálne reaguje 

svojím "ha, ma, to, ka". Jeho reakcie matka podporí prikývnutím 

(potvrdením) a pomenovaním konkrétneho obrázku. Áno to je kamión. Pozri 

tu má kolesá. Kaaa, zopakuje Emil. Matka pokračuje v komunikácii ďalej, 

Emilko to je srdiečko, skús ono vonia (obaja sa sklonia nad stránku so 

srdcom, ktoré skutočne vonia, pozn.).  Teraz Emil zistil, ţe keď dá nos k ta 

(srdcu, pozn.), tak to vonia. Napodobní pohyb po matke, aj úsmev, ktorým 

Emilova matka ocení krásu vône srdca ... 

 

10.3.1 Rozprávky o zvieratách 

Pre deti od dvoch rokov sa odporúčajú rozprávky o zvieratkách, alebo 

rozprávky, v ktorých sú hlavní hrdinovia zvieratá. Zvieratá sú deťom 

najbliţšie, moţno aj   preto, ţe vţdy ţili s človekom v tesnom spojení. 

Človek sa s nimi priatelil, delil sa o svoj príbytok a oni sa mu odvďačovali 

svojou vernosťou a obetavosťou. Zvierací hrdinovia môţu v rozprávkach  

vystupovať  :  

 vo svojej pôvodnej zvieracej podobe;  

 alebo v podobe zakliatej rozprávkovej ľudskej bytosti. Premena človeka na 

zviera poukazuje na prevahu konkrétnej vlastnosti; začarovanie človeka do 

zvieraťa je zväčša reverzným procesom. 

Domáce zvieratá, pes a mačka (kocúr) sa v rozprávkach premieňajú na 

hrdinov s ľudskými spôsobmi konania a správania sa. Pes je stráţcom 

a poradcom, ktorý ochraňuje ľudské príbytky (jeho rola je totoţná s realitou). 

Kocúr vystupuje ako tvor bystrý, prefíkaný a maškrtný, ktorý prekonáva 

prekáţky a svojím dôvtipom sa stáva ľudskému hrdinovi rovnocenným 

partnerom. Kocúr môţe byť častokrát aj súčasťou dedičstva pre najmladšieho 
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syna. Divé zvieratá, medveď a vlk znázorňujú nebezpečenstvo, silu 

v typickej kombinácii s líškou. Medveď je premenou princa, či kráľoviča. 

Vlk je symbolom ohrozenia a úskočnosti (Červená čiapočka). 

 V rozprávkach sa  okrem iných zvierat často vyskytuje ţaba, ktorá  je 

v prenesenom význame slova „zvieracou“ nevestou, pri bozku sa premieňa na 

princeznú. Had je nebezpečným zvieraťom, ktoré má zbraň - jedovatý jazyk. 

Havran je poslom zlých správ a holubica poslom dobrých správ. Ich 

rozdielne posolstvo je  zdôraznené aj opačnou farbou peria. Ryba je 

symbolom ţivota, kto ju uloví tomu splní priania. Premieňa sa, prípadne je 

nečakaným pomocníkom pri ťaţkých úlohách.  

Deti si všímajú fakt, ţe v rozprávke malé zviera (jeţ) prevýši odvahou 

veľkých a silných protivníkov (vlk, medveď). Nezáujem o zviera. Riziko 

nezáujmu zo strany detí o  rozprávky so zvieratkami je minimálne.   

Pre rodičov odporúčame: 

 Čítajte pre dieťa známu rozprávku iným spôsobom ako doteraz . Nech 

dieťa dopĺňa chýbajúce slová – Jedno prasiatko ţilo v ..... domčeku, druhé 

prasiatko ţilo v ..... domčeku a tretie prasiatko ţilo v .....domčeku.  

 Pomáhajte dieťaťu pri práci s knihou  obrázkami, veďte ho k odpovedi, 

pracujte s knihou tak, aby sa dieťatko vedelo orientovať.  

 Pokúste si rozprávku nakresliť. Napríklad O medovníkovom domčeku – 

domček, Marienka, Janko, košík, jeţibaba, perník celý a odhryznutý. Podľa 

deja rozprávky spájajte spolu s dieťaťom  jednotlivé obrázky medzi sebou ... 

Janko a Marienka išli do lesa a zbierajú jahody do košíka. Uvideli domček, 

na ktorom boli perníky (celé) a Janko jeden ochutnal. Z domčeka vyšla 

jeţibaba...    

 Porovnávajte, v čom sa jednotlivé zvieratá zhodujú, v čom sa odlišujú. 

Ako príklad porovnajte vy dve zvieratká nech dieťa počuje vaše 

porovnávanie, a aţ potom nech dieťa skúsi samé prípadne s vašou pomocou 

....kravička a kozička majú chvost, štyri nohy, koza má bradu a kravička ju 

nemá,... 
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 Kaţdá rozprávka je zaloţená na princípoch dobra a zla, ktoré býva 

väčšinou potrestané. Vysvetlite dieťaťu, čo v rozprávke je dobré a čo zlé, 

svoje rozprávanie potvrďte a obrázkami v knihe.  

 

Zhrnutie 

Napriek tomu, ţe dieťa do troch rokov "nečíta" (samozrejme, výnimky 

existujú, pozn.) získava v danom období dôleţitý vzťah ku knihe, k čítaniu 

ako takému.  Obrázkové knihy sú vstupnou bránou do sveta reálnych a 

fantazijných príbehov. Pri práci s dieťaťom raného veku podľa Kate (2010) 

existuje niekoľko zásad, ktoré je odporúča dodrţiavať, sú to:  

 Kniha je výbornou investíciou pre rozvoj dieťaťa.  

Kniha má byť súčasťou rodinného ţivota. Dieťa sa prostredníctvom kníh učí 

hodnotám. kaţdý deň.  

 Čítanie ako rituál. 

Čítanie ako proces upevňuje vzťah medzi dieťaťom a rodičom. Konkrétny 

čas, priestor na čítanie umoţňuje rodičovi vytvoriť rituál pre prácu s knihou. 

Kniha nemusí byť prečítaná celá. Niekedy stačí konkrétny úryvok príp. 

niekoľko zvukov ku konkrétnemu zobrazeniu zvieraťa.  

 Kaţdé čítanie pre dieťa začína hlasným čítaním.   

Význam hlasného čítania sa nemá podceňovať. Počúvanie s porozumením 

predchádza čítaniu s porozumením. Dieťa vníma tón hlasu, emocionálne 

sfarbenie, ktoré príbehu poskytuje určitú dramatickosť.  

 Dôleţitý je výber príbehov na čítanie.  

Pri výbere je dôleţité zohľadňovať zaujímavosť a vhodnosť príbehu. Môţu to 

byť príbehy imaginárne alebo reálne. Príbehy, ktoré sa dajú dramaticky 

stvárniť stimulujú predstavivosť a fantáziu dieťaťa. Dokonca príbehy, v 

ktorých sa hovorí o detských problémov napr. keď sa dieťa bojí; keď nemôţe 

zaspať; keď je dieťa plačlivé či agresívne sú vhodnými pre modelovanie 
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neţiaducich prejavov v správaní dieťaťa. Príbeh má mať jednoduchú 

štruktúru a pointu, na ktorých dieťa pochopí prebiehajúci dej. 

 Čítanie knihy rozvíja naratívne schopnosti dieťaťa. 

Tým, ţe rodič dieťaťu číta príbehy, podporuje rozvoj rozprávačských 

(naratívnych) schopností. U dieťaťa sa postupne vyvíja schopnosť 

štrukturovať príbeh do tzv. oporných bodov (začína sa odpoveďami na 

otázky), ktoré pouţíva aj v dramatických hrách. 
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