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O AUTOROCH
Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. (1968, Bratislava) vyučoval na všetkých stupňoch
vzdelávania od materskej školy, cez základnú školu, strednú školu a dlhoročne vyučuje na
univerzite. Má vyše tridsaťročnú učiteľskú prax. Je absolvent Filozofickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako
učiteľ a vedec presadzuje názor, že didaktika nie je len náukou o procese výučby, ale najmä
je o nápadoch, čo možno s výučbou a vo výučbe urobiť spoločne s jej subjektmi. Vyučovať
iných považuje za umenie, vedu, komunikáciu a inšpiráciu. Ako školiteľ vedie záverečné
práce na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia; doteraz odviedol 124 záverečných
prác. Je činný i v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov, kde predsedá atestačnej komisii na
vykonanie I. a II. atestácie. Je členom vedeckej rady časopisu Pedagogická revue, Ad Alta,
redakčného kruhu časopisu Psychológia a patopsychológia dieťaťa a členom odborových
komisií pre doktorandské štúdium v odbore pedagogika PdF UK v Prahe a PdF UPOL v
Olomouci, PdF UCM v Madride a členom vedeckej rady Výskumného ústavu detskej
psychológie a patopsychológie v Bratislave. Je garantom študijného programu (študijný
program Učiteľstvo akademických predmetov – Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii) a
spolugarantom doktorandského programu (Predškolská a elementárna pedagogika).
Garantoval tiež študijný program (Učiteľstvo predprimárneho vzdelávania). Absolvoval
mnohé zahraničné stáže, bol tiež hosťujúcim profesorom. Vykonáva rozmanitú recenznú a
expertíznu činnosť. Posudzuje výskumné projekty rôznych grantových schém, aktívne sa
(spolu)podieľa na výskumných projektoch: 1. KEGA 070UK-4/2016 The Concept of Early
Childhood Education. MŠVVaŠ SR – hlavný riešiteľ projektu 2016 – 2018 – Tvorba
edukačného programu pre rané vzdelávanie. 2. OPV-2009/1.2./01-SORO Digitalizácia
TnUAD – Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov (v
súlade so zmluvou o NFP a vykonávanie pozície 4.1.106. expert pre spracovanie metodiky
– didaktický koncept). 2013 – riešiteľ – elektronické vzdelávanie vo vysokoškolskom
vzdelávaní. 3. Medzinárodný projekt Multimédiá vo výučbe – The Multimedia in The
Learning ad Teaching Process č. 2010203, MŠVVaŠ SR a Ministarstva Prosvete Republike
Srbije – vedúci projektu. 2012 – hlavný riešiteľ – digitalizácia procesu výučby v
regionálnom školstve dolnozemských Slovákov. 4. Má profesijné skúsenosti z účasti na
multilaterálnych projektoch v rámci EÚ (Project Comenius) ako napr. Natur und Technik in
frühen Bildungsprozessen s hlavným riešiteľom na Vysokej škole pedagogickej v
Ludwigsburgu (Pädagogische Hochschule in Ludwigsburg, Deutschland). Má bohatú
publikačnú činnosť a eviduje množstvo ohlasov na ňu. Je autorom množstva publikácií,
medzi ktorými má prvenstvo vysokoškolská učebnica Základy kvalitatívnej metodológie.
Keď interpretované významy znamenajú viac ako vysoké čísla (2016). Je spoluautorom
učebnice Žiak, učiteľ a výučba – všeobecná didaktika pre študentov učiteľstva (2017, v
spoluautorstve s Dr. Renátou Tóthovou, PhD. a Mgr. Štefániou Ferkovou, PhD.),
spoluautorom učebného textu Proces výučby a digitálne technológie (2012, v
spoluautorstve s Dr. Evou Severini, PhD. a Mgr. Michalom Rehúšom, PhD.) a vedeckej
monografie Dieťa/žiak/študent – učivo – učiteľ, didaktický alebo bermudský trojuholník?
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(2008). Ďalšími hodnotnými publikáciami monografického typu sú The educational
research focused on the development of mobile technologies in education (2018, v
spoluautorstve s doc. Dr. Jánom Gunčagom, PhD. a doc. Dr. Lillou Koreňovou, PhD.,
registrované v indexovanej databáze Scopus), Výučba a kvalitatívny výskum – akčný
výskum v didaktickej realite (2018, v spoluautorstve s Dr. Evou Severini, PhD.), či Premiéry,
reprízy a omyly na križovatkách alebo stratégie výchovy v súčasnej rodine (2018, v
spoluautorstve s Dr. Martinou Tománkovou). Zaujímavosťou je i učebnica pre stredné
odborné školy, ktorá vyšla po viac ako 30 ročnej absencii učebníc pedagogiky s názvom
Pedagogika pre I. ročník stredných odborných škôl (2001, v spoluautorstve s Dr. Soňou
Kikušovou, CSc.). Jeho prioritou je kvalitatívna metodológia, všeobecná didaktika,
odborová didaktika pedagogiky a srdcovou záležitosťou sú najmä témy edukácie
najmladších detí.
„Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. patrí vďaka jeho potenciálu, profesionálnym kvalitám a
ľudskej stránke osobnosti, ktorú preukazuje v práci s kolegami a študentmi, medzi
významné osobnosti Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave. Na základe toho mu bol udelený Pamätný list
rektorom Univerzity Komenského pri príležitosti Dňa študentstva za vysokú úroveň vedenia
kurzov a jeho pedagogické spôsobilosti, ktoré si rozvíjal počas svojej tridsaťročnej
učiteľskej praxe. Menovaný vyučoval na všetkých stupňoch vzdelávania od materskej,
základnej a strednej školy a jeho pedagogické skúsenosti sa tak odzrkadľujú v excelentnej
výučbe na vysokej škole, ako aj v jeho vedení záverečných prác, ktoré bývajú ocenené
rektorom UK v Bratislave i dekankou PdF UK v Bratislave“ (Bratislava, 19. november 2018).
Mgr. Miriam Adamková, PhD.
Magisterské štúdium anglického jazyka a prírodopisu a doktorandské štúdium v odbore
pedagogika absolvovala na PdF UK v Bratislave. Pôsobila na rôznych pracovných pozíciách,
najmä v oblasti jazykového vzdelávania v štátnom aj súkromnom sektore. Pôsobila v
oblasti vzdelávania detí aj dospelých. Pôsobila tiež ako výskumný pracovník na Ústave
pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka
materskej školy a lektorka anglického jazyka pre deti v predškolskom veku. Profesijne sa
orientuje na zlepšovanie kvality výchovného a vzdelávacieho procesu, rozvoj
komunikatívnych kompetencií a emocionálnej inteligencie.
Mgr. Ivan Čavojský, PhD.
Absolvoval štúdium učiteľstva pedagogiky a výchovy k občianstvu na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave, doktorandské štúdium na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od vyštudovania až po súčasnosť pôsobí v pozícii
tajomníka katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave.
Profesijne sa orientuje na pedagogické disciplíny ako pedagogika voľného času, školské
kluby detí a aj etickej výchove. Je autorom vedeckých a odborných článkov publikovaných
doma a v zahraničí.
Doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.
Je docentkou v odbore pedagogická psychológia. Od roku 1979 pracovala s deťmi,
mládežou a dospelými v rôznych typoch zariadení s trvalou i ambulantnou formou
starostlivosti. Ako certifikovaná psychoterapeutka pôsobí v Terapeutickom centre, s. r. o.,
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ktoré sa špecializuje najmä na partnerské vzťahy a rodinu. Zároveň pracuje na Univerzite
Komenského v Bratislave, na Pedagogickej fakulte, Katedre pedagogiky a sociálnej
pedagogiky. Hlavný predmet jej záujmu tvoria otázky rodinnej výchovy a poradenstva pre
rodičov, ako aj oblasť psychológie, poradenstva a psychoterapie. Je autorkou a
spoluautorkou mnohých publikácií, k posledným patria monografie Rodinná terapia v praxi
(2014) a Nové výzvy v psychológii (2017).
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
Pracuje na Katedre psychológie a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, kde prednáša vývinovú, poradenskú, pedagogickú a školskú
psychológiu a psychológiu pre učiteľov. Odborne sa venuje problematike rozvoja rečových
kompetencií u detí z monolingválneho a bilingválneho prostredia a efektívneho
vzdelávania detí. Vedie školenia metódy naratívneho formátu pre učiteľov cudzích jazykov
pre deti vo veku od 0 do 10 rokov.
PhDr. Jana Koláčková, PhD.
Vyštudovala odbor: Predškolská pedagogika/Špeciálna pedagogika – učiteľstvo pre
špeciálne školy, špecializácia: Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne
oslabených. Rigoróznu skúšku absolvovala v odbore Špeciálna pedagogika a doktorandské
štúdium v odbore Predškolská a elementárna pedagogika na Pedagogickej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave. Je absolventkou Strednej zdravotníckej školy v
Banskej Bystrici odbor: Všeobecná sestra. Pracovne pôsobila ako zdravotná sestra na
internom oddelení, ako špeciálny pedagóg na Klinike detskej psychiatrie, v Detskom
domove, v Domove sociálnych služieb pre deti a rehabilitačnom stredisku, v Krízovom
stredisku a v Liečebno – výchovnom sanatóriu. Pracovala aj na Ústredí práce, sociálnych
vecí a rodiny, tiež ako učiteľka materskej školy a v Združení na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogiky a sociálnej
pedagogiky. Orientuje sa na inkluzívnu edukáciu, socializáciu osôb so zdravotným
znevýhodnením, rodinnú výchovu v rodinách s osobou so zdravotným znevýhodnením,
problematiku porúch správania a učenia sa u detí.
PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD.
Vyštudovala na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave,
učiteľský smer v odbore telesná výchova –jazyk ruský, a na Filozofickej fakulte UK v BA –
jazyk španielsky. Dizertačnú skúšku absolvovala v odbore Rehabilitácia telesným cvičením
na Fakulte tělesnej výchovy a sportu Univerzity Karlovej v Prahe. Doktorandské štúdium
ukončila na FTVŠ UK Bratislava v odbore Športová humanistika. Vo svojom odbore
pôsobila na základnej škole v Pezinku a strednej škole Strojníckej v Košiciach, na Univerzite
Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte, na Univerzite Veterinárneho lekárstva a farmácie,
v Košiciach. Prax vysokoškolského učiteľa absolvovala aj na Právnickej fakulte UK v
Bratislave. Na Pedagogickej fakulte pôsobila na Katedre športovej edukológie, na Katedre
špeciálnej pedagogiky. Súčasne pôsobí na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky
UK BA ako vysokoškolský učiteľ, fakultou stanovených špecializáciách. V danom obore má
44 ročnú prax. Na rôznych stupňoch vzdelávania. Vo svojej publikačnej činnosti sa venuje
telesnej výchove so zameraním na pohybové aktivity vysokoškolskej mládeže, na rozvoj
pohybových schopností detí v predprimárnom a primárnom vzdelávaní pomocou
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pohybových a športových hier. Bola školiteľom 35 diplomových prác a 21 bakalárskych
prác. Bola spoluriešiteľom grantovej úlohy na FTVŠ UK BA v odbore športová humanistika
VEGA 1/0685/08 Humanologické výskumy zvyšovania kvality života spoločnosti a človeka
prostredníctvom športu, a na Katedre špeciálnej pedagogiky PdF UK BA bola
spoluriešiteľkou v grante KEGA: 033UK-4/2014 Podpora inovácií vytvárania inkluzívneho
prostredia vo vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným znevýhodnením
princíp, ciele, metódy, nástroje, podmienky. Súčasne participuje na projekte Kega 070UK4/2016 – 2018. Zúčastnila sa na Jazykových kurzoch v Moskve a Madride.
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.
Absolvovala štúdium predprimárnej a primárnej pedagogiky na PdF UK v Bratislave,
doktorandské štúdium na Katedre výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave. Pôsobila v pozícii
učiteľa detí i dospelých, metodičky pre materské školy a výskumnej pracovníčky v Ústave
pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent
na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave. Profesijne sa
orientuje na výskum učiteľových stratégií v predprimárnom a primárnom vzdelávaní pri
rozvíjaní grafomotoriky v kresbe i písme a na výtvarnú edukáciu v predprimárnom a
primárnom vzdelávaní. Je autorkou vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a
v zahraničí a spoluautorkou monografie Teoreticko-výskumná paradigma grafomotoriky v
materskej škole.
Mgr. Denis Líška, PhD.
Pôsobí ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
od roku 2016 (Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní).
Študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor biológia v
špecializácii rastlinná fyziológia rozšírený o doplňujúce pedagogické štúdium. V
bakalárskom aj magisterskom štúdiu zabezpečuje výučbu predmetov vývinová biológia
človeka, prírodovedné praktiká, predprimárne a primárne prírodovedné vzdelávanie. Vo
svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na aplikáciu vedeckých poznatkov z
oblasti prírodných vied do didaktického systému tak, aby boli čo najlepšie uchopené
učiteľom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese predprimárneho a primárneho
vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je zatraktívniť a zefektívniť výučbu prírodovedných
predmetov.
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
Absolvent štúdia pedagogiky a histórie na FiF UK v Bratislave, doktorandské štúdium
absolvoval na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie FiF UK v Bratislave. V súčasnosti
pôsobí ako odborný asistent na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v
Bratislave. Profesijne sa orientuje na problematiku rodových štúdií a sociológie detstva. Je
autorom vedeckých a odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí.
Mgr. Peter Ostradický
Absolvoval štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s učiteľstvom
pedagogiky. V súčasnosti je študentom doktorandského študijného programu predškolská
a elementárna pedagogika na PdF UK v Bratislave. Vedecko-výskumne a učiteľsky činný je
v rámci Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave
a na Gymnáziu Hubeného v Bratislave ako učiteľ anglického jazyka. Ako doktorand sa
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orientuje na oblasť všeobecnej didaktiky a výskum individuálnej koncepcie učiteľa a v
rámci svojej dizertačnej práce rieši problematiku vplyvu individuálnej koncepcie učiteľa na
autonómnosť žiaka vo výučbe. V oblasti predprimárnej a primárnej pedagogiky sa
orientuje na vzťah učiteľ – dieťa a fenomén autonómnosti.
Mgr. Miroslava Pirháčová Lapšanská, PhD.
Absolventka Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Pôsobila ako odborná
asistentka na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie PF PU v
Prešove, taktiež ako vedecko-výskumná pracovníčka v Centre výskumu pedagogiky Ústavu
pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka Základnej
školy v Bratislave. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje všeobecno-didaktickým
problémom, pregraduálnej príprave učiteľov v smere rozvoja ich tvorivej osobnosti a
pedagogickej komunikácii na predprimárnom a primárnom stupni vzdelávania. Je
(spolu)autorkou odborných článkov publikovaných doma a v zahraničí a spoluautorkou
vysokoškolských učebníc.
PaedDr. Eva Severini, PhD.
Absolventka Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Pôsobila ako vedecko-výskumný
zamestnanec v Centre výskumu predprimárnej a primárnej pedagogiky Ústavu
pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná
asistentka na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave. Zaoberá
sa prednostne kvalitatívnou metodológiou. Profiluje sa prevažne v oblasti pedagogiky so
zameraním na predprimárne vzdelávanie. Realizáciou akčných výskumov skúma
problematiku didaktickej reality v súčasnosti, najmä koncept aktívneho učenia sa, a
interaktívnosť učenia sa a vyučovania v procese výučby. Pôsobí ako metodička
pedagogickej praxe na Katedre predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave.
Má bohatú (spolu)autorskú publikačnú činnosť a eviduje množstvo ohlasov na ňu. Je
spoluautorkou učebného textu Proces výučby a digitálne technológie (2012) a
spoluautorkou monografií Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní (2018),
Výučba a kvalitatívny výskum – Akčný výskum v didaktickej realite (2018).
PaedDr. Martina Tománková
Absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na
riešenie otázok výchovy dieťaťa v súčasnej rodine.Je doktorandkou na Pedagogickej
fakulte UK v Bratislave v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Aktuálne pôsobí
na základnej škole v Bratislave – Ružinove. Má viacročné profesijné skúsenosti s
inštitucionálnym vychovávaním detí raného veku.
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ÚVOD
Obsah monografie je členený do hlavných kapitol a podkapitol. Koncepčne zasahuje
všetky oblasti, ktoré boli výskumne identifikované v rámci projektu. V monografii sú
kapitoly (so svojimi subkaptolami), ktoré zohľadňujú metodologický aspekt, vývinovovýchovný aspekt, výchovno-metodický aspekt, učebno-rozvojový aspekt a preventívnovýchovný aspekt rozpracovania témy.
Vychovávanie detí najmladšej generácie predstavuje kultúrne a spoločensky zaväzujúcu
a zodpovednú činnosť v súvislosti so samotnými deťmi i so spoločnosťou dospelých. Autori
vedeckej monografie zdôrazňujú potrebu vzdelaných, erudovaných profesionálov, ktorí
túto činnosť majú zabezpečovať. Títo profesionáli vychovávajú deti v tej najzraniteľnejšej
etape ich vývinu, čo ich zaväzuje vykonávať túto činnosť s erudovanou obozretnosťou a
istotou opory vo vedeckom poznaní. Deti najmladšej generácie treba z pohľadu vedeckého
poznania vychovávať tak, aby sa rozvíjali v intenciách svojich rozvojatvorných potenciálov
a v súlade s procesmi a obsahmi enkulturácie. Vychovávateľ (pedagóg, opatrovateľ, učiteľ)
má zosobňovať odborníka na otázky vychovávania a starostlivosti o deti najmladšej
generácie a vedecká monografia má ašpiráciu byť mu základným zdrojom prislúchajúceho
vedeckého poznania.
Vedecká monografia s názvom Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku –
Tvorba výchovného programu sa skladá z tematických oblastí naviazaných na základné
témy. Zásadnými oblasťami sú dieťa, vývin dieťaťa, rodová identita dieťaťa, vychovávanie,
výchovné hodnoty a hra vo výchove. Ďalšou tematickou oblasťou sú témy vzťahujúce sa ku
komunikácii, komunikácii s dieťaťom, komunikácii v rodine a k výchovnému vplyvu
rodičov. Inou tematickou oblasťou sú témy ako biológia dieťaťa, hygiena, telesný a
pohybový vývin dieťaťa. Do monografie je zaradená tematika vzťahujúca sa ku koncepcii
rámcového výchovného programu vychovávania v definovaní východísk jeho tvorby, a tiež
k metodologickému rozvinutiu skúmania nosnej tematiky vychovávania detí rodičmi a
vychovávateľmi (opatrovateľmi). Oblasť získavania relevantných dát z terénu je
interpretačným rozvrstvením témy a tvorí koncepčné zázemie vedeckej monografie.
Účelom monografie je oboznámiť čitateľa s príslušným vedeckým poznaním, aby bol na
jeho základe spôsobilý koncipovať výchovný program a projektovať vlastnú výchovnú
činnosť vychovávateľa. Monografia (ako monotematické dielo) má ambíciu tohto účelu
tým, ako je koncipovaný jej obsah, ale i tým, akým štýlom je písaná. Autori vedeckej
monografie zvolili vedecký štýl, ale tento štýl uspôsobili do naratívnej formy písania.
Autori sú si vedomí skutočnosti, že čitateľom monografie môže byť rodič, profesionálny
pedagóg, opatrovateľ ašpirujúci na získanie pedagogického vzdelania; vlastne ktokoľvek,
kto sa zaujíma o vychovávanie a starostlivosť o deti najmladšej generácie. Monografia je
využiteľná predovšetkým na vzdelávanie v oblasti vychovávania detí najmladšej generácie,
ale rovnako môže doplniť už získané poznanie práve o koncepciu, ktorú uprednostnili jej
autori. Autori zároveň veria, že sa im podarilo úspešne vyplniť medzeru v literatúre tejto
tematiky. Citát J. A. Komenského, že chyby prvej výchovy nás sprevádzajú celý život, je
výzvou na to, aby sa im aktívnou výchovnou činnosťou predchádzalo. Vedecká monografia
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je jednou z možností predchádzania chybám. Vzhľadom na blízkosť prelínajúcich sa
tematických oblastí, sa identické informácie môžu nachádzať na viacerých miestach.
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ABSTRAKT
O MONOGRAFII – CIELE MONOGRAFIE
Vedecká monografia je výstupom Projektu KEGA č. 070UK-4/2016 Koncept ranej
edukácie detí (The Concept of Early Childhood Education) a predstavuje publikáciu, ktorá
svojím zameraním a obsahom vyplní medzeru v tomto type literatúry. Dlhoročná absencia
takejto literatúry spôsobuje rozkol medzi laickým a erudovaným chápaním a realizovaním
výchovnej praxe. Tento rozkol z pohľadu autorov monografie je nežiaduci a touto
monografiou autori chcú predísť neodbornému vedeniu procesu vychovávania a
starostlivosti o deti raného veku. Vychovávanie je spoločensky a kultúrne zaväzujúca
činnosť a deťom raného veku treba poskytovať kvalifikovanú starostlivosť, aby sa
nezanedbali rozvojatvorné potenciály a možnosti vychovávaných detí. Monografia je
zložená z rôznych tematických okruhov obsahujúcich stanoviská odborníkov. Jednotlivé
tematické okruhy monografie boli vybrané na základe nevyhnutných potrieb vzdelávania
vychovávateľov detí raného veku a preferencie aktuálnych tém. Výber tematických
okruhov predznačil najmä uskutočnený viacročný výskum (celkovo išlo o desať rokov
skúmnia, pričom tri roky skúmania sú rámcované projektom KEGA) kvalitatívneho
charakteru, ktorým sa identifikovali nielen témy, ale i problémy späté s aktuálnym stavom
výchovnej praxe. Výskum umožnil odhaliť rôzne úrovne výchovnej praxe, najmä však
skutočnosť, že výchovná prax potrebuje byť podporená pedagogickou vedou. Čím možno
chápať skutočnosť, že sa rodičia, ale i inštitucionálni vychovávatelia dožadujú odbornej
opory v pedagogických vedách. Výskum obsiahol rodičov, vychovávateľov (opatrovateľov)
a deti. Výskumnými nástrojmi boli diskusná skupina (focus group), naratívne,
fenomenografické a diskurzívne interview, priame i nepriame, ale i neparticipatívne i
participatívne pozorovanie. Získal sa masívny výskumný materiál, ktorý bol podrobený
analyzovaniu. Monografia je preto kvalifikovanou odpoveďou na viaceré otázky. Motív
(potreby) vzniku monografie je konceptualizovaný v konštrukcii cieľa.
Cieľ monografie Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku – Tvorba
výchovného programu je: Zvýznamniť proces vychovávania zdôraznením jeho
pedagogického rozmeru a podporiť výchovnú prax zariadení v odvolávaní sa na
erudovanosť poskytovania výchovnej starostlivosti deťom. Tento cieľ je rozvrstvený v
nasledovných podcieľoch:
• Prezentovať koncept vychovávanie detí raného veku z pohľadu pedagogickej a
psychologickej teórie a výchovnej praxe.
• Prezentovať koncept dieťa raného veku.
• Prezentovať koncept vychovávateľ.
• Prezentovať koncept rodič-vychovávateľ.
• Prezentovať výsledky uskutočneného výskumu.
Monografia je nielen zdrojom základných informácií, ale aj obsahovo solídnym základom
na tvorbu vlastného výchovného programu. Čitateľ bude zároveň informovaný o
jedinečnosti a špecifikách pedagogického uvažovania.
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ABSTRACT
ABOUT THE MONOGRAPH – THE OBJECTIVES OF THE MONOGRAPH
The scientific monograph is the output of Project KEGA no. 070UK-4/2016 The Concept
of Early Childhood Education and it is a publication that will fill in the gap in this type of
literature with its focus and content. The long absence of such literature causes a gap
between laic and erudite understanding and the realization of educational practice. This
discrepancy is undesirable from the point of view of the authors of the monograph, and
the authors want to avoid the unprofessional leadership of the process of raising and
caring for children of early age. Educating is a socially and culturally binding activity, and
qualified custody of early age children needs to be provided to ensure that developmental
potential and the opportunities for raised children are not neglected. The monograph is
composed of a variety of thematic areas containing expert opinions. The individual
thematic areas of the monograph were selected on the basis of urgency for the needs of
early childhood educators and the preferences of topics that are current. The selection of
thematic areas was mainly preceded by a multi-annual research of a qualitative type,
identifying not only the themes but also the problems related to the actual state of the
educational practice. Research revealed different levels of educational practice, especially
the fact that educational practice needs to be supported by a pedagogical science.
Research included parents, educators (carers) and children. The monograph is therefore a
qualified answer to several questions.
Objective of the monograph Educating and custody of children up to three years age Creating an educational program is: To highlight the process of education by emphasizing
its pedagogical dimension and to support the educational practice of facilities in relying on
the erudition to provide childcare to children. This goal is stratified in the following subsections:
• Present the concept of educating children of early age from the point of view of
pedagogical and psychological theory and educational practice.
• Present the concept of an early age child.
• Present the concept of educator.
• Present the parent-educator concept.
• Present the results of the realized research.
The monograph is not only a source of basic information, but its content forms a solid
foundation for the creation of its own educational program. The reader will also be
informed about the uniqueness and specifics of pedagogical reasoning.
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1 REALIZÁCIA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU
Martina Tománková
Výskumný problém a ciele výskumu1
V súčasnosti sa na Slovensku systematicky
vedecky nevenuje pozornosť výchove dieťaťa
v ranom veku. Podobne je to taktiež v
zahraničí. Výskumných štúdií zameraných
na výchovu dieťaťa raného veku je málo. Sú
zatienené výskumom detí predškolského a
elementárneho veku, ale otázky výchovy
batoliat a dojčiat sú riešené len zriedka. Na
Slovensku je málo štátnych inštitúcií
zameraných na výchovu detí raného veku.
Uskutočňuje sa v zariadeniach do tretieho
roku veku dieťaťa. Vychádzajúc z dobovo
podmienených domácich a inšpiratívnych
zahraničných programov a v súlade so
sociokultúrnymi podmienkami súčasného
sveta sa raná výchova ukazuje potrebnou
nielen pre rozvoj dieťaťa v rýchlo meniacich
sa podmienkach, ale aj pre rodičov, ktorí sa
rýchlo prinavracajú do výkonu svojej
profesie, a i pre slabú orientovanosť rodičov
v
otázkach
systematickej
podpory
výchovných potrieb svojho dieťaťa. Rodičia
v dobe prudkého informačného rozmachu
majú tiež problém s výberom rodičovských
výchovných stratégií, pričom absentuje
pedagogické
poradenstvo
vrátane
výchovných programov pre deti. Súčasná
spoločnosť dospelých kladie nároky na
aktívny a významný život v spoločnosti, ale
otázkam výchovy detí raného veku
neprikladá primeranú pozornosť a vážnosť.

Hlavný cieľ výskumu
Konceptualizovať výchovu dieťaťa raného
veku v zariadeniach starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa.
Naším zámerom je: 1) Identifikovať
výchovné aspekty inštitucionalizovanej
starostlivosti poskytovanej v zariadeniach
starostlivosti o deti do tretieho roku veku
dieťaťa. 2) Predložiť a analyzovať podstatu
subjektívnych výpovedí opatrovateľov2 a
odborníkov zaoberajúcich sa výchovou
dieťaťa raného veku v spojitosti so
stanoveným výskumným problémom. 3)
Konceptualizovať
metodicko-obsahovú
formu vychovávania detí raného veku na
základe identifikovania výchovných otázok a
výchovných potrieb zvážených z pohľadu
opatrovateľov, rodičov a odborníkov
zaoberajúcich sa výchovou detí raného
veku.
• Výskum má spoločenský charakter:
zasahuje do oblasti, ktorá má široké
zastúpenie, ale venuje sa jej
nedostatočná pozornosť zo strany
vedy.
• Uplatňujeme výskum ako základný
nástroj rozvíjania vedy.
• Uplatňujeme
kvalitatívnu
metodológiu, ktorá je žiaduca pri
skúmaní subjektov a ich humánnych
aktivít.
Výskumné otázky vymedzujeme
nasledovne:
• Aké sú špecifiká výchovy detí
raného veku v rodine a v

1

Téme sa výskumne venujeme cielene desať rokov,
sedem rokov intenzívnejšie a masívnejšie a tri ostatné
roky náš výskum pokrýva grantová schéma KEGA č.
070UK-4/2016 Koncept ranej edukácie detí – The
Concept of Early Childhood Education (hlavný riešiteľ
doc. Dr. Dušan Kostrub, PhD. so svojim riešiteľským
tímom).

2

V našej kapitole budeme používať pojem
opatrovateľ, tak ako je určený legislatívou MPSVaR
Slovenskej republiky.

17

VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

zariadeniach starostlivosti o deti do
tretieho roku veku dieťaťa?
• Aké sú pozitíva, negatíva súčasnej
výchovy v zariadeniach starostlivosti
o deti do tretieho roku veku
dieťaťa?
• Aké konštrukty výchovy detí raného
veku možno identifikovať na
základe mentálnych a sociálnych
reprezentácií
rodičov,
opatrovateľov
a
ostatných
odborníkov
zaoberajúcich
sa
výchovou detí raného veku?
Ako výskumný nástroj riešenia nášho
výskumu vzhľadom na výskumný problém
sme sa rozhodli uplatniť focus group.

Straková), zástupkyne ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny, zamestnankyňa
červeného kríža – organizuje kurz pre
opatrovateľov detí vo veku do tretieho roku
veku
dieťaťa,
účastníčky
kurzu
opatrovateľov
detí,
zástupkyňa
pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie, rodičia detí, riaditeľ,
zástupkyňa riaditeľa a opatrovateľky
zariadenia starostlivosti o deti do tretieho
roku veku dieťaťa na Robotníckej ulici v
Bratislave.
Náš výskum v zariadeniach pre deti
raného veku sme realizovali v čase
poobedného odpočinku detí a v materských
centrách v popoludňajších hodinách.
Terénom na realizáciu našich diskusných
skupín v každom zariadení bola jedna z
herní.
Miestnosť
sme
pripravili
podľa
materiálnych a technických možností
každého
zariadenia.
Sedenie
sme
usporiadali do kruhu a plagáty rozmiestnili
na viditeľne miesto, pripravili sme malé
občerstvenie.
Zrealizovali sme 4 diskusné skupiny s
opatrovateľkami detí, 4 diskusné skupiny s
rodičmi detí a jednu s odborníkmi
zaoberajúcimi rôznymi oblasťami výchovy
dieťaťa ranného veku
Diskusné skupiny sa uskutočnili v štyroch
fázach [1]:
Prvá fáza – úvod: Rolu výskumníkov a
organizátorov projektu sme vymenili za rolu
moderátorov diskusnej skupiny. V krátkosti
sme sa predstavili a vysvetlili sme
subjektom, o čo ide. Ubezpečili sme ich o
spôsobe ochrany dôverných informácií.
Následne sme im rozdali ceruzky a čisté
menovky. Vyzvali sme ich, aby si na ne
najprv napísali svoje krstné meno alebo
prezývku, ktorou ich ostatné subjekty môžu
oslovovať. Následne sa predstavili a v
krátkosti nám o sebe niečo povedali.

Vstup do výskumu realizácia skúmania
Cieľovou skupinou nášho výskumného
projektu boli rodičia, opatrovatelia v
zariadeniach starostlivosti o deti do tretieho
roku veku dieťaťa a odborníci zaoberajúci sa
výchovou dieťaťa raného veku a rodičia
detí. Výskumný terén predstavovali štátne
zariadenia starostlivosti o deti do tretieho
roku veku dieťa a materské centrá v
Bratislave. Podarilo sa nám zrealizovať
výskum v 4 zariadeniach starostlivosti o deti
do tretieho roku veku dieťaťa v Bratislave
na: Robotníckej 11, Tbiliskej 2, Čajkovského
2, Holého 9 a v materských centrách Macko
v Dúbravke a Klbko v Karlovej Vsi. Na konci
výskumného projektu sa nám podarilo
zrealizovať seminár (tvorivú dielňu) v
priestoroch zariadenia starostlivosti o deti
do tretieho roku veku dieťaťa na
Robotníckej ulici v Bratislave. Prezentovali
sme niektoré výsledky našich zistení. Z
výsledkov výskumu vzišli aj otázky – priestor
na diskusiu zúčastnených subjektov.
Účastníkmi boli: odborníci Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského (Dušan
Kostrub, Martina Tománková, Eva Severini,
Eva Csandová, Jana Koláčková, Jana
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Pochopiteľne, subjekty samé zvážili, čo o
sebe povedia bez nejakého naliehania na ne
zo strany ostatných subjektov výskumu.
Druhá fáza – fenomény: Subjektom sme
prečítali témy, o ktorých sa bude
diskutovať: 1) Aká je pracovná náplň
opatrovateľa?
2)
Ako
rozumejú
konceptualizácii výchovy dieťaťa v ranom
veku samotní opatrovatelia? 3) Aké sú
aspekty výchovy? 4) Ako je podporovaná
autonómnosť dieťaťa. Subjektom sme
ukázali 4 plagáty, ktoré sme umiestili podľa
možností zariadenia (na stenu alebo na
stoly), každý plagát predstavoval jednu z
vyššie
uvedených
tém.
Úlohou
opatrovateľov bolo na lepiaci poznámkový
blok zapísať fenomény, ktoré sa im viažu v
súvislosti s ich poňatím výchovy – výchovou,
ktorú sami realizujú, na každú tému a
nalepiť ich na plagát.
Tretia fáza – krátka prestávka: Tento čas
sme využili na preštudovanie, triedenie,
analyzovanie a kategorizovanie fenoménov,
ktoré subjekty nalepili na plagát.
Postupovali sme v zmysle konceptov a
kategórií. Pozornosť sme venovali tým
pojmom, ktoré sa objavili v texte ako
určujúce a zásadné pre diskusiu v skupine z
aspektu ich tematizácie, lingvistickej
reprezentácie a konceptualizácie.
Štvrtá fáza – diskusia: Pred začiatkom
diskusie sme prečítali vzájomne vytvorené
pravidlá komunikácie a subjekty boli
požiadané o to, aby sa ich snažili dodržať: 1)
do diskusie môžeme vstupovať bez
predpísaného poradia, ktorým by sme sa
mali riadiť; 2) nebudeme si skákať do reči; 3)
oslovovať sa budeme krstnými menami
alebo prezývkami, ktoré máme napísané na
menovkách; 4) nemusíme súhlasiť s názormi
iných; budeme sa vzájomne podporovať v
rôznosti názorov.
Vo výskumnom projekte sme získali veľké
množstvo výskumných dát. Z audionahrávky

sme ich po návrate z terénu transkribovali
do textovej podoby. Po dôkladnom
preštudovaní si výskumného materiálu sme
metódou otvoreného kódovania otvárali
text. Čítali sme ho viackrát. Postupovali sme
po vetách alebo krátkych častiach a hľadali
sme podobné javy. Opäť sme sa zamerali na
lokalizáciu javov v texte výpovedí, ktoré
majú jednoznačne naratívny charakter a
analýza ktorých z našej strany spočívala v
redukovaní, kategorizovaní, objasňovaní,
syntetizovaní a porovnávaní s cieľom získať
čo najkomplexnejšiu víziu objektu nášho
výskumu.
Interpretácia výsledkov výskumu3
Inštitucionálna výchova detí raného veku
sa na Slovensku uskutočňuje v zariadeniach
starostlivosti o deti do tretieho roku veku
dieťaťa. Projekt nášho výskumu sme riešili v
čase, keď bol na ministerstve práce
sociálnych vecí a rodiny riešený tzv.
jasličkový zákon. Stretli sme sa s vedúcimi
pracovníkmi oddelenia na ministerstve
práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave a
prezentovali sme im náš projekt. Na
spolupráci sme sa nedohodli, ale stretli sme
sa s nimi na poslednom seminári spojenom
s diskusiou. Výskum sme realizovali v
materských
centrách
a
štátnych
zariadeniach starostlivosti do tretieho roku
veku dieťaťa v Bratislave. Ide o zariadenia
rodinného typu so stálymi zamestnancami.
Starostlivosť o dieťa je v kompetencii
opatrovateľa, ale v štátnych zariadeniach
sme identifikovali, že prevažný počet
zamestnancov ma kvalifikáciu detskej sestry
(v súčasnosti je študijný odbor detská
deaktivovaný). Majú dlhoročné skúsenosti a
mnohé v zariadení pracujú aj 30 rokov.
Svoju prácu vykonávajú na vysokej odbornej
3

Autentické výpovede subjektov výskumu neprešli
jazykovou úpravou.
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teraz nazývam tak, vtedy sa to tak nepovedalo.
Oni boli tie materiály, aj sa podľa toho robilo.“
(Silvia – psychologička, bývalá vedúca
zamestnankyňa jasieľ)

úrovni.
Rovnako
konštatujeme,
že
spolupráca s rodičmi je prioritou všetkých
zariadení. Deň dieťaťa v jasliach má
stanovený časový harmonogram a pre
všetkých zúčastnených sú nastavené presné
pravidlá,
ktoré
určujú
smerovanie
zariadenia.

Pracovníci jasieľ (v tom čase) mali oporu v
metodických príručkách a odbornej
literatúre. Edukačné zložky boli podrobne
rozpracované, boli k nahliadnutiu v knižnici
priamo v zariadení. Inštrukčné jasle boli
zriadené v každej mestskej časti a mali
zodpovednosť za kvalitu zariadení, ktoré
pod ich vedenie patrili. Konštatujeme, že
viedli štvrťročné školenia pre pracovníčky
jasieľ. Predvádzali im, ako sa má realizovať
proces vychovávania v zariadení. Pred
nástupom do zamestnania museli detské
sestry a pestúnky realizovať prax v
inštrukčných
jasliach.
Pestúnky
neabsolvovali maturitnú skúšku, ale
vzdelanie vo forme kurzov.

Detské jasle tesne pred rokom 19904
V minulosti jasle, v súčasnosti ide o
zariadenia pre deti do tretieho roku veku
dieťaťa. Veľmi veľa sa ich zrušilo v 90-tych
rokoch,
v
Bratislave
zostalo
5.
Pracovníčkami jasieľ boli detské sestry, mali
znalosti na úrovni maturity zo psychológie,
pediatrie a boli pripravované na prácu s
deťmi. Sestra bola odborníčkou, ktorá
vedela rodičom pomôcť.
„Kedysi existovali takzvané inštrukčné jasle. V
týchto jasliach mohli pracovať aj tí, ktorí nemali
ukončenú zdravotnícku školu. A potom sa
zacvičoval mesiac v týchto inštrukčných jasliach.
To boli vlastne pestúnky tie, čo nemali tú
odbornú kvalifikáciu.“ (Subjekt 3)
„Ja som dlhé roky robila v jasličkách až do roku
1990. Čo bolo vtedy veľmi dobre, že do jasieľ sa
vtedy prijímali detské sestry. Boli to sestry ktoré
prešli školou, mali veľa pediatrie, mali veľa
psychológie a boli pripravované na prácu s
deťmi. A to bolo aj v tej praxi vidieť. Teraz keď
hovoríme o opatrovateľoch tak vo mne až tak
trošku hegá. Pretože som naučená teda ako
sestrička ktorá bola profesionálom. Rodičia ju aj
prosili o rady, s týmto si neviem dať rady a tak
ďalej. A tá sestra vedela pomôcť lebo to
vyštudovala. A čo bolo naozaj dobré, keď tu
hovoríte o metodikách, my sme naozaj mali
všetky metodiky, mali sme všetky knižky. Mali
sme inštrukčné jasle odkiaľ chodili a kontrolovali
nás. Či naozaj dneska robíme napríklad telesnú.
A toto fungovalo. Ja som vždy viedla sestričky,
aby sa prispôsobovali tým deťom. Keď nemali
chuť na telesnú, dali im napríklad výtvarnú. Ja to

„V minulosti boli k tomu knihy. Ku každej
výchove je nejaká kniha. Vlastne tak sme si
pomohli. Bolo to vlastne v knižnici, tam sme si
mohli siahnuť. Keď sme my nemali žiadne
nápady, tak tam sme si mohli siahnuť a si
pomôcť. Teraz to neje tie knihy, už nie sú k
dispozícii. Tak teraz to je vlastne všetko z našej
hlavy.“ (Subjekt 8)

Identifikujeme, že bolo predpísané, kedy
má byť ktorá výchovná zložka realizovaná v
procese výchovy. Sestry dôsledne viedli
denník zdravotného stavu a úrazov dieťaťa
– filter, vypracovávali si prípravy na
výchovnú činnosť podľa presne stanovených
kritérií. Inštrukčná sestra, logopéd a
psychológ kontrolovali predpísanú kvalitu
všetkých
zariadení.
Podporným
pracovníkom jasieľ bol tiež pediater.
„V minulosti to bolo tak, že sa písali prípravy.
Hej? Sestra si vždy deň pred tým nachystala.
Rozmyslela si, to sme si museli presne postup
spraviť.“ (Subjekt 5)
„Písali tie výchovy a bola aj. Inštrukčná sestra
nad vami, bola hlavná sestra nad vami, bola
psychologička nad vami. A ešte koho sme mali,

4

V minulosti jasle, v súčasnosti ide o zariadenia
starostlivosti pre deti do troch roku veku dieťaťa.
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logopéd. Logopéd a psychológ a tí všetci chodili
vlastne na kontrolu.“ (Subjekt 10)
„Keď som sa stala vedúcou jaslí, mali sme
vytvorený taký kľúč, ako by mali pracovníčky v
jasliach robiť. Ako by sa mali zaraďovať, z akých
oblastí, vytvorili to psychológovia, ktorý ta dali k
dispozícii voľakedy k inštrukčným jasliam, ktoré v
každej mestskej časti spadali jednotlivé ďalšie
zariadenia. A všetci pracovníci sa museli zaúčať v
inštrukčných jasliach. S tým, že tam boli názorne
ukázané z toho kľúča, jednotlivé výchovné
činnosti. Ako by to malo vyzerať, aby to malo
efekt na to dieťa.“ (Subjekt 6)
„Čo sme chodili aj na prax do jaslí, chodili sme
do inštrukčných jaslí. Boli voľakedy inštrukčné
jasle. My sme chodili dokonca aj ako pracovníčky
jasieľ na také, štvrťročné školenia, kde nám tie
sestry predvádzali nejakú výchovu. Trebárs
rozumovú. Hej? Nás tam bolo možno 50 sestier z
jaslí a oni nám ukazovali, ako to má prebiehať.“
(Subjekt 13)
„Trebárs nejakú pracovnú výchovu. Napríklad
keď sme išli na prax do jaslí, tam sme si pripravili
nejaké pomôcky a tam sme potom deťmi pracovali.“

„To robíme celé roky. A ešte okrem denníku
máme dochádzkový list, vlastne kde píšeme
počet detí. A podľa toho my hlásime stav detí do
kuchyne a nám posiela stravu pre deti.“ (Subjekt
3)
„Voľakedy to bolo tak, že nemuseli pracovať v
jasliach sestry. Mali kurzy a boli to pestúnky
vlastne. Ale bolo to dávno, a si myslím že teraz,
alebo teda v súčasnosti sú tie jasle na vyššej
úrovni. Teda aspoň mne sa to zdá. Čo sa týka aj
prístupu zamestnancov k tým deťom. Ja sa
nechcem nikoho dotknúť, ako človeka, ale
myslím si že keď boli panie ktoré mali radi deti,
myslím si že nedali tomu dieťaťu takú odbornú
starostlivosť, ako tá sestra. Bolo to skôr na takej
amatérskej úrovni. To je môj pohľad na to,
neviem ako si kolegyne myslia o tom.“ (Subjekt
3)

Organizácia denných činností detí v
zariadení pre deti do troch rokov veku
dieťaťa
Prevádzková doba zariadení sa pohybuje
od 06:30 hod. do 17:00 hod. až 17:30 hod.
(tab.1). Je prispôsobená potrebám rodičov.
V minulosti sa pobyt detí v inštitúcii
pohyboval v časovom horizonte od 06:00
hod. do 18:00 hod., neskôr do 17:00 hod.
Riaditelia niektorých zariadení vyšli rodičom
v ústrety a upravili prevádzkovú dobu
zariadenia. Keďže už netreba otvárať
zariadenie v skorých ranných hodinách,
súčasní zamestnaní rodičia si majú možnosť
dieťa zo zariadenia vyzdvihnúť medzi 17:00
hod. až 17:30 hod. v závislosti od prevádzky.
Plynulý chod zariadení je zabezpečený v
trojzmennej prevádzkovej dobe.

(Subjekt 15)

Usudzujeme, že dobré, osvedčené prvky v
procese výchovy pretrvávajú až do
súčasnosti. Ale niektoré zo sestier vyslovili
názor, že napriek tomu, že v súčasnosti
nemajú podporu v metodikách, nechodia do
zariadení logopéd, psychológ a ani pediater.
Súčasné štátne jasle považujú za zariadenia
na vysokej úrovni. Dokonca to, ako jasle
fungovali v minulosti, považujú za
amatérsky prístup. Považujú za nevhodné,
aby malo dieťa presne stanovenú výchovnú
zložku v presnom časovom vymedzení dňa.
Je žiaduce, aby sestra mala premyslené a
naplánované činnosti, i keď vychovávanie
má byť realizované počas celého dňa.
Prístup má byť individuálny a opatrovateľ
má reagovať na aktuálne fyzické a psychické
nastavenie dieťaťa (napríklad môžu sa mu
prerezávať zuby).

„Prevádzková doba zariadenia je od 06.30 hod.
do 17.00 hod. Pracovníci majú určený pracovný
čas podľa vypracovaného harmonogramu,
pracujú na smeny.“ (Subjekt 3)
„Prevádzka je od 06:30 hod. do 17:30 hod.
Prispôsobilo sme sa potrebám rodičov. Pretože
viete, že voľakedy to bolo od šiestej do
osemnástej, potom do sedemnástej. A teraz zasa
sa vyžaduje, ráno nepotrebuje, ale zas potrebuje

„Ja som toho názoru, že je jedno v akom
režime to bolo, prosto to funguje.“ (Subjekt 20)
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poobede po piatej, tak sa to do sedemnásť
tridsať dalo. Úmerne sú tomu.“ (Subjekt 8)
„Tri smeny opatrovateliek. Podľa najnovšieho
je to opatrovateľ detí. Ale ináč máme sestričky.
Ktoré sú v tých troch smenách rozdelené. Jedna
príde ráno, na každé oddelenie. Teda deti sa
nezlučujú, každá prijíma svoje deti, robí si ten
ranný filter. Druhá príde na tú 07:30 hod. a tretia
na 08:00 hod., tá končí o 17:30 hod. A čo je
veľmi dôležité k tým trom sestrám by som chcela
podotknúť, je to dôležité z toho titulu, Raná
odchádza o 13:00 hod., a tým, že deti od 14:00
hod. vstávajú, keď nie prebaľovať, nočníkovať.
Zvyknú byť nehody aj na najstaršom oddelení.
Tam jedna keby mala tie deti dať na nočník, na
záchod, umyť ruky, poobliekať, pomôcť. To
absolútne pri tých deťoch neni možné. Tam bola
nevyhnutná tá stredná služba. Ktorá je ideálnou
pomocníčkou tej končiacej. Takže dve zostávajú.
Tá stredná služba odchádza o 15:30 hod. Ešte
pomôže v tých teplých mesiacoch presúvať sa do
záhrady. Až potom odchádza.“ (Subjekt 9)

denník skupiny a filtruje deti, ktoré by mohli
ohroziť ostatné deti v skupine, alebo dieťa
samotné. V prípade, že opatrovateľka zistí
nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, odošle
ho na vyšetrenie k pediatrovi a do kolektívu
je následne prijaté po predložení potvrdenia
o jeho vyhovujúcom zdravotnom stave.
„Ráno dáme deťom hračky, oni sa hrajú a
sestra prijíma deti, robíme filter. Keď dieťa
trošku pokašliava, trošku má soplík, mi ho teda
ohodnotíme, či sa môže prijať alebo nie.
Napríklad sa nám teraz stalo, že mamička nám
priniesla dieťa a bolo vyhádzané, malo exantém
po tele. Tak sme mu vrátili to dieťa. A sme teda
povedali, že musí ísť k lekárke to dieťa, aby teda
ona ohodnotila, či môže ísť do kolektívu. Musí
nám priniesť potvrdenie od lekárky.“ (Subjekt 3)
„Dieťa doma udrie napríklad a má modrinu.
Takže na to apelujeme, aby nám to mamička
povedala. Napríklad teraz sa nám stalo, že
mama nám povedala, že malá ma modrinky pri
rozkroku. Že zatiahla v aute pásy silnejšie, čo si
teda neuvedomila, aby sme sa nezľakli. A mi to
zapíšeme. Zapisujeme do denníku celé roky. A
ešte okrem denníku máme dochádzkový list,
vlastne kde píšeme počet detí. A podľa toho my
hlásime stav detí do kuchyne a nám posiela
stravu pre deti.“ (Subjekt 4)
„Denník skupiny, tu sa vlastne zaznamenávajú
všetky udalosti. Informácie o dieťati od rodičov,
alebo keď sa nedajbože niečo stane počas dňa.
Všetko sa do toho denníka zapisuje. Aj drobné
škrabnutia všetko je tam zapísané, zdôvodnené,
ako sa to stalo. Nie je predpísaný. Lebo od
určitého času sme ho nedostali kúpiť. Na každom
oddelení je hrubí zošit kde sa toto eviduje. A
samozrejme ten ranný filter je robený každý
deň.“ (Subjekt 10)

Tabuľka 1 Časový harmonogram
Čas
Činnosť
06:30 – 08:00 hod.
Príjem detí,
filter, voľné hry.
08:00 – 08:30 hod.
Ranné cvičenie,
osobná hygiena.
08:30 – 09:00 hod.
Raňajky, osobná
hygiena.
09:00 – 11:00 hod.
Výchovná
činnosť, pobyt
vonku v areáli,
prechádzka.
11:15 – 12:00 hod.
Osobná hygiena,
podávanie
obeda.
12:00 – 14:30 hod
Spánok,
postupné
vstávanie.
14:30 – 17:00 (17:30) hod.
Olovrant, voľné
hry, pobyt vonku
v areáli,
odovzdávanie
detí rodičom.

Opatrovateľka do denníka vpisuje každé
zranenie dieťaťa. Intenzívne spolupracuje s
rodičmi. Obidve strany sa vzájomne
dôsledne informujú o každej zmene v
správaní sa dieťaťa. Opatrovateľka si
rovnako vedie záznamy o dochádzke.
Ranné cvičenie, olovrant a hygiena. Dieťa
sa v tejto časti dňa učí koordinovať svoju

Ráno opatrovateľka prijíma každé dieťa
individuálne. V spolupráci s rodičmi vypisuje
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pohybovú aktivitu, zdokonaľovať základné
sebaobslužné návyky a učí sa sedieť na
nočníku. Opatrovateľky využívajú rozličné
stratégie na motiváciu dieťaťa sadnúť si na
nočník, určitý čas na ňom zotrvať, dokým sa
nepodarí vykonať potrebu. Až potom dieťa
dostane čistú plienku, je prebalené.
Zbavovanie sa plienok dieťaťom je závažný
prvok vo vývine dieťaťa, ide o krok smerom
k jeho samostatnosti. Preto sa budeme tejto
téme podrobnejšie venovať neskôr.

2. Kultúra pohybovania sa – telo
pohyb,
ich
poznávanie
a
progresívne ovládanie.
„Telovýchovné chvíľky sú veľkým oživením, sa
viackrát za deň vsúvajú. Aj keď je zlé počasie.“
(Subjekt 6)
„Oddychová časť, tak, aby deti neboli unavené
tak my si robíme často prestávky. Si deti ľahnú
na chrbátik, alebo teda aj s nami. Trošku si
pobicyklujeme, zdvíhame rúčky, nôžky, medzi
tým si povieme aj nejakú tú básničku. Ako
kolegyňa povedala buď skáčeme žabku, alebo
lozia po koberci. Trošku si oddýchnu a zase
ideme nejakú činnosť robiť. Potom je tá voľná
výchova. Že deťom dáme na skupinky nejaké
individuálne hračky, alebo a pokračujeme potom
zase s nimi ďalej.“ (Subjekt 1)

„A popri tom ako oni sedia na tých nočníkoch,
sú malí. Tak mi musíme ich upútavať tým, že
teda spievame, rozprávame im. Aby sme tú
pozornosť im teda predĺžili, tuto kolegyňa im
dokonca hrá divadielko a pohladí každého po
líčku.“ (Subjekt 4)

3. Kultúra bezpečnosti a starostlivosti
– zdravý životný štýl a ochrana
zdravia.

Cielené
výchovné
aktivity
sme
identifikovali v súbore aktivít realizovaných
takmer počas celého dňa pobytu dieťaťa v
zariadení.

„Okrem toho, že sa snažíme prevenciu,
zubného kazu, práve tým ošetrovaním
umývaním tých zúbkov.“ (Subjekt 25)
„To sú tak malé deti, tie stravovacie návyky im
dávame my tu. Veď oni doma možno ani už
nejedia. Alebo vypijú len mlieko. Tak to si ponesú
do toho života. Niekedy si poviem. My sme tu
alfa omega v tých návykoch.“ (Eva – červený
kríž)

„Oni vlastne vnímajú všetku tú činnosť, čo
robia behom dňa. Či spievame s nimi, či telesná
výchova prebieha, povieme skáče žabka, deti
začnú skákať. To je ako z hudobnej, s telesnej
výchovy.“ (Subjekt 25)

Kultúrna gramotnosť dieťaťa je rozvíjaná
vychovávaním. Na základe výskumných dát
sme identifikovali 7 oblastí výchovy:
1. Kultúra komunikovania – jazyk, reč
a
komunikácia
ako
jadro
vychovávania.

4. Kultúra spoznávania – fyzické a
prírodné
prostredie
a
jeho
objavovanie.
„Potom keď ideme von do záhrady,
pozorujeme okolie, čo sa deje, pozorujeme
prírodu, dávame im úmerné hračky. V lete majú
kosačky, fúriky, teraz sa staráme o záhradku.
Dáme im pokosiť záhradu, z toho majú veľkú
radosť.“ (Subjekt 5)

„So staršími si zakladáme, aby nám hovorili
zážitky. Čo zažili doma, kde boli cez víkend, ako
sa má bradček, sestrička. Už mám rozprávajú
súvislejšie vety a viacej tém sa otvára.“ (Subjekt
5)
„Učíme ich už farby napríklad, ukazujeme im
stále vonku prírodu, okolie. Učíme ich hry, tie
staršie deti samé už prídu a pýtajú sa.“ (Subjekt
28)
„Mladším ukazujeme obrázky a učíme ich
zvuky aké vydávajú zvieratká, alebo sa ich
pýtame a oni nám ukazujú obrázky. Pekne to
vedia, tešia sa keď sa im to podarí.“ (Subjekt 26)

5. Kultúra spolužitia – sociálne
prostredie a spolužitie s ostatnými.
„Je to ako vnímanie, pozornosť k okoliu a tých
detí medzi sebou. Keď sa hrajú. Niektoré deti nie
sú moc smelé, sú utiahnutejšie. Tak dávame
pozor aj na to.“ (Subjekt 25)

6. Kultúra správania – emócie, postoje
a ich rovnováha.
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„Keď vidíme že dieťa nám príde agresívnejšie,
poznáme podľa správania dieťaťa či sú problémy
v rodine, alebo nie sú. Sestričky to riešia tak, že
vôbec neriešia to ako sa správa. Ale ich ťahá ten
kolektív.“ (Ivan – riaditeľ zariadenia pre deti do 3
roku veku dieťaťa)

cvičia, pokúšajú sa kresliť, každý deň sa
niečo nové naučia. Opatrovateľky k dieťaťu
pristupujú individuálne. Individuálny prístup
sme identifikovali už pri plánovaní činnosti.
Každá opatrovateľka v skupine ponúka inú
aktivitu s rozličným stupňom náročnosti,
dieťa sa samo rozhodne, samo si vyberie, čo
chce robiť, záleží na zóne jeho aktuálneho a
najbližšieho vývinu. To znamená, že na
výber edukačnej aktivity je podstatné
uvedomiť si to, čo dieťa dokáže urobiť
samo, a to, čo dokáže urobiť s pomocou. Sú
situácie, keď dieťa nemá kapacitu sústrediť
sa a realizovať edukačnú činnosť,
realizovanú ostatnými deťmi v skupine.
Napríklad,
keď
mu
rastú
zuby.
Opatrovateľka ponúkne dieťaťu inú aktivitu.
Dôležité je upokojiť ho, aby sa v zariadení
cítilo bezpečne (niektoré deti opatrovateľky
deti oslovujú babka).

7. Kultúra interpretovania – umenie.
„Rečňovanky, básničky, skákanie, poskoky. Aby
tie deti vnímali aj hudobnú aj nehudobnú
povahu. Tie nástroje, oni sa veľmi tešia, keď
môžu spievať, tancovať, radi kreslia maľujú,
vytvárajú z plastelíny.“ (Subjekt 7)

Opatrovatelia pripravujú výchovnú činnosť
pre deti. Ide o výtvarnú, pohybovú,
rozumovú, a hudobnú oblasť výchovy a
samoobslužné činnosti.
„Ráno sa dohodneme podľa toho ako je vonku,
keď je vonku škaredo, tak si spravíme dlhšiu tú
výchovu. Alebo spravíme dve. A keď je vonku
pekne tak. A my si povieme ráno, čo by sme
chceli robiť. Tak si deti rozdelíme, tak každá si
zoberie tú svoju skupinku a ideme buď. Dneska
sme napríklad mali. Sme ich učili vyzúvať a
obúvať.“ (Subjekt 10)

„My nemusíme ten postup dodržať tak ako
som vám to teraz povedala. To záleží aj na tom,
keď sú tie deti plačlivé, tak. Idú im zúbky, plačú.
Myslím, že nemá význam vtedy to dieťa
ovplyvňovať, ale skôr ho utíšiť, ukľudniť. Hej?
Aby bolo také vyrovnanejšie v ten deň a naozaj,
teda nechať ho, lebo nemá to význam. To dieťa
sa vtedy naozaj nedokáže sústrediť.“ (Subjekt 3)

Deti v zariadení sú podľa veku rozdelené
na skupiny: dojčenské, stredné a veľké. Na
dojčenskom oddelení sú deti od 6 mesiacov
do dvoch rokov, stredné oddelenie je pre
dva až dva a pol ročné deti a veľké
oddelenie je určené pre dva a pol až 3 ročné
deti. V každej skupine sú 3 opatrovateľky a
realizujú výchovnú aktivitu. Zisťujeme, že
nemajú žiadne predpísané plány, metodické
príručky, ani žiadne podporné materiály,
ktoré by im boli v realizácii ich práce
nápomocné. Postupujú podľa metodiky z
roku 1989. Sú iniciatívne a samé si hľadajú
inšpiráciu na internete. V zariadeniach je na
dohode opatrovateliek, akú cielenú
výchovnú činnosť budú v daný deň
realizovať, v nepriaznivom počasí realizujú
aj viac cielených oblastí výchovy.
Usudzujeme, že každý deň sú v jasliach
zastúpené všetky výchovné oblasti. Deti
každý deň počúvajú detské piesne, spievajú,

V priaznivom počasí je deťom dopriaty
pohyb na školskom dvore a prechádzky v
okolí zariadenia. Pozorujú okolie a svet
okolo nich, celý deň im opatrovateľky
ukazujú a vysvetľujú okolité javy (deti si
rozvíjajú reč a skúmajú ich okolie) a
trpezlivo odpovedajú na všetky zvedavé
otázky.
Významné kritické body v procese výchovy
dieťaťa v zariadení pre deti do troch rokov
veku dieťaťa a výchovy dieťaťa v rodine
V nasledovnej časti prezentujeme výsledky
výskumu získané realizáciou v 4 diskusných
skupinách s opatrovateľkami detí v
zariadeniach a 4 diskusných skupinách
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realizovaných s rodičmi detí v materských
centrách. Prezentujeme taktiež výsledky
poslednej diskusie na odbornej úrovni s
relatívne širokým záberom v oblasti
pôsobenia zúčastnených subjektov. Sú
odborníci z každej oblasti zameranej na
výchovu dieťaťa v ranom veku od
akademickej oblasti, cez zdravotnú,
psychologickú a politickú oblasť. Subjektmi
diskusie boli taktiež riaditeľ a vybrané
opatrovateľky zo zariadenia, v ktorom sa
uskutočnila posledná diskusia. Zúčastnili sa
taktiež 2 rodičia detí, podstatná časť
zúčastnených odborníkov zastáva aj rolu
rodiča alebo starého rodiča. Výskumné dáta
sme
podrobili
dôslednej
analýze,
identifikovali sme kritické body v procese
vychovávania. Na záverečnom seminári sme
v krátkosti prezentovali výsledky výskumu,
kde sme poukázania na kritické body.
Identifikované kritické body sa stali
prostriedkom na ďalšiu diskusiu všetkých
zúčastnených odborníkov. Naším zámerom
nebolo ovplyvniť subjekty, ale v krátkosti
odôvodniť náš výber diskutovaných tém.

Kongruentnosť v konaní rodiča a
spolupráca s opatrovateľom
„Je to individuálne. Niektorí rodičia podporujú
samostatnosť, iní naopak. Sú napríklad deti,
ktoré majú dva roky a ešte nesedeli na nočníku.
A rodičia sa potom čudujú. My ich to učíme,
snažíme sa ich to naučiť, ale niektorý rodičia
našu snahu nepodporujú“ (Anna – sestrička)

Konštatujeme, že sú situácie, keď nastáva
rozpor medzi konaním opatrovateľa a
rodiča. Dôležitá je spolupráca rodiny a
zariadenia. Napríklad, v zariadení dáva
opatrovateľ dieťa na nočník v pravidelných
intervaloch, až potom je prebalené. Keď má
plienku suchú, je zbytočné umelo
ponechávať naďalej dieťa v plienkach.
Podstatný je príhovor opatrovateľa k
rodičovi a vzájomná spolupráca.
„Jednak ich informujeme o tom čo s ich
dieťaťom tu robíme, čo by sme si priali, v čom by
mali spolupracovať s nami. Po väčšine prípadov
je to tak, že rodičia sa tešia každému úspechu ich
dieťaťa. Ale stáva sa aj, že majú určité výhrady a
to musíme rešpektovať.“ (Mária – sestrička)

Opatrovatelia rešpektujú výhrady a
potreby zo strany rodičov. Ide o dva póly. Na
jednej strane je opatrovateľ, ktorý vie, čo
mám robiť s konkrétnym dieťaťom, na
druhej strane je rodič, ktorý odmieta.
Opatrovatelia sú vedení ku komunikácii aj s
rodičom, ktorý sa nezaujíma o to, ako sa
dieťaťu darilo v zariadení počas dňa. Pobyt v
zariadení považujú za nosný vo výchove,
edukácii
a
priúčaniu
dieťaťa
k
samostatnému konaniu a v domácom
prostredí dieťa ide už len do postieľky.
Naopak, sú rodičia, ktorí chcú dieťa všetko
naučiť sami a rodičia spolupracujúci.
Podstatným prelomovým bodom smerom k
spolupráci sa ukazuje úspech dieťaťa.

Podpora samostatnosti/kompetentnosti
dieťaťa
Keď hovoríme o podpore samostatnosti,
kompetentnosti dieťaťa, je dôležité
poukázať na individuálny rozmer. Sú rodičia
podporujúci samostatnosť, ale aj rodičia
ponechávajúci rozvoj samostatnosti na
dieťa samotné.
„Nechajte ho tak, veď ono sa naučí, nebudem
ho nútiť“.

Konštatujeme,
že
podstatná
je
komunikácia všetkých zúčastnených, t. j.
komunikácia zariadenia s rodinou a súčasne
komunikácia medzi členmi rodiny.

„A fakt, teda aj tí rodičia, keď môžem teraz
porovnať. Teraz síce pracujem vo výskumnom
ústave psychológie a patopsychológie v detskom
centre kde máme integrovanú materskú škôlku.
Mňa to stále ťahá k tím deťom, keď som to
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robila toľko rokov. Ja teda v tej škôlke som a
rozprávam s rodičmi a viem trošku porovnať. Že
tí rodičia sú fakt iní. Nie teda všetci, aby som to
nedávala do jedného vreca. A teda naozaj,
niekedy sa ten rodič sprava tak ako. Vy ste tu na
to, aby ste mi tu dieťa niečo naučili, všetko mu
dajte a ja si ho doma dám už len spať. Hej,
napríklad. To je jedna varianta. A druhá varianta
vy mi tu s dieťaťom nič nerobte, lebo ja s ním
budem robiť. To som povedala extrémy úplné
hej. A tá tretia časť rodičov sú tí ktorí chcú
spoluprácu, pýtajú sa, chodia na rodičovské,
informujú sa. Za každým keď prídu po dieťa, čo
bolo dnes nové a tak ďalej.“ (Silvia – psychológ)
„Jednak ich informujeme o tom čo s ich
dieťaťom tu robíme, čo by sme si priali, v čom by
mali spolupracovať s nami. Po väčšine prípadov
je to tak, že rodičia sa tešia každému úspechu ich
dieťaťa. Ale stáva sa aj, že majú určité výhrady a
to musíme rešpektovať.“ (Mária – sestrička)
„Keď vidia úspech, alebo pokrok dieťaťa,
dávajú nám spätnú väzbu. Tešia sa z toho, že sa
pracuje s dieťaťom. Sú rôzny rodičia, niektorý
odmietnu striktne spolupracovať, nechajte ho
tak, šak má čas naučí sa a neriešia.“ (Ivan –
riaditeľ zariadenia pre deti do 3 roku veku
dieťaťa)
„Ja som chlap a ja to vidím tak, že nič netreba
zbytočne predlžovať. Čas, ten hraničný čas
netreba predlžovať. Ani na križovatke nečakáme,
kým bude zelenšia.“ (Dušan – UK)
„Toto teda vidím aj v rámci detského centra.
Tam keď kolegovia robia s deťmi a prídu teda
rodičia, s problémovým dieťaťom. Či už sa týka
správania, tých odplienkovaní máme teda v
poslednom čase ako keby sa vrece roztrhlo.
Veľmi vážna téma je teraz akože odplienkovanie.
Je tam naozaj vidieť, že tí rodičia si nevedia dať
rady a nevedia správne uchopiť ten problém,
ktorí majú. Či teda veľa dávali, málo dávali, ten
stred nevedia nájsť. Naozaj niektorým deťom
dovolia všetko.“ (Silvia – psychológ)

cítilo, že je v mokrom prostredí. V
súčasnosti deti používajú plienky, v ktorých
majú pocit sucha. Dôležité je deti dávať na
nočník v pravidelných intervaloch a neskôr,
keď dokáže udržať moč, treba nečakane
prejsť na odplienkovanie. Samostatnosť,
kompetentnosť dáva dieťaťu slobodu. Je
šťastné, pretože sa stáva nezávislým.
Nezávislým od pomoci dospelého. Už
nemusí byť v špinavej plienke, nemusí byť
špinavé, nemusí čakať, kým ho niekto
umyje, prezlečie, pretože to dokáže urobiť
samo.
„Ja by som predovšetkým povedala tú
samostatnosť. V tom obliekaní, v sebaobsluhe,
pýtať sa na WC, nepokakať sa, nepocikať sa.
Myslím, že to je veľmi dôležité. V škôlke je to iné.
Nechajú dieťa mokré, pocikané neumyjú ho, tak
ja si myslím, že to je ten prvý základ. A potom si
myslím, že je dobre, keď dieťa sa vie obliecť. Ako
tak, vyzliecť do pyžamka. To sa snažíme teda,
naše deti sa učia vyzliecť sa z pyžamka. A už, sú
aj taký, že povedia, že nie nebudú, ale snažia sa
prezliekať. Tie pančušky, košieľka, to je ešte pre
nich ťažké, ale snažia sa. Ale v lete, keď máme
tričká, tak je to už také lepšie, že si to pretiahnu
cez tú hlavičku, že si to už oblečú. Tak ja osobne
si myslím, že ten základ, naozaj je základ, tá
hygiena je naozaj základ. Teraz som sa pocikal,
aby netrpelo, že je mokré, alebo že má tváričku
neumytú špinavú, tak to je ten základ, na ktorom
sa dá vždycky stavať. To je môj osobný názor. A
je to určite tak, moje dieťa, keby išlo do škôlky,
tak takisto by som bola veľmi rada, keby toto
ovládalo. Že sa vie umyť, najesť, vycikať,
vykakať, že nemá skrátka nijaký problém.“
(Subjekt 19)

Myslíme si, že komunikácia s dieťaťom je
prínosná. Dieťa si má na sebaobslužné
činnosti privykať postupne. Postupne sa má
učiť a má mu byť dopriaty čas, aby sa samo
skúšalo obliekať, obúvať, umývať, jesť
lyžičkou. Konštatujeme, že deti v
zariadeniach majú dostatok príležitostí
postupne sa zdokonaľovať vo svojej
samostatnosti. Opatrovatelia považujú

V minulosti sa dieťa odučilo od plienok
podstatne skôr, ako v súčasnosti.
Konštatujeme, že rodičia mali viac detí,
preto museli byť samostatnejšie. Plienky
boli iné, dieťa v „poštolkových“ nohavičkách
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rozvoj samostatnosti a kompetentnosti za
prioritu.

Láska ako
ochrana

„Samostatnosť dieťaťa, síce začne odvykaním
od plienok. A síce aj odpútavajú sa, pripútavajú
sa vzhľadom ich na ich vek. Prechádza to do
samostatného konania dieťaťa. Dieťa sa stáva
menej závislé od uvažovania dospelého človeka.
A koná samostatne. Pozor, nie nesvojvoľne,
ľubovoľne. Ale prosto koná, nemusí sa vypytovať
v určitých medziach. Jednoducho sa hrá. Vie si
zobrať hračku, zotrvá pri tej hre a hračku vráti
nazad a nemusí čakať na dospelého čo mu
dospelý urobí, alebo neurobí.“ (Dušan – UK)

Láska ako
prirodzená
reakcia
matky na
potreby
dieťaťa –
poskytuje
dieťaťu
istotu, je to
prostriedok
odpútania sa
dieťaťa

Láska
Základným
a
bezprostredným
fenoménom, ktorý sme v jasliach a rovnako
tiež v rodine identifikovali, je láska. Láska
má v rodine rôzne podoby (tab. č 2).
5

Tabuľka 2 Ponímanie Lásky rodičmi detí
Láska ako
„Láska búra hranice.“ (subjekt 3)
buldozér
„Deti boli pre ňu všetko, všetko
im dala a dovolila. Ona nemala
vlastné záujmy.“ (Subjekt 1)
Láska ako
„Pokiaľ sú vychovávané naozaj s
(naivná
láskou, nemyslím si, že tam
rodičovská)
nemá prečo nastať nejaká
stratégia
delikvencia.“ (Subjekt 2)
„Láska je kľúčom ku všetkému, k
všetkým problémom a vlastne
nám poskytuje to srdce, to, čo
cítime, nám poskytuje odpoveď
na všetko. Len ho musíme vedieť
počúvať a sa mu otvoriť.
Považujem ju za stratégiu vo
výchove.“ (Subjekt 31)
Láska ako
„Keď budú cítiť tú oporu v tej
opora
mame, lebo už nikto iný im nedá
oporu. Jedine tá mama. Sa môže
stať čokoľvek, tak snáď sa
nebude ani, ani nijakí kamaráti,
alebo ja neviem ten vodca
svorky či kto, nebudú mať na
nich vplyv, lebo budú vedieť, že
je tam tá mama a to. A tá dáva
lásku a oni budú žiť podľa

Láska ako
dôležitá
súčasť vo
výchove za
každých
okolností,
istota lásky
rodičov k
dieťaťu ako
prostriedok
dieťaťa
osamostatniť
sa

svojho, že nebudú robiť zlé veci.“
(Subjekt 5)
„Ja som svoje dieťa ochránila
(pred výchovnými stratégiami
svokry) aj toto je možno tá
láska. Je to na jednej strane, keď
treba, tak treba, že človek si
znepriatelí
možno
starých
rodičov.“ (Subjekt 5).
„Spí s nami od začiatku ani nie v
postieľke, chce byť pri mne, tak
bude pri mne. Ja ju nebudem
odkladať do postieľky, keď tam
nechce byť. Tým, že som ju
kojila, ona mi nechcela ani jesť
napríklad. Príkrmy. Nič. Ja som v
kuse iba kojila, kojila, kojila. Ona
v noci musela byť pri mne, cez
deň musela byť pri mne á. Á na
rukách väčšinou nosené dieťa. A
si myslím, že jej to vôbec
neuškodilo. Je to samostatná
jednotka, viac menej a je, je na
mňa naviazaná, ale neje to
podľa mňa nejaký tragický
prípad, že by sa odo mňa
nepohla. Tým, že som jej
ukázala, že som tu stále pri nej.
Takže sa vie, vie to dieťa tak
odpútať. Cíti tú lásku, že tá láska
je tam stále a sa tak odpútala.“
(Subjekt 7)
„Istotu a potom, samo sa
osamostatní, ale bez tej lásky to
nejde. Ak bude stále o nej
pochybovať, tak sa bude stále
strácať niekde vo svete. Tam,
kde my nechceme možno.“
(Subjekt 31)
„Ako budem sa hnevať, áno (keď
bude mať problém), ale vždy ju
budem ľúbiť.“ (Subjekt 12)
„Musím hovoriť, čo môže, čo
nemôže. Teda samozrejme, že s
láskou mu to hovorím, ale akože
stále mu to musíme dávať
najavo.“ (subjekt 6) „Súhlasím.“
(Subjekt 1)

Identifikujeme, že práve láska je základom
výchovy, a usudzujeme, že to, ako jej rodičia
rozumejú a ako ju vo výchove aplikujú, má

5

Tománková, M., Kostrub D. (2018). Premiéry, reprízy
a omyly na križovatkách. Prešov: Rokus.
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„To musí byť človek, čo má rád deti, lebo sú ľudia, čo

jednoznačný vplyv na konštrukty rodičov vo
výchove.
Odmietanie
autoritatívneho
prístupu výchovy a rešpekt voči dieťaťu je
fenomén, na ktorom sa rodičia jednoznačne
zhodnú. Ich názory sa rozchádzajú v tom, čo
ešte dieťaťu rešpektujú a čo rešpektovať
nechcú, nemôžu, alebo v žiadnom prípade
nebudú. Každý rodič sa snaží rešpektovať
(viac alebo menej úspešne), že dieťa
potrebuje mamu. Reaguje na potreby a
priania dieťaťa – nosí ho v náručí, spí s ním v
jednej posteli, matka ho dojčí.

povedia, že by s deťmi robiť nemohli. Že by to
nedokázali, že by im to vadilo, lebo stále tu
máme trebárs aj hluk. Stále ruch, šum, že si
nemôžete na chvíľu sadnúť, odreagovať sa, ako
prídete do tej roboty, podstate stále ste s tými
deťmi. Stále musíte s nimi niečo robiť, stále
musíte byť v strehu, tak musí vás to jednoducho
baviť, lebo ináč by to človek asi nedokázal.“
(Subjekt 7)
„Človek musí mať vzťah k deťom. Lebo
zbytočne bude mať nejakú vysokú školu a nejaké
tituly, keď ho nebude tá práca baviť. Nebude
trpezlivý, nebude to s tými deťmi proste vedieť.“
(Subjekt 1)
„Nie všade je aj taký pozitívny vzťah aj k tomu
dieťaťu. Veľa rodičov sa nám tak vracia. A
vracajú sa nám aj so súrodencami. A o už prídu
ako do rodiny.“ (Subjekt 4)

Usudzujeme, že názory rodičov sa rôznia v
nasledovnom6:
• Či má byť dieťa vychovávané v
medziach hraníc alebo nie.
• Či má rešpektovať určené pravidlá,
alebo ich rešpektovať nemá. Či tieto
pravidlá má rešpektovať len dieťa,
alebo rovnako taktiež „platia“ pre
rodiča.
• Či má rodič dosť vôle a energie byť
dôsledný. Či sa snaží hodnotiť –
„strážiť“ správanie dieťaťa, alebo je
schopný a ochotný, byť pozorný aj
voči sebe samému (v role rodiča a
človeka).
• Či dokáže identifikovať chyby len v
správaní dieťaťa alebo taktiež vo
svojom vlastnom.
• Či si dokáže chyby priznať a postaviť
sa k nim ako k príležitosti na
nápravu (správania) alebo na
zlyhanie.
Z dôslednej analýzy výskumných dát, sme
zistili jednoznačnú zhodu opatrovateľov a
ostatných odborníkov v tom, že základnou
vlastnosťou dobrého opatrovateľa je mať
rád deti, mať k nim vzťah.

Opatrovatelia majú radi deti, majú vôľu
urobiť dieťa šťastným, rovnako rodiča v
otázke vychovávaného dieťaťa spokojným.
Prostriedkom je cieľavedomá edukačná
činnosť. Sú trpezliví a snažia sa dieťaťu
ponúkať nové aktivity, ukazovať im vždy
niečo nové. Majú úprimnú radosť z každého
pokroku dieťaťa, z každého jeho úsmevu,
nešetria pochvalou, dieťa povzbudzujú a sú
mu nápomocní. Poskytujú mu lešenie, po
ktorom môže dieťa postupovať. Sú mu
nápomocní a vedia, že tak sa to dieťa
postupne naučí. To, čo dokáže urobiť s
pomocou opatrovateľa, sa postupne naučí a
bude to vedieť urobiť samo (zóna
aktuálneho a najbližšieho vývinu). Napríklad
nezáleží na tom, či dokáže maľovať alebo
modelovať z plastelíny. Záleží na tom, že je
šťastné, spoznáva niečo nové. Nezáleží na
tom, že sa zašpiní, spoznáva nové materiály
a nové možnosti ich využitia.
„A tie deti sú veľmi rady. Sa veľmi tešia. A ich
to motivuje ďalej pri každej tej výchove.“
(Subjekt 3)
„Je to o nás. O deťoch. A o tom, že deti majú z
toho radosť. Sa tešia keď niečo nakreslia, alebo
urobia. Oni si vyžadujú pochvalu. Oni sa aj z tej

6

Tománková, M., Kostrub D. (2018). Premiéry, reprízy
a omyly na križovatkách. Prešov: Rokus.
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pochvaly tešia. A keď povieme, krásne si to
urobil, povieš aj maminke pochvalu? Áno. Tak
povedz aj maminke. Takže potom aj rodičia sú
šťastní, keď sa tomu dieťaťu niečo podarí.“
(Subjekt 1)
„No to dieťa je potom šťastné, keď ho
pochválite. Ešte keď im dáte obrázok, aby dali
doma, aby ukázali doma, rodičom tak oni sú z
toho šťastní, tešia sa z toho. Keď niečo pochváli
človek, s radosťou to robí potom to dieťa.“
(Subjekt 8)
„No to dieťa je potom šťastné, keď ho
pochválite. Ešte keď im dáte (jeho tvorbu)
obrázok, aby dali doma, aby ukázali doma,
rodičom tak oni sú z toho šťastní, tešia sa z toho.
Keď niečo pochváli človek, s radosťou to robí
potom to dieťa.“ (Subjekt 12)
„Tak keďže máme radi deti, tak je to aj pre nás
radosť, že to dieťa sa učí. Keď vidíme, čo už
všetko vie, keď už trebárs odchádza na to druhé
oddelenie, my máme určitý vzťah k tým deťom,
tak je to radosť aj pre nás. Ináč by sa to nedalo
robiť, keby sme ich nemali radi a nemali vzťah k
tým deťom.“ (Subjekt 10)
„Tak my s najmenšími, máme tam teraz ročné
deti, tak napríklad kreslil sa teraz zlatý dážď s
vodovými farbami. Tak my im niečo
predkreslíme, chytíme štetec, dáme im ho do
ručičky a spolu s ním do tej farbi. Pre nich je to
niečo nové, oni to chytajú aj rukami, sú špinaví,
farby nám chytajú, páči sa im to. Je to niečo
nové pre nich. Tak oni keď to nejako pekne ešte
nevedia urobiť, tak sa naučia. Poznávajú iný
materiál, niečo nové zase skúsia. Aj ten dotyk,
plastelínu napríklad, nevedia modelovať, ale
postláčajú to. Chcú to ochutnávať samozrejme
všetko. Tak musíme dávať pozor, aby nám to
nezjedli a farbičky neodhrýzli, ale tiež to majú
radi. Že nejaká zmena, že robia niečo iné, že nie
je sú to zase len hrkálky. Je tam iný materiál.“
(Subjekt 4)
„Dneska sme napríklad maľovali zlatý dážď. To
je krík zakvitnutý a padajú kvety, tak sme kreslili
krík. No deťom sa to samozrejme páčilo, robili
kvetinky. Oboznamujeme ich s takýmito
materiálmi, čo máme. A majú tiež veľmi radi
plastelínu.“ (Subjekt 13)

„Hudobnú výchovu majú veľmi radi deti. Lebo
veľmi radi počúvajú, keď im spievame. S rukami
im ukazujeme, keď spievame. Kujem, kujem
podkovičku. To je hymna kojenecká, veľmi to
majú radi. Popritom, majú detské hudobné
nástroje, si posadíme deti a báchame na to a to
sa im veľmi páči. Najviac že oni môžu búchať.
Potom im to nakoniec všetko dáme a majú
koncert. Ale hudobnú výchovu majú veľmi radi,
myslím, že na každom oddelení.“ (Subjekt 2)

Cielená výchovná aktivita – hra,
samostatnosť, pravidlá sú prostriedkami
opatrovateľa urobiť dieťa v zariadení do
troch rokov veku dieťaťa šťastným. Ide
o záujem dieťaťa, tým je šťastné dieťa. Je to
prejav pozitívneho vzťahu, porozumenia a
záujmu opatrovateľa o dieťa (zhoda
všetkých
subjektov
výskumu
–
opatrovateľov).
„Snažíme sa privolávať deťom radosť, aby bola
ich činnosť rôznorodá. Aby to bolo oživené aj
takýmito vecami.“ (Subjekt 20)

Konštatujeme, že pozitívny vzťah k
dieťaťu, je prvoradou podmienkou a
súčasne
vlastnosťou
dobrého
a
zodpovedného opatrovateľa. Ide o záujem o
dieťa, o záujem robiť dieťa šťastným.
Prostriedkom je cielená odborná činnosť. Je
to hra. Naučia dieťa byť samostatným a keď
je dieťa samostatné, stáva sa šťastným.
Dôležitá je istota a bezpečie. Istotu a
bezpečie im dávajú aj pravidlá a rituály,
ktoré sú v zariadeniach zavedené.
„Láska v tomto znení ako tomu teraz
rozumiem, ale s pohľadu opatrovateliek , alebo
vychovávateliek je vlastne pozitívny vzťah k
dieťaťu, porozumenie a záujem. Hej akože keď to
tak zhrnieme, toto znamená to slovo láska. Pre
mňa je to nosné. Pre mňa ako odborníka je to
nosné, aby som mohol prijať takého
zamestnanca. Pretože tie technické veci ako je
metodika sa môže naučiť. Takže ja to z môjho
pohľadu takto vníma. A to sprevádzanie, alebo
ten pozitívny prístup alebo láska ak by sme to
nazvali. Je základom sprevádzania dieťaťa vo
všetkých fázach. Takýmto ľuďom by som dala
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moje dieťa, toto by malo byť primárne.“ (Jana –
mama, pedagóg)

„Keď už teda o sebe sa rozprávame, tak len
základnú vec. Ja som bol 2krát učiteľom
Materskej školy a teda aj jej riaditeľom. 6 rokov
som to dal. Tak ja to len odporúčam, je to na
zváženie. A poviem zásadnú vec a stojím si za
svojim názorom, čo som vtedy povedal ja keď
som vtedy povedal, že ja milujem deti v tej
Materskej škole, tak to bolo vtedy vysvetľované
úplne inak. Môj osobný názor teda je. Som
profesionálny, mám prístup k dieťaťu, som
hravý, ale s tou láskou tam to je.“ (Dušan – UK)
„Je to zaujímavé, pretože ten rodič môže mať
niekedy názor, že ten vychovávateľ neľúbi dieťa.
Ale vychovávateľ definuje a rozumie láske úplne
inak, ako rodič. Vychovávateľ, podľa toho čo sme
počuli tomu rozumie tak, že robí dieťa šťastným.
Cez tie činnosti, ktoré s nimi robí denne a že ho
vedie k samostatnosti. Dieťa je potom hrdé a
vlastne takto prejavuje vychovávateľ lásku.
Kdeže to rodič môže láske rozumieť len z tej
citovej stránky. Len to tutumutu. Alebo že ho
nechá nech robí všetko a možno to považuje
rodič, že je to prejav lásky. A keď vlastne
neusmerňuje vychovávateľ a len ho objíma a
nevedie ho k tej samostatnosti. Že to je láska. A
keď to nerobí, povie si aha, neľúbi moje dieťa.“
(Katka – UK)
„Dokonca bola až tak situácia, to bolo keď som
bol ja zapojený do výskumu. Bola situácia, že
otec tĺkol syna malého. A hovorí mu, že pretože
ja ťa ľúbim preto si teraz dostal. Lebo keby som
ťa nezbil, tak by povedali, že ťa neľúbim.
Dokonca až takéto rozhranie je tam. Chápania
tej lásky.“ (Dušan – UK)

Rodič rozumie láske inak ako opatrovateľ.
Vychovávateľ robí dieťa šťastným cez
výchovné aktivity počas dňa tak, že ho naučí
byť relatívne samostatným. „Dieťa je potom
hrdé a vlastne takto prejavuje vychovávateľ
lásku“ (subjekty výskumu). Rodič môže
láske rozumieť len z tej citovej stránky. Len
to „ťuťu-muťu“. Alebo že ho nechá, nech
robí všetko, a možno to považuje rodič za
prejav lásky. A keď to opatrovateľ nerobí,
možno to hodnotí tak, že nemá rád jeho
dieťa. Má opatrovateľ ľúbiť zverené deti, má
ich mať rád? Povolanie opatrovateľa v
zariadeniach starostlivosti do troch roku
veku dieťaťa je jednoznačne feminizované.
V zariadeniach v Bratislave pracuje jediný
muž, nie ako opatrovateľ, ale ako riaditeľ.
Konštatujeme že odborníci a rovnako i
opatrovatelia považujú za prospešné
pozorovať pri špeciálnych príležitostiach
interakciu mužov a detí. A práve tu možno
vidieť tenkú hranicu lásky. Keď povie mužopatrovateľ, že má rád deti, že ich miluje,
môže tomu rodič porozumieť inak. Podľa
nášho názoru, opatrovateľ, muž alebo žena,
má mať predovšetkým profesionálny
prístup, má byť zodpovedný, má byť hravý.
„Chlap v jasliach. Nebol. Nikdy nebol. Ja teraz
keď môžem hovoriť za našu škôlku. Keď boli
vojaci u nás škôlke, čo tí chalani robili to bolo
fakt úžasné. Taká nová dimenzia, lebo všade
ženy, ženy, ženy, ženy. A zrazu vojak prišiel.
Detská úplne ožili. Úplne boli veselé. Aj tu keď
vidím, že je tu ten chlap, že tie deti ožili, že príde
dneska Ivanko. Úplne sú teda veselí. A predsa aj
tu keď to vidím, keď je tu ten chlap, je tu aj ten
mužský vzor.“ (Silvia – psychológ)
„Ja keď teda môžem nadviazať nato, mal by
byť aj opatrovateľ, zamestnanec. A teraz
napríklad ja to teraz riešim, lebo máme jedno
voľné miesto. A chcem obsadiť chlapa, aby bol
vychovávateľ, opatrovateľ.“ (Ivan – riaditeľ)

Rešpekt voči osobnosti dieťaťa, hranice a
pravidlá vo výchove dieťaťa v rodine
Na základe analyzovaných výskumných dát
sme identifikovali 4 prístupy rodičov k
fenoménu rešpektovať osobnosť dieťaťa:
1. Rešpektovať dieťa v medziach
hraníc.
2. Rešpektovať dieťa – byť voči nemu
benevolentný.
3. Rešpektovať dieťa a chcieť byť
rešpektovaný.
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4. Rešpektovať, že dieťa potrebuje
mamu.
S hranicami úzko súvisia pravidlá. Podľa
nášho názoru, dodržiavanie pravidiel možno
rozumieť ako určitý druh prevencie
zameranej na neprekračovanie hraníc vo
výchove. Myslíme si, že dôsledné
dodržiavanie pravidiel určených na základe
spoločnej dohody môže byť pre dieťa
prínosné nielen preto, že niečo robiť
nesmie, ale taktiež preto, že príjemné veci
alebo zážitky sa opakujú rovnako.
Na základe získaných kvalitatívnych dát
sme identifikovali 3 skupiny rodičov k
fenoménu hraníc vo výchove:
1. Rodičia považujúci pravidlá vo
výchove za dôležité.
2. Rodičia klasifikujúci pravidlá na
dôležité a menej dôležité.
3. Rodičia považujúci pravidlá za
zbytočné, dôležitá je pre nich
bezpečnosť
(bezpečnostné
pravidlá).
Keď sa snažíme odpovedať na otázku, ako
rodičia rozumejú fenoménu hranice, alebo
ako ho vo výchove aplikujú, považujeme za
dôležité ich názory rozdeliť do skupín. Na
základe získaných dát sme identifikovali tri
skupiny rodičov:
1. Rodičia považujúci za dôležité dať
dieťaťu hranice výchovou.
2. Rodičia voliaci hranice vo výchove
na základe povahy dieťaťa.
3. Rodičia nepovažujúci hranice vo
výchove za dôležité.
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Konceptuálna mapa 1 Rešpekt rodiča voči osobnosti dieťaťa

7

7

Tománková, M., Kostrub D. (2018). Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách. Prešov: Rokus.
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Konceptuálna mapa 2 Hranice vo výchove

8

8

Tománková, M., Kostrub D. (2018). Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách. Prešov: Rokus.

33

VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

Konceptuálna mapa 3 Hranice vo výchove 2

9

9

Tománková, M., Kostrub D. (2018). Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách. Prešov: Rokus.
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Konceptuálna mapa 4 Preferencie rodičov vo výchove ich dieťaťa

10

10

Tománková, M., Kostrub D.(2018). Premiéry, reprízy a omyly na križovatkách. Prešov: Rokus.
a) Konceptuálna mapa 1 Rešpekt rodiča voči osobnosti dieťaťa
b) Konceptuálna mapa 2 Hranice vo výchove 1
c) Konceptuálna mapa 3 Hranice vo výchove 2
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Spolupráca rodiny a zariadenia
starostlivosti do tretieho roku dieťaťa
Identifikujeme, že komunikácia je
základným
kritickým fenoménom v
spolupráci rodiny a zariadení do tretieho
roku veku dieťaťa. Rodičia pristupujú k
spolupráci rôzne. Niektorí sa zaujímajú o to,
ako sa ich dieťaťu počas času strávenom v
zariadení darilo, iní veľmi nie. Nadriadení od
opatrovateľov
vyžadujú
aktívnu
komunikáciu a spoluprácu s rodičmi.

Usudzujeme, že zásadným fenoménom
komplikujúcim výchovu v rodine je
dôslednosť v konaní rodiča a čas byť
dôsledným. Opatrovatelia sú v ich práci
dôslední a majú čas vyhradený len na dieťa.
Rodičia vedia, ako by to teoreticky malo byť.
Pretože ich to zaujíma, rozprávajú sa o tom
s kamarátkami, študujú na internete rôzne
materiály. Problémom je dôslednosť.
Nemajú čas.

„My máme takú skúsenosť, že niektorí rodičia
si prídu po dieťa. Vezmú ho a odchádzajú. Vôbec
sa nezaujímajú, čo bolo, ako bolo. Prídu
odovzdajú dieťa, prídu vezmú dieťa. Bez záujmu
akéhokoľvek. Teda aj sestričky, pretože u nás sú
zamestnané prevažne teda 90 percent sestričiek.
Tie nové sú už opatrovateľky. Ale my ich ty tak
vedieme, aby oni sami dávali tú informáciu tomu
rodičovi. To bolo dnes, to sme spravili, pišal,
kakal, jedol, omietol. Sestričky sú vedené k tomu,
aby keď sa nezaujíma rodič, tak oni povedia.“
(Ivan – riaditeľ)

„Syndróm času, som skúmal ja. A predstavte si,
že u všetkých odznelo. Nemáme na výchovu čas.
Až došlo k mojej podotázke. Je potrebné na
výchovu si nájsť čas? Vtedy padli sánky, nechcel
som ich zaskočiť. Len diskutovať. A som sa
opýtal. Alebo teda pripomenul aj kvôli histórii, aj
iné zásadné ekonomické a spoločenské zmeny sa
udiali. A deti sa museli vychovávať. To sme my,
alebo teda tá staršia generácia. A vtedy a há, my
vám rozumieme čo sa pýtate. Ale je nám zaťažko
odpovedať. Takže za tým syndrómom
nedostatku času sa skrývajú iné a závažnejšie
faktory. Je mi ľúto.“ (Dušan – UK)

Konštatujeme, že opatrovatelia hľadajú
cestu k rodičovi. Častokrát sa stáva, že
rodičia neprikladajú vážnosť niektorým
aspektom
výchovy.
Najúčinnejšou
stratégiou je poukázanie na úspech dieťaťa.
Rodičia sú prekvapení, prečo dieťa
napreduje v činnostiach práve v zariadení a
nie doma. Dieťa v zariadení trávi podstatnú
časť dňa, opatrovateľ sa aktívne venuje
dieťaťu možno viac ako rodič.
Sú šťastní, oni sa aj čudujú, že doma to
nespraví, a tu to spraví. Pretože mi sa mu
venujeme a rodičia sa toľko nevenujú
(subjekt 5).

Konštatujeme, že aktívna výchova (aktívne
strávený čas s dieťaťom) v rodine je často
minimalizovaná na každú interakciu rodiča a
dieťaťa.
Odborníci
a
rovnako
aj
opatrovatelia upozorňujú na potrebu
aktívne stráveného času rodiča a dieťaťa. V
bežnom živote sa stáva, že výchova je
súčasťou všetkých ostatných aktivít, pretože
výchova je život. Dieťa pozoruje rodiča a
svoje okolie a učí sa aj to, čo si možno rodič
ani neuvedomuje. Dieťa napodobňuje
správanie rodičov a rovnako aj správanie
opatrovateľov. Do kolektívu detí si prináša
vzory odpozorované v rodine.

„Ja som bola so svojim synom do 4 rokov
doma, lebo som videla, že to potrebuje. Teraz
keď sa aj pozerám na tých rodičov. Nechcem si
ich zastať, to v žiadnom prípade. Ale si
predstavte, že to dieťa príde sem o 7, prídu po
neho o 5. Ja sa pýtam, koľko je ten rodič, tá
matka s tým dieťaťom?“ (Eva – Červený kríž)

„Vzory, ale napodobňujú. Napodobňujú
správanie týchto sestričiek, to isté keď príde z
rodiny. Robí tieto veci, ktoré videl a prevádzkuje
to tu, týmto napodobňovaním. To sú pre dieťa
vzory, to napodobňovanie. Strašne to vidieť, aj v
tom smere, aj v tom. A myslím si, že tu ich ani
nie odúčajú, ale majú ten vzor iní. Keď vidíme že
dieťa nám príde agresívnejšie, poznáme podľa
správania dieťaťa či sú problémy v rodine, alebo
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nie sú. Sestričky to riešia tak, že vôbec neriešia to
ako sa správa. Ale ich ťahá ten kolektív.“ (Ivan –
riaditeľ)

Stáva sa, že negatívne vzory dieťa prenáša
do herných činností. Opatrovateľ sa snaží
odpútať pozornosť dieťaťa inou činnosťou,
nápomocná je sila detskej skupiny a
pozitívne vzory, ktoré dieťa v kolektíve
identifikuje a následne ich začne aplikovať.

Na výchovu si treba vyčleniť aktívny čas, t.
j. hovoriť s dieťaťom a naučiť ho kriticky
myslieť.
„Veľmi ma zaujala tá veta, že keď sa venujeme
dieťaťu, či je to súčasť ostatných aktivít. Treba si
na to vyhradiť čas. Tú sobotu, nedeľu, keď sa
dievčatám venujem jedno aj druhé sa spája.
Výchova je súčasťou všetkých aktivít od varenia,
upratovania, vychádzky von a tak ďalej. A však,
to ma tak podnietilo že človek si má nájsť ,
vyhradiť si viac času na tie aktivity ktoré sú
zámerné na to dieťa.“ (Mária – Červený kríž)
„Každá interakcia je výchovou. Ale sú situácie,
kedy dieťaťu je potrebné vysvetliť. A myslím si, že
dnes zvlášť, je potrebné dať dieťaťu nejaký
základ kritického myslenia. Naučiť dieťa
rozlišovať. To môže byť pravda, a však, keď
niekto niečo povie, tak to nemusí byť presne tak.
Treba sa aj druhej strany opýtať. A netreba sa
len pobiť. A to je zase trochu času.“ (Novinárka)
„Výchova je súčasťou, toho chodu, života. Ale
sú určité situácie, kedy je potrebné s tým
dieťaťom sa zaoberať.“ (Ministerstvo)
„No povedzme tak, to dieťa keď ide ráno do
tých jaslí. Pozoruje rodiča, ten napríklad prejde
na červenú, zanadáva. Tak ho vychováva, či chce
alebo nechce. To dieťa to vstrebáva. Áno je
akceptovateľné na červenú sa môže ísť, je
akceptovateľné nadávať, je akceptovateľné
neviem čo. Ale keď hovoríme napríklad o
odplienkovaní to ho počas jazdy v aute smerom
do jasieľ nenaučím. Takže sú veci na ktoré si
rodič musí vyhradiť. Musí si nájsť čas aby ho
posadil aspoň na ten nočník a sedí tam s ním a
spieva mu, ako sme počuli že robia
vychovávateľky. Že kým sedia detičky na
nočníkoch, tak všetko možné robia, aby tam
sedeli. Lebo keď to maminka neustráži, malý sa
postaví spraví stopu. Tam treba ten čas. Potom
je normálny život, ktorý žijeme, vychovávame
svojim príkladom a na to špeciálny čas neje
vyhradený. To je to čo žijeme , náš príklad ním
vychovávame.“ (Eva – UK)

„Neje tam vyslovene zákaz, nerozprávaj tak,
nesmieš tak. Skôr sa opýtame, prečo tak
rozprávaš? Nejak sa v tom moc nepitváme, ale
ideme ďalej.“ (Subjekt 1)
„Aj agresia. Minulý rok sme mali takúto
skúsenosť. Ale potom sa na to prišlo tam bol
autizmus.
Rodičia
absolútne
nechceli
spolupracovať. Tvrdili, že dieťa je zdravé ale to
dieťa bolo veľmi, veľmi agresívne. Až tak že
napádalo fyzicky deti pri hre. A sú deti niektoré,
keď je rozvrátená rodina, vyslovene reprodukujú
čo sa deje. Čiže rodičovské vzory, vzťahy medzi
rodičmi ovplyvňujú dieťa. To aj mňa zarazilo, že
medzi dva až trojročnými deťmi je už aj takéto
napätie.“ (Subjekt 5)

Konštatujeme, že pri závažnejších
problémoch, ako je napríklad agresivita
dieťaťa, je dôležitá spolupráca rodiny a
zariadenia. Rodič veľmi ťažko prijíma, že
niečo nie je v poriadku, keď sa dieťa doma
správa inak. Stáva sa, že neberie slová
opatrovateľov vážne, ťažko im uverí. Často
odmietne odporučenie vedenia a až keď
nastane vážnejší problém, začne vyhľadávať
pomoc psychológa.
„Hovorili sme s rodičmi, individuálne ja sám.
Potom sme mali vyslovene s celou triedou ako
sestričiek, ktoré pracovali s tým dieťaťom. Lebo
rodičia tvrdili, že to nie je možné, že to dieťa
doma nerobí. Tak som povedal, príďte sa
porozprávať so sestričkami, alebo nepozorovane
pozorujte dieťa. Tak na to ani nepristúpili,
nechceli. Ale keď si vypočuli sestry, počas toho
dňa celého čo to dieťa dokázalo, robilo, tak boli
prekvapení. To neje možné, u nás to nerobí,
doma neje taký. A ponúkali sme im pomoc, aj
psychologickú, aj poradne, aj psychológa sme im
ponúkali, aj špeciálneho pedagóga. Ale bohužiaľ
rodičia nechceli. Nemali záujem.“ (Ivan –
riaditeľ)
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„Rodič to veľmi ťažko prijíma. A veľmi dlho
trvá, kým spracuje celú tú situáciu. Až keď je to
naozaj už neúnosné s tým dieťaťom, až vtedy
začne niečo robiť. Ten rodič to veľmi ťažko
prijíma.“ (Silvia – psychológ)
„My sme im vyslovene chceli pomôcť a neprijali
pomoc.“ (Ivan –riaditeľ)

zdravotné problémy a ranný filter to
potvrdí, dieťa nemôže zotrvať v kolektíve
dovtedy, pokým neprinesie doklad o jeho
zdravotnom stave od pediatra. Keď
agresívne dieťa ohrozuje ostatné deti v
kolektíve, môže byť v krajnom prípade
vylúčené
z
kolektívu.
Záleží
na
prevádzkovom poriadku, ktorý sú rodičia
povinní podpísať a akceptovať ho.
Konštatujeme však, že vedenie sa snaží
spolupracovať s rodičmi a riešiť problém.

Konštatujeme, že odraz správania dieťaťa
je odrazom výchovných pomerov v rodine,
priznaných alebo nepriznaných vzorov. „To
znamená, že správanie sa dieťaťa je
zrkadlom toho rodiča. Rodič to má problém,
prijať, alebo neprijať, alebo uvedomiť si,
alebo neuvedomiť si. Pokiaľ tam neje naozaj
stanovená diagnóza“ (subjekty). Je dôležité,
aby vedenie zariadenia vysvetlilo rodičovi,
prečo považuje za dôležité, aby bolo dieťa
vyšetrené, pretože jedine vyšetrením sa
diagnóza môže alebo nemusí potvrdiť.

„Ja sa ešte chcem opýtať o tom čo sme sa
rozprávali, keď dieťa náhodou v tej skupine,
zistíme, že niečo nefunguje. Keď nevie sa do tej
skupiny akoby včleniť. A kontaktujeme rodičov,
že potrebujeme s nimi to vyšetrenie riešiť. Že či je
možné zo zákona vyčleniť ho dočasne s inštitúcii,
aby prišlo s vyšetrením. Či ste to niekedy riešili.
Keď je choré dieťa, má virózu, tak dočasne
nemôže byť prijaté. A v tomto prípade, či je to
možné, lebo ide o bezpečnosť toho dieťaťa. A ja
ako pedagóg mám na to dôvod, pretože som zaň
zodpovedná. Aj za tie ostatné deti.“ (Eva – UK)

„Inak to nezistíte, ako tým vyšetrením. Lebo
môže byť dieťa hyperaktívne. Môže byť len v zlej
spoločnosti. Tá rodina sa možno navonok správa
inak a doma úplne inak. Tam kým nezistíte, že je
tam naozaj nejaká diagnóza, nemôžete povedať,
že to dieťa je autista, alebo ADHD. Je dôležité
vysvetliť tomu rodičovi, že prečo vy chcete aby to
dieťa išlo na to vyšetrenie. Aby sa toto vylúčilo.
Aby sa mohlo začať pracovať tým smerom, akým
sa to diagnostikuje. Teraz je tiež móda. Však
viete. Autisti. Toľko ich bolo. Teraz máme všetci
ADHD. Tak ideme. Za tie roky, čo tam človek bol,
som sa stretla s rôznymi obdobiami. Ale naozaj,
pokiaľ sa to dieťa nevyšetrí, nemôžeme povedať,
že mu niečo je. Ale keď to ten rodič neprijme, čo
s tým. Potom sú rodičia, oni si to načítali na
internete. Toto všetko ich dieťa má. Takto mi to
prinesú na papieriku, toto som si našiel a toto
moje dieťa robí. Alebo na modrom koníku, ktorí
teda milujem túto stránku. A prosto už teda
poťme. Toto mi vyšetrite, lebo toto všetko som si
tam všetko načítala. Lebo mamička na modrom
koníku napísala, že toto jej dieťa má a to sa
potvrdilo u toho jej dieťaťa. Takže to sú také.“
(Silvia – psychológ)

Dôležitá je dôvera. Rodič si dobrovoľne
vyberá zariadenie. Vyberá si zariadenie,
ktorému dôveruje.
„Nepôjdeme riešiť problém, až keď vznikne. To
znamená že rodič vie, že v tomto zariadení sme
otvorení, mame dôveru, rešpektujeme sa
navzájom. A keby aj tak vznikol problém, vieme
podať pomocnú ruku.“ (Dušan – UK)
„Nebolo by na škodu, keby takýchto zariadení
bolo viacej. Dosť je dopyt. Ja mám takýto
poradovník a nemôžem ho obsadiť, lebo nemám
kapacitu.“ (Ivan – riaditeľ)
„Veľmi veľa sa ich zrušilo v 90tych rokoch.“
(Subjekt 15)
„Predpokladám, že v marci budúceho roku sa
pripravuje taká výzva cez operačný program a
tam sa počíta s 90tymi zariadeniami. 8 v
Bratislave a 82 na celom území Slovenska. Budú
to zariadenia do 20 detí. Budú to obecné
zariadenia, zriadené nie za účelom dosahovania
zisku.“ (Ministerstvo 1)
„Keď môžem doplniť, financie budú na kúpu
pozemkov, modernizáciu aj materiálno technické
vybavenie.“ (Ministerstvo 2)

Opatrovateľ má chrániť ostatné deti v
skupine. Keď dieťa ochorie alebo má
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„To je veľmi dobre, super.“ (Súhlas všetkých
subjektov.)

konštruovania konsenzov v dialógu
(diskurze) a intersubjektivite.

Paralely vychovávania v zariadení
starostlivosti pre deti do tretieho roku
veku dieťaťa a v rodine
V nasledovnej časti porovnávame
najvýznamnejšie edukačné paralely v
zariadeniach pre deti do tretieho roku veku
dieťaťa. Ide o lásku, hranice, dôslednosť,
podporu samostatnosti (autonómnosti),
komunikáciu o výchove (zhoda konštruktov
o
výchove
a
záujme
dieťaťa
vychovávajúcich) a čas na aktívnu a cielenú
edukáciu (tab. č. 3).
V realizovanom kvalitatívnom skúmaní
boli uplatnené nasledovné spôsoby
validácie (zabezpečenia platnosti) a
spoľahlivosti [2]:
• Triangulácia
–
kombinované
uplatnenie rozličných výskumných
nástrojov, metód, skupín subjektov
výskumu, lokálnych a časových
priestorov a rôznych teoretických
perspektív zameraných na získanie
fenoménu.
• Metóda konštantnej komparácie –
uplatnenie
systematickej
komparácie kodifikácií a klasifikácií.
• Stupeň generalizácie – vytvorenie
konštrukcie pochádzajúcej z terénu.
• Prezentovanie
procesu
–
imaginárne prenesenie publika do
výskumného terénu.
• Evalvácia procesu a kontrola kvality
– realizovala sa prostredníctvom
spoľahlivosti a dôveryhodnosti.
• Prezentácia výsledkov výskumu – v
koncipovaní výskumných zistení
(vynárajúce sa otázky) a diskusie
(otázky smerujúce k podstate textu,
čo ďalej robiť v otázke podpory
rozvinutia výchovných princípov vo
výchove
detí)
na
základe

Informačné zdroje
[1]

[2]
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Tabuľka 3 Kategórie a koncepty výpovedí subjektov výskumu
Interpretačné
RODINA
ZARIADENIA DO 3.
kategórie / Koncepty
ROKU VEKU DIEŤAŤA
Láska
Láska je základom výchovy
Pozitívny vzťah k
a usudzujeme, že to, ako jej dieťaťu, porozumenie a
rodičia rozumejú a ako ju
záujem je nosným
vo výchove aplikujú, má
fenoménom vo
jednoznačný vplyv na
výchove, je základom
konštrukty rodičov vo
sprevádzania dieťaťa vo
výchove.
všetkých jeho fázach.

Hranice

Názory rodičov sa rôznia v
dôležitosti vymedzia hraníc
a ich dôsledného
dodržiavania.
Vymedzenie/nevymedzenie
hraníc v rodine je častokrát
minimalizované na
pozitívne vzory. Dieťa je
zrkadlom rodiča a
napodobňuje aj negatívne
vzory, prípadne sú
negatívne prejavy správania
úzko späté so situáciou a
celkovou atmosférou v
rodinnom prostredí, pokiaľ
dieťa nemá stanovenú
diagnózu komplikujúcu
výchovu.

Komunikácia/ zhoda
záujem dieťaťa

Konštatujeme, že rodičia
pristupujú rôzne ku
komunikácii so zariadením
a záujem dieťaťa vidia inak,
ako odborníci –

Vymedzené hranice a
mantinely predstavujú
bezpečný priestor, v
ktorom sa dieťa
samostatne, nie však
svojvoľne pohybuje.
Dieťa sa stáva
samostatným a menej
závislým od dospelého.
Výchova alebo
nevýchova rodičov sa
jednoznačne prejavuje
na vôli dieťaťa
rešpektovať hranice
zariadenia, pokiaľ dieťa
nepotrebuje
starostlivosť špecialistu
a opatrovateľ má
podozrenie na diagnózu
(napr. autizmus, ADHD)
komplikujúcu
rešpektovanie hraníc
dieťaťom. Zriadenie
ponúka pomocnú ruku
rodičom a odporúčajú
spoluprácu so
špecialistom. V krajnom
prípade je dieťa z
bezpečnostných
dôvodov a ochrany
ostatných detí vylúčené
z kolektívu.
Opatrovatelia sú vedení
ku komunikácii s
rodičmi aj v prípade, že
sa nezaujímajú, ako sa
dieťaťu darilo a ako sa
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PARALELY VYCHOVÁVANIA
V RODINE A V ZARIADENÍ
Opatrovateľ definuje a
rozumie láske úplne inak,
ako rodič. Prostriedkom
vychovávateľa je cielená
odborná činnosť, edukačná
aktivita (hra). Samostatnosť
a pravidlá sú prostriedkom
opatrovateľa urobiť dieťa v
zariadení šťastným. Je to
prejav záujmu opatrovateľa
o dieťa. Konštatujeme, že
rodič rozumie láske najme
na citovej úrovni.
Dôležitá je komunikácia a
spolupráca s rodičom a v
prípade problému
spolupráca s inými
odborníkmi, najmä so
psychológom. Zdravé dieťa
opatrovateľ úspešne učí
rešpektovať hranice v
prípade, že rodina
spolupracuje so zariadením
a dokáže prijať odbornú
radu a pomoc.
Prostriedkom nie je zákaz,
ale odpútanie pozornosti
inou činnosťou.
Opatrovateľ učí dieťa
kriticky myslieť a o
konkrétnych výchovných
problémoch s dieťaťom
hovorí na primeranej
úrovni.

Poukázanie na úspech
dieťaťa je prelomovým
fenoménom v spolupráci
rodiny a zariadenia.
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zamestnanci zariadenia: 1)
Rodičia ponechávajúci
všetku výchovnú činnosť v
kompetencii opatrovateľa.
Doma s dieťaťom aktívne
nepracujú, ani
nespolupracujú so
zariadením. 2) Rodičia, ktorí
chcú dieťa všetko naučiť
sami a nerešpektujú názor
opatrovateľa. 3)
spolupracujúci rodičia.

Podpora
samostatnosti
(autonómnosti)

Dôslednosť

Čas

Rodičia považujú
samostatnosť za podstatný
fenomén vo výchove. Ale
„opičia láska“, dôslednosť a
čas komplikujú a umelo
predlžujú schopnosť dieťaťa
samostatne konať v
medziach hraníc. Rodičia
častokrát nevedia správne
uchopiť problém a poradiť
si s ním. Hľadajú oporu v
odbornej literatúre a na
internetových diskusných
fórach. Pozitívnou je ich
snaha vyhľadať odbornú
pomoc, ale pre mnohých z
nich je pomoc psychológa
stigmou a obávajú sa jej.
Preťaženosť rodičov je
fenomén, ktorý im
neuľahčuje ich schopnosť a
vôľu byť vo výchove
dôslednými.

Rodičia disponujú deficitom
času. Výchova a aktívne
strávený čas s dieťaťom sú
často minimalizované na
základnú interakciu
bežného dňa. Výchovný
potenciál rodičovských
vzorov, ktoré nemusia a nie
sú vždy pozitívne.

malo v čase strávenom
v zariadení.
Komunikácia rodiča a
opatrovateľa sa
vyznačuje opatrnosťou
zo strany zariadenia. V
prípade
nerešpektovania
opatrovateľa rodičom
vstupuje do
komunikácie riaditeľ
zariadenia a
primeraným spôsobom
poukazuje na záujem
dieťaťa.
Opatrovatelia sú
limitovaní
požiadavkami rodičov.
Častokrát nastáva
rozpor medzi názormi
odborníkov a rodiny.

Dôslednosť je
jednoznačne
vyžadovaná,
preferovaná a
realizovaná vo výchove
a edukácii dieťaťa v
zariadení.
Opatrovatelia majú čas
len pre dieťa.
Zodpovedne realizujú
cielenú výchovnú
činnosť. Na ich prácu sa
iniciatívne a dobrovoľne
pripravujú aj mimo ich
pracovného času.
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Dôležitá je komunikácia a
spolupráca rodiny a
zariadenia. Je dôležité, aby
bola u dieťaťa samostatnosť
podporovaná rovnako v
zariadení, ako aj v rodine v
zmysle pedagogickej teórie.

Úspech dieťaťa je
motiváciou dôsledne
spolupracovať a dôverovať
zariadeniu.

Rodičia obdivujú a
prejavujú úprimnú radosť z
každého úspechu ich
dieťaťa. Sú v údive a
nerozumejú tomu, prečo
dieťa konkrétnu činnosť
vykoná a rozvinie si ju práve
v zariadení, ale doma ju
odmietalo vykonať alebo
pochopiť a aplikovať
konkrétne princípy vo
výchove.
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2 KONCEPT DIEŤAŤA RANÉHO VEKU
Blanka Kožík Lehotayová
Detstvo je počiatočné obdobie životnej
dráhy každého jedinca – obdobím najväčšej
plastickosti. V detstve sa formujú
rozhodujúce rysy osobnosti. Osobnosť
dieťaťa raného veku chápeme ako
jedinečnú, výnimočnú a neopakovateľnú
ľudskú individualitu, ktorú charakterizujú tri
spoluvytvárajúce zložky. Týmito zložkami sú
biologické, psychické a sociálne činitele,
ktoré podmieňujú charakter osobnosti.
Biologické činitele sú genetickými
predispozíciami,
ktoré
získavame
dedičnosťou. Genetický potenciál má vplyv
na vzhľad dieťaťa, ale aj na základné
predpoklady na rozvoj jeho neskorších
spôsobilostí. Genetický potenciál vo
významnej miere zároveň ovplyvňuje aj to,
čo postupne dokážeme, aké budeme mať
vlastnosti a i. Genetické predispozície sa
vplyvom iných podmienok môžu, ale aj
nemusia v plnej miere rozvinúť.
Psychické činitele sú tvorené psychickou
vybavenosťou osobnosti. Spoluvytvárajú ich
vlastnosti
osobnosti,
štruktúrovanie
centrálnej nervovej sústavy, celková
funkčnosť psychických procesov, úroveň
všeobecnej inteligencie a i. Na základe
jednotlivých psychických činiteľov dieťa
spracúva rozmanité podnety vonkajšieho
prostredia.
Sociálne činitele sú tvorené súhrnom
všetkých sociálnych skúseností. Kvalitu
sociálnych skúseností ovplyvňuje viacero
faktorov, ku ktorým patrí kultúra,
spoločenské a rodinné prostredie a i.
Vo vývine osobnosti dieťaťa raného veku
nastávajú progresívne zmeny, ktoré sú
geneticky a fyziologicky určované v období
detstva, dospelosti i staroby. Znamená to,
že v jednotlivých vývinových štádiách sú

mimoriadne priaznivé podmienky na vývin
určitých funkcií a kvalít osobnosti. Tieto
podmienky sú nazývané ako kritické alebo
senzitívne fázy a ich nadobúdanie súvisí
nielen s biologickým a psychickým
potenciálom, ale
najmä vplyvom
vonkajšieho (sociálneho) prostredia.
Štádium raného veku, často nazývané tiež
obdobím batoľaťa alebo útleho veku,
vymedzuje etapu života dieťaťa od 12
mesiacov do 36 mesiacov veku. Raný vek je
obdobím, v ktorom sa odohrávajú zásadné
zmeny vo vývine jedinca, ktoré vytvárajú
základy pre ďalšie obdobia. Vývin je proces,
ktorý sa odohráva v čase a priestore a
prináša kvantitatívne i kvalitatívne zmeny v
štruktúre organizmu, ktoré podmieňujú
vonkajšie i vnútorné činitele. Spoluvytvárajú
ich:
• sociálne podmienky ako kvalita a
kvantita sociálnych skúseností vo
vytváranej permanentnej interakcii,
• biologické podmienky ako genetické
predispozície a genetický potenciál,
• psychické podmienky tvorí psychika
a celková psychická vybavenosť.
Vývin je charakterizovaný ako vzostupný
proces, ktorý prebieha od menej
dokonalého k dokonalejšiemu, čo súvisí s
diferenciáciou a integráciou. Napríklad vývin
reči dieťaťa raného veku prechádza od
mimických prejavov, cez džavotanie k
vyslovovaniu prvých slov, neskôr viet. Vo
vývine
je tento
proces nazývaný
diferenciáciou (zdokonaľovaním). Je to
proces, keď sa jednotlivé funkcie a
spôsobilosti dieťaťa nielen rozvíjajú, ale aj
skvalitňujú. Pri diferenciácii však vývin
nekončí. Súčasne s ňou nastupuje aj proces
integrácie (súhry), keď sa jednotlivé funkcie
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zosúlaďujú spolu s ostatnými, aby dieťa
postupne dosahovalo kvalitatívne vyššiu
úroveň v jednoduchších i zložitejších
činnostiach. Vývin dieťaťa je vnútorne
zložitý proces, ktorý je výsledkom interakcie
rôznych podmienok, a preto v ňom existujú
odchýlky [5].

sa objavujú fázy, ktoré sú citlivé na správne
podnety vonkajšieho prostredia. Tieto fázy
sa nazývajú kritické alebo senzitívne.
Spôsobujú, že dieťa sa v istom období stáva
citlivejším k určitým podmienkam a
vplyvom, ktoré pôsobia zvonka, t. z.
vplyvom rodičov (vychovávateľov). Ak tieto
podmienky v podobe vhodných vonkajších
podnetov nastanú, začne sa vo vývine
odohrávať to, čo je pre konkrétne vývinové
obdobie charakteristické, a psychické
funkcie sa primerane rozvíjajú.
Všeobecné charakteristicky senzitívnej
(kritickej) vývinovej fázy raného veku tvorí
[5]:
1. Začiatok chôdze vo veku jedného
roka.
2. Vývin reči v prvom a začiatkom
druhého roku ako dolná hranica.
3. Utvorenie sebauvedomenia vo veku
dvoch až troch rokov.
V prípade, že dieťa nedostáva adekvátne
množstvo kvalitných podnetov, nemusí
dôjsť k očakávanej zmene vo vývine. Ak sa
senzitívna fáza nenaplní, daná psychická
funkcia sa v prejavenej spôsobilosti už nikdy
nerozvinie do takej miery, ako by bolo
možné, ak by sa v správny čas a správnym
spôsobom stimulovala. Ale platí to aj
naopak.
Niektorí
ambiciózni
rodičia/vychovávatelia vyžadujú od dieťaťa,
aby podávalo výkon aj v čase, keď nervový
systém nie je na podávanie výkonov
dostatočne zrelý.
Vývin je uskutočňovaný dvoma procesmi –
zrením a učením sa, ktoré pôsobia vo
vzájomnej interakcii (súlade) a ich
výsledkom je psychický vývin jedinca.
Zrenie
je
biologickým,
geneticky
naprogramovaným procesom, ktorý je
relatívne nezávislý od výchovy. Chápeme ho
ako funkciu určitého programu genotypu, t.
j. zákonitú postupnosť vývinových zmien,
ktorá vytvára podmienku pripravenosti na

Opodstatnenosť vývinových hľadísk u
dieťaťa raného veku
Zmeny
psychického
vývinu
sú
progresívnymi a nezvratnými zmenami, nie
sú náhodnými, ale zákonitými zmenami,
pričom nemožno eliminovať, či vyhnúť sa
žiadnej z fáz [7], [10], [16]. Osobnosť
dieťaťa, podobne ako každá iná osobnosť,
spracúva podnety vonkajšieho prostredia na
základe toho, na akej konkrétnej vývinovej
úrovni sa nachádza. Poznanie zákonitostí
vývinu dieťaťa považujeme za nevyhnutnú
podmienku
adekvátneho
výchovného
pôsobenia.
Všeobecné znaky psychických procesov
[17]:
1. Psychický
proces
vyplýva
z
nevyhnutných súvislostí javov, na
ktoré nadväzujú následné vývinové
fázy.
2. Psychický proces je subjektívne
špecifickým vývinom.
3. Psychický proces má podobu
príznačných premien.
4. Psychický proces má podobu
prerušovaného a nevyrovnaného
vývinu,
vývinového
obdobia
ustálenia, obdobia rýchleho a
pomalého vývinu v podobe
obmieňania.
5. Kompaktný proces tvorí súčasť
psychickej a fyzickej stránky.
Významné kvalitatívne premeny psychiky
dieťaťa v prvých troch rokoch jeho života sú
tvorené osobitnými fázami v procese
psychického vývinu. Vo vývinovom období
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učenie sa. Je predpokladom na rozvoj
konkrétnych psychických procesov, ktorých
realizácia je možná až samotným učením sa.
Učenie sa nadväzuje na zrenie a je závislé
od zámerných sociokultúrnych vplyvov.
Učením možno čiastočne stimulovať
procesy zrenia prostredníctvom pôsobenia
podnetného prostredia. Výsledky učenia sa
istým spôsobom menia potenciálne
správanie dieťaťa, ale majú nestály
charakter. Zmeny v správaní v dôsledku
učenia sa môžu byť permanentne
ovplyvňované, a tým zmenené novými
skúsenosťami. V prípade zrenia to neplatí,
pretože zrením sú realizované výlučne také
zmeny, ktoré súvisia s procesmi týkajúcimi
sa somatického vývinu [6]. Z uvedeného
vyplýva, že učenie sa prostredníctvom
skúseností v podobe primeraných a
vhodným spôsobom ponúkaných podnetov
a vnútorné procesy zrenia mozgu musia byť
v rovnováhe. Je vysoký predpoklad, že
vlastná skúsenosť dieťaťa prostredníctvom
činností nielen pozitívne vplýva na jeho
celkový rozvoj, ale zároveň ho podnecuje do
ďalších aktivít, v ktorých získava nové
poznatky, spôsobilosti, hodnoty a postoje.
Rodič/vychovávateľ je ten, kto by mal
akceptovať
individuálne
i
vývinové
osobitosti a potreby dieťaťa, jeho záujmy,
práva, ako aj podmienky rozvoja.
Význam poznania vývinového štádia je z
nášho pohľadu zásadným z dôvodu:
• možnosti predpokladať, v akom
čase a čo konkrétne sa dá očakávať
vo vývine dieťaťa;
• rozlíšiť, kedy vyžadujeme od dieťaťa
priveľa, či naopak primálo,
• kedy treba stimulovať vývin dieťaťa
a kedy nie.

Motorický vývin dieťaťa v ranom veku sa
prejavuje rýchlym rozvojom hrubej i jemnej
motoriky. Rodič/vychovávateľ by si mal
uvedomovať, že nenaplnená potreba
pohybovej aktivity môže u dieťaťa vyvolávať
napätie a v niektorých prípadoch až
neurotické prejavy [8].
Vývin v hrubej motorike je viditeľný na
prvý pohľad. Chôdza dieťaťa v prvom roku
(ako prvá zo senzitívnych fáz) je najskôr
neistá s častými pádmi. Postupne sa u
dieťaťa technika chôdze zdokonaľuje.
Chôdza dvojročného dieťaťa je istejšia,
dokonca zvláda i nerovnosti v teréne. Pred
tretím rokom dokáže dieťa stáť na jednej
nohe, chodiť po schodoch, kopať do lopty a
dokonca i poskočiť znožmo [14]. Záujem o
pohybové aktivity bývajú často spájané s
hudbou. Výrazný posun nastáva zvlášť v
oblasti cieľavedomých pohybov. Skúsenosti
znásobujú
nielen
rozsah
poznania,
sebauvedomovania a prežívania, ale aj
skvalitňujú
začiatky
vedomého
usmerňovania aktivity.
Pokroky v jemnej motorike nezaostávajú
za pokrokmi v motorike hrubej. Vývin
uchopovania postupuje od dlaňového, keď
dieťa neudrží dva predmety naraz, k
nožničkovému, keď dieťa začína používať pri
uchopovaní aj palec. Pinzetové uchopovanie
je typické pre dieťa približne od deviateho
mesiaca veku. Pre toto obdobie je
charakteristické to, že palec sa stavia oproti
ostatným prstom, čím sa úchop stáva
presnejším. Dieťa už dokáže zámerne
otvoriť dlaň. Pohyby ruky dieťa uplatňuje a
zdokonaľuje
pri
manipulácii
s
najrozličnejšími predmetmi. Od prvého roka
dieťa dokáže púšťať predmety v správnom
načasovaní, takže je spôsobilé postaviť dve
kocky na seba, dvojročné dieťa dokáže
postaviť kocky vodorovne aj zvisle podľa
predlohy. Prítomné sú aj prvé pokusy v
čmáraní. Približne vo veku jedného roka
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dieťa kreslí náhodné čiary, ktoré často
presahujú plochu papiera. V dvoch rokoch
už dieťa napodobňuje vertikálne čiary a
snaží sa o napodobenie kruhových pohybov,
v troch rokoch je dieťa spôsobilé nakresliť
kruh. Charakteristickým znakom končiaceho
sa obdobia raného veku sú nové druhy
činností, ktoré predstavujú rozvinuté formy
až za hranicou tohto veku a postupne
začínajú určovať psychický vývin. Tieto
činnosti sú produktívne druhy činností
(kreslenie, modelovanie, konštruovanie) a
hra (vo vlastnej činnosti ku koncu obdobia
raného veku nadobúda prevahu nad
funkčnými
hrami
v
podobe
experimentovania, hra fiktívna, námetová;
dieťa raného veku s obľubou napodobňuje
každé
odpozorované
správanie
vychovávateľov/rodičov,
často
aj
s
používaním zástupných herných symbolov).

kreslenia nútené, čo by mohol byť dôvod
vzniku zábran či odporu kresliť. Ak dieťa
kreslí, je dôležité, aby vychovávateľ/rodič v
žiadnom prípade do procesu nezasahoval
alebo viedol dieťaťu ruku [18].
Vo výtvarnom vyjadrovaní je nevyhnutné
poznať techniky harmonickej interakcie
medzi dieťaťom a vychovávateľom/rodičom,
ako aj integrovanie výtvarných činností do
čo najširšieho kontextu plánovaných
činností. Nie je možné, aby dieťa dosiahlo
svoje vlastné limity prirodzene, na základe
vlastnej činnosti, bez vhodného výchovného
pôsobenia. Z toho dôvodu odporúčame:
• Dieťa neobmedzovať v spôsobe
grafického vyjadrovania tým, že
musí nevyhnutne realizovať nami
určované spôsoby.
• Prostredníctvom
rozmanitých
výtvarných činností by sme dieťaťu
mali umožňovať vnímať seba
samého a spoluprežívať s ním
radosť z realizovanej výtvarnej
činnosti.
• Poskytovať
dieťaťu
dostatok
príležitostí na kreslenie a umožniť
mu, aby vyskúšalo vlastnosti a
možnosti rôznorodého grafického
materiálu.
Kognitívny vývin dieťaťa raného veku je
podporovaný na základe výrazného rozvoja
motoriky,
ktorý
umožňuje
dieťaťu
samostatný pohyb v priestore. Ten vedie k
intenzívnemu a aktívnemu poznávaniu
sveta, ktorý ho obklopuje [9]. Aktivitu
chápeme ako základnú podmienku rozvoja
osobnosti. Bez aktivity ako potreby konať by
sa neutvárali jednotlivé zložky osobnostnej
štruktúry – záujmy, postoje, hodnoty,
spôsoby konania. Záležitosť expanzie
dieťaťa do prostredia je teda záležitosťou
motoriky i poznávania. Raný vek možno
považovať nielen za obdobie, v ktorom sa

Interakcia vychovávateľ/rodič a dieťa v
stimulácii motorického rozvoja dieťaťa
raného veku
Vychovávateľ/rodič by si mal uvedomovať,
že grafický prejav dieťaťa nikdy nemôže byť
uskutočnený jeho usmerňovaním, ale iba
vytvorením vhodných podmienok na prvú
veľkú výtvarnú hru dieťaťa (v podobe
vhodnej kresliacej plochy, kresliaceho
materiálu, priaznivej atmosféry). Pokiaľ
dieťa nemá vytvorené vhodné podmienky
na výtvarnú činnosť a prvotná výtvarná hra
nie je sprevádzaná príjemným a radostným
pocitom, jeho výtvarná činnosť sa podstatne
znevýhodňuje a nemá preukázateľné
kvality.
Ďalšou požiadavkou, ktorá prezentuje
vhodnosť výchovných postupov, je vysoká
miera
trpezlivosti
a
citlivosti
vychovávateľa/rodiča. Zastúpenie miery
trpezlivosti spočíva v tom, že by mal počkať,
kým dieťa o možnú výtvarnú činnosť prejaví
záujem. Je nevhodné, keby bolo dieťa do
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vytvárajú základné štruktúry mozgu a
kognitívne vzorce, ale aj za dôležité obdobie
z hľadiska utvárania vzťahu detí k učeniu sa
[1].
Štrukturáciou obklopujúceho prostredia je
dieťa priamo či nepriamo ovplyvňované
podľa toho, v akom prostredí sa nachádza,
čo sa mu ponúka, čo ho obmedzuje a i.
Na rozvoj myslenia má vplyv nielen
individuálna skúsenosť, ale aj sociálne
prostredie. Rozvoj myslenia dieťaťa z toho
dôvodu závisí:
• od činností samotného dieťaťa,
pričom základom myslenia je jeho
zmyslová skúsenosť,
• od vplyvu vychovávateľa/rodiča,
ktorý ho učí spôsobom manipulácie
s
predmetmi
a
dáva
im
zovšeobecnené názvy.
Porozumenie kognitívnemu vývinu dieťaťa
raného veku sa vo viacerých odborných
spisbách odvoláva na výskumnú vývinovú
teóriu.11 Myslenie dieťaťa nie je iba
nezrelým myslením dospelého jedinca, ale
sa vo viacerých zásadných a závažných
ohľadoch od neho líši. Tieto odlišnosti tvoria
niekoľko štádií, ktoré dieťa postupne
dosahuje. Rýchlosť, akou cez jednotlivé
štádiá dieťa prechádza, závisí od vplyvov
prostredia v podobe kvality i kvantity
vhodných podnetov, ktoré majú dopad na
získavanie subjektívnych skúseností dieťaťa.
Zároveň je závislá a riadená biologicky
danými procesmi zrenia. Každé štádium sa
vyznačuje určitou kognitívnou štruktúrou
(alebo neštruktúrou), t. z. zvláštnou
stratégiou či stratégiami, ktorými sa dieťa
pokúša porozumieť a usporiadať vlastné
skúsenosti [4]. Pre dieťa raného veku je
charakteristické senzomotorické štádium a
začiatok predoperačného štádia, konkrétne
predpojmového subštádia.
11

Psychické zmeny trvajúce od narodenia do
dvoch rokov veku dieťaťa súvisia so
senzomotorickou
fázou
kognitívneho
vývinu. U dieťaťa sa postupne vytvárajú
súbory poznávacích štruktúr ako možné
východiská pre neskoršie vnemové a
intelektuálne konštrukcie. Dieťa v tejto fáze
využíva v zásade sled činností v podobe
pohybov smerujúcich k dosiahnutiu cieľa,
napríklad dokáže dosiahnuť aj vzdialené či
ukryté predmety. Je to dôkaz, že u dieťaťa
už v tomto veku existujú kognitívne
štruktúry, ktoré mu umožňujú realizovať
činnosti v relatívne stabilných a opakujúcich
sa jednotkách [13]. Úspešnosť dieťaťa je
závislá od vytvárania zložitých asimilačných
schém a organizovania obklopujúcej
skutočnosti v časových a príčinných
štruktúrach. Dieťa ich v tomto období ešte
nedokáže pomenovať, vychádza výlučne zo
zmyslových vnemov a vlastnej motorickej
aktivity.
Predpojmové subštádium kognitívneho
vývinu sa prejavuje približne od dvoch rokov
veku dieťaťa a súvisí s presadzovaním
symbolických
činností
a
spôsobom
uvažovania, ktorý uľahčuje spracovávanie a
zaraďovanie
nových
informácii
do
existujúcich schém. Nastupuje semiotická
funkcia.12 Dieťa sa postupne uvoľňuje z
12

Semiotická funkcia a napodobňovanie tvorí prechod
medzi senzomotorickou úrovňou a konaním dieťaťa
založenom na predstavách. U dieťaťa je prítomné
oddialené napodobňovanie, čo znamená, že začína
napodobňovať aj neprítomné, nielen bezprostredne
vnímané predmety, prejavy správania i rôzne činnosti.
Dieťa
sa
napodobňovaním
začleňuje
do
obklopujúceho prostredia. Nadobúda a rozvíja vzorce
správania a symbolický kód spoločenstva, v ktorom
žije – jazyk. Semiotická funkcia vytvára dva druhy
nástrojov: symboly (ktoré sú „motivované“, t. j. v
predstavách dieťaťa sa v niečom podobajú tomu, čo
označujú) a znaky (ktoré dieťa vytvára a používa
náhodne alebo preberá konvenčné znaky, napríklad
jazyk). Oddialená nápodoba, symbolická hra, duševný

Jean Piaget (1896 – 1980)
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väzby do aktuálneho diania, je spôsobilé
predstaviť si obraz nejakého predmetu
alebo činnosti bez jeho aktuálnej
prítomnosti. Začína využívať reč, obrazné
predstavy a znaky. Dieťa si uvedomuje
trvalosť predmetov aj vtedy, ak ich nevidí.
Myslenie už nie je viazané na bezprostredné
reálne predmety. Podmienkou rozvoja
symbolického myslenia je pochopenie
trvalosti objektu. Dieťa si uvedomuje, že sa
rovnaký objekt môže objavovať na rôznych
miestach v rôznom čase. Pochopenie
trvalosti objektu je základom na vytváranie
„predpojmov“. Dieťa v tejto vývinovej fáze
využíva slová skôr ako „predpojmy, nie ako
skutočné pojmy. Predpojmy sú veľmi neisté,
založené na nepodstatných vlastnostiach.
Dieťa rozumie, že každá vec má svoje meno,
preto sa neustále pýta „čo je to?“.
Opytovacie
obdobie
je
príznačnou
poznávacou aktivitou pre dieťaťa od
jedného do troch rokov veku. So slovami
dieťa postupne experimentuje, začína ich
spájať. Zovšeobecnenia, ktoré dieťa tvorí,
nemajú logickú súvislosť a sú náhodné.
Pojmy odrážajú iba niektoré a zväčša
nepodstatné znaky predmetov. Aj napriek
dosiahnutiu opísanej úrovne myslenia, je
myslenie dieťaťa raného veku stále
nepresné, nedokonalé, málo flexibilné a
zatiaľ nerešpektuje zákony logiky. Absencia
logiky spôsobuje statickosť myslenia a
upätosť
na
absolútnu
skutočnosť
prostredníctvom zmyslov. Myslenie dieťaťa
raného veku je charakterizované ako
obrazno-konkrétne a úzko viazané na jeho
činnosť či konkrétnu skúsenosť [4], [13],
[17]. Aj predstava dieťaťa raného veku,

ktorá vzniká na základe zvnútornenej
nápodoby, je stále výrazne konkrétna.
Začínajú sa objavovať aj prejavy fantázie,
ako zosobňovanie neživých predmetov,
ktorým dieťa prisudzuje ľudské vlastnosti.
Pamäť dieťaťa raného veku má charakter
krátkodobej pamäte, ku koncu raného veku
sa postupne zdokonaľuje. V období raného
veku je pamäť charakteristická [14]:
• mimovoľnosťou – dieťa si pamätá
veci a javy neúmyselne,
• konkrétnosťou – dieťa si uchováva
skutočné zážitky, či konkrétne
situácie,
• citovosťou – dieťa si zapamätáva
výrazne príjemné alebo nepríjemné
vlastné zážitky.
Dieťa si skôr zapamätáva a reprodukuje
spontánne, neúmyselne, bez uvedomelej
aktivity. Viac si zapamätáva obrazy
skutočných situácií, s ktorými má vlastnú
skúsenosť. Mimovoľne si zapamätá aj slová
a pojmy, ktoré ho zaujali, hoci im nemusí
vždy rozumieť. Veľmi príjemné alebo
nepríjemné zážitky je spôsobilé si
zapamätať
trvalejšie,
no
je
ešte
nesúvislejšie, nepresné a zážitky dokáže
nepresne lokalizovať v čase [11]. Pozornosť
je ovplyvnená záujmom dieťaťa a
príťažlivosťou predmetu. Má neúmyselný
charakter, je nestála, odbiehavá. Pozornosť
dieťaťa raného veku sa dá pomerne ľahko
odpútať. Postupne sa rozvíja úmyselná
pozornosť, ako aj jej stálosť, rozsah a
intenzita, keď dieťa dokáže vedome odvrátiť
svoju pozornosť na iné predmety, či javy.
Dvojročné dieťa sa dokáže sústrediť
niekoľko minút. Pre vývin pozornosti je
dôležité, aby na dieťa nepôsobilo priveľa
podnetov a nebolo vyrušované pri činnosti,
ktorú si samo zvolilo [3].

obraz vznikajú na základe napodobňovania, ktoré
tvorí prechodné obdobie materiálneho znázornenia
do procesu vnútorného znázornenia v myslení
dieťaťa. Dieťa sa učí prostredníctvom vonkajších
vzorov, ale tieto vplyvy vlastným spôsobom
kognitívne upravuje a následne používa [4], [13].
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Interakcia rodič/vychovávateľ a dieťa v
stimulácii kognitívneho rozvoja dieťaťa
raného veku
V čase, keď má dieťa tendenciu opakovať,
vzniká
vhodný
priestor
pre
vychovávateľa/rodiča, ktorý môže dieťaťu
vytvoriť výchovnú ponuku (napr. kresliaci
materiál
a
vhodnú
plochu
na
zaznamenávanie, lyžičku, ktorú použije pri
naberaní jedla, oblečenie, ktoré si môže
vyzliekať a pod.). Pravidelné opakovanie
rozmanitých činností (pohybov, úloh), ktoré
dieťa vykonáva, prehlbuje jeho záujem a
stáva sa pre neho výraznou motiváciou.
Vychovávateľ/rodič by mal výraznú snahu
dieťaťa raného veku v napodobňovaní a
opakovaní v maximálnej možnej miere
využiť pri komplexnom rozvíjaní všetkých
psychických
funkcií
prostredníctvom
rozmanitých činností, ktoré by dieťa mohlo
zvládnuť a ktoré netrvajú dlho a sú preň
zaujímavé. Takými činnosťami môže byť
napr.
ukladanie
hračiek,
skladanie
skladačiek. Je nutné neustále dieťaťu
ukazovať a vysvetľovať, čo a prečo robí.
Dieťa potrebuje chápať príčinu a dôsledok,
potrebuje rozumieť tomu, čo robí i tomu,
prečo to robí.

napĺňa
potrebu
a
túžbu
po
experimentovaní, poznaní a objavovaní. Je
vhodné vytvárať dieťaťu priestor k
manipulácii
i
experimentovaniu
s
rôznorodými materiálmi, aby sa na svojej
úrovni rozvoja a vývinu mohlo s rôznymi
materiálmi zoznamovať, a tak spontánne
realizovať svoje potreby poznávania [7].
Významnú úlohu v období raného veku
zohráva tzv. predmetná činnosť, ktorá
nadväzuje na manipuláciu s predmetmi.
Dieťa sledovaním vychovávateľa/rodiča pri
manipulácii s predmetmi napodobňuje
konkrétne formy praktickej predmetnej
činnosti. Na rozvíjanie myslenia sú obzvlášť
dôležité práve činnosti s konkrétnymi
predmetmi. V predmetnej činnosti má dieťa
príležitosť dozvedieť sa o význame a
účelnosti rozmanitých predmetov a ich
funkčných vlastnostiach. Na psychický vývin
je nevyhnutný prehlbujúci sa poznatok o
špecifickom účele konkrétneho predmetu
alebo nástroja. Predmet používaný v
rôznych situáciách a vo vzťahu k rôznym
iným objektom sa stáva prvým nositeľom
zovšeobecnenia. Na rozvíjanie myslenia sú
obzvlášť dôležité práve inštrumentálne
činnosti.
Predmet
sprostredkováva
pôsobenie dieťaťa na okolitý svet a
skúsenosť predchádzajúcej činnosti sa
odráža v ďalšej činnosti. V prípade, že
sleduje
vychovávateľov/rodičov,
ako
manipulujú s predmetmi, prisvojuje si
ľudské formy praktickej predmetnej činnosti
[12].
Nadobúdanie skúseností získaných v
predmetnej činnosti tvorí základ na
rozvíjanie reči dieťaťa. Iba ak sú za slovom
obrazy reálneho sveta, je nadobúdanie slov
úspešné. Utváranie aktívnej reči je
základom celkového psychického vývinu
dieťaťa. Ako sme uviedli v texte vyššie, raný
vek dieťaťa je kritickým medzníkom, v
ktorom je nadobúdanie reči najviac

Obdobie manipulačnej a predmetnej
činnosti dieťaťa raného veku
Dieťa raného veku sa zaujíma o svet okolo
seba a spoznáva okolitý svet najmä
prostredníctvom zrakovej, sluchovej a
hmatovej skúsenosti. Dieťa potrebuje vidieť,
počúvať, cítiť, manipulovať a na základe
skúseností spoznávať pravidlá fungovania
sveta, ktoré mu dodávajú istotu [16].
Skúsenosť predchádzajúcej činnosti sa
odráža v ďalšej činnosti. Počas trvania
celého obdobia raného veku dominuje u
dieťaťa manipulačná činnosť, pričom dieťa
vyhľadáva materiály, ktoré môže ohmatať
(nielen reálie, ale aj prírodný materiál), čo
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efektívne. Ak je dieťa v tomto období
zbavené podmienok potrebných na rozvoj
reči, je veľmi náročné dosiahnuť senzitívnu
fázu rozvoja reči v neskoršom vývinovom
období. Senzitivita obdobia raného veku
uľahčuje rozvoj reči: práve v tejto dobe je
nadobúdanie reči najviac efektívne. Ak je
dieťa v tomto období zbavené podmienok
potrebných na rozvoj reči, je veľmi neľahké
neskôr doháňať zanedbané. Utváranie
aktívnej reči je základom celkového
psychického vývinu dieťaťa.
Vývin detskej reči rozdeľujeme na dve
veľké etapy:
• na prípravné obdobie (od narodenia
do ukončenia prvého roku),
• na vlastné obdobie detskej reči (od
prvého roku až do času, kým sa
dieťa nenaučí rozprávať)13.
Počas prvého roku dieťa rozumie
niekoľkým názvom osôb a bežne
používaných a známych predmetov. Dieťa
ich dokáže identifikovať zrakom, na
porozumenie reaguje mimikou a gestami.
Spravidla sa v tomto roku objavujú prvé
slová, ktoré majú výraz akéhosi detského
žargónu. Zvládanie reči je pre dieťa doslova
objaviteľská činnosť, pretože objavuje kúzlo
dorozumievania a presadenia svojich prianí
a príjemnosť slovného ohodnotenia [8]. V
druhom roku dochádza u väčšiny detí k
výraznému pokroku v reči. V ranom veku

väčšina detí ešte nesprávne vyslovuje. Preto
je v tomto vývinovom období veľmi dôležitý
správny rečový vzor vychovávateľa/rodiča.
V prípade, že dieťa nesprávne vyslovuje,
vychovávateľ/rodič by mal slová vyslovovať
správne. Práve v tomto období začína dieťa
chápať symbolický význam slov. Ku koncu
obdobia raného veku dieťa dokáže vyjadriť
vlastné myšlienky v súvislých vetách s
použitím gramaticky správnych tvarov.
Socioemocionálny vývin dieťaťa raného
veku
Raný vek je obdobím, v ktorom dochádza
k rozvoju spôsobilostí, ktoré umožňujú
kvalitatívne vyššiu úroveň psychických
prejavov v oblasti správania, aj v oblasti
prežívania. Z hľadiska komplexného
sociálneho vývinu je obdobie raného veku
najpodstatnejším vývinovým obdobím.
Typickým znakom socioemocionálneho
vývinu dieťaťa raného veku je postupné
odpútanie sa od symbiotickej väzby s
materskou osobou a vytvorenie vlastného
„ja“ dieťaťa. V dvoch rokoch dieťa zväčša
hovorí o sebe v tretej osobe a oslovuje sa
menom. Až v treťom roku života začína
používať prvú osobu „ja“ [3], [4], [7].
Sociálne prostredie výrazne ovplyvňuje
utváranie osobnosti už od narodenia. Každý
dospelý, ktorý tvorí užšie i širšie sociálne
prostredie dieťaťa, ho istým spôsobom
ovplyvňuje.
Obdobie dieťaťa raného veku je, ako sme
uviedli v úvode kapitoly, označované ako
obdobie nadobúdania samostatnosti v
podobe sebaregulácie a sebazodpovednosti.
Samostatnosť je realizovaná dvoma
protichodnými spôsobmi:
1. spôsobom je tendencia odmietať,
eliminovať to, čo dieťa nechce,
2. spôsobom je snaha udržať si to, čo
dieťa chce.

13

Duševný vývin dieťaťa raného veku je úzko spätý s
vývinom detskej reči a s rozvíjaním sa druhej signálnej
sústavy, pretože reč je úzko spätá s myslením. Pre
prvú signálnu sústavu, ktorú má človek i zvieratá, sú
podnetmi predmetné, konkrétne signály, ako zvuk,
svetlo, tvary, potrava a i. Podnetmi druhej signálnej
sústavy sú však slovné názvy prvotných signálov, čiže
„signály signálov“. O druhej signálnej sústave však
nemožno hovoriť ako o sústave, ktorá existuje u
človeka nezávisle, ale vždy v spojitosti s prvou
signálnou sústavou. Druhá signálna sústava sa začína
rozvíjať v druhej polovici prvého roku života dieťaťa
[4].
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Dieťa
dosahuje
samostatnosť
v
socioemocionálnej
oblasti
opätovne
prostredníctvom vlastnej aktivity. Príležitosť
k samostatnosti v nadväznosti na aktívnosť
dieťaťa raného veku je priamo úmerná
rozvoju myslenia a reči, pohybových
spôsobilostí a sociálnych vzťahov [6].
Približne už od veku 12 až 18 mesiacov
môže byť dieťa právom označované za
samostatný subjekt vzhľadom na to, že
podpora jeho samostatnosti sa môže začať
práve v tomto období života. Dieťa
chápeme ako samostatný subjekt, ktorý sa
stáva
relatívne
samostatnejším
a
nezávislejším subjektom od rozličných
úrovní. Až v období druhého a tretieho roku
života dieťa dokáže diferencovane emočne
reagovať na rôzne situácie, čiastočne aj na
prežívanie a potreby iných ľudí. Dieťa
raného
veku
postupne
zreteľnejšie
prejavuje svoje city vďaka zlepšeným
výrazovým prostriedkom. Obohacuje sa aj
jeho citový repertoár, aj city k iným deťom.
U niektorých detí sa vyskytujú aj súcitné
prejavy k druhému dieťaťu, napr. keď plače.
Typická je aj žiarlivosť, ktorá býva
najvýraznejšia najmä voči mladšiemu
súrodencovi.
Niektoré emócie v období raného veku
majú pre dieťa väčší význam. Osou
sociálneho života naďalej zostáva vzťah k
matke. Odlúčenie od matky vyvoláva mnohé
silné separačné reakcie. Separačné reakcie
18 až 24 mesačných detí, ktoré boli po
prvýkrát odlúčené od svojich matiek, môžu
mať tri typické fázy [15]:
1. Fáza protestu: dieťa volá matku a
kričí na ňu – očakáva, že matka
príde na základe predchádzajúcich
skúseností.
2. Fáza zúfalstva: dieťa kričí menej,
pretože stráca nádej na príchod
matky, odvracia sa od okolia,

odmieta
hračky,
nenadväzuje
kontakt s druhými.
3. Fáza odpútania sa od matky: dieťa
postupne potláča svoje city k matke
a dokáže sa pripútať k inému
dospelému, ktorý mu nahrádza
starostlivosť matky.
Dieťa až v druhom roku života nadväzuje
stále vzťahy i k ďalším známym osobám,
hoci matka je stále primárnym zdrojom
istoty a bezpečia. Kritériom pre nadviazanie
vzťahu s inými osobami je miera a charakter
vzájomného kontaktu. Dieťa sa takto učí
diferencovať ľudí vo svojom okolí na základe
ich správania. Podstatné je, že dieťa dokáže
prekročiť hranicu symbiotického vzťahu s
matkou, ktorý zodpovedý vývinovému
princípu.
Charakteristickým
emocionálnym
prejavom dieťaťa raného veku je afekt
hnevu a zlosti, ktorý súvisí s rozvojom
sebauvedomovania. Dieťa začína rozumieť
pravidlám a pri ich prekročení sa objavuje
pocit hanby. Rozvoj detskej samostatnosti
podporí a uľahčí skutočnosť, že vo svete
platia určité pravidlá. Ak sa dieťaťu niečo
podarí, je zrejmý prejav hrdosti na vlastný
úspech. Týmto narastá u dieťaťa rozvoj
sebahodnotiacich i vzťahových emócií.
Medzi druhým a tretím rokom života si
dieťa uvedomuje rozpor vzhľadom na
vlastné možnosti na jednej strane a ich
obmedzovaním inými ľuďmi na strane
druhej. V súvislosti s nedostatočnosťou
diferenciácie možných variantov správania i
neschopnosťou
odhadu
konečného
výsledku vlastnej aktivity a nezrelej inhibície
v podobe neschopnosti potlačiť vlastnú
aktivitu dochádza k prejavom vzdoru a
negativizmu.
Tieto
prejavy
bývajú
individuálne variabilné a môžu mať rôznu
intenzitu. K prejavom odporu dochádza
zhruba v dvoch situáciách:
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•

Primeraná úroveň výchovných požiadaviek
a obmedzení a daný stupeň ich kontroly má
pre dieťa raného veku priaznivý záťažový
charakter. Pri dostatočne stimulujúcich
podmienkach prostredia tento prístup
umožňuje nadobúdanie noriem a pravidiel
spoločnosti,
predvídanie
následkov
vlastného konania a dosahovania vyšších
úrovní sebaregulácie a sebazodpovednosti.

buď je dieťa obmedzované vo svojej
činnosti,
• alebo je k nejakej činnosti nútené.
Nezrelosť, ktorá súvisí s nedostatočnou
inhibíciou, je príčinou problémov v
prerušovaní začatej činnosti, ale tiež
príčinou
vzniku
afektívnej
reakcie,
rozčuľovania sa. Veľmi charakteristickým
prejavom negativizmu je aj negovanie úplne
všetkého, čo navrhne niekto iný, až do
úplnej absurdnosti, keď dieťa odmieta
nielen určitú činnosť, ale i jej pravý opak.
Konflikty s okolím, ktoré také prejavy
prinášajú, sa dajú zvládnuť odpútaním
pozornosti, pokojom a dodržiavaním
určitého poriadku, ktorému dieťa rozumie.
Pre dieťa je typické prehnané trvanie na
dodržiavaní určitých pravidiel, napríklad na
poradí úkonov pri kúpaní alebo obliekaní sa,
pretože
presné
poradie
je
preň
zrozumiteľné, a tým i príjemné.
Od narodenia dieťaťa možno vo viacerých
situáciách pozorovať odlišnosti v povahe,
ktoré sa prejavujú rôznym spôsobom.
Ako príklad uvádzame typy správania:
1. Dieťa nedotklivé má náklonnosť ku
zlej nálade. Reaguje na nové
okolnosti protestom. Tieto zmeny
sa charakterizujú ako prudké citové
reakcie.
2. Dieťa pasívne možno nazvať ako
„plaché“.
Reaguje
pokojným
spôsobom. Aklimatizovanie u neho
trvá dlhšiu dobu a v nových
situáciách reaguje nekompromisne.
3. Dieťa nenáročné sa prejavuje
vyrovnanou náladou. Na rytmus
spánku a kŕmenia si zvyká pomerne
rýchlo. Pokiaľ je sklamané, reaguje
pokojne. Všetkým novým veciam je
otvorené. Nemá problém byť v
spoločnosti cudzích ľudí a ani s nimi
komunikovať [11].

Interakcia vychovávateľ/rodič a dieťa v
stimulácii socioemocionálneho rozvoja
dieťaťa raného veku
Postupné zmeny v socioemocionálnej
oblasti dieťaťa raného veku sa uskutočňujú
etapovite a súvisia s vyriešením vývinových
kríz v podobe psychosociálnych konfliktov14
[4], [9].
Prvé štádium „základnej dôvery verzus
nedôvery“ trvá do jedného roka veku
dieťaťa. Je charakteristické sprevádzajúcimi
pocitmi neistoty a pripútanie sa k osobe
(spravidla k matke), ktorá sa o dieťa stará.
Obdobie prvého roka je kľúčovým obdobím
pre rozvoj všetkých neskorších vzťahov s
inými. Aby si dieťa vytvorilo základný vzťah
dôvery k okolitému svetu a v neskorších
obdobiach bolo pripravené vytvárať ďalšie
vzťahy, potrebuje mať jednu stálu blízku
osobu. Touto osobou býva spravidla matka.
Ak je matkina starostlivosť konzistentná v
čase, spoľahlivá a predvídateľná, dieťa si
vyvinie zmysel pre dôveru vo vzťahoch s
inými ľuďmi. U dieťaťa vznikne nádej, že
tento svet je dobré miesto aj napriek
občasnému utrpeniu. Úspech v tomto
štádiu vedie k získaniu nádeje. Miera dôvery
nezávisí ani tak od poskytovania stravy
alebo tepla domova, ale od kvality vzťahu
matka a dieťa a od lásky. Naopak, ak toto
štádium neprebehne úspešne a starostlivosť
matky je nestála a nespoľahlivá, u dieťaťa sa
14
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vyvinie nedôvera a strach. Následkom je aj
to, že dieťa nemá primerané sebavedomie,
neverí si. Pozitívny obraz o sebe si dieťa
vytvorí na základe pozitívnych väzieb
najskôr s matkou, potom s ostatnými členmi
rodiny, až následne závisí od kladného
prijímania a oceňovania aj iných ľudí. Je
nevyhnutné, aby sa u dieťaťa rozvinul pocit
dôvery k iným ľuďom, pretože až následne
sa môže rozvinúť dôvera v seba samého.
Sebapoňatie, ako obraz o sebe samom,
závisí od pozitívnej emocionálnej väzby.
Sebapoňatie je považované za jeden z
najdôležitejších osobných zdrojov zvládania
stresu, ktorého štruktúry sa začínajú
vytvárať práve v tomto vývinovom období
spájaným s obdobím vzdoru. Jeho
nadobúdanie úzko súvisí s akceptáciou
vychovávateľa/rodiča, pretože je odrazom
ich názorov a postojov [3], [4].
Nevyhnutnou podmienkou jeho kladného
zamerania je vytvorenie pozitívneho vzťahu
k sebe (sebapoňatie), ktorý je dôsledkom
pozitívnej interakcie a kladného hodnotenia
rodiča (vychovávateľa).
Čím je dieťa staršie, tým viac sa od matky
vzďaľuje. Dieťa pociťuje úzkosť v situáciách,
v ktorých je od matky odlúčené cudzou
osobou násilne. Nepomáhajú ani slová ako
skoro, zajtra a i., pretože sú v tomto období
pre dieťa bez významu. Sociálne vzťahy sú
rozširované najmä s dospelými. Dieťa ich
prítomnosť vyhľadáva a veľmi pozitívne
prežíva. Vytvára si k nim silné citové vzťahy,
najmä k rodičom, starým rodičom,
vychovávateľom. Vzťah s rovesníkmi je
spočiatku charakteristický pozorovaním,
dotýkaním, ťahaním. Pre dieťa sú to prvé
skúsenosti sociálneho druhu. Dieťa v
druhom roku života nadväzuje stále vzťahy i
k ďalším známym osobám, hoci matka je
stále primárnym zdrojom istoty a bezpečia.
Kritériom na nadviazanie takého vzťahu je
miera a charakter vzájomného kontaktu.

Dieťa sa takto učí diferencovať rôznych ľudí
vo svojom okolí, ich správanie, ktoré sa od
seba odlišuje, a začína tak chápať ich
sociálne roly.
Druhé štádium „autonómia verzus hanba
a pochybnosti“ ohraničuje vek dieťaťa od 18
mesiacov až do troch rokov veku. V tomto
období sa vytvára a naďalej posilňuje
dôvera dieťaťa k svetu. Dieťa si začína
vytvárať vzťahy s inými ľuďmi. Je to
obdobie, keď sa dieťa vďaka rýchlemu
telesnému
vývinu
stáva
výrazne
mobilnejším. Začína preskúmavať svoje
prostredie, napríklad odchádza od matky,
vyberá si, s ktorou hračkou sa chce hrať, aké
oblečenie nosiť i čo bude jesť. Všetky tieto
samostatné pokusy demonštrujú rozvíjajúcu
sa slobodu a nezávislosť. V tomto štádiu je
dôležité,
aby
vychovávatelia/rodičia
umožnili deťom preskúmať a tým
nadobúdať na základe skúsenosti vlastné
reálne možnosti. Vychovávatelia/rodičia by
mali pre dieťa vytvárať prostredie, ktoré je
tolerantné, podporujúce a neodsudzujúce.
Napríklad, ak sa dieťa snaží obliecť si tričko,
treba ho nechať, až pokým netreba
zasiahnuť alebo pokým dieťa nepožiada o
pomoc. Ak ne je samostatnosť dieťaťa
podporovaná a oceňovaná, dieťa si na
rozdiel
od
samostatnosti
(sebazodpovednosti)
vytvára
pocity
zahanbenia a pochybností voči sebe
samému [3], [4].
Potreby dieťaťa raného veku a ich
napĺňanie
Základom napĺňania potrieb dieťaťa
raného veku, ktoré majú fyziologický základ,
je vytvorenie vhodných podmienok, ktoré
zabezpečuje vychovávateľ/rodič.
Nevyhnutné potreby dieťaťa raného veku
a ich naplnenie v inštitucionálnej
starostlivosti súvisia s viacerými inými
potrebami [15]. Potreba istoty a bezpečia sa
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prelína s potrebami biologickými a
psychosociálnymi. Dieťa potrebuje byť
nasýtené, v teple a suchu. Potrebuje
dostatok času na odpočinok a aktivitu a ich
striedanie. Činnosť, ktorú dieťa realizuje by
malo vykonávať vlastným tempom, ktoré
súvisí s jeho temperamentom. Je nevhodné
dieťa nútiť, aby činnosť realizovalo iným
tempom, než je mu prirodzené, pretože u
dieťaťa
vzniká
stres.
Nevyhnutnou
podmienkou primeraného vývinu je
neobmedzovať pohyb dieťaťa. K potrebe
voľného pohybu je dôležité zabezpečiť mu
bezpečné prostredie. Prostredníctvom
voľného pohybu sa u neho rozvíja hrubá a
jemná motorika a orientácia v priestore. Pri
neuspokojovaní
biologicko-fyziologických
potrieb je ohrozovaný nielen telesný, ale aj
jeho psychický vývin. Istotu a bezpečnosť
mu primárne zabezpečuje jeho rodina.
Dieťa by nemalo byť vystavované strachu a
úzkosti, pretože sa bude vedome vyhýbať
situáciám, ktoré v ňom strach vyvolávajú,
čím nemá príležitosť zameriavať sa na
dosahovanie pozitívnych výsledkov v
rozmanitých činnostiach. Vychovávateľ
(rodič) by nemal byť pre dieťa ohrozujúcou
autoritou. Dieťa by nemalo byť vystavované
strachu a úzkosti, pretože sa bude vedome
vyhýbať situáciám, ktoré v ňom strach
vyvoláva a tak sa nemá príležitosť
zameriavať na dosahovanie pozitívnych
výsledkov v rozmanitých činnostiach. Vzťah
s dieťaťom by mal byť založený na dôvere a
akceptácii. Pocit stálosti pre dieťa raného
veku znamená, že vie, čo sa od neho
očakáva. Potreba pravidiel a poriadku je
prijímaním a dodržiavaním pravidiel,
začleňovanie do spoločnosti a udržiavanie
hodnôt. Potreba pravidiel a poriadku
prispieva k formovaniu osobnosti dieťaťa a
jeho socializácii. Dieťa raného veku
potrebuje vedieť, čo je v jeho správaní
prijateľné a čo už nie. Požiadavky kladené

na
dieťa
by
mali
byť
vychovávateľom/rodičom
formulované
jednoznačne a jasne, aby dieťa informácii
porozumelo.
Tým
sa
zabráni
nedorozumeniam a pocitom krivdy. Dieťa by
malo zažívať vzájomnú podporu a pomoc. K
pocitu stálosti prispieva nielen zrozumiteľná
komunikácia, ale aj jednotnosť pravidiel,
stabilný denný režim, dodržiavanie rituálov,
predvídateľné správanie, dôslednosť a v
prípade inštitucionálnej starostlivosti aj
možnosť byť v čo najstabilnejšom tíme
vychovávateľov. Potreba primeranosti je
pre dieťa dôležitá nielen z hľadiska
množstva hračiek, ale aj ich funkčnosti.
Zložitým hračkám dieťa neporozumie a
naopak – jednoduché hračky ho môžu
nudiť. V prípade, že ponúkneme dieťaťu
raného veku priveľa hračiek, môže to
spôsobiť, že bude zmätené. Všetky hračky
bude brať do rúk, ale hrať sa nebude
pravdepodobne ani s jednou z nich.
Potreba prvotných citových vzťahov je
vytváraná v rodine už od prenatálneho
obdobia, ale k naplneniu tejto potreby je
rozhodujúce obdobie do 12 až 18 mesiacov
veku dieťaťa [14]. Pre dieťa je dôležité
vytvorenie prvotnej väzby. Dobre vytvorená
prvotná väzba zabezpečuje spravidla
nadväzovanie
kvalitných
vzťahov
v
neskoršom období. V čase dosiahnutia veku
12 až 18 mesiacov dieťa bytostne potrebuje,
aby ho mama túlila, tíšila a bola mu čo
najbližšie (svojimi prejavmi to dieťa dáva
najavo). Ak by sa vychovávatelia/rodičia
správali necitlivo, dieťa by tieto zážitky
interpretovalo ako skúsenosť, ktorá by mala
zásadný vplyv na jeho prežívanie. Ak dieťa
stresujeme tým, že naň nereagujeme alebo
sa správame inak necitlivo, negatívne to
vplýva na dozrievanie jeho vnútorných
štruktúr. Vďaka pritúleniu, upokojeniu
vychovávateľom/rodičom sa dieťa dostáva
do optimálneho stavu a postupne sa samo
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upokojí. Pozitívne citové vzťahy a primerane
zameraná pozornosť vychovávateľa/rodiča
voči dieťaťu najmä do 12 až 18 mesiacov
veku je kľúčová pri komplexnom rozvoji
jeho mozgu. Vychovávateľ/rodič by si mal
byť vedomý toho, že u dieťaťa v ranom veku
sa rozvíjajú vnútorné systémy a osobnosť
len vďaka rozmanitým skúsenostiam, s
ktorými sa stretáva bezprostredne v prvých
rokoch života.
Potreba identity, uznania a sebadôvery má
veľký vplyv na utváranie osobnosti,
sebavedomia a na nachádzanie vlastného
poľa pôsobnosti v spoločnosti. Diferenciácia
jednotlivých sociálnych rolí v rodine,
napríklad rola otca, mužská rola všeobecne,
rola prarodičov, rola dieťaťa, rola dospelého
a i., je potrebná na porozumenie rôznych
rolí i svojej vlastnej sociálnej role. Pre rozvoj
identity je obdobie od dvoch rokov až troch
rokov veku života dieťaťa kritickým
obdobím. Skúsenosť, ktorú dieťa získava v
rodine/inštitucionálnom zariadení, mu
umožňuje akceptovať normy, ktoré
obmedzujú jeho správanie a možnosti
vlastnej osobnosti. Na potvrdenie vlastnej
hodnoty potrebuje dieťa primerane časté
pochvaly ako reakciu na vlastné konanie.
Práve pochvala by mala byť vždy v prevahe
nad negatívnym hodnotením dieťaťa.
Prirodzená zvedavosť a potreba uznania sú
pre dieťa silným motivačným faktorom. Aby
bola táto potreba naplnená, je nevyhnutné,
aby vychovávateľ/rodič ponúkal dieťaťu
činnosti, ktoré sú individuálne primerané a
umožnil tak zažiť dieťaťu úspech. Pre
potrebu sebarealizácie je dôležité stabilné a
prívetivé prostredie, ktoré dieťaťu poskytuje
kladné reakcie na jeho pokroky, na nové
spôsobilosti. Eliminácia strachu o seba a
svojich blízkych je pre dieťa otvorenou
budúcnosťou
a
príležitosťou
na
sebarealizáciu.

Zhrnutie
V kapitole prezentujeme teoretickú
paradigmu – koncept dieťaťa raného veku s
dôrazom na typické charakteristiky, prejavy
a možnosti psychického vývinu tohto
obdobia. Významnými senzitívnymi fázami
vývinu typickými pre obdobie raného veku
sú začiatok chôdze vo veku jedného roka,
vývin reči v prvom a začiatkom druhého
roku a utvorenie sebauvedomenia vo veku
dvoch až troch rokov. Dosiahnutie základnej
samostatnosti v ranom veku, ktorá je
predpokladom neskoršieho samostatného
konania dieťaťa a jeho začlenenia do sveta
na určitej adekvátnej úrovni, súvisí s
vývinovými pokrokmi v iných oblastiach. Je
absolútne samozrejmé, že vývin všetkých
zložiek je vo vzájomnej interakcii a nemožno
ich vidieť izolovane. Dosiahnutie žiaducej
vývinovej úrovne osobnosti by nebolo
možné bez samostatnej lokomócie,
obrovského pokroku v oblasti reči a začiatku
symbolického myslenia, ktoré sa už nemusí
viazať na konkrétnu činnosť, ale stačí mu
vnútorná
mentálna
operácia
[13].
Nevyhnutná a zákonitá postupnosť vo
vývine súvisí so zvládnutím vývinových
konfliktov. Základným konfliktom, ku
ktorému môže v tomto období dôjsť, je
konflikt tendencie k samostatnosti s pocitmi
pochybnosti a hanblivosti, ktoré vyplývajú
zo závislosti od vychovávateľoch/rodičoch a
ich požiadaviek, v tomto prípade
subjektívne nezvládnutých [4]. Nielen
začiatok, ale aj ukončenie štádia raného
veku je významným pre vznik základnej
dôvery. Ak sa u dieťaťa ku koncu tohto
obdobia vytvorí vlastná identita, súvisí to s
uvedomením si vlastného „ja“, keď dieťa
akcentuje seba samého ako nositeľa
vlastných aktivít. Vznik sebauvedomenia,
ktoré súvisí s kladným sebapoňatím
spôsobí, že dieťa nemá o sebe pochybnosti,
je spôsobilé úspešnejšie zvládať životné
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záťaže nielen pasívne, ale i aktívne. Vlastná
identita
výrazne
ovplyvňuje
ďalšie
formovanie detskej osobnosti v smere
individualizácie a socializácie.
Zámerom úvodnej kapitoly nebolo
poskytnúť informácie iba o tom, ako
správne chápať vývinovú úroveň dieťaťa a
na akej jej úrovni sa dieťa nachádza, ale aj
identifikovať možnosti dopadu na dieťa
prostredníctvom prístupu či vytváranej
ponuky vychovávateľa/rodiča. Je nezvratné,
že vývin organizmu a psychiky dieťaťa
determinujú biologické činitele, ktoré určujú
východisko pre individuálne a jedinečné
učenie sa dieťaťa [2]. V ranom veku
odporúčame intenzívne realizovať spoločne
zdieľané rozmanité činnosti, pričom je
nevyhnutné,
aby
vychovávateľ/rodič
dokázal identifikovať to, čo je pre dieťa na
optimalizáciu jeho rozvoja vzhľadom na
vývinové predpoklady nevyhnutné.
Informačné zdroje
[1] BAĎURÍKOVÁ, Z. (2013). Detské jasle –
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2.1 BIOLOGICKÝ VÝVIN
Miriam Adamková, Denis Líška
Z hľadiska vývinu dieťaťa sú obdobie
dojčenského veku15 a obdobie batoľaťa16
veľmi intenzívne obdobia. Sú aj veľmi citlivé,
nakoľko veľakrát ovplyvňujú ďalší vývin a
život človeka v detskom veku, v období
dospievania a v dospelosti. Preto je dôležité
v tomto období pristupovať k dieťaťu s
najväčšou
citlivosťou,
vážnosťou
a
opatrnosťou. Poznanie jednotlivých fáz
vývinu dieťaťa v ranom veku a ich
postupnosť je jedným z predpokladov na
lepšie
poznanie
dieťaťa.
Oblasti
biologického vývinu jednotlivca sú vzájomne
prepojené a podmienené. Pri vývine dieťaťa
treba poukázať nielen na spojitosť medzi
pohybom a kognitívnym, emocionálnym a
sociálnym vývinom, ale aj na spojitosť medzi
výživou a samotným vývinom, pričom práve
obdobie dojčaťa a batoľaťa sa považuje aj v
tejto oblasti za kritické. Rovnako je tiež
podstatné poukázať na ostatné faktory,
ovplyvňujúce zdravý vývin dieťaťa, ktorými
sú napríklad spánok alebo zdravé prostredie
dieťaťa. Vzhľadom na všetky vyššie uvedené
skutočnosti hlavnými oblasťami, na ktoré sa
táto kapitola zameriava, sú nervová sústava,
pohybová sústava, tráviaca sústava a
vylučovacia sústava. Kľúčovou informáciou z
hľadiska vývinu je fakt, že dieťa prichádza na
svet vo svojej podstate ako nie úplne
vyvinutý jedinec a jeho vývin naďalej veľmi
intenzívne pokračuje aj po jeho narodení. Či
už sa jedná o pohyb, celú nervovú sústavu, z
hľadiska fyziológie ako aj psychológie,
schopnosť prijímať potravu alebo imunitu,
nasledovné mesiace a roky sú kritickým
obdobím pre dokončenie vývinu vo všetkých

týchto oblastiach. Treba však zdôrazniť, že
vývin je proces veľmi individuálny.
Oporná a svalová sústava
Ak hovoríme o motorike dieťaťa,
hovoríme aj o celkovej pohybovej
schopnosti dieťaťa, pričom vývin hrubej
motoriky predchádza vývinu jemnej
motoriky a jej vývin postupuje smerom
zhora nadol, čo znamená od pohybu hlavou
k pohybu končatinami [41].
Hrubá motorika sa prejavuje v spôsobe
držania tela, sedenia, chôdze, behu,
skákania. Jemná motorika je spojená s
pohybmi zápästia a prstov na rukách. Rozvoj
motoriky je podmienený dozrievaním
nervového
systému,
vnútornými
pohybovými predpokladmi (svaly, kosti),
ktoré sú geneticky dané, kvalitou pohybovej
výchovy
(usmerňovaním
dieťaťa)
a
motorickým učením (opakovaním úkonov).
Od narodenia do obdobia samostatnej
chôdze u dieťaťa dochádza k rozvoju
vzpriamovacích
a
antigravitačných
mechanizmov, ktoré sú zodpovedné za
polohu tela a jej zmenu, a k rozvoju
fázických mechanizmov zodpovedných za
pohyb jednotlivých častí tela a jemnú
motorickú koordináciu [3]. Aj keď
dozrievanie oboch typov motoriky je, ako už
bolo vyššie uvedené, individuálne, pre
lepšiu orientáciu v jej vývinových fázach
uvádzame približné vekové ohraničenie, v
ktorom sa jednotlivé fázy u detí objavujú.
Prvý rok je z hľadiska motoriky kľúčový,
keďže všetko, čo sa počas neho udeje, je
základom budúcich pohybových schopností
človeka počas celého života[3]. Ak teda
upriamime pozornosť na hrubú motoriku u
dojčaťa približne od jeho 6 mesiacov, dieťa v

15

Dojča – dieťa od 28 dňa po 12. mesiac [41].
Batoľa – dieťa v období od prvého roka do tretieho
roka veku [41].
16
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tomto veku pri ležaní na chrbte zdvíha
hlavu, rovnako sa tiež prevracia z chrbta na
brucho a v tejto polohe zdvíha hlavu a časť
trupu. Dieťa tiež vystiera ruky za
zaujímavými predmetmi [13]. Otáčanie z
brucha na chrbát a naspäť a tiež na obidve
strany
je
predpokladom
správneho
zakrivenia chrbtice [3]. Ak dieťa leží na
chrbte, oboma rukami si chytá nohy [41]. V
tomto veku sa vie dieťa pritiahnuť do sedu,
ak mu podáme prsty [25], sedieť však vie v
tomto období len s oporou, preto ho v tejto
polohe dlho nenechávame. Sedenie s
ohnutým chrbtom zaťažuje dieťaťu stavce
[3]. Ak dieťa stojí s oporou na pevnej zemi,
kolíše sa, vie sa však udržať [13].
7. mesiac je charakteristický aj stavaním sa
dieťaťa na štyri a postupnou snahou dostať
sa vpred. Tento pohyb je pre deti veľmi
dôležitý a mal by spravidla predchádzať
sedeniu. Lezenie je dôležité na správne
držanie tela, a tým aj na správne fungovanie
orgánov. Čo sa sedu týka, dieťa
pravdepodobne sedí už samo, ale veľmi
často sa predkláňa a opiera o ruky [25].
Dieťa sa v tomto období tiež pohybuje
dopredu po bruchu. Typický je tiež výskyt
šikmého sedu, keď sa dieťa opera o lakeť
alebo o otvorenú dlaň a noha je opretá o
vonkajšiu plochu stehna [3]. Krátke
samostatné sedenie ako aj pérovanie v
kolenách počas držania v stoji pod
pazuchami je prejavom vývinu hrubej
motoriky v 8. mesiaci veku dieťaťa [41].
Niektoré deti sa dokážu vytiahnuť cez
vzpriamený kľak až do vzpriameného stoja,
ak sa priblížia štvornožky k nejakej pevnej
opore [25].
Ak dieťaťu v deviatich mesiacoch
umožníme čo najviac sa spontánne
pohybovať vo voľnom priestore, intenzívne
tým podporíme rozvoj jeho hrubej motoriky
v tomto období. V tomto období je pre dieťa
dôležité podliezanie, zliezanie, vyliezanie a

preliezanie. Ak už sa dieťa pritiahlo do stoja,
postupne dokáže stáť na jednej nohe,
neskôr nasleduje uvoľňovanie úchopu
jednej ruky a dokáže napríklad druhou
zdvihnúť zo zeme predmet [25]. Ak dieťa v
tomto veku držíme v stoji, robí
koordinované malé kroky. Dieťa približne v
tomto veku sa s oporou vie tiež vytiahnuť
do stoja, naspäť sa však nevie vrátiť [13].
10. mesiac je príznačný chodením okolo
nábytku [25]. V jedenástich mesiacoch má
dieťa už niekoľko techník, ako sa niekam
premiestniť [12]. Je však dôležité dieťa
povzbudzovať aj v spätnom pohybe. Ak sa
niekam dostane, obracia sa často na pomoc
druhých, ak sa chce vrátiť naspäť [25]. Ak
dieťa držíme za ruky, dokáže urobiť niekoľko
krokov [12].
Na konci dojčenského obdobia vedia
niektoré deti urobiť už prvé samostatné
kroky. Zvyčajne sa však dieťa drží jednou
alebo oboma rukami. Tento vek je tiež
príznačný už neobmedzene dlhým pevným
sedom a rýchlym lezením po štyroch [13].
Chôdza dieťaťa je však tiež veľmi
individuálnou záležitosťou. Kým niektoré
deti začínajú chodiť až v osemnástich
mesiacoch, iné dokážu v tomto veku už pri
chôdzi držať hračku, vedia sa pre niečo
zohnúť, alebo vyliezajú na sedačku. Vedia
tiež zliezť dolu po schodoch držaním za ruku
[41]. Postupne sa chôdza dieťaťa
zdokonaľuje. Najskôr chodí dieťa s nohami
od seba. Dieťa sa takisto zdokonaľuje v
lezení po štyroch a vie vyliezť týmto
spôsobom, napríklad po schodoch. Okolo
osemnástich mesiacov už dieťa chodí
celkom dobre. Vie tiež vyjsť po schodoch s
pomocou. Naopak, dole schodmi cúva po
štyroch [13].
V 24. až 30. mesiaci dieťa chodí isto a rado
ťahá za sebou alebo tlačí pre sebou hračku
(napríklad strkadlo). Pri chôdzi dostupuje na
celé chodidlá. Vie vyjsť hore aj dole schodmi
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držiac sa zábradlia. Dokáže sedieť na
odrážadle. Rovnako vie hodiť loptu. Na
konci tohto obdobia už vie ísť hore schodmi
samostatne. Dieťa v tomto veku tiež vie
vyskočiť znožmo alebo kopnúť do veľkej
lopty. Problémy mu ešte spôsobujú pedále
na trojkolke. Dieťa v tomto veku zvládne
jednoduchú preliezačku [13].
V období medzi 30. a 36. mesiacom dieťa
rado chodí po lavičke alebo múriku,
striedavo kladúc nohy jednu pred druhú
[41]. Po schodoch hore ide samostatne,
striedajúc nohy, nadol ide po jednom
schode. V tomto veku vie tiež chodiť po
špičkách alebo chvíľu postáť na jednej nohe.
Vie už jazdiť na trojkolke [13]. Niektoré deti
uprednostňujú jazdu na kolobežke. V tomto
veku sa deti učia skočiť z vyvýšenej plochy,
napríklad schodíka, alebo šmyknúť sa na
šmýkačke [41]. Pre deti do troch rokov je
pohyb jednou zo základných telesných a
duševných potrieb. Úlohou rodiča a
vychovávateľa v zariadení je preto
napomáhať
utváranie
základných
pohybových zručností, napomáhať mu
dosahovať optimálnu zdatnosť a odolnosť
organizmu a pomôcť mu získať návyk k
pravidelnej pohybovej činnosti [24].
Vhodnými hračkami alebo pomôckami na
rozvoj hrubej motoriky u neloziaceho
dieťaťa sú hracia deka, závesné hračky,
rôzne farebné hračky, neskôr hračky, ktoré
sa dajú otvárať alebo napĺňať, a tiež hračky,
ktoré môže dieťa posúvať, alebo hračky do
vody. Vždy treba dbať na bezpečnosť
hračiek, nakoľko deti skúmajú svet ústami.
Rovnako treba intenzívne myslieť na
umývateľnosť a prateľnosť hračiek, keďže
hovoríme o detskom zariadení. V
neskoršom
veku
rozvoju
motoriky
pomáhajú rôzne hračky na ťahanie, strkadlá,
odrážadlá, mäkké lopty, kolobežka alebo
trojkolka. Ak hovoríme o rozvoji jemnej
motoriky približne od šiestich mesiacov

veku dojčaťa, máme na mysli dieťa vedome
chytajúce predmety oboma alebo jednou
rukou [13]. Dieťa si v tomto veku tiež
prekladá predmety z jednej ruky do druhej
[25].
V 7. mesiaci veku dieťaťa manipulačné
schopnosti postupujú na vyššiu úroveň tým,
že dieťa v tomto období už dokáže držať dva
rôzne predmety v oboch rukách naraz a
dokáže už tiež chytiť jeden predmet do
jednej ruky a zároveň zobrať druhý bez
pustenia toho prvého [25].
Batoľa sa v tomto období učí aj búchať
predmety o seba [41] alebo po tvrdej
podložke [25]. V 8. mesiaci už veľa batoliat
drží predmety kliešťovým úchopom (palec
ukazovák prostredník). Niektoré deti vedia
ukázať na predmet [41].
Deväťmesačné dieťa uchopuje predmety v
rôznych polohách, či už je to poloha na
brušku, na chrbte, v sede alebo stoji [41].
Vie tiež podať hračku niekomu druhému,
pustiť ju však vie len pritlačením o niečo
pevné [13], nakoľko vedomé púšťanie
uchopených predmetov v určitej polohe
ruky a v určitú chvíľu je pre neho veľmi
ťažké [25]. Dieťa vie tiež rukami vykonávať
nesúmerné pohyby – jednou búchať a
druhou predmet držať. Vedomé uvoľnenie
úchopu je príznačné pre obdobie 10
mesiacov, rovnako ako aj pinzetový úchop
(palec a ukazovák) drobných predmetov
[25]. V tomto období vie zvyčajne vedome
pustiť predmet. Baví ho napríklad
zhadzovať predmety z detskej stoličky, snaží
sa vyberať a vkladať predmety alebo otvárať
a zatvárať zásuvky. [41] Vo veku 11
mesiacov dieťa tlieska. Vie tiež spájať a
rozoberať predmety. [41] V dvanástich
mesiacoch vie dieťa postaviť predmety na
seba [41]. Drží tiež lyžičku a s pomocou sa
napije z pohára [13]. Má tiež vyvinutú
koordináciu oko – ruka [41]. V období od 12
do 18 mesiacov dieťa vie postupne trafiť
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lyžičkou do úst. Rovnako sa bude pokúšať
kresliť na papier, ak dostane do ruky
ceruzku, a ukážeme mu, ako sa kreslí [41].
V osemnástich mesiacoch dieťa čarbe po
papieri preferovanou rukou [13]. V tomto
období si tiež dokáže postupne vyzliecť
ponožky a pokúša sa dať si dole aj topánky.
Dieťa tiež pomáha s obliekaním a
vyzliekaním. V tomto období tiež postaví
vežu z troch kociek [41].
V dvoch rokoch dieťa kreslí body a kruhy a
postaví vežu približne z ôsmich kociek [13].
Vie tiež listovať v knihe. Vie sa už samo
vyzuť alebo si dať dole čiapku [41]. V tomto
veku vie dieťa tiež preklopiť nádobu, aby
vysypalo jej obsah [3]. Približne v tridsiatich
mesiacoch niektoré deti vedia strihať
detskými nožničkami. V tomto období už
deti vedia cielene hodiť loptu rovnako ako
aj jesť lyžičkou a vidličkou [41].
Vo veku 36 mesiacov dieťa kreslí
vodorovné, zvislé a okrúhle čiary a ceruzu
drží ako pri písaní, prelieva tiež vodu alebo
presýpa piesok. V tomto veku vie tiež dieťa
otvárať skrutkovacie vrchnáky [3]. V troch
rokoch si vie umyť ruky, stiahnuť a obliecť
nohavice alebo nakresliť postavu s hlavou a
základnými črtami [13].
Vhodnými hračkami a pomôckami na
rozvoj jemnej motoriky sú lopty, vkladačky,
predmety, s ktorými môže búchať, kocky,
zatĺkačka, drevené puzzle, v neskoršom
veku prstové farby, plastelína, knižky,
prevliekačky, pečiatky, pastelky a papier,
nálepkový zošit, formičky na piesok alebo
motorický labyrint. Pri všetkých hračkách
treba vždy dbať na bezpečnosť. Deti musia
byť pod dozorom dospelého, najmä ak ide o
menšie hračky, prípadne hračky, ktorými by
si mohli nejako ublížiť.
Ak hovoríme o pohybe ako takom, na
pohybe sa navzájom podieľajú kosti, svaly a
nervová sústava. V dospelom ľudskom tele
sa nachádza vyše 200 kostí [26]. Keď sa

narodíme, máme vyše 300 kostí –
chrupaviek. Niektoré detské kostičky
(chrupavky) postupne zrastajú. Kosti hrubnú
a súčasne rastú aj do dĺžky [3]. Kostra tvorí
oporu ľudského tela, rovnako má tiež
ochrannú a metabolickú funkciu. Kostra
pozostáva z lebky, chrbtice (tvorenej
siedmimi krčnými, dvanástimi hrudnými a
piatimi driekovými stavcami, krížovou
kosťou a kostrčou), hrudným košom
(tvoreným dvanástimi rebrovými pármi),
hornými končatinami, panvou a dolnými
končatinami [26]. Na zdravé kosti treba
dostatok vitamínu D, pohyb a zdravú výživu
s dostatkom vápnika a iných vitamínov,
minerálov a zdraviu prospešných látok [3].
Po narodení má každé dieťa plochú nohu,
nakoľko má chodidlo obalené tukom.
Klenba sa objavuje v druhom až treťom
roku. Eliminovať plochosť chodidla možno
chodením naboso po nerovnom ale
bezpečnom povrchu, používaním vhodnej
obuvi (s pevnou podrážkou a pätou, do
tretieho roka až po členky), v neskoršom
veku chodením po špičkách alebo zbieraním
drobných predmetov prstami nôh [3].
Svalová sústava pozostáva z viac než 300
rozličných svalov, ktoré delíme do troch
základných skupín: hladké svaly (tvoriace
stenu vnútorných orgánov, nepodliehajúce
našej vôli), priečne pruhované svaly
(podliehajúce našej vôli) a srdcový sval
(pozostávajúci z priečne pruhovanej
svaloviny a buniek hladkej svaloviny).
Základom činnosti kostrového svalu je
kontrakcia a následná relaxácia. Kontrakcia
udržuje sval v stave napätia (tonusu), vďaka
čomu sa umožňuje fungovanie tela. Napätie
v svaloch je aj vo fáze ležania alebo
pokojného státia. Svaly potrebujú na svoju
činnosť dostatok energie [3].
Medzi základné fyziologické vlastnosti
svalov patrí teda dráždivosť a stiahnuteľnosť
[6].
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Nervová sústava
„Hlavnou funkciou nervového systému je
prijímať, spracovávať a ukladať informácie z
vonkajšieho a vnútorného prostredia
organizmu a následne ich využívať pri
riadení činnosti jednotlivých orgánov a
systémov.“ Základnou morfologickou a
funkčnou jednotkou nervovej sústavy je
neurón. Podpornými bunkami v nervovom
systéme sú gliové bunky [6].
Ak hovoríme o činnosti nervovej sústavy a
mozgu ako jej ústrednom orgáne, jej vývin
je naozaj dlhodobý proces. Aj keď vývin
mozgu prebieha už v prenatálnom období,
faktom je, že mozog sa vyvíja ešte niekoľko
rokov po narodení. Z hľadiska nervovej
sústavy je dieťa prichádzajúce na svet veľmi
nezrelým jedincom. Dieťa je v tomto období
ovládané prioritne tými oblasťami mozgu,
ktoré sú zodpovedné za životné funkcie. Na
ovládaní sa podieľajú aj reflexy ako vrodené
stereotypné odpovede na špecifické
stimulácie a pri rozvoji základných
motorických zručností majú kľúčový
význam. K dôležitým reflexom dojčaťa
patria reflexy primitívne17, objavujúce sa už
počas vnútromaternicového vývinu a
postupne zanikajúce medzi šiestym a
dvanástym mesiacom (napríklad Morov
reflex18), a reflexy posturálne19, ktoré sa

vyvíjajú od narodenia do obdobia približne
tri a pol roka a mali by byť zachované po
celý život človeka [16].
Nervová sústava pozostáva z centrálneho
nervového systému (mozog a miecha),
periférneho
nervového
systému
a
vegetatívneho
nervového
systému.
Centrálny nervový systém pozostáva z
mozgu
(tvorený
veľkým
mozgom,
medzimozgom, mozočkom a mozgovým
kmeňom – stredný mozog, most, predĺžená
miecha) a miechy. Je prepojený nervovými
dráhami s periférnym nervovým systémom.
Veľký mozog je zodpovedný za naše
vedomé aktivity, rovnako je tiež sídlom
inteligencie, pamäti, vôle, citu a schopnosti
učiť sa. Mozoček je zodpovedný za
rovnováhu a orientáciu v priestore,
mozgový kmeň riadi napríklad naše
dýchanie, krvný obeh, pozornosť, cyklus
spánku a bdenia. Úlohou vegetatívneho
nervového
systému
je
udržiavanie
vnútorného prostredia organizmu a
regulovanie funkcie konkrétnych orgánov.
Základnou anatomickou a fyziologickou
stavebnou jednotkou nervovej sústavy je
neurón [26]. Za vyššie kognitívne procesy je
zodpovedná mozgová kôra, ktorá pozostáva
zo senzorických, motorických a asociačných
oblastí. Senzorické oblasti spracovávajú
podnety zo zmyslových orgánov, asociačné
oblasti spájajú informácie z jednotlivých
senzorických a motorických oblastí a
umožňujú vyššiu úroveň spracovania
informácií. Motorické oblasti spracovávajú
informácie zo senzorických a asociačných
oblastí a tieto potom následne rozkladajú
na konkrétne impulzy pre svaly v tele [7].

17

Primitívny reflex – pomáha dieťaťu počas pôrodu a
v prvých týždňoch života, kým sa nevytvoria
prepojenia do vyšších mozgových centier. Sú tiež
tréningom pre neskoršie zručnosti ovládané vôľou
[16].
18
Morov reflex – je z prvý z primitívnych reflexov
objavujúci sa u plodu medzi 9 až 12 týždňom, pri
ktorom ak hlava dieťaťa v polohe na chrbte poklesne
rýchlo pod rovinu chrbtice, ruky a nohy sa roztiahnu
zo zohnutej polohy, dieťa sa rýchlo nadýchne, na
chvíľu akoby v tejto polohe zostane, naspäť stiahne
ruky a nohy a zvyčajne sa rozplače. Je to okamžitý
reakčný mechanizmus stimulujúci dýchanie a
aktivizujúci primitívnu reakciu bojuj alebo uteč [16].

19

Posturálny reflex – riadený na úrovni stredného
mozgu a mozočka s výnimkou reflexu podieľajúceho
sa na ovládaní pohybu očí, ktorý je riadený z
mozgovej kôry [16].
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Z pohľadu vývojovej ako aj vývinovej
biológie môžeme mozog rozdeliť na tri časti:
1) archaický mozog pozostávajúci z
mozgového kmeňa a mozočku, ktorý riadi
základné fyziologické funkcie; 2) emočný
mozog alebo aj limbický systém; 3) mozgová
kôra obaľujúca vývojovo staršie časti mozgu
[17]. Podkôrový limbický systém zohráva
kľúčovú úlohu pri emóciách, motivácii
pamäti a učení sa [7].
Mozgová kôra sa delí na čelový, temenný,
spánkový a záhlavný lalok. Ako už bolo
vyššie uvedené, mozgová kôra sa podieľa na
vyšších kognitívnych funkciách (svedomie,
jazyk, schopnosť učiť sa, zmyslové vnímanie,
motorické povely alebo orientácia v
priestore).
Najrozvinutejšou
oblasťou
človeka je čelový lalok, ktorý je centrom
reflexie, rozumu, tvorivosti, predstavivosti,
riešenia
problémov,
plánovania,
sebauvedomenia a empatie. Mozgová kôra
v prvých rokoch života nemá kontrolu nad
archaickým a emočným mozgom. Mozgová
kôra vo veku jedného roku je ešte veľmi
nezrelá [17].
K úplnému rozvinutiu vývojových možností
mozgu nepríde, ak deti vyrastajú v
prostredí, kde vzdelanie nepredstavuje
významnú hodnotu, kde nemajú príležitosť
aktívne si vytvárať svoj svet a tiež nemajú
priestor na rozvíjanie kreativity, ak sú
prehnane zaťažené podnetmi a nemajú
možnosť s riešením ťažkostí, a kde
nedostávajú žiadne podnety a ich
individuálnymi potrebami a prianiami sa
nikto nezaoberá [20].
K zmyslovým orgánom patria oči, orgán
sluchu a rovnováhy, orgán chuti, čuchu a
koža ako orgán hmatu. Jedným z
najdôležitejších zmyslových orgánov je
orgán zraku, nakoľko zrakom prijímame
80% informácií. Čo sa týka zraku, v 6.
mesiaci je ostrosť videnia asi 25 percent
úplne vyvinutého oka [3]. Dieťa v tomto

období začína tiež rozlišovať odtiene farieb
[36]. Toto sa postupne mení v nasledovných
mesiacoch, keď na konci druhého roku v
súvislosti s vývojom mozgu vidí detské oko z
piatich metrov približne to, čo dospelé z 15
metrov. Na konci tretieho roka vidí detské
oko z piatich metrov približne to, čo dospelé
zo 7 metrov [3]. Vývoj zraku u dieťaťa
môžeme
podporovať
zo
začiatku
pestrofarebnými
hračkami,
farebnými
knižkami, loptou, neskôr sú to kocky
zlepšujúce koordináciu oko – ruka, kreslenie
a maľovanie približne od druhého roka.
Zaujímavým predmetom môže byť aj
nerozbitné zrkadlo [3].
S rozvojom nervovej sústavy súvisí okrem
rozvoja zmyslových orgánov aj rozvoj reči a
celkový kognitívny, sociálny a emocionálny
rozvoj.
Ak sa zameriame na chuť, ako ďalší
zmyslový orgán, považujeme za dôležité
spomenúť fakt, že novorodenec má asi 10
tisíc chuťových pohárikov, čo je asi
trojnásobne viac v porovnaní s 80 ročným
človekom. Dominantná chuť, ktorú dieťa po
narodení preferuje, je sladká [3].
Základnými funkciami detského mozgu sú
kontrola hormonálnej regulácie, polohy tela
a pohybu, ukladanie a spracovanie
informácií a rozhodovanie. Prvý rok života je
príznačný vytváraním množstva synáps20 a
myelinizáciou21. Mozog na konci prvého
roka strojnásobí svoju veľkosť. Na konci
druhého
roka
dosahuje
mozog
štvornásobok svojej hmotnosti, čo je
hmotnosť mozgu dospelého človeka [3].
Predpokladom na správny vývoj mozgu je
tiež správna výživa, ktorú potrebuje dieťa na
rast, ochranu a tvorbu energie. Ukázalo sa,
20

Synapsy – spojenia nervových buniek [3].
Myelinizácia – obaľovanie nervových vlákien
myelínom tvoreným bielkovinami (30%) a tukom
(70%) [3].
21
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že aj z hľadiska výživy je prvých 24 mesiacov
v tomto procese kľúčových. [3].
O mozog dieťaťa sa treba starať, to
znamená zabezpečovať mu množstvo veku
primeraných podnetov, fyzickú aktivitu a
dostatok spánku.
V dvoch rokoch má mozog dieťaťa
vytvorené základy mozgovej štruktúry na
základe najčastejších zážitkov a skúseností.
Tieto štruktúry sa neskôr upevňujú, ale je
náročnejšie ich upravovať. Mozgová
neuroplasticita je proces, keď sa tvoria,
posilňujú alebo eliminujú synaptické
spojenia. Najintenzívnejší je tento proces od
prenatálneho štádia do veku troch rokov. Aj
ked schopnosť neuroplasticity postupne
slabne a najvýraznejšie sa oslabí v období
dospievania, nestráca sa však ani v
dospelosti [36].
Počet synáps na konci prvého roku
dosahuje svoje maximum. Pri vývine mozgu
sa vytvárajú najskôr senzorické (zmyslové)
synapsy, aby sme mohli cítiť a vnímať svet
okolo seba, o niekoľko mesiacov sú to
synapsy zabezpečujúce kontrolu veľkých
svalov
nasledované
synapsami
kontrolujúcimi malé svaly. Na záver sa
vytvárajú spojenia umožňujúce kontrolu
vyšších nervových funkcií, ktorými sú
napríklad motivácia alebo morálny úsudok.
Po období prvého roka sa synapsy postupne
eliminujú a triedia podľa toho, akým
podnetom je dieťa vystavené [3]. Štruktúra
ľudského mozgu je ovplyvnená prostredím.
Ak hovoríme o vývine mozgu, hovoríme tiež
o jeho špecializácii, čím myslíme, že stratí
dve tretiny svojich možností a posilní jednu
[36]. Koncom tretieho roka je počet synáps
polovičný, približne taký, ako v mozgu
dospelého [3]. Oblasti mozgu podieľajúce sa
na citovom a sociálnom živote sa vyvíjajú
celé detstvo. Tento fakt je zásadný pre
emočnú a sociálnu inteligenciu dieťaťa [17].

Z hľadisku vývinu nervovej sústavy a
prejavov dieťaťa môžeme povedať, že v
šiestich mesiacoch začínajú dojčatá
prejavovať svoju vôľu [41]. Ak dieťaťu v
tomto období padne hračka, zabudne na ňu.
V tomto období sa tiež ešte nebojí cudzích
ľudí [13]. Dieťa už vyslovuje jednu alebo dve
slabiky. Keď počuje matkin hlas, obráti
smerom k nej hlavu [13]. Rovnako tiež
začína chápať niektoré gestá a mimiku jemu
blízkych osôb. Tiež reaguje pohľadom na
niektoré predmety, ktoré matka pomenuje
[25]. Keď sa hrá, smeje sa nahlas [13]. V
tomto období sa dieťa rado hrá s
predmetmi, ktoré mu pomáhajú pochopiť
súvislosť medzi príčinou a dôsledkom [36]. V
siedmich mesiacoch dieťa reaguje na úsmev
dospelého úsmevom a mračením, ak sa
dospelý mračí. Upozorňuje na seba hlasom
alebo naťahovaním rúk [25]. Dieťa rozlišuje
známe a neznáme osoby. Neznámych osôb
sa začína báť [41].
Dieťa v tomto období dáva prednosť
osobe, ktorá sa o neho najviac stará [25]. Ak
mu skryjeme hračku, bude ju hľadať [41].
Dieťa v tomto veku reaguje na slová aj
pohybmi, ako napríklad na ťapi – ťap
zatlieska. Vyslovuje tiež dvojhláskové
slabiky, ako napríklad ma-ma [25]. Pre 8.
mesiac sú charakteristické obavy dieťaťa z
odlúčenia od matky [25]. V deviatich
mesiacoch dieťa používa v ruke predmety
na pôsobenie na iné predmety, čiže používa
ich ako nástroje [25].
V 10. mesiaci môže dieťa vysloviť svoje
prvé slovo. Napodobňuje melódiu reči
dospelých, niekedy aj mimiku a gestikuláciu.
Dieťa tiež prejavuje lásku k mame
pohladením, pusou alebo objatím [25].
V jedenástich mesiacoch je dieťa
poháňané túžbou poznávať svet okolo seba.
Veľakrát ho prekvapia následky svojho
konania, skúša však veci dookola, kým ich
nepochopí. V tomto období sa tiež začínajú
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vyskytovať medzi dieťaťom a dospelým prvé
boje o moc, keďže dieťa počuje príkazy a
zákazy, ktoré predtým nepoznalo [25].
Dvanásťmesačné dieťa už pozná svoje
meno a vie na neho zareagovať [13].
Dieťa v období jedného roka začína
napodobňovať dospelých. Jeho pasívna
slovná zásoba je v tomto veku do značnej
miery rozvinutá. Dieťa rozumie všetkému v
rámci každodenných situácií. Zaujíma sa o
obrázky. Vo svojej slovnej zásobe môže mať
v tomto veku okolo 5 aktívnych slov. Stále je
egocentricky zamerané. Nevie sa tiež ešte
hrať so svojimi rovesníkmi [25]. Vie zakývať
na rozlúčku [13].
Osemnásťmesačné dieťa používa do 20
slov, spieva alebo sa usiluje s dospelým
hovoriť riekanku. V knihách tiež často
ukazuje známe veci. Hračky už prestáva
dávať do úst. Okolo 18. mesiaca sa dieťa
zahrá aj samo [13]. Dieťa v tomto veku
napodobňuje všetko, čo vidí okolo seba.
Chce tiež pomáhať dospelým v činnostiach,
ktoré robia [41]. Približne v tomto období si
uvedomuje, že je samostatná bytosť [13]. V
dvoch rokoch chce dieťa všetko robiť samo
[41]. Hrá sa pri iných deťoch, ale ešte nie s
nimi [13]. V tomto veku je dieťa tiež
maznavé, ale máva aj záchvaty hnevu,
najmä v prítomnosti ľudí, ktorých má rado
[41]. Pri zlostení rýchlo zameria pozornosť
na niečo iné. Ak mu ukážete fotografiu, vie
spoznať známeho človeka [13]. Dieťa sa v
tomto veku učí aj tomu, že nie všetko
dostane hneď [41]. V tomto období používa
asi 50 zrozumiteľných slov. S dospelým
povie riekanku alebo zaspieva pesničku. Vie
tiež vytvoriť jednoduchú vetu. O sebe hovorí
v tretej osobe s použitím svojho mena [13].
Od tohto veku je vhodné dieťa obklopovať
takými vecami, s ktorými si vie ľahko poradiť
v zmysle samoobslužnosti a hygieny. Je tiež
vhodné, ak dieťaťu umožníme, aby nám
pomáhalo [41].

Dva a pol ročné dieťa sa cíti dobre v
spoločnosti iných detí. Často sa hnevá, ak
nemá niečo, čo chce. Keď sa upokojí, býva
následne ľútostivé. Baví ho počúvať
rozhovory ostatných detí a dospelých [41],
rado tiež pozoruje iné deti, keď sa hrajú a
niekedy sa k nim pripojí [13]. V tomto
období ešte nevie požičať hračku [13]. Dieťa
v tomto veku tiež pozná niekoľko riekaniek,
pozná svoje priezvisko, spozná sa na
fotografii a v komunikácii už používa prvú a
druhú osobu (ja, ty). Jeho slovná zásoba
obsahuje okolo 200 slov. Dieťa sa tiež veľa
pýta [13]. Trojročné dieťa vie odpovedať na
otázku, ako sa volá a koľko má rokov.
Sústredene počúva rozprávky. Vie tiež viesť
jednoduchú konverzáciu a rozprávať o
svojich zážitkoch. Pozná tiež niektoré farby.
V tomto veku sa už dieťa menej zlostí. Už sa
vie zahrať a prestriedať sa s inými deťmi pri
hrách. Rado tiež pomáha dospelým [13].
Vhodnými hračkami a pomôckami pri
nadobúdaní zručností v súvislosti s vyššie
uvedeným sú hračky pre námetové hry –
kuchynka, telefón, náradie, bábika, plyšová
hračka a aj veľa knižiek, puzzle, hlavolamy
primerané veku a jednoduché spoločenské
hry.
Deti obľubujú hry, rôzne pohybové hry,
pesničky, čítanie, hry na chytačku alebo
skrývačku [13].
Tráviaca sústava
Tráviaca
sústava
človeka
má
nezastupiteľné miesto v získavaní energie
potrebnej pre všetky životné procesy v tele.
Z prijímanej potravy telo získava vodu,
minerálne látky a organické zložky, ktoré sú
potrebné pre mnohé zložky metabolizmu.
Príjem látok by mal byť v rovnováhe s
výdajom, inak nastáva prebytok alebo
deficit energie, čo sa odzrkadľuje na
nesprávnom fungovaní organizmu. Tráviaca
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sústava
je
významnou
súčasťou
endokrinného a imunitného systému [9],
[10]. Tráviacu sústavu tvorí ústna dutina,
hltan, pažerák, žalúdok, tenké a hrubé
črevo, konečník a análny otvor. Súčasťou
tráviacej sústavy sú žľazy ako pečeň,
podžalúdková žľaza a slinné žľazy [28], [32].
Každý orgán tráviacej sústavy má špecifickú
funkciu a je na ňu anatomicky, morfologicky
a fyziologicky prispôsobený. Medzi základné
funkcie tráviacej sústavy patrí príjem
potravy,
mechanické
a
chemické
spracovanie, jej premena na tekutý chýmus,
rozklad zložitých látok na jednoduchšie,
vstrebávanie chemicky jednoduchších látok
do obehovej sústavy (krvi), odstránenie
nestrávených odpadových látok stolicou,
vylučovanie hormónov riadiacich činnosť
tráviacej
sústavy,
tvorba
vitamínov
baktériami v hrubom čreve, zneškodnenie
škodlivých a patogénnych organizmov,
ktoré vstúpili do organizmu spolu s
potravou [9], [10]. Ústnou dutinou sa
zabezpečuje príjem potravy. Potrava je v nej
mechanicky a enzymaticky spracovaná,
čomu napomáhajú jazyk, zuby a slinné žľazy,
ktoré produkujú sliny a enzýmy.
Mechanické spracovanie potravy v ústnej
dutine zabezpečujú predovšetkým zuby.
Potrava je pomocou zubov rozdrobená na
menšie časti, čím sa zlepšuje ďalšie
chemické – enzymatické a mechanické
spracovanie. Zub tvorí koreň, krčok a
korunka. Zub je tvorený zubovinou, ktorá
predstavuje základný stavebný materiál a na
povrchu je zubná sklovina. V strednej časti
zuba sa nachádza zubná dreň, ktorá je
intenzívne inervovaná a vyživovaná
prostredníctvom ciev. Morfologicky delíme
zuby na rezáky, očné, črenové zuby a
stoličky. Každý z uvedených typov zubov je
prispôsobený na sekanie alebo rozomieľanie
potravy [43]. Počas života človeka sa v
ústnej dutine nachádza dočasný (mliečny)

chrup (20 zubov) a trvalý (definitívny) chrup
(32 zubov). Prerezávanie prvých mliečnych
zubov sa začína medzi 4. až 7. mesiacom a
tento proces je ukončený v dvoch rokoch.
Proces prerezávania mliečnych zubov je
spojený s opuchmi ďasien, pričom k prvým
zubom u dieťaťa patria spodné rezáky. Vo
veku 8 až 12 mesiacov sa u dieťaťa objavujú
horné rezáky, pričom u dievčat je
prerezávanie chrupu častokrát rýchlejšie
ako u chlapcov. Očné zuby sa u dieťaťa
prerezávajú v 9. až 16. mesiaci. Vo veku 12
až 19 mesiacov dieťaťu rastú prvé stoličky, v
16. až 23. mesiaci pokračuje rast očných
zubov a druhého páru stoličiek na spodnej
čeľusti, v 25. až 33. mesiaci aj horných
zadných stoličiek. Vo veku 3. rokov by už
dieťa malo mať kompletný mliečny chrup. V
4 rokoch na základe rastu čeľuste a
tvárových kostí sa vytvára priestor medzi
zubami a tým sa ústna dutina pripravuje na
rast trvalého chrupu [14]. Definitívny chrup
začína rásť medzi šiestym a siedmym rokom
života človeka, pričom sa tento proces končí
približne v 18. rokoch. Prvé zuby, ktoré z
mliečneho chrupu vypadávajú, sú obvykle
rezáky, následne očné zuby (približne v 7. až
8. roku života dieťaťa) a stoličky (vo veku 9
až 12 rokov). Neoddeliteľnou súčasťou
trvalého chrupu sú zuby múdrosti, ktoré sa
prerezávajú vo veku 17 až 21 rokov [10].
Jazyk je ďalším orgánom podieľajúcim sa na
spracovaní potravy. Je tvorený priečne
pruhovanými svalmi, ktoré sú regulované
vôľou človeka. Hlavnou funkciou jazyka je
premiešavanie
potravy
so
slinami,
posúvanie potravy ďalej do tráviacej trubice
s hltacím reflexom pri prehĺtaní potravy. V
jazyku sú uložené aj chuťové poháriky,
prostredníctvom ktorých dieťa vníma rôzne
chute, predovšetkým sladkú, slanú, kyslú a
horkú chuť [23]. Novorodenec má asi 10
tisíc chuťových pohárikov, čo je asi
trojnásobne viac v porovnaní s 80 ročným
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človekom. Dominantná chuť, ktorú dieťa po
narodení preferuje, je sladká [3]. Dieťa
potrebuje prísť do kontaktu s novou
potravinou 10 až 15 krát, aby si k nej
vybudovalo dobrý vzťah [3].
Matsuo [33] uvádza, že medzi významné
enzýmy produkované v slinných žľazách
patria ptyalín (štiepi zložené cukry na
jednoduchšie), lyzozým (má dezinfekčný
účinok pre celú ústnu dutinu) a linguálna
lipáza (zabezpečuje trávenie mlieka a tukov
v ňom obsiahnutých). Potrava je jazykom
premiešaná so slinami, ktoré produkujú tri
páry slinných žliaz: príušná, podsánková a
podjazyková žľaza. Sliny zvlhčujú a zmäkčujú
potravu, čím uľahčujú žuvanie a prehĺtanie
potravy. Jorma uvádza [22], že ďalšou
funkciou slín je čistenie ústnej dutiny od
zvyškov jedla, podporujú rast pozitívnej
mikroflóry ústnej dutiny, znižujú výskyt
zubného kazu, mukus obsiahnutý v slinách
má priaznivý vplyv na sklovinu – vyživuje a
chráni ju. Dostatočné premiešavanie jedla
so slinami je nesmierne dôležité, preto je
tzv. hltavé jedenie potravy veľmi škodlivé
[33]. Slinné žľazy sú exokrinné žľazy, ktoré
denne vyprodukujú 1,5 až 2 l slín. Sekrécia
slín
je
regulovaná
prostredníctvom
autonómneho vegetatívneho nervového
systému. Sliny obsahujú 95% vody,
minerálne
látky,
chlór,
amylázu,
imunoglobulíny, lyzozým a hlien [11], Hltan
je
lievikovito
rozšírená
trubica.
Synchronizuje dve životné funkcie –
dýchanie a príjem potravy, pretože je
miestom prepojenia tráviacej a dýchacej
sústavy. Skladá sa z nosovej, ústnej a
hrtanovej časti. Medzi hltanom a hrtanom
sa nachádza hrtanová príchlopka (epiglotis),
ktorej funkciou je zabrániť preniknutiu
potravy do dýchacej sústavy [2], [31].
Pažerák je 30 až 40 cm dlhá trubica, ktorá
prepája hltan so žalúdkom. Patti a kol. [35]
uvádzajú, že pažerák je vystlaný sliznicou,

ktorá obsahuje exokrinné žľazy, ktoré
produkujú sekréty zvlhčujúce potravu, ktorá
ním prechádza. Pažerák prostredníctvom
sťahov svaloviny tlačí potravu nižšie do
tráviacej sústavy – do žalúdka. Proces
sťahovania svaloviny pažeráka sa nazýva
peristaltika [4]. Žalúdok je vakovitý orgán s
obsahom 1 až 2 l tvorený hladkou
svalovinou. Základnou funkciou žalúdka je
zhromažďovať a zadržiavať prijatú potravu a
chemicky ju rozložiť a tráviť. V sliznici
žalúdka sa nachádzajú žľazy, ktoré
produkujú žalúdočnú šťavu. Pohybom
svaloviny žalúdka – peristaltikou sa potrava
premiešava so žalúdočnou šťavou, ktorá ju
chemicky rozkladá a premieňa na tráveninu
(chýmus), ktorá sa ďalej posúva v tráviacom
trakte do dvanástnika tenkého čreva.
Žalúdočná šťava sa vylučuje na základe
látkového alebo nervového podráždenia
organizmu dráždením receptorov (napr.
čuchových), odkiaľ sa prijatá informácia
prenáša do centrálnej nervovej sústavy v
predĺženej mieche. Odtiaľto je odpoveď
prenesená do steny žalúdka, pričom nastáva
tvorba žalúdočnej šťavy sekréciou jej
jednotlivých chemických zložiek. Inak je
tomu po požití potravy. Fyzická prítomnosť
potravy v žalúdku dráždi stenu žalúdka, v
nej sa vytvára a do krvi uvoľňuje hormón
gastrín, ktorý spätne vyvoláva tvorbu
žalúdočnej šťavy [27]. Hlavnou zložkou
žalúdočnej šťavy je kyselina chlorovodíková
(HCl), enzým pepsín a mucín – hlien [18].
Kyselina chlorovodíková (HCl) vytvára v
žalúdku silne kyslé prostredie, ktoré je
bezpodmienečne potrebné na optimálnu
aktivitu
enzýmu
pepsín
(neúčinný
pepsinogén sa aktivuje len v silne kyslom
prostredí HCl na aktívny pepsín), zároveň
uľahčuje vstrebávanie minerálnych látok,
kyslé prostredie zároveň bráni porušeniu a
znehodnoteniu dôležitých vitamínov B1, B2
a C, ničí patogénne organizmy, a tým
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ochraňuje organizmus pred preniknutím
škodlivých mikroorganizmov do tela človeka
[15]. Pepsín plní funkciu štiepenia bielkovín
na jednoduchšie (vo vode rozpustné
peptidy), zráža mlieko, pričom u dojčiat sa
mlieko zráža pomocou enzýmu chymozín.
Sliznica žalúdka je pokrytá a zároveň
chránená mucínom pred silne kyslým
prostredím. Mucín je zásaditého pH a v
súvislej vrstve pokrýva sliznicu žalúdka [15].
Jedným z najdôležitejších orgánov trávenia
a vstrebávania látok je tenké črevo, ktoré sa
skladá z troch častí: 1) dvanástnika, ktorý sa
nachádza hneď za žalúdkom, kam ústia
vývody pečene a pankreasu, 2) lačníka a 3)
bedrovníka. Pankreatická šťava je zložená z
enzýmov, ktoré štiepia všetky živiny; žlč sa
podieľa na trávení tukov, tzv. emulgácia
tukov na drobné kvapôčky. Dĺžka tenkého
čreva je 4 až 5 m a šírka 3 až 3,5 cm. Sliznicu
tenkého čreva tvorí veľké množstvo rias a
jeho povrch je niekoľkonásobne zväčšený
pomocou výbežkov – klkov a mikroklkov.
Tieto výbežky zväčšujú plochu na
vstrebávanie veľkého množstva látok do
krvi. Žľazy sliznice čreva produkujú tráviacu
šťavu, ktorá obsahuje enzýmy štiepiace
predovšetkým peptidy, nukleové kyseliny a
disacharidy. Sliznicou tenkého čreva sa
vstrebáva predovšetkým voda, zo živín sa
najrýchlejšie vstrebáva glukóza, tuky vo
forme neutrálnych kvapôčok tuku, mastné
kyseliny, bielkoviny vo forme oligopeptidov
a aminokyselín. Resorpcia živín z tráviacej
sústavy cez tenké črevo prebieha rozkladom
na jednoduché látky rozpustné vo vode.
Vstrebávanie
prebieha
na
princípe
pasívneho prenikania vody a v nej
rozpustených látok cez stenu tenkého čreva
alebo aktívne za prítomnosti špecifického
prenášača za spotreby energie, ktorá sa
uvoľní počas metabolizmu v bunkách čreva.
Krv a miazga následne prenášajú živiny pre
všetky bunky ľudského tela. Peristaltikou

tenkého čreva sa trávená potrava posúva
nielen po tenkom čreve, ale postupuje aj
nižšie do hrubého čreva [8]. Podžalúdková
žľaza (pankreas) je žľaza s vnútorným
(produkuje hormóny inzulín a glukagón do
krvi) a vonkajším (produkuje tráviace
enzýmy do dvanástnika tenkého čreva)
vylučovaním.
Pankreas
tvoria
Langerhansove ostrovčeky, čo sú skupiny
buniek, ktoré majú endokrinnú funkciu.
Produkujú sa v nich hormóny inzulín a
glukagón, ktoré regulujú hladinu glukózy v
krvi. Inzulín znižuje koncentráciu glukózy v
krvi jej premenou na glykogén, naopak
glukagón zvyšuje množstvo glukózy v krvi.
Porušenie tvorby inzulínu, jeho nedostatok
príp. znížený účinok spôsobuje ochorenie
diabetes mellitus – cukrovka [34]. Exokrinná
funkcia pankreasu pozostáva z tvorby
pankreatickej šťavy, ktorú pankreas vylučuje
do dvanástnika tenkého čreva. Pankreatická
šťava obsahuje soli, ktoré neutralizujú kyslý
chýmus a enzýmy, ktoré ho štiepia na
jednoduchšie látky. Medzi najdôležitejšie
enzýmy pankreasu patria trypsín (štiepi
bielkoviny na peptidy a aminokyseliny),
amylázy (rozkladá škrob na jednoduché
sacharidy) a lipázy (premieňa tuky na
glycerol a mastné kyseliny). Sekrécia
pankreatických enzýmov je regulovaná
hormonálne,
je
podporená
parasympatikom,
naopak
sympatikus
znižuje ich tvorbu [45]. Najväčšou žľazou
ľudského tela je pečeň. Váži približne 1,5 kg
a je hlavným detoxikačným centrom na
odbúravanie toxických látok a liekov.
Významnú úlohu zohráva pečeň aj v
regulácii telesnej teploty, v syntéze
aminokyselín, cholesterolu a ukladaní
glykogénu. Je dôležitou zásobárňou železa a
vitamínu B. Hlavnou úlohou pečene je
produkcia žlče, ktorá sa odvádza do žlčníka,
čo je vakovitý orgán, v ktorom sa žlč
zhromažďuje a zahusťuje [5]. Základným
66

VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

komponentom žlče sú anorganické soli,
žlčové farbivá a mnohé organické látky. Soli
žlčových kyselín rozptyľujú tuky na jemné
kvapôčky. Tento proces sa nazýva emulgácia
tukov a slúži na uľahčenie trávenia tukov
enzýmami. Keď potrava príde do
dvanástnika, zvierač sa uvoľní, žlčník sa
stiahne a koncentrovaná žlč odteká zo
žlčníka do dvanástnika. Žlč je nevyhnutná
pre tráviace procesy v tenkom čreve [21].
Hrubé črevo nemá klky a nevylučujú sa do
neho žiadne tráviace šťavy. Je to trubica
dlhá približne 1,5 m a široká 5 až 7 cm.
Hrubé črevo je priamo napojené na tenké
črevo, a preto do neho prechádzajú
nestrávené zvyšky potravy, nevstrebané
živiny a minerálne látky, voda, tráviace
šťavy, žlčové farbivá a pod. V mieste
napojenia hrubého čreva na tenké črevo sa
hrubé črevo mierne rozširuje, nazývame ho
slepé črevo na konci ktorého sa nachádza
červovitý prívesok – apendix. Pri človeku nie
je význam slepého čreva úplne objasnený,
avšak predpokladá sa, že by mohol mať
dôležitú funkciu v imunitnom systéme
človeka, pretože sa v ňom nachádza
množstvo miazgového tkaniva, príp. môže
slúžiť ako zdroj pozitívnych črevných
baktérii, odkiaľ sa rozširujú do celého čreva
[19]. V hrubom čreve nastáva dodatočné
vstrebávanie solí, vody, vitamínov, avšak v
porovnaní s tenkým črevom je toto
vstrebávanie minimálne. Nestrávené zvyšky
sa do čreva dostávajú približne 4 až 8 hodín
od požitia stravy. Na funkciu hrubého čreva
pozitívne pôsobí črevná mikroflóra zložená z
kvasných a hnilobných baktérii. Baktérie sa
podieľajú na tvorbe vitamínov skupiny B a
vitamínu K [38]. Aktivitou baktérii a
procesom
zahusťovania
nestrávených
zvyškov potravy sa vytvárajú výkaly. Počas
tohto procesu sa vytvára značné množstvo
plynov (oxid uhličitý, metán). Plyny
podporujú napínanie steny hrubého čreva a

povzbudzujú jeho pohyby [44]. Konečník je
poslednou časťou tráviacej sústavy. Stolica
sa dostáva pomalými pohybmi z hrubého
čreva do koncovej časti ku konečníku
približne 18 až 30 hodín od požitia potravy.
Prítomnosť stolice dráždi konečník a
podporí sa vyprázdňovací reflex. Princíp
vyprázdňovania pozostáva so zmršťovania a
uvoľňovania vnútorného a vonkajšieho
zvierača až sa stolica cez análny otvor vytlačí
von
a
konečník
sa
vyprázdni.
Parasympatikus zo sakrálnej miechy posilní
peristaltické vlny, posunie obsah zo
sigmoidea
do
rekta.
Autonómne
vegetatívne nervstvo otvára vnútorný
zvierač rekta. Činnosť vonkajšieho zvierača
je ovládateľný vôľou, túto zručnosť sa dieťa
musí naučiť počas privykania na chodenie
na toaletu [15]. Prvých 6 mesiacov po
narodení dieťaťa je nesmierne dôležité
materské mlieko. To predstavuje v strave
dieťaťa 40 až 60% energie v podobe tukov
(esenciálnych mastných kyselín, fosfolipidov
a cholesterolu). Zdravý vývin nervovej a
tráviacej
sústavy
na
základe
epidemiologických testov autori Abrahamse
a kol. [1] pozorovali práve nielen pri deťoch
raného detstva dojčených materským
mliekom, ale aj v neskorších vývinových
štádiách. So správnym vývinom tráviacej
sústavy úzko súvisí aj rozvoj imunitného
systému. Práve výživa materským mliekom
predstavuje podporu imunity. Dieťa je tak
oveľa odolnejšie voči infekciám vrodenou i v
získanou imunitou [39].
Keď hovoríme o správnej výžive detí, hneď
na úvod treba zdôrazniť, že deti nie sú malí
dospelí. Na úplnú stravu dospelých dieťa
prechádza až od tretieho roku života. Pre
stravu dieťaťa do jedného roka a neskôr
platí, že by nemala byť veľmi solená, mastná
a korenistá. Rovnako do roku treba
vynechať bielok z vajíčka, tvaroh, tavené a
tvrdé syry, nízkotučné mliečne výrobky,
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citrusové plodiny a exotické a bobuľovité
ovocie, orechy, mandle, med, kyslú kapustu,
strukoviny paradajky, zeler, papriku,
koreniny ako vanilku, škoricu, kari, morské
ryby a bravčové mäso [46].
V správaní dieťaťa vo vzťahu k jedlu
existuje senzitívna perióda na chuť medzi
šiestym mesiacom a druhej polovice dvoch
rokov. Táto perióda je dôležitá pre vývoj
schopností tolerovať nové chute. Druhým
senzitívnym obdobím je senzitívne obdobie
pre konzistenciu. Týmto senzitívnym
obdobím je obdobie 6. až 7. mesiaca. U detí
treba striedať stravu od kašovitej
konzistencie po jemne a hrubo nasekanú
[46]. V 6. až 8. mesiaci by jedlo pre dieťa
malo mať hrudkovitú konzistenciu, tiež
môže dieťa dostať jedlo do ruky
(podlhovasté kúsky zeleniny alebo ovocia).
V 8. až 9. mesiaci jedlo deťom posekáme na
jemné kúsky. Postupne sa strava dieťaťa
medzi 9. a 12. mesiacom približuje strave
dospelých [46]. Pod stravou dospelých
myslíme rôznorodosť potravín, strava by
však stále mala byť nie príliš solená, mastná,
korenistá a rovnako by nemala obsahovať
údeniny.
Lepok sa v súčasnosti na základe
odporúčania Európskej spoločnosti pre
pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu
a výživu (ESPGHAN) odporúča predstaviť v
strave dojčených detí po 6. mesiaci do
ukončeného 7 mesiaca, v strave detí na
umelej výžive medzi 6. a 7. mesiacom, v
strave detí čiastočne dojčených a zároveň
prikrmovaných
počiatočným
umelým
mliekom medzi 5. a 7 mesiacom.
Celkovo platí, že pri zavádzaní nových
potravín je vhodný odstup aspoň 3 dní pre
prípadný výskyt alergických reakcií.
Čo sa týka pitného režimu, medzi vhodné
detské nápoje patria dojčenská voda,
prevarená pitná voda alebo detský čaj.

Z hľadiska množstva tekutín potrebuje 6
mesačné dieťa približne 130 – 150 ml
tekutín na 1 kg hmotnosti na 1 deň, čo je
približne 950 – 1100 ml na deň, ročné dieťa
okolo 120 až 135 ml tekutín na 1 kg
hmotnosti na jeden deň, čo je približne
1150 až 1300 ml na deň, a dvoj ročné dieťa
potrebuje od 115 do 125 ml tekutín na 1 kg
hmotnosti na 1 deň, čo je približne 1350 až
1500 ml na deň [30]. V súvislosti s tráviacou
sústavou
môžu
dojčatá
trpieť
gastroezofageálnym refluxom GER, ktorý je
spôsobený samovoľným, opakovaným
návratom obsahu žalúdka späť do pažeráka
až úst, ktorý je spôsobený nedokončeným
vývojom zvierača medzi pažerákom a
žalúdkom a ktorý sa vyvíja až do prvého
roku života [46]. Reflux u detí do jedného
roka sa vyskytuje bežne [46]. Postupne sa
eliminuje aj so zavádzaním nemliečnej
stravy vzhľadom na jej hustejšiu
konzistenciu. Pri zavádzaní pevnej stravy
treba byť obozretný aj v súvislosti s častým
výskytom intolerancie laktózy, alergie na
bielkovinu kravského mlieka alebo iných
alergií.
Fyziológia imunitného systému
Úlohou
imunitného
systému
je
rozpoznávať cudzorodé látky (antigény),
reagovať s nimi, zapamätať si ich a pri
opakovanom stretnutí s nimi zareagovať s
cieľom
predchádzania
poškodenia
organizmu [6]. Bunky imunitného systému
cirkulujú v krvi alebo v lymfe, alebo sa
nachádzajú v tkanivách a orgánoch.
Organizmus sa proti antigénom bráni
prostriedkami špecifickej (získanej počas
života) a nešpecifickej imunity (vrodenej).
Aktívnou imunitou rozumieme vytvorenie si
protilátok
po
prekonaní
ochorenia,
pasívnou rozumieme získanie protilátok
napríklad vakcináciou alebo dojčením.
Nešpecifická imunita je prirodzenou
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odolnosťou organizmu voči pôvodcom
infekcií alebo iným cudzorodým bunkám [6].
Na vrodenej imunite sa podieľajú pokožka,
sliznica, kyselina chlorovodíková v žalúdku,
lyzozým v slinách, imunoglobulín A –
nešpecifická protilátka na ochranu slizníc
prijímaná dojčaťom hlavne v materskom
mlieku, imunoglobulín G – špecifická
protilátka prijímaná dieťaťom od matky
krvou a mliekom, NK bunky (druh bielych
krviniek),
a
fagocytóza
(schopnosť
niektorých
druhov
bielych
krviniek
rozpoznať a pohltiť do seba baktérie, vírusy,
odumierajúce bunky...) [3]. Z hľadiska
vývinu dieťaťa treba zdôrazniť, že
plnohodnotný výkon imunitného systému
nastupuje postupne [3]. Podporiť imunitu
môžeme materským mliekom, stravou
bohatou na ovocie a zeleninu, dostatkom
spánku, pohybu, hygienou a nezneužívaním
antibiotík za každú cenu. Probiotiká a
prebiotiká sú vhodnou zložkou potravy,
nakoľko sa podieľajú na imunite organizmu.
Infekcia dýchacích ciest u detí v priemere 6
krát do roka sa považuje za bežnú [3].

má u detí v dojčenskom a batolivom veku
svoje špecifiká, ktoré treba brať do úvahy.
Na čerstvom vzduchu by dieťa malo tráviť
denne dve až tri hodiny [41]. Z hľadiska
biológie dieťaťa sa odporúča deťom od
šiestich mesiacov veku chodiť von do
teploty -10 °C a všeobecne platí, že dieťa by
malo mať o jednu vrstvu oblečenia viac ako
dospelý, ak hovoríme o dieťati v kočíku.
Dieťa má niekedy studené ruky alebo nohy,
čo súvisí s ešte nie celkom dobre vyvinutou
termoreguláciou. Treba skontrolovať, či
dieťaťu nie je veľmi teplo alebo zima (na
jeho zátylku). Rozhodne nemožno podceniť
prikrývku hlavy vzhľadom na to, že deťom
asi tretina tepla uniká cez hlavu [37].
V zime a v lete je dôležité myslieť na
ochranu pokožky a hlavy. V lete je
nevhodné tráviť čas vonku medzi 11. a 15.
hodinou, v chladnejšom počasí, okrem
uvádzanej teploty, napríklad za inverzného,
veľmi veterného a daždivého počasia. Inak
je vhodné s deťmi tráviť čas vonku za
každého počasia, čo takisto prispieva k
budovaniu ich imunitného systému. Čo sa
týka spánku, aj keď je jeho potreba u detí
veľmi individuálna, je dôležité mať aspoň
základnú predstavu o spánkovom režime
malých detí. Nočný spánok je približne v
čase medzi 19:00 hod. a 7:00 hod., ranný
spánok medzi 09:00 hod. a 10:00 hod.,
obedňajší spánok medzi 12:00 hod. a 14:00
hod., poobedňajší spánok medzi 16:00 hod.
a 17:00 hod. Deti vo vekovom rozmedzí šesť
až tridsaťšesť mesiacov potrebujú spať
medzi 6. a 12. mesiacom dieťaťa približne
14,5 hodiny, z toho približne 2,5 až 3 hodiny
pripadá na denný spánok. Šesťmesačné
dieťa je unavené približne po 2,5 hodine od
zobudenia. Okolo 9. mesiaca môže dieťa
vynechávať predpoludňajší spánok, a teda
poobedňajší spánok môže trvať aj okolo 3
hodín [25]. V druhom roku niektoré deti
spia už len raz denne, iné spia ešte približne

Výchova k zdravému životnému štýlu
v ranom detstve
Pri vychovávaní dieťaťa treba dodržiavať
zásady, zároveň však byť osobou s citlivým
prístupom s množstvom lásky a pozornosti
[13]. Prostriedkom výchovy u detí do troch
rokov sú hra, učenie, práca, rekreačné a
zábavné činnosti [24] a tiež rituály, ktoré
vnášajú do života detí pokoj, pocit bezpečia,
zmierňujú úzkosť, alebo urovnávajú
konflikty [20]. Ako už bolo vyššie uvedené,
pre vývin dieťaťa a jeho zdravie je dôležitý
spánok, zdravá výživa a pohyb. Na
zabezpečenie optimálneho fungovania
dieťaťa treba vytvoriť denný režim. V
súvislosti s pohybom treba zdôrazniť
význam pobytu na čerstvom vzduchu, ktorý
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do 18. mesiaca dvakrát [13]. Celková
potreba spánku u 12 až 36 mesačného
dieťaťa je 11 – 14 hodín [25]. V treťom roku
asi štvrtina detí odmieta spať počas dňa [3].
Ak si dieťa šúcha oči, nemá chuť sa hrať, je
zrazu plačlivé, nepokojné, môže ísť o signály
únavy. Niekedy je vhodné uložiť dieťa spať
tesne pred objavením sa týchto signálov.
Pre dobrý detský spánok je ideálna teplota v
miestnosti okolo 18 stupňov, spací vak
alebo ľahká prikrývka. Dôležitý je tiež rovný
matrac. Deti spia bez vankúša s tým, že
približne do dvoch rokov by nemalo na ňom
vôbec spať. Rovnako nevhodným riešením
je igelit pod plachtou, ktorý môže viesť k
prehriatiu dieťaťa. Dieťa by tiež nemalo spať
na bruchu [25]. Ideálna poloha u malých
detí je poloha na chrbte nohami dotýkajúc
sa dolného okraja postieľky [13].

Niekedy deti pri hre zabudnú, že potrebujú
cikať. So stolicou to niekedy býva ešte
komplikovanejšie. Niektoré deti ešte ani vo
veku dva a pol až troch rokov nie sú
pripravené ovládať stolicu. Je dôležité, aby v
prípade zmeny prostredia alebo osoby,
ktorá na dieťa dozerá, boli činnosti a návyky
dieťaťa kontrolované [41]. Dojčatá vo veku
6 až 12 mesiacov majú stolicu približne 1 x
za 6 – 33 hodín, deti vo veku jeden až tri
roky 1 x za 8 – 42 hodín. U dojčiat je to
reflex nepodmienený, približne v druhom
roku preberá kontrolu defekačného23
reflexu mozgová kôra a dieťa ho tým pádom
začína ovládať [29]. Medzi ďalšie znaky
pripravenosti na nočník patria napríklad
nepokojnosť dieťaťa v mokrých a špinavých
plienkach,
predvídavosť
pravidelných
intervalov vyprázdňovania a neustále
oznamovanie potreby vymeniť plienky [42].

Vylučovacia sústava
Okrem tráviacej sústavy plnia exkrečnú
funkciu tiež obličky, ktoré sú párovým
plniacim resorpčným, homeostatickým22 a
endokrinným orgánom [6]. Základnou
morfologickou a funkčnou jednotkou
obličky je nefrón [6]. V obličkách dospelého
človeka sa nachádza približne 2 milióny
nefrónov, čo je dané už pri narodení.
Nefróny sa postupne zväčšujú [26]. Čo sa
týka vylučovania, treba spomenúť, že dieťa
si potrebu vyprázdniť sa začína uvedomovať
medzi 18. a 24. mesiacom. S odúčaním od
plienky začíname, pokiaľ má dieťa plienku
suchú, aspoň dve hodiny a vie slovne alebo
náznakom vyjadriť potrebu vycikať sa,
rovnako tiež chápe, čo od neho chceme.
Približne v dvoch rokoch je správny vek na
odučenie od plienok cez deň, v dva a pol
roku aj cez noc. Rovnako treba zdôrazniť, že
vývin močového mechúra sa nedá urýchliť.

Zhrnutie
Dojča a batoľa prechádzajú veľmi
intenzívnym vývinom. Už len navonok tomu
naznačuje
rozdiel
medzi
pôrodnou
hmotnosťou priemerného novorodenca
3300 g a dĺžkou 50 cm [25] a priemernou
hmotnosťou 8,5 kg a dĺžkou 80 cm na konci
prvého roka [13], rovnako ako aj pokrok v
motorike a psychike, ktorým dieťa prejde
napríklad len za prvých 12 mesiacov. Fakty o
biologickom a psychickom vývine dieťaťa
nám umožňujú efektívnejšie vytvoriť denný
režim dieťaťa, ktorý je zase následne
potrebný pre jeho ďalší zdravý vývin
rovnako ako aj pre potreby výchovy v tomto
období. K zdravému vývinu prispieva tiež
dostatok spánku, pohybu, zdravej výživy a
zdravé prostredie v zmysle dostatku
primeraných podnetov, osôb starajúcich sa
o dieťa a samotného prostredia. Na lepšie
poznanie
spomenutých
faktorov
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Homeostáza – stálosť vnútorného prostredia
organizmu [6].
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Defekácia – vylučovanie stolice [29].
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2.2 MANIPULÁCIA A POHYBOVÁ VÝCHOVA DETÍ
Klaudia Korvínová
Manipulácia je manuálna činnosť pri
vykonávaní zložitých prácach aj s náčiním v
pohybových aktivitách, je to odborný
spôsob zachádzania s objektom, čiže
manipulovať/zaobchádzať
s
niečím,
ovplyvňovať.
Ide
o
kompetenciu
uskutočňovať koordinačne zložité pohyby,
rýchle si ich osvojovať a podľa meniacich sa
podmienok ich modifikovať [6].
Jemná motorika je definovaná ako
schopnosť obratne, zručne kontrolovane
manipulovať s malými predmetmi v malom
priestore [3]. Zahrňuje všetky pohybové
aktivity prevádzané, robené malými
svalovými skupinami hlavne rukami, ústami,
nohami, vyžadujúc presnosť plnenia
motorickej úlohy. Je to kreatívna aktivita
človeka. K jemnej motorike sa priraďujú
manipulačné
aktivity,
grafomotorika,
logomotorika, oromotorika, mimika a
vizuomotorika [7].
Pri manipulácii sa jedná o kompetenciu.
Manipulovať však možno aj inými časťami
tela pomocou menších svalov (ústa, nohy).
Často sa tento termín používa na vyjadrenie
toho, že ruky pohybujú nejakým objektom,
aby vykonali požadovanú aktivitu. To
znamená, že sa objekt pohybuje v ruke
alebo medzi obidvomi rukami, alebo obidve
ruky držia objekt, ktorým pohybujú v
priestore.
Manipulácia zahrňuje pohyby jednotlivých
segmentov rúk dôležitých pre prácu s
predmetmi
alebo
pre
vyjadrovanie
myšlienok
ako
spôsob
neverbálnej
komunikácie s inými ľuďmi. Ide o zámerný,
cielený, ideokinetický (vedomý, mozgovou
kôrou riadený) pohyb slúžiaci na tvorivú
činnosť človeka [8]. Človek je pomocou
manipulácie schopný pretvárať svet okolo

seba, podľa svojich predstáv, zámerov a
cieľov. Je schopný vytvárať rôzne výrobky
pre svoju materiálnu a duchovnú potrebu.
Tieto výrobky môžu slúžiť účelovo, buď ako
nástroje, ozdoby, zbrane, prístroje, alebo
ako zdroj svojich predstáv. Človek je
pomocou manipulácie schopný sa najesť,
obliecť, starať sa o seba a iné živé bytosti
(zvieratá rastliny), dorozumievať sa atď.
Formy manipulácie sa navzájom prelínajú a
kombinujú v najrôznejších stereotypoch a v
originálnych kombináciách vždy podľa
potreby alebo potrebnej stratégie. K týmto
formám patria rôzne typy úchopov, úderov,
tlaku prstou či dlaní. Pri manipulácii človek
zapája
jednu
ruku (monomanuálne
činnosti), alebo obidve ruky (bimanuálne
činnosti). Hoci si to neuvedomujeme,
väčšina činností sa vykonáva obidvomi
rukami. Niekedy si musíme vypomôcť
jednou alebo dvomi nohami. Napr. hraním
na hudobný nástroj (klavír, cimbal, riadenie
auta, jazda na bicykli, lyžovanie a pod.), ide
o tzv. pedipuláciu – zámernú pohybovú
činnosť pomocou krátkych svalov nôh a rúk.
Oropulácia je manipulačná aktivita
pomocou úst (napr. pridržanie klincov pri
zatĺkaní do dreva, špendlíkov pri
nastrihávaní látky) a v neposlednom rade
manipulácia
ústami
u
zdravotne
postihnutých
jedincov.
Kultúrna
komunikácia – komunikačná motorika,
ktorá využíva jemné, precízne pohybové
sekvencie na dorozumievanie – verbálne a
neverbálne. Ústa sa stávajú nevyhnutným
manipulačným prostriedkom u ľudí so
zdravotným postihnutím, ktorí majú
vyradené ruky.
Oromotorika zahrnuje pohyby hovorových
orgánov za pomoci svalov orofaciálnej
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oblasti. Motorické aktivity v tejto oblasti sú
žuvanie, hltanie, špúlenie pier, sanie a pod.
Úzko to súvisí s logomotorikou a mimikou.
Logomotorika (kultúrna gramotnosť) je
pohybová aktivita hovorových orgánov (tzv.
hovoridiel) pri artikulovaní reči. Hlavnú
úlohu tu hrajú svaly v oblasti úst.
Vizuomotorika prepojuje očné pohyby,
ktoré sú výsledkom šiestich párov
okohybných
svalov
s
pohybmi
tela(súčinnosť rúk a očí). Vizuomatorika
taktiež súvisí so spätnoväzbovou zrakovou
kontrolou a súhrou pohybov rúk pri
manipulácii a grafomotorike. Vizuomotorika
súvisí so zrakovo-priestorovými funkciami
mozgu. Podkladom je schopnosť integrácie
zrakových vnemov s jemnou motorikou,
ktorá je dôležitou podmienkou pri výchove
a rozvoji grafomotorických spôsobilostí
dieťaťa. Dieťa musí videné písmená pri
výchove zachytiť do zrakovej pamäti a spojiť
tento obraz zo svojej predstavy s pohybmi
rúk a prstov. Vizuomotorické kompetencie
sú dôležitým predpokladom na výchovu pri
písaní. Aby sme mohli dieťa vychovávať,
potrebujeme komunikáciu.
Komunikácia medzi dieťaťom, dospelým a
okolím, môže byť verbálna a neverbálna.
Verbálna komunikácia predstavuje najmä
aktívne počúvanie, práca s otázkami a
charakterizuje sa jasným a zrozumiteľným
jazykom.
Medzi neverbálnu zaraďujeme mimiku,
gestikuláciu,
pantomímu,
haptiku,
proxemiku,
teritorialitu,
posturológiu,
kineziku,
paralingvistiku,
produkciu,
akceptáciu, empatiu.
Mimika je zámerná pohybová aktivita
svalov tváre s cieľom neverbálne vyjadriť
myšlienky, zámery, pocity a emócie.
Poznáme 6 univerzálnych emócií, pri
ktorých kontrahujú svaly vo všetkých
vekových kategóriách. Pri výchove môžeme
nimi vyjadriť radosť, prekvapenie, hnev,

znechutenie, strach a smútok. Mimické
výrazy pri výchove nie sú závislé od kultúry
a jazyka. Mimika je úzko spätá s očným
kontaktom. Patrí medzi vizuálno-motorické
komunikačné systémy v každom veku
človeka, čiže aj dieťaťa. Mimické svaly
umožňujú človeku viac než tisíc výrazov.
Napríklad smiechom dieťa vyjadruje radosť,
zamračením, plačom bolesť, na čo pri
výchove musíme reagovať. Porucha mimiky
má pre jedinca vždy psychické následky,
môže ho sociálne znevýhodniť a znemožniť
mu kultúrne spolužiť.
Gestikulácia
je
súbor
zámerných
koordinovaných pohybov tela – gest, hlavne
rúk, ktoré sprevádzajú alebo nahrádzajú reč.
Gestikulácia podporuje reč s pohybom, patrí
k manuálnej zložke vizuálno-motorických
komunikačných systémov. Pri výchove
dieťaťa sú dôležité gestá a posunky, čiže
telesné pohyby, ktorými dieťa niečo
vyjadruje. Obrazne naznačujú to, čo by šlo
vyjadriť aj slovami, teda dodávajú
vyjadrenému dôraz, kontext, uľahčujú
pochopenie vysloveného. Tvoria prvú
skupinu slov, ktoré sa dieťa vo výchove
naučí. Druhú skupinu tvoria slová, ktoré si
deti vymyslia a tretiu skupinu tvoria
ozajstné slová, ktoré dospelí vo výchove
deti naozaj naučia. Zrakové, hmatové a
pohybové podnety, ktoré vznikajú pri reči a
súčasne robené gestá sú dôležité pre
vytváranie
percepčno-motorických
pamäťových stôp. Gestá sa taktiež využívajú
pri vybavovaní slov. Umožňujú nám uložiť si
do pamäti dôležité myšlienky a informácie.
Gestá môžeme robiť celým telom (napr.
úklon, pokľaknutie), hlavou (kývnutie,
otočenie), mimickými svalmi (zdvíhanie
obočia, mrknutie, špúlenie pier, krčenie
nosa), očami (oči stĺpkom, vypučené oči,
gúľanie očami), jazykom (vyplazenie,
obliznutie), rukami a prstami, (predpažené,
vzpažené, založené, ruky vbok, prekrížené
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na hrudi, vystrčený ukazovák, gesto
víťazstva,
prostredníkom),
nohami
(podupávanie, nakopnutie). Gestá a
gestikulácie sú ovplyvnené kultúrnymi
vplyvmi a výchovou.
Pantomíma je umelecký spôsob vyjadrenia
deja emočným prostriedkom, lebo každým
novým naučeným pohybom získava dieťa
nový prostriedok na lepšie poznanie
okolitého sveta, na získanie nových
skúseností, spôsobilostí (kompetencií),
vlastností. Napríklad, ak sa dieťa naučí brať
predmet súčasne do obidvoch rúk, má
lepšiu možnosť poznať skutočnosť pomocou
mimiky, gestikulácie, bez využitia hlasu [6].
Haptika je taktiež forma neverbálnej
komunikácie, ktorá je vykonávaná za
pomoci dotykov a má oznamovací význam.
Na kontakt sa využíva hmat a aktívne
hmatové
vnímanie.
Dieťa
sa
prostredníctvom
dotykov
(hladkaním,
maznaním, potľapkávaním atď.) učí vnímať
pozitívne či negatívne kultúrne správanie sa
rodičov a iných a regulovať tak svoje
chovanie.
Dotyk môže pomôcť ovládať, usmerňovať
chovanie, postoje alebo pocity druhého. Ide
o spôsob kontaktu s druhým človekom,
napr. podanie ruky, pohladenie, potľapkanie
po pleci, chrbte, ponúknutie ramena atď.
Býva ovplyvnený kultúrou a výchovou,
kultúrnymi zvyklosťami. Čo je prijaté v
jednej spoločnosti, nemusí byť v inej.
Haptika je vhodný spôsob komunikácie v
okolnostne sťažených podmienkach (zlá
viditeľnosť, hlučné prostredie, nebezpečné
situácie, love atď.), v komunikácii s
cudzincami,
ľuďmi
so
zrakovým
znevýhodnením (hluchoslepota a pod.).
Využívaním haptiky pri výchove môžeme
byť v kontakte s viacerými ľuďmi súčasne.
Proxemika
[1]
–
komunikácia
prostredníctvom
vzdialenosti
medzi
komunikujúcimi – kultúra pohybovania sa. V

telesnej výchove a výchove dieťaťa sa
vzdialenosť skracuje. Ľudia majú svoj
osobný priestor, do ktorého druhých ľudí
neradi vpúšťajú. Do vzdialenosti 20 cm od
seba platí intímna zóna, do ktorej sa púšťajú
len milé osoby, manželia, rodičia, deti. Do
vzdialenosti 60 cm platí osobná zóna, do
ktorej môžu vstupovať len osoby blízke, s
ktorými je vytvorený dobrý vzťah. Sociálna
zóna je do dvoch metrov – v tejto zóne
prebieha bežná komunikácia. Zóna vo
vzdialenosti viac ako 2 metre je verejná
zóna. Pri výchove vychovávateľ bežne
pracuje v osobnej zóne žiaka a niekedy sa
dostane aj do tzv. intímnej zóny, keď
dieťaťu dáva pomoc a dochádza k
telesnému kontaktu [6].
Teritorialita sa chápe ako zásada alebo
územný princíp, na základe ktorej zaberáme
určitý priestor a pri komunikácii s ostatnými
dávame najavo, že je to naše miesto, kde sa
cítime príjemne a uvoľnene.
Posturológia
je
komunikácia
prostredníctvom polohy tela (reč tela,
telové signály), čím môžeme signalizovať
úzkosť, strach, povýšenosť atď. Kinezika je
komunikácia prostredníctvom pohybu.
Dospelý, učiteľ, vychovávateľ si pri výchove
všíma, čo robia ruky, nohy a telo dieťaťa,
koľko zbytočných pohybov vykonáva, koľko
neistoty, nervozity, napätia, ale aj nudy sa
môže za nimi skrývať.
Paralingvistika – kultúra komunikovania
prostredníctvom sprievodných fenoménov
verbálnej komunikácie, napr. plynulosť reči,
tón reči, farba hlasu, citové podfarbenie
slov.
Produkcia je komunikácia prostredníctvom
vonkajšieho vzhľadu. Súčasťou produkcie je
úprava zovňajšku, oblečenie, účes. Výzor a
vystupovanie najviditeľnejšie ovplyvňuje
výchovu. Vychovávateľ, ktorý vychováva,
intervenuje celou svojou osobnosťou.
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Akceptácia je podmienka efektívnej
komunikácie vo výchove, je to akceptácia
dieťaťa, žiaka, zverenej osoby, dôvera,
nespochybňovanie, rešpektovanie práva na
názor, postoj, pocit zverenej osoby.
Empatia je spôsobilosť vcítiť sa (uvedomiť)
do prežívania a citov dieťaťa, snaha
pochopiť ho a zároveň aj to, čo sa deje v
jeho vnútri a čo skrýva za slovami, aby sa
nesnažil dezorientovať osobu, ktorá ho
vychováva.
Dospelí, učitelia, vychovávatelia sú vo
väčšej miere schopní vnímať viac znakov.
Empatia je do určitej miery vrodená, ale
výcvikom sa dá zlepšiť.

dôležité skúsenosti, ba dokonca sa aj učí
učiť sa, t. z. že rozvíja svoju kompetenciu
získať nové skúsenosti a poznatky.
Kompetencia učiť sa nie je teda dedične
predurčená, lebo dieťa si ju môže cvikom
zdokonaľovať, ale rovnako sa môže naučiť
neučiť sa, to znamená nečinnosťou túto
kompetenciu nechať zakrpatieť. Preto tvoria
výchova pohybov a výchova pohybom v
najrannejšom veku nedeliteľný celok. Pod
pojmom pohybová výchova rozumieme
rozvíjanie hrubej motoriky. V dojčenskom
veku sa tvorí rozvoj súčasne hrubej a jemnej
motoriky rúk (manipulačné spôsobilosti),
nakoľko obidve zložky sú vzájomne od seba
závislé a len ich súlad zaistí všestranný
rozvoj celej osobnosti dieťaťa. Hlavnou
výchovnou úlohou je v najrannejšom veku
dieťaťa jeho aktivizácia a pomoc pri
nadväzovaní kontaktu dieťaťa s okolitým
svetom. Kultúra pohybovania sa dieťaťa
však závisí nielen od podnetov, ale aj od
správnej výživy, od pravidelnosti v jedle,
dostatku spánku, častého pohybu na
čerstvom vzduchu, od uspokojovania
biologických a psychických potrieb dieťaťa.
Ide o vzájomné vzťahy, napr. správna výživa
je podmienkou zvýšenej pohyblivosti
dieťaťa a naopak – zvýšená pohyblivosť je
príčinou zvýšenej chuti do jedla. Podobne aj
dostatok hlbokého spánku je podmienkou
zvýšenej pohyblivosti a naopak – zvýšená
pohyblivosť vyvoláva potrebu spánku.
Uvedieme niektoré zásady (princípy)
výchovy:
1. S výchovou začíname veľmi skoro, asi
2. a 3. týždeň po narodení, keď dieťa začína
váhovo priberať.
2. Cvičíme s dieťaťom denne, vždy 5 – 10
minút pri prebaľovaní, pred kúpaním,
celkom 20 – 60 minút denne.
3. Cvičíme s dieťaťom priamo a
nepriamo. Zamestnávať dieťa nepriamo
znamená umožniť mu činnosti v dobe, keď

Pohybová výchova dieťaťa, oblasť výchovy
– kultúry pohybovania sa
Vývin jemnej motoriky je spojený s
primárnym rozvojom poznávacích procesov.
Dieťa potrebuje s poznávanými podnetmi
manipulovať, objaviť ich vlastnosti a účel. V
priebehu prvých mesiacov dieťa postupne
začína koordinovať svoje reakcie. Včasný a
správny rozvoj pohybov dieťaťa do prvého
roku je dôležitým ukazovateľom jeho
telesného a psychického zdravia – kultúry
bezpečnosti a starostlivosti. Rozvoj pohybov
dieťaťa v prvom roku života nie je len
výchovným cieľom, ale súčasne aj
výchovným prostriedkom, lebo každým
novým naučeným pohybom získava dieťa
nový prostriedok na lepšie poznanie
okolitého sveta, na získaniu nových
skúseností,
spôsobilostí,
kompetencií,
vlastností. Napríklad, ak sa dieťa naučí brať
predmet súčasne do obidvoch rúk, má
lepšiu možnosť poznať vlastnosti predmetu,
ako keď vedelo držať predmet len jednou
rukou. Keď dieťa stisne gumovú hračku a
ozve sa písknutie, začne si uvedomovať
vzťah medzi príčinou a následkom. Dieťa si
tak pohybom vytvára základy myslenia.
Dieťa sa pohybom nielen učí, ale aj získava
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sa s ním nemôžeme zaoberať priamo, napr.
6 – 7 mesačné dojča necháme v postieľke,
alebo ho dáme na teplú čistú podlahu, kde
rozmiestnime vhodné hračky, aby sa k nim v
pokoji mohlo priplaziť, odstránime všetko,
čo by mohlo dieťa poraniť alebo zničiť.
4. Používame výhradne aktívne a pasívne
cvičenia, pri ktorých dieťaťom pohybujeme,
čo má pre zdravé deti takmer nulový
fyziologický význam.
5. Dávame prednosť predovšetkým
dynamickému pohybu pred statickou
polohou. V príslušnom veku vedieme dieťa k
tomu, aby sa naučilo predmety uchopovať,
nie držať. Novorodenec dokáže reflexne
uchopiť predmet, ktorý mu vložíme do ruky.
Ide o tzv. reflexný úchop. Podnetom je
tlakový stimul. Tento úchop silnie v prvých
dvoch mesiacoch. Potom začína slabnúť a v
druhom trimestri zmizne. Asi vo 4. týždni sa
dieťa začína opticky orientovať, čím sa
spúšťa jeho motorická ontogenéza.
Motorický komponent optickej orientácie
dieťaťa sa prejavuje v 6. až 7. týždni
celkovým pohybom, ktorý prechádza do tzv.
postoja šermiara. Je to snaha dojčaťa
uchopiť všetko, čo vidí [9]. Zhruba v 8.
týždni veku dieťaťa sa v polohe ľahu na
chrbte začína vytvárať koordinácia ruka –
ruka. Vzniká súhra všetkých prstov na oboch
rukách. Prsty jednej ruky ohmatávajú druhú
ruku tesne pred tvárou za kontroly zraku.
Tým je dokumentovaná práca oboch
hemisfér. Dieťa si začína uvedomovať svoje
ruky. Táto koordinácia je možná len u
zdravého dieťaťa. Nemôže byť nacvičená, je
výsledkom prirodzeného vývoja normálnej
motoriky človeka. Vedomý úchop sa
objavuje okolo štvrtého mesiaca – všetky
prsty sú zovreté okolo predmetu [4]. Keďže
dávame prednosť dynamickému pohybu,
cvičíme s dieťaťom posed, nie však sed,
učíme dieťa postaviť sa, nie však stáť. Dieťa,
ktoré je schopné samo sa posadiť, je zrelé,

aby sedelo, ale dieťa, ktoré sa to iba učí,
nemusí byť na to pripravené, a tak môže
dôjsť k tomu, že hrozí zlé osvojenie si
držania tela pri sede alebo v stoji.
6.
K
pohybom
dieťa
lákame,
navodzujeme, dávame mu príležitosť.
Nesmieme dieťa k pohybom nútiť.
7. Ak vychovávame dieťa pohybom,
napodobňujeme
prirodzený
rytmus
striedania
rôznych
činností,
ktorý
pozorujeme pri voľnej hre detí. Dieťa strieda
pohyby, ktoré sú živšie alebo pokojnejšie,
namáhavejšie alebo ľahšie, pohyby celého
tela alebo pohyby jednotlivých častí tela.
8. Vyvolávame najrôznejšie pohyby
všetkých častí tela, dôraz kladieme vždy na
tie, ktoré sa práve vyvíjajú. Dieťa zo začiatku
robí pohyby reflexne, bez účasti svojej vôle.
Postupne sa učí ovládať pohyby od hlavy až
ku končekom prstov. V 1. mesiaci sa naučí
ovládať pohyby očí, v 2. a 3. mesiaci zvládne
pohyby hlavou, postupne ovláda pohyby
rukami v ramennom, lakťovom, zápästnom
kĺbe, potom pohyby prstov, takže koncom
1. roku sa naučí uchopovať koncom palca a
ukazovákom nitky a drobné predmety.
Podobným spôsobom sa naučí ovládať
pohyby dolnými končatinami. Nemožno učiť
dieťa ovládať prsty, kým neovláda pohyby
paží.
9. Pri zamestnávaní dojčaťa pohybom
rešpektujeme nielen jeho vek, ale aj jeho
osobitosti a psychofyzický stav v ktorom sa
dieťa práve nachádza.
10. Novozískané pohybové spôsobilosti
musíme precvičovať v rôznych situáciách.
Ak sa dieťa naučí liezť po štyroch, dáme mu
možnosť liezť v rôznych podmienkach, napr.
na mäkšej, tvrdšej, hladšej, drsnejšej
podlahe, po miernom svahu hore, dole,
medzi rôznymi prekážkami a podobne.
11. Izolovaná pohybová výchova v 1.
roku života nie je možná, ani požadovaná.
Pohybom nerozvíjame len vlastnú pohybovú
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zložku, ale aj celú osobnosť dieťaťa po
všetkých stránkach.
12. Pohyb má dieťaťu pôsobiť radosť po
všetkých stránkach. Nie je ťažké vyvolať u
zdravého dieťaťa radosť, je však ťažké túto
nutnosť pohybov udržať, posilňovať, lebo
moderný spôsob života vedie skôr k
zábavám pasívneho charakteru [2] (pozri
počítače, tablety a pod.).
V prvom štvrťroku života (1. až 3.
mesiac) sa má dieťa naučiť ovládať pohyby
očí, hlavy, hornej časti trupu a paží. Aby sa
dieťa naučilo kultúru pohybovania sa očí,
ukazujeme mu pestrofarebné predmety a
hlavne svoju tvár. Snažíme sa, aby čo
najskôr uprelo zrak na predmet, ktorý mu
ukazujeme, a neskôr aby predmet, ktorým
pred ním pohybujeme rôznym smerom,
sledovalo zrakom. Dieťa má pozorovať
predmet v ľahu na chrbte a v ľahu na
brušku, aj keď ho pestujeme vo vodorovnej
či zvislej polohe. Kompetencie ovládať
pohyby očí a hlavy sa vyvíjajú takmer
súbežne: dieťa veľmi skoro pozoruje
pohybujúce sa predmety, ktoré upútali jeho
zrak, nielen pohybom očí, ale taktiež
pohybom hlavy. Preto cvičenia na rozvoj
pohybu očí väčšinou rozvíjajú aj pohyby
hlavy. V tomto období robíme tiež cvičenia
na udržanie a dvíhanie hlavičky. Kladieme
dieťa na bruško a dieťa sa v tejto polohe učí
zdvíhať hlavu stále vyššie. Keď dieťa zo
začiatku hlavu nedvíha, položíme svoju dlaň
na jeho hrudník, trochu dieťa nadvihneme,
aby hlava neležala pasívne na podložke, a
tak navodíme, aby hlavu zdvihlo. Uchopíme
dieťa pod pazuchami do zvislej polohy a
voľne ho nakláňame vpravo a vľavo tak, aby
v úklone ešte udržalo hlavu v predĺžení
trupu. Vo zvislej polohe ho môžeme
nakláňať vpred a vzad, dieťa zdvíha hlavu aj
v značnom predklone, ale udržať hlavu v
malom záklone je pre neho ťažké. Ľah na
brušku je vhodnou polohou aj na rozvíjanie

pohybov paží a hornej časti trupu. Položíme
dieťa na bruško a skrčené paže mu
pritisneme k hrudníku. Dieťa skoro začne
dvíhať hlavičku, neskôr sa vzoprie pažami,
čím oddiali ramená od pästičiek. Potom sa
vzoprie o predlaktie a ramená a hlavu
zdvíha nad podložku. Koncom 3. mesiaca sa
vzoprie o jednu dlaň a jeden lakeť, niekedy
o obidve dlane, paže sú natiahnuté a hlava
je vysoko nad podložkou. Paže môžeme
cvičiť aj v ľahu na chrbte. Natiahneme v
postieľke špagát asi 10 až 15cm nad
hrudníkom dieťaťa sprava doľava, na ktorý
zavesíme pestré gule, rôzne hračky. Dieťa
pozoruje hračky, živo máva rukami a často
sa náhodne dotýka predmetov. Koncom 3.
mesiaca je u niektorých dojčiat tendencia
priblížiť ruku k hračkám. Dieťa má rúčky
dlho zaťaté v päsť – palec zovretý prstami.
Snažíme sa ručičky jemne a mierne
pravidelne hladkať, aby ich otvorilo.
Vkladáme do ručičiek vhodné predmety.
Cieľom je, aby sa dieťa naučilo uchopovať
predmety a púšťať ich. Pohyby nožičiek
podnecujeme napríklad tým, že oprieme
naše ruky o brušká palcov o chodidlo
dieťaťa, čím dosiahneme, že dieťa napína a
krčí nožičky. Aktívne kopanie nohami
vyvoláme nafukovacou loptou na špagáte,
ktorá sa dotýka nôh dieťaťa. Ak podložíme
pod zadoček dieťaťa dlaň a panvu mu
mierne nadvihneme, aby päty neležali na
podložke, je kopanie ešte živšie. Dieťa robí
najviac pohybov, keď je nahé. Dáme mu do
priestoru
zaujímavé
predmety
na
pozorovanie, prihovárame sa mu a smejeme
sa na neho. V druhom štvrťroku (4. až 6.
mesiac) sa dieťa naučí prevaľovať z ľahu na
chrbte do ľahu na bok a na brušku, vie sa
pritiahnuť do sedu a rovno sedieť. Niektorí
sa naučia liezť, alebo sa s pomocou
postaviť. Dieťa v tomto období siaha po
hračkách a začína s nimi manipulovať.
Prevaľovaním z ľahu na chrbte do ľahu na
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brušku a opačne podporujeme svalstvo
trupu – hrubú motoriku. Uchopíme dieťa v
podpazuší, zdvihneme ho do zvislej polohy a
nakláňame telo striedavo vpravo a vľavo,
pričom nohy dieťaťa sa nedotýkajú
podložky, takže v úklone musíme zdvíhať
nielen hornú časť trupu s hlavou, ale aj
dolnú časť trupu s dolnými končatinami.
Rovnakým spôsobom môžeme dieťa
zdvihnúť do vodorovnej polohy zadom
dohora a spustiť nižšie do vodorovnej
polohy tvárou hore. Vlastné prevaľovanie
vyvoláme tým, že dieťa leží na chrbte,
chytíme ho za členky, nohy prekrížime a
ťaháme napríklad ľavú nohu cez pravú, čím
otočíme dieťa cez pravý bok do ľahu na
brušku. Potom dieťa jemným úchopom za
ramená otočíme na chrbát a opäť ho
chytíme za členky a prevalíme ho cez ľavý
bok do ľahu na brušku. Vhodným cvičením
je aj tzv. váľanie sudov na šikmej ploche.
Sed dieťaťa začíname cvičiť, ak dieťa sa už
pevne drží našich ukazovákov a pri ťahu do
sedu mu nepadá hlavička dozadu. Môžeme
využiť aj krúžky alebo palicu. Keď sa dieťa
pevne drží, potiahneme ho do sedu a
súčasne ho zabezpečujeme jednou rukou
zozadu, keby sa náhodou pustilo
spomenutého náčinia. Dieťa sa postupne
viac a viac priťahuje do sedu. Dieťa však
nenecháme sedieť a ihneď ho opäť
položíme na chrbát. Keď sa dieťa posadí
samo, necháme ho sedieť, keď je unavené
položíme ho na chrbát. Niektoré deti sa v
piatom a šiestom mesiaci pri ťahu za rúčky
do sedu postavia na nohy. Pri tomto cvičení
dodržujeme zásadu, že deťom síce
pomáhame postaviť sa, ale nenecháme ich
stáť. Ak dávame dieťa často na bruško,
vzpiera sa na rukách. Vo štvrtom mesiaci sa
už dvíha s vystretými rukami, odráža sa z
nich a na strede bruška sa vytáča v smere
hodinových ručičiek za zaujímavou hračkou.
Robí lietadielko, čiže upaží, zapaží, zanoží,

vysoko dvíha hlavu, prehne sa v chrbte. Ak
má dieťa možnosť často siahať po hračkách,
naučí sa v 4. mesiaci viesť ruku k cieľu, ktorý
vidí, a uchopí ho. Deťom dávame hračky
rôznej kvality, väčšie, menšie, hranaté,
okrúhle, ľahšie, ťažšie, tvrdé, mäkké, aby sa
mohli zoznamovať s ich vlastnosťami a
manipulovať s nimi, pričom špecificky
reagujú. Koncom 6. mesiaca sa dieťa začína
plaziť, dokonca liezť. V šiestich mesiacoch
dosahuje hmotnosť cca 7250 – 7800
gramov. V tomto období priberá približne
150 g za týždeň. Rast záleží od dedičnej
konštitúcie. Priemerne meria 66 – 68 cm. V
tomto období nastáva aj prerezávanie
zubov. Prvým zubom býva obyčajne
vnútorný dolný rezák (6. až 9. mesiac),
druhý rezák (8. až 12. mesiac), prvá stolička
(13. až 17. mesiac), očné zuby (16. až 17.
mesiac), druhá stolička (20. až 30. mesiac).
Mliečne zuby sa prerezávajú postupne. V
tomto veku batoľaťa sa majú pri zdravom
vývine spojiť lebečné kosti v oblasti
väzivového lupeňa, čo je spojenie šípového
a vencového švu. Zosilňuje sa svalstvo,
ktoré umožňuje zdokonaľovanie pohybov a
nadväzovanie kontaktu s okolím. Nastáva
upevňovanie krčných svalov, takže dieťa
môže vytáčať hlavu už aj za zvukom. Aj v
spánku je hlava väčšinou v strednej polohe
a neodkláňa sa nabok. Dieťa začína dvíhať
hlavičku veľmi vysoko a v tejto polohe
vydrží pomerne dlho. Dvíha ramená a
polovicu trupu, prehýba chrbátik a usiluje sa
opierať o dlane. Vie sa natiahnuť za hračkou
a oprieť o obe ruky. V období batoľaťa sa
dieťa osamostatňuje. Objavuje vzdialenejší
priestor. Po šiestom mesiaci dieťa, ak je v
bdelom stave, by nemalo byť v postieľke,
ale malo by mať čo najväčší priestor, ktorý
ho láka k plazeniu, lezeniu. Preto dávame
dieťa na čistú teplú podložku, kde dáme
množstvo hračiek. Keď sa dieťa naučí liezť
po kolenách, lákame ho, aby liezlo cez
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prahy, pod stoličku, na schodík a podobne.
Dieťa má čo najviac liezť, lezenie je jedna zo
základných lokomócií a najlepšou prípravou
na správne držanie tela. Deti, ktoré majú zlé
držanie tela, musia chodiť do kurzov
nápravnej gymnastiky, kde je lezenie
jedným z nápravných prostriedkov, preto je
dôležité v rannom veku ho čo najčastejšie
používať, a tak predchádzať týmto chybám.
Zásadne učíme dieťa najprv liezť a potom
sedieť. Správne držanie tela sa vyvíja lepšie,
ak navykneme dieťa neskôr hrať sa v sede.
Dieťa, ktoré veľa lezie, posilňuje svalstvo
trupu, čím v 7. až 8. mesiaci dokáže samo
prejsť z polohy zo vzporu kľačmo, v ktorej
lezie, do polohy sedu, ľahu a znova do
vzporu kľačmo. Je schopné si svoju polohu
regulovať podľa svojej potreby. Keď ho
ctižiadostiví rodičia síce naučia sedieť, ale
po chvíli sa zrúti, navyká si nesprávne
sedieť, čím následne dochádza k sťaženej
práci pľúc, srdca a iných orgánov. V období
7. až 9. mesiaca sa rozvíja manipulačná
spôsobilosť ruky. Dieťa sa naučí uchopovať
predmet obidvomi rukami, preložiť hračku z
ruky do ruky, ťukať hračkou o stôl, búchať
lyžicou po hrnci/do hrnca atď. V tomto
období sú potrebné hračky rôzneho druhu,
tvaru a vlastností. Dieťa sa začína zaujímať o
predmety dennej potreby, napr. lyžicu,
tanier, hrnček atď. Ak dieťa dostane
dostatok rôznych predmetov a hračiek,
začne s nimi v ôsmom mesiaci manipulovať
a používať podľa ich špecifických vlastností,
napr. papier trhať, kockou búchať, igelitové
vrecko stláčať, šatkou mávať, búchať lyžicou
do hrnca, pôsobiť predmetom na iný
predmet, ťukať kockou o kocku, varechou
do hrnca atď. Prejavuje záujem o duté
predmety, napr. siaha po hrnčeku,
vyprázdňuje krabice, nalieva a vylieva vodu
z nádobky. Spočiatku je pre dieťa ťažké
nielen uvoľniť úchop, ale aj predmet
uchopiť. Deti, ktoré často lezú, sa už v 8. a 9.

mesiaci chytajú nábytku, z kľaku
prechádzajú do stoja. Tento vývoj
podporujeme tým, že na nábytok, stoličky,
pohovky, kredenc, posteľ a pod., pri ktorých
sa deti snažia postaviť , kladieme atraktívne
bezpečné hračky, ktorých sa deti snažia
zmocniť. Keď dieťa stojí pri nábytku snažíme
sa hračku posúvať, aby robilo úkroky, do
jednej aj druhej strany. Potom dáme hračku
k jeho nohám, aby išlo do drepu a opäť do
stoja tým, že hračku dáme na nábytok. V 9.
mesiaci dieťa chodí úkrokom vedľa nábytku,
neskôr sa obráti bokom k nábytku a robí
kroky vpred. Urobia pohyb na slovnú výzvu.
Najjednoduchšou reakciou je pohyb očí a
hlavy k predmetu, ktorý pomenujeme, napr.
opýtame sa: Kde je tik-tak? Dieťa sa pozrie
na hodinky, neskôr ukáže rukou. Dieťa
môžeme v tomto mesiaci naučiť aj
zložitejšie pohyby na slovo, napr. urobiť
„pá-pá“, alebo ukázať/urobiť veľké „nienie“. V 10. až 12. mesiaci sa dieťa naučí stáť
bez držania, urobí prvý krok v strede
miestnosti bez držania, samo sa postaví.
Niektoré deti vylezú aj na nižšiu pohovku a
samy z nej zlezú, avšak musíme im ukázať
vzor nie hlavou dole, ale nohami. Sú
spôsobilé, vedia už obracať listy v knihe,
čmárať tužkou, zasunúť kľúč, vhodiť
tabletku/guľku do fľaše, postaviť 2 – 3 kocky
na seba. Motorické kompetencie dieťa
uplatňuje dvomi spôsobmi: hromadí a
zadržuje to, čo chce, a zahadzuje a opúšťa
to, čo už nechce. Aby sa dieťa naučilo
samostatne stáť, dáme mu hračky na nízku
pohovku, pred ktorou stojí. Zo začiatku sa
dieťa opiera jednou rukou o pohovku a
druhou sa hrá. Neskôr sa opiera telom a
dvomi rukami sa hrá, až sa nakoniec hrá s
oboma rukami a trupom sa takmer
neopiera. Opísali sme ako sa dieťa učí
chodiť okolo nábytku. Keď sa ľahko
pridržuje, môžeme ho vodiť obidvomi
rukami a potom jednou. Okolo 12. mesiaca
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zistíme, že dieťa sa nás drží iba symbolicky,
taktiež vie samostatne stáť. Postavíme ho k
pohovke, vzdialime sa od neho na 150 cm,
pokľakneme si do drepu a lákame ho k sebe.
Ak sa dieťa odhodlá k prvým krokom, tak
po 10 až 20 dňoch prejde cez celú izbu. V
tomto období však musíme dieťa dobre
strážiť, aby si pri samostatných pokusoch o
chôdzu neublížilo, lebo keď sa náhle zraní,
odmieta chodiť a osmelí sa až po 1 až 2
mesiacoch. Keď dieťa stojí bezpečne – bez
držania a urobí prvé kroky, je schopné sa
postaviť na nohy uprostred miestnosti, kde
sa nemôže pridržať nábytku a ani sa oprieť o
stenu. Aby sa to naučilo, podnecujeme ho k
lezeniu nielen vo vzpore kľačmo, ale aj vo
vzpore drepmo a stojmo (dieťa lezie po
štyroch, nie po kolenách, ale oporou o
chodidlá a nohy sú pokrčené alebo
vystreté). Nabádame dieťa k dvíhaniu
predmetov zo zeme bez držania. Dieťa tak
objaví, že zo vzporu drepmo alebo stojmo
sa môže vzpriamiť do stoja. Chôdza,
vstávanie a stoj sú prvé cvičenia na
pohybovú rovnováhovú kompetenciu. Skôr
ako sa dieťa naučí v 10. až 11. mesiaci
samostatne chodiť, zdokonalí sa v lezení a
naučí sa liezť po najrôznejšom teréne, napr.
na schody, zo schodov. Dieťa, ktoré obratne
lezie po zemi, vylezie obratne aj na rebrík,
lebo stúpať na rebríku je ľahšie ako chodiť
bez držania. Pri týchto pokusoch však
musíme dávať dobrý pozor na dieťa, lebo
jeho správanie je nevyspytateľné a môže sa
z neskúsenosti pustiť a spadnúť. V štvrtom
štvrťroku prvého roku dieťaťa je veľmi
dôležité rozvíjanie pohybov rúk a zároveň aj
myslenia. Pritiahnutie hračky pomocou
zvoleného náčinia, napr.: lacrosovým
náčiním pritiahnutie loptičky, alebo
vhadzovanie a zasúvanie predmetov. Po
prvom roku už lepšie púšťa predmety z ruky
a vie ich hádzať okolo seba. Zvýšený záujem
je o uchopovanie nie všetkými prstami, ale

končekom ukazováka a palca, napr.
vhodenie lieku do hrdla fľaše. V tomto
období sa dieťa naučí aj jemne položiť a
neskôr postaviť predmet na určité miesto a
postaviť kocku na kocku. Spôsobilé a
inteligentné dieťa vie v tomto období
zasunúť cent do štrbiny pokladničky, vie
stočiť ruku s mincou, zasúvať duté telesá do
seba, napr. kuchynské hrnce. Obľúbené je aj
zasúvanie a vyberanie kľúčov. Využíva svoje
ruky pri hre, napr. stíska tlačidlo oboma
prstami, aby vydalo zvuk. Strká predmety do
hrnčeka a vyberá ich z neho, skúma duté
predmety. Je schopné piť z fľaše a stisnúť
umelohmotnú fľašu, z ktorej ubúda
tekutina, avšak úchop nie je precízny, čím
mu môže fľaša z neho vypadnúť. Stúpa
záujem o detské pohybové hry. Za spevu,
napr. pesnička Paci, paci, pacičky, zľahka
tlieskame rukami spolu s dieťaťom,
podržíme dlane dieťaťa pri sebe a potom
mu ich zdvihneme k tvári. Keď vie už dieťa
sedieť, hojdáme ho na predkolení alebo v
lone. Na pesničku Varila myšička kašičku
krúžime rukou dieťaťa alebo jeho prstom na
jeho dlani, alebo sa dotýkame všetkých jeho
prstov na druhej ruke, jeho rukou chodíme
po jeho tele. V náručí hojdáme dieťa,
točíme s ním dookola. V prvom roku veku
dieťaťa je dôležité aj jeho otužovanie. Pri
kúpaní zoznamujeme dieťa s vodou
využívame plávajúce kačičky a iné hračky.
Učíme dieťa umyť si tváričku, ostriekať ju,
sedieť a točiť sa vo vaničke. Niektoré deti vo
vaničke hrabavým spôsobom plávajú, skôr
ako chodia. Učíme dieťa ručnou sprchou sa
sprchovať a pustiť si vodu na vlasy a tvár.
Otužujeme dieťa aj v zime, zoznamuje sa so
snehom stavaním snehuliaka, jazdíme s ním
na sánkach, plníme kýblik so snehom a
vysypeme ho tak, ako v lete piesok [2].
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Rozvoj základných lokomócií – kultúra
pohybovania sa
Pre dieťa je charakteristická všestranná
pohyblivosť, aktivita a záujem o pohyb.
Našou úlohou je dieťaťu pohyb spríjemniť,
skvalitniť, rozvíjať, preto uvádzame
charakteristiky pohybových aktivít dieťaťa
od jedného až do troch rokov.
Lezenie je základným a vo vývine dieťaťa
prvým lokomočným pohybom. Poskytuje
dieťaťu všestranné precvičenie. Lezenie
účelne zamestnáva všetky svalové partie a
orgány , podporuje pohyblivosť chrbtice a
bedrových kĺbov, posilňuje najmä ramenný
pletenec a chrbtové svaly, preto sa
charakterizuje ako komplexný pohyb. Podľa
polohy tela pri lezení rozoznávame lezenie:
v podpore drepmo (pravá ruka sa pohybuje
súčasne s ľavou nohou a naopak); v
podpore kľačmo; v podpore kľačmo na
predlaktiach; plazenie v ľahu na bruchu so
vzpaženými rukami, tvár sa nedotýka
podložky; plazenie v ľahu na chrbte s
upaženými rukami; prekonávanie prekážok
(plazenie, podliezanie). Podľa smeru pohybu
rozoznávame lezenie dopredu a dozadu.
Úlohou nácviku lezenia je nielen učiť deti
prekonávať primerané prekážky rôznymi
spôsobmi lezenia, ale aj učiť ich prekonávať
strach z neobvyklých polôh a situácií,
rozvíjať samostatnosť, rozhodnosť a
odvahu. Bezpečnosť a náležitú pomoc treba
zabezpečiť najmä pri lezení z výšok. Úlohou
v prvom polroku druhého roku života je
zmeniť lezenie po kolenách na lezenie po
štyroch v podpore drepmo, prekonávať
nízke prekážky bezpečným spôsobom,
komplexne a nenásilne posilňovať svalstvo
celého tela. V tomto období dieťa hravo
vylezie vo vlaku na sedadlo. V druhom
polroku druhého roku veku dieťaťa
zdokonaľujeme lezenie preliezaním a
podliezaním natiahnutej bielizňovej gumy
alebo lana.

Chodenie
je
ďalším
lokomočným
pohybom, pri ktorom dieťa spočiatku
našľapuje na celé chodidlo, má stále
pokrčené ramená a uvoľnený trup, ktorým
trhavo reaguje na pohyby nôh. Deti v ranom
veku neupozorňujeme na tieto chyby
slovne, lebo nie sú schopné si ich uvedomiť
a mohla by sa vytratiť ich spontánnosť
pohybov. Základné chyby sa pokúšame
odstraňovať nenásilnou zábavnou formou,
predovšetkým dobrým vlastným príkladom
a predvedeným pohybovým vzorom. V
prvom polroku druhého roku sa snažíme
topornú chôdzu zmeniť na stabilnú a
postupne bezpečnú a rýchlejšiu. V druhom
polroku druhého roku života pripájame k
chôdzi ďalšie pohybové prvky na zvýšenie
náročnosti. V treťom roku si batoľatá
zdokonaľujú pravidelnosť kroku, pripájajú
súhybnosť rúk tak, aby chôdza bola
harmonická. Na vytváranie správnej klenby
nohy má význam chôdza naboso v
bezpečnom teréne – trávnik, piesok,
okrúhle malé kamienky a podobne.
Beh je podstatne náročnejším variantom
rýchlej chôdze. Rozdiel je vo výdatnejšej
práci svalstva dolných končatín a najmä v
objavení tzv. letiacej fázy pri behu – medzi
odrazom z jednej nohy a dopadom na druhú
nohu sa na chvíľu ocitnú nad zemou. Beh je
rýchly sled pohybov, striedajúce sa svalové
skupiny sa zapájajú veľmi rýchlo. Beh
posilňuje nielen svalstvo dolných končatín,
ale aj priaznivo pôsobí na celý organizmus,
hlavne na činnosť vnútorných orgánov
(srdce, pľúca) a na látkovú výmenu. Beh v
prvom polroku druhom roku života dieťaťa
je iba spontánnym prejavom. Snažíme sa
vypestovať predpoklady na rýchlejšiu
lokomóciu. V druhom polroku druhom roku
sa zlepšuje koordinácia pohybov pri behu,
beh sa systematicky zdokonaľuje. V treťom
roku dbáme na to, aby si deti
zautomatizovali správne návyky pri behu,
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zapájali pohyby rúk správnym smerom –
predozadným, nie bočným, zdokonaľovali si
harmonický pohyb celého tela a
opakovaním krátkeho behu zvyšovali svoju
zdatnosť a vytrvalosť. Beh obvykle
zaraďujeme do úvodnej časti ranných
cvičení a do zamestnania v telesnej
výchove. Možno ho zaradiť do každej z
organizačných foriem telesnej výchovy,
hlavne pri pobyte vonku. Dávame pozor,
aby dieťa nebehalo do úplného vyčerpania,
preto beh organizujeme iba na krátke trate.
Po behu je dôležité výdatné vydýchanie sa.
Skok je prirodzený pohyb, ktorým
prekonávame dĺžku, výšku alebo hĺbku.
Skladá sa z odrazu, letu, dopadu – doskoku.
Skok je výdatným cvičením posilňujúcim
nielen dolné končatiny, ale i svalstvo trupu,
panvy a brušné svalstvo. Priaznivo pôsobí na
činnosť vnútorných orgánov. Každý skok
začíname odrazom oboch nôh alebo jednej
nohy. Pri odraze sa postupne odvíja
chodidlo, z päty sa sila odrazu prenáša cez
priehlavok na prsty, ktoré sa dotýkajú zeme
ako posledné. Sila odrazu sa postupne
prenáša na celú dolnú končatinu, súčasne sa
stiahnu svaly panvy a stehien a telo sa
švihom ocitne vo vzduchu. Na skoku sa
zúčastňujú i svalstvo trupu a horných
končatín. Najčastejšie chyby pri skoku sú:
nepružný priehlavok, odraz z celého
chodidla, uvoľnené a nepružné svalstvo
celého tela, tvrdý doskok. Prípravné
cvičenia na skok sú perovanie v kolenách,
hojdanie v kolenách spolu s kmitmi rúk,
ktoré sa môžu spájať s riekankami. Dieťa pri
pohybe
najprv
pridržiavame
pod
pazuchami, neskôr za predlaktie a ruky.
Skáčeme vždy na mäkkej podložke (žinenka,
molitan, piesok a iné). Máme na pamäti
zásadu, že dieťa do troch rokov nesmie
skákať z prekážky vyššej ako je výška dieťaťa
od pása po zem. V prvom polroku druhom
roku je skok iba spontánnym prejavom. V

druhom polroku druhom roku začíname so
systematickým nácvikom skoku. V treťom
roku nenásilne rozvíjame schopnosť odrazu
zo stoja a pristupujeme k nácviku rôznych
druhov skokov.
Kultúra bezpečnosti a starostlivosti –
kultúra spoznávania sa
V druhom roku života je hlavnou úlohou
rodičov/vychovávateľov
podporovať
prirodzenú snahu dieťaťa po všestrannom
pohybe, učiť dieťa zmenám postoja, polôh,
chrániť ho pred úrazmi a naučiť ho
bezpečnej chôdzi. S rozvojom základných
lokomócií (chôdza, lezenie, plazenie,
šplhanie, skákanie, behanie) sa rozvíja akčný
priestor dieťaťa (pohyb z miesta – chôdza,
lezenie) a aj zmyslové chápanie a
poznávanie sveta. Dieťa nadobúda väčšie
kompetencie manipulovať s hračkou, čo má
vplyv na jeho duševný vývoj.
V treťom roku života sa intenzívne rozvíja
pohyblivosť paží a nôh. Dieťa silnie, vylieza
na vyvýšené predmety a lokomócie v rámci
veku
sú
rýchlejšie.
Úlohou
rodičov/vychovávateľov
je
rozvíjať
všestrannú pohyblivosť dieťaťa v chôdzi,
behu, skoku, v lezení, učiť dieťa hrať sa s
hračkami a pritom si osvojovať kultúrne
správanie sa. Cvičenie rodiča s dieťaťom, s
vychovávateľom,
s
opatrovateľom
nadobúda presnejšie formy. Uvedieme
rôzne možnosti pohybových činností s
dieťaťom vo veku dva až tri roky a techniku
základných lokomócií. Rané detstvo je
obdobím, keď si dieťa začína zdokonaľovať
prirodzené pohyby. I keď chôdzu
zaraďujeme medzi prirodzené pohyby
ľudského tela, napriek tomu je pohyb veľmi
zložitý a náročný, lebo sa na ňom zúčastňuje
takmer
celý
pohybový
aparát.
Predpokladom správnej chôdze je správne
držanie hlavy a pliec, držanie hrudníka a
panvy a pružný priehlavok. V polovici
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druhého roku života dieťaťa je chôdza
zvyčajne neistá, tackavá. Kolená sa takmer
neohýbajú a pohyb vychádza hlavne z
bedrových kĺbov. V druhom roku dieťaťa je
chôdza rytmickejšia a rýchlejšia, hoci dieťa
často padá. Objavujú sa náznaky súhybnosti
horných končatín. Súhra pohybov horných a
dolných končatín sa zlepšuje v treťom roku
veku dieťaťa, kde dieťa ide pri chôdzi
vzpriamene, rytmicky pohybuje hornými
končatinami, vie už energicky vykračovať.
Pri chôdzi sa najčastejšie objavujú tieto
chyby: uvoľnené držanie tela, chybné
postavenie pliec (sú zvesené), brady (nie
pravý uhol), šije, nesprávne držanie panvy (v
rovnakej rovine začiatky hrebeňa panvy),
uvoľnené
bruško,
nepružné
dolné
končatiny.
Dýchanie je jeden z najdôležitejších
prejavov živých organizmov. Je síce
automaticky riadené, ale môžeme ho
ovplyvniť i vedome. Batoľatá systematicky
učíme osvojiť si správny návyk dýchania
nosom hravou formou a vhodnou
motiváciou. Dodržiavame zásadu – nosom
vdych, ústami výdych. Kladieme dôraz na
správne držanie tela detí (postavíme ich ku
stene, oprú sa a my komentujeme zábavnou
formou, aby si deti uvedomili vzpriamené
státie), dbáme na to, aby deti pri vdychu
nedvíhali plecia. Požiadavka dýchania
nosom predpokladá voľné dýchacie cesty,
preto je pred cvičením dôležité prečistiť nos
a vysiakať sa. Dýchanie poznáme plytké a
hlboké. Podľa lokality miesta na tele je
kľúčne,
hrudné,
bránicové,
brušné,
panvové. Pri pohyboch rúk a trupu: pri
otváraní sa sa nadychujeme, pri zatváraní sa
vydychujeme, napr. v stoji spojnom od
pripaženia upažíme a nadýchneme sa a
pripažením obojruč vydýchneme a pod.
Podávanie a hádzanie ľahkých predmetov
je dôležitým prostriedkom rozvoja celkovej
obratnosti, flexibility a spôsobilosti.

Podávanie
a
hádzanie
zdokonaľujú
uchopenie, ako aj priestorovú orientáciu,
učia deti odhadu vzdialenosti. Vhodnými
pomôckami sú ľahké, dobre uchopiteľné
predmety rôznych tvarov a materiálov (z
látky, gumy, plastov, dreva, vlny, papiera).
Používame kocky, kolky, malé krúžky,
drôtiky, papierové gule, lopty (na hodenie
jednou rukou s Ø 6cm, na hodenie
obojručne, na kotúľanie, chytanie – učíme
dieťa náznakom spojiť spolu dva palce
oboch rúk a prsty pevne roztiahnuť po
obvode lopty s tým, že dieťaťu najprv
vložíme do rúk loptu s Ø15 – 20 cm a
mierne ju v jeho rukách zatlačíme, alebo
použijeme nafukovacie gumené lopty s Ø 33
– 40 cm). Deti vedieme k tomu, aby začínali
hádzať vždy s pokrčenými pažami spoza
hlavy (pod horným oblúkom). Na chytanie
hodenej alebo od zeme odrazenej lopty
nemajú deti do troch rokov ešte dostatočne
rozvojové predpoklady. Úlohou v prvom
polroku druhého roku je precvičovať
uchopovací reflex, rozvíjať obratnosť,
postreh, odhad vzdialenosti a orientáciu v
priestore. V druhom polroku druhého roku
zvyšujeme
náročnosť
cvičení
z
predchádzajúceho obdobia. V treťom roku
podporujeme rýchly rozvoj obratnosti,
uchopovaním predmetov rôznych tvarov a
materiálov prostredníctvom manipulácie;
deti vedieme k tomu, aby udržiavali
rovnováhu s ľahkými predmetmi a učíme ich
správne
hádzať
horným
oblúkom.
Precvičujeme vždy obe ruky, učíme deti
hádzať pravou a ľavou rukou aj zdola.
Akrobatické cvičenia začíname skupinou
niekoľkých prípravných cvičení a polôh, na
ktoré v neskoršom veku nadväzujú
akrobatické
gymnastické
cvičenia.
Akrobatické cvičenia pre deti do 3troch
rokov
rozvíjajú
obratnosť,
rýchlosť,
pohyblivosť a pružnosť kĺbov, priestorovú
orientáciu, odvahu, zmysel pre rovnováhu,
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zdokonaľujú nervovo-svalovú koordináciu.
Pri ich cvičení je nevyhnutná stála pomoc a
bezpečné správne uchopenie pevných častí
tela: uchopenie za boky, pod pazuchou, za
trup, panvu alebo vysoko v nadlaktí za celú
pažu, nikdy nie iba za ruky alebo nohy, aby
sa nenarušil vývoj kĺbových puzdier dieťaťa.
Cviky cvičíme na mäkkej podložke (koberec,
žinenka, filcový pás a pod.). Cvičíme vo
voľnom tempe, pričom rešpektujeme
ochotu dieťaťa cvičiť. Usilujeme sa ho na
cvičenie získať, ale nikdy ho do cvičenia
nenútime, najmä nie do cvikov, z ktorých
má strach. V prvom polroku druhého roku
nacvičujeme s deťmi prípravné cviky a
polohy, na ktoré nadväzuje základná
metodika neskorších akrobatických cvikov.
Úlohou akrobatických cvikov v druhom
polroku druhého roku je rozvíjať obratnosť,
rovnováhu, orientáciu, v priestore a
komplexne posilňovať celé telo. V treťom
roku je úlohou upevňovať spôsobilosť v
základných
akrobatických
postojoch,
polohách, zdokonaľovať presnosť a
plynulosť pri cvičení jednotlivých cvikov,
podporovať schopnosť orientovať sa v
polohách hlavou dole, lebo v neskoršom
veku sa dieťa bojí urobiť kotúľ vpred.
Cvičenia odvahy rozvíjajú obratnosť
dieťaťa, zvyšujú jeho sebadôveru a
samostatnosť pri pohybovej činnosti,
pomáhajú prekonávať strach z výšok,
rýchleho pohybu, polôh dole hlavou. Úzko
súvisia s akrobatickými cvičeniami, vyžadujú
pomoc a schopnosť vhodne postupovať u
nesmelých, pohybovo menej obratných
detí. Cvičenia odvahy zaraďujeme až v
treťom roku života dieťaťa.

Rytmické pohyby sprevádzané piesňou,
melódiou alebo riekankou majú veľký podiel
na rozvoji osobnosti dieťaťa. Kladne pôsobia
na citovú a vôľovú stránku dieťaťa,
uspokojujú jeho túžbu po pohybe a
spôsobujú mu radosť. Cieľom hudobnopohybovej výchovy v prvom polroku
druhého roku dieťaťa je rozvíjať zmysel pre
rytmus a estetické cítenie, reakciu na rôzne
zvukové
podnety,
podporovať
sebarealizáciu
dieťaťa
spontánnym
pohybovým prejavom pri hudbe. V druhom
polroku druhého roku učíme deti rytmickým
pohybom so sprievodom spevu, alebo
hudby. V treťom roku rozvíjame zmysel pre
rytmus pri reakciách na zvukové podnety.
Deti učíme pohybovým improvizáciám pri
hudbe, skúšame jednoduché tanečné kroky
(cval vpred, vzad, bokom, rôzne poskoky a
pod.).
Kultúra spoznávania (sa) – telovýchovné
prostriedky
Ďalšie špecifické telovýchovné prostriedky
sú:
oboznamovanie
sa
s
vodou,
predplavecká
výchova,
plávanie,
sánkovanie,
lyžovanie,
otužovanie,
relaxácia.
Význam predplaveckej výchovy spočíva
jednak v časovom vývinovom podchytení
dieťaťa oboznamovať sa s vodným
prostredím, ďalej rozvíjať emocionalitu a
sociabilitu dieťaťa pri hrách vo vode,
priaznivo ovplyvňovať pohybový, obehový,
dýchací a nervový systém detského
organizmu, otužovať a ochraňovať dieťa pre
utopením.
Podmienky
na
úspešnú
predplaveckú výchovu sú: dobrý zdravotný
stav dieťaťa – zaradené môžu byť iba zdravé
deti, ale aj deti s malými ortopedickými
odchýlkami; vyhovujúci bazén s pitnou
vodou 28 – 30 ˚C teplou (použiť môžeme aj
skladací bazén primeranej veľkosti; vhodné
pomôcky, ktoré pomáhajú deťom prekonať

Kultúra interpretovania – hudobnopohybová výchova
Hudobno-pohybová výchova je špecifický
telovýchovný prostriedok, ktorým u detí
rozvíjame zmysel pre hudbu a pohyb.
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zábrany a umožňujú sa im zžiť čo najskôr s
vodným prostredím (plávajúce hračky,
plavecká doska z korku 30 x 20 x 4 cm a
pod.); kvalifikovaný cvičiteľ s absolvovaným
kurzom plaveckého výcviku a kurzom na
vedenie predplaveckej výchovy najmenších,
pričom sa vyžadujú jeho trpezlivosť a
láskavý prístup k deťom. Predovšetkým
musí dodržiavať najdôležitejšiu zásadu
bezpečnosti.
Úlohami
predplaveckej
výchovy v jasliach, zariadeniach a pod. sú
najmä vytvárať podmienky na prirodzenú
aktivitu detí vo vode, realizovať imitačné
cvičenia a hry na oboznamovanie sa detí s
vodným prostredím, realizovať imitačné
cvičenia a hry ako prípravné cvičenia na
potápanie (ponáranie).
Plávanie. Od novorodeckého obdobia deti
„plávajú“ v polohe na chrbte prirodzenými
pohybmi tak, ako v prenatálnom období.
Hlavička je nadľahčovaná rukou dospelého
alebo ľahko nafúknutými rukávnikmi. Deti
vyrovnávajú rovnováhu kopaním nohami,
zvládnu aj prevrátenie sa tvárou pod
hladinu tak, že zadržia dych na niekoľko
sekúnd a pokojne sa pohybujú pod vodou.
Okolo 8. mesiaca deti zvyčajne prechádzajú
do zvislej polohy, splývanie na znak
odmietajú. Nohami sa snažia zachytiť dna,
postaviť a chytiť sa rukami okraja vane
alebo bazéna. Batoľatá si zvykajú na väčšie
množstvo vody v bazéne, kde sa postupne
učia chodiť. Neprekáža im, pokiaľ
absolvovali výcvik v dojčenskom veku,
postriekanie tváre, potopenie pod hladinu
alebo vniknutie vody do úst. Deti chodia vo
vode siahajúcej po bedrá a po brucho,
chodia dopredu a dozadu, učia sa
prekonávať odpor vody, neskôr pridávajú
pohyby rúk (ako mlyn). Pri skákaní vo vode
alebo do vody si cvičia vôľové vlastnosti,
nebojácnosť. Pri splývaní sa učia staršie
batoľatá ležať bez pohnutia vo vode na
chrbte alebo bruchu, hlava je ponorená po

uši, končatiny ľahko roztiahnuté kvôli
stabilite. V ďalšej etape umožňuje dospelý
človek dieťaťu pohyb tlakom na chodidlo.
Vedomé dýchanie má pre plávanie zásadný
význam. Dieťa sa musí naučiť vdýchnuť
ústami a vydychovať ústami a nosom.
Obľúbené sú hry, pri ktorých staršie
batoľatá silným výdychom pohybujú pod
hladinou hračky z ľahkých materiálov
(kačičky, ryby, škatuľky na mydlo a pod.),
alebo vydychujú ústami pod hladinou tak,
že voda žblnká.
Dospelý musí byť dieťaťu k dispozícii ako
pomoc a záchrana. Pomôcky pripravené na
trup (korky, vesty, krídelká, podušky a iné )
sú
nevhodné,
pretože
neumožňujú
začiatočníkovi spoznať fyzikálne vlastnosti
vody a správnu orientáciu o správaní sa jeho
tela vo vode. Rovnako nemá význam
dlhodobé nacvičovanie plaveckých pohybov
na suchu. Vhodné sú rôzne gymnastické
cvičenia na mieste (predplavecká výchova v
jasliach). Všetko má prebiehať bez
akéhokoľvek násilia, s dobrou náladou a v
čistom prostredí, s obľúbenými hračkami.
Vhodná teplota v bazéne je okolo 28 ͦC, v
lete vo voľnej prírode môže byť samozrejme
nižšia, aby osviežila. Dĺžka pobytu vo vode
závisí od stupňa otužilosti dieťaťa a od
príjemného pocitu z kúpania sa. Umývanie
vodou má tri fázy: v prvej sa zúžia cievy, krv
sa stiahne hlboko do podkožia a do
vnútorných orgánov, pokožka zbledne a je
chladná; v druhej fáze sa cievy opäť rozšíria,
naplnia sa krvou pokožka sčervenie a
steplie; v tretej fáze opäť nastáva pocit
chladu, pokožka a pery sú bledé až
modrasté, nasleduje tzv. husia koža, dieťa
sa trasie. Preto prerušíme plávanie/kúpania
alebo sprchovanie a prechádzame na
zahriatie dieťaťa. K tejto fáze pri
jednotlivých vykonávaných činnostiach by
nemalo prísť. Ide nám o to, aby dieťa získalo
kladný vzťah k vode. Deti sa od narodenia
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oboznamujú s vodou pri umývaní a kúpaní,
plávaní. Teplota vody sa približuje telesnej
teplote a iba pomaly sa znižuje.
Kúpanie/plávanie môžeme zakončiť tiež
polievaním alebo sprchovaním vo vlažnej až
studenej vode, musí byť však krátkodobé a
nesmie vyvolávať nepríjemné pocity či plač
dieťaťa. V prostredí má byť príjemne teplo.
Deťom dávame do vody plávajúce hračky a
povzbudzujeme ich špliechaním. Dávame
pozor, aby deťom nešplechla do oka
mydlová voda, pena, aby nemali nepríjemné
pocity.

tejto pohode sa dajú optimálne realizovať
všetky úlohy výchovnej starostlivosti
vrátane zaistenia radostného a šťastného
detstva. Podstatou otužovania je schopnosť
organizmu vyrovnať zmeny teploty v
prostredí so zvýšenou tvorbou tepla v tele,
kde je chladno, alebo naopak – zvýšením
jeho výdaja, kde je horúco. Indiferentné
rozmedzie teploty vzduchu je 24 – 29 ̊C,
teploty vody 34 – 36 ̊C. Pri pôsobení týchto
teplôt na nahé telo nemožno dosiahnuť
stimuláciu. Otužilé dieťa (zvyknuté na
teplotné rozdiely) teda v zime neprechladne
a v lete sa neprehreje. Dôležitú úlohu hrá
oblečenie, obuv a pohybová aktivita dieťaťa.
Pre otužovanie platia zásady: postupnosť,
sústavnosť, pestrosť a individuálny prístup.
Postupnosť spočíva v plynulom zvyšovaní
nárokov na organizmus. Nemožno teda
napr. začínať otužovanie vodou tým, že
dieťa ponoríme do studenej vody, ale
umožňujeme mu kúpanie najprv v teplej
vode a teplotu postupne znižujeme. Preto je
vhodné začať s otužovaním v lete, aby si
organizmus zvykol na nižšie teploty vody a
vzduchu na jeseň a v zime. Sústavnosť
spočíva v každodennom otužovaní od
raného veku po celý život. Keď dieťa
vynechá otužovanie pre chorobu alebo z
technických dôvodov, vraciame sa – podľa
dĺžky prerušenia – k teplotám vody a
vzduchu, ktoré nie sú pre ne nepríjemné, a
opäť ich postupne znižujeme. Pestrosť
chápeme ako širší výber prostriedkov.
Otužovanie vzduchom nie je iba prechádzka
alebo pohyb v záhrade, ale aj trávenie
víkendov a dovoleniek na vidieku, pobyty
pri mori, v horách, športové činnosti. Vodné
procedúry sú tiež rôzne a majú sa
uplatňovať v pestrých kombináciách. Pre
deti je všetko príťažlivejšie za účasti
dospelých a túto činnosť treba robiť
zábavnou formou. Individuálny prístup
predpokladá, že medzi deťmi sú rozdiely v

Kultúra spoznávania (sa) – otužovanie
Otužovanie je zdravotný a výchovný
proces, ktorého účelom je posilňovať
organizmus v boji proti ochoreniu, pozitívne
ovplyvňovať funkciu všetkých orgánov a
psychiky.
Každému
ochoreniu
však
nemôžeme predísť otužovaním. Napr.
detské infekcie dostane i otužilé dieťa,
pokiaľ s nimi príde do styku v uzavretom
priestore a pokiaľ ich samo neprekonalo,
alebo nebolo proti nim očkované. Taktiež
niektoré ťažké choroby si vyberajú svoje
obete i medzi otužovanými deťmi.
Otužovaním
sa
získava
odolnosť
predovšetkým proti tzv. chorobám z
nachladnutia, ktoré sa prejavujú nádchou,
kašľom, teplotou. Sú to zápaly dýchacích
ciest. Patria medzi ne zápaly nosohltanu,
hrtanu, priedušnice, priedušiek a ich
komplikácie – zápaly pľúc, streného ucha,
čeľustných dutín. K zápalom dýchacích ciest
sa tiež počítajú angíny. Všetky tieto
ochorenia tvoria 70 – 80 % chorobnosti detí
raného veku. Treba si uvedomiť, že
otužovanie zabráni ich vzniku, alebo priebeh
ochorenia zmierni a komplikácie obmedzí
na minimum. Jeho význam nie je len iba v
prevencii. Je organickou súčasťou výchovy,
lebo zdravie – podľa definície SZO – je stav
telesnej, duševnej i sociálnej pohody. Pri
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tolerancii chladných podnetov. Dané je to
jednak konštitúciou dieťaťa a jednak
spôsobom starostlivosti v rodine. Čiže treba
rešpektovať pocity dieťaťa. V procese
otužovania
dieťaťa
je
nevyhnutná
spolupráca s rodinou. Niektoré formy
otužovania sa lepšie realizujú v domácom
prostredí, iné v rôznych zariadeniach.
Rodičia majú povinnosť zaisťovať dieťaťu
zdravé bývanie, neprekurovať prostredie,
zvlhčovať vzduch a umožňovať mu čo
najviac pohybu vonku. Osoby pracujúce v
zdravotníctve majú zvyšovať zdravotnícke
povedomie rodiny – osobným príkladom,
organizovaním seminárov, požičiavaním
vhodnej literatúry upozorňovaním na
vybrané televízne a rozhlasové programy.
Predpokladom odolnosti organizmu je
správna výživa. Musí obsahovať všetky
potrebné látky. V ranom veku sú obzvlášť
dôležité bielkoviny. Nachádzajú sa hlavne v
mäse, mlieku, tvarohu, syroch a vajciach. Z
vitamínov má pre odolnosť veľký význam
vitamín C, ktorý sa nachádza v ovocí a
zelenine. Najbohatšie na vitamín C sú:
čierne ríbezle, pomaranče, jahody, zo
zeleniny paprika, kaleráb, paradajky. Keď
nie je vo výžive zastúpený v dostatočnom
množstve, mal by sa dodať vo forme
celaskonu. So zvyšovaním odolnosti súvisia i
niektoré organizačné opatrenia., ktoré majú
vplyv na znižovanie chorobnosti. Deti, ktoré
musia neustále bojovať v jednotlivých
zariadeniach proti infekciám, alebo choré
deti (i keď iba ľahko) sa otužujú ťažšie ako
deti s dobrou fyzickou kondíciou a v
zdravom prostredí. Medzi najdôležitejšie
opatrenia v boji s chorobnosťou patrí
znižovanie počtu detí v oddeleniach a
dodržiavanie zásady nespájania jednotlivých
oddelení. Čím viac detí je v uzavretom
priestore, tým rýchlejšie a ľahšie sa infekcia
šíri. Okrem toho má každé oddelenie svoju
mikroklímu; nové deti sa ľahko nakazia

vírusmi a bacilmi, na ktoré nie sú zvyknuté.
K ďalším opatreniam patrí riadne
vykonávanie filtra a rešpektovanie potreby
dostatočne dlhej rekonvalescencie. Po
návrate do kolektívneho zariadenia sa
nemajú deti naplno zaťažovať, aby
nedochádzalo k fyzickej a psychickej únave.
Čím bol priebeh choroby ťažší, tým dlhšie
má trvať rekonvalescencia a pozvoľnejší
postup do normálnych pomerov. Spôsoby a
prostriedky otužovania nemožno v praxi od
seba oddeľovať, majú sa navzájom prelínať
v rôznych kombináciách. Kvôli prehľadnosti
však uvádzame otužovanie vzduchom a
zvlášť otužovanie vodou.
Otužovanie vzduchom. Organizovanie dňa
má umožňovať čo najdlhší pobyt detí vonku.
V lete majú byť deti vonku celý deň, v zime
aspoň dve hodiny. Záleží však na čistote
vzduchu. Pri zamorení ovzdušia smogom a
priemyslovými exhalátmi pobyt vonku
obmedzujeme. Najvyhovujúcejšie je, ak má
zariadenie pre deti vlastnú záhradu, v ktorej
sa môžu realizovať pohybové aktivity. Deti
nie sú vonku iba kvôli otužovaniu, ale aj
kvôli zaisteniu zdravého telesného a
duševného vývinu. Záhradu treba vybaviť
trávnatými, betónovými alebo asfaltovými
plochami,
pieskoviskom,
drobnými
okrúhlymi kamienkami, vodou. Potrebné sú
tiež aj stromy, kríky a nevyhnutné je aj
zaistenie týchto drevín pravidelnou
kontrolou. Tienia, tlmia hlučnosť z ulice,
umožňujú deťom pestrejšiu hru i realizáciu
celého radu výchovných úloh. Spolu s
okrasnými kvetmi skrášľujú záhradu. Stoly,
lavice, stoličky, tabule, siete na šplhanie,
preliezky, vahadlové hojdačky majú byť k
dispozícii v záhrade. Kolotoče alebo
podobné zariadenia s vodorovnou otáčacou
osou, stojace stromy na šplhanie, preliezky
so špirálovite usporiadanými kruhmi a
záhradné hojdačky sú nevhodné. Kontrola
ihriska a telovýchovných zariadení je z
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bezpečnostného hľadiska nevyhnutná.
Prakticky všetky výchovné činnosti možno
vykonávať vonku. Na to sú potom potrebné
najrôznejšie pomôcky a hračky. Nejde iba o
potreby na telesnú výchovu, ale o všetko, čo
potrebuje osoba, ktorá má zverené deti na
starosti, pre zamestnanie a deti na svoje
hry. Tieto predmety sa do záhrady väčšinou
prinášajú podľa plánovaného programu.
Obľúbené sú záhradné slávnosti ako cirkus,
koncert, módna prehliadka, pantomíma atď.
Tieto akcie sú vítané pri oslavách MDD.
Plochy s pevným a plochým povrchom
umožňujú jazdu na detských vozidlách aj za
nepriaznivého počasia. Aj mokrá tráva sa
môže využiť najmä na chôdzu naboso.
Vychádzky sú jedna z foriem TV a majú sa
realizovať predovšetkým v prírode. Na
pohybovú aktivitu sa majú využívať terénne
nerovnosti, balvany, kmene stromov atď.
Vychádzka je, samozrejme, príležitosť na
rozumový, estetický a mravný rozvoj.
Netreba nosiť pomôcky, pretože využíva
bohatstvo prírody a mnohotvárne dianie v
nej. Zodpovedná osoba musí vedieť využiť
prostredie, počúvať deti, zaujať ich.
Vychádzky nemajú unavovať deti. V lete je
preto vhodnejší pohyb a pobyt v dobre
vybavenej záhrade. Na vychádzku majú deti
chodiť v menších skupinách. Dĺžka
vychádzky závisí od počasia, veku detí a ich
fyzickej kondície. Dvojročné dieťa obyčajne
nechodí do väčšej vzdialenosti ako je 1 km
od centra, trojročné maximálne 2 km. Do
vychádzky sa môže zaradiť aj zamestnanie.
Chôdza potom nemá trvať dlho, aby deti
neboli unavené a mohli sa dobre sústrediť.
Osvedčujú sa tiež jednodňové výlety do
prírody autobusom (ďalšia forma TV).
Všetko jedlo, pitie berieme so sebou. Aby
mal pobyt vonku žiaduci otužovací význam,
je dôležité vhodné oblečenie (do dažďa
pršiplášte, do blata gumené čižmičky,
rukavice, čiapky a pod.). Má byť také, aby

deťom nebola zima ani teplo. Závisí teda od
počasia a individuálnej vnímavosti. Je nutné
sa prispôsobiť teplotným zmenám. Nie je
možné deti nechať v rovnakom oblečení
celý deň. Je potrebná individuálna regulácia.
Otužovanie vzduchom možno začať aj vo
vyhriatej miestnosti. Deti postupne
obliekame do cvičebných úborov a
postupne znižujeme teplotu v miestnosti.
Ak je počasie priaznivé, cvičíme vonku.
Spánok vonku na čerstvom vzduchu v
postieľkach, v kočíku je hlbší, dlhší a zdravší.
Batoľatá prezliekame do pyžama, nie do
spodnej bielizne. Oblečenie je individuálne,
aby
nedošlo
k
prehriatiu
alebo
prechladeniu. Keď je deťom veľmi teplo
alebo zima, plačú a nemôžu spať. Dlhodobé
pobyty na zdravom vzduchu pôsobia
blahodarne na zdravie detí. Dovolenka
rodičov má umožňovať deťom dlhší pobyt v
prírode, pri mori, v horách, pri vode. Taktiež
v zime, v čase výskytu chorobnosti, je
týždňový pobyt v horách veľmi prospešný,
zlepšuje sa krvný obraz. Prostriedkom
otužovania môže byť tiež slnenie.
Pôsobením ultrafialového a tepelného
žiarenia nastáva podráždenie pokožky, jej
sčervenanie, zhnednutie a vytváranie sa
vitamínu D, ktorý je nevyhnutný
predovšetkým pre správny rast kostí. Malé
deti sa neopaľujú po ležiačky, ale v pohybe.
Najvhodnejšie je dopoludnie, keď je vzduch
najčistejší a keď nie je také teplo, ako
popoludní. Deti majú byť na slnku najprv
niekoľko minút, čas sa postupne predlžuje
až na niekoľko hodín. Pokožku chránime
vhodnými krémami. Dĺžka pobytu na slnku i
oblečenia závisí od ročného obdobia. V lete
majú mať citlivejšie deti chránenú hlavu a
ochranné okuliare. Deti so svetlou pokožkou
sa ľahko spália, takže u nich treba
postupovať so slnením opatrnejšie a
neodhaľovať na slnku ihneď celé telo. Tiež
by sme nemali dávať malé deti spať v kočíku
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na slnku, pretože môže vzniknúť úpal a
popáleniny. Pokiaľ ide o horské slnko,
odporúča sa v zimných mesiacoch ožarovať
miestnosti za neprítomnosti detí. V zime
môžu byť deti vonku do – 10 ͦC. Za suchého
a slnečného počasia lepšie znášame mráz
ako za vlhka a vetra. Vtedy pobyt vonku
skracujeme,
aby
deti
neprechladli.
Oblečenie má byť teplé a má umožňovať
voľný pohyb; radšej viac tenkých vrstiev ako
hrubé vrstvy. Odporúčajú sa kožené
topánky alebo snehovky (v správnej veľkosti
), ponožky alebo bavlnené pančuškové
nohavičky, nie z umelých vlákien. Počas
mrazu je pobyt vonku vhodné striedať s
pobytom v herni, aby sa deti ohriali.
Zaradenia na rôzne pohybové činností tiež
pomáhajú udržať teplotu tela. Deti
poznávajú krásu zimnej prírody, obdivujú
snehové vločky, cencúle, poznávajú
formovateľnosť snehu, vlastnosti ľadu, učia
sa, ako si zahriať ruky trením a
pohybovaním. Osoba, ktorá má deti
zverené, je povinná dbať na to, aby deti
neprechladli, mali rezervné rukavice atď.
Pokožku tváre chránime tiež vhodným
krémom.
Otužovanie vodou. Vodou sa deti môžu
umývať, polievať, sprchovať, alebo sa v nej
aj kúpať. Teplotu vody postupne znižujeme.
Iba chladná voda má derivačný, otužovací
účinok. Umývanie vodou má tri fázy: v prvej
sa zúžia cievy, krv sa stiahne hlboko do
podkožia a do vnútorných orgánov, pokožka
zbledne a je chladná; v druhej fáze sa cievy
opäť rozšíria, naplnia sa krvou, pokožka
sčervenie a steplie; v tretej fáze opäť
nastáva pocit chladu, pokožka a pery sú
bledé až modrasté, nasleduje tzv. husia
koža, dieťa sa trasie. K nástupu fázy
prerušenia kúpania, alebo sprchovania a
následne zahriatia dieťaťa by rozhodne
nemalo prísť, pretože nám ide o to, aby
dieťa získalo kladný vzťah k vode. Deti sa od

narodenia oboznamujú s vodou pri umývaní
a kúpaní. Teplota vody sa približuje telesnej
teplote a iba pomaly sa znižuje. Kúpanie
môžeme tiež zakončiť polievaním alebo
sprchovaním vo vlažnej až studenej vode,
musí byť však krátkodobé a nesmie
vyvolávať nepríjemné pocity či plač dieťaťa.
V prostredí má byť príjemne teplo. Deťom
dávame do vody plávajúce hračky a
povzbudzujeme ich špliechaním. Dávame
pozor, aby im nešplechla do oka mydlová
voda, pena, aby nemali nepríjemné pocity.
Trenie špongiou, frotírovou rukavicou či
uterákom
patrí
k
najjednoduchším
otužovacím
procedúram.
Na
trenie
používame vlažnú vodu (28 ͦC teplú), pričom
jej teplotu postupne znižujeme až na 16 ͦC.
Trieme 1 – 2 minúty krúživými pohybmi až k
centru. Od rúk cez predlaktie, paže, plecia,
na hrudník a od nôh cez predkolenie a
stehná na brucho a zadok. Chrbát si môžu
deti masírovať navzájom.
Polievanie vodou realizujeme vonku za
teplého počasia alebo v kúpeľni. Voda na
polievanie má byť spočiatku 32 ̊C, postupne
sa teplota znižuje na 24 ̊C. Čas trvania závisí
od okolitej teploty a od spokojnosti dieťaťa.
Predpokladom na sprchovanie je sprchovací
box, ktorý má batériu teplej i studenej vody.
Začíname 35 ̊C teplou, po štyroch dňoch sa
teplota vody zníži o jeden stupeň. Pri dobrej
spolupráci s rodičmi možno dosiahnuť
teplotu vody 16 stupňov. Taktiež môžeme
sprchovať striedavo teplou a studenou
vodou. Vhodnejšia je ohybná hadica ako
ružica umiestnená nad hlavou. Zvyčajne sa
postupuje od dolných končatín nahor, hlava
a zátylok sa vynecháva. Sprchovanie trvá pol
minúty, nasleduje osušenie jemným trením,
aby sa prekrvila pokožka, potom oblečenie,
obed a spánok. Na oddelení sú potrebné 3
osoby; prvá je pri voľnej hre a pomáha
deťom vyzliecť sa, posiela ich ku sprche;
druhá deti sprchuje a suší; tretia pomáha s
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obliekaním a pripraví obed. Po chorobe sa
dieťa nesprchuje asi 1 týždeň, potom začne
opätovne s vyššou teplotou vody.
Nevyhnutná je spolupráca s rodičmi, aby
pokračovali v procedúre i v čase voľna,
alebo keď dieťa zostáva z rodinných
dôvodov doma.
Sauna sa pokladá za najintenzívnejšiu, nie
však najúčinnejšiu formu otužovania. Do
sauny môžu deti chodiť každý týždeň po
celý rok, vždy podľa zdravotného stavu a po
dohode s lekárom. Dojčatá absolvujú saunu
so svojimi rodičmi, nie v zariadeniach.
Batoľatám vyhovuje bežná teplota v
prehrievaní 80 – 90 ̊C. Na začiatku sú
batoľatá v prehrievarni iba niekoľko minút,
postupne sa čas predlžuje – podľa
individuálnej tolerancie až na 10 minút. S
deťmi majú byť prítomné dve dospelé
osoby. Ochladenie robíme podľa želania v
bazéne alebo studenou sprchou. Po
odpočinku
sa
procedúra
zopakuje.
Chorobnosť
detí,
ktoré
pravidelne
navštevujú saunu, je významne nižšia.
Odporúča sa aj pohybová aktivita a dychové
cvičenie v saune alebo aktivita pred saunou.
Nácvik správneho dýchania je vhodný v
prehrievarni. Horúci vzduch zlepšuje
prekrvenie sliznice a vysušuje prípadný
hlien. Deti si majú vyčistiť nos, najlepšie
pred vstupom do sprchy. V predhrievarni
majú deti dýchať nosom ľahko, povrchovo.
Pri pálení v nose sa odporúča dlaňami
vytvoriť komôrku pred ústami a nosom,
ktorá zmierňuje pôsobenie horúceho
vzduchu na sliznicu. Po ochladzovaní majú
deti dýchať zhlboka. Vhodná je tiež dychová
gymnastika a niekoľko krátkych rýchlych
cvikov na udržiavanie zahriatia. Po saune
deti odpočívajú; 15 minút je dostatočný čas.
Ak obed nasleduje skoro, netreba pri
odpočinku jesť a piť. Pokiaľ sa podávajú
tekutiny, mali by to byť minerálky, ktoré
dobre nahradia soli pri potení. Po

odpočinku možno zaradiť ľahké cvičenie na
posilňovanie svalstva trupu a končatín.
Prirodzeným spôsobom pohybovej aktivity
je chôdza, takže návrat pešo domov zo
zariadenia je vhodný a zdravý. Sauna
priaznivo vplýva nielen na otužovanie, ale aj
na výchovu detí celkovo. Rozumový vývin sa
stimuluje poznaním nového prostredia. Deti
sa na saunu spolu s osobou, ktorá ich má v
opatere, tešia. Osoba im slovne komentuje
všetko, čo sa deje, a usiluje sa vyvolať
radostnú a zhovorčivú náladu. Morálne
vlastnosti sa posilňujú odstraňovaním
strachu pri prehrievaní či ochladzovaní,
pochvala posilní sebavedomie a odvahu.
Aktívna účasť detí pri vyzliekaní a obliekaní
zväčšuje samostatnosť a precvičuje
manuálnu spôsobilosť. Aj cestou do sauny a
späť možno vidieť a prežiť veľa
zaujímavého.
Kultúra spolužitia – hry v zime
Hry v zime sú zvyčajne krátkodobejšie a
špecifické. Patria k nim prešľapovanie
cestičiek v snehu, sledovanie stôp, skákanie
do snehu, formovanie snehových gúľ a
hádzanie na cieľ, guľovanie, váľanie
snehových valcov, stavanie snehuliaka,
hradu, zvieratiek. Atraktívne je farbenie
snehových gúľ vyrovnaných na lavici alebo
okolo snehového hradu plagátovými
farbami, štetcom. Taktiež možno zafarbiť
vodu v pohárikoch alebo vo formičkách a
nechať zmrznúť. Po čase sa farebné tvary
vysypú a poukladajú na dosku, čím vzniknú
rôzne obrazce. Väčšie kusy sa môžu rozdeliť
na menšie a ozdobiť nimi stavby zo snehu.
Sánkovať sa s dospelými môžu deti od
dojčenského veku. Staršie batoľatá sa už
môžu spúšťať samy z mierneho svahu na
sánkach alebo boboch na bezpečnom
mieste s vhodným rovným dojazdom. Môžu
tiež pretekať, kto dôjde najďalej, kto dotlačí
sánky a pod. Obľúbené sú igelitové vrecia
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vyplnené slamou alebo senom. Padanie do
snehu a váľanie sa v snehu je zdrojom
radosti a veselia. To, že sa u detí pritom
vytvára a upevňuje odvaha, vytrvalosť,
odolnosť, je veľký prínos pre mravnú
výchovu.
Nácvik lyžovania by sa mal začať u starších
batoliat na jeseň v herni nasledovnými
formami: 1. Prípravné cviky – podrepy,
poskoky na mieste, pohojdávanie sa v
kolenách, stoj na jednej nohe, prenášanie
hmotnosti z jednej nohy na druhú, krúženie
rukami. 2. Oboznamovanie sa s lyžiarskym
výstrojom – čo je viazanie, kde je hrot a
päta lyže, hrana vonkajšia, vnútorná, naučiť
sa lyže nasadiť a vypnúť. 3. Nácvik stoja na
lyžiach, striedavo dvíhať ľavú a pravú nohu –
skúšanie váhy lyží do výšky 5 cm, úkroky
nabok, opakovať až do premiestnenia o 2 m
doľava a potom na druhú stranu, úkroky s
otáčaním, otáčanie odvratom a prívratom
poskokom, názorná ukážka je vhodná, deti
ju napodobňujú. 4. Nácvik chôdze na rovine
– na koberci, neskôr na umelých kefách a v
zime na snehu. Dávame pozor, aby sa lyže
nekrížili a ani nerozchádzali. Chôdzu
meníme na sun nôh a sklz. Najprv chôdza po
rovine a potom po svahu. 5. Zjazd z
mierneho svahu, jazda šikmo svahom,
obraty na svahu, nácvik pádov. Pri venovaní
sa a dodržiavaní metodického postupu je
dvojročné dieťa schopné zlyžovať zo Soliska
na Štrbskom plese po údolnú stanicu a na
snowborde trojročné dieťa.
Relaxácia znamená čo najväčšie uvoľnenie
svalov, odstránenie napätia svalového
tonusu. Upokojenie organizmu po záťaži
navodíme pomocou uvoľňovacích cvičení
jemným vytriasaním, uvoľnením svalstva
horných a dolných končatín, chrbta a pod.
Obe činnosti možno do určitej miery ovládať
vôľou, teda i nacvičovať a trénovať. Pri
nácviku relaxácie odstránime rušivé vplyvy
prostredia, dráždivé podnety – dobre

pôsobí teplá, tichá miestnosť; relaxáciu
nacvičujeme na mäkkej podložke. V ľahu na
chrbte sa učíme najskôr s pomocou uvoľniť
si svaly (jemne chytíme končatinu dieťaťa,
vytriasame a ľahko ju spustíme), neskôr
samostatne. Učíme tak deti uvedomiť si
rozdiel medzi napätím a uvoľnením svalov.
Uvoľnenie priblížime deťom na handrovej
bábike, čokoládou či zmrzlinou na slnku a
pod. Zaradenie relaxácie do telesnej
výchovy po pohybových aktivitách má byť
vždy funkčné – resp. po dlhodobej záťaži
(napr. v záverečnej časti ranného cvičenia),
po náročných posilňovacích cvikoch a
kedykoľvek počas cvičebnej jednotky.
Zhrnutie
Pohybové hry najviac prilákajú deti k
cvičeniu. U batoliat majú námetový
charakter. Zo začiatku sú veľmi jednoduché.
Ich obsahom sú pojmy a terminológia z
detského prostredia, sveta, napr. zvieratká,
deti rôznej pleti, rôzne hračky, postavičky,
jednoduché predmety, náčinie, s ktorým
môžu deti ľahko manipulovať a hrať sa.
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2.3 VÝVIN REČI A POZNÁVACÍCH FUNKCIÍ U DETÍ DO TROCH ROKOV
Zlatica Jursová Zacharová
Napriek tomu, že v nasledovnej časti sa
pokúsime popísať niektoré vývinové
zákonitosti raného rečového a kognitívneho
vývinu detí. Pri čítaní si je potrebné
uvedomiť, že každé dieťa sa vyvíja inak, na
základe svojho vlastného vývinového
programu. Preto je dôležité vnímať
informácie o veku orientačne ako
spriemerovanie individuálnych vývinových
kriviek. Tiež si treba uvedomiť, že hoci sa
navonok zdá, že dieťa sa v istých obdobiach
akoby nevyvíja a všetko sa deje len v
krátkom obmedzenom čase a zmeny
prichádzajú akoby zo dňa na deň, nie je to
úplne tak. Počas prvých troch rokov života
sa rozvíjajú základy sociálneho a emočného
správania, poznávacích procesov, ale aj
jemnej a hrubej motoriky. V psychológii
hovoríme o senzitívnej fáze, teda o časovom
úseku, počas ktorého je organizmus zvýšene
vnímavý na špecifické podnety, ktoré sú
kľúčové pre rozvoj niektorých funkcií, alebo
správania [36]. Takýmto podnetom môže
byť v ranom veku ľudská reč alebo pozitívny
emočný vzťah s rodičom či vychovávateľom.
Preto je nasledujúci text zameraný na vývin
reči, rozvoj poznávacích funkcií a ich
prepojenie s emočným vývinom a
osamostatňovania sa dieťaťa.

znaku, gesta [21], čo je znak prvého
vedomého aktu správania. Plač, pohľad,
pohyby tela sú vysielané signály dieťaťa k
matke, pomocou ktorých sa snaží
komunikovať svoje vnútorné prežívanie. Ak
budú rodičia a vychovávatelia vnímať plač
dieťaťa ako formu komunikácie a namiesto
snahy o okamžité utíšenie plaču (slovami
neplač, nič sa nestalo) budú zúčastnene
vstupovať do plačlivého monológu dieťaťa s
pozitívne ladenými frázami (áno, rozumiem,
je to pre teba ťažké, je mi to tak ľúto, že to
nemôže byť inak, veľmi by som ti chcel/a
pomôcť) a dovolia dieťaťu, aby ich objalo a
empaticky ho pohladia po chrbte či vlasoch.
Dieťa sa rýchlo utíši a bude mať pocit, že
dospelý mu rozumie.
Prvotnú komunikáciu dieťaťa so svetom
(rodičmi,
vychovávateľmi)
nazývajú
odborníci
aj
protokomunikácia.
Novorodenec sa rodí so schopnosťou
koncentrovať sa na ľudskú tvár. Dotyk s
matkou, pozeranie do očí matky sú prvotné
formy komunikácie, pri ktorých sa utvára
medzi novorodencom a matkou afektívna
väzba. S vekom dieťaťa a dozrievaním
pohybových schopností je dieťa schopné
opakovať niektoré pohyby na vyjadrenie
svojich zámerov. Na týchto pozorovaniach
sa
vyvinuli
programy
využívajúce
gestikuláciu ku komunikácii s batoľaťom
(bežne označené aj ako znakovanie).
Výskum v tejto oblasti poukazuje na
skutočnosť, že symbolická gestikulácia
napomáha rozvíjaniu reči u detí vo veku od
11 do 36 mesiacov [10]. Deti samy skúšajú
využívať gestá pri snahe o komunikáciu s
rodičom alebo vychovávateľom – zo
začiatku ešte vnímané ako pohyby celého
tela, neskôr len rúk či nôh a nakoniec dlaní a

Vývinové aspekty rozvoja reči v ranom
veku24
Dieťa sa od okamihu svojho narodenia
snaží komunikovať so svetom. Reč možno
vnímať ako sociálnu aktivitu, ktorá vyplýva z
túžby dieťaťa dorozumieť sa s inými. V
ranom veku je komunikácia bezprostredná a
až neskôr sa začína realizovať pomocou
24

Konkretne informácie o komunikácii v rodine
a v zariadenia sú v kapitole 5.3 a 5.4
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prstov. Rodičia či vychovávatelia nemusia
absolvovať
kurzy
znakovania,
aby
porozumeli svojmu dieťaťu, ak sú
dostatočne citliví, budú mu schopní
porozumieť. Napr. bežnými gestami, ktoré
sa deti učia od dospelej osoby sú pa-pa –
mávanie niekomu na rozlúčku, nie alebo nono. Dieťa si ale vytvára gestá aj samo, keď
chce získať niečo, čo ešte nevie povedať,
keď chce vyjadriť svoj pozitívny alebo
negatívny
postoj.
Slovnú/verbálnu
komunikáciu je dôležité prepojiť s prvotnou
preverbálnou komunikáciou (gestá, plač,
džavot).

domácej literatúre sa stretneme s
označením na dieťa orientovaná reč,
materský prehovor [14], [15], [16]. Pri
takejto komunikácii rodiča s dieťaťom sa
zistilo, že rodič mení tón hlasu a ten sa stáva
vyšší, naťahuje niektoré typy hlások,
používa zvukomalebné slová, gestikuláciu,
zmení tempo reči na pomalé a ťahavé.
Práve tento spôsob reči pomáha dojčatám
učiť sa reč a sú na tento spôsob reči citlivé
[37]. Rodič postupne používa slová, vety,
zložité vety podľa veku a schopností dieťaťa,
aby bola o krok pred dieťaťom.
Zaujímavé výsledky prinieslo pozorovanie
tempa reči a páuz, ktoré matka robí v
komunikácii s novorodencom [31]. Matka
pri interakcii s dieťaťom po vyslovení slova,
vety akoby čakala na imaginárnu odpoveď
dieťaťa. Dieťa tak získava schému neskoršej
komunikácie a učí sa, kedy môže vstupovať
do diskusie. Prvotnú komunikáciu matky s
dieťaťom popísal Stern v 1998 [31]
nasledovne: Dojča vydá zvuk AaaaAAAaaah
a matka sa naladí na svoje dieťa, kopíruje
jeho intenzitu prejavu a tóninu JeeeEEEeeej.
Matka tak komunikuje dieťaťu, že s ním
prežíva jeho zážitok a jeho emócie. Táto
prvotná forma komunikácie (zrkadlenie)
motivuje dieťa k tomu, aby vydávalo ďalšie
a ďalšie zvuky. Zistil, že na dieťa zameraná
reč (infant directed speech, v literatúre
označené ako materská reč, motherese [17]
– špeciálna reč, register, keď matka
komunikuje s dieťaťom) sa ukázala ako
dôležitý
prediktor
pre
facilitovanie
vybavovania si slov z pamäti. Stern (2007)
meral celkovú dĺžku prehovoru matky na
dieťa a dĺžku pauzy medzi výrokmi. Zistil, že
keď matka dohovorí, čaká asi 1,63 sekundy,
kým začne opäť rozprávať. Pri komunikácii s
dospelými po dohovorení podobne
vytvárame pauzu s trvaním asi 0,6 sekundy,
aby sme komunikačnému partnerovi
poskytli dosť času na odpoveď. Pri

Počiatky verbálnej komunikácie a na dieťa
zameraná reč
Deti sa v období medzi tretím až siedmym
mesiacom veku dokážu veľmi dlho sústrediť
na tvár a oči komunikujúceho partnera a
toto pozeranie sa do tváre im prináša pocit
radosti a zážitok prežívania vlastného ja –
uvedomovania si samého seba, svojej
existencie.
Dieťa,
pozerajúc
sa
rodičovi/vychovávateľovi do očí, zažíva
lásku a túžbu komunikovať s touto osobou.
Rodič sa postupne učí porozumieť svojmu
dieťaťu (dekódovať komunikačné kódy
svojho dieťaťa) a následne odpovedá
dieťaťu verbálnou formou na jeho podnety.
Všetky matky rozprávajú na svoje dieťa
rovnako – ich reč je charakterizovaná
nevýznamovými zvukmi, ktoré sú vo
všetkých jazykoch podobné [9]. Je
zaujímavé, že pri stretnutí s dojčatami
nielen matky, ale automaticky aj otcovia či
cudzí ľudia alebo staršie deti používajú
rovnaký spôsob rozprávania. Každý jedinec
má zabudovanú schopnosť komunikovať s
dieťaťom a táto komunikácia sa oproti
komunikácii
s
dospelým
vyznačuje
prehnanou intonáciou, vysokou polohou
hlasu, jasnými pauzami, krátkymi vetami,
zdrobneninami a pomalou výslovnosťou. V
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komunikácii s dieťaťom matka po
dohovorení počká 0,6 sekundy, zároveň
počká na imaginárnu odpoveď dieťaťa (0,43
sekundy) a čaká ďalších 0,6 sekundy, kým
začne hovoriť.
Vo vývine reči je dôležitý deviaty mesiac
života dieťaťa. V tomto čase sa dieťa snaží
pritiahnuť
pozornosť
dospelého
k
predmetu, o ktorý má záujem [35].
Následne začína dieťa intenzívne sledovať
zameranosť pohľadu dospelého a používa
dospelého ako sociálne referenčný bod. V
deviatom mesiaci sa dieťa pokúša vidieť, na
čo sa pozerá dospelý, sledujúc pohyby jeho
hlavy. V 12-tich mesiacoch bola u dieťaťa
pozorovateľná citlivosť na zameranie
pohľadu s komunikujúcou osobou [20].
Jednoročné deti rozumejú, že správanie
dospelého je zámerné a že jeho vnímanie je
prepojené s pozornosťou (teda sú schopné
porozumieť úmyselnému konaniu a sú
schopné spolupracovať s dospelým a učiť sa
od neho vlastným jedinečným spôsobom)
[35]. Aby sa dieťa mohlo od dospelého učiť,
treba vytvoriť spoločne zameranú pozornosť
na objekt záujmu. Dieťa a dospelý sa snažia
porozumieť
komunikačným
zámerom
partnera. Hoci dieťa nerozumie všetkým
slovám dospelého, rozumie, že dospelý má
záujem mu niečo povedať. Dieťa sa snaží
prijať informáciu a skúšať v praxi použitie
objektu či odpovedať na aktivitu dospelého
[22]. V 12-tich mesiacoch bola u dieťaťa
pozorovateľná citlivosť na zameranie
pohľadu s komunikujúcou osobou [20].
Jednoročné deti rozumejú, že správanie
dospelého je zámerné a že jeho vnímanie je
prepojené s pozornosťou (teda sú schopné
porozumieť úmyselnému konaniu a sú
schopné spolupracovať s dospelým a učiť sa
od neho vlastným jedinečným spôsobom)
[35]. Aby sa dieťa mohlo od dospelého učiť,
treba vytvoriť spoločne zameranú pozornosť
na objekt záujmu. Dieťa a dospelý sa snažia

porozumieť
komunikačným
zámerom
partnera. Hoci dieťa nerozumie všetkým
slovám dospelého, rozumie, že dospelý má
záujem mu niečo povedať. Dieťa sa snaží
prijať informáciu a skúšať v praxi použitie
objektu či odpovedať na aktivitu dospelého
[22].
Reč dieťaťa je stimulovaná rečou rodiča v
rámci zóny najbližšieho rozvoja [37].
Znamená to, že rodič/vychovávateľ by mali
dieťaťu poskytovať úlohy, ktoré sú o krok
pred jeho aktuálnym vývinom, a tak ho
stimulovať k ďalšiemu rozvoju. Pri učení sa
jazyka to znamená, že rodič alebo
vychovávateľ by mal prispôsobiť tempo reči
a množstvo použitých slov úrovni dieťaťa,
no zároveň by mal poskytnúť žiakovi aj nové
výrazy, frázy a gramatické javy, ktoré budú
dieťa posúvať ďalej v jeho poznatkoch. Pri
rozhovore s dieťaťom dospelý nesleduje, či
dieťa rozumie každému jeho slovu. Ak má
dieťa záujem komunikovať, musí sa samo
naučiť selektovať pravidlá používania jazyka
v spoločnosti. Vychádza z predpokladu, že
dieťa má v sebe zabudované motivačné
pohnútky ku komunikácii. Ak chce rodič
alebo vychovávateľ získať pozornosť dieťaťa
v ranom veku, musí sa dostať na jednu
úroveň s očami dieťaťa (sadol/čupol si k
nemu), jemne sa ho dotkol rukou na
ramene, alebo pohladil po hlave a so
záujmom a s úsmevom na perách sa mu
pozrel hlboko do očí a pomaly a pokojne
povedal dieťaťu inštrukciu. Je dobré, ak vie
dospelá osoba využívať moduláciu hlasu,
pracovať s pozitívnymi emóciami (radosť,
prekvapenie) a oceniť snahu dieťaťa.
Ak chceme deťom vysvetliť nový pojem,
treba si získať pozornosť. Následne
zameriame pozornosť (pohľad) na objekt, o
ktorom chceme rozprávať, vrátime sa
pohľadom na dieťa, aby sme skontrolovali,
či aj dieťa pozerá na ten istý objekt. Potom
objekt/predmet pomenujeme a vysvetlíme
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dieťaťu, čo sa s ním dá robiť. Nakoniec sa
opäť pozrieme na dieťa, aby sme si overili, či
nás vnímalo a rozumelo nám, čo sme
hovorili.
Jednoročné dieťa zvyčajne už vie povedať
okolo 10 slov, tzv. holofráz (mama, tata,
papa, baba, toto, kde, to, havo, tutu, brm
brm, bác a pod.) [16]. Slová označujú celé
výpovede. Jedno slovo často označuje
viacero objektov. Ide o nadmernú
generalizáciu predovšetkým z hľadiska
výzoru (vizuálnej podobnosti). Slovo havo
preto môže znamenať psa, mačku, kozu,
kravu... teda ľubovoľné zviera, ktoré má
štyri nohy, chvost a uši. Na druhej strane
môže dieťa všeobecné slovo používať ako
jedinečné, ide o omyl priveľkého zúženia.
Napríklad koník je len ten jeho koník a
žiaden iný. Po druhom roku sa možno
stretnúť s tým, že deti, ak nepoznajú
pomenovanie objektu, si na základe
analógie jednoducho vymyslia novotvar,
ktorý potom používajú na označenie
objektu. V druhom roku už používajú
dvojslovné až trojslovné vety. Výroky detí sú
často jednoduché a spájajú základné (ešte,
viac, nie, to) a variabilné výrazy (mama,
ham, lopta, von ...) [36]. Do dva a pol roka
sa objavujú vety, v ktorých dieťa ešte
vynecháva niektoré slová ako spojky, častice
a pod. Tento zjednodušený spôsob sa
nazýva telegrafická reč. Použité vety sú
často negujúce a v prípade, že dieťa hovorí
o sebe, používa tretiu osobu jednotného
čísla, pričom o sebe hovorí svojím menom.
Ku koncu tretieho roku sa deti naučia
základné gramatické pravidlá, pričom je pre
ne stále dôležitejší obsah vypovedaného
ako jeho forma. Okolo dvoch rokov vie už
dieťa naformulovať otázku s opytovacími
zámenami ako kto kde, prečo. Medzi dva a
pol až tromi rokmi vie dieťa používať spojky,
pred tretím rokom sa objavujú prvé súvetia.
Reč je ešte agramatická, používanie rodov je

nepresné a deti sa v tomto veku ešte
nevedia správne orientovať v čase – včera,
dnes zajtra sú pre ne veľmi komplikované
pojmy, ktoré zvládnu až o niekoľko rokov.
Deti využívajú v reči výrazne viac
podstatných mien a slovies ako dospelí
jedinci [24]. Z hľadiska výslovnosti treba
uviesť, že deti ešte nevedia vysloviť viacero
foném, prevažne spoluhlások, často im je
ťažšie rozumieť.
Niektoré deti do dvoch rokov dokonca
takmer vôbec nerozprávajú. Reč sa rozvíja
ako dôležitá súčasť spolupráce a záujmu,
aby mi druhí porozumeli. Preto sa môže
stať, že deti síce rozumejú, no povedia len
pár slov a všetko len ukazujú. Deti
nevnímajú svoju nedokonalú výslovnosť a
hoci majú správnu zvukovú predstavu o
slove, ich rečové orgány ešte nie sú schopné
vysloviť slovo správne. Dieťa napríklad
vyslovuje slovo žirafa ako afa. Ak rodič
použije v rozhovore s dieťaťom slovo afa,
pravdepodobne mu dieťa nebude rozumieť,
lebo nepozná slovo afa. Zjednodušovanie
reči dospelého a používanie reči dieťaťa zo
strany dospelého môže viesť u dieťaťa k
neporozumeniu až k nahnevaniu.
Dieťa sa učí nové slová a gramatiku v
aktívnej komunikácii s inou osobou. Čím
viac sa rodič alebo vychovávateľ s dieťaťom
rozpráva, číta mu príbehy, alebo si s ním
spieva, tým viac si dieťa rozširuje slovnú
zásobu a rozvíja schopnosť komunikácie. Od
množstva prijatého jazykového vstupu často
závisí množstvo používaných slov, fráz alebo
dieťaťom vyprodukovaných viet [24].
Zároveň je dôležité vytvárať situácie, v
ktorých vychovávateľ/rodič môže byť plne
koncentrovaný na dieťa a sleduje aktivitu a
zameranie pozornosti dieťaťa, ktoré aj
vedome dieťaťu jednoduchým spôsobom
popisuje.
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Bilingválne vzdelávanie
V súčasnosti je čím ďalej viac rodín, v
ktorých rodičia rozprávajú na dieťa rôznymi
jazykmi, prípadne, že rodičia rozprávajú
iným jazykom, ako je jazyk sociálneho
prostredia či vzdelávacej
inštitúcie.
Bilingválna výchova môže byť za správnej
realizácie pre dieťa prospešná a môže
rozvíjať jeho jazykové predispozície,
metakogníciu,
ale
aj
schopnosť
diferencovať,
zlepšovať
schopnosť
selektívneho
usudzovania
[30],
rozhodovacie funkcie [3], či napomáhať v
predčitateľských kompetenciách a širšom
vnímaní sociálnych vzťahov a problémov. V
prípade, že príde do vzdelávacej inštitúcie
dieťa, ktoré dovtedy rozprávalo len jazykom
rodičov, treba vytvoriť špeciálne prostredie
na prijatie jeho jazykovej a možno aj
vonkajšej inakosti. Rečový repertoár učiteľa
by mal zohľadňovať, že dieťa neovláda
jazyk, a pomocou intonácie a gestikulácie
dieťaťu umožniť žiť nový jazyk. Učitelia a
vychovávatelia často zvyknú materinský
jazyk dieťaťa ignorovať a žiadať od neho,
aby začalo komunikovať len v jazyku školy,
čo môže spôsobiť frustráciu, utiahnutosť,
neochotu spolupracovať. Deti zvyknú zo
začiatku komunikovať s inými deťmi svojím
materinským jazykom, nerozlišujúc, že
ostatné deti im nerozumejú. Neskôr, keď
zistia, že musia použiť nový jazyk, aby im
bolo porozumené, často prestanú na nejaký
čas rozprávať a sú ticho [34]. Toto obdobie
ticha je rozdielne dlhé. Následne dochádza k
prvým pokusom o opakovanie reči učiteľa,
často deti len otvárajú ústa alebo veľmi
potichu šepkajú a až následne dieťa
prechádza do fázy hovorenej reči.
Učitelia si preto často dávajú otázku: Čo
robiť, ak mám v skupine dieťa, ktoré
nerozumie po slovensky a rozpráva iným
jazykom?

Ak dieťa vôbec nerozumie slovenskému
jazyku, je potrebné sledovať kam sa dieťa
pozerá a na čo ukazuje. Následne učiteľ
môže ukázať na predmet (chytiť ho do rúk)
a pomenovať ho s otázkou v hlase. Ak sa
dieťa tvári súhlasne učiteľ mu môže podať
predmet a ešte raz ho pomenovať. Učiteľ
musí sledovať správanie dieťaťa. Ak dieťa
predmet ešte raz pomenuje, učiteľ zopakuje
cudzie slovo a povie názov predmetu vo
svojom (slovenskom) jazyku. Pozoruje, čo
dieťa s predmetom robí, a jednoducho s
vysokou dávkou emócií a dramatizačného
talentu komentuje správanie dieťaťa a
opakuje krátke slová po dieťati. Ak dieťa
vyzýva učiteľa vykonať aktivitu, učiteľ
pomenuje aktivitu vo svojom jazyku. Je
vhodné opakovať po dieťati slová v cudzom
jazyku A umožniť dieťaťu, naučiť svojich
rovesníkov aktivity, básničky, slová vo
svojom jazyku. Učiteľ môže vyzvať aj
ostatné deti, aby si vyskúšali nový jazyk.
Nemusí sa obávať, že nový jazyk by deťom
ublížil, aby by sa kvôli používaniu nového
jazyka deti nenaučili svoj materinský jazyk.
Aj v súčasnosti sa ešte vyskytujú mýty
hovoriace o škodlivosti bilingválneho
vzdelávania, o tom, že bilingválne deti
potom neovládajú dobre ani jeden jazyk,
prípadne že bilingválne deti majú nižšiu
alebo vyššiu inteligenciu. Tieto mýty nie sú
pravdivé a boli v minulosti často vyvrátené
[24]. Základným princípom pre bilingválnu
výchovu bolo Gramotovo pravidlo „Jeden
človek, jeden jazyk“. V realite sa toto
pravidlo veľmi ťažko dodržiavalo a rodičia aj
vychovávatelia ho často porušovali, čo
viedlo k nedôslednej bilingválnej výchove.
No aj dodržiavanie Gramotovho pravidla sa
javilo ako nedostatočné, nakoľko často
viedlo len k pasívnemu bilingvizmu, teda
deti rozumeli dvom jazykom, no rozprávali
(čítali a písali) len jedným jazykom.
Posledných dvadsať rokov odborná
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verejnosť diskutuje o téme bilingválneho
alebo
viacjazyčného
vzdelávania
otvorenejšie. Je dôležité zabezpečiť dieťaťu
možnosť každý deň komunikovať v dvoch
jazykoch.
V
prípade
bilingválneho
vzdelávania je potrebné zabezpečiť, aby sa
dieťa učilo všetky informácie a poznatky v
oboch jazykoch. Preto je vítané, ak vo
výchovno-vzdelávacích zariadeniach učitelia
umožnia inojazyčným deťom rozprávať v ich
materinskom jazyku aj v jazyku zariadenia.
Na prácu s deťmi z iného jazykového
prostredia je potrebné sa dopredu pripraviť.
Učiteľ môže požiadať rodičov, aby mu
poskytli zoznam najčastejšie používaných
slov v materinskom jazyku dieťaťa aj s
prekladom a zoznam fráz na prácu s
dieťaťom. Prípadne požiada rodičov, aby mu
preložili do materinskej reči dieťaťa frázy,
ktoré bežne používa pri práci s deťmi.
Ďalšou možnosťou je zapojiť rodičov do
vzdelávania detí a požiadať ich, aby deťom
doma (alebo ak majú čas – v zariadení)
prišli prečítať rovnaký príbeh, ako číta učiteľ
deťom, len v ich jazyku. Podporuje rodičov v
tom, aby sa stávali partnermi v jazykovom
vzdelávaní detí.
Pri vhodnom a citlivom prístupe učiteľa,
ktorý zohľadňuje prechodné obdobie
dieťaťa, sa obdobie ticha nemusí vôbec
vyskytnúť [12]. Výskumy [24] tiež ukazujú,
že ak učitelia a vychovávatelia podporujú
materinský jazyk detí, deti sa rýchlejšie
prispôsobia v zariadení a skôr sa naučia
nový jazyk. Postoj učiteľov a rodičov k
jazykom a k dvojjazyčnej výchove sa odráža
v spôsobe, ako pracujú a vzdelávajú deti, a
následne má zásadný vplyv na jazykovom
rozvoji dieťaťa [6].
Potreba citlivého prístupu sa netýka len
detí z inojazyčného prostredia, ale aj detí s
oneskoreným vývinom reči, ktorých počet sa
zvyšuje. Ak sa vychovávateľ naladí na
prijatie takéhoto dieťaťa, porozumie, že

dieťa nie je oneskorené vo vývine, ale len
nevie vyjadriť, čo chce povedať, výrazne
zníži prejavy hnevu a frustrácie u dieťaťa a
zamedzí šikanovaniu dieťaťa zo strany iných
detí. Pri deťoch s poruchou reči,
oneskoreným
vývinom
treba
úzko
spolupracovať s odborníkmi a rodičmi
dieťaťa, aby sa eliminovali negatívne vplyvy
prostredia.
Pri rozvíjaní materinského aj cudzieho
jazyka si treba uvedomovať, že jazyk proces,
ktorý prebieha v sociálnom prostredí za
účelom porozumenia a vyjadrenia svojich
názorov a pocitov. Jazyk sa učíme rovnako
ako chôdzu, beh, bicyklovanie či lyžovanie.
Dieťa sa neučí rozprávať tak, že mu rodič
ukazuje slovíčka na obrázku a pomenováva
ich v dvoch jazykoch. Dieťa sa učí rozprávať
počas vykonávania rôznych aktivít – pri
pohybe, jedle, cestovaní, manipulácii s
predmetmi a predovšetkým z potreby
dorozumieť
sa
s
rodičom
alebo
vychovávateľom. Venuje sa iným aktivitám
a reč je zo začiatku len prevádzacia aktivita.
Teória Eľkonina [21] prepája rozvoj reči s
hrou dieťaťa v spolupráci a vzájomnej
komunikácii s dospelou osobou. V
manipulačnej hre dochádza k uchopovaniu a
skúmaniu
predmetov
okolo
seba,
spoznávaniu sveta. Dospelá osoba pomáha
dieťaťu porozumieť fungovaniu sveta
prostredníctvom
názorných
ukážok.
Dôležitou
súčasťou
hrania
je
napodobňovanie a napodobňovacie hry, keď
dieťa imituje svet okolo seba a opakuje
aktivity po dospelej osobe [39]. Pri funkčnej
hre dochádza k zdokonaľovaniu zrakového a
sluchového vnímania a vnímania reči, ktoré
je prepojené s rytmickými cvičeniami a
riekankami. U detí sa často objavujú aj
deštruktívne hry. Tieto sú (okrem
prirodzenej
agresivity)
spojené
so
zvedavosťou a túžbou poznať, ako veci
fungujú. Napr. pri zisťovaní, čo je vo vnútri,
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je hračka často zničená [5]. Pripomíname, že
hoci si dieťa rozvíja jazyk pomocou hry, k
rozvoju jazyka dochádza len v prípade, že sa
dieťa hrá s iným dieťaťom alebo dospelou
osobou a aktívne komentuje dianie okolo
seba, teda v sociálnom kontexte.
Rozvoj poznávacích funkcií
Vývin reči a myslenia ide ruka v ruke.
Priamo úmerne s rozrastaním slovnej
zásoby a schopnosti komunikovať sa
zlepšuje aj myslenie detí. Počas prvých
dvoch rokov si dieťa utvára základy predstáv
o fungovaní sveta. Väčšina autorov sa
zhoduje v tom, že v tomto období tvoria
základ myslenia reflexívne reakcie a reakcie,
ktorých cieľom je zachovať alebo zopakovať
zaujímavé podnety [32]. Najvýznamnejším
autorom, ktorý sa venoval odhaleniu
zákonitostí kognitívneho vývinu (rozvoj
myslenia a logických súvislostí) bol
švajčiarsky vývinový psychológ Jean
Piaget25. Podľa jeho koncepcie zdrojom
poznania je skutočná aktivita a činnosť
dieťaťa, pomocou ktorej dieťa komunikuje s
okolím. Piaget veril, že v procese vývinu je
to inteligencia, ktorá umožňuje adaptáciu
na prostredie, a to predovšetkým
prostredníctvom
hľadania
rovnováhy
(ekvilibrácia) medzi tým, s čím sa deti
stretávajú, a tým, čomu sú schopné
porozumieť, tým, čo im ich poznávacie
procesy porozumieť umožňujú. Znamená to,
že predstavy dieťaťa a reálny predmet sú
zhodné. Napríklad dieťa pozná slovo havo a
vždy, keď uvidí štvornohé a chlpaté zviera,
označí ho ako havo. Dieťa je v rovnováhe.
No ak dieťa pozná vlčiaka a uvidí pudlíka,
dogu či jazvečíka, bude sa musieť vyrovnať s
tým, že označenie havo nie je len pre jeho
domáceho psa, ale že existujú aj iné psy,
25

S teóriou myslenia Jeana Piageta sa čitatelia moholi
stretnúť kapitole 2 Koncept dieťaťa v ranom veku.

ktoré môžu vyzerať odlišne. Ide o asimiláciu,
teda o zapracovanie nových informácií do
existujúcich poznatkov [32]. No neskôr sa
stretne aj s inými zvieratami, v ZOO alebo v
parku, či v obrázkovej knižke, a zistí, že
pojem havo sa nehodí pre mačku, vlka,
zebru. V tomto prípade už dieťa nemôže
zapracovať jednoducho všetky ostatné
štvornohé chlpaté tvory do pojmu havo a
musí prepracovať svoje predstavy týkajúce
sa štvornohých zvierat. V takomto prípade
musí dieťa použiť akomodáciu, čo je
pozmenenie pôvodných predstáv (schém)
tak, aby vyhovovali novým informáciám.
Keď sa to dieťaťu podarí, opätovne získa
rovnováhu.
Takto
vzniká
adaptácia
detského myslenia na vonkajšie situácie. Po
jednom roku sa stáva myslenie dieťaťa
dynamickejšie. Snaží sa porozumieť
zámerom ostatných osôb a predpokladať,
čo sa kedy stane. Už pozná pravidlá, ktoré
fungujú v domácnosti. Pokiaľ sa vykonávajú
rutinne, dieťa sa cíti bezpečne. Len čo sa
pravidlá zmenia, alebo sa zmenia
podmienky,
dieťa
musí
opätovne
prepracovať svoje predstavy o svete a
vytvárať novú rovnováhu. Ak sa pravidlá v
okolitom svete menia prirýchlo, dieťa si
nestačí na ne zvyknúť, a to môže viesť k
negatívnym prejavom v správaní. Prehnané
zotrvávanie
na
stereotypoch
môže
poukazovať na zvýšenú neistotu alebo
úzkosť u dieťaťa. Do jeden a pol až dvoch
rokov trvá podľa Piageta senzomotorické
štádium [23], teda obdobie, keď dieťa
sleduje vonkajšie prostredie a zmeny, ktoré
svojím správaním dosahuje. Dieťa aktívne
experimentuje a sleduje, ako sa mení
prostredie alebo správanie ľudí vo vzťahu k
jeho činnosti. Napríklad skúša hádzať hračky
na zem a postupne ich hádže stále na iné
miesto, pričom sleduje reakcie dospelej
osoby a aktívne pozmeňuje svoje predstavy
o fungovaní sveta (akomoduje). O pol roka
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neskôr dieťa experimentuje s použitím
nových prostriedkov. Napríklad sa chce
dostať k hračke na kuchynskom stole, tak
použije škatuľu a postaví sa na ňu, aby
dočiahlo na stôl. Často dieťaťu stačí stiahnuť
obrus, alebo použije palicu, aby sa dostalo k
vzdialenejšej hračke. Znamená to, že dieťa
nemá len predstavu o predmete, ktorý chce
dostať, ale aj predstavu o tom, ako sa môže
k danému predmetu dostať. Takáto činnosť
si vyžaduje vedomie stálosti objektov, teda
že dieťa vie, že objekt (hračka) existuje, aj
keď ho práve teraz nevidí. Ak zoberieme
dieťaťu vo veku približne do deväť mesiacov
hračku a schováme ju, dieťa ju prestane
chcieť, pretože ju už nevidí. Po deviatom
mesiaci dieťa začne hračku hľadať. S
postupným rozvojom reči získava dieťa
pomenovania pre predmety, ktoré nevidí,
ale o ktorých vie, že existujú. Myslenie tak
prestáva byť viazané len na priamo vnímané
reálne predmety. Tieto predmety začínajú
byť zastúpené slovom ako symbolom. Dieťa
si vytvára vnútorné reprezentácie, vnútorné
predstavy predmetov a vzťahov. Zároveň sa
prestáva zameriavať len na svoje vlastné
správanie, ale začína sledovať ostatných a
to, ako ho môžu vnímať ostatní ľudia.
V druhom roku sa rozvíja symbolické
myslenie [23]. V tomto období dieťa ešte
nepoužíva skutočné pojmy, ale skôr si
vytvára zjednodušené porozumenie sveta.
Ide o konkrétne myslenie a dieťa si vytvára
veľmi jednoduché triedy a kategórie. Keď
dáme dieťaťu kocku s otvormi, kam má
vkladať geometrické tvary, tak dvojročné
dieťa si popozerá otvory a až potom vloží
správny geometrický tvar do správneho
otvoru. V predchádzajúcom období by sa
dieťa snažilo vložiť ľubovoľné geometrické
tvary do ľubovoľného otvoru. Toto štádium
myslenia umožňuje dieťaťu porozumieť, že
správanie iných osôb má nejaký zámer.
Jeden a pol ročné batoľa už vie povedať, čo

chce alebo nechce, a rozumie, že niekto iný
môže mať iné túžby a záujmy [2], [29].
Napríklad dieťa vie, že mama chce
brokolicu, no ono by si vybralo radšej
keksík. Už od jeden a pol roka je dieťa
schopné porozumieť nielen symbolickej hre,
ale aj hre na niečo, v ktorej predstiera
nejakú rolu, napríklad dieťa predstiera,
akože pije a pod [25]. No až koncom
tretieho roka je schopné porozumieť, či
niekto má naozajstný záujem zúčastniť sa
akcie, alebo len predstiera a ide o hru. Dieťa
nepotrebuje, aby mu dospelý hovoril teraz
budem predstierať, že... Sledovaním
neverbálnych znakov samo rozumie, že ide
o predstieranie [27]. Ide o dôležitý krok k
poznaniu, v ktorom sa dieťa učí, že všetko
môže byť použité ako náhrada niečoho
iného. Práve napodobňovacia hra na niečo
môže vytvárať takzvanú zónu najbližšieho
vývinu [36], [39], ktorá pomáha dieťaťu sa
rozvíjať. Deti si postupne vytvárajú vlastné
teórie o fungovaní sveta, zlepšujú sa v
orientácii v čase, priestore a predovšetkým
v chápaní ľudského správania. Napriek
tomu, že deti vidia niečo ako malé,
neuvedomujú si, že je to napríklad ďaleko, a
budú to považovať za malé. Podnety
neanalyzujú komplexne, ale stačí im
globálny pohľad na situáciu.
Okolo troch rokov deti začínajú
rozlišovať časové pojmy predtým a potom,
dokážu vysloviť svoje priania do blízkej
budúcnosti, no stále žijú vo svete tu a teraz,
sú obklopené prítomnosťou a čo ešte len
bude ich veľmi nezaujíma. Čo sa týka
množstva, deti rozlišujú v troch rokoch
približne štyri položky [36]. Väčší počet je
pre nich náročný. Deti v tomto období sú
veľmi dobrí pozorovatelia. Vedia sledovať
pohľad iného človeka a rozumejú, že
daného človeka niečo zaujalo. No až okolo
troch rokov si vytvárajú predstavu o
fungovaní ľudskej mysle. Trojročné dieťa
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vie, že jeho predstava psa je iná ako
skutočný pes [36], a tiež si uvedomuje, že
jeho spomienka vznikla na základe
skutočného zážitku. Uvedomuje si, že ľudia
majú rôzne túžby a potreby, a podľa toho sa
správa, ale situáciu vyhodnocuje zo svojho
pohľadu a ak dostane úlohu zistiť, čo by
niekto urobil, odpovie to, čo by urobilo ono
nezávisle od možností a schopností danej
postavy. Za správaním iného človeka hľadá
trojročné
dieťa
istý,
ešte
veľmi
zjednodušený zámer. V jeho svete to môže
znamenať, že ak maminka po ňom vždy
uprace hračky, asi ju upratovanie baví. A
keďže má maminku rado, tak jej poskytne
priestor na vykonávanie jej obľúbenej
aktivity.
Koncom tretieho roka sa dieťa začína
pýtať prečo. Takto sa snaží porozumieť
problémom a hľadať možnosti riešenia. Kým
v prvých dvoch rokoch dieťa riešilo situácie
vychádzajúc z napodobnenia správania
dospelého, v treťom roku sa dieťa snaží
samo nájsť nové riešenia pomocou analógií.
V celom období života batoľaťa prevažuje
egocentrické myslenie [23]. Dieťa si myslí, že
to, čo vidí ono, musí vidieť aj dospelý
človek, a nerozumie, že iný človek nevidí to,
čo má ono pred sebou, a nevie, čo prežíva.
Dieťa rozpráva do telefónu starej mame:
Pozri sa sem, starká, toto chcem! Hnevá sa,
ak stará mama nerozumie a nevidí, čo dieťa
chce.
Medzi jedným až druhým rokom
dochádza k prudkému rozvoju pamäti, čo je
spôsobené dozrievaním a prepojovaním
mozgových štruktúr. Dieťa si rýchlejšie
pamätá informácie, lepšie si ich vybavuje a
informácie si pamätá dlhšiu dobu. Batoľa si
pamätá najmä zážitky alebo to, čo videlo.
Ako dvojročné je schopné napodobniť
konanie inej osoby a to aj po dlhšom čase
(napr. týždni). Takáto odložená nápodoba je
prejavom implicitnej pamäti. Batoľa si

ukladá aj poznatky a informácie o svete,
ktoré vie verbálne popísať. Od dvoch rokov
si dieťa pamätá zážitky z blízkej minulosti a
začína si vytvárať scenáre – teda typický
priebeh danej aktivity. Napríklad, keď ho
rodičia ukladajú spať, ide o aktivitu spojenú
s jedlom a pod. [36]. Narušenie tohto
scenára nemajú deti rady a protestujú, ak
rodičia či vychovávatelia zrazu postupujú
inak. Takéto scenáre pomáhajú deťom
rozumieť svetu. Pri prerozprávaní príbehu
často deti povedia pár slovami len tie
informácie, ktoré sú pre ne dôležité, pričom
z príbehu vynechajú všetko podstatné. Je to
spôsobené tým, že deti ešte nerozlišujú
podstatné od nepodstatného. Trojročné
dieťa môže prerozprávať svoj zážitok z
materskej školy nasledovne: Som bol v
škôlke a sme sa hrali s autíčkom veľkým. A
ja som sa hral s autíčkom a som bol dlho a
ocko neprišiel po mňa [11, s. 40].
Rodič alebo vychovávateľ môžu rozvíjať
pamäť batoľaťa tým, že sa s ním budú
rozprávať o jeho zážitkoch a aktivitách.
Zároveň ho budú motivovať, aby o svojich
zážitkoch porozprávalo aj niekomu inému.
Tým sa dieťaťu rozvíja aj autobiografická
pamäť.
Dobrým spôsobom rozvoja pamäti na
príbehy je čítanie krátkych príbehov a
následné
spoločné
prerozprávanie
príbehov, v ktorom dieťa povie to, čo si
zapamätalo, a ostatné dorozpráva rodič
alebo vychovávateľ, pričom nenúti dieťa,
aby prerozprávalo všetko.
Na rozvoj dieťaťa v ranom veku má
výrazný vplyv emočné správanie rodiča
alebo vychovávateľa dieťaťa. V roku 1975
bol prezentovaný výskum Trondicka a jeho
kolegov [4]. Výskum na jednej strane
poukazuje na skutočnosť, že dieťa imituje,
napodobňuje správanie dospelej osoby [1].
Na druhej strane poukazuje na dôležitosť
pozitívnych vzťahov medzi dieťaťom a
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blízkou osobou. Narušenie týchto vzťahov
môže mať pre dieťa vážne dôsledky. Ak
rodič alebo vychovávateľ dieťaťa nereaguje
na výzvy dieťaťa, nebude psychicky
prítomný, dieťa sa nenaučí fungovať v
bežných sociálnych vzťahoch, respektíve
bude mať tendenciu utekať zo vzťahov a
považovať ich za nečitateľné [4]. Vo
výskume komunikovala matka so svojím
dieťaťom a v jednom okamihu ostala matka
nehybná a nereagovala na žiadne prejavy
dieťaťa po dobu troch minút. Dieťa sa zo
začiatku snažilo reagovať, nadviazať kontakt
s matkou, upútať jej pozornosť. Keď dieťa
vyčerpalo všetky možnosti, ako opätovne
komunikovať s matkou, odvrátilo svoju tvár
a telo od matky a podľa výrazu tváre sa dalo
porozumieť, že prežíva beznádej. Z
výsledkov tejto štúdie sa zistilo, že dieťa je
schopné porozumieť emóciám druhej osoby
a rozlišovať sociálne kontexty. Neskoršie
výskumy [4] porovnávali dojčatá a batoľatá.
Zistili, že dojčatá v situácii, keď matka na
nich nereagovala, unikali zo situácie.
Batoľatá sa pokúšali obnoviť komunikáciu s
matkou. Naopak, vo fáze zmierenia, keď sa
matka snažila uistiť dieťa, že je všetko v
poriadku, sa dojčatá zmierili s mamou
rýchlejšie ako batoľatá, ktoré mali
tendenciu ostávať neprístupné komunikácii
s matkou.
V súčasnej dobe mobilných telefónov a
počítačov sú mnohí rodičia pre svoje deti
nedosiahnuteľní.
Keď
rodič
alebo
vychovávateľ sleduje obrazovku počítača
alebo smartfónu, nie je psychicky prítomný
a pre dieťa je nedostupný – dieťa s ním
nemá žiadnu formu komunikácie (pohľad,
úsmev, dotyk). Kamenná tvár sa tak stáva
pre dieťa bežnou súčasťou sociálneho
života, čo môže mať v budúcnosti neblahý
vplyv na utváranie funkčných sociálnych
vzťahov, priateľstiev a partnerstva.

Začleňovanie dieťaťa do spoločnosti
Ďalším významným procesom, ktorý
prebieha vo vývine dieťaťa, je proces
osamostatňovania sa, hľadania hraníc a
socializácie dieťaťa, teda začleňovanie
dieťaťa do širšej spoločnosti. Počas druhého
a tretieho roku života je dieťa schopné
citlivejšie rozlišovať, a teda aj reagovať na
emočné správanie iných ľudí. Vývin emócií
je dôležitý nielen z podhľadu rozvoja iných
funkcií, ale aj z pohľadu porozumenia sebe
samému, a teda uvedomeniu si vlastnej
bytosti. Podľa Vágnerovej [36] sa vo veku do
troch rokov objavujú najčastejšie tieto
emočné prejavy:
• Hnev a zlosť sú často prejavy
aktuálnej frustrácie, teda situácie,
keď dieťa nemôže dokončiť svoju
začatú aktivitu alebo dosiahnuť cieľ,
ktorý si vytýčilo. Deti takto reagujú
preto, lebo ešte nemajú rozvinutú
schopnosť ovládať vlastné emócie.
• Objavuje sa pocit hanby, čo je často
reakcia na skutočnosť, že rodič
alebo vychovávateľ im pripomína
prekročenie
hraníc.
Deti
si
uvedomujú
rozdiel
medzi
očakávaniami rodičov a svojím
vlastným správaním. Sú schopné
prejaviť ľútosť a smútok, ba
dokonca sa ku koncu tohto obdobia
snažia napraviť svoje správanie.
• Často je u batoliat badateľný strach.
Je to prirodzená emócia vznikajúca
v okamihu, keď je dieťa schopné
vytvoriť si predstavu o negatívnych
javoch, ktoré sú prepojené so
základnými potrebami. Súvisí s
pocitom neistoty a porozumením
možného
nebezpečenstva
(opustenie a pod.). Kým do jedného
roku sa dojča často obávalo cudzích
ľudí, v dvoch rokoch sa strach z
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•

•

•

druhých ľudí rýchlo stráca, hlavne
ak majú v blízkosti známe osoby.
Medzi siedmym a dvanástym
mesiacom sa objavuje separačná
úzkosť, ktorá sa spája s tým, že
dieťa si uvedomuje svoju vlastnú
existenciu. V priebehu druhého
roka výrazne klesá a v troch rokoch
si dieťa uvedomuje stabilitu vzťahov
a emočné vzťahy druhých ľudí.
Takto dieťa ľudí aj odlišuje –
usmiata teta, zamračený ujo, ujo, čo
má cukríky a pod. Ľudí odlišuje
podľa pohlavia a veku.
Rozvoj sebahodnotenia je spojený s
prežívaním hanby, ale aj hrdosti a
pýchy na svoje schopnosti. Batoľa
môže byť hrdé, že sa mu niečo
podarilo urobiť, ale v období
negativizmu môže byť hrdé na
prekročenie zákazu autority (matky
alebo
vychovávateľa)
a
na
vykonanie zakázanej činnosti, čo mu
dodáva sebaúctu a sebaistotu. S
rozvojom
autonómnosti
a
sebahodnotenia sa u batoliat začína
prejavovať negativizmus. Ide o
nutný proces, počas ktorého si
batoľa formuje svoje vlastné JA,
ujasňuje si sociálne normy a
sociálne žiaduce správanie [33].
Egocentrické myslenie batoliat sa
prejavuje aj v ich emočnom
správaní, keď si myslia, že všetko sa
točí okolo nich. Často sa cítia
zodpovedné za emočné prežívanie
iných ľudí. Negatívny dosah
egocentrického
myslenia
sa
objavuje v prejavoch žiarlivosti, a to
predovšetkým neochotou podeliť sa
s hračkami, knižkami či pozornosťou
matky alebo učiteľky [36]. Práve
spoločné aktivity s inými deťmi

umožňujú
deťom
rozvíjať
prosociálne správanie a súcit, ktoré
zo začiatku prežíva batoľa ako
mierny smútok.
Dieťa si postupne rozširuje okruh blízkych
osôb. Na začiatku je pre dieťa stredobodom
vesmíru jeho matka. Postupné utváranie
vzťahu matky a dieťaťa sa odzrkadľuje na
neskoršom utváraní vzťahov s inými deťmi a
ľuďmi. Kým v dojčenskom období si dieťa a
matka vytvárajú väzbu, v období batoľaťa sa
deti s dobrou a bezpečnou väzbou učia
odpútavať od matky. Podľa Máhlerovej [In:
33] je proces odpútania na začiatku
podmienený
pohybovou
schopnosťou
dieťaťa. Keďže zväčša jedna oblasť vývinu
dozrieva skôr ako druhá, stáva sa, že
pohybovo zdatné dieťa sa môže báť
priveľkej schopnosti vzďaľovať sa od matky
a snaží sa vrátiť v čase a k schopnostiach
späť do predchádzajúcich štádií. Hoci sa to
môže zdať ako regresia (návrat vo vývine), v
podstate ide o opätovné nadviazanie vzťahu
a ubezpečenie sa dieťaťa, že je všetko v
poriadku a ešte stále môže mať výhody
materinskej náruče. S odpútaním sa od
matky sa rozvíjajú u dieťaťa vzťahy s
ostatnými ľuďmi. Dieťa si tak neskôr vytvára
rodinnú identitu. Ide o príslušnosť k
rodičom, širšej rodine a osobám, ktoré sú
pre neho dôležité. Domov je pre dieťa
priestorom, kde sa cíti bezpečne a odkiaľ
podniká výpravu za dobrodružstvom. Tvorí
súčasť jeho rodinnej identity a jednoznačne
pozná svoje veci – pohár, tanierik, hračky. V
tomto období sa môžeme stretnúť s tým, že
dieťa si vytvára vzťah k prechodným
objektom, ktoré má namiesto matky
(plyšová hračka a pod). V dvoch rokoch sa
životný priestor dieťaťa, jeho teritórium,
rozširuje o vonkajšie prostredie – záhrada,
park, obchod, ulica, detské ihrisko [36].
Podľa Máhlerovej [33] medzi 16. až 25.
mesiacom dochádza k nadväzovaniu
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priateľských vzťahov. Dieťa sa chce
osamostatniť, no zároveň je od matky
závislé a cíti sa pripútane. Dieťa si vytvára
dva obrazy matky – dobrej matky, ktorá ho
ochraňuje, kŕmi a stará sa o jeho potreby, a
zlej matky, ktorá mu zakazuje niektoré
aktivity a trestá za správanie. Dokonca aj
matka prežíva toto obdobie ambivalentne.
Na jednej strane si uvedomuje, že sa dieťa
od nej vzďaľuje, čo môže byť pre ňu
bolestné, no na druhej strane si uvedomuje
potrebu tohto odpútavania a je na pokroky
svojho dieťaťa hrdá. Po 25. mesiaci
dochádza u dieťaťa k porozumeniu a dokáže
zlúčiť oba obrazy matky (dobrej aj zlej) do
jedného celku [33]. V troch rokoch dieťa
dobre zvláda primerane dlhé odlúčenie od
matky. Pokiaľ bola raná väzba matky a
dieťaťa bezpečná (istá), krátkodobé
odlúčenie dieťaťa od matky nezvyšuje
stresovú reakciu u dieťaťa a nedochádza u
neho k vyplavovaniu hormónu kortizolu
[13]. Naopak, pokiaľ bola väzba s matkou
neistá alebo vyhýbavá, aj krátkodobé
odlúčenie môže spôsobiť stresovú reakciu, u
dieťaťa sa zvyšuje pulz, stúpa teplota tela a
zvyšuje
sa
vyplavovanie
stresových
hormónov. Dieťa, ktoré je v strese sa
nedokáže sústrediť na výchovno-vzdelávacie
aktivity, na hru s kamarátmi a ani na
rozhovor. Deti preto najlepšie prosperujú a
rozvíjajú sa v pokojnom a primeranom
prostredí s osobou, ktorú majú radi a ktorá
má ich.
Zhrnutie
Každý rodič chce mať dokonalé dieťa.
Každý vychovávateľ a učiteľ chce
vychovávať, vyučovať dokonalé deti. Realita
je taká, že každé dieťa sa vyvíja inak a má
svoje dobré a slabšie chvíľky, keď sú na
neho rodičia viac alebo menej hrdí. No nie
všetky deti začínajú na rovnakej štartovacej
čiare. Niektoré sa nerozbehnú dopredu, ale

utekajú krížom krážom. No pri dobrom
vedení všetky deti dospejú do cieľa. Záleží
na rodičovi a vychovávateľovi, čo deti na
svojej ceste zažijú a ako príjemná tá cesta
bude. Rodičia a vychovávatelia majú zámer
doviesť dieťa do cieľa čo najrýchlejšie a
optimálne ako prvé. Deti sa zameriavajú
viac na samotnú cestu ako na cieľ.
Neexistujú univerzálne rady, ako byť
dobrým rodičom alebo vychovávateľom,
pretože každé dieťa vyžaduje iný prístup
vedenia.
Všetky
odporúčania
treba
prispôsobiť
možnostiam
a
limitom
konkrétneho dieťaťa. Viac ako rozvíjanie
inteligencie a poznania je dôležité zamerať
sa na emočnú reguláciu, na schopnosť
vytvárať si priateľstvá s inými deťmi a na
radosť z pohybu. Buďte mu dobrým vzorom.
To, ako viete odhaliť, reagovať a vysvetliť,
ako regulovať emócie, má zásadný vplyv na
emočný život dieťaťa [19]. Dieťa potrebuje,
aby ste mu ako rodič alebo vychovávateľ
poskytli jednoznačné hranice, ktoré
upravujú jeho správanie, aby ste boli
nároční, ale zároveň aj milujúci. Potrebuje,
aby ste vy sami vedeli ovládať svoje emócie
a pristupovali k dieťaťu pokojne, aby ste
vedeli dieťaťu povedať, aké emócie prežíva
a aby ste jeho emócie brali vážne. Dieťa
lepšie reaguje na odmenu ako na trest a
najlepšie reaguje na samotný dôsledok
svojho správania, ktorý logicky vyplýva z
jeho činnosti [8]. Dieťa túži rásť a zlepšovať
sa, dovoľte mu sa zlepšovať a motivujte ho
tým, že mu budete ukazovať, ako sa
zlepšuje, ako je neustále schopnejšie a
kompetentnejšie.
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3 RANÝ VEK A UTVÁRANIE RODOVEJ IDENTITY
Róbert Osaďan
Problematika rodovosti a sexuality a
najmä ich vývinu predstavuje dosiaľ málo
preskúmanú oblasť. Obvykle poznáme
konečný efekt pôsobenia viacerých
faktorov, pričom ešte aj tieto faktory sú pre
nás často veľkou neznámou. Všeobecné
odvolávanie sa len na genetické alebo
kultúrne faktory už dnes neposkytuje
dostatočné odpovede a vedcov zaujíma, ako
prebieha vývin rodovej a sexuálnej identity.
Ako kritický sa v tomto období javí raný vek,
keďže naša sexuálna identita sa vytvára
práve v tomto období. Ako uvádzajú
odborníci, na vytvorenie sexuálnej identity
je pravdepodobne rozhodujúci vek do 18
mesiacov [55]. Sexuálna a rodová identita
sú niekedy nesprávne zamieňané, k čomu
napomáha aj ich blízka súvislosť. Zatiaľ čo
sexuálna identita označuje biologické
pohlavie, s ktorým sa daný jedinec
stotožňuje, rodová identita predstavuje tzv.
vonkajšiu stránku sexuálnej identity, teda
ako sa v spoločnosti prezentuje chlapec,
dievča alebo muž či žena. Práve
diferenciácia v prejavoch správania jedincov
v závislosti od pohlavia fascinuje vedcov aj
laickú
verejnosť.
Tieto
sú
často
pozorovateľné už v ranom veku.
Medzi základné a najznámejšie výskumy,
zaoberajúce sa problematikou rodových
rozdielov v emocionálnych prejavoch detí
patrí práca Maccoby a Jacklin z roku 1974, v
ktorej skúmali rodové rozdiely v dvoch
typoch emocionálnych prejavoch: reakcie
frustrácie (výbuchy negatívnych emócií, ako
je hnev alebo plač v reakcii na frustrujúce
situácie) a strach. Zistili pritom, že chlapci a
dievčatá si boli podobní vo svojich
frustračných reakciách, ale negatívne
emocionálne výbuchy dievčat sa zmenšili s

vekom viac ako u chlapcov. Výsledkom bolo,
že už batoľatá (18-mesačné) chlapci
vykazovali väčšie frustračné reakcie ako
dievčatá [38]. Aj nasledovné výskumy
potvrdili, že už dojčatá vykazujú rozdiely v
temperamente v závislosti od pohlavia
dieťaťa. Tieto potvrdili, že sú to najmä
dievčatá, ktoré vykazujú vyššiu mieru
strachu, keď sú konfrontované s novými
stimulmi. Chlapci zas vykazujú vyššiu úroveň
motorickej aktivity [11], [17]. Tzv. lepšie
čítanie neverbálnych prejavov je obvykle
prisudzované ženám a výskumy potvrdzujú,
že dievčatá skutočne vykazujú lepšie
rozlišovanie emocionálnych výrazov než
chlapci. Už vo veku 2,5 mesiaca dievčatá
vykazujú viac výrazov radosti z prítomnosti
matky ako chlapci [13]. Doterajšie výskumy
raného veku potvrdzujú, že dievčatá
nielenže vykazujú dlhší očný kontakt s
experimentátorom [27], ale už vo veku 3 až
4 mesiacov sú viac znepokojené materskou
"vážnou tvárou" alebo dlhšími intervalmi
odvracania pohľadu na rozdiel od chlapcov
[39]. Zaujímavé je, že dievčatá vykazujú už
krátko po narodení silnejšie vizuálne
preferencie pre bábiku (t. j. objekt s
ľudskými vlastnosťami). Chlapci zas už v
prvom roku narodenia vykazujú viac
vizuálnych preferencií pre lopty, vozidlá a
skupinu figúrok ako pre osamelé postavy
[2].
Zvyšujúce sa dôkazy poukazujú na to, že
rozdiely v temperamente detí sú
ovplyvňované genetickými a hormonálnymi
faktormi. Väčšia pozornosť na tváre bola
spojená
s
nižšími
prenatálnymi
koncentráciami testosterónu nameranými v
plodovej vode [36]. V prospech genetickohormonálnych faktorov pri preferencii
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hračiek patrí aj zistenie, že napr. dievčatá s
vrodenou
adrenálnou
hyperpláziou
vykazujú preferenciu pre chlapčenské
hračky, ako sú napr. nákladné vozidlá [43].
Vplyv rodičov
Aj keď sa všeobecne predpokladá, že
vnímanie dospelých a rodové stereotypy
ovplyvňujú správanie opatrovateľa voči
chlapcom a dievčatám nezávisle od
charakteristík dieťaťa, takéto rozdiely neboli
jednoznačne preukázané. Treba však
zdôrazniť, že doterajšie výskumy o
diferencovanom zaobchádzaní s chlapcami
a
dievčatami
zo
strany
rodičov
pochádzajúcich z veľkej časti zo západných
spoločností. Tieto prinášajú rozporuplné
výsledky. V každom prípade dôležitým
faktorom formovania rodovej identity je aj
výchova, a to paradoxne často ešte pred
narodením dieťaťa. Mnohí rodičia po zistení
biologického pohlavia dieťaťa majú
tendenciu
zabezpečiť
novorodencovi
prostredie v súlade s ich presvedčením o
rodovo vhodnom prostredí. Patrí sem nákup
rodovo špecifického oblečenia, hračiek a
detských potrieb špecifických pre pohlavie,
čím priradia pohlavnú identitu dieťaťu,
ktoré sa ešte nenarodilo. Výskumy zistili, že
prítomnosť rodičov už v ranom veku
ovplyvňuje rodovo špecifické prejavy detí.
Diferencovaný prístup rodičov sa prejavuje
následne pri formovaní vlastností detí, ktoré
neskôr
považujeme
za
prirodzené.
Výsledkom je napokon, že pokiaľ v období
okolo jedného roku deti nevykazovali žiadne
systematické odlišnosti, neskôr pod
vplyvom rozdielnych rodičovských reakcií si
chlapci počínali asertívnejšie a dievčatá viac
rozprávali [46].
Napríklad rodové rozdiely v preferencii
hračiek boli zistené už u 12 až 14 mesačných
dojčiat v podmienkach, keď sa dojča hrá so
sebou samým, ale za prítomnosti rodičov

[32]. Dospelí jedinci môžu iniciovať a
odmeniť stereotypnú hru, ale rozsah ich
vplyvu je ťažké určiť. Deti sa tak už v ranom
veku naučia, že na základnej úrovni sú muži
a ženy rozdielni a majú odlišnú
zodpovednosť vo vnútri a mimo domova.
Chápu, že pohlavie je spojené s celým
súborom fyzických a behaviorálnych
charakteristík a využívajú tento rámec na
komunikáciu s ostatnými. Do veku 2 rokov
väčšina detí vykazuje povedomie o svojom
pohlaví, uprednostňuje rodovo stereotypné
hračky a má tendenciu napodobňovať
stereotypné rodové správanie známych
aktivít [10]. Predškoláci, ktorí sa prejavujú
rodovo stereotypným správaním, odmietajú
tých,
ktorí
sa
prejavujú
rodovo
nestereotypne [14]. Ukázalo sa totiž , že to
je prítomnosť rovesníkov, ktorá ovplyvňuje
rodovo charakteristickú hru starších detí;
napríklad 3 a 4 ročné deti sa hrali viac v
súlade s rovesníkmi, ako keď boli samy [48].
Tieto zistenia naznačujú, že kľúčové
vývinové systémy sú veľmi citlivé na
sociokultúrne faktory, ktoré predstavujú
zložitý systém premenných. Tie treba
rozdeliť a analyzovať z hľadiska jednotlivých
komponentov. Výborne to vystihuje teória
zaujatých interakcií podľa, ktorej sa deti
narodia s určitým vývojovým dedičstvom,
rodinnou
genetikou
a
vplyvom
maternicového prostredia, ktoré prinášajú
tendenciu k určitému vyjadreniu sexuálnych
a rodových vzorov [16]. Sociálne,
psychologické a biologické faktory, vrátane
genetických a environmentálnych faktorov,
interaktívne ovplyvňujú správanie jedinca už
v detskom veku a utváranie jeho rodovej
identity.
Pohlavné rozdiely existujú na viacerých
úrovniach organizácie mozgu a existujú
dôkazy neuroanatomických rozdielov medzi
rodovo typickou a rodovo netypickou
osobou.
Predchádzajúce
paradigmy
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zdôrazňujúce rolu prírody a výchovy pri
spôsobovaní rodových rozdielov v detskom
veku sa dnes chápu ako príliš
zjednodušujúce a boli nahradené modelmi,
ktoré ukazujú biologické a environmentálne
faktory ovplyvňujúce sa obojsmerne počas
kritických období v procesoch neurovývinu,
ktoré sú niekedy modifikovateľné a niekedy
fixné.
Väčšina výskumníkov súhlasí s tým, že
socializácia rodových rolí začína v čase
narodenia dieťaťa [7], [28], [30]. Už krátko
po narodení chlapci a dievčatá vyvolávajú
špecifické reakcie rodičov a okolia: chlapci
sú považovaní za silnejších, zatiaľ čo
dievčatá majú tendenciu byť považované za
jemnejšie [29]. S dieťaťom sa zaobchádza
rozdielne, najmä v prípade správania
rezonujúceho rodové stereotypy, pričom
rodičia často podporujú rodovo predpísané
aktivity. Tradičné rodové správanie je
posilnené inklúziou a chválou, zatiaľ čo
"neprijateľné"
rodové
správanie
je
stigmatizované [22].
Doterajšie výskumy tak naznačujú výrazný
vplyv rodičovského správania vrátane
očakávaní ako výrazného determinantu
rozdielnych prejavov správania sa detí už v
ranom veku. Odlišný prístup rodičov k
deťom potvrdzuje aj známa, dnes už
klasická štúdia, kde šesťmesačné dieťa bolo
oblečené najprv ako chlapec a potom ako
dievča. Výsledkom bolo, že na „dievča“ sa
dospelí usmievali a ponúkali jej bábiku na
hranie, jej plač hodnotili ako jemný a
celkovo im „dievčatko“ pripadalo sladké.
„Chlapcovi“ zas ponúkali vláčik a ďalšie
chlapčenské hračky [58]. Rodičia obvykle po
narodení diferencujú svoje správanie podľa
pohlavia dieťaťa
a demonštrujú aj
očakávania, ktoré sú v súlade so
spoločenskými presvedčeniami o rodových
rolách. Pohlavie dieťaťa tak prispieva k
diferenciácii reakcií rodičov na dieťa, v

dôsledku čoho sa rodičia
môžu stať
vplyvným činiteľom v procese vývinu
samotného dieťaťa [4].
Rozdiely
rodičovských
postojov
a
očakávania týkajúce sa synov a dcér sú
zjavné bezprostredne po narodení. Podľa
jednej štúdie boli rodičia požiadaní, aby
ohodnotili a opísali svojich novorodencov
krátko po narodení. Ako sa ukázalo,
primárnym zdrojom informácií o dieťati
bolo jeho pohlavie [47]. Hoci sa deti nelíšili
na základe akýchkoľvek objektívnych
ukazovateľov, dievčatá boli hodnotené ako
mäkšie, jemnejšie, s krajšími črtami ako
chlapci. Ďalšie štúdie odhalili, že rodičia
zaobchádzali s chlapcami a dievčatkami
odlišne. Napríklad chlapcov sa dotýkali
častejšie a zaobchádzali s nimi viac hrubšie
už pred tretím mesiacom, dievčat sa
dotýkali častejšie vo veku po 6 mesiacoch
[35].
Dievčatá sú tiež verbálne stimulované viac
ako chlapci. Fagot zistil, že rodičia reagovali
pozitívnejšie na dievčatá ako na chlapcov,
keď sa batoľa hralo s bábikou, a kritickejšie
na dievčatá ako na chlapcov, keď sa batoľa
venovalo veľkej motorickej aktivite [19]. Nie
je vylúčené, že aj v dôsledku odlišného
rodičovského správania mužské a ženské
batoľatá vykazujú zreteľné rozdiely v
správaní a spôsobe hrania. Napríklad
preferencie hračiek sa už u batoliat obvykle
zhodujú s dospelými stereotypmi [20].
Realizované výskumy dokazujú rozdiely
medzi pohlavím práve v detskom záujme o
hračky alebo o 2D zobrazenia hračiek;
pričom dievčatá vo veku od 3 do 8 mesiacov
vykazovali viac vizuálny záujem o bábiku než
o kamión, kým chlapci sa viac fixovali na
nákladný automobil ako dievčatá [2]. Štúdie
taktiež naznačujú, že zdanlivo malé
pohlavné rozdiely v schopnostiach chlapcov
a dievčat pozorované v detstve sa môžu
prejaviť
pri
odlišných
hrových
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preferenciách.
Napríklad
dievčatá
vykazovali výhodu v porovnaní s chlapcami
v jemných motorických zručnostiach [53] a
metaanalýza 46 štúdií o ranom veku ukázala
a potvrdila vyššie úrovne motorickej aktivity
u chlapcov [11].
Schopnosti, ktoré sú zjavné u typických
chlapcov, môžu podporiť aktívne štýly hry a
byť spojené s ich záujmom o objekty, ktoré
umožňujú pohyb v priestore, ako napríklad
lopty a hračky s kolesami. Rodové rozdiely v
záujme o určitý typ hračiek boli indikované
vizuálnym správaním dojčiat mladších ako
12 mesiacov v laboratórnom prostredí, ale
menej často boli preukázané, keď sa veľmi
malé deti mali hrať v nezávislej voľnej hre
[2]. Metaanalýza štúdií, ktoré skúmajú
diferenciálnu socializáciu chlapcov a
dievčat, našla dôkazy o rodičovskej podpore
detských rodovo orientovaných aktivít, ale
autori varujú, že takáto podpora môže byť
poskytnutá v reakcii na už existujúce
preferencie detí, čo si vyžaduje ďalšie
skúmanie [37].
Stále však nie je zrejmé, kedy a za akých
podmienok sa po prvý raz objavia rozdiely
medzi pohlaviami. Zaujímavý výskum bol
realizovaný vo Veľkej Británii, kde zisťovali
preferencie hračiek u chlapcov a dievčat
zapojených do samostatnej hry v troch
vekových skupinách: 9 až 17 mesiacov, keď
deti môžu prvýkrát preukázať preferencie
hračiek v samostatnej hre; 18 až 23
mesiacov, keď dôjde ku kritickému pokroku
v rodových vedomostiach a 24 až 32
mesiacov, keď sa vedomosti viac etablujú.
Stereotypné preferencie hračiek boli zistené
u chlapcov a dievčat v každej vekovej
skupine, čo dokazuje, že rozdiely medzi
pohlaviami v preferencii hračiek sa objavujú
na začiatku vývoja. Aj chlapci preukázali
trend rastúcej preferencie s vekom pre
stereotyp hračiek pre chlapcov.

Vysvetlenia pozorovaných rozdielov medzi
pohlaviami v preferenciách hračiek u detí sa
zameriavajú na biologické, sociálne a
kognitívne faktory. Biologické vysvetlenia sú
podporené dôkazom, že preferencie detí
pre hračky s typizované pohlavím sa líšia v
závislosti od stupňa expozície prenatálnym
a skorým postnatálnym androgénom [32],
[49]. Zistenia rozdielov medzi pohlaviami v
preferovaní hračiek inými primátmi
naznačujú, že sa môžu vyskytovať relatívne
nezávisle od sociálnych a kognitívnych
prostriedkov [3], [25]. Ak by teda biologické
faktory predstavovali hlavný determinant
preferencie výberu hier a hračiek, rozdiely
medzi pohlaviami by mali nastať skoro v
detstve, pretože skorá expozícia androgénu
spôsobuje trvalé zmeny v mozgu [1], [26].
Zistené rozdiely medzi chlapcami a
dievčatami vo výbere hračiek pred vekom, v
ktorom sa zvyčajne prejavuje rodová
identita, hovoria v prospech biologických
vysvetlení preferencie hračiek u detí.
Utváranie rodovej identity a jej porucha
Väčšina teórií rodovej identity stojí na
koncepte príroda verzus kultúra. Vo svetle
najnovších poznatkoch sa zdá, že ide o
prekonané
koncepty,
pričom
je
najpravdepodobnejšie, že vrodené ako aj
získané aspekty ľudskej skúsenosti sú
neoddeliteľne zapojené do rozvoja rodovej
identity. Vytváranie rodovej identity je
komplexný proces, ktorý sa však nemusí
vždy realizovať v súlade s klasickými
spoločenskými očakávaniami. Teórie, ktoré
zdôrazňujú dôležitosť socializácie v oblasti
rodového
rozvoja,
zahŕňajú:
a)
psychoanalytické teórie, ktoré kladú dôraz
na skúsenosti a identifikáciu v ranom veku s
rodičmi; b) teórie učenia, ktoré zdôrazňujú
úlohu
posilňovania,
trestania,
napodobňovania a modelovania v rodovom
vývoji; c) sociálny konštruktivizmus, ktorý
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kladie dôraz na sociálnu konštrukciu pohlaví
na pozadí času, miesta a spoločenských
skúseností ľudí a d) kognitívne teórie, ktoré
sa zameriavajú na poznatky detí o rodovom
správaní a správaní súvisiacich s pohlavím
[8].
Kľúčovou sa ukazuje otázka, keď začínajú
deti rozpoznávať, že existujú dva typy ľudí –
muži a ženy. Dojčatá vo veku od troch do
štyroch
mesiacov
rozlišujú
medzi
kategóriami ženských a mužských tvárí [45].
Asi v šiestich mesiacoch dieťa môže
rozlišovať tváre a hlasy podľa pohlavia,
zvyknúť si na tváre oboch pohlaví a vytvárať
si spojenia medzi tvárami a hlasmi [18],
[59]. Do desiatich mesiacov si deti dokážu
vytvoriť stereotypné vzťahy medzi ženskými
a mužskými objektmi podľa typu pohlavia
(napr. šatka, kladivo), čo naznačuje, že majú
schopnosť vytvárať primitívne stereotypy
[34]. Z dôvodu ťažkostí spojených s
testovaním dojčiat je náročné určiť, kedy
deti najprv rozpoznajú svoje vlastné alebo
iné pohlavie. Zistilo sa však, že už 24 a 30
mesačné deti poznali rodové skupiny, ku
ktorým patria ony aj ostatní [51]. Podobne
väčšina detí vo veku 24 a 28 mesiacov
vyberá správny obrázok ako odpoveď na
rodové
označenia,
ktoré
poskytol
experimentátor[10]. Zaujímavé výsledky
priniesla štúdia, ktorá skúmala prirodzene
sa vyskytujúce prípady rodových označení
(napr. dievča, chlapec, žena, muž, dáma,
chlap) ako ukazovatele znalostí rodových
kategórií a posúdila, či nástup používania
týchto pojmov súvisí s detskou pozorovanou
voľnou hrou s hračkami. Informácie o
rodových označeniach boli získané z
preskúmania dvojtýždňových rodičovských
denníkov reči detí od veku 10 mesiacov.
Následne analyzovali videozáznamy detí v
17 mesiacoch a 21 mesiacoch počas hry s
množinou hračiek, ktoré sa líšili od vysokej
po neutrálnu rodovú typizáciu. Výsledky

ukázali, že 25% detí používalo rodové
označovanie v 17. mesiaci a 68% v 21.
mesiaci. Dievčatá označovali v 18
mesiacoch, o mesiac skôr ako chlapci [61].
Tieto štúdie naznačujú, že väčšina detí
rozvíja schopnosť označovať rodové skupiny
a používať rodové označenia vo svojich
prejavoch medzi 18 a 24 mesiacmi.
Výskumy tak dokazujú, že znalosť
základných informácií o rodovej príslušnosti
súvisí s rastúcou hrou so silne
stereotypnými hračky. Tieto zistenia sú v
súlade s výskumom, ktorý naznačuje, že deti
rozvíjajú povedomie o sebe približne počas
18 mesiacov a potom sa začnú aktívne
zapájať do informácií o tom, čo to znamená
a ako by sa mali správať [5].
Pochopiteľne,
je
náročné
posúdiť
postupnosť a načasovanie schopnosti
kategorizovať rod u seba a iných, keď
meranie závisí od vývoja jazyka dieťaťa.
Dôkazy o základnom sebapoznaní sa
prejavujú koncom druhého roka a
produktívne slovníky chlapcov a dievčat
obsahujú viac svojpohlavných typov ako
inopohlavných typov slov vo veku 24
mesiacov [6], [51]. Tieto zistenia naznačujú
neskoršiu časť druhého roka ako obdobie
kritického pokroku v oblasti rodových
poznatkov a začiatok tretieho roka ako
obdobie, v ktorom sa tieto poznatky ďalej
rozvíjajú. Najskôr deti poukazujú na
pochopenie v rozdieloch medzi pohlaviami
súvisiace s vlastníctvom dospelých (napr.
košeľa a kravata), fyzický vzhľad, role,
hračky a aktivity a rozpoznávajú niektoré
abstraktné asociácie s pohlavím (napr.
tvrdosť ako muž, mäkkosť ako žena) [54]. S
rastom detí sa rozširuje ich rozsah
stereotypov
o
športe,
povolaniach,
školských úlohách a rolách dospelých a
povaha asociácií sa stáva sofistikovanejšou
[50].
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Pre veľkú väčšinu ľudí je rodová identita
stanovená
v
období
batoľaťa,
je
konzistentná s biologickým pohlavím a
zostáva pevná. To platí pre mnohé deti s
nezhodou pohlavia v hračkách, hre a
preferenciách kamarátov. Niektoré deti však
prejavujú nielen rodový nesúlad, ale aj
nepohodlie,
resp.
nespokojnosť
s
biologickým pohlavím, čo je základný prvok
poruchy pohlavnej identity (GID, Gender
Identity Disorder), ktorý je koncipovaný v
Diagnostickom a štatistickom manuále
duševných porúch. V prípade detí sa hovorí
o diagnóze GIDC (Gender Identity Disorder
of Childhood). Mnohí odborníci ju považujú
za kontroverznú – ako príspevok k rodovým
stereotypom a konfliktom komplexných
záležitostí rodovej identity, emočného
utrpenia a sociálnej nezhody [33].
Pomerne často sa stretávajú odborníci s
otázkami rodičov, ako postupovať, ak ich
dieťa preferuje rodovo netypické hračky
alebo hry, resp. či možno rozoznať u dieťaťa
poruchu rodovej identity. Práve sem
smerujú obavy časti rodičov, či napr. hry,
ktoré sú charakteristické pre dievčatá,
nemôžu naznačovať neskoršiu poruchu
rodovej identity, resp. či nie sú
ukazovateľom budúcej homosexuality alebo
transsexuality jedinca. Najdôležitejším
spôsobom, ako môže rodič viesť dieťa cez
túto skúsenosť, je vždy pamätať na to, že
rodičia majú malú kontrolu nad rodovou
identitou svojich detí, ale majú obrovský
vplyv na rodové zdravie ich dieťaťa. Osoba,
u ktorej sa vyskytuje porucha rodovej
identity, obvykle verbálne prezentuje, že sa
necíti
synchronizované
s
pohlavím
uvedeným v rodnom liste.26

Treba zdôrazniť, že takmer všetky deti, raz
za čas, robia niečo, čo je mimo rámca
zodpovedajúceho ich rodu. Chlapec tak
môže prejaviť záujem o maľovanie sa, alebo
dcéra môže prejaviť záujem opravovať auto
so svojím otcom. Väčšina chlapcov a dievčat
vykazuje určitú variabilitu správania sa v
rodových rolách. Niektoré deti však
preukazujú preferencie hračiek, hier a
rovesníkov, ktoré sú typické pre opačné
pohlavie. V minulosti boli označované za
rodovo atypické, rodový variant alebo aj za
rodovú poruchu. Treba tu však dôsledne
odlišovať dieťa, ktoré vytrvalo prekračuje
rodové línie v aktivitách (príp. i v neskoršom
období) v závislosti od vyhlásení o tom, aké
je ich pohlavie. Samozrejme, môže ísť len o
prechodné obdobie, ale ak tieto javy
pretrvávajú a dieťa sa naďalej vyjadruje
rodovo nezhodnými spôsobmi, je oveľa
pravdepodobnejšie, že v dohľadnej
budúcnosti nevyrastie z rodového nesúladu.
Pre rodičov potom nastáva náročné
obdobie, keď treba rešpektovať daný stav a
nerobiť
unáhlené
závery,
prípadne
diagnostiku. Tá rozhodne patrí do
kompetencie odborníkov, ktorí sa obvykle
zhodujú, že uvedené symptómy predstavujú
v rámci diagnostiky len pomocné kritérium.
Porucha pohlavnej identity v detstve sa totiž
začína až okolo štvrtého roku života, v
polovici
prípadov
sa
vyvinie
na
homosexualitu, menej často vedie ku
transsexualizmu, po puberte dokonca môže
aj vymiznúť. Týka sa pritom chlapcov aj
dievčat. „Bolo by predčasné sa domnievať,
že tento vývoj ukazuje vždy alebo prevažne
na budúcu homosexualitu. Približne tretina
takýchto dievčat je v budúcnosti lesbicky

26

Greenova práca širšie – boli kritizované mnohými
odborníkmi, ktorí odmietajú používať v súvislosti s
pojmami, ako pohlavie, sexualita a rod termín
"porucha".

Priekopníkom v oblasti tejto problematiky bol
americký vedec Richard Green, ktorý ovplyvnil vývoj
pojmu "porucha pohlavnej identity", kde opísal stres a
zmätok ohľadom rodu a pohlavia, aj keď termín – a
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orientovaná, u polovice takýchto chlapcov
možno predpokladať budúcu homosexuálnu
preferenciu. Na druhej strane treba
zdôrazniť, že existuje mnoho lesbických žien
a homosexuálnych mužov s celkom
typickým
vývinom
pohlavnej/rodovej
identity počas detstva [56].
Počiatočné teórie rodovo nekonformnej
identifikácie hľadali vysvetlenie v kontexte
intrapsychického konfliktu. Napríklad podľa
Stollerovej teórie blaženej symbiózy je
rodová
nekonformná
identifikácia
výsledkom prítomnosti bisexuálnej matky,
neprítomného otca a následnej symbiózy
medzi matkou a synom. Greenova teória
posilnenia zas vychádza z názoru, že
ženskosť u chlapcov bola posilnená členmi
rodiny a súčasne odmietaná rovesníkmi, čo
napokon podnietilo chlapcovo želanie stať
sa dievčaťom.
Niektoré súčasné psychologické teórie
naznačujú, že tak temperament dieťaťa, ako
aj problematické rodinné prostredie,
zodpovedajú rodovej nekonformite detí.
Zucker a Bradley predpokladali, že deti,
ktoré nie sú v súlade so svojím pohlavím, sú
sústavne úzkostlivé a citlivé na rodičovskú
dynamiku, čo môže zahŕňať manželský
nesúlad, konflikt o záležitostiach mužskosti
a ženskosti [63]. Meyer-Bahlburg sa
domnieval, že vývinové cesty k rodovej
nekonformite chlapca pravdepodobne
zahŕňajú rôzne psychosociálne riziká: a)
silné rodinné pripútanie sa k ženám, ktoré
podporujú jeho účasť na ženských
činnostiach a odrádzajú "hrubé" hry; b)
zanedbateľné spojenie s otcami, ktorí sa
môžu vyhýbať dieťaťu pre jeho zženštilé
správanie; a c) chlapci z rodového hľadiska
sa vyhýbajú ostatným chlapcom a preferujú
spoločnosť dievčat, čo má za následok
nácvik typického ženského správania a
nedostatok prostredia, v ktorom sa
podporujú rodové roly mužov [41].

Podľa biologických teórií je zas porucha
rodovej identity výsledkom „abnormálnej
diferenciácie mozgu s následným vývojom
pohlavia“,
ktorý
sa
vyskytuje
v
predurčených líniách a v rozpore s
priradenou rodovou úlohou [44]. Príčiny
rodového nesúladu môžu zahŕňať biologické
faktory. Genetickí muži s rodovým
nesúladom majú tendenciu sa neskoršie
narodiť, obvykle majú viac mužských
súrodencov a nižšiu pôrodnú hmotnosť, čo
naznačuje vplyv prenatálneho pôsobenia. V
prospech biologických teórií hovoria aj tri
hlavné cesty k atypickému rozvoju rodovej
identity. Prvá cesta zahŕňa prenatálne
hormonálne vplyvy, ilustrované štúdiami,
ktoré ukazujú zvýšený výskyt ľavorukosti u
transsexuálov a meranie prstového pomeru
transsexuálnych mužov podobajúcich sa
biologickým ženám [24], [31]. Druhá cesta
ukazuje na anatomické rozdiely v mozgu.
Tieto zistenia podporujú aj posmrtné
prehliadky mozgu transsexuálov, ktoré
ukazujú typicky ženskú veľkosť časti
centrálneho rozdelenia oblasti mozgu
mimoriadne dôležitej v sexuálnom správaní
[60]. Treťou cestou k rozvoju atypickej
rodovej identity je genetický vplyv. Táto
línia výskumu je podporovaná štúdiami,
ktoré poukazujú na dedičnosť poruchy
rodovej identity medzi dvojčatami, s
najvyššou
mierou
zhodnosti
medzi
jednovaječnými dvojčatami a menšou, ale
stále silnou zhodou medzi bratskými
dvojčatami [16]. Treba však uviesť, že
väčšina štúdií potvrdzujúcich biologický
pôvod rodovej identity nie je definitívna,
pretože je obmedzená metodologickými
nedostatkami a nedostatočnou replikáciou
nezávislými výskumnými inštitúciami [42].
Uvedený autor zároveň pripúšťa, že otázka
utvárania rodovej identity je komplikovaná
aj nedostatkom definitívnych teórií o
rodovom
vývine,
pričom
nemožno
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jednoznačne zadefinovať, či rodová
nekonformná
identita
predstavuje
patologický jav. Prvoradé je však zásadné
pochopenie rodovej identity vo svojom
vývojovom a kultúrnom kontexte, keďže
rozhodovanie o tom, čo je rodovo vhodné,
závisí nielen od geografickej polohy
jednotlivca, ale aj od historického kontextu.
Napr. muži na materskej dovolenke by boli
považovaní pred 50 rokmi minimálne za
výstredných a podobne by na tom boli ženy,
ktoré by pred 80 rokmi odmietali nosiť
sukne a snažili sa o profesijnú kariéru.
Všeobecne je naša spoločnosť naviac
netolerantná voči deťom, ktoré sa
nezhodujú
s
"typickými"
rodovými
kategóriami. Chlapci, na ktorých je vyvíjaný
spoločensky silnejší tlak, sú obzvlášť
zraniteľní voči kolektívnemu pohŕdaniu
spoločnosti, keď ich rodové správanie
nezodpovedá spoločenským normám [57].
Štúdie potvrdzujú, že detské správanie,
ktoré nie je v súlade s pohlavím, výrazne
vyvoláva negatívne reakcie od rovesníkov
[62].
Psychiatria
má
najdlhšiu
históriu
patologizácie ľudskej rozmanitosti vrátane
rasy, etnickej príslušnosti a sexuálnej
orientácie [33]. Preto treba byť nielen dobre
informovaný, ale aj obzvlášť uvážlivý pri
rozhodovaní o
živote detí, ktoré
nedodržiavajú rodové normy, ktoré v
súčasnosti naša spoločnosť prijíma. Tento
postoj je nevyhnutný pri akomkoľvek
posudzovaní a hodnotení, pričom treba brať
do úvahy aj vnútorné prežívanie detí,
ktorých rodová identita nezodpovedá ich
fyzickému
telu
a
sú
vystavené
spoločenskému tlaku.
Zhrnutie
Súčasný stav poznania nám neposkytuje
empiricky opodstatnenú podrobnú teóriu o
mechanizmoch a procesoch vývinu rodovej

identity, v dôsledku čoho nemožno
identifikovať a formulovať jednoznačné
vedecké vyjadrenia o determinantoch
rodovo nekonformnej identity. Samotná
tvorba rodovej identity predstavuje
integračný proces, ktorý zahŕňa komplex
biologického a psychologického procesu,
pričom ten je jedinečný pre každú osobu.
Súčasťou tohto procesu sú rôzne
„genetické, hormonálne a environmentálne
faktory pôsobiace samostatne alebo v
kombinácii navzájom“ [42]. Jednotlivec sa
obvykle identifikuje ako člen jednej z tých
skupín (chlapcov alebo dievčat, mužov
alebo žien), s ktorými sa cíti viac "podobný"
a menej "odlišný". Pre väčšinu populácie sú
tieto faktory zvyčajne v zhode s anatómiou
a kultúrnou konštrukciou pohlavia. Ak však
nie sú, myseľ zvyčajne vládne, aj keď je v
rozpore so spoločenskými očakávaniami.
Z uvedeného vyplýva, že raný vek je
rozhodujúci pre vytváranie sexuálnej a
rodovej identity. Výskumy naznačujú, že
radikálni
zástancovia
kultúrneho
determinizmu, odmietajúci spolupôsobenie
genetických a hormonálnych faktorov pri
utváraní rodovej identity ako vonkajšieho
prejavu
sexuálnej
identity,
správne
poukazujú na silný sociálny vplyv a
ostrakizovanie ľudí s nekonformnými
rodovými prejavmi. Avšak vedecký prínos
kultúrneho determinizmu obvykle zotrváva
na poli kultúrneho relativizmu, resp.
komparácie. Ich prínos tak spočíva
predovšetkým v snahe poukázať na
pluralitné chápanie prejavov rodovej
identity.
Akékoľvek
snahy
umelo
ovplyvňovať utváranie rodovej identity
jedincov v súlade s predstavami konkrétnej
spoločnosti sú vopred odsúdené na zánik.
Taktiež neexistuje, resp. nevieme o
možnosti, ako by sa mohlo predchádzať
vzniku rodovej dysfórie. Súčasné poznatky
totiž naznačujú vplyv viacerých faktorov a
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ich spolupôsobenia pri utváraní rodovej
identity, ale ich vzájomný pomer počas
spolupôsobenia ostáva dosiaľ nevyjasnenou
otázkou, na ktorú vedci dosiaľ nenašli
jednoznačnú odpoveď.
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4 HODNOTY A HODNOTOVÁ ORIENTÁCIA RODIČOV A
VYCHOVÁVATEĽOV DIEŤAŤA RANÉHO VEKU
Ivan Čavojský
Spolu s ľudskými potrebami, postojmi,
normami a záujmami sú aj hodnoty a
hodnotová
orientácia
rodičov
a
vychovávateľov
detí
základnými
pedagogickými
kategóriami,
ktoré
ovplyvňujú spôsob správania sa jedinca,
vrátane jeho nezávislého konania a
rozhodovania.
Tieto
mu
umožňujú
individuálne prispôsobenie sa sociálnemu
svetu, do ktorého patrí. Veľa autorov, medzi
ktorých radíme aj psychológov, sociológov i
filozofov,
vymedzujú
hodnoty
ako
presvedčenia,
motivačné
konštrukty,
kritéria, štandardy, životné ciele. Všetky
tieto atribúty môžeme chápať ako
synonymum slova hodnota.
Pojem hodnota bol odvodený z gréckeho
timé (cena, odmena, pocta) alebo axia
(hodnota, dôstojnosť), othos (zvyk, obyčaj)
alebo time (hodnotenie, úcta), či latinského
valor. Na začiatku sa používal na označenie
výmeny materiálnych vecí, ich úžitkovej
(ceny) hodnoty [31].
Axiológia, tiež známa ako timológia,
timetika, je náuka o povahe a o pôvode
hodnôt, fungovaní, postavení v spoločnosti
a o hodnotovej štruktúre [13].
Axiológiu chápeme ako odbor, ktorý sa
zaoberá systémom a hierarchizáciou
hodnôt, ich vzťahmi ku spoločnosti a
štruktúre osobnosti [8].
Hodnotu chápeme ako základ, na ktorom
človek buduje uspokojujúcu osobnú
existenciu. Rozumieme ním význam, ktorý
pripisujeme nejakej veci alebo konaniu, na
základe ktorých môžeme uspokojiť svoje
potreby. Kryštalizujú sa prostredníctvom
sociálnych modelov a osobných zážitkov
[20].

Hodnoty spájame so spôsobom žitia,
životnou úrovňou a životným štýlom, na
základe ktorých vystupujú ako spoločenské
určenie jedinca. Hodnoty predstavujú
východiskový cieľ ľudského konania a
snaženia sa. Hlavnou podstatou každej
hodnoty je vyjadrenie praktickosti a
schopnosti uspokojovať potreby každého
jedinca. V takomto vzťahu môžeme hodnoty
a potreby jedinca chápať ako hodnotovú
realitu. Hodnotové pole nie je uzavreté
konečným počtom izolovaných činnosti, ale
je to pole udalostí, ustavične dynamizované
činnosťami ľudí, zmenami okolností, v
ktorých človek žije [2].
Človek potrebuje hodnoty, pretože mu
poskytujú
existenciálnu
pohodu,
príjemnosť, ľúbosť a charakterizujeme ju
ako najvyššie blaho a motivačnú úroveň
[29].
Aj keď človek nie je ich tvorcom, má
možnosť objaviť hodnoty vo vlastnom bytí.
Hodnotu vnímame
ako
subjektívne
ocenenie alebo mieru dôležitosti, ktorú
prisudzujeme určitým javom, veciam,
symbolom, ľudom. Hodnoty si osvojujeme v
procese socializácie a inkulturácie, a to
zdieľané celou komunitou alebo širšou
spoločnosťou. Niektoré hodnoty majú trvalú
platnosť, iné sú krátkodobého trvania [26].
Hodnoty môžeme vnímať aj ako žalm a je
dôležité, aby sme ich nevnímali len
rozumom, ale aj dušou. Čím viac sme
ochotní sa pre hodnotu obetovať, namáhať
sa kvôli nej a poddať sa odriekaniu, tým viac
si ju vážime [14].
Hodnoty vnímame ako štandardy, ktoré
vyjadrujú presvedčenie o dôležitosti
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transsituačného cieľa, ktoré uplatňujeme v
ľudskom rozhodovaní [30].
Hodnoty používame ako motivátory na
uskutočnenie svojich cieľov a reguláciu
zámernej činnosti na dosiahnutie cieľov.
Schwartz vymedzil šesť elementárnych
definícií hodnôt:
• hodnoty sú pojmy, presvedčenia,
kognitívne štruktúry, ktoré sú späté
s ľudskými emóciami;
• hodnoty súvisia so žiaducim
koncovým stavom alebo správania
sa človeka;
• hodnoty
prevyšujú
špecifické
situácie na rozdiel od noriem a
postojov, ktoré sa vzťahujú len ku
konkrétnym javom;
• hodnoty definujeme ako štandardy
a kritériá, riadia výber alebo
ohodnotenie správania sa a javov
človeka;
• hodnoty sú usporiadané podľa
relatívnej dôležitosti;
• motivačné uplatnenie hodnoty
závisí od jej relatívnej dôležitosti pre
osobnosť a relevantnosti vo vzťahu
k určitému správaniu [33].
Spoločným znakom všetkých definícií
zameraných na hodnoty je, že hodnoty
vnímame ako konštrukty, ktoré vplývajú na
rozhodovanie, správanie človeka, vnímanie
ľudí a udalostí. Preto je veľmi dôležité, aby
sme zistili hodnotovú orientáciu jedincov,
na základe čoho môžeme pochopiť a usúdiť
aj následné správania sa jedincov [11].
Problematika hodnôt má široký rozmer a
treba povedať, že aj interdisciplinárny
charakter. Hodnotami sa zaoberajú mnohé
vedecké disciplíny: filozofia, sociológia,
estetika, etika, psychológia, pedagogika a
podobne.
Pod pojmom hodnota chápeme všetko, čo
je pre ľudí dôležité, všetko, čo ľudí motivuje,

podľa čoho sa orientujú. Podľa svojich
priorít, teda hodnôt, tiež určujú, čo je podľa
nich dobré a čo je menej dobré, podstatné
vs. nepodstatné, vhodné či nevhodné a
podobne. Hodnoty nie sú len to, čo je k
životu nutné, potrebné a užitočné, ale aj to,
čo si človek váži, obdivuje, ctí, miluje, čo mu
je blízke [15].
Hodnota je to, čo zodpovedá potrebám,
záujmom, záľubám a náklonnostiam.
Hodnotou sa stáva to, po čom človek túži,
čo si praje, o čo sa usiluje [35].
Pojem hodnota je definovaný ako
„subjektívne
ocenenie
alebo
miera
dôležitosti, ktorú jedinec prisudzuje určitým
veciam, javom, symbolom, iným ľuďom a
pod. Hodnoty sú osvojované procesom
socializácie. Určité hodnoty (napr. morálne)
majú trvalú „absolútnu“ platnosť, iné sú
premenlivé a majú krátkodobé trvanie“
[26].
V etike je dominantným pojmom mravná
hodnota, charakterizovaná ako všetko to, čo
je spoločnosťou želateľné a vychádza z
mravných noriem spoločnosti. V etike treba
zdôrazniť, že mravnú hodnotu neustanovuje
jedinec, len si ju osvojuje. Mal by ju prijať za
vlastnú, to znamená, aby táto hodnota
nadobudla charakter autentickosti.
Axiológia je náuka o hodnotách a
hodnotení. Hodnoty zohrávajú v ľudskom
živote veľmi dôležitú úlohu, existujú v
pocitoch príjemného a nepríjemného.
Hodnoty a ich funkcie
Hodnoty plnia dôležitú funkciu pre
jednotlivcov a rovnako aj pre spoločnosť.
Vymedzujú sa ako najdôležitejší činiteľ,
ktorý determinuje a reguluje ľudské
správanie a konanie. Hodnotovú orientáciu
jedinca vnímame ako tvorivú činnosť,
prostredníctvom ktorej sa človek orientuje a
rozhoduje. Hodnoty plnia dve elementárne
funkcie:
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•

formujú a uchovávajú hodnotové
orientácie vo vedomí ľudí, a tým
pomáhajú jedincovi zaujať určitú
pozíciu, status, súčasne vyjadriť svoj
názor a hodnotiť;
• vystupujú ako motívy správania a
konania vtedy, ak sa orientácia
jedinca a jeho úsilie o dosiahnutie
cieľa
vzťahuje
k
hodnotám
začleneným
do
osobnostnej
štruktúry [23].
Funkčnú podstatu hodnôt môžeme
definovať ako uvedomelé uplatnenie
riadenia
biologickej,
psychologickej,
sociálnej a duchovnej podstaty ľudského
bytia. Funkcie hodnôt môžeme deliť na
individuálne a spoločenské.
Individuálne funkcie hodnôt môžeme
rozdeliť do dvoch behaviorálnych celkov:
• Podporenie procesu adaptácie –
funkcia priebehu adaptácie súvisí s
adaptáciou na fyzické a sociálne
podmienky, ktoré zodpovedajú
hodnotám, ktoré pôsobia ako
kritériá v nových situáciách.
Vymedzujú sa tu hodnoty, ktoré
človek akceptuje v priebehu
socializácie pri získavaní nových
skúseností. Sú to hodnoty na
elementárnej úrovni, ktoré môžeme
objaviť u nižších živočíchov.
• Proces individuálneho rastu –
proces individuálneho rastu, teda
prekonávania vlastnej existencie, je
významný hlavne pre ciele a stavy s
najvyšším stupňom. Zahrnujú všetky
významné
aspekty
existencie
človeka. Myslí sa tým vytvorenie
zmyslu
života
človeka
prostredníctvom
duchovných
hodnôt, a tým naplnenie vlastného
bytia.

Aj sociálny význam hodnôt môžeme
analyzovať prostredníctvom dvoch typov
funkcií:
• Funkcia sociálnej integrácie (alebo
integračné pôsobenie hodnôt v
oblasti sociálneho života) súvisí s
procesmi udržania pozitívnych
vzťahov v skupinách a v celej
spoločnosti. Hovoríme o takzvanej
sociálnej kohézii, stabilite, efektivite
a o podobných javoch skupinovej
dynamiky. Zaraďujeme tu napríklad
sociálnu
kontrolu,
sociálnu
prevenciu;
• Funkcia sociálnej racionalizácie
zohráva dôležitú úlohu v dynamike
spoločnosti. V tomto prípade slúži
hodnota
ako
ospravedlnenie
spoločenských
záujmov
prostredníctvom
najširšej
spoločenskej podpory pre zvolený
cieľ [19].
Funkcie individuálneho a spoločenského
charakteru sa medzi sebou navzájom
prelínajú, dopĺňajú a ovplyvňujú. Ich
komplementárnosť
spočíva
v
ich
hodnotovej racionalizácii, ktorá produkuje
prvky kohézie, stability spoločnosti,
spoločenské vedomie a toleranciu medzi
jednotlivými časťami spoločnosti. Už v
minulosti sa vymedzovali nasledovné
funkcie hodnôt:
• Hodnoty
sú
kritériá
výberu
spoločenských snáh, pretože každá
spoločnosť sa snaží o naplnenie
určitého kolektívneho životného
ideálu.
Hodnoty
sa
stávajú
determinantom rozvoja spoločnosti.
• Hodnoty môžu fungovať ako
základný
štandard
integrácie
jednotlivca so spoločnosťou.
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Hodnoty predstavujú štandard
výberu individuálnej dráhy života v
rámci danej spoločnosti.
Hodnoty sa rozlišujú spoločenskou
sférou ľudskej osobnosti, a tým
odlišujú úsilie ľudí. V tom však
spočíva v potencionálny konflikt
[18].

Hodnoty podľa Miltona Rokeacha
Milton Rokeach bol sociálny psychológ,
ktorý sa venoval výskumu hodnôt. Vďaka
nemu sa výskumu hodnôt venuje veľká
pozornosť od 60. rokov 20. storočia až
dodnes.
Rokeach vo svojej teórii hodnôt (ktorá je
známa ako Belief Systém Theory)
predpokladá, že hodnoty sú trvalé zásady,
ktorými sa ľudia pri hodnotení riadia. Autor
vymedzuje tri zložky hodnôt, ktoré sa
vzájomne dopĺňajú: kognitívna zložka, kde
hodnota je poznanie žiaduceho; emočná –
afektívna zložka, kde ide o citový vzťah k
objektu a behaviorálna zložka, kde sa chápe
hodnota ako intervenujúca premenná [32].
Rokeach
považoval
hodnoty
za
univerzálne, transsituačné a hierarchicky
usporiadané na základe osobnej dôležitosti.
Hodnoty podľa neho súvisia s postojmi a
správaním jedinca. Hodnoty delí na
inštrumentálne
a
terminálne.
Inštrumentálne hodnoty sú spôsoby
správania, prostriedky na dosiahnutie cieľa.
Terminálne hodnoty sú ideály, o ktoré sa
jedinec usiluje. Predstavujú konečný stav.
Model systému hodnôt podľa neho je
hierarchický. Uvádza 18 inštrumentálnych a
18 terminálnych hodnôt. Úlohou jedinca je
ich zoradiť podľa významu. Hodnotová
štruktúra je výsledkom individuálnej
preferencie 36 hodnôt. Ďalej uvádza, že
vzájomná odlišnosť hodnôt je vyjadrená
motivačnými cieľmi. Čím dôležitejšia je daná
hodnota pre človeka, tým bude dôležitejšie

dosiahnuť ciele, ktoré sú touto hodnotou
riadené. Rokeach delí terminálne a
inštrumentálne hodnoty, tak ako je uvedené
v tabuľke č. 4 [28]:
Tabuľka 4 Terminálne a Inštrumentálne hodnoty
Terminálne hodnoty
Inštrumentálne
hodnoty
Múdrosť
Intelektuálny
(wisdom)
(intellectual)
Sloboda
Schopný
(freedom)
(capable)
Sebaúcta
Čestný
(self-respect)
(honest)
Zmysel pre výkon
Zodpovedný
(a sense of
(responsible)
accomplishment)
Svet v mieri
Predstavivý
(a world at peace)
(imaginative)
Rovnosť
Nezávislý
(equality)
(independent)
Svet krásy
Veľkorysý
(a world of beauty)
(broadminded)
Vnútorná harmónia
Logický
(inner harmony)
(logical)
Bezpečie rodiny
Ambiciózny
(family security)
(ambitious)
Sociálne poznávanie
Nápomocný
(social recognition)
(helpful)
Šťastie
Odvážny
(happiness)
(courageous)
Vzrušujúci život
Sebakontrolujúci
(an exciting life)
(self-controlled)
Pohodlný život
Milujúci
(a comfortable life)
(loving)
Skutočné priateľstvo
Odpúšťajúci
(true friendship)
(forgiving)
Zrelá láska
Radostný
(mature love)
(cheerful)
Národná bezpečnosť
Slušný
(national security)
(polite)
Radosť
Čistotný
(pleasure)
(clean)
Spása
Poslušný
(salvation)
(obedient)

Hodnoty podľa Geerta Hofstedeho
Geert Hofstede je jedným zo súčasných
autorov zaoberajúcim sa kultúrnymi
hodnotami. Vytvoril dotazník nazvaný
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Modul pre výskum hodnôt. Na základe
odpovedí väčšieho množstva respondentov
možno usúdiť, aké kultúrne hodnoty
preferuje daný národ. Autor zdôrazňuje
veľkú a malú vzdialenosť moci (power
distance). Kultúry s malou vzdialenosťou
moci zastávajú názor, že spoločenská
nerovnosť by mala byť minimalizovaná.
Kultúry s veľkou vzdialenosťou moci
považujú nerovnomerné postavenie svojich
členov za žiaduce. Moc majú v rukách
niekoľkí, vysoko postavení jedinci. V
spoločnosti s veľkou vzdialenosťou moci
budú deti vychovávané k rešpektovaniu
rodičov a iných autorít. V spoločnostiach s
menšou vzdialenosťou moci sú deti vedené
k samostatnosti a nezávislosti. Ďalšou
dimenziou
je
kolektivizmus
versus
individualizmus. Vyjadroval postavenie
jedinca vo vzťahu k skupine. V
individualistických kultúrach prevládajú
záujmy jednotlivca nad záujmami skupiny. V
kolektivistických kultúrach sa deti učia
hodnotám, ktoré sú dôležité voči skupine:
konformita, lojalita k skupine. Ďalšou
dimenziou je feminita verzus maskulinita. V
spoločnostiach blízkych pólu maskulinita sú
mužské a ženské roly jasne odlíšené. Od
mužov sa očakáva orientácia na výkon,
priebojnosť, schopnosť presadiť sa. V
spoločnostiach blízkych pólu feminita sa
mužské a ženské roly prekrývajú. Od oboch
pohlaví sa očakáva, že sa nebudú veľmi
presadzovať a budú konať jemne a
nenáročne. V maskulínnych kultúrach sa
kladie dôraz na úspech, nezávislosť a
materiálne zabezpečenie. Ideálom je silný a
úspešný jedinec. Vo feminných kultúrach
ide o starostlivosť o slabších a vytváranie
harmonických vzťahov. Index vyhýbania sa
neistote hovorí o tom, do akej miery
považuje daná kultúra neistotu a neznáme
situácie za ohrozujúce. Spoločnosti, v
ktorých je nízka potreba vyhýbania sa

neistote,
dobre
znášajú
riziká
a
nepredvídateľné situácie. V spoločnostiach s
vysokým vyhýbaním sa neistote je to
naopak. Veľký dôraz sa kladie na
intenzívnejšie prejavy emócii navonok,
náchylnosť k rasizmu, vyššiu úroveň úzkosti
a stresu [10].
V spoločnostiach vykazujúcich nízku
potrebu vyhýbania sa neistote je nižšia
hladina stresu a úzkosti. Spoločnosť s
krátkodobou
orientáciou
preferuje
okamžité uspokojenie potrieb. Veľmi
dôležitou hodnotou pre spoločnosť s
dlhotrvajúcou orientáciou je rodina. Deti sa
učia vytrvalosti a trpezlivosti v dosahovaní
cieľov. Hofstede tvrdí: „mentálne programy
mysle si ľudia vytvárajú už v rannom
detstve. Tieto mentálne programy sú
upevňované v školách a organizáciách a sú
charakteristické pre jednotlivé národné
kultúry“ [10].
Hodnoty podľa Shaloma Schwartza
Teória hodnôt podľa Schwartza zahŕňa päť
formálnych znakov hodnôt:
a) sú koncepty toho, v čo človek verí,
b) patria k žiaducim stavom alebo
správaniu,
c) sú transsituačné,
d) usmerňujú selekciu alebo evalvácia
správania a udalostí,
e) sú usporiadané podľa relatívnej
dôležitosti.
Schwartz je známy dvoma metódami
výskumu hodnotových orientácií. Prvou
metódou je metóda SVS (Schwartz Value
Survey). Druhou metódou je metóda PVQ
(Portrait Value Questionnaire), ktorá bola
použitá v dotazníku v prestížnom
Európskom sociálnom výskume (European
Social Survey) a opakuje sa od roku 2002
každé dva roky. Obidve metódy sa považujú
za univerzálne. Používajú sa medzi
sociálnymi psychológmi, zaoberajúcimi sa
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podobnosťami a rozdielmi v hodnotových
orientáciách
v
rôznych
kultúrnych
prostrediach [34].
Schwartz sa zaoberal aj otázkami obsahu a
štruktúry hodnôt. Hodnoty usporiadal na
základe ich motivačných riadiacich prvkov.
Popisuje
desať
motivačných
typov
individuálnych hodnôt a sedem typov
kultúrnych hodnotových orientácií. Desať
motivačných typov hodnôt:
Moc (power) – prestíž a sociálny status,
dominancia nad ľuďmi (reprezentatívne
hodnoty: sociálna moc, bohatstvo, autorita).
Úspech (achievement) – osobný úspech
(reprezentatívne hodnoty: vplyv, úspech,
ctižiadosť).
Hedonizmus (hedonism) – vlastné
potešenie
a
zmyslová
príjemnosť
(reprezentatívne hodnoty: radosť, užívanie
si života).
Stimulácia (stimulation) – vzrušenie,
zmeny a výzvy v živote (reprezentatívne
hodnoty: užívanie si života, radosť).
Sebaurčenie (selfdirection) – nezávislé
myslenie a výber činností, tvorivosť
(reprezentatívne
hodnoty:
kreativita,
sloboda, nezávislosť).
Univerzalizmus
(universalism)
–
porozumenie,
úsilie,
tolerancia
(reprezentatívne
hodnoty:
múdrosť,
veľkodušnosť,
sociálna
spravodlivosť,
rovnosť).
Benevolencia (benevolence) – ochrana a
dôraz na blaho ľudí, s ktorými je jedinec v
častom
osobnom
kontakte
(reprezentatívne
hodnoty:
čestnosť,
odpúšťanie, lojalita, zodpovednosť).
Tradícia (tradition) – záväzok a
akceptovanie zvykov a ideí, ktoré jedincovi
poskytuje
tradičná
kultúra
alebo
náboženstvo (reprezentatívne hodnoty:
oddanosť, rešpektovanie tradície).
Konformita
(conformity)
–
uprednostňovanie ovládania sa v konaní

pred porušením sociálnych očakávaní a
noriem (reprezentatívne hodnoty: slušnosť,
sebadisciplína, úcta k rodičom a starým
rodičom).
Bezpečnosť
(security)
–
bezpečie,
harmónia a stabilita pre spoločnosť, vzťahy i
jedinca (reprezentatívne hodnoty: bezpečie
rodiny, sociálny poriadok, čistota, vzájomná
láskavosť a podpora) [34].
Vzájomný vzťah medzi motivačnými typmi
hodnôt znázorňujeme na obrázku 1.
Schwatz sa zaoberá tým, ktoré hodnoty sú
vzájomne kompatibilné a ktoré sú
inkompatibilné. Vychádza z toho, že ak
človek koná v súlade s jednou hodnotou,
dostáva sa do konfliktu s inými hodnotami.
Hodnoty, ktoré sú v protikladnom vzťahu,
sú umiestnené oproti sebe, a naopak,
hodnoty kompatibilné sú umiestnené vedľa
seba. Kategória tradícia a konformita majú
zvláštne postavenie. Ich umiestnenie v
rovnakom výseku kruhu nasvedčuje tomu,
že majú spoločný cieľ, ktorému je
podriadené sociálne očakávanie. Základom
Schwartzovej teórie kultúrnych hodnôt a
hodnotových orientácií je 7 motivačných
typov hodnôt:
1. Autonómia (po)citov (affective
autonomy) – viažu sa k nej hodnoty
ako
prežitie
príjemného,
premenlivosť života a vzrušujúci
život. Pre členov takej spoločnosti
sú dôležité dobré sociálne vzťahy,
príslušnosť ku skupine. Dôležitými
hodnotami sú bezpečie, tradícia
alebo poslušnosť.
2. Intelektová autonómia (intellectual
autonomy) je spojená s kreativitou,
zvedavosťou
a
myšlienkovou
otvorenosťou.
3. Zviazanosť
so
skupinou
(embeddedness) sa týka problému
hraníc medzi jedincom a skupinou.
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Uprednostňovanie autonómie sa
spája s dôrazom na jedinečnosť a
vyjadrovanie
individuálnych
názorov.
4. Hierarchia (hierarchy) – je pre ňu
typické nerovnomerné rozdelenie
moci a rolí. Typickými hodnotami sú
moc,
bohatstvo
a
sociálne
postavenie.
5. Egalitarizmus (egalitarianism) –
dôraz na rovnosť sa spája s úsilím o
spoluprácu a záujmom o blaho a
rovnosť vo vnímaní ostatných.

Obrázok 1: Vzťah medzi typmi hodnôt
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Vysoko cenené hodnoty sú rovnosť,
spravodlivosť, zodpovednosť.
6. Kontrola (mystery) je spájaná s
potrebou aktívneho zasahovania do
sociálneho prostredia podľa svojich
predstáv. Dôležité hodnoty sú
úspech a odvaha.
7. Harmónia (harmony) vyjadruje
tendenciu vnímať svet taký aký je,
bez snahy niečo zmeniť. Hodnoty,
ktoré sa s ňou spájajú je mier a
jednota s prírodou [32].
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Hierarchia hodnôt a ich diferenciácia
Pre zorganizovanie a usporiadanie hodnôt
je charakteristický rebríček, pyramída, do
ktorej si človek zoraďuje tieto hodnoty
podľa vlastných preferencií. Existuje veľké
množstvo hodnôt, avšak ich dôležitosť a
význam nie sú rovnaké pre každého človeka.
Pre niekoho sú dôležité hodnoty materiálne
a pre iného zase nemateriálne. U detí to
platí dvojnásobne.
Hodnoty
usporiadané
hierarchicky
vytvárajú hodnotový systém, ktorý odráža
reálne poradie, teda dôležitosť hodnôt
určitej skupiny, v určitom období, v spojení
s procesom socializácie. Hodnoty môžeme
rozdeliť na objektívne a subjektívne [26].
Za objektívne hodnoty považujeme všetky
ľudské hodnoty, teda tie, ktoré považujeme
vo všeobecnosti za prospešné pre jedinca.
Takéto hodnoty tvoria podstatu ľudských
bytostí a v istom zmysle nás robia viac
ľuďmi. Ako osoby nás vylepšujú a rovnako aj
zdokonaľujú ľudskú prirodzenosť. Za
subjektívne pokladáme tie hodnoty, ktoré
prijímame do nášho života ako vylepšenie
vlastnej osobnosti. Vytvárajú objekt
vnútornej motivácie a smerovanie vlastného
dobra.
Základ pravých hodnôt je založený nielen
na subjektívnom faktore túžby, ale aj na
objektívnom prvku vnútornej hodnoty.
Hodnoty medzi sebou rozlišuje druh
motivačného cieľa vyjadrovaný hodnotami
[34].
Zvolené motivačné ciele vychádzajú z
troch univerzálnych požiadaviek: 1) potreby
jedinca ako biologického organizmu, 2)
potrieb koordinovanej sociálnej interakcie a
3) potrieb skupiny na prežitie a sociálne
zabezpečenie. Vo Schwartzovej teórii
hodnôt má silné zastúpenie motivačný
aspekt. Na jeho základe možno každému z
desiatich hodnotových typov prisúdiť
konkrétne motivačné ciele.

Zoskupovanie hodnotových typov vytvára
4 tendencie uplatňovania hodnôt a v
napĺňanie zmyslu života podľa dominujúcich
hodnôt:
• starostlivosť a zachovanie daného –
bezpečie, tradícia a konformita;
• otvorenosť k zmene – stimulácia,
samostatnosť a hedonizmus;
• prekročenie seba samého –
univerzalizmus a benevolencia;
• sebazdôrazňovanie – úspech, moc,
hedonizmus [25].
Individualistická hodnotová orientácia
predpokladá, že každý sa stará sám o seba a
svoju najbližšiu rodinu. Kolektivistická
hodnotová orientácia je protikladom k
individualistickej, prináleží spoločnostiam, v
ktorých sú ľudia po celý život integrovaní do
silných a súdržných komunít, ktoré v
priebehu života chránia [10].
Rozdiel
spočíva
v
tom,
že
v
kolektivistických kultúrach je kľúčovou
hodnotou udržiavanie harmónie s vlastným
sociálnym okolím, kam patrí rodina,
spoločnosť, škola, a ľudia sa snažia vyhýbať
konfrontácii. Naopak, v individualistických
kultúrach je konfrontácia chápaná za
správnu. V kolektivistickej kultúre má rodina
významné postavenie, kam patria rodinné
oslavy, akcie, pohreby a podobne.
Porušenie niektorého z pravidiel členom
spoločnosti tejto kultúry chápe celá skupina
zahanbujúco
a
dehonestujúco.
V
individuálnej spoločnosti sa kladie dôležitosť
na hodnotu – sebaurčenie, pričom pri
porušení spoločenských pravidiel pociťuje
vinu len daná osoba.
Prevláda hodnota harmónie a zachovanie
tváre, konfrontácie a konfliktom je
potrebné vyhýbať sa. V individualistických
spoločnostiach,
triedach,
deti
predpokladajú, že sa bude k nim pristupovať
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nestranne a individuálne, a konfrontácia s
otvorenou diskusiou je akceptovaná.
Hodnoty z tohto hľadiska môžeme rozdeliť
na:
• hodnoty biologického charakteru,
• hodnoty interpersonálnych vzťahov,
• egoistické sociálne hodnoty,
• hodnoty ekonomickej povahy,
• mravné hodnoty,
• náboženské hodnoty,
• výkonové hodnoty orientované na
rozvoj vlastnej osobnosti,
• výkonové hodnoty zamerané na
spoločenský rozvoj [25].
O hierarchickom usporiadaní hodnôt
hovoríme vtedy, ak za najnižšie pokladáme
hodnoty chcenia, ktoré považujeme za
najsilnejšie, a nad nimi stoja hodnoty dobra,
potom nasledujú vitálne hodnoty a za
najvyššie v tejto hierarchii sa uvádzame
mravné hodnoty.
Činitele ovplyvňujúce hodnoty a
hodnotovú orientáciu
Človek ako biologická a rozumná bytosť
prechádza počas svojho života kultúrnymi,
spoločenskými
a
inými
zmenami,
prostredníctvom ktorých sa mení na
plnohodnotného člena našej spoločnosti,
napríklad
pomocou
osvojenia
reči,
základných kultúrnych návykov, morálnych
pravidiel a orientácie vo svete hodnôt.
Tento proces prebieha primárne a je v
interakcii s výchovou, pod ktorou môžeme
rozumieť sprostredkovávanie schopností,
zručností a postojov, ktoré daná spoločnosť
vníma a uznáva za platné a dôležité.
Z hľadiska vývoja osobnosti je veľmi
dôležitý spôsob osvojovania a prijímania
hodnôt, teda proces „internalizácie hodnôt“
[25]:

•

Informácia – oboznámenie sa s
existenciou
hodnôt
a
ich
podmienkami.
• Transformácia – preklad informácii
o hodnotách do vlastného jazyka.
• Angažovanie
–
hodnota
je
akceptovaná
jedincom
alebo
odmietaná.
• Inklúzia – akceptovaná hodnota sa
zapája do uznávaného hodnotového
rebríčka.
• Dynamizácia – nastávajú zmeny v
štruktúre osobnosti, ktoré sú
dôsledkom
prijatia
alebo
odmietania hodnoty.
Hodnotovú orientáciu chápeme ako
proces, v ktorom sa tvoria a uplatňujú
hodnoty.
Pre
človeka
predstavuje
najdôležitejšiu štruktúru osobnosti človeka,
ktoré rovnako tvoria aj štruktúru
spoločnosti. Preto môžeme hovoriť nielen o
hodnotovom systéme zo strany jedinca, ale
aj o hodnotovom systéme celej spoločnosti.
Je prejavom istej integrity a komunity.
Vo
vzájomnom
ovplyvňovaní
spoločenského vývoja a hodnotovej genézy
sa hodnotový systém spoločnosti uplatňuje
progresívnejšie ako pri hodnotovom
systéme jedinca [27].
Hodnoty vytvárajú hodnotový rebríček,
ktorý môžeme definovať ako organizáciu
hodnôt, ktorá nám pomáha vyberať medzi
alternatívnymi cieľmi, konaním a výberom
riešenia konfliktov. Hodnotovú orientáciu
dieťaťa ovplyvňujú mnohé vonkajšie
(exogénne) a vnútorné (endogénne)
determinanty [12].
Prvým vnútorným činiteľom formujúcim
morálku človeka je človek sám, respektíve
jeho vnútorná časť, teda jeho vlastné
svedomie. Psychológovia určujú svedomie
ako vnútorný proces v človeku, ktorý
reflektuje konflikt vznikajúci medzi prijatou
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hodnotovou štruktúrou a vonkajším
správaním a konaním jedinca. Môžeme ho
definovať ako systém príkazov, povolení,
zákazov v človeku samom. Ďalšími
vnútornými
predpokladmi,
činiteľmi
formujúcej sa morálky sú dedičnosť a
vrodenosť, spojené s potrebami jedinca,
rovnako ako aj jeho talent, schopnosti,
záujmy a temperament. Túto vnútornú
štruktúru tvorí zrenie, učenie sa, vekové
obdobie a ich osobnosť.
Druhým vonkajším činiteľom, ktorý
ovplyvňuje a usmerňuje morálne správanie
a konanie, je rodina, v ktorej jedinec žije.
Rodina poskytuje priestor, v ktorom sa
jedinec stretáva s hodnotami a v ktorom sa
formujú tieto hodnoty.
Prostredie
je
najvýznamnejším
socializačným elementom. Podľa autorky
raná skúsenosť dieťaťa vytvára základ, ktorý
zahŕňa prvé skúsenosti s pôsobením
sociálneho sveta [37].
Rodina a hodnotová orientácia
Rodina je miesto nadobudnutia bazálnych
skúseností. Rodina pôsobí na jednej strane
ako reprezentant spoločnosti, no na strane
druhej je každá rodina niečím zvláštna,
výnimočná, čo sa prejavuje v osobnosti,
jedinečnosti a individualite každého jedinca.
Doterajšie výskumy poukazujú na jej
rozsiahly vplyv, na formovanie a utváranie
osobnosti, a tým aj hodnôt jedinca [9].
Dieťa sa svojou hodnotovou orientáciou
podobá viac na svojich rodičov ako na
spoločnosť, priateľov. Deti sú oveľa viac
ovplyvnené okolím, ich názormi a konaním,
a to z dôvodu, že pre ne je veľmi dôležité
niekam patriť, zdieľať s niekým svoje záujmy
a pocity [16].
Dokazuje to aj výskum Wernerovej, v
ktorom respondenti 200 škôl uviedli, že
rodičia ich najvýraznejšie ovplyvnili vo
vzťahu k vzdelaniu, ale vo vzťahu k ich

hodnotovej orientácie sa na popredných
miestach rodičia neobjavili [38].
Z toho môžeme usudzovať, že ak chce
človek patriť do určitého spoločenstva, musí
akceptovať a zachovávať hodnoty danej
komunity a súhlasiť s nimi.
Hodnotový systém môže byť u niektorých
jedincov stabilný, ale vplyvom určitých
životných udalosti sa môže u detí podstatne
zmeniť. Z nášho hľadiska je dôležité si
uvedomiť, že prijímanie hodnôt do
hodnotovej hierarchie každého jedinca
podlieha vekovým zvláštnostiam. Deti a
mládež uplatňujú napríklad v období
dospievania iné hodnoty, ako v staršom
veku [27].
Každé spoločenstvo si vytvára svoje
vlastné hodnoty. Tieto hodnoty sú uznávané
určitou komunitou, spoločnosťou. V každom
spoločenstve, kultúre platia však iné zvyky,
ktorými sa navonok prezentuje daná
skupina a súčasne má určené hodnoty, pre
ktoré žije. V súčasnosti sa rozširuje názor o
rešpektovaní plurality kultúr, teda hovoríme
o multikulturalizme. Táto pluralita kultúr
môže prinášať rôzne nebezpečenstvá v
podobe relativizmov hodnôt spoločnosti.
Cieľom socializácie je, aby si jedinec osvojil
postoje, schopnosti a zručnosti a
spoločenského správania, ku ktorým patrí
dohoda spolupracovať a deliť sa,
dobrosrdečnosť, altruizmus, priateľskosť,
kreativita,
spravodlivosť.
Výsledok
socializácie je podmienený osobnými,
biologickými premennými a prostredím. Na
druhej strane, procesy, pri ktorých si jedinec
osvojuje postoje alebo modely správania s
negatívnou hodnotou, možno nazvať
desocializáciou
alebo
negatívnou
socializáciou [21].
Človek sa rodinou formuje od narodenia
po dospelosť a vo vzťahoch k nej pokračuje,
aj keď si založí vlastnú rodinu. Rodina teda
kladie základy výchovy jednotlivca, formuje
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jeho spoločenské potreby. Rodina sa stáva
základom, na ktorom stojí celá spoločnosť.
„Bez pevného základu nemôže stavba
bezpečne stáť“ [3].
Rodina má v živote každého človeka
nezastupiteľné miesto a v neposlednom
rade aj u dieťaťa samotného. Je totiž nielen
nenahraditeľným prameňom veľkej a
rodičovskej lásky, ale v dnešnom
uponáhľanom spôsobe života aj ostrovom
istoty a bezpečia. Ak má manželská láska
pretrvávať stále, teda celý život, musí byť
živá, meniť sa, obnovovať, zrieť, vyvíjať sa
na všetkých úrovniach osobnosti a to
telesnej, duševnej i duchovnej. Príčinami
toho, že dnešná rodina často stroskotáva, sú
predovšetkým neschopnosť obetovať sa,
vzájomne si slúžiť, podporovať sa,
obohacovať sa o nový rozmer myslenia,
cítenia a prežívania, túžiť objavovať duševnú
krásu partnera, a teda v konečnom
dôsledku darovať sa jeden druhému.
V každodennom živote má veľmi dôležité
miesto aj úcta. Znamená to schopnosť vidieť
človeka takého, aký je. Mať úctu k druhému
teda znamená uvedomovať si jeho
originálnosť,
neopakovateľnosť
a
nenahraditeľnosť. Úcta vedie k tomu, že
chceme milovať druhého takého, aký je, a
nie takého, akého by sme si sebecky priali
pre seba. Úcta tak vlastne vyrastá zo
slobody. Úctu môže mať ten, kto je sám
slobodný a potom praje slobodu i druhému.
Podstatnou črtou manželstva je manželská
vernosť. Nie je to záležitosť citu či dobrej
výchovy, ale predovšetkým záležitosť vôle a
charakteru. Je to celkový životný postoj, je
to slobodné rozhodnutie a otázka vzájomnej
dôvery. Je prirodzené, že v manželstve je
nutné
počítať
aj
s
manželskou
nedokonalosťou, a preto je dôležité
navzájom si vedieť odpúšťať. Je to
nevyhnutný predpoklad rozvoja vzťahu.

Súčasná kríza rodiny pochádza z väčšej
časti zo zvýšeného úsilia o hmotný blahobyt
a zo smädu po individuálnom úspechu,
ktorý je spôsobený najmä tým, že veľmi veľa
ľudí nazerá na svet z materiálneho hľadiska.
Moderná rodina, zdá sa, nadobudla
symbolický obraz televízora. Je to
rozdrobená rodina. Koľko členov, toľko
rôznych záujmov. Je to rozdelená rodina,
ako je rozbitý program prostredníctvom
reklamy. Je to mlčanlivá rodina, každý
jedinec v rodine je uzavretý vo vlastnom
spokojnom svete a nič iné ho ani nezaujíma.
Z toho pochádza odcudzenie v rodine, ako
zbavenie sa vzťahov. Konzumná spoločnosť
vytvorila dva modely rodiny:
„Prvý model je modelom rodiny uzavretej
vo vlastnom blahobyte. Je obrazom domu –
škrupiny. Druhý model je modelom rodiny
otvorenej navonok, zameranej na získanie
stále širších spoločenských kontaktov. Jeho
obrazom je dom – hotel“ [3].
Uzavretá rodina je zameraná egocentricky,
s nedôverou k okoliu.
Otvorená rodina riskuje rozptýlenie, ako
rieka bez hrádzí, ktorá sa stane záplavou,
lebo chýba riečište, ktoré by mohlo udržať
jej formu a životné skúsenosti. Oba tieto
modely sú obmedzujúce. Považovať rodinu
iba za miesto fyzického spolužitia a chápať
ju len v jej jednoduchej funkcii, znamená
uspokojiť sa s tým, že sa v nej vytráca
„formácia etiky ľudských vzťahov i vzťahov
osobných, ktoré chýbajú aj v našej
spoločnosti“ [3].
Rodina je základné miesto nielen
psychofyzického vývoja, ale tiež miestom na
objavovanie
hodnôt
a
hodnotovej
orientácie. Z rodinného vedomia pochádza
etická citlivosť osoby a následné etickospoločenské správanie sa občana.
Rodičom patrí úloha začať lásku, ako
učebný program v zmysle dopĺňania a
vzájomnej účasti. Neexistuje univerzálny
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recept, ako sa majú deti vychovávať. Každé
dieťa je individuálne a špecifické a rovnako i
potenciál rodičov je rôzny. Existujú však isté
pravidlá, ktoré treba dodržiavať, a isté
hranice, ktoré by sme nemali prekračovať,
ak chceme, aby výchova v rodinách bola
podporujúca a nie ohrozujúca osobnosť
dieťaťa. Rizikovou je prísna a autoritatívna
výchova, ktorú často sprevádzajú fyzické a
psychické tresty. Rodičia pôsobia na svoje
deti z pozície moci, ktorú často zneužívajú.
Takéto
pôsobenie
rodičov
potláča
prirodzenú dôstojnosť dieťaťa, jeho
spontánnosť, kreatívnosť a dáva ostré údery
pod pás jeho sebadôvere. To má za
následok rôzne obranné mechanizmy,
ktorými sa dieťa bráni, ktoré rodič chápe
ako vzdor, tvrdohlavosť a neposlušnosť. Tak
sa rodičia dostávajú do bludného kruhu
prikazovania, zakazovania a trestania.
Nestihnú si ani všimnúť, ako sa im deti
odcudzujú, ako chladnú ich vzťahy.
Akékoľvek vybočenie je v rodine trestané.
Rovnako ohrozujúca je i nedôsledná
výchova, zanedbávanie starostlivosti o
dieťa, či už po citovej alebo telesnej stránke,
a tzv. dvojkoľajná výchova rodičov, kde nie
sú jasné pravidlá, pretože každý rodič
preferuje
iné
zásady,
dieťa
je
dezorientované. Opačným protipólom je
výchova ochranárska. Ochraňovanie svojich
potomkov je prirodzený inštinkt všetkých
rodičov. Niekedy sa stáva, že z ochrany sa
stane väznenie. „Takýmto pôsobením sa z
dieťaťa nestáva sebestačná osobnosť, ale
skleníková kvetinka, ktorá nie je schopná
čeliť bežným problémom života“ [24].
Deti, ktoré rodičia príliš ochraňujú, nie sú
schopné veriť vo vlastné sily, nevedia ich
odhadnúť, často sú nedôverčivé a sebecké.
Stáva sa, že majú problémy s nadväzovaním
priateľských a partnerských vzťahov, čo so
sebou prináša pocity osamelosti, beznádej.
Vychovávať deti je krásne a ťažké. Aj mýliť

sa je ľudské, ale je zbabelé svoje chyby
nepriznať a nenaprávať. „Je nezodpovedné
a neľudské nechať dieťa so svojou pečaťou
smútku a nešťastia, ktorú mu vtisli vlastní
rodičia. Raz ju totiž vpečatí aj ono svojim
deťom a bude si myslieť, že je to tak v
poriadku“ [4].
Ďalej existuje aj morálne traumatizujúca
výchova. Rodičia uplatňujúci tento výchovný
štýl útočia extrémnymi prostriedkami na
svedomie dieťaťa. Hanba má byť pre dieťa
hlbokým otrasom, takže sa už nikdy nemá
dopustiť podobného priestupku. Neustále
pripomínanie chybného správania a
odsudzovanie, dieťa veľmi traumatizujú.
Dieťa sa všetkými možnými silami chce
„polepšiť“, ale je to nad jeho sily. Chyby
totiž robí aj naďalej, nie však zo zlého
úmyslu, ale zo slabosti, z dôvodu citovej
nezrelosti a nedostatku sebaregulačných
mechanizmov. Dôsledkom tohto typu
výchovy je predčasné a nadmerné trápenie
sa výčitkami svedomia. Postupne dieťa
nadobúda presvedčenie, že ono samo, čiže
jeho existencia je pre rodičov problém.
Rodičia by si mali uvedomiť dôležitosť ich
pôsobenia na dieťa a používať také
výchovné metódy, ktoré dieťaťu poskytnú
pevnú pôdu pod nohami, aj keby sa dostalo
do nejakých problémov a nie naopak. Dieťa
by sa malo doma cítiť bezpečne a dôverovať
svojim rodičom a taktiež sa na nich obrátiť s
každým problémom. Ak bude vedieť, že
rodičia ho podržia v akejkoľvek situácii,
vyhne sa problémom, ktoré postihujú deti,
ktoré sa boja povedať rodičom, že majú
nejaký problém a zo strachu hľadajú pomoc
medzi priateľmi, ktorí ich môžu dostať do
ešte väčších problémov [4].
Základom
správnej
výchovy
je
komunikácia medzi deťmi a rodičmi na
všetky témy týkajúce sa rodiny, spoločnosti
a hodnôt či hodnotovej orientácie. Medzi
deťmi a rodičmi by mala byť vzájomná
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dôvera a otvorenosť a dieťaťu by sa malo
odpovedať na všetko, čo ho zaujíma, trápi a
čo mu nie je jasné. Treba vybudovať rodinné
prostredie plné dôvery, ktoré nezničí bežná
výmena názorov či nejaké nezhody. Rodič
by mal byť prvý, na ktorého sa dieťa obráti,
ak sa ocitne v nedobrej situácií, v ktorej si
nevie rady. Ak sa rodičom podarí vytvoriť si
s deťmi veľmi pekný a harmonický vzťah
naplnený dôverou, zabezpečia im tak pevnú
pôdu pod nohami. Poskytnúť im pevný
základ je údel rodiny, je dôležitý nielen pre
ne samotné, ale aj pre budúcnosť ďalšej
generácie.
Kvalita vzťahov v rodine vytvára atmosféru
prostredia, v ktorom dieťa nachádza svoje
miesto, istotu, ale aj citovú vybavenosť,
ktoré sú tak nevyhnutné pre jeho život.
Vzťahy v rodine formujú aj vzťahy dieťaťa
voči iným ľuďom, životu, pociťuje
zodpovednosť za iných na základe
príbuzenských vzťahov. Pomáhajú vytvárať
vlastný úsudok, motivujú k premýšľaniu, ale
hlavne predovšetkým sú zázemím bezpečia
a istoty, čo dieťa výrazne ovplyvňuje pri
hodnotení života a celkovej orientácii v
ňom. Vo fungujúcej rodine sa buduje
vzájomná dôvera ako prejav úcty a
existujúcich citových väzieb. V prostredí
rodiny dieťa prežíva význam vlastnej
osobnosti, starostlivosť a opateru a začína si
uvedomovať aj význam povinností voči
ostatným prostredníctvom úloh, ktorými je
poverené. Celková funkcia rodiny vplýva aj
na utváranie hodnôt dieťaťa a hodnotovej
orientácie dieťaťa a výrazne ovplyvňuje aj
formovanie
charakteru
ako
najvýraznejšieho prejavu osobnosti každého
človeka. V procese utvárania charakteru je
rozhodujúca výchovná úloha rodiny, ktorej
miesto je nezameniteľné v celkovom vplyve
na rozvoj detí, ich uvažovanie, intímnosť,
individuálnosť a rešpektovanie kvalít života
v plnej podstate. V prostredí rodiny dieťa

najvýraznejšie prežíva a uvedomuje si svoje
miesto ako člen dôveryhodného kolektívu a
viac-menej spoločnej hodnotovej orientácie.
V rodine sa zachytávajú a rozvíjajú tradície
ako pevné hodnoty minulosti, prítomnosti a
budúcnosti. Rodina je v živote dieťaťa
určitým vzorom na riešenie mnohých
životných situácií a rozhodovanie sa v nich.
„Podmienky života rodiny a uplatňované
výchovné metódy môžu formovať predstavy
a presvedčenie detí v dobrom i zlom prejave
k svetu a životu, humánnom a protiľudskom
i pravdivom a klamnom obraze sveta“ [3].
Všetky vplyvy, ktoré sa vpíšu do detskej
povahy, sú naučené. Deti sa podobajú
rodičom, ktorí nesú zodpovednosť za
formovanie ich charakteru. Keďže výsledky
budovania povahy nie sú viditeľné ihneď a
veľmi mnoho rodičov chápe charakter len v
rámci detskej poslušnosti či neposlušnosti,
úloha rozvíjania povahy sa často čiastočne
alebo úplne zanedbáva. Rodičia sa tejto
úlohe nevenujú tak, ako by mali, pretože
nevidia okamžité výsledky svojej námahy.
Dôraz by však mal byť položený skôr na
dosiahnutie dlhodobých výsledkov než na
výsledky okamžité.
Pre rozvoj detskej povahy je dôležitá
atmosféra panujúca v rodine. Hlavným
faktom pre zdravý vývoj dieťaťa sú zrelí
rodičia, ktorí si v rodine preukazujú
obojstrannú lásku, úctu a ocenenie. Dieťa
podvedome „prijíma“ povahové rysy od
tých, ktorí ho obvykle obklopujú. Potrebný
je príklad rodičov, nie poučovanie.
Pre rodičovskú výchovu sú zvlášť dôležité
tri druhy povzbudenia a ocenenia detí.
„Sociálne povzbudenie sa dotýka rodičov,
ich jednania. Je to tón hlasu, slová pochvaly,
pozornosť, úsmev, dotyk a blízkosť. Ďalším
povzbudením je spoločná činnosť - hry,
hlasné čítanie, spoločný večer, či spoločná
hra. Do tretej oblasti spadá zbieranie
známok, starých mincí a iných vecí,
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všetkého, čo možno dlho získavať, šetriť a
vymieňať“ [7].
Škola a hodnotová orientácia
Spolu s rodinou významnú výchovnú
funkciu plní aj škola. Je to jedna z úloh školy
vo vytváraní hodnotovej orientácie detí.
Chce docieliť, aby nielen u mladých ľudí
neprevládli
materiálne a konzumné
hodnoty, ale aby sa rozvíjali aj duchovné
hodnoty. Úlohou pedagógov je viesť deti k
duchovným hodnotám a presvedčiť ich o
dôležitosti dobra, ochrany životného
prostredia a potrebe rozvíjať pozitívne
vzťahy
v
školskom
kolektíve.
Vychovávateľ/učiteľ zohráva dôležitú úlohu
pri ovplyvňovaní postojov a správania
mladých ľudí, sprostredkováva im hodnoty a
kultúrne vzory správania, ktoré sa
odovzdávajú z generácie na generáciu [17].
Sám
vychovávateľ/učiteľ
by
mal
disponovať
pozitívnou
hodnotovou
orientáciou, ktorá by sa odrážala v jeho
myslení, správaní a vystupovaní. Vplyv
vychovávateľa/učiteľa na pôsobenie hodnôt
dieťaťa chápeme ako jednu z troch
základných úloh vychovávateľa/učiteľa.
Vychovávateľ/učiteľ
formuje
názory,
postoje, sociálne návyky, rozvíja schopnosti
dieťaťa a utvára jeho vlastnosti. V prvom
štádiu sa jedinec zoznamuje so všeobecne
uznávanými hodnotami a dôležitú rolu v
tomto štádiu zohráva citová výchova. V
druhom štádiu vychovávateľ/učiteľ pomáha
jedincovi vytvoriť si systém hodnôt, v
treťom štádiu sú podporované pozitívne
hodnoty. Štvrté štádium vedie jedinca, aby
sa zorientoval vo svojom vlastnom systéme
hodnôt. V piatom štádiu je jedinec vedený k
riešeniu záťažových situácií pomocou svojho
hodnotového systému. V šiestom štádiu sa
posilňuje svedomie jedinca. V siedmom
štádiu dieťa hľadá svoje miesto v živote a
svet okolo seba chápe v súvislostiach [35].

Na vychovávanie k hodnotám sú vhodné
diskusné aktivity, v ktorých sa žiaci učia
argumentovať, dospieť k zhode, hodnotiť
svoje názory alebo počúvať druhých.
Výchova k hodnotám prebieha aj v rámci
etickej výchovy. Etická výchova pôsobí na
citové stránky osobnosti, na morálne
usudzovanie osobnosti, ovplyvňuje mravné
presvedčenie osobnosti – etické postoje a
hodnoty a podobne [36].
Masmédia a hodnotová orientácia
Každá činnosť, ktorej dieťa venuje značnú
časť času, ovplyvňuje jeho povahu. Ak sa
dieťa díva tri hodiny na televízor, určite sa
to zapíše do jeho povahy ako podstatný
činiteľ. Televízia sa stala školou cynizmu a
krutosti a púta dieťa k nie dobrým
hodnotám. Nenápadne narúša rodinnú
komunikáciu, učí necitlivosti voči ľudskému
utrpeniu a uberá čas na užitočnú aktivitu.
Aj iné druhy zábavy, rovnako ako televízia,
sú dobré len na to, aby narúšali povahu. Sú
to rôzne filmy, nevhodné knihy, časopisy,
určité druhy hudby a zábavné miesta.
Riešenie nespočíva v tom, že ich
jednoducho dieťaťu zakážeme, ale v tom, že
mu poskytneme pozitívnu, uspokojujúcu
náhradu. Je nevyhnutné podchytiť tento
svet predstáv vhodnou literatúrou, filmami
či hrami, pretože najmä deti sú zvlášť citlivé
na identifikáciu sa s negatívnymi vzormi z
masmédií. Poukázaním na nereálnosť a
nevhodnosť správania sa akčných hrdinov v
reálnom živote by sa malo aspoň sčasti
dosiahnuť autoritou rodiča, aby deti
neporovnávali fantáziu autorov filmov s
realitou, a upriamili svoju aktivitu iným,
vhodnejším smerom. Deti sú veľmi
sugestívne, preto by rodičia mali veľmi
citlivo zvážiť, ktoré televízne programy sú
pre ne vhodné a ktoré nie. Každá
spoločnosť, každá kultúra stojí na určitých
hodnotách, ktoré pretrvávajú tak dlho,
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pokiaľ sa nezmenia alebo nie sú nahradené
inými hodnotami. V súčasnosti sa
pôvodcom zmeny a prenášania hodnôt
stávajú médiá a masmédiá, ktoré vnímame
ako ďalší činiteľ, ktorý vplýva na hodnoty a
hodnotovú orientáciu nielen detí, ale aj
ostatných
ľudí.
Média
sa
stali
neoddeliteľnou
súčasťou
dnešnej
spoločnosti. O vplyve médií sa najčastejšie
vedie diskusia v negatívnom duchu, pretože
mnohí tvrdia, že média svojím obsahom
prenášajú negatívne hodnoty, ktoré ľudia
prijímajú, vnímajú ako bežné, rozšírené a
akceptovateľné, ale nevnímajú, že sú
zodpovedné za negatíva v spoločnosti
(negatívne modely, vzorce správania a deti
ich napodobňujú). Iní hovoria o nich ako o
hodnotách, ktoré sú už v danom
spoločenstve prítomné.
Takýmto spôsobom fungujú do určitej
miery ako kultúrne tvorený činiteľ, pretože
hodnoty samy nevytvárajú, len ich
zdôrazňujú, zviditeľňujú a iné prehliadajú.
Kultúra je vytváraná priemyslom, ktorý
stanovuje súčasné trendy prostredníctvom
médií. V takomto deformovanom a
ovládanom svete médií je dôležité, aby
rodičia venovali pozornosť hodnotám,
symbolom, modelom správania sa, s
ktorými sa dieťa stretáva [5].
O médiách sa môže hovoriť aj ako „o
nástroji manipulovaní s psychikou ľudí.“
Podľa neho skresľujú skutočnosť a
navodzujú v konzumentoch nesprávne,
účelovo skreslené poznanie, postoje a
hodnoty. Médiá, samé osebe nie sú jedinou
príčinou účinkov mediálnych výpovedí [9].
Do procesu účinnosti vstupuje celý rad
činiteľov, ktoré súvisia s existenciou jedinca
v rámci širšieho sociálneho kontextu, s
formami, obsahmi komunikácie, ako aj
osobnými dispozíciami jedinca.
Podľa výskumov Nathansonovej môžu mať
médiá, hlavne televízia, dopad na rozvoj

detského obrazu o svojej osobe, postoje
voči iným a rovnako aj na medziľudské
správanie. Nathansonová zdôrazňuje úlohu
rodičov. Okrem toho, že rodičia chránia
svoje
deti
pred
nebezpečenstvom
ohrozujúcim zdravie a vedú ich k zdravému
životnému štýlu, by mali do výchovného
procesu
zahrnúť
aj
výchovu
k
zodpovednému používaniu médií. Rovnako
ako vo výchove v škole, aj vo výchove doma
je dôležité rozlišovať a formovať zručnosti a
postoje, pretože táto skutočnosť je v
dnešnej
dobe
ako
dôležitá
a
neprehliadnuteľná hlavne z dôvodu, že
dnešné deti preukazujú veľké schopnosti
ovládať moderné technológie, o čom
hovoria aj ťažkosti s kritickým hodnotením
selekcie mediálnych obsahov [22].
„Ak by sme verejné i súkromné televízne
stanice postavili pred zdvihnutý hlas
svedomia verejnosti, možno by sme ich
prinútili vedome ponúknuť pozitívne
správanie a životný štýl vlastný deťom“ [1].
Veľmi nebezpečná je aj skutočnosť, že sme
ľahostajní voči koncepcii televíznych
programov a nepodnikáme príslušné kroky
na zamedzenie negatívneho mediálneho
vplyvu. Deti uprednostňujú jednoznačne
kreslené filmy. Ďalej uprednostňujú film,
potom je na rade kvíz a zábavný program,
až potom prichádza na rad sledovanie
športu ako takého. Veľká skupina divákov sa
nadchýna aj hrdinami z vedeckofantastických filmov. „Chlapci najradšej
sledujú filmy „s pohyblivými scénami“,
potom sledujú detektívky a dobrodružné
filmy. Dievčatá, naopak, uprednostňujú
televízne filmy „s pevne ustáleným
scenárom, potom detské filmy, seriály a
televízne poviedky“ [1].
Do prvej skupiny patria deti obľubujúce tie
postavičky, ktoré v nich vyvolávajú pocity
sympatie, ochrany, spoluviny zábavy atď. V
obľúbenej postave môže dieťa vidieť určitý
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typ alebo dokonca seba samého v
zidealizovanej
podobe,
túži
vidieť
zrealizované svoje predstavy tolerancie,
lásky, radosti, spokojnosti. Druhá skupina
uprednostňuje také pozitívne postavičky,
ktoré sú v neustálej konfrontácii so životom,
v stave neustáleho súťaženia a bojovania s
niekým, kto však nevyhnutne nemusí byť
zlý, ale stojí mu v ceste boja o moc. „Túto
skupinu tvoria deti, ktoré prostredníctvom
televízie
majú
aktívnu
účasť
na
„anticipovanej dospelosti“ [1].
Takýmto spôsobom sa ničí detstvo. V
súčasnosti možno konštatovať, že existuje
vzťah medzi televíznymi programami plnými
násilia a agresívnym správaním. Ak sa
sledovanie
násilníckych
televíznych
programov odohráva na pozadí preplnenom
nielen rasistickými scénami, o to viac sa
zvyšuje
ich
ničivý
účinok.
Podľa
sociologických výskumov deti, ktoré najviac
„konzumujú“
násilnícke
programy,
prejavujú veľkú túžbu a sklon napodobňovať
televíznych hrdinov, identifikovať sa s nimi,
a to aj v ich násilníckom správaní. Najmä
deti sú vystavené najväčšiemu riziku, že po
rokoch sa u nich prejavia negatívne účinky
„násilníckeho
televízneho
programu“.
Osvojenie si „televízneho správania sa“
deťmi, teda aj negatívneho, nastáva
predčasne, už po druhom roku života.
Ďalším, menej známy, ale závažným
dôsledkom
zvýšeného
konzumovania
násilníckych televíznych programov, je
„deformácia predstavovania reality“. Týmto
dôsledkom trpia deti, ktoré sa cítia byť
iracionálne ohrozované, majú strach z
prepadnutia, sú presiaknuté pesimizmom. U
labilných detí takéto symptómy sprevádzajú
pocit úzkosti. „U ďalších
televíznych
divákov, žiadostivých násilia, sa vyskytujú
sklony k impulzívnemu konaniu, ktoré im
zabraňuje spolupodieľať sa na vytváraní
správnych sociálnych vzťahov“ [6].

Deti ešte nemajú vyvinutý zmysel pre
kritický úsudok, sú bezbranné voči jedom,
ktoré ich môžu ohrozovať. Preto je
prítomnosť dospelého člena rodiny pri
sledovaní televízie nevyhnutná a má byť
aktívna. Dospelý, ktorý dokáže na prvom
mieste
použiť
vhodné
vysvetlenie,
komentár, a to najmä k delikátnym scénam,
je schopný významne ovplyvňovať aspoň
deti. Výroky dospelého môžu poslúžiť
otvorenému dialógu s deťmi so zámerom
objasniť sledovaný televízny program.
Hodnotová orientácia a hodnoty samotné
sú veľmi dôležitým ukazovateľom pri
rozhodovaní sa, ako budeme deti
vychovávať nielen v rodine, ale aj v
školskom prostredí. Práve hodnoty sú totiž
základným kritériom pri posudzovaní
správnosti či nesprávnosti jednotlivých
činov a aspektov v živote človeka. V období
detstva sa u dieťaťa formuje intenzívny cit k
dospelému, ktorý ho vychováva a vytvára
jeho základné emocionálne zázemie. V
rodinnom prostredí je to hlavne matka,
nukleárna a širšia rodina, neskôr v školskom
prostredí je takouto rozhodujúcou osobou
vychovávateľ. Táto škála osôb znamená, že
rodina a škola sú pre dieťa jedinečným
sociálnym prostredím, v ktorom sa
pohybuje a ktoré celoživotne formuje jeho
osobnosť. Nedostatok pozitívnych citových
vzťahov medzi dieťaťom a dospelým vedie k
citovej frustrácii a pri dlhodobom
nedostatku pozitívnych citových väzieb
dochádza až k citovej deprivácii dieťaťa.
Dieťa v ranom veku ešte nedokáže
dostatočne posúdiť, ktoré hodnoty sú preň
pozitívne a ktoré negatívne. Až v
predškolskom veku začína intenzívnejšie
objavovať svet okolo seba a chápať vzťahy,
ktoré určujú kvalitu tohto sveta. Preto je
potrebné, aby rodičia v domácom prostredí
a vychovávatelia v prostredí školy smerovali
detskú myseľ už od raného detstva k
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preferencii kladných nemateriálnych hodnôt
a vzťahov, aby v detskom vnímaní
posilňovali význam rodiny, priateľstva,
vzťahu k autoritám a podobne.
Výrazný vplyv na výchovu v ranom detstve
má sociálne prostredie a kultúra krajiny v
ktorej dieťa vyrastá. Preto je dôležité v
tomto období klásť dôraz na rozvíjanie
psychologických
hodnôt
predškolskej
výchovy spätých s morálnym a kultúrnym
kódom prostredia. K takýmto kultúrne
determinovaným hodnotám v našom
prostredí môžeme zaradiť hodnoty ako
spravodlivosť,
úctivosť,
čestnosť
a
pravdovravnosť, empatia, súcit so slabšími,
emocionálnosť,
citovosť,
životný
optimizmus, pozitívny a aktívny prístup k
životu, sebadôvera a viera vo vlastné sily,
uvedomenie si vlastnej hodnoty a
dôstojnosti, ale aj rešpekt a úcta k druhým.
Všetky tieto hodnoty by mali rodičia a
vychovávatelia už od raného detstva deťom
vštepovať tak, aby si po celý život
uvedomovali ich dôležitosť.
Dieťa si začína formovať názory, postoje k
veciam a ľuďom až v predprimárnom
období, keď si (spočiatku intuitívne) vytvára
vlastný rebríček resp. systém hodnôt na
základe pozorovania dospelých. Hodnotové
preferencie
detí najviac ovplyvňuje
prostredie v ktorom vyrastajú. Preto ešte
predtým ako dieťa vstúpi do predškolského
obdobia, je veľmi dôležité, aby rodičia a
vychovávatelia boli tými, ktorí im poskytnú
najdôležitejšie základy a vzorce správania
späté s pozitívnou hodnotovou orientáciou.
Len za predpokladu, že dieťa má v rodine
vhodný hodnotový vzor, bude môcť v
budúcnosti identifikovať vlastnú osobnosť a
vytvoriť si taký systém hodnôt, ktorý mu
bude vyhovovať a bude aj spoločensky
prospešný. Keďže rodina je kľúčovým
sociálnym prostredím v živote dieťaťa, jej
hodnotové vzorce majú na správanie detí

najväčší dosah. Pre deti je typické, že
pozorujú svet okolo seba a všímajú si všetky
jeho nuansy, a čo je rozhodujúce, učia sa
napodobňovaním. Preto je dôležité, aby
rodičia nepreferovali v správaní a v prístupe
k životu materiálne a konzumné hodnoty,
ale aby vedeli deťom poskytnúť podnety a
impulzy,
zdôrazňujúce
dôležitosť
nemateriálnych (t. j. vzťahových a
spoločenských) hodnôt. Ich význam totiž, na
rozdiel od povrchných konzumných hodnôt,
pretrvá a z dieťaťa sa tak práve ich zásluhou
stane zrelá a vyspelá osobnosť.
Zhrnutie
V dnešnom, veľmi uponáhľanom svete je
na vychovávateľoch, učiteľoch, ale aj
rodičoch, aby v procese vzdelávania a
vychovávania čo najefektívnejším spôsobom
ukázali deťom, že existujú aj nemateriálne
hodnoty ako láska, kamarátstvo a podobne.
Práve v ranom veku dieťaťa je na to veľmi
dôležité poukázať, pretože škola a rodina je
najlepšie a najvhodnejšie prostredie. To
však neznamená, že v budúcnosti sa
hodnotovým orientáciám a samotným
hodnotám netreba venovať, práve naopak,
treba ich nadobudnutie, preferovanie a
uplatňovanie v každodennom konaní čoraz
viac u detí podporovať a udržiavať. V
predchádzajúcich kapitolách sme ukázali,
existuje veľké množstvo definícií pojmov
hodnota a hodnotová orientácia. V škole,
ale aj v rodinnom prostredí môžeme
upozorňovať na kladné hodnoty, napríklad
prostredníctvom rôznych edukačných hier,
aktivít. Práve hrou a hraním sa sa dieťa
najviac naučí a pochopí súvislosti s kladnými
i zápornými, materiálnymi i nemateriálnymi
hodnotami.
Škola a rodina je najbližším prostredím,
kde si dieťa vytvára svoje hodnoty a taktiež
si buduje vlastný hodnotový systém, preto
môžeme považovať školu a rodinu za veľmi
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dôležité faktory ovplyvňujúce detské
hodnoty. Už pred nástupom do materskej
školy si dieťa začína formovať mravný
charakter a začína objavovať nové hodnoty,
deti si začínajú viac všímať veci okolo seba,
skúmať tieto okolnosti a aj prehodnocovať
tieto okolnosti, veci okolo seba. Súčasné
vymoženosti postmodernej spoločnosti
taktiež ovplyvňujú detský svet. Média a
masmédiá tiež ovplyvňujú detský svet.
Veľmi výrazne vplývajú na formovanie
názorov detí a ich prežívanie od samotného
detstva. Pri utváraní hodnotového systému
zohrávajú dôležitú úlohu aj rovesníci,
pretože rodina sama nestačí na to, aby dieťa
nadobudlo všetko to, čo potrebuje ovládať v
súvislosti so vzájomnou interakciou s inými
ľuďmi, respektíve s kamarátmi.
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5 VÝCHOVNÉ STRATÉGIE, METÓDY, PRINCÍPY A PROCES
VYCHOVÁVANIA DETÍ RANÉHO VEKU
Dušan Kostrub
Základom úspešnosti je vhodne zvolená
stratégia ako istý zamýšľaný a uplatňovaný
postup (nie algoritmus) dosiahnutia
zámerov a cieľov. Stratégia rámcuje proces,
zabraňuje odkloneniu sa od zámeru a cieľa,
ovplyvňuje obsah konania a dáva mu
špecifickú podobu. T. z., že každá zvolená
stratégia prináša odlišné výsledky. Stratégia
v sebe zahrnuje viaceré metódy, ktoré sa
navzájom dopĺňajú, spája ich na rovnaký
účel využitia. Metóda je spôsob, akým
možno dosiahnuť ciele a výsledky. Jedinec
svojím premysleným konaním spôsobuje, že
ciele nadobúdajú konkrétnu formu a
výsledky sú lepšie preukázateľné. Metódy sa
vyberajú
s
ohľadom
na
subjekty
(vychovávané deti), pretože majú byť
prispôsobené úrovni rozvoja, ktorú subjekty
majú.
Vychovávateľ
(pedagóg)
volí
zodpovedajúce stratégie a nimi ovplyvňuje
celý výchovný proces v dlhodobej
perspektíve.
Stratégia
otvoreného
výchovného postupu (s prislúchajúcimi
metódami, ako napr. s metódou
presviedčania a pod.) je zameraná na
vychovávanie aktívneho a zodpovedného
občana. Výchovné stratégie zodpovedajú
spoločnosti dospelých a ich kultúre, čo
znamená, že sú vyberané tiež s ohľadom na
to, aký charakter má život uprednostňovaný
spoločnosťou
dospelých
(deti
sú
vychovávané
na
obraz
spoločnosti
dospelých). Výchovné princípy27 určujú
výchovné konanie; sú jeho základnou
normou. Výchovné princípy systematizujú
27

Výchovný princíp je základné pravidlo konania;
podstata, východisko i základná norma výchovného
konania. Výchovný princíp podmieňuje výchovné
konanie; je to zákonitosť výchovného konania.

vychovávanie dieťaťa a usústavňujú
výchovné konanie vychovávateľa, čím sa
toto konanie stáva zámerným a menej
náhodným. Vychovávateľ si je vedomý, že
svoje výchovné konanie uskutočňuje
vedome, zámerne, cielene a na základe
výchovných princípov. Dosahovanie cieľov
je systematická, metodická – koncepčne
premyslená a sústavná činnosť konajúca sa
podľa zvolenej stratégie, určenej metódy a
na princípoch, ktoré vylučujú náhodnosť,
nepripravenosť,
odklonenie
sa
od
stanoveného cieľa a p. Výchovný princíp je
ustálené konanie vychovávateľa. Výchovné
princípy ovplyvňujú vznik, priebeh a
výsledky vychovávania. Výchovné situácie
sú opatrené výchovnými princípmi, ale
situácie, ktoré sa vyskytujú denne, ich
nemusia mať. Vtedy treba, aby ich
vychovávateľ vyvodil napr. objasnením
toho, čo sa udialo s poukázaním na
výchovné súvislosti a následky. To je
dôležité, lebo život a konanie v ňom sa
utvára prostredníctvom reči, ktorá má vo
výchove sprevádzať konanie vychovávateľa.
Výchovné princípy sa vychovávanému
dieťaťu stávajú zjavné, keď je výchovné
konanie späté s rečou. Reč je
zdôvodňovanie konania, vďaka nej možno
spredmetňovať myšlienky do konania. Ľudia
veci vytvárajú konaním a slovami, i preto je
komunikácia vo výchove neodmysliteľná.
Nemožno zabudnúť tiež na formy výchovy,
ktoré sú vonkajším usporiadaním priestoru i
času, v ktorých sa obsah výchovy organizuje.
Súčasťou
výchovného
konania
sú
podmienky, ktoré na vychovávanie vplývajú.
Činiteľmi výchovy je všetko to, čo vstupuje
do výchovného procesu, a subjektmi
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výchovy
sú vychovávané
dieťa
a
vychovávateľ. Výchovné konanie nebýva
osamotené, býva často zasadené do širšieho
rámca sociálneho konania dospelých ľudí,
čo predstavuje fakt, že je žiaduce, aby
vychovávateľ dokázal odlíšiť hranice tohto
konania a dokázal zamerať svoju pozornosť
naň. Výchovné konanie v zariadení pre
najmladšiu
populáciu je
sústavným
výchovným konaním, t. z. takým konaním,
ktoré je v celom svojom rozsahu riadeným
konaním. Výchovné stratégie, metódy a
princípy sú činiteľmi riadeného a
systematického
výchovného
konania.
Vychovávanie najmladšej generácie je
zodpovednou činnosťou, ktorá vyžaduje
celistvú
osobnosť
vychovávateľa.
Vychovávateľ má obsiahnuť poznanie
predovšetkým pedagogických vied (v úzkej
nadväznosti na iné vedy) tak, aby bol
spôsobilý
plánovať,
uskutočňovať,
vyhodnocovať výchovný proces s ohľadom
na vychovávané dieťa/deti a dosahovať
zamýšľané výchovné výsledky. Základné
myšlienky, ktoré určujú a rámcujú výchovné
konanie vychovávateľa, sú zhrnuté do
bodov:
Akceptuje sa dieťa v jeho rôznorodosti.
Dieťa má mnoho spôsobov, ako môže
komunikovať
s
vychovávateľom
vo
výchovnom prostredí. Konvenčný jazyk
(typický pre dospelú populáciu) je iba jeden
z možných spôsobov. Vychovávateľ vytvára
akceptujúce
a
ústretové
výchovné
prostredie, v ktorom má dieťa možnosť voliť
si a meniť spôsob komunikácie s
vychovávateľom. Plač, krik, smiech, ticho,
džavotanie a pod. sú prejavy, ktorými dieťa
komunikuje
s
vychovávateľom.
Vychovávateľ má získať od dieťaťa ten
spôsob komunikácie, ktorý bude pre oboch
výchovne
prospešný.
Odporúčaným
spojivom spoločného rečového kódu je
proces hrania sa, v ktorom má dieťa

príležitosť
striedať
spôsoby
komunikovania28. Súčasťou výchovného
procesu a konania vychovávateľa je priama
reč v komunikácii s dieťaťom. Zaraďovanie
do komunikácie dieťaťu neznámych pojmov
vychádza z presvedčenia, že dieťa spoznáva
predmety spolu s ich pojmovým označením.
Pojmy, ktoré nie sú priamo previazané s
predmetmi v okruhu dieťaťa, môžu byť
dieťaťom
významovo
skreslené.
Rôznorodosť dieťaťa je prejavom jeho
jedinečnosti, i keď jeho konanie vo
výchovnej skupine nesie spoločné znaky (čo
však závisí aj od nastavenia výchovných
podmienok). Vždy treba mať na zreteli, že
každé dieťa je z pedagogického aspektu
jedinečné. Vychovávateľ sa vyhýba tomu,
aby
popieral
jedinečnosť
ním
vychovávaných deti vo výchovnej skupine;
naopak, mení a upravuje svoje výchovné
konanie
v
zmysle
rešpektovania
rôznorodosti každého dieťaťa. Pedagogický
význam
je
jednoznačný;
cieľom
vychovávania dieťaťa je jeho vyhranenie sa
voči sebe samému a svojmu potenciálu, aby
si dieťa mohlo uvedomovať, čo ono samo
(už) dokáže vykonať. Sebauvedomovanie si
dieťaťa je predpokladom na prijatie seba
samého ako spôsobilej ľudskej bytosti.
Akceptuje sa, že dieťa potrebuje bezpečný
výchovný
priestor
naplnený
jemu
zodpovedajúcim
interiérom
a
predmetmi/objektmi podporujúcimi proces
vychovávania, aby mohlo aktívne konať.
Pedagogický význam je obsiahnutý v
myšlienke, že deťom treba dopriať
28

Ak nastane nejaká banálna scéna pri obede, dieťa ju
bude zaiste o hodinu alebo dve reprodukovať v hre s
bábikou. Určite nájde šťastnejšie riešenie. Buď bude
na bábiku rozumnejšie výchovne pôsobiť, než pôsobili
naň jeho rodičia, alebo zahrnie do hry to, čo mu
sebaláska bránila pripustiť pri stole (napr. dojedenie
taniera polievky, ktorú nemá rado – to je napokon
jednoduchšie, lebo polievku zje bábika [11].
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zodpovedajúci priestor, ktorý pre ne
predstavuje výchovnú výzvu, ale zároveň
má ísť o priestor, v ktorom sa budú cítiť
bezpečne
a
neohrozene.
Bezpečný
výchovný priestor je priestor, v ktorom
dieťa získava benefity z výchovy. Proces
vychovávania sa má diať v zodpovedajúcich
priestoroch, v ktorých sú vonkajšie činitele v
súlade
s
nastavenými
výchovnými
podmienkami. Jeden z pedagogických
princípov
je
princíp
systematicky
ochraňovať
dieťa
pred
nepriazňou,
nebezpečenstvom či akýmkoľvek ohrozením
a vynaložiť na to všetky materiálne i ľudské
prostriedky, ako i dbať na jeho zdravie.
Tento princíp je zároveň humánnym
záväzkom voči najmladšej (bezbrannej)
generácii.
Akceptuje sa, že výchovná komunikácia je
prvoradá.
Výchovná
komunikácia
predstavuje zásadný výchovný nástroj,
preto musí byť vedená zámerne, obozretne
a zodpovedne. Vychovávateľ sa ňou
prihovára dieťaťu a ono odpovedá na jeho
výzvu svojou rečou a svojím konaním.
Komunikácia
dieťaťa
býva
zvyčajne
priamočiara, čo znamená, že vychovávateľ z
nej môže odvodiť potreby dieťaťa a určiť
obsah komunikácie, teda to, čo chce dieťa
komunikáciou predostrieť vychovávateľovi.
Od charakteru, formy a obsahu komunikácie
sa odvíja celé výchovné konanie a
ovplyvňujú sa ňou výchovné následky, a
preto má byť vedená v prospech cieľov
výchovy dieťaťa. Myšlienky, posolstvá,
odkazy, požiadavky, usmernenia, inštrukcie,
súhlasy a pod. ukotvené v slovách (vetách)
ovplyvňujú
uvažovanie
a
konanie
jednotlivcov. Význam konania sa nachádza v
slovách, ktorými ľudia konanie opisujú a
uskutočňujú. Vychovávateľ má dbať na to,
aké slová a slovné spojenia vyberá (a ako ich
vkladá do viet), lebo nimi ovplyvňuje
výchovné dianie. Ustálená komunikácia

umožňuje objasňovať dieťaťu to, čo
vychovávateľ od dieťaťa výchovne požaduje.
Komunikácia v procesoch vychovávania
najmladšej generácie má byť jasná, stručná,
konkrétna
a
zrozumiteľná.
Taká
komunikácia zabraňuje zmätku a umožňuje
vychovávanému dieťaťu upriamovať si svoje
konanie na to, čo sa má a smie, a na to, čo
sa nemá a nesmie, a teda na to, čo
konkrétne sa vyžaduje od konania dieťaťa.
Pedagogický princíp v komunikácii znamená
hovoriť, rozprávať s dieťaťom, prihovárať sa
mu, počúvať dieťa a viesť s ním rozhovor
tak, že vychovávateľ si uvedomuje význam,
hodnotu slov a ich dopad na konanie
vychovávaného dieťaťa s ohľadom na
výchovnú situáciu.
Akceptuje sa, že vychovávanie je
nehmatateľným konaním, čo predstavuje
prijať fakt, že vychovávateľ narába s
nehmotnými výchovnými nástrojmi, pričom
sa pohybuje v nehmotnom procese
vychovávania. Obsah i zámer vychovávania
musia byť preto vhodne a jasne slovami
(od)komunikované. Výchovné činnosti a
konanie musí sprevádzať objasňujúca,
spresňujúca
komunikácia.
Niektoré
výchovné činnosti možno materializovať (t.
z. vykonať výchovne čosi s využitím
materiálnych prostriedkov), ale proces
vychovávania je silne ideovou záležitosťou
(nie je možné plne na neho uplatňovať
zákon) – procesy vychovávania sú
postavené na tzv. silných myšlienkach
konkretizujúcich konanie vychovávateľa a
vychovávaného a na viere v silné myšlienky.
O to viac si proces vychovávania vyžaduje
vychovávateľovo plné uvedomenie si
zámerov, cieľov, procesov i následkov
vychovávania. Konanie ovplyvňujú pravidlá,
ktoré upravujú sebaovládanie dieťaťa, čím
sa podporuje jeho rozvoj. Pedagogický
princíp výchovného konania vychovávateľa
odráža jeho osobné presvedčenie o
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zmysluplnosti procesu vychovávania, ktorý
je zámerným konaním vychádzajúcim z
uvedomovania si silných výchovných
myšlienok.
Akceptuje sa, že proces vychovávania je
istým vzťahom medzi vychovávateľom a
vychovávaným dieťaťom (deťmi). Tento
vzťah
je
interakciou,
vzájomnou
súčinnosťou preukázanou v komunikácii,
konaní, hre, starostlivosti, v rôznych
výchovných činnostiach, ale tiež v stolovaní,
ukladaní (sa) detí na spánok, v pobyte
vonku, v pozdravoch, osloveniach a pod.
Konať súčinne znamená nejsť proti
vychovávanému, ale nájsť súlad s ním. Súlad
znamená ísť spoločne, vzájomne nasledovať
výchovné konanie a cieľ. Vzťah medzi
vychovávateľom a vychovávaním sa má
zakladať na dôvere. Vzťah je vypĺňaný
súčasne aj výchovnými prostriedkami, s
využitím ktorých vychovávateľ zamýšľa
vyvolať konkretizované výchovné zmeny v
procese vychovávania. Ľudské konanie má
svoje následky (čo platí rovnako i na
vychovávanie), a preto je dobré, ak si toto
uvedomia aj deti v ranom veku. Dieťa sa učí
pozorovaním a nápodobou, preto má byť
výchovné konanie vychovávateľa byť
premyslené (nie svojvoľné), systematické
(nie náhodné) a cielené (nie bezcieľne). Tak
môže
dieťa
nadobudnúť
predstavu
(skúsenosť), že vzájomná súčinnosť
vychovávateľa a vychovávaného dieťaťa je
ľudsky obohacujúci a vzájomne pretvárajúci
vzťah. Vzťah sa má tiež zakladať na
vzájomnom rešpekte vychovávateľa voči
dieťaťu a naopak. Jednostrannosť tu nemá
miesto. Na utváranie takéhoto vzťahu treba
nechať rozvinúť také vlastnosti ako sú:
dôslednosť, príkladnosť, zodpovednosť a
spravodlivosť. Výchovná realita býva
rozmanitá, výchovné situácie môžu byť
výchovne náročné i jednoduché, nikdy však
nemôžu ostať bez toho, že by sa

vychovávateľ vyhol uplatneniu minimálne
týchto štyroch vlastností. Jasnosť signálov v
podobe
týchto
vychovávateľom
uplatnených vlastností umožňuje dieťaťu
vytvoriť si rešpekt voči vychovávateľovi i
voči sebe samému. Pedagogický princíp
vytvárania a udržiavania vzťahu medzi
vychovávateľom a vychovávaným dieťaťom
sa zakladá na tom, že konanie
vychovávateľa
je
zodpovedné
a
zodpovedajúce a ním pobáda dieťa vstúpiť
do vzťahu (do výchovnej súčinnosti) s
vychovávateľom.
Akceptuje sa, že vychovávanie si vyžaduje
stanoviť hranice a pravidlá a dodržiavať ich.
Dospelý, vychovávateľ je vzorom konania
pre dieťa. Vychovávateľ má by vzorom pri
dodržiavaní
pravidiel,
čím
dieťaťu
predostiera, že konanie človeka, ľudí
podlieha pravidlám, že nik nemá konať
svojvoľne a konať proti vôli iných.
Bezhraničnosť v konaní sa prieči
pedagogickému uvažovaniu vychovávateľa,
lebo hranice a pravidlá sú jedným z
výchovných
prostriedkov
procesu
vychovávania. Hranice vymedzujú priestor
konania, pričom tento priestor môže byť
vyplnený
samostatným,
aktívnym,
uvedomelým
a
tvorivým
konaním
dieťaťa/detí. Pridanou hodnotou takého
konania dieťaťa v priestore ohraničenom
výchovnými princípmi je na cieľ orientované
konanie. Deti raného veku sa dožadujú
priestoru na samostatné aktívne konanie a
na to, aby bolo toto konanie dieťaťa
výchovne
zužitkované,
vychovávateľ
uplatňuje pravidlá. Pravidlá sú previazané s
procesom sebaovládania, a to si vyžaduje,
aby boli jasné, jednoznačné, rozumné a
primerané
výchovným
skúsenostiam
dieťaťa, lebo len tak môžu dotvárať
premyslené usporiadanie výchovy, denný
poriadok. Dieťa sa učí sebaovládaniu a
zároveň sa tak prispôsobuje užšiemu i
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širšiemu
spoločenskému
okoliu.
Prirodzenosť takého konania dieťa je silno
podporená dospelým, vychovávateľom,
ktorý koná rovnako, ako vyžaduje od
dieťaťa. Ustálené a opakujúce sa výchovné
konanie sa stáva súčasťou logiky a reality
konania vychovávaného. Príjemná a
uisťujúca skúsenosť plynúca z opakovaného
výchovného úspechu pôsobí posilňujúco na
sebaovládanie
dieťaťa.
Posilňované
sebaovládanie dieťaťa má významný podiel
na prispôsobovaní sa novým situáciám.
Pedagogický
princíp
vychovávania
dieťaťa/detí s využitím pravidiel a na
základe stanovených hraníc vychádza z
myšlienky, že každé konanie je dané
rozumovým plánom a emočnou reguláciou
(osobne zvládnuté konanie s prispôsobením
sa sociálnym i fyzickým podmienkam).
Vychovávanie je zamerané na cieľavedomé
podporovanie procesov sebaovládania
dieťaťa/detí ako predpokladu ich úspešnosti
v spoločnosti detí a dospelých.
Akceptuje sa, že proces vychovávania sa
zakladá na vyvodzovaní výchovných
princípov.
Vyvodzovanie
výchovných
princípov z konania dieťaťa a dospelého,
vychovávateľa je dynamický proces, ktorý
predpokladá zvládnutie a ovládnutie
výchovnej situácie, z ktorej majú vzísť
výchovné princípy. Výchovné konanie
pretvára výchovnú realitu, mení konanie
vychovávaného dieťaťa a takéto konanie
vyvoláva následky. Následky majú byť
vychovávateľom analyzované (napr. aby sa
zamedzilo
plytvaniu
výchovných
prostriedkov, času i úsilia a aby sa našiel
vhodný výchovný princíp) a analyzovanie
výchovného konania umožní vyvodiť
výchovný princíp, ktorý je vhodnejší pre toktoré dieťa. Vychovávateľ by nemal nechať
nepovšimnutú žiadnu výchovnú situáciu, ak
je presvedčený, že výchovné princípy majú
byť
identifikované
a
prispôsobené

vychovávanému
dieťaťu.
Proces
vychovávania je procesom s dlhodobou
perspektívou a výchovné princípy ho
usústavňujú a robia ho predvídateľným i
plánovateľným. Proces vychovávania je
zámerným procesom, čo znamená, že
výchovné konanie je vedomé konanie
viažuce sa na cieľ. Vychovávateľ sa však vo
svojom výchovnom konaní neobmedzuje
len na jedinú výchovnú činnosť, ale berie do
úvahy tie činnosti, ktorými možno
celistvejšie rozvíjať dieťa. Po zvážení
vybraných výchovných činností ich spája v
jednu výchovnú aktivitu, do ktorej (sa) dieťa
angažuje. Výchovná aktivita s rozličnými, ale
vzájomne prelínajúcimi sa činnosťami je
inšpirujúca nielen pre jedno dieťa, ale pre
viaceré vychovávané deti, ktoré spája napr.
rovnaký záujem o činnosti. Túto úvahu
vychovávateľ podoprie svojím určením
potrieb dieťaťa a posúdením pedagogickej
vhodnosti činností pre konkrétne dieťa. Do
jednej aktivity je vhodné zapojiť deti, ktoré
sú si (z pohľadu vychovávateľa) blízke v
potrebách a v možnostiach rozvoja. Deti
raného veku dokážu robiť rôzne činnosti
samostatne, ale tiež ich dokážu (u)robiť za
podpornej pomoci vychovávateľa a iného
dieťaťa/detí. Samostatne konajúce deti sú
deti, ktoré sprvoti využijú podpornú pomoc,
ale potom sa jej postupne vzdávajú.
Samostatne konajúce dieťa je dieťa, ktoré v
ním realizovaných činnostiach prežíva
radosť a je zaujaté činnosťou. Pedagogický
princíp vychovávania detí zakladajúci sa
výchovných princípoch znamená riadený,
ucelený,
systematický,
usústavnený,
plánovaný a najmä hodnotný proces
vychovávania.
Akceptuje sa, že proces vychovávania má
svoj (vychovávateľom ujasnený) výchovný
zámer. Výchovný zámer je to, čo sa sleduje
výchovou, a je v súlade s tým, čo sa má
docieliť (cieľ). Vychovávateľ má určené
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celkové poňatie procesu vychovávania, čo
tvorí
vlastne
koncepčný
zámer
vychovávania. Postojovo vôľová stránka
spolu s emocionálnou stránkou je podstatou
výchovného zámeru. Vychovávateľ sa
zameriava (preto zámer) na vychovávanie
dieťaťa
prostredníctvom
rozvíjania
postojov, vôle, vyšších citov dieťaťa.
Vychovávateľ svojou premyslenou a
dlhodobou výchovnou činnosťou priamo aj
nepriamo vplýva na rozvoj ľudských
vlastností a osobitostí dieťaťa. Tým, že dieťa
je v procese vychovávania ovplyvňované,
aby vedome nadobudlo nad svojím konaním
nadvládu, sa začne postupne ovládať v
zmysle
výchovných
princípov
(prispôsobovať sa) a následne začne zvládať
obsahy výchovných činností (príp. aj
výchovnú situáciu) až po ovládnutie seba
samého v nasledovných činnostiach a
situáciách. Jedným z výchovných zámerov
dlhodobého charakteru je viesť proces
vychovávania tak, aby dieťa uspelo v
situáciách, v ktorých sa vyskytne. Ak dieťa
prechádza procesom získavania nadvlády
nad sebou samým vo svojom konaní, tak
zároveň ide o proces osamostatňovania sa.
Keď dieťa dokáže robiť činnosť samo, vtedy
to vychovávateľ môže považovať za úspech.
Výchovný zámer má dlhodobý charakter a
rámcuje
celú
výchovnú
činnosť
vychovávateľa.
Je
prospešné,
aby
vychovávateľ podriadil svoju výchovnú
činnosť určeným výchovným zámerom, lebo
tie ho postupne nasmerujú na jednotlivé
kroky, ktoré nebudú náhodné, ale budú
vytvárať istý sled, systém. S výchovným
zámerom sú späté aj výchovné ciele, ktoré
sú v súlade so zámerom a naopak.
Vychovávanie
je
profesionálnou
činnosťou, ktorá má byť premyslená,
cielená, zámerná, systematická, sústavná
činnosť konajúca sa podľa určitých stratégií
(postupov) a metód (spôsobov), t. z.

metodická
činnosť,
ktorá
vylučuje
náhodnosť, nepripravenosť, odkláňanie sa
od cieľov, zámerov, nedôslednosť. Proces
vychovávania
má
byť
plánovaný,
organizovaný a vyhodnocovaný (v celom
svojom priebehu riadený) vychovávateľom.
Úspešnosť procesu vychovávania môže
vychovávateľ zabezpečiť nasledovne:
• Zváži proces vychovávania skôr ako
sa rozhodne, že ho bude viesť.
• Pozoruje a zaznamenáva si všetko,
čo sa deje, keď už proces
vychovávania vedie.
• Analyzuje
následky
svojho
výchovného konania, porovnáva ich
s vopred určenými očakávaniami
plynúcimi z tohto procesu a tieto
informácie spracúva, aby ich mohol
využiť na ďalšie pokračovanie
procesu
vychovávania.
Tieto
informácie vzťahuje na dieťa/deti a
na ciele, ktoré má.
Vychovávateľ
prispôsobuje
proces
vychovávania deťom, ktoré vychováva. V
rámci tu predkladanej koncepcie teoreticky
rozlišujeme
tri
úrovne
priameho
výchovného konania vychovávateľa. Vo
vyššie
uvádzaných
myšlienkach
sú
prezentované výchovné zámery späté s
procesom sebaovládania dieťaťa v súvislosti
s jeho osamostatňovaním. Tri úrovne
výchovného konania im zodpovedajú [12].
Prvá úroveň výchovného konania sa
označuje ako ísť spolu. To predstavuje také
výchovné konanie v situáciách, keď je
vychovávateľ nielen v súčinnosti s dieťaťom,
ale je aj fyzicky v jeho tesnej blízkosti – je s
ním. Ísť spolu znamená robiť rovnakú
činnosť spolu s dieťaťom, v rámci ktorej
vychovávateľ vedie osobnú komunikáciu s
konkrétnym dieťaťom. Doslova mu je
oporou. Vhodným príkladom je proces
hrania sa, keď sa vychovávateľ spolu s
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dieťaťom hrá, komunikuje a pomáha mu
rozvíjať tému (námet) a dej hry.
Vychovávateľ môže mať pri sebe zoskupené
naraz viaceré deti, ale vždy má mať na
zreteli výchovné potreby týchto detí, ktoré
by mali byť na základe jeho uvážlivého
určenia rovnaké, podobné či približné.
Zoskupovať deti s rovnakými, podobnými či
približnými výchovnými potrebami je
prospešné, vychovávateľ môže svoju
výchovnú pozornosť rozdeľovať medzi deti a
všimnúť si, že niektoré činnosti deti môžu
vykonávať spolu, a naviac, že sa deti
malému spoločenstvu tešia. Deti sa učia
robením činností, práve keď sú aktívne,
nápodobou iných (dospelého a skúsenejších
detí v ich okolí) a konverzáciou (riadenou
komunikáciou zo strany vychovávateľa). Ísť
spolu znamená prostredníctvom vzájomnej
komunikácie vidieť veci spoločne. Už vďaka
1. úrovni výchovného pôsobenia sa
napomáha
sebauvedomovanie
a
osamostatňovanie
dieťaťa
tak,
že
vychovávateľ sa stavia do role dospelého
vzoru, čím dieťaťu prezentuje formy
uvedomovaného a sebestačného správania
v konaní. Vychovávateľ ako dospelý
preukazuje
dieťaťu
potešenie
v
zdôrazňovaní a uplatňovaní seba samého
ako uvažujúcej a spôsobilej osoby.
Predostiera to dieťaťu v myšlienke „pozri, čo
robím a ako to dokážem“. Nejde o to, aby
dieťa
po
vychovávateľovi
doslovne
opakovalo, ale ide o poskytovanie ukážok
toho, čo dospelá osoba (vychovávateľ)
dokáže urobiť a ako to zvláda. Dieťa
(od)pozoruje správanie v konaní a pridá sa.
Tým, že spoločne s vychovávateľom koná, si
uvedomuje, kým je – získava čoraz viac
uvedomovaný obraz (predstavu) o sebe
samom, formuje si ho. Prvé formy
uvedomeného správania v konaní sú
významnou súčasťou formovania jeho
osobnosti. Vychovávateľ dieťa v takomto

správaní podporuje, vnáša do spoločného
výchovného konania prvky, ktoré pôsobia
na dieťa uspokojujúco, naplňujúco v zmysle
sebauvedomovania si toho „kto som a čo
dokážem“. 1. úroveň výchovného konania je
neodmysliteľná, lebo robiť veci spolu,
spoločne dosiahnuť konkrétne výsledky a
mať z konania a jeho výsledkov radosť,
dovolí vychovávateľovi sa obozretne
presunúť na 2. úroveň výchovného konania.
To, či skutočne môže vychovávateľ pri
konkrétnom dieťati prejsť na 2. úroveň
výchovného pôsobenia, mu napovie citová
stránka správania dieťaťa. Vychovávateľ
nemá zabudnúť na to, že dieťa raného veku
sa
vyznačuje
niektorými
typickými
vlastnosťami (prítomnými aj v procese
vychovávania) ako napr.: a) krátka trvácnosť
citových prejavov, b) zvýšená emotívnosť a
c) zvýšená ovplyvniteľnosť prejavmi
správania iných ľudí (vrátane detí). Ak je
správanie dieťaťa samotným dieťaťom viac
ovplyvňované, regulované, je predpoklad,
že možno opustiť 1. úroveň výchovného
konania. Je dôležité uviesť, že 1. aj 2. úroveň
sa neopúšťajú nastálo, ale dočasne; môžu sa
vyskytnúť výchovné situácie, ktoré budú
vyžadovať vrátiť sa na jednu alebo obe tieto
úrovne (je to bežný jav v procese
vychovávania). Proces vychovávania nemá
priamočiaru postupnosť, ale vyžaduje si
návraty, aby bol systematický (tým sa
vyvolajú žiaduce výchovné následky) a aby
sa zamedzilo vzniku napr. výchovného
zlyhania pochádzajúceho z urýchleného a
nedôsledne odvedeného procesu zo strany
vychovávateľa. Striedanie pokrokov a
návratov sa odborne označuje ako
dialektický charakter vychovávania.
Druhá úroveň výchovného konania sa
označuje ako ísť popri. Ísť popri znamená
obrazne povedané kráčať povedľa –
sprevádzať. Kráčať povedľa – sprevádzať
znamená podeliť sa o činnosť, ktorú
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vychovávateľ uskutočňuje s dieťaťom v tom
zmysle, že niektoré úkony, činnosti, ktoré už
dieťa zvláda, prenecháva na dieťa, a tie
činnosti, ktoré dieťa vykonáva s istou
náročnosťou (prípadne sú ešte mimo
dosahu dieťaťa), vykoná vychovávateľ
spoločne s dieťaťom. Tá činnosť, ktorá je
sprevádzaná s vynaložením istého úsilia, je
pre dieťa zaujímavá, príťažlivá, lebo deti
majú
rady
prekonávanie
drobných
prekážok; znakom toho je, že vychovávateľ
môže vidieť, ako dieťa v činnosti rado
postupuje, a má možnosť vidieť na dieťati
zaujatie činnosťou. To je uisťujúci výchovný
moment, vtedy už nemusí vychovávateľ
svoju pomoc plne poskytovať dieťaťu (hoci
sa od dieťaťa nevzďaľuje). Keď vidí
vychovávateľ,
že
dieťa
preukazuje
rozrušenie, nepokoj, namieste je otázka
opätovného poskytnutia mu pomoci. Na 2.
úrovni je dobré, aby vychovávateľ zvážil
charakter činností, do ktorých mieni zapojiť
dieťa/deti. Má určiť ich náročnosť pre
dieťa/deti a uvedomiť si, kedy (za akých
výchovných podmienok) môže ponechať
dieťa v činnosti samé. Keď vychovávateľ
spojil viaceré deti do jednej skupiny a zvážil
výchovné podmienky s náročnosťou
výchovných činností, môže využiť deti v
skupine ako istú výchovnú výpomoc.
Výchovná výpomoc je osožná, lebo deti
pozorujú iné deti a rady vykonávajú to, čo u
nich odpozorovali v ich konaní. V takom
prípade vychovávateľ nemusí slovne
sprevádzať činnosť konkrétneho dieťaťa, ale
môže vyvolať spoločné konanie detí, pričom
podporí ich vzájomnú komunikáciu. Deti
raného veku neprejdú hneď do spolupráce a
komunikácie s inými deťmi v skupine. Aby sa
tak stalo, treba podporovať také konanie
detí ich častým spájaním do skupín a voliť
také činnosti, ktoré podporia ich spoločnú
činnosť.
Výchovné
situácie,
ktoré
vychovávateľ zámerne zamýšľa uskutočniť,

by mali byť uspôsobené tomu, že deti budú
rady vyhľadávať pri realizovaní činností iné
deti. Detská komunikácia v skupine pre
dieťa predstavuje silný motív hovoriť,
rozprávať (sa) a (komunikovať), čo vedome
a zmysluplne vychovávateľ využíva v
praktických
výchovných
činnostiach.
Zrozumiteľnosť a jasnosť komunikácie
určuje vychovávateľ tým, že sa v nej
zúčastňuje. Hoci sú deti zoskupené v
skupine, vychovávateľ pozoruje každé dieťa
so zámerom zistiť, určiť líniu zlomu medzi
tým, čo dieťa dokáže vykonať s podporou
(vychovávateľa, detí), a čo už dokáže samo.
Tretia úroveň výchovného konania sa
označuje ako byť obďaleč. Byť obďaleč
znamená byť bokom, neďaleko, na blízku;
vari najpríznačnejším sa ukazuje označenie
byť v úzadí. Na tejto úrovni vychovávateľ
prenecháva priestor voľnému, slobodnému
konaniu dieťaťa, pričom on sám je obďaleč,
v úzadí. Tretia úroveň výchovného konania
je postavená na dôvere vo vlastné sily
dieťaťa a toho, čo ono dokáže už (u)robiť
samo. Za predpokladu, že vychovávateľ
vytvoril pre deti vhodné prostredie a zaistil
im bezpečnosť ňom, vyzýva ich do
výchovných činností, pričom on sám ostáva
v úzadí (obďaleč). Voľné, slobodné konanie
je samostatným konaním dieťaťa, ktoré
treba výchovne zámerne podporovať.
Samostatné konanie prináša dieťaťu radosť
z úspechu. Vďaka 3. úrovni výchovného
konania je dieťa uzrozumené so svojím
konaním orientovaným na cieľ. Dieťa je
aktívne; vyberá si činnosť, vstupuje do
činnosť, zotrváva v činnosti, prežíva radosť z
realizovania činnosti, podnecuje sa, aby
svoju
činnosť
zavŕšilo
konkrétnym
(hmatateľným) výsledkom. Svojím konaním
zaujme pozornosť ostatných detí a ním
alebo i v sprievode reči vyzýva iné deti do
svojej činnosti. Reč na tejto úrovni nie je len
doplnkom jeho činnosti, ale aj jeho
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zavŕšením, keď má potrebu vyrozprávať o
tom, čo konkrétne, ako a s akým výsledkom
urobilo. Dieťa na tejto úrovni riadi seba
samo a riadi aj činnosti z vlastnej pohnútky
– to je príkladný následok pedagogickej
úspešnosti 3. úrovne výchovného konania
vychovávateľa. Keď je dieťa odpútané od
vychovávateľa, keď nepotrebuje jeho
pomoc, keď sa nedožaduje jeho pozornosti,
vtedy možno hovoriť o úspešnosti troch
úrovní výchovného konania vychovávateľa.
Tretia úroveň zastrešuje výchovné konanie
vychovávateľa v spojitosti s úrovňou
rozvoja, ktorú dieťa dosiahlo. Od tejto
úrovne je dieťa pripravené čeliť rôznym
výchovným situáciám a činnostiam, lebo je
istý predpoklad, že je pripravené ich
zvládnuť. I tu však platí, že vychovávanie
nemá okamžitý účinok a následky
vychovávania nie sú hneď v konaní dieťaťa
preukázateľné. Ale platí i to, že dieťa bude
(to je reálny stav) konfrontované aj takou
situáciou, na ktorú jeho sily a pripravenosť
ešte nebudú postačovať. Vtedy prichádza na
pomoc rozumné a vyvážené výchovné
konanie vychovávateľa, ktorý má zvážiť, na
ktorú úroveň treba konanie nasmerovať.
Možno postačí prechod na 2. úroveň, keď sa
vychovávateľ podelí o výchovné konanie s
dieťaťom
kvôli
jeho
vyváženejšej
štruktúrovanejšej, ale najmä účinnejšej
skúsenosti s určitou situáciou, alebo bude
potrebné prejsť na 1. úroveň, keď bude
vychovávateľ ten, kto sa bude spolupodieľať
s dieťaťom na konaní, bude mu poskytovať
pomoc, podporu a sám svojím konaním (ako
vzor dospelej osoby) a výberom vhodnej
činnosti ovplyvní konanie dieťaťa. Takto
chápaný proces vychovávania napomáha
rozvoju procesu sebauvedomovania si
dieťaťa a vyhranenia sa voči ostatným
dospelým i deťom.
Na to, aby bol proces vychovávania
prostredníctvom uvedených troch úrovní

výchovného konania úspešný, proces
vychovávania sa uskutočňuje ako proces, v
ktorom
je
konanie
vychovávateľa
sprevádzané ustálenosťou. Vychovávateľ
dbá na to, aby sám neúmyselne
neohrozoval proces vychovávania tým, že
jeho konanie bude protirečivé či
roztrieštené. Ustálené konanie je späté s
dennou
rutinou
(nie
rutinérstvom
vychovávateľa) a výnimky z ustáleného
konania sú prípustné vtedy, ak budú do
rutiny vhodne začleňované. Ak je v procese
vychovávania zabehnuté, že niektoré
činnosti sa vykonávajú v rovnakom čase a
na rovnakom mieste, bude zaujímavé urobiť
výnimku a niekedy zmeniť čas a inokedy
miesto konania, ale vždy je dôležité, aby si
vychovávané dieťa správne priradilo túto
výnimku (zmenu) do dennej rutiny a
poznalo skutočnosť, pre ktorú nastala
zmena v dennej rutine. Ide o to, aby dieťa
pochopilo, že výnimka je opakom
ustálených pravidiel a že nie je náhodná.
Iným prvkom procesu vychovávania je
poukazovanie na vhodné a nevhodné
konanie. Dieťa má prijať názor, že každé
konanie v istých podmienkach (ale najmä v
interpretáciách ľudí) môže byť prijaté a
vysvetľované ako vhodné, ale i nevhodné.
Ako sa už v texte uvádza, ide o interakciu, v
rámci ktorej vychovávané dieťa a uvážlivý
vychovávateľ
vzájomne
spolupracujú.
Spolupráca je zároveň ukážkou toho, že
vychovávateľ
venuje
pozornosť
konkrétnemu dieťaťu, čo podnecuje silný
výchovný účinok. Spolupráca umožňuje
poskytnúť spoľahlivé reakcie dieťaťu. V
podmienkach inštitucionálneho procesu
vychovávania vychovávateľ delí svoju
pozornosť v rovnakom čase viacerým (ak nie
práve naraz všetkým) vychovávaným
deťom. Z otvorenej spolupráce plynú
výchovne hodnotné (správne) zážitky.
Spoločne vykonávané činnosti vyzdvihujú
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zmysluplnosť, ktorú vychovávateľ prikladá
činnostiam, čím má dieťa príležitosť navykať
si na ňu. Svojím konaním vychovávateľ
neobmedzuje konanie dieťaťa; rešpektuje
jeho slobodnú vôľu vo výchovne
zabezpečenom a bezpečnom priestore.
Spoločne strávený čas v procese
vychovávania nie je premárneným časom,
lebo sa zakladá na:
• vzájomnej
dôvere,
lebo
vychovávateľ vo svojom výchovnom
konaní nepretržite preukazuje
záujem
o
dohliadanie
nad
výchovným priestorom, situáciami a
aktivitami
v
prospech
vychovávaného dieťaťa;
• zvedavosti, ktorá je vychovávateľom
podporovaná tak, aby dieťa
objavujúce okolitý svet a život v
ňom, bolo uspokojené;
• zameranosti, pretože výchovné
konanie nie je bezcieľne a
nezámerné; vždy je dôvod na to,
aby sa dialo vychovávanie; zámer a
cieľ ho sprevádzajú a zastrešujú;
• sebakontrole
vychovávateľa
a
vychovávaného dieťaťa, ktorou sa
ovplyvňujú navzájom; vychovávateľ
postupne prenecháva priestor na
vznik a udržiavanie sebakontroly
samotným dieťaťom, čím ho
zároveň podporuje v samostatnosti,
sebestačnosti;
• vzájomnej blízkosti vychovávaného
dieťa, vychovávateľa a ďalších
vychovávaných detí;
• komunikácii
a
pripravenosti
komunikovať
svoje
myšlienky,
návrhy, city s inými;
• pripravenosti
spolupracovať
a
vzájomne
sa
obohacovať
praktickými skúsenosťami.

Vychovávanie v obohacujúcom prostredí
naplnenom rôznymi podnetmi provokuje
iniciatívu dieťaťa a dialóg obohatený o ním
nadobudnuté
praktické
skúsenosti
podporuje
jeho
rozvoj.
Rozvoj
prostredníctvom vychovávania predstavuje
predovšetkým:
1. Pedagogické ciele naviazané na
hodnotné významy pochádzajúce z
praktických skúseností.
2. Didaktické ciele prepojené s
kultúrnymi obsahmi, z ktorých
plynie získavanie poznania.
3. Osobnostné
ciele
späté
s
procesuálnymi operáciami, vďaka
zvládnutiu ktorých sa rozvíjajú
spôsobilosti.
Ciele majú dôležité funkcie. Majú
etapizačnú (etapy) funkciu, čo znamená, že
si vychovávateľ prostredníctvom nich
zabezpečí postupnosť v činnosti. Ciele majú
aj orientačnú (orientácia) funkciu, tá
zamedzuje stratám energie a plytvaniu
výchovných prostriedkov, živelnosti a
chaosu v aktívnej ľudskej činnosti. Ciele
majú rovnako i regulačnú funkciu, regulujú
správanie, konanie v aktivitách ľudí v
požadovanom smere a tiež majú
normatívnu funkciu, vďaka ktorej možno
cieľmi nastaviť istú normu na správanie,
konanie ľudí [9]. Od cieľov sa odvíjajú
prostriedky a metódy. Výber metód je
závislý od reálnej výchovnej situácie. Poznať
minulosť, riadiť súčasnosť a plánovať
budúcnosť je predpoklad zmysluplnej
ľudskej činnosti v akejkoľvek oblasti života;
mimoriadne
to
platí
pre
proces
vychovávania. Praktické konanie (to, čo
dieťa robí, ako to robí a ako o tom s ním
hovorí vychovávateľ) je interpretáciou
reality.
Vychovávané
dieťa
je
vychovávateľom pobádané (u)robiť veci
také, aké sú, a tak, ako sa robia dospelými.
Preto treba [5]:
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1) Zapojiť novorodenca, dojča a
lezúňa29 do aktivít, ktoré sa ich
týkajú.
2) Investovať do kvalitných momentov
(času), keď je vychovávateľ úplne k
dispozícii dieťaťu.
3) Vychovávateľ sa musí naučiť
porozumieť jedinečnému spôsobu
komunikácie každého dieťaťa.
4) Rešpektovať dieťa ako hodnotnú
bytosť.
5) Vychovávateľ má byť úprimný,
prejavovať svoje city a nemá
predstierať city, ktoré nemá.
6) Vychovávateľ má modelovať také
správanie, aké vyžaduje od dieťaťa.
Nemá dieťaťu prikazovať.
7) Vychovávateľ sa má snažiť vidieť
problémy ako príležitosti na učenie
sa a má nechať dieťa vyriešiť
problém najprv samo. Nesnažiť sa
vyslobodiť dieťa z problémovej
situácie čo najskôr, alebo ho
dištancovať od každej problémovej
situácie.
8) Má sa budovať bezpečné prostredie
postavené na dôvere.
9) Mať na zreteli kvalitu každej etapy
vývinu dieťaťa; netlačiť nasilu dieťa
do ďalšej vývinovej etapy.
Aj z uvedených myšlienok možno usúdiť,
že vychovávateľ je ten, kto sa má usilovať,
aby si s dieťaťom navodil spoločnú
pozornosť; aby sa stali istými sociálnymi
partnermi, ktorí sa úmyselne zameriavajú
na spoločný bod pozornosti v procese
vychovávania. V ranom detstve je pozornosť
čoraz viac nasmerovaná na objekty, ktoré sú
pre deti zaujímavé. Deti dokážu prispôsobiť
svoj pohľad, ak ich sociálny partner v
interakcii zmení smer pohľadu na nový
objekt, a zároveň aktívne úmyselne
29

nasmerovať pozornosť sociálneho partnera
na objekty, ktoré ich zaujímajú. Spoločná
pozornosť vychovávateľa a vychovávaného
dieťaťa zvyšuje pripravenosť dieťaťa učiť sa
od iných. Dialóg spoločnej pozornosti,
slovná i mimoslovná komunikácia medzi
dieťaťom a vychovávateľom podporuje
rozvoj samostatnosti dieťaťa a má byť
vychovávateľom rešpektovaná. Priestor, v
ktorom sa proces vychovávania deje, by mal
byť rozmanitý, obsažný, aby vyvolával v
dieťati
potrebu
zámernejších
a
cieľavedomejších interakcií s ním. Vhodné
prostredie má byť naplánované, pripravené
z funkčného, bezpečnostného, zdravotného,
hygienického, výchovného a estetického
hľadiska a má byť prispôsobiteľné na každé
dieťa. Vychovávateľ by mal sprvoti dieťaťu
vytvoriť optimálne výchovné prostredie a v
neskorších etapách vývinu sa má
spolupodieľať na tom, ako si dieťa samotné
vyplní priestor materiálom a činnosťou za
jeho vedomej (výchovne premyslenej)
podpory. Vedomá (výchovne premyslená)
podpora
je
vtedy,
keď
konanie
vychovávateľa spočíva na týchto faktoroch
[3]:
1. Dospelý je aktívny participant
(spolupodieľa sa) v rutinných
činnostiach dieťaťa.
2. Dospelý dokáže pozorovať dieťa a
pozná vývinové štádiá dieťaťa.
3. Dospelý je dôsledný aj pri určovaní
hraníc bezpečnosti.
4. Dospelý dokáže dôverovať dieťaťu,
ktoré je iniciátorom, lebo sa dokáže
samo učiť a objavovať.
5. Dospelý vytvára bezpečné a intelekt
dieťaťa stimulujúce a emocionálne
starostlivé prostredie.
6. Dospelý neprerušuje hru dieťaťa,
lebo ono potrebuje čas a uplatňuje
vlastný rytmus.

Ďalej v texte dieťa.
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7. Dospelý zabezpečuje voľnosť pri
bádaní (objavovaní) prostredia,
objektov a hrajúcich sa detí a
dospelých.
Proces vychovávania nie je samoúčelným
procesom; s vychovávaním sú tiež spojené
činnosti starostlivosti o dieťa raného veku.
Vychovávateľ preto svoju pozornosť delí na
vychovávanie a starostlivosť.
Vzťah
starostlivosti je recipročný vzťah medzi tým,
kto sa stará, a tým, na ktorého je
starostlivosť
nasmerovaná.
Vzťahy
starostlivosti zahrnujú pozorné počúvanie,
porozumenie s empatiou, nepodmienenú
akceptáciu, podporu a vytváranie vzťahovej
väzby so zodpovednosťou. Rané detstvo je
jedinečná fáza životného cyklu človeka.
Preto sa vyžaduje, aby (si) vychovávatelia,
ktorí vychovávajú deti raného veku,
vytvárali dôverné, pozitívne vzťahy s deťmi
založené na vzájomnej úcte a rešpekte. Títo
vychovávatelia majú oceniť a podporovať
spoluprácu medzi dieťaťom a jeho rodinou,
starať sa a uznávať dôstojnosť, hodnotu a
jedinečnosť každého dieťaťa, ako i pomôcť
deťom rozvinúť si svoj plný potenciál.
Svojím prístupom vychovávateľ vytvára
vzťahovú väzbu s vychovávanými deťmi,
ktorá spočíva v poskytovaní bezpečia,
ochrany, citu, záujmu a slobody, aby sa deti
mohli optimálne vyvíjať v období raného
detstva. V procese vychovávania je obzvlášť
cenný pozitívny, otvorený postoj, stála
prítomnosť dospelého, jeho výchovný
zámer či poznanie rozvoja dieťaťa.
Kombináciou
uvedeného
je
proces
vychovávania a starostlivosti o deti viac
štruktúrovanejší
a
významnejší.
Vychovávateľ tak zabraňuje plytkosti
procesu vychovávania – tento proces má
byť obsažný, ale i postavený na rozmanitých
interakciách s dieťaťom/deťmi. Vzťahová
väzba ovplyvňuje vznik a udržiavanie
vzťahového správania, ktoré je špecificky

vývinovo
podmieneným
systémom
správania so samostatnou reguláciou.
Reciprocita vzťahu spočíva najmä v striedaní
pozornosti vychovávateľa a dieťaťa voči
sebe ako partnerom. Pozornosť je závažným
faktorom, upriamuje vedomie dieťaťa, že
vychovávateľ konkretizuje vo svojom konaní
predovšetkým záujem o dieťa.
V procese vychovávania má vychovávateľ
vždy vedieť:
• Čo (konkrétne), v ktorom okamihu
dieťa robí a prečo.
• Akú činnosť dieťa realizuje a s akým
cieľom, zámerom.
• Čo sa (konkrétnou) činnosťou
umožňuje dieťaťu rozvinúť si.
• Čo môže (konkrétnou) činnosťou
dieťa získať a ako to súvisí s
cieľom/cieľmi.
• Akú úlohu má v tom vychovávateľ,
čo dieťa robí a akú nevyhnutnú
pomoc má poskytnúť vychovávateľ
dieťaťu a prečo.
To, čo dieťa robí, musí mať pre neho
zmysel, ale i výchovný význam. Dieťa koná a
v rámci svojho konania si overuje, skúša, čo
(už) a ako to dokáže urobiť. Od svojho
fyzického (prostredie a jeho vybavenie
objektmi/predmetmi) a sociálneho (dospelí
a iné deti) okolia dostáva spätnú väzbu na
kvalitu vykonania toho, čo si zaumienilo
(u)robiť. Keď je spätná väzba pozitívna,
odobrujúca konanie dieťaťa, dieťa si
uvedomuje svoju úspešnosť a svoje konanie
radostne opakuje. Úspešnosť konania silno
vplýva na utváranie jeho sebapoňatia
(sebaidentity, sebakonceptu, svojbytnosti)
(„Som to, čo dokážem sám a slobodne
urobiť.“). Utváranie sebakonceptu ako
viacúrovňového vývinového a dynamického
usporiadania seba samého sa z jednej
strany
uskutočňuje
v
neustálych
vzájomných vzťahoch medzi procesmi, ktoré
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sa dejú vo vnútri dieťaťa (tie sú činiteľmi
utvárania osobnosti dieťaťa), a z druhej
strany vďaka vplyvom sociálneho a
kultúrneho prostredia, teda špeciálne tým
vplyvom, ktoré majú pri utváraní osobnosti
dieťaťa vysokú výchovnú hodnotu
a
významnosť
[1].
Praktické
konanie
(spontánne realizované dieťaťom či
organizované vychovávateľom) je späté so
psychickými funkciami dieťaťa. Sú známe tri
kritériá vypovedajúce o stave pripravenosti
dieťaťa na učenie sa:
1. Záujem dieťaťa o učenie sa.
2. Dostatočná intenzita záujmu dieťaťa
o učenie sa vyjadrená v čase.
3. Výsledky, ktoré dieťa v učení sa
dosahuje [4].
Tieto tri kritériá sú len minimom, ale sú
zásadné a neodmysliteľné vo výchovnej
činnosti vychovávateľa. Vychovávateľ sa na
základe systematického pozorovania dieťaťa
uisťuje, či dieťa preukazuje záujem o učenie
sa
(napr.
že
manipuluje
predmetmi/objektmi v jeho dosahu,
objavuje, čo nimi môže vykonať, rozvíja nimi
svoju zámernú činnosť.). Zámerne mu
predkladá predmety/činnosti a vyzýva ho do
významnej činnosti. Záujem dieťaťa plynie z
neho samotného, ale je tiež vyvolávaný
konaním vychovávateľa. Ak činnosť dieťa
zaujme, úlohou vychovávateľa je podporiť
ju a výchovne využiť. Dostatočná časová
intenzita činnosti dieťaťa je kritériom na
určenie nielen detského záujmu, ale tiež na
atraktivitu činnosti (čím môže činnosť plne
zaujať detskú pozornosť) a udržiavanie
podpory zo strany vychovávateľa. Ak dieťa v
činnosti vytrvá a dosiahne cieľ, ktorý sa má
činnosťou dosiahnuť, je predpoklad, že
učenie sa môže byť úspešne zavŕšené.
Vychádza sa z faktu, že učí sa len to, čomu
sa rozumie. Dieťa potrebuje porozumieť
zmyslu konkrétnej činnosti, preto slovný
komentár (menej inštrukcií, viac opisu)

vzťahujúci sa na nadchádzajúcu činnosť je
opodstatnený. Ak však vstúpia do procesov
(vývinu, rozvoja, učenia sa) náhle, nečakané
rôzne okolnosti, namieste je včasná
intervencia. Intenzita záujmu o činnosti
vyvolávajúce učenie sa je ukazovateľom
nielen toho, že dieťa je na učenie sa
pripravené, ale aj že učenie sa je
sprevádzané radosťou zo sebaobjavovania,
sebaskúmania. Praktické činnosti spojené s
komunikáciou o ich priebehu a výsledku
produkujú skúsenosti vtedy, keď je diskusia
vedená zámerne tak, aby dieťa hovorilo a
komentovalo
svoju
činnosť.
Tretím
kritériom sú výsledky, ktoré dieťa dosiahlo
1) za plnej podpory vychovávateľa, 2) za
čiastočnej podpory vychovávateľa a 3)
samo. Tieto tri úrovne na seba nadväzujú,
pričom tretia úroveň sa považuje za učebný
a výchovný úspech.
• Proces učenia sa vzniká v období
okolo narodenia dieťaťa.
• Starostlivosť a pozornosť sú
neodčleniteľné. Kvalita starostlivosti
je otázkou vychovávania a kvalita
vychovávania
má
byť
samozrejmosťou.
• Každé dieťa vo svojom vývine
napreduje vlastným rytmom, ale
dospelí môžu podporiť jeho učenie
sa.
• Všetky deti majú úžitok zo
starostlivosti a vychovávanie má byť
vždy adekvátne vzhľadom na ich
vývin.
• Precízne a erudované pozorovanie
je kľúčom ku kvalifikovanej pomoci
dieťaťu.
• Kultúrna a fyzická rozmanitosť sa
musí hodnotiť a rešpektovať.
• Učenie sa je komplexné a nemožno
ho rozdeliť: dôvera, motivácia,
záujem, radosť i sociálne a fyzické
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spôsobilosti sú rovnako dôležité ako
kognitívny úspech.
• Vychovávatelia a ostatní odborníci
musia spolupracovať s rodičmi, ktorí
ako prví napomáhajú sebarozvoju
dieťaťa.
• Kvalita starostlivosti a vychovávania
si
vyžaduje
erudovaných
vychovávateľov a iných odborníkov,
ktorí sa majú zúčastňovať rôznych
foriem ďalšieho vzdelávania a
profesionálneho rozvoja. Ďalšie
vzdelávanie vychovávateľov je
jedným z faktorov kvality [2].
Proces vychovávania (uskutočňovaný
inštitucionálne
profesionálom)30
je
profesionálnou činnosťou, ktorá si vyžaduje
odhodlanie,
ovládanie
rozhodujúcich
procesov, spoluprácu, vhodný výber
stratégií, metód, princípov, obsahov
vychovávania, aktivít a ich činností. Proces
vychovávania je tiež zložitým procesom,
ktorý nie je priamočiary s okamžite
viditeľným výsledkom. Proces vychovávania
je uvedomeným procesom, pretože nedeje
sa náhodne, ale je pripravovaným,
riadeným a vyhodnocovaným procesom.
Proces vychovávania si vyžaduje, aby mal
vychovávateľ istú koncepciu vychovávania;
aby sa jej pridŕžal a veril v ňu (presnejšie v
úspechy, ktoré sa ňou dosiahnu). Základným
východiskom
predloženej
koncepcie
procesu vychovávania je ústredná myšlienka
rozlišuj a výchovne konaj. Táto myšlienka
má svoje opodstatnenie práve vo
vychovávaní detí raného veku, lebo sa v nej
spája bezbrannosť a rozvojatvornosť detí s
citlivosťou a špecifickým prístupom (výrazne
30

V rodine je vychovávanie skôr folkovou, laickou
záležitosťou a ide v ňom o rodičovské prieméry, príp.
reprízy. I preto je autor presvedčený o potrebe
poskytovať odbornú podporu rodičom (rodinám) v
otázke vychovávania detí.

spätým so vzdelaním) vychovávateľa.
Vychovávanie v ranom veku je veľmi úzko
prepojené s celkovou starostlivosťou o deti
a ich spojenie má podporovať a udržiavať
celkovú výchovnú pohodu; atmosféru
dôvery voči rozvoju dieťaťa/detí. Rozlišuj
znamená zisti, urči charakter výchovnej
situácie, jej podmienky, okolnosti (ktoré ju
ovplyvňujú),
zástoj
dospelých
(vychovávateľov, rodičov a iných dospelých)
a dieťaťa/detí v nej.
Vyhodnoť výchovnú situáciu z pohľadu
výchovných zámerov a cieľov, ale vždy v
súvislosti s rozvojatvornosťou dieťaťa/detí
(Akým smerom sa môže uberať proces
vychovávania odvíjajúci sa od konkrétneho
dieťaťa a vplyvom výchovných situácií?).
Vyhodnoť výchovnú situáciu znamená tiež
zvážiť, akým výchovným situáciám majú byť
deti vystavované a prečo. Výchovné situácie
z pohľadu vychovávania si vyžadujú tiež
výchovné zásahy do charakteru, podmienok
či obsahu výchovnej situácie. Vychovávateľ
modeluje výchovné situácie (vrátane svojho
správania) nielen preto, aby bolo konanie
dieťaťa/detí v nich prehľadné (aby dieťa
získalo prehľad o ich význame pre neho
samo), ale i preto, lebo výchovné situácie
majú byť prispôsobované vychovávaným
deťom, aby boli v ich dosahu; v okruhu
získavania osobných, praktických skúseností
naviazaných na kultúru. Výchovné zásahy
treba vždy zvážiť; vyhnúť sa unáhlenému a
nepremyslenému
konaniu.
Zásadným
krokom v konaní je odlíšiť výchovne
podstatné, hodnotné od nepodstatného,
reálne výchovné potreby od zdanlivých.
Určiť to, čo bude tvoriť podstatu
výchovného procesu. V tomto ohľade je
prospešné nadväzovať na predchádzajúce
výchovné situácie a ich následky a dať ich
do súvislosti s nadchádzajúcimi (udržiavať
výchovné kontinuum). Výchovne konaj
znamená vedomé a cielene orientované
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(zámerné) výchovné konanie tak, aby
výchovná situácia mala celistvú výchovnú
hodnotu a aby bola zároveň v súlade s
výchovnou
kultúrou
spoločnosti.
Vychovávateľ má mať vždy na zreteli, že
proces vychovávania je istým kontinuom, čo
neznamená, že je súčtom všetkých
výchovných situácií, ktorých všetky následky
sa majú (skôr, či neskôr) automaticky
premietnuť do správania, konkrétneho
konania dieťaťa/detí. Proces vychovávania
je mnohoznačný výchovný jav, a práve
preto
má
byť
výchovné
konanie
vychovávateľa zodpovedné a príkladné.
Výchovné konanie je predovšetkým
výchovné; stvárňuje a reprezentuje to, čo je
späté s vychovávaním. Vychovávateľ svojím
konaním zasahuje do osobného rámca ním
vychovávaného dieťaťa, a to osobne i
spoločensky zaväzuje konať svedomito a
zodpovedne, s uvedomovaním si následkov
vlastného
konania.
Spoluúčasť
vychovávateľa na rozvoji dieťaťa je o jeho
profesionálnom i osobnom nasadení.
Výchovné konanie vychovávateľa a rodiča
má
niektoré
prvky
rovnaké,
ale
vychovávateľ má profesijnú (spoločenskú a
kultúrnu) zodpovednosť, čo znamená, že
jeho výchovné konanie je rámcované jeho
profesiou so spoločenským vymedzením.
Výchovné konanie rodiča je postavené
zväčša na improvizácii a intuícii (čo môže
byť v istom zmysle opodstatnené),
vychovávateľ má k dispozícii širšie spektrum
výchovných prostriedkov a erudíciu, ktoré
premyslene
uplatňuje.
Vychovávateľ
výchovne koná s istotou, jeho konanie je vo
výchovnej situácii jasné a ujasnené.
Výchovné konanie nie je príležitostné, ale
sústavné. Vychovávateľ dbá na systémovo
uchopený rozvoj (učenie sa) dieťaťa už len
preto, lebo pozná (a rozumie) rozvoj
dieťaťa, motivačné faktory a účinok procesu
vychovávania v podobe konkretizovaných

následkov. Hľadá optimálnu cestu medzi
nedostatočným užívaním a nadužívaním
výchovných prostriedkov v podmienkach,
ktoré vychovávaniu (naj)lepšie vyhovujú.
Vychovávateľ svoju výchovnú činnosť a
proces vychovávania zameriava vždy na
ciele. Proces vychovávania by neobstál, ak
by chýbali ciele, na ktoré sa má (tento
proces
a
vychovávateľ)
odvolávať.
Vychovávateľ svoju výchovnú činnosť
písomne (aj obrazovo) dokumentuje
vrátane výsledkov, ktoré dosahuje; obsah
dokumentácie (zápisky, záznamy, fotografie
a pod.) analyzuje, aby mohol tým, čo už
bolo urobené a dosiahnuté, nadviazať na
nadchádzajúcu výchovnú činnosť a na to,
ako zlepšiť svoje výchovné konania v
procese
ďalšieho
vychovávania.
Vychovávateľ zároveň vedie dokumentáciu
o deťoch, ktoré vychováva, pretože táto je
rovnako zdrojom mnohých informácií a
výchovných ašpirácií (na akú oblasť rozvoja
dieťaťa nasmerovať proces vychovávania;
ktorý cieľ nasledovať a prečo) a inšpirácií
(ako
to
výchovne
uskutočniť;
čo
uplatniť/využiť
a
prečo).
Proces
vychovávania, obrazne povedané, je
zámerné postupovanie od „vedenia dieťaťa
za ruku“ k zodpovednému osobnému
rozhodovaniu v nadväznosti, či závislosti od
druhých (táto myšlienka v konkrétnej
realizácii zasahuje až do dospelosti). Rané
detstvo
predstavuje
prvú
etapu
vychovávania a dôležitosť vychovávania je
už v prvých náznakoch a konkrétnych
krokoch práve v premyslených spôsoboch
osamostatňovania sa dieťaťa a odpútavania
sa od závislosti od druhého (rodiča,
vychovávateľa). Rané detstvo si možno
predstaviť ako isté „skoky“ v rozvoji dieťaťa
v tom význame, že niektoré prvky osobnosti
dieťaťa zanikajú (pre ich nepotrebnosť napr.
do prvého roka po narodení), niektoré
vznikajú postupne (objavujú sa podľa toho,
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čomu je vychovávané dieťaťa vystavované a
v akej intenzite), ale mnohé pretrvávajú ako
súčasť osobnosti dieťaťa (prvky, ktoré tvoria
jedinečnosť,
výnimočnosť
a
neopakovateľnosť konkrétneho dieťaťa).
Proces vychovávania je nasmerovaný na
identitu dieťaťa („kto som, čo a ako
dokážem urobiť, na základe toho, ako to
prijíma moje okolie“). Identita znamená
dlhodobý proces vymedzovania sa voči
druhým so zámerom odlíšiť sa od nich; stať
sa sebou samým (totožnosť, koncepcia
vlastného ja a pod.). Vychovávanie sa
orientuje na podporu samostatnosti dieťaťa
v rovine jeho sebestačnosti. Sebestačnosť je
predpokladom neskoršej úspešnosti v
dospelosti. Proces vychovávania je zacielený
aj na rozvoj spôsobilostí (kompetencií) ako
predmetných operácií preukázaných v
praktickom konaní. V ranom detstve ide o
to, aby sa dieťa stávalo, stalo a naďalej bolo
činné; aby uskutočňovalo praktické činnosti
uvedomelo
(psychická
zrelosť),
s
nastupujúcou presnosťou (neuromotorická
zrelosť), primeraným výkonom (somatická
zrelosť) a angažovaním sa v tej-ktorej
praktickej činnosti (postojovo-vôľová a
emocionálna zrelosť) spoločne s inými
(sociálna zrelosť). Psychická zrelosť je
preukázateľná napr. vo výbere činnosti,
charaktere a obsahu činnosti a v jej
ukončení. Presnosť je preukázateľná napr. v
tom, ako narába s predmetmi/objektmi v
činnosti, ako využíva priestor na činnosť;
ako presne čosi robí. Primeraný výkon je
preukázateľný napr. tým, či vykonáva
účelné pohyby a či sú tieto pohyby
vykonané správne, či využíva silu, príp. či nie
je preťažené, či unavené a pod. A
angažovanie sa je preukázateľné v tom, či
dieťa preukazuje záujem o konkrétnu
činnosť, aké je jeho zotrvanie v činnosti, a či
dovedie činnosť dokonca a ako prijíma
výsledok svojej činnosti. Vychovávanie je

cielené tiež na existenciu a spoluprácu s
ostatnými ľuďmi (dospelými a deťmi). V
ranom detstve sa stavia najmä na potrebe
združovať sa s inými a naučiť sa stratégie
vychádzania
s
druhými.
Výhoda
vychovávania dieťaťa v skupine iných detí
tkvie v podpore učenia sa vychádzať s inými.
Dieťa v skupine iných detí má príležitosť
skúšať a overovať si, ako iniciovať,
udržiavať, príp. ukončiť vzťah s druhým, čo
sa, prirodzene, deje na zodpovedajúcej
úrovni dieťaťa. Proces vychovávania (pokiaľ
nie je stanovený inak a v iných
podmienkach) je primárne zameraný na
rozvoj sociálnych stránok osobnosti už len
preto, lebo človek je spoločenským
človekom, na čom je postavená spoločnosť
dospelých, na ktorú je vychovávanie
orientované. Z dieťaťa sa stáva dospelý
človek predovšetkým vďaka tomu, že jeho
sociálny a kultúrny status sa zabezpečuje
procesom vychovávania. Skúsenosť hovorí,
že vychovávanie je vlastne spoločné
podieľanie sa na činnostiach typických pre
spoločnosť; tým sa odovzdáva, ale opätovne
formuje
jej
kultúra.
Vychovávaním
umožňujeme deťom vstúpiť do konkrétnej
kultúry spoločnosti. Dospelý (rodič,
vychovávateľ a iní dospelí) svojím
správaním, konkrétnym konaním zosobňujú
kultúru spoločnosti. Vari najdôležitejšia
informácia vzťahujúca sa na proces
vychovávania detí v ranom veku je
informácia o (ich) centrálnej nervovej
sústave (CNS), ktorá má jednoznačné
prvenstvo v tomto procese. (Aj) výchovne
podnety sa podieľajú na rozvrstvovaní
mozgových štruktúr tak, že aktivujú neuróny
spolu s dendritmi a synapsiami, ktoré medzi
sebou vytvárajú väzby, spoje. Niektoré
spoje vzniknú a zaniknú, iné vzniknú a
pretrvajú, niektoré však vzniknúť nemusia
[10]. Myšlienka o bohatom a podnetom
výchovnom prostredí nie je fámou, ale

153

VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

uvedomenie si, že proces vychovávania (a
to, aký je kvalitný a v akom je rozsahu)
zasahuje do osobnosti každého dieťaťa.
Hoci vychovávanie nie je všemocné (do
rozvoja osobnosti vstupujú aj iné ako
výchovné vplyvy), spoločnosť ho zaraďuje
medzi svoje dôležité kultúrne praktiky.
Pedagogika ako veda mu venuje svoju
náležitú vedeckú pozornosť tým, že ho
opisuje, utvára, vyvíja, skúma a posudzuje.
Zhrnutie
Proces vychovávania je dynamickým a
dialektickým procesom, ktorý vyžaduje aby
bol vychovávateľ, opatrovateľ erudovaný a
pripravený. Len erudovaný a pripravený
vychovávateľ,
opatrovateľ
dokáže
pedagogicky zvýznamniť a zhodnotiť proces
vychovávania; t. z., pridať mu hodnotu
kultúrne relevantnej dôležitosti. Deti
najmladšej
generácie
disponujú
rozvojatvornými možnosťami (potencálmi),
ktoré (z pedagogicko-výchovného aspektu)
nemajú zostať nepovšimnuté. Kapitola
preto zvýznamňuje proces vychovávania,
ktorý
je
zámerným
pedagogickým
prostriedkom rozvoja dieťaťa, detí.
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5.1 HRA/HRANIE SA V PROCESE VYCHOVÁVANIA DIEŤAŤA RANÉHO VEKU
Eva Severini
Hra je prítomná v živote každého
jednotlivca i celého ľudstva od začiatku
dejín. Ľudia sa hrali už v praveku, hrali sa v
antike aj v stredoveku a hrajú sa i dnes. Od
nepamäti boli hry súčasťou života dieťaťa,
prípravy na prácu, kultu a uctievania bohov,
náboženských obradov, slávnosti a zábavy.
V súčasnosti tiež platí, že pre neustále
rozvíjajúce sa dieťa je hra najprirodzenejšia
súčasť. Hra je druh činnosti, ktorá poskytuje
zábavu, rozptýlenosť, veselosť, uspokojenie
a radosť zo sebauplatnenia [10], [13]. Z toho
vyplýva, že hra je prirodzenou a
charakteristickou činnosťou dieťaťa, ktorá
vychádza zo základných potrieb dieťaťa –
byť aktívne a činné. Súčasne je dynamickým
rozvojovým procesom, ktorý prináša zmeny
v celom organizme dieťaťa. Podstatou
hrového konania dieťaťa je možnosť prejaviť
vlastnú aktivitu, zámer, vôľu a pod., čo
zároveň umožňuje realizovať výchovné ciele
– hra ako prostriedkom dosiahnutia určitých
výchovných cieľov. Dieťa je spôsobilé v
súlade s vlastnými rozvojovými možnosťami
a na základe vlastnej vnútornej potreby
rozvinúť vlastnú hru (tzv. voľnú hru), ktorá
nie je ničím ani nikým riadená. Plne
rozvinuté hrové konanie dieťa dosahuje vo
výchovnom prostredí, v ktorom je zahrnuté
láskou, kde má pocit bezpečia, a v ktorom
sú jeho biologické potreby uspokojené [1],
[3].
Hru dieťaťa v ranom veku členíme
nasledovne [13]:
• Sociálna
hra
(obdobie
novorodenecké). Typickou črtou v
tomto
období
je
úsmev.
Stimulovanie sa realizuje pomocou
sociálnych hier. Dieťa si rozvíja
pozitívne ľudské vlastnosti.
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•

•

•

•

•

Samostatná/osamotená
hra
(obdobie dojčaťa a batoľa).
Typickou črtou v období dojčaťa je
chôdza a reč a v období batoľaťa je
sebauvedomenie a vlastné „JA“. Hra
je z väčšej časti endogénna –
vyrastá z vnútorných potrieb dieťaťa
a je málo závislá od vonkajších
okolností. Hra dieťaťa je izolovaná
od všetkých detí. Do hry nemôžeme
dieťa prinútiť. Väčšinou ponecháme
dieťa, aby sa hralo s prežitkom
chápania slobody a dobrovoľného
rozhodnutia.
Súbežná (paralelná) hra – deti sa
hrajú v rovnakom prostredí vedľa
seba, ale nehrajú sa spolu. Dieťa je v
pozícii diváka. Trávi väčšinu času
tým, že sleduje, čo robia ostatné
deti, dokonca sa s nimi môže aj
zhovárať, ale nepripojí sa fyzicky do
hry.
Spoločná (asociatívna) hra – dieťa
sa hrá spolu s ostatnými deťmi a
používa
ten
istý
materiál
(predmety), s deťmi aj hovorí, ale
svoje
záujmy
nepodriaďuje
záujmom skupiny.
Kolektívna (kooperatívna) hra –
dieťa sa hrá v skupine spontánne
zorganizovanej,
aby
členovia
skupiny v nej preberali rozličné roly
(keďže
napr.
kolektívna/kooperatívna hra môže
síce začínať v tomto vývinovom
období, ale zväčša presahuje
hranicu troch rokov veku dieťaťa).
Funkčná
(senzomotorická/pohybová) hra –
od narodenia dieťa uspokojuje svoju
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•

•

•

•

•

•

•

•

potrebu pohybu. Je to výkon určitej
pomerne primitívnej funkcie či
spôsobilosti, ako je kopanie,
tlieskanie, môže však zahrnúť aj
jemnú motoriku rúk. Konštatovanie
pomocou zmyslov a motoriky od
narodenia do dvoch rokov života
dieťaťa.
Manipulačná hra – rozvoj sa
realizuje na základe manipulácie s
predmetmi. Pomocou predmetov
dieťa objavuje svet.
Fiktívna hra – objavuje sa v
priebehu druhého roku života
dieťaťa a obsahuje predstavivosť
alebo predstieranie, keď deti dávajú
sebe alebo predmetom, s ktorými
sa hrajú, určitú rolu.
Receptívna hra – niekedy nastupuje
súčasne s fiktívnou hrou, pri tejto
hre dieťa počúva príbeh alebo
sleduje udalosti na obrázku.
Hra napodobnenia – deti u
dospelých
(rodičov
a
vychovávateľov) vidia vzor a
napodobňujú
ich
každodenné
činnosti (telefonovanie, varenie,
umývanie zubov a pod.).
Slovná hra – spojená je s pohybom.
Ide
o
uplatnenie
riekaniek,
básničiek a pesničiek v hre/hraní sa
dieťaťa.
Námetová hra – dieťa úmyselne
znázorňuje daný námet alebo rolu
zo života.
Hra precvičovania – jej obsahom je
opakovať činnosti, ktoré si dieťa už
zvnútornilo.
Konštruktívna hra – objavuje sa
koncom druhého roku života
dieťaťa, obsahuje kreslenie a hranie
s kockami, s pieskom a tiež aj s
inými
prírodnými
materiálmi.

Výsledkom je konkrétny produkt
dieťaťa.
• Hra s pravidlami – obsahuje pevne
stanovené „hrové postupy“ –
ustaľuje sa okolo tretieho roku
života dieťaťa.
Hra je rovnako špecifická sociálna
interakcia,
ktorá
vytvára
základné
podmienky na progredovanie sociálneho
rozvoja dieťaťa a na získanie jednotlivých
sociálnych kompetencií potrebných na
adekvátne spolunažívanie v konkrétnej
sociokultúrnej skupine [4]. Je závislosťou
medzi vnútorným stavom dieťaťa, jeho
možnosťami (ako sa dieťa bude hrať) a
vonkajším svetom, ktorý bude danú potrebu
herného
konania
dieťaťa
rozvíjať,
podporovať, príp. znemožňovať. Hra je
dieťaťu imanentná (vlastná, vrodená; ak sa
dieťa nehrá, niečo nie je v poriadku!), je
dobrovoľná, spontánna, samoúčelná (hra
pre samotnú hru), najprirodzenejšia činnosť,
je vyjadrením jeho vlastnej interpretácie
reality a postoja k svetu, vyrovnania sa so
skutočnosťou, prejavom žitia dieťaťa.
Kvalita hry môže byť aj narušená
nevhodným
pôsobením
vonkajšieho
okolitého sveta (ľudí, predmetov, objektov a
pod.) v zmysle nedostatočnej, málo
podnetnej stimulácie. Dieťa, ktoré sa nehrá,
odmieta hračku31, je buď v období adaptácie
na prostredie, alebo v začiatočnom štádiu
ochorenia. Pre rozvoj hry je dôležité
všestranné
zabezpečenie
základných
výchovných potrieb dieťaťa (biologických aj
psychických)
[1],
[3].
Významnou
charakteristikou hry je samoúčelnosť. Na
rozdiel od práce hra neprináša produkty
sociálnej alebo inak úžitkovej hodnoty. Platí
to pre hru detí aj dospelých. Sem patria
všetky tvorivé aktivity (činnosti), ktorými si
31

Hračka je predmet (objekt) podnecujúci spontánnu,
ale i riadenú aktivitu dieťaťa [8], [13].
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jednotlivec vyplňuje voľný čas. Patria sem
spoločenské hry, aktívne športy a rôzne
koníčky. Tieto činnosti sú motivované
záujmom. Hra má pre dieťa aj dospelého
osobný zmysel. Jej význam tkvie v rozvoji
individuálnych spôsobilostí. Hra a hranie sa
je i podporované predstavivosťou tak, že
hranice medzi oboma činnosťami sú často
nerozoznateľné. Diskutuje sa, či je
predstavivosť produktom hry/hrania sa
alebo naopak. V rôznych hrách sa uplatňujú
rôzne druhy predstavivosti. Dieťa sa
väčšinou neuspokojí napodobením predlohy
a/ale kombinuje nové produkty, ktoré sú
výsledkom tvorivej predstavivosti. V
niektorých námetových hrách deti hrajú
rolu, do ktorej sa citovo vžívajú. City
predstavovaných osôb prežíva dieťa reálne,
nepredstiera ich. Preberanie rolí v hre je
hlavným
činiteľom
v
rozvoji
sebauvedomovania aj vo formovaní citov
(emócií). Hlavný zmysel hier je v tom, že sa
dieťa učí prežívať citové stavy ostatných
ľudí. Symbolická hra zase reprodukuje v
symbolických podobách všetko, čo dieťa
prežilo. Na pochopenie symbolov v hre
rozlišujeme medzi predmetom označujúcim
a označovaným. Označujúcim predmetom
sa môže stať prítomný predmet, ktorý
označuje iný neprítomný predmet. Do hier
sa pridávajú i pravidlá, a vtedy je skutočnosť
v pohyboch napodobňovaná vernejšie [8].
Vývin hry dieťaťa v ranom veku
Detská hra je spoločenským, nie iba
biologickým javom. Vzniká a vyvíja sa pod
vplyvom výchovného prostredia a vlastnej
činnosti dieťaťa. Detská hra sa kvalitatívne
odlišuje od hry zvierat. Má historický ráz,
mení a utvára sa v závislosti od historickospoločenských podmienok, v ktorých je
dieťa vychovávané. Mení sa tematika a
obsah hry, aj keď forma ostáva tá istá.

Detská hra je odrazom skutočnosti, ktorú
dieťa (s)poznáva [11].
Začiatok vývinu hry dieťaťa predstavuje
jednoduchá manipulácia s hračkami, hrové
pohyby s vlastnými prstami, rukami, či
nohami. Dieťa sa učí veci uchopiť, ohmatáva
ich spočiatku ústami potom rukou, pozoruje
ich. Postupne sa učí zaobchádzať s
predmetmi (napr. ako vložiť, uchopiť,
zasunúť, prehadzovať hračku a pod.).
Uvedené činnosti nie sú ešte hrou, ale práve
toto štádium precvičovania je dôležité pre
ďalší rozvoj dieťaťa. Aktivita má v prvom a
čiastočne druhom roku veku dieťaťa
prevažne funkčný význam (zabezpečuje
rozvoj orgánov dieťaťa a ich funkcií). Hry,
ktoré tento rozvoj zabezpečujú, označujeme
ako manipulačné. Pri jednej hračke dieťa
nezotrvá dlho, lebo jeho pozornosť a
spôsobilosť sústredenia je krátkodobá.
Úlohou dospelého (rodiča a vychovávateľa)
je, aby ponúkal dieťaťu nové predmety,
motivoval ho k novým výchovným situáciám
na vlastnú činnosť motorickou a slovnou
inštrukciou. Hračky či rôzne predmety sa
stávajú výchovným prostriedkom na
vzájomnú hru s dospelým. V tejto sociálnej
hre dieťa napr. opakovane hračku upúšťa z
ruky a dospelý mu ju podáva, pričom sa
sústreďuje na prejavy dieťaťa, odpovedá na
jeho výzvy pre spoločenskú hru. Pri tejto hre
si dieťa dotykmi interpretuje náklonnosť a
lásku dospelého, čo je podmienkou pre
rozvoj dieťaťa. V druhom roku života sa
dieťa stáva vyspelejšie, rečovo je
spôsobilejšie, a tým sa obohacuje i jeho hra.
Objavujú sa hry napodobnenia, v ktorých sa
dokonalejšie rozvíjajú a uplatňujú obrazy o
skutočnom svete získavané pozorovaním. V
námetových hrách, ktoré nastupujú okolo
tretieho roku života, dieťa už zastáva
jednoduché sociálne vzťahy (napr. hra na
obchod – predavač a kupujúci). Dieťa už
dokáže v hre improvizovať a jednoducho
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plánovať hru. Aj konštrukčné hry, ktoré
možno uplatniť už koncom prvého roku
života dieťaťa, sú dôležitým základom pre
rozvoj zrakovo-motorickej koordinácie,
uchopovania,
chápania
priestorových
vzťahov, rozvíjania obratnosti. Výchovné hry
rozvíjajú rozumové spôsobilosti dieťaťa,
jeho myslenie a reč. Napomáhajú najmä v
získavaní poznatkov o vlastnostiach
predmetov (objektov), ich tvarov, farbe i
veľkosti. Tieto hry riadi dospelý priamo,
pričom na hru využíva určité výchovné
pomôcky, prostriedky či iné predmety
dennej potreby. Charakter hry v procese
vychovávania detí v ranom veku je
podmienený aj vekom dieťaťa. V prvom a
druhom roku prevláda individuálna hra
(dieťa sa hrá s hračkou samo, alebo ho do
hry motivuje dospelý). Hoci sú deti v
kolektíve, hrajú sa vedľa seba, nie spolu. Až
okolo tretieho roku sa prejavuje vzťah ja –
ty, keď sa začínajú hrať spoločne a snažia sa
hru obsahovo rozvíjať [1], [3].
Hra v procese vychovávania dieťaťa
raného veku spĺňa nasledovné dôležité
funkcie [3]:
• Pôsobí na rozvoj poznania dieťaťa,
na jeho oboznamovanie sa so
svetom predmetov a dospelých, do
ktorého
sa
dieťa
postupne
začleňuje.
• Pôsobí na proces socializácie
dieťaťa, čo znamená postupné
zaraďovanie sa do spoločnosti, v
ktorej dieťa žije. Dieťa si postupne
uvedomuje vzťah seba a jeho
rovesníkov i dospelých. Učí sa
presadzovať vlastný názor a prijímať
názory iných.
• Pôsobí na utváranie osobnostných
vlastností dieťaťa – samostatnosť,
empatiu, vytrvalosť a pod.

•

•

Pôsobí na rozvíjanie ďalšej aktivity
tým, že počas hry prežíva radosť a
uspokojenie z vlastnej činnosti.
Pôsobí ako regulátor citových
potrieb dieťaťa. Pri hre nastáva
spontánne uvoľnenie pozitívneho
citového napätia, ktoré sa prejavuje
radosťou
a
vzrušením,
aj
negatívneho (plač, zlosť, hnev), čím
dieťa filtruje (uvoľňuje) svoje
nadmerné citové napätie alebo
silné zážitky (napr. príhodu s
rodinného prostredia, návštevu u
lekára a pod., ktorú si vybavuje pri
hre). Úlohou dospelého nie je
zanedbať túto skutočnosť a nemá sa
snažiť hru dieťaťa okamžite prerušiť
a riadiť ju podľa vlastných predstáv.
Spontánnosť hry vyplýva aj z
okamžitej citovej potreby dieťaťa, z
jeho vnútorného rozpoloženia.

Podmienky na hru a hranie sa v procese
vychovávania dieťaťa raného veku
Pri usmerňovaní hry dieťaťa kladieme
najväčší dôraz na vnútorné a vonkajšie
podmienky, ktoré dieťaťu poskytujeme.
Vnútorné podmienky sú dané nadväznosťou
a rovnováhou cieľavedome riadenej a voľnej
hry. Cieľavedomá riadená hra má vždy
presne určený výchovný obsah a obsahuje
primeranú motiváciu, ktorú si dospelý
vopred premyslí a pripraví. Uskutočňuje sa
najčastejšie počas výchovných aktivít.
Najdôležitejšou podstatou riadenej hry je
individuálny prístup dospelého k dieťaťu.
Najvhodnejšie je, aby sa hra realizovala s
jedným dieťaťom, čo je optimálne najmä
pre najmladšie deti, alebo neskôr aj v
skupine. Početnosť skupiny detí má byť
taká, aby mal dospelý možnosť nadviazať
kontakt s jednotlivými deťmi a adekvátne
reagovať na všetky zmeny v priebehu hry.
Oslovenie každého dieťaťa v skupine alebo
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rozhovor s ním má vždy väčší význam ako
príkaz, ktorý je určený celej skupine.
Dospelý sa má snažiť o osobný a úprimný
vzťah ku každému dieťaťu. Riadená hra však
nemá dieťaťu prekážať v jeho prejavoch, má
umožniť uplatnenie vlastného postupu,
rozvinutia hry a pod., pokiaľ je v súlade s
plánovaným výchovným cieľom [1], [3].
Do obdobia raného veku je zaradená aj
voľná hra. Počas dňa má dominujúci význam
pre
zdravý
a
všestranný
citový
(emocionálny) rozvoj dieťaťa. Pre dieťa je
najvyhovujúcejší taký spôsob hry, ktorý mu
dovoľuje
rozvíjať
vlastnú
tvorivosť,
predstavivosť, myšlienky a priania. Mať
zážitok z dosiahnutého cieľa, zo začatej a
ukončenej hry sú začiatky formovania vôle a
sebauvedomenia. Dôležité je, aby nenastala
nadmerná závislosť dieťaťa od dospelého.
Vo voľnej hre má mať dieťa možnosť vracať
sa ku svojej obľúbenej hračke, vybrať si
svojho spoluhráča (partnera v hre) a
priestor, v ktorom sa najradšej zdržuje.
Dieťa má mať možnosť každú začatú hru
dokončiť. Ak znemožňujeme dieťaťu
dosahovať pri hre vlastný zámer a cieľ,
môže to mať za následok vznik rôznych
neželaných
vlastností
(ako
napr.
povrchnosť, nesústredenosť, neporiadnosť a
pod.). Dieťa potrebuje v ranom veku pri
svojich hrách aj nepriamu účasť dospelého,
ktorý ho v hre motivuje, hru rozvíja a
podnecuje a podnecuje ho v nej k novým
nápadom, alebo eliminuje v nej možný
konflikt. Preto je dôležité, aby bol
rovnomerne rozvrhnutý čas medzi riadenou
(dospelým organizovanou) a voľnou hrou.
Najideálnejší výchovný priestor pre voľnú
hru poskytuje čas ráno, po raňajkách, počas
pobytu
vonku
a
samozrejme
po
popoludňajšom spánku. Vo voľnej hre si
dieťa samo vyberá hračky, námet,
spoluhráčov, s ktorými sa bude hrať. Počas
hry je u dieťaťa možné odpozorovať využitie

nových postupov, pozornosť, jednotlivé
pokroky motorické a kognitívne, zvládnutie
neúspechu, reakciu na určité situácie,
vyjadrenie emócií, začlenenie nových
kamarátov do hry a pod. Dospelý
(vychovávateľ, ak ide o inštitucionalizovaný
proces vychovávania dieťaťa v ranom veku,
príp. rodič počas procesu vychovávania
vlastného dieťaťa v rodinnom prostredí) si
to následne poznačí do portfólia dieťaťa.
Postupom času a na základe poznámok
zaznamenaných do portfólia dieťaťa
identifikuje u dieťaťa pokroky (rozvoj) alebo
nie [11]. Dieťa sa často pri hre tak hlboko
sústredí, že nedokáže (za)registrovať okolie
a prijímať z neho akékoľvek podnety, ktoré s
jeho hrou nesúvisia. Je zaujímavé deti
pozorovať pri hre. Pozorovať ich verbálnu a
neverbálnu komunikáciu. Pohybom a hrou
sa zase u detí rozvíja ich fyzická stránka.
Dôležité je preto deti rozvíjať po každej
stránke, všestranne [13].
Interiérové výchovné podmienky pre hru
sú dané vhodným výchovným materiálnym
vybavením
a
estetickou
úpravou
výchovného prostredia. Veľký dôraz sa
kladie na účelné riešenie priestoru herne,
kde sa deti väčšinou zdržujú. Časť herne je
členená
do
menších
tematických
výchovných priestorov, ktoré umožňujú
deťom zoskupovať sa do menších skupín.
Zároveň tieto vyčlenené výchovné priestory
svojím vybavením napomáhajú dieťaťu
realizovať hru s určitým zámerom (napr.
stavanie, varenie, kúpanie a i.). Priestor na
konštruktívnu
hru
musí
byť
najpriestrannejší, aby dieťa v ňom mohlo
stavať pohodlne. Súčasne by malo mať k
dispozícii aj plochu na stavanie v stoji a v
sede. Rovnako musí byť vyčlenený výchovný
priestor na kreslenie (čmáranie). Odlišné je
členenie herne pre mladšie batoľatá, kde
vyčleňujeme výchovný priestor aj pre
lezúňov. Tento priestor ohraničuje hrací
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pult, pri ktorom sa dieťa postaví, a stena. Vo
výchovnom priestore je tiež umiestnená i
žinenka na lezenie (nie priveľmi vysoká) a
dostatočný počet hračiek, ktoré sú vhodné
najmä na manipuláciu a preliezanie.
Rovnaký význam, aký má rozloženie a
umiestnenie nábytku a hračiek, má aj voľný
priestor v herni na dostatočný pohyb
dieťaťa. Pri zriaďovaní herne nezabúdame
ani na estetické hľadisko výchovného
priestoru [1], [3].
Exteriérový výchovný priestor má
poskytovať možnosť celodenného pobytu
detí vonku, čo vyžaduje aj jeho primerané
vybavenie (napr. aj ako otvorené výchovné
prostredie). Snažíme sa spojiť nielen
účelové, ale rovnako i estetické hľadisko.
Preto je dôležitá vhodná úprava terénu,
zabezpečenie náradia na cvičenie a
precvičovanie, inštalovanie primeranej
architektúry a aj zelená výsadba. Úprava
terénu si vyžaduje splnenie viacerých
požiadaviek pri plánovaní projektu v rámci
procesu vychovávania detí v ranom veku. Je
to najmä inštalácia vody (dôležité je
nainštalovať aj teplovodný prítok) pre
rozprašovače a malé bazény. Ďalej dostatok
spevnených plôch na používanie trojkoliek,
áut, kolobežiek a i. (ako napr. detské
dopravné ihrisko a pod.). Je dôležité
vyhradiť deťom výchovný priestor na
zdokonaľovanie
obratnosti
chôdze,
podliezačky, náročné prechody a pod.
Dôležitou
súčasťou
exteriérového
výchovného priestoru na hru sú aj
pieskoviská. Piesok treba pred každým
hraním zvlhčovať, aby sa neprášil a
umožňoval dobré tvarovanie. Pri vybavovaní
náradia na cvičenie a precvičovanie dbáme
na to, aby rozmery zodpovedali kritériám
detí raného veku, aby boli zastúpené
rozmanité typy, ktoré deťom umožňujú
rôznorodú pohybovú činnosť. Náradie
pomáha deťom rozvíjať nielen fyzickú

obratnosť, ale aj podporuje u detí
samostatnosť a ich odvahu. Drobná
architektúra zabezpečuje exteriérovému
výchovnému priestoru estetické hľadisko
tým, že kladie dôraz na výtvarné prvky.
Takýto obsah reprezentujú rôzne totemy,
figúrky, mozaiky, pričom niektoré z týchto
objektov spĺňajú aj funkčné hľadisko (napr.
múriky na kreslenie, múriky-bludiská a
pod.). Vysádzanie zelene prenechávame na
odborníkov, pričom dbáme na to, aby sa
nepoužili stromy alebo kroviny, ktoré majú
jedovaté plody, príp. sú pre deti iným
spôsobom nebezpečné [1], [3].
Dieťa je hrou vtiahnuté a hrou
motivované, čo predstavuje prvé dva
princípy úspešnosti jeho učenia sa. V
podpore kognitívneho vývinu dieťaťa
využívaním obsahu hry/hrania sa v procese
vychovávania dospelý uľahčuje samotný
vývin, čím sa výchovne podporuje rozvoj
dieťaťa. Úlohou dospelého je vytvoriť
výchovne podmienené herné prostredie.
Hra má pre dieťa osobný zmysel, pretože sa
ňou učí a je ňou učené. Dospelý je nielen
animátorom detskej hry, ale v procese
vychovávania je v nej predovšetkým
spoluhráčom. Je jedným (nie však jediným)
z iniciátorov pri zvažovaní, ako sa začatá hra
rozvinie, v akom prostredí a pod. Dospelý v
hraní sa nezastáva pozíciu vedúceho, ktorý
hru riadi, ani pozíciu „dospelého a
vážneho“, ktorý určuje, čo sa v určitom
momente má či nemá (u)robiť a ako sa to
má urobiť. Pre dospelého je z výchovného
aspektu dôležité, čo a prečo (vzhľadom na
rozvoj dieťaťa a výchovné obsahy) sa v hre
deje. Ak to dospelý spozná (identifikoval to
svojou pozíciou spoluhráča v hre a
posudzoval
to
participatívnym
pozorovaním), môže prirodzenejšou cestou
podporiť deti v orientácii v hernej téme,
poskytnúť im rozmanité myšlienky a
animovať ich hranie sa svojím vstupom do
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samotnej hry. Na zachovanie u dospelého
pozície animátora – stimulátora detskej hry
a spoluhráča treba nasledovné elementy
[5], [11]:
1) Dizajn priestorov hry – výchovný
priestor je štruktúrovaný do
herných zón, ktoré však pre účel
hrania sa možno integrovať a využiť
ako jednu veľkú herňu. Tak ako sú
štruktúrované
kultúrne
a
diskurzívne
praktiky
života
dospelých, tak možno štruktúrovať
herňu, ktorá bude zohľadňovať
adekvátny priestor na ich rozvíjanie.
Zodpovedajúci priestor na hru nie je
len bezpečným, stabilným a
pokojným priestorom, ale aj
priestorom
na
prirodzenú,
voľnú/slobodnú, spontánnu hru detí
spolu s dospelým. Na hranie sú
prirodzene využívané aj exteriéry,
pre ktoré platia rovnaké požiadavky
na
zabezpečenie
podmienok
hrových podmienok.
2) Herný materiál – výber vhodného
materiálu na hru/hranie sa musí byť
uskutočnený veľmi zodpovedne a
musí zodpovedať bezpečnostným,
kultúrnym,
vývinovým
a
výchovnými
požiadavkám.
V
procese vychovávania je žiaduce
vyberať herný materiál, ktorý
podporuje divergentné myslenie,
kompetencie a kreativitu vzhľadom
na výchovný obsah a samotné
hrajúce sa deti.
3) Štrukturácia
a
organizovanie
herného času – každé dieťa
potrebuje voľnú/slobodnú hru
(sebariadenú),
ale
i
hru
organizovanú s inými deťmi, ako i
spoločne s dospelým (spoločne
riadenú hru).
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4) Postoje dospelého vzhľadom na
hru/hranie sa – dospelý sa usiluje
rozvíjať sériu postojov v roli svojho
spoluhráča. Musí zaujať uvážlivý
postoj,
postoj
šikovného
pozorovateľa, ako i ústretový i
otvorený postoj, aby mohol
identifikovať postoje detí, ktoré sú
učené hrou. To zahrnuje:
a) Akceptovanie
detských
chýb,
omylov v hre zabezpečovaním
situačnej spätnej väzby cez konanie
dospelého v roli spoluhráča.
Zároveň tak dospelý precíznejšie
posudzuje dosiahnutú rozvojovú
úroveň detí, pretože cez chyby,
omyly detí v ich hernom konaní
možno zaregistrovať kvalitatívne
zmeny v ich rozvoji.
b) Vytváranie (spoločne s deťmi)
pozitívnej a adekvátnej hernej
klímy. Dieťa má potrebu hrať sa
slobodne, nie s vedomím povinnosti
– nariadenia zvonka. Hry s vopred
danými pravidlami môžu byť občas
zaujímavé, ale pre opisovanú
interpretáciu
hrania
sa
sú
bezúčelné. Hry s tvorbou pravidiel
predstavujú isté „projekčné plátno“,
ktorým možno identifikovať vývin
jednotlivých štádií v prislúchajúcich
dimenziách. Základom na utváranie
a udržiavanie pozitívnej hernej
klímy je dospelým porozumený a
uplatňovaný
koncept
interpersonálneho
porozumenia.
Priateľská, partnerská klíma s
uchovávaním prípustných osobných
vzdialeností je v kompetencii
dospelého. Ak si má dieťa
uvedomovať seba samé, musí
vidieť, že dospelý je jeho hrou
zaujatý, čím podporuje jeho učenie
sa.
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c) Zaujatie
postoja
aktívneho
poslucháča
a
iniciátora
primeraného dialógu v hre.
Komunikácia v hre v procese
vychovávania je otvorenou, voľnou
komunikáciou
a
zároveň
aj
verbalizáciou
skúseností,
tematizovaním;
je
skutočným
diskurzom
(rozpravou
s
argumentáciou v rolách). Cieľom je
porozumieť a byť porozumený v
hre.
d) Neočakávať hotové odpovede,
hotové riešenia. Dieťa dostáva v hre
priestor na to, aby objavovalo to, čo
v
predchádzajúcom
konaní
nepostrehlo
alebo
nemalo
príležitosť zbadať a objaviť svojím
pričinením. Dieťa má možnosť
skontrolovať, ako môže s objektmi a
subjektmi v hre interagovať, a
navrhnúť pre neho možné stratégie
konania. Vlastná motivácia a
zapojenie sa dieťaťa do hry/hrania
sa je veľmi účinné a spája sa so
signifikantným učením sa v
kolaborácii s ostatnými subjektmi.
e) Neurýchľovať vývoj hry. Dospelý má
rešpektovať sekvencie hry/hrania sa
– má podporovať skôr nachádzanie
adekvátnych foriem rozvoja dieťaťa
v hre.
f) Ponúkať príležitosti na úspech v hre.
Dieťa potrebuje zámer hrania sa a
jeho „uistenie sa“ dospelým, že ide
o čosi významné. Výchovne
odôvodniteľné
herné
situácie
zvyšujú
sebaúctu,
pretože
umožňujú dieťaťu akceptovať sa ako
kompetentný a samostatný subjekt.
g) Preukazovaná starostlivosť a záujem
dospelého v kladení otázok,
predstavovaní myšlienok a v
ponúkaní príležitostí vyskúšať si

čosi, experimentovať a praktikovať
svoje iniciatívy.
Hra a hranie sa v procese vychovávania
dieťaťa v ranom veku [5], [11]
Deti v období od narodenia do troch rokov
života prechádzajú od značnej úplnej
závislosti cez dôležité úrovne samostatnosti
prostredníctvom konštantných prekážok a
prelomových procesov. Samostatnosť je
rozvíjajúca sa a vzrastajúca spôsobilosť
dieťaťa robiť rozhodnutia bez vonkajších
zásahov. Je to relatívne istá nezávislosť
dieťaťa od dospelej osoby, avšak rozvíjajúca
sa samostatnosť; t. z. že dieťa sa považuje
za spolupracujúci subjekt, ktorý sa v rámci
sociokultúrnych, rodinných i výchovných
limitov
usiluje
nadobudnúť
vlastnú
samostatnosť. Za vedomej podpory
dospelého sa dieťa postupne stáva od vôle a
rôznych druhov obmedzení dospelého
človeka menej závislé, pretože si uvedomuje
nielen ním získané a spracované informácie
z externého prostredia, ale i svoje
rozvíjajúce sa kultúrne a diskurzívne
praktiky. To si vyžaduje decentralizáciu
konania dospelého i konania dieťaťa, ale
tiež i priestorov vzájomného konania a
obsažnosť ich kontextov. Človek si určuje
slobodnú vôľu konania ako rozumná bytosť,
ktorá aj rozumne koná. Rozumné a
samostatné
konanie
je
dôsledkom
autoregulačných mechanizmov. Ide o
skutočnú
výchovne
podmienenú
kompetenciu
rozumne
narábať
so
slobodnou i relatívne závislou vôľou v
sociálno-situačných kontextoch – o tzv.
transpozíciu správania. Konanie podľa
vlastnej vôle je konaním, ktoré spoločensky
zaväzuje, a je spoločnosťou hodnotené ako
vhodné či nevhodné, spoločensky žiaduce a
akceptované a prislúchajúce jednotlivým
vývinovým štádiám dieťaťa. Kultúrne a
diskurzívne praktiky predstavujú kultúrne
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nástroje rozvoja jednotlivcov i skupín v
prislúchajúcom sociokultúrnom rozmere
spoločnosti. Ide o ustálené zvyklosti v
konaní, pôsobení a komunikovaní v
spoločnosti. Pre náš sociokultúrny rozmer je
príznačné, že ľudia sa spolu spájajú, aby
spolu komunikovali, realizovali rozmanité
činnosti a podieľali sa (spoločne a
vzájomne) na rôznych aktivitách. Spojivom
uvedeného sú typické diskurzívne (rozprava,
argumentácia) a kultúrne (cielené a
význačné činnosti) praktiky.
Kontext procesu vychovávania má vo
svojej spoločenskej úlohe rozvíjať kultúrnu
gramotnosť mladej generácie a jej
vovedenie do prislúchajúcej kultúry, čo sa
deje cez vedomú realizáciu diskurzívnych a
kultúrnych praktík prispôsobených úrovni
mladej generácie. V procese enkulturácie
má významné miesto hra, hranie sa ako
hlavná formatívna aktivita (raného detstva).
Je zobrazovaním skutočnosti, ale aj
dvojnásobným odklonom od reality.
Umožňuje realitu približovať a symbolicky ju
reprezentovať. Progres učenia sa cez hru
umožňuje odkláňať sa od reality a vzápätí sa
k nej približovať tak, že bude hrajúcimi sa
deťmi reprezentovaná ako jedna z možností
reality. Ide o zmeny formy nazerania na
realitu, uvažovania o nej a konania v nej,
ktoré sú však len čiastkovými formami
komplexného konania. Kritická zmena (ako
dôkaz učenia sa) vyžaduje kontrast, pluralitu
alternatív, zmenu formy nazerania a pozície.
Potom v hre nastáva konštituovanie
základného rámca esenciálnych modelov
kultúrnych a diskurzívnych praktík, ktoré
uplatňujú ľudia, aby porozumeli a
intervenovali tak do osobného, sociálneho i
profesijného života.
Hra je akousi prípravou na život v
dospelosti. Je základným výchovným
nástrojom, ktorý je istým spôsobom rečou
do hry zapojených detí a dospelých,

umožňujúcim rozvoj myslenia a reči vo
vzájomnej interakcii. Dieťa v hre, hraní sa
dostáva
prirodzený
priestor
na
(seba)prezentáciu a dospelý má priestor
vyučovať to, čo vyučovať potrebuje. Hra,
hranie sa vylučuje nadradenosť v poznaní,
nakoľko v hre je poznanie spoločne a
vzájomne utvárané medzi hrajúcimi sa
subjektmi. V hre je provokovaná inteligencia
konajúcich a pôsobiacich subjektov v zmysle
jej ďalšieho rozvoja. V hre je provokovaná
individuálna (i sociálne podmienená)
skúsenosť (ako kultúrne obsahy situované v
mysliach subjektov) v zmysle jej ďalšej
reštrukturalizácie.
Od
momentu
provokovania inteligencie a provokovania
osobnej skúsenosti sa konštruuje osobnosť
dieťaťa – jeho identita, samostatnosť,
kompetencie a i. Dospelý si uvedomuje, že v
procese vychovávania založenom na
hre/hraní sa sa má podporovať vytváranie
konštruktívnych, nie agresívnych vzťahov s
hrajúcimi sa deťmi a spoločne rozvíjať
kritické
aspekty
hernej
informácie.
Optimálne riadenie hry je nepriamou
výchovnou intervenciou do hrania sa detí, v
ktorej
je
dospelý
spoluhráčom
prezentujúcim model hry, avšak ponecháva
priestor na nezávislé, samostatné konanie a
pôsobenie detí. Samostatné, nezávislé
konanie a pôsobenie detí nepriamo, ale
zámerne podporované dospelým umožňuje
rozvoj
autoregulačných
mechanizmov
dieťaťa
s
využitím
kultúrnych
a
diskurzívnych praktík v rámci adaptovania
sa na sociokultúrne systémy spoločnosti.
Rekonštrukcia hry, ktorá sa uskutočňuje v
procese vychovávania na to, aby dospelý
porozumel, čo a prečo sa deti hrajú, si
vyžaduje
systematické
pozorovanie.
Realizácia má spočívať v pozorovaní
správania (konania a pôsobenia) detí v hre.
V diagnostikovaní hry/hrania sa detí sa
využívajú aj externé mediátory umožňujúce
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hrajúcim sa deťom vidieť a reflektovať
„kroky v hre“. Na konci hry sa uskutočňuje
spätná väzba, spočívajúca na spätnej
kontrole realizovaných „krokov v hre“, ako
vedomá
interiorizácia
spôsobu
nadobudnutia výchovných obsahov a ich
uvedomenie si dieťaťom. Vhodnou pridanou
hodnotou sú fotografie či videozáznamy
vypovedajúce o realizácii hry/hrania sa detí.
Všetky tieto elementy slúžia na realizáciu
rekonštrukcie hry a jej podmienok.
Rekonštrukcia
umožňuje
dospelému
analyzovať a indukovať tie výchovné a
sociokultúrne entity, ktoré majú na
charakter hry/hrania sa vplyv.
Optimálne a účelné riadenie hry má byť
plánované, zodpovedajúco realizované,
kontrolované a hodnotené32. Optimálne
riadenie hry umožňuje dieťaťu/deťom
rozhodovať sa, vyberať si, dohodnúť sa v
súvislosti s hrou, partnermi a herným
materiálom a aj v súvislosti s formovaním
svojich argumentov vzťahujúcich sa na
predmet i kontext hry.
Dospelý (vychovávateľ, príp. rodič) má
preto:
1. Poznať charakteristiky detí a
diagnostikovať dosiahnutú úroveň
hry.
2. Poznať úroveň detí v prípravnej fáze
hry
(prostredníctvom
analýzy
konania a pôsobenia detí v
predchádzajúcich hrách v procese
vychovávania).
3. Realizovať prípravné aktivity hry ako
sú
tematické
konverzácie,
získavanie informácií z rôznych
médií, s predmetom hry tematicky

32

Hodnotenie je synonymom rozvoja, zlepšovania a
skvalitňovania. Umožňuje zamerať sa fundamentálne
na samotný proces vychovávania (učenia sa a
vychovávania iných) [2], [7].

previazané návštevy a exkurzie,
bádateľské aktivity a pod.).
4. Udržiavať herné kontinuum. Poňať a
realizovať hru v kontinuite témy,
času,
obsahu,
vyhýbať
sa
diskontinuite. Zabraňovať narúšaniu
koncentrácie detí v hre, zabraňovať
vplyvom, ktoré by predčasne a
nevhodne hru ukončili.
5. Uvažovať o možnostiach herného a
doplnkového materiálu, ktorý deti
zamýšľajú v hre využiť.
6. Hodnotiť v hre rozvíjané procesy.
7. Analyzovať v hre formujúce sa
argumenty detí v korešpondencii s
ich výchovnými záujmami a
výchovnými obsahmi (kurikulum).
Formujúce sa argumenty vznikajú
ako
dôsledok
uplatňovaných
kultúrnych a diskurzívnych praktík;
je
to
zároveň
dôsledok
kolaboratívneho učenia sa v učiacej
sa/hernej skupine.
V prípravnej fáze hry sa začína iniciačnou
konverzáciou spätou s témou, ktorá
umožňuje deťom rozhodnúť sa, čo bude
predmetom hry, s kým sa budú hrať, čo
využijú v hre a pod. Úvahy, ktoré v iniciačnej
konverzácii vzniknú a na ktorých sa herná
skupina dohodne, dospelý zaznamená na
veľký papier umiestnený na deťom viditeľné
miesto
(ide
o
externý
mediátor
napomáhajúci podpore autoregulačných
mechanizmov). Dospelý sa spolu s deťmi
zamestnáva aj argumentmi vzťahujúcimi sa
na predmet hry nielen preto, aby ich poznal,
ale najmä preto, aby si ich deti
uvedomovali. Dospelý navrhuje deťom
vytvoriť konceptuálnu mapu vzťahujúcu sa k
predmetu hry. V tomto modeli sa uplatňujú
hrajúcimi sa subjektmi predstierané roly.
Preto sa v iniciačnej konverzácii diskutuje aj
o zastávaných rolách a o s nimi súvisiacich
kultúrnych a diskurzívnych praktikách. Ak sú
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roly hrajúcimi sa deťmi prevzaté, činnosti
viažuce sa na ne sú spájané v iniciačnej
diskusii s výchovným obsahom. Je to
dospelý, ktorý si uvedomuje, čo majú deti
robiť a čo z toho bude pre ne plynúť. Je
zodpovedný za to, ktorým výchovným
obsahom a najmä ako budú kontaktované.
Tie myšlienky, ktoré produkujú v iniciačnej
diskusii deti, sú pre dospelého inšpiráciou a
výzvou. Hra/hranie musí prinášať deťom
reálne výchovné skúsenosti; sú v nej/ňom
prítomné rôzne demonštrácie, konanie a
argumentácie a dospelý spolu s deťmi
vedome organizujú rámec hry. Dospelý má
na zreteli rozmanité stratégie, ktoré
uľahčujú rozvíjanie hry zodpovedajúcim
spôsobom. Vo vnútri stratégie sa dospelý
upriamuje
na
využitie
indikácií,
demonštrovanie konania, kladenie otázok,
podporu
argumentácie,
odporúčaní,
poskytovanie rád a na riadenie konverzácie.
Kontrola hry sa deje počas celého herného
procesu
prostredníctvom
rozličných
postupov. Dospelý kontroluje charakter
kultúrnych
a
diskurzívnych
praktík,
trajektóriu obsahu hry, herný kontext,
využívanie herných symbolov deťmi,
konanie a pôsobenie hrajúcich sa detí,
pozitívne i negatívne kvality hry, v hre
prítomné konflikty a pod. Hodnotenie hry je
neodmysliteľné pre dospelého, ktorý si želá
poznať samotné výchovné procesy,
rozumieť im a aj ich dôsledkom. Idea
hodnotenia je však veľmi difúzna a
nejednoznačná, pokiaľ ide o herné procesy.
Preto ide o tému, s ktorou sa voľne a
slobodne nakladá podľa určitých kritérií a
osobných záujmov. Je dôležité, aby sa v
tomto modeli výchovy hodnotili deťmi
navrhnuté herné ciele. Tiež treba, aby sa
hodnotil obsah a kontext hry vrátane
formovaných argumentov na podklade
uplatňovaných kultúrnych a diskurzívnych
praktík. Pri tomto hodnotení ide o súčinnosť

dospelého a hrajúcich sa detí. Hodnotenie
dosiahnutej rozvojovej úrovne je zase
povinnosťou dospelého. Má pozorovať
hranie sa detí a samotnú hru nielen
vzhľadom na výchovné a hrové ciele, ale i na
to, aby v hre, v hraní sa odhadol motívy
herného konania detí a spájal ich s
kultúrnymi a diskurzívnymi praktikami
dospelých. Pozorovanie má jednoznačne
posudzovací33 charakter. Dospelý pozoruje s
porozumením, čo a prečo sa deje v hre/v
hraní sa, lebo v nej sa prezentujú výchovné
a hrové ciele i výchovné obsahy v
komparácii s dosiahnutou úrovňou rozvoja
detí. Identifikovanie zóny najbližšieho
rozvoja34 je práve v tomto pozorovaní
dospelého najvýznamnejšie. Dospelý do
samotnej hry – pokiaľ nie je rovnocenne
konajúcim spoluhráčom – intervenuje len v
prípade nevyhnutného bezpečnostného
hľadiska. Výchovná intervencia do hry je
opodstatnená i v prípade vzniku konfliktov,
prísunu herného materiálu, prístupu k
digitálnym technológiám a pod. Dospelý
pozoruje spôsoby herného konania detí, ale
posúdiť ich môže až keď sa hra skončí; keď
detí konverzujú o hre, keď dospelému
dokážu opísať, ako sa hrali a čo hrou
docielili. Proces verbalizácie je diskurzívnou
praktikou, prostredníctvom ktorej môžu
deti vysvetľovať, aký mala hra charakter, čo
sa v nej udialo, aké zmeny boli počas hrania
sa vykonané a čo hra priniesla každému jej
účastníkovi. Jednou zo základných otázok
33

Posudzovanie je synonymom zisťovania,
rozpoznávania, charakterizovania a hodnotenia
úrovne a predpokladov rozvoja subjektu výchovy,
jeho
osobnosti,
rozvinutého
cieľavedomým
výchovným pôsobením, usilujúcim o dosahovanie
cieľov výchovy a o plnenie konkrétnych výchovných
cieľov [7], [9].
34
Zóna najbližšieho rozvoja je rozdiel medzi úrovňou
riešenia výchovných problémov samostatne a
problémov riešených s pomocou dospelých, či
samostatnejších (vyspelejších) rovesníkov [14].
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procesu vychovávania je, či možno
regulovať hru. Adekvátnou odpoveďou je
„nie“. Pri plánovaní hri treba brať do úvah
viaceré premenné. Pre dospelého je
častokrát problémom prepájať hru – hranie
sa detí s výchovnými obsahmi (kurikulom)
tak, aby samotná hra nebolo „hrou“
opakovania, precvičovania – akéhosi
„utvrdzovania“. Hranie sa detí nemá
repetitívny (opakujúce sa reprodukovanie
činností) charakter, preto hra odporuje
pamäťovo-reproduktívnemu učeniu sa detí.
Ak sa držíme faktu, že hranie sa detí je
kreatívnym prejavom a hrou sa umožňuje
vedomé rozvíjanie kreativity, tak potom
dospelý nemôže plánovať samotné hranie
sa detí v hre, ale má plánovať prepájanie
výchovných obsahov tak, aby boli prítomné
v hre detí. Z aspektu výchovných kategórií
ide o hrové ciele, výchovné obsahy, čas
venovaný hraniu sa, priestor na hru, herné
materiály, pomôcky a pod. Dospelý nielenže
potrebuje poznať hru, rozumieť hraniu sa,
dokázať sa hrať s deťmi, ale tiež hru a hranie
sa prezentovať deťom ako spoluhráč, ktorý
symbolický svet dospelých prirodzene,
svojím herným konaním, prepája s detským
univerzom. Tak, ako nemožno učiť to, čo
dospelý nevie, čomu nerozumie, nemožno
učiť hrou bez toho, aby sa dospelý nehral
spoločne s deťmi či bez jeho zaujatia
herného postoja voči tomu, čo sa v hre v
procese vychovávania deje. Dospelý nemusí
do hrania sa deti motivovať, to deti zvládnu
samé, dospelý (ale) potrebuje poznať motív,
ktorý dominuje detskej hre, pretože len tak
môže porozumieť konaniu a pôsobeniu detí
v hre. Hranie sa, ako činnosť predstierajúca
a zobrazujúca kultúrne a diskurzívne
praktiky
života
dospelých,
rozvíja
inteligenciu detí. Dospelý má identifikovať a
chápať rozdiel a porovnanie medzi detskou
hrou a kultúrou ako formou hry/hrania sa
detí. Hranie sa je špecifickou „rečou“ detí,

(prostredníctvom nej je konštituovaná
signifikantná aktivita dieťaťa a uplatňovaná
aktívnosť dieťaťa), vďaka ktorej sa
transformuje
predstavivosť
detského
univerza do reality sveta dospelých. Hranie
sa podporované dospelým
je vlastne
nepriamo, ale zámerne riadená participácia,
ktorej jedným z cieľov je podporiť
interiorizačné procesy. Hranie sa má tú
výhodu, že riadená participácia ako
predpoklad úspešnosti interiorizácie sa
uskutočňuje radostným a pre dieťa veselým
(nenúteným)
spôsobom.
Prirodzenosť
hrania sa nasvedčuje prirodzenosti dieťaťa,
čo je ďalší predpoklad na rozvoj dieťaťa.
Preto je hranie sa dieťaťa kultúrnou
aktivitou, ktorá rozvíja jeho inteligenciu.
Dieťa sa hrou učí rozumieť svetu –
konštruuje si individualizovaný kompromis s
realitou. Ako si javy, udalosti, myšlienky,
poznanie, presvedčenia konštruuje, tak ich v
hre prezentuje. Prvé prejavy spojenia
kultúry a inteligencie v počiatočných fázach
života
jednotlivca
sa
prezentujú
prostredníctvom jeho hrových foriem
konania a pôsobenia. Hraním sa si dieťa
koordinuje svoje uvažovanie, myslenie,
transformuje sa na sociálnu bytosť a snaží
sa tak zaujať postupne svoje miesto v
spoločenstve. Mentálna tvorivá aktivita
rozvíjaná hrou spúšťa tvorbu, predstavivosť,
bádanie s objavovaním a komunikáciu. Keď
sa dieťa hrá, vytvára veci, objekty, vytvára
situácie a hľadá riešenia na rozličné
problémy, ktoré sú iniciované hrou, hraním
sa. Najmä si však vytvára vzťahy s inými
deťmi (a dospelým) počas hry.
Posudzovanie hry/hrania sa dieťaťa raného
veku založené na dôkazoch
Posudzovanie hry založené na dôkazoch
zodpovedá systematickosti posudzovania.
Tento typ posudzovania zabraňuje vzniku
omylov. Dospelý ním zisťuje, hodnotí a
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posudzuje aktuálny stav konania a
pôsobenia dieťaťa – slúži na identifikovanie
povahy a príčiny čohosi, čo je v náznakoch či
v profile prítomné v konaní a pôsobení
dieťaťa. Zameriava sa na vzťahy príčiny a
účinku. Dospelý sa zameriava minimálne na
dve oblasti: a) na oblasť toho, čo je
prítomné v konaní a pôsobení dieťaťa, a aký
to má charakter, b) na oblasť toho, čo ešte
nie je prítomné v konaní a pôsobení dieťaťa
spolu s vyhľadávaním a určovaním príčin
zmienenej
neprítomnosti.
Myslí
sa
predovšetkým
na
(ne)prítomné
(zvnútornené) kultúrne a diskurzívne
praktiky
charakteristické
pre
naše
sociokultúrne schémy konania a pôsobenia,
ktoré dieťa (ne)má. V rámci výchovného
optimizmu možno uviesť, že mnohé
rozvojové možnosti predstavujú istý
rozvojový potenciál, čo znamená, že
konanie a pôsobenie dospelého sa
zameriava na rozvojotvorné entity. To je
viac ako pozitívne východisko pri
posudzovaní založenom na dôkazoch,
pretože pedagogika je hypotetická veda,
ktorá operuje pedagogickými (didaktickými)
hypotézami (vrátane operovania tézami), a
preto sa orientuje na to, či možno
potenciálnu
prítomnosť
(častokrát
implicitného charakteru) čohosi potvrdiť
alebo vyvrátiť. Pedagogika sa, samozrejme,
zameriava i na reálnu prítomnosť výsledkov
rozvoja, keď určuje stav, charakter, profil i
prognózu výsledkov etapy rozvoja a jej
dôsledkov. Nezabúda ani zákonitosti a
vývinové špecifiká a zohľadňuje výchovné
ciele a výchovné obsahy v súvislosti s
rozvojom dieťaťa. Dospelý získava a
zaznamenáva v procese vychovávania,
najčastejšie pozorovaním, všetky dostupné
informácie o konaní a pôsobení subjektu a
vytvára si inventár pozorovaných javov a
uvažuje, prečo to tak je. Dospelý sa v
hre/hraní sa (učení sa) dieťaťa zameriava na

protokompetenciu
(vynárajúcu
sa
kompetenciu),
ktorá
je
súčasťou
konglomerátu kompetencií, posudzuje
podmienky, možnosti jej podpory a
koncipuje indikácie pre ďalšie vychovávanie.
Dospelý zároveň posudzovaním zistí rozpor
medzi tým, čo by už dosiahnuté malo byť,
ale ešte pre rôzne príčiny dosiahnuté nie je.
Posudzovanie založené na dôkazoch
zodpovedá dôkladnosti posudzovania.
Tento typ posudzovania neprehliada na
situačný kontext, ale berie ho do úvahy.
Dospelý
sa
vyhýba
posudzovaniu
epizodických prejavov konania a pôsobenia
dieťaťa, berie do úvahy celý situačný
kontext a jeho vplyv. Dospelý (vychovávateľ,
na rozdiel od rodiča) má v posudzovaní istú
výhodu, pretože pozoruje deti v relatívne
stálych (a i opakujúcich sa situáciách). To
prináša fakt, že zodpovedajúco pozná
pozorované dieťa a môže odborne
usudzovať o jeho rozvojovej úrovni.
Orientačný odhad však dospelý včleňuje do
systematického posudzovania. Dospelý musí
rozlišovať posudzované spôsoby konania a
pôsobenia
a
im
zodpovedajúce
sociokultúrne vlastnosti. Je účelné zvažovať
možnosť protichodných prejavov v závislosti
od situačného kontextu. Situačný kontext
evokuje situačné učenie sa. Z tohto aspektu
má posudzovanie založené na dôkazoch
hodnotu
pre
posudzovateľa
i
posudzovaného. Pedagogické posudzovanie
je dôležité najmä preto, aby boli výchovné
indikácie cielené a účinné. V procese
vychovávania sú prítomné príhodné,
význačné
momenty,
ktoré
dospelý
vyhľadáva so zámerom podpory rozvíjania
dieťaťa. Aj preto je dôležité realizovať
posudzovanie založené na dôkazoch, ktoré
predchádza vzniku omylov. Posudzovanie
založené na dôkazoch umožňuje presnejšie
indikovať proces vychovávania (vrátane
výchovy zakladajúcej sa na hre/hraní sa) a
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zamerať sa prednostne na to, na čo dospelý
musí myslieť, skôr než začne vychovávať [6].

[2]

Zhrnutie
V procese vychovávania je hra (hranie sa)
najefektívnejším spôsobom, ako sa dieťa v
ranom veku môže všestranne rozvíjať, čo
bude vo vlastnom živote neskôr potrebovať.
To samozrejme neznamená, že je
postačujúce nechať dieťa iba sa hrať.
Rôznorodosť činností, ktoré môžeme pod
pojem hra zahrnúť a aké sú možnosti ich
uplatňovania v procese vychovávania, ako aj
dôkazy o hrách, ktoré sa vyznačovali
určitými výchovnými zámermi, pochádzajú
už z dávnej minulosti. V súčasnosti hra a
hranie sa dieťaťa raného veku ponúkajú
spektrum príležitostí na vlastný zážitok,
uplatnenie vlastných záujmov a skúseností,
vyjadrovanie vlastných predstáv o svete,
ako i vzťah k nemu. Dieťa sa v spontánnej
hre dobrovoľne, vlastným tempom učí,
premýšľa, skúša a skúma okolitý svet.
Využitie hry nespočíva v tom, že dieťaťu
dáme pokyny, ako má uvažovať, alebo
inštrukcie na manipuláciu s predmetmi, ale
mu poskytujeme dostatočný výchovný
priestor na rôznorodé hrové aktivity, vďaka
čomu sa dieťa môže samostatne vyjadrovať
a pohybovať. V tomto výchovnom priestore
sa prejavujú ako spontánne i cielené
aktivity, ktoré riadi vychovávateľ (ale aj
rodič v rodinnom výchovnom prostredí).
Riadenie
hry
dospelým
znamená
predovšetkým vytváranie podmienok na
hranie sa ako zmysluplnú formu života
dieťaťa raného veku, ktorá vychádza z
potrieb dieťaťa a rešpektuje jeho záujmy.
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5.2 VÝCHOVNÝ VPLYV RODIČOV A IDENTIFIKÁCIA ICH POTRIEB
Jitka Derková
Definovanie výchovy a jej cieľov35
Ak sa pokúsime analyzovať výchovu na
základe dostupnej literatúry, vo väčšine
prameňov je zdôrazňovaná profesionalita,
odbornosť a cieľavedomosť vychovávateľa
pri pôsobení na vychovávaného. Treba však
otvorene uviesť, že v rodine je výchova viacmenej amatérska, t. j. neprofesionálna a
neodborná, a len málokedy má jasne
stanovené ciele. Tým rozhodne nechceme
povedať, že musí byť zlá. Existuje mnoho
skvelých rodičov, ktorí intuitívne ovládajú
pedagogiku a sú dobrými vychovávateľmi.
Isteže, bolo by lepšie, keby sa rodičia vo
väčšom meradle zaujímali o odborné
pedagogické otázky, navštevovali kurzy
rodičovstva, efektívnej komunikácie a
sebavzdelávacie školenia. To je vízia
budúcnosti. Pretože „výchova dieťaťa
začína sebavýchovou jeho rodičov, ich
ochotou neustále sa vyvíjať, zdokonaľovať a
kultivovať vo všetkých svojich zložkách –
telesnej, duševnej i duchovnej. Vychovávať
dieťa znamená zdokonaľovať a rozvíjať jeho
možnosti, psychické funkcie, procesy a
pozitívne vlastnosti osobnosti“ [15].
Nezabúdajme však, že je to dvojstranný
proces: Rodič vychováva dieťa, no ono
takisto (hoci celkom nezámerne) pôsobí na
rodičov a podnecuje ich osobnostný rozvoj.
Ambíciou každého rodiča, samozrejme,
pokiaľ pristupuje k výchove aspoň trochu
uvedomele, je dosiahnutie určitých cieľov.
Náš postoj rezonuje s princípmi tvorivo35

Kapitola predstavuje globálnejší a zároveň
analytický
pohľad
na
otázky
vychovávania
prostredníctvom analyzovania výchovného vplyvu a
potrieb rodičov, čím presahuje tematicky zúžený
rámec vychovávania detí od 6 mesiacov do 36
mesiacov ich veku.

humanistickej výchovy [14], kde sú
výchovné ciele zamerané nasledovne:
• naučiť dieťa myslieť a riešiť
problémy,
• rozvíjať jeho cítenie,
• podporovať motiváciu a vlastnú
aktivitu dieťaťa,
• rozvíjať jeho tvorivosť,
• naučiť ho žiť v harmonických
vzťahoch s ľuďmi a vedieť s nimi
správne komunikovať,
• naučiť ho orientovať sa v
hodnotách.
Je zrejmé, že žiadna definícia cieľov
výchovy nie je a nemôže byť celkom
vyčerpávajúca.
Ponúkame
čitateľom
pomerne stručnú, no výstižnú definíciu
dlhodobých výchovných cieľov:
Základným cieľom výchovy je dať dieťaťu
vedomie spolupatričnosti s ľuďmi, s prírodou
a ukázať mu cestu, ako optimálne riešiť
každodenné úlohy spojené s bežným
životom.
V tomto smere by mal byť rodič dieťaťu čo
najlepším vzorom. Pokiaľ si je plne vedomý
toho, čo chce u dieťaťa dosiahnuť, ide o
výchovu zámernú. Ako sme už vyššie
naznačili, výchovné ciele rodičov sú
uvedomelé len sčasti a málokedy sú
explicitne pomenované. Rodičia sami seba
často vnímajú ako „experimentujúci laici“
[6, s. 285]. Väčšina z nich túži podporovať a
rozvíjať dieťa tak, aby žilo šťastný a
spokojný život, aby sa dokázalo začleniť do
spoločnosti a čo najlepšie sa v nej uplatnilo.
Chcú vychovať človeka rozumného,
dobrého, zodpovedného, slušného atď.,
ibaže neraz sa stáva, že prostriedky, ktoré
na to volia, k danému cieľu nesmerujú.
Pritom si ani neuvedomujú, že od kvality ich
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osobnosti závisí celá budúcnosť dieťaťa, a to
prakticky od prenatálneho obdobia.
Koncepcie výchovy detí
Možno povedať, že teoretické koncepcie
výchovy sú mnohoraké. V rámci všeobecnej
teórie výchovy rozoznávame 8 odlišných
koncepcií
výchovy:
behaviorálnu,
pragmatickú,
psychoanalytickú,
duchovnovednú,
existencionalistickú,
kritickú,
komunikatívnu
a
tvorivohumanistickú [24].
Pokiaľ však diskutujeme o rodinnej
výchove, prax je úplne iná. Zo záverov
výskumu [6] vyplýva, že neexistujú „žiadne
jasné, celistvé, korektné, pedagogicky
podložené a zdôvodniteľné výchovné
koncepcie, ktorými by disponovali subjekty
výskumu“ (s. 285), teda rodičia vo svojom
výchovnom konaní a v interakciách s deťmi.
Napriek množstvu doteraz vydaných
publikácií nemáme teda jednotnú koncepciu
rodinnej výchovy všeobecne akceptovanú
odbornou verejnosťou aj rodičmi.
Keď sa pozrieme do minulosti, zbadáme,
že každé historické obdobie sa vyznačovalo
inou „módnou vlnou“, takže sa kládol dôraz
vždy na iné aspekty výchovy. Vývoj názorov
na výchovu detí možno opísať nasledovne
[9]:
• V období do roku 1899 prevažovalo
v rodinnej výchove autoritatívne a
moralizujúce zameranie. Autormi
príručiek
o
výchove
boli
predovšetkým kňazi. Ohniskom
pozornosti boli zásady a priestupky
proti týmto zásadám. Dieťa malo
byť vedené k disciplíne, „slepej“
poslušnosti od najútlejšieho veku.
Zdôrazňovala sa rodinná hierarchia,
rodičom sa vykalo. Láskavosť sa
nezavrhovala, ale dôležitejší bol
nekompromisný postoj k chybám
dieťaťa. Sexualita detí sa mala
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potláčať, hoci len v náznakových
prejavoch. Telesné tresty sa
nezavrhovali, boli samozrejmou
súčasťou rodinnej výchovy.
Uvoľňovanie
patriarchálnej
štruktúry spoločnosti na začiatku
20. storočia viedlo k poklesu
autoritatívnosti vo všetkých sférach.
Rodičom sa odporúčalo, aby si
disciplínu nevynucovali silou, ale
obracali sa na rozum dieťaťa.
Poslušnosť mala byť vedomá, nie
slepá. Príručky radili, že násilie na
dieťati sa má obmedziť. Výchova
mala dbať na dobré stránky dieťaťa,
nie na chybné. Ideálom výchovy tej
doby bola rozumnosť, vzdelanosť,
umiernenosť. Zamietnutá bola
jednak despotická autorita, ale aj
nadmerné obklopovanie dieťaťa
láskou.
V povojnovom období sa vo výchove
začínajú presadzovať zdravotnícke
hľadiská. Autormi príručiek boli
predovšetkým lekári. Dieťa sa
považovalo za „nepopísanú tabuľu“,
takže výchova mala začať od
narodenia, aby sa čo najskôr
vytvorili vhodné návyky. Dieťa malo
byť čo najskôr naučené chodiť
pravidelne spávať, jesť podľa
časového
harmonogramu,
dodržiavať osobnú hygienu a
správne si osvojiť toaletné návyky.
Ideálom bol poriadok, čistota,
pravidelnosť a pokoj (podobne ako
na nemocničnom lôžku). Maznanie
s dieťaťom sa veľmi neodporúčalo.
Odborníci neodporúčali ani cielenú
rozumovú
stimuláciu,
keďže
predpokladali, že dieťa si nájde
podnety na rozvoj intelektu aj
samo. Zdôrazňovala sa poslušnosť,
teda aby rodičia boli dôslední pri
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presadzovaní svojich požiadaviek.
Krik dojčaťa nebol považovaný za
dôležitý komunikačný signál. Radilo
sa nechať ho vykričať, pokiaľ si
pýtalo niečo, na čo nemalo podľa
úsudku rodičov nárok. V opačnom
prípade (ak bolo dieťaťu vyhovené)
príručky varovali, že by sa v
dospelosti mohlo stať egoistom a
tyranom.
Základná
koncepcia
kolektívnej „socialistickej výchovy“
nepripúšťala možnosť uplatniť
individuálne danosti, schopnosti a
talenty – dieťa nesmelo priveľmi
vybočovať z normy ani v
pozitívnom, ani negatívnom smere.
Cieľom bolo vychovať dobre
prispôsobeného jedinca, slušného a
disciplinovaného. Citový aspekt
výchovy bol od narodenia očividne
zanedbávaný (striktné oddeľovanie
rodičky od novorodenca, izolácia v
detských postieľkach, kŕmenie
podľa
predpísaných
noriem,
kolektívna výchova v jasliach atď.).
Od
polovice
20.
storočia
pedagógovia a psychológovia vo
svete
čoraz
väčšmi
začali
zdôrazňovať potrebu emocionálnej
saturácie dieťaťa a slobody v jeho
prejavoch. Rodinná výchova sa
očividne liberalizovala. U nás sa
tento trend rozšíril až o pár
desaťročí neskôr. Nové príručky z
konca minulého a začiatku tohto
storočia odporúčajú správať sa k
dieťaťu
láskavo,
zhovievavo,
pozorne a poskytovať mu dostatok
príležitostí na skúmanie sveta a
experimentovanie. Dieťa má byť
udržiavané v radostnej nálade.
Kladie sa dôraz na všestranné
uspokojovanie jeho potrieb, na
lásku a akceptáciu, zdôrazňuje sa

význam nielen materstva, ale aj
otcovstva. Otcova neprítomnosť
zraňuje a poškodzuje dcéry, ale
synov doslova ničí. V extrémnom
prípade niektorí rodičia inšpirovaní
americkým
„superliberalizmom“
teraz dovoľujú deťom všetko, čo sa
im zachce, a nestanovujú im žiadne
pravidlá či hranice. Tento trend
možno
nazvať
ako
sociálne
hyperprotektívny pedocentrizmus
[12]. Ten je spojený s prehnaným
ochranárstvom a stavaním dieťaťa
na piedestál.
Súčasné výchovné trendy
V súčasnosti možno vo výchove pozorovať
globálne zmeny, ktoré platia prakticky pre
celý svet, nielen pre jednu krajinu. Ako
naznačujú niektorí autori [15], vidno tu
zreteľne posun:
• od
uzavretosti
smerom
k
otvorenosti, komunikatívnosti a
spolupráci;
• od
mechanického
podávania
výkonov k väčšiemu dôrazu na
prežívanie, city a kvalitu vzťahov;
• od tvrdej zameranosti na cieľ
smerom ku hravosti, skúmaniu a
dobrodružstvu;
• od nútenej vonkajšej motivácie
smerom k motivácii vnútornej;
• od autoritárstva viac k demokracii;
• od tvrdých a nepružných pravidiel
smerom ku flexibilite a variabilite;
• od diktátu k dialógu.
Trendy rodinnej výchovy sú variabilné, čo
rodičov niekedy znepokojuje. Súhrnne
možno povedať, že:
• Namiesto kolektivizmu je v centre
pozornosti
skôr
individualita,
jedinečnosť
každého
dieťaťa.
Väčšmi sa podporujú ich schopnosti
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a záujmy, kladie sa dôraz na
sebarealizáciu.
Stále viac sú rodičmi i spoločnosťou
akceptované deti vybočujúce z
normy, napríklad s vývinovými
poruchami, ale tiež nadštandardne
intelektovo nadané deti. Rešpektujú
sa ich zvláštnosti a hľadajú cesty k
uspokojeniu potrieb.
Stúpajúci spoločenský tlak na
úspešnosť a výkon má za následok,
že časť rodičov sa prispôsobuje
dravému, súťaživému duchu doby a
vo
výchove
podporuje
predovšetkým mentálne schopnosti
detí v snahe umožniť im čo
najúspešnejšie sa presadiť v
spoločnosti.
Iná časť rodičov preferuje v prvom
rade uspokojenie psychických a
emocionálnych potrieb dieťaťa.
Dieťa je jedinečnou bytosťou, má
právo byť milované a akceptované.
Úlohou rodiča je poznať, pochopiť a
v komunikácii využívať taký „jazyk
lásky“, ktorý je pre dieťa
najprirodzenejší [4].
Niekdajšie presadzovanie disciplíny
a mocenskej autority rodičov
vystriedal koncept založený na
humanistických
hodnotách
vzájomnej úcty a rešpektu [3], [5] a
nenásilnej komunikácie inšpirovanej
rogeriánskou psychológiou [11].
Rodič dáva dieťaťu v určitých
medziach priestor na samostatné
rozhodovanie, ako aj pochopenie a
zažitie
si
dôsledkov
svojich
rozhodnutí, čím sa rozvíja jeho
vnútorná motivácia a osobná
disciplína. Cieľom je postupný vývin
osobnosti od vonkajšej kontroly
smerom k čoraz lepšej schopnosti

sebariadenia, keď človek koná na
základe vlastnej vôle, slobodne,
samostatne
a
s
dokonalým
využívaním svojho potenciálu.
Výchovné štýly
„Výchovné štýly sú spôsoby výchovy, ktoré
odzrkadľujú vzájomný vzťah vychovávateľa
a vychovávaného. Spôsob výchovy, aký si
rodičia zvolia, je ovplyvnený množstvom
faktorov, ako sú vlastnosti a skúsenosti
rodičov, doba, rodina, v akej vyrastali,
výchovné
tradície
zeme,
kultúrne,
ekonomické tradície a i.“ [2, s. 53 – 54].
Výchovný štýl je relatívne stabilný spôsob
správania sa rodičov voči deťom, hoci sa
môže v priebehu času meniť. Dá sa
prirovnať k rukopisu alebo dokonca
podpisu. Aj ten sa v priebehu času vyvíja,
podobne ako my sa meníme a vyvíjame. Tak
ako náš podpis nesie silné posolstvo
predkov, ktorí nám dali meno, tak aj
výchovný štýl, ktorý uplatňujeme voči
deťom, je veľmi ovplyvnený našimi rodičmi
a zážitkami v primárnej rodine. No
predovšetkým je to „písmo“, v ktorom
poznávame sami seba, svoju charakteristiku
osobnosti, svoj temperament, získané
vzdelanie a skúsenosti. Treba počítať s tým,
že výchovný štýl otca a matky je takmer
vždy trochu odlišný. To však neznamená, že
výchova je nejednotná. Nejednotnosť
výchovy treba chápať v tom zmysle, že
rodičia (príp. aj starí rodičia či iní
vychovávajúci)
používajú
u
dieťaťa
diametrálne
odlišné,
vzájomne
antagonistické metódy (postupy) a obvykle
aj otvorene kritizujú postupy toho druhého.
V literatúre nájdeme viacero triedení
výchovných
štýlov,
najčastejšie
je
popisovaný štýl autoritatívny, demokratický
a autokratický. V tejto práci uvedieme
výchovné štýly, vychádzajúce z modelu
štyroch dimenzií [13].
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Základom typológie sú tieto bipolárne
dimenzie:
• Akceptácia dieťaťa – hostilita
(dimenzia lásky).
• Náročnosť – nenáročnosť v
požiadavkách (dimenzia výkonu).
• Kontrola – sloboda, ktorá je dieťaťu
poskytovaná (dimenzia dôvery).
• Odmeňovanie – trestanie (dimenzia
moci).
Na základe vyššie uvedených dimenzií
rozoznávame 9 výchovných štýlov, ktoré sú
zoradené v tab. 5. Treba však poznamenať,
že:
1. Výchovné štýly neexistujú v čistej
podobe, ide skôr o rôznu mieru
preferencie štýlu.
2. Výchovné štýly otca a matky, ako
sme už naznačili, sú málokedy
rovnaké, najčastejšie sa vzájomne
dopĺňajú, no môžu byť aj úplne
protichodné. Napríklad jeden rodič
je celkom liberálny, druhý má zasa
prísny, autokratický štýl.
3. Je nanajvýš dôležité, aby rodičia
jasne formulovali svoje požiadavky
na dieťa a aby ich často nemenili,
pretože každá zmena môže
spočiatku vyvolať u dieťaťa zmätok
a neistotu.
4. Keďže
dieťa
potrebuje
byť
milované, je zrejmé, že akceptujúce
výchovné štýly sú pre neho
vhodnejšie, než štýly nepriateľské. V
prípade, že sa jeden alebo dokonca
obaja rodičia správajú k deťom
hostilne, spôsobuje im to utrpenie,
ktoré si nesú často až do dospelosti.
5. Niektoré akceptujúce výchovné
štýly taktiež skrývajú v sebe určité
riziko poškodenia dieťaťa, ako
napríklad
výchova
priveľmi
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ochraňujúca,
rozmaznávajúca,
perfekcionalistická alebo protekčná.
6. Z nasledovného popisu (pozri tab.1)
by sa mohlo zdať, že demokratický
výchovný štýl je pre dieťa
najvhodnejší, nakoľko sa v ňom
spája akceptácia s primeranou
náročnosťou, dôverou, aj kontrolou
a zároveň prevahou odmien nad
trestami.
7. Navrhujeme doplniť túto tabuľku o
kategóriu „osobnostne podporujúci
výchovný štýl“, ktorý okrem
akceptujúceho a rešpektujúceho
postoja, dostatočnej miery slobody
a primeranej náročnosti nepoužíva
žiadne typické odmeny a tresty. Z
pozitívneho posilnenia preferuje
najmä
ocenenie
činnosti
a
povzbudzovanie dieťaťa a namiesto
trestov
uplatňuje
metódu
prirodzených a logických dôsledkov.
O tomto výchovnom štýle sa
podrobne
zmienime
v
stati
Výkonový
model
verzus
nehodnotiaca komunikácia.
Tabuľka 5: Výchovné štýly rodičov podľa Pilkiewicza
VÝCHOVNÝ ŠTÝL
KOMBINÁCIA
DIMENZIÍ
Výchova cez úspechy
akceptácia +
náročnosť + kontrola +
odmeny
Hyperprotektívna
akceptácia +
výchova
nenáročnosť +
kontrola + odmeny
Liberálna výchova
akceptácia +
nenáročnosť +
sloboda + odmeny
Demokratická výchova
akceptácia +
primeraná náročnosť
+ kontrola i dôvera +
viac odmien ako
trestov
Rigorózny (prísny)
akceptácia +
autokratizmus
náročnosť + kontrola +
tresty
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Punitívny
(trestajúci)autokratizmus
Príležitostný
autokratizmus
Zanedbávajúca výchova

Zavrhujúca výchova

hostilita + náročnosť +
kontrola + tresty
hostilita + náročnosť +
sloboda + tresty
hostilita +
nenáročnosť +
sloboda + absencia
posilnení (odmien i
trestov)
hostilita +
nenáročnosť +
sloboda + tresty

Demokratický štýl je považovaný za
najvhodnejší. V rodine vládne atmosféra
lásky a akceptácie, dôslednosti a
trpezlivosti. Rodičia kladú na dieťa
adekvátne nároky a sú k nemu ohľaduplní.
Ku každému dieťaťu sa pristupuje
individuálne, no zároveň sa berú do úvahy
potreby všetkých členov rodiny. Rodičia
určujú deťom pravidlá a hranice a učia ich
tak zodpovednosti. Neskôr, v školskom veku
bude takéto dieťa schopné prispôsobiť sa
kolektívu a bez vážnejších následkov zniesť
aj prípadné neúspechy. Demokratický štýl
výchovy podľa mnohých autorov podporuje
aj v dospelosti u človeka sebadôveru, kladný
postoj k práci, rozvoj samostatnosti,
aktivity, iniciatívy, sociálnej zodpovednosti a
altruizmu [7].
Pri autoritatívnej výchove sa rodič snaží
presadiť svoje názory, názor dieťaťa ho
nezaujíma. Neprejavuje voči nemu lásku,
buď ju vôbec necíti, alebo skrýva v
domnienke, že by ho tým zbytočne
rozmaznával. Vo výchove uplatňuje silu,
nátlak, zákazy, príkazy, hrozby a tresty. K
tomuto výchovnému štýlu majú častejší
sklon otcovia než matky a v minulosti bol
praktizovaný častejšie než dnes. Vo vzťahu
chýba
vrúcnosť,
dieťa
sa
musí
bezpodmienečne podriaďovať. Výsledkom
je, že má tendenciu buď rebelovať, alebo s
pod nátlakom prispôsobovať, no pocit
nelásky, menejcennosti a nedostatku

sebavedomia si často nesie so sebou po celý
život. Voči menším a slabším jedincom,
napríklad v kolektíve materskej školy, sa
takisto môže správať nadradene až
agresívne. Výskumy potvrdzujú [7], že
„príležitostný autokratizmus“, ktorý je
kombináciou
strohej
prísnosti
a
nedôslednosti, má za následok vyššiu mieru
výchovne
problémového
správania.
Kompenzácia pocitov menejcennosti môže
viesť
k
sebapoškodzovaniu
alebo
zneužívaniu návykových látok.
Liberálna výchova je dnes popri
demokratickej
čoraz
častejšie
sa
vyskytujúcim výchovným štýlom. Pri
liberálnej výchove si dieťa samo určuje, čo
chce alebo nechce robiť. Sloboda je na
jednej strane pozitívom, pretože poskytuje
priestor k vnútorne motivovanej činnosti
namiesto činnosti vnucovanej rodičmi. Na
druhej strane, niektorí extrémne liberálni
rodičia nestanovujú deťom žiadne hranice.
Vtedy sa u detí môžu vyvíjať nežiaduce
vlastnosti, ako povýšenectvo voči iným
ľuďom,
nerešpektovanie
autorít
a
ignorovanie spoločnosťou nastavených
pravidiel. Tieto deti sa len s ťažkosťami
prispôsobujú kolektívu. Príliš voľný,
liberálny štýl výchovy teda nenarušuje
emocionálnu stabilitu dieťaťa, ale znižuje
jeho vnútorné regulačné zábrany. V
konečnom dôsledku mu aj v dospelosti
sťažuje adaptáciu na bežné pracovné
podmienky.
Výchova cez úspechy, inak označovaná aj
ako
perfekcionistický
štýl,
alebo
ctižiadostivá výchova je takisto v dnešnej
dobe pomerne populárna. Podstatou sú
vysoké požiadavky a očakávania rodičov,
ktoré môžu deti nadmerne zaťažovať,
nedovoľujú im uplatniť vlastnú vôľu a
spontánnu aktivitu. Rodičia sú ambiciózni,
niekedy si chcú týmto spôsobom
kompenzovať vlastné životné neúspechy
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alebo splniť túžby, ktoré sami nestihli
realizovať. Deti sú preťažované už od
predškolského
veku,
neustále
zamestnávané činnosťami, ktoré rodičia
považujú za nevyhnutné. Vysoké ambície
rodičov a tlak k výkonu ich vedie k
sebaodmietaniu, zníženej sebaúcte a môže
významným spôsobom evokovať vznik
neurotických porúch, psychosomatických
ťažkostí či deviantných foriem správania.
Sklon k hyperprotektívnemu štýlu výchovy
(príliš ochraňujúcemu) majú podľa našich
skúseností najmä staré mamy, ale aj
niektorí rodičia. Je častý aj u matiek vo
vzťahu k deťom, ktoré boli nedonosené, v
rannom veku často chorľavé, trpiace
nejakým ochorením alebo postihnutím.
Hyperprotektívni rodičia nechtiac inhibujú
samostatnosť dieťaťa a jeho schopnosť
sebaregulácie, pretože chcú mať pod
kontrolou
jeho
výživu,
obliekanie,
kamarátov, školu... Trpia úzkosťou, že niečo
zanedbajú a snažia sa odstraňovať dieťaťu z
cesty aj najmenšie prekážky.
Zanedbávajúci štýl výchovy je pomerne
častý a netýka sa iba patologicky
štruktúrovaných osobností rodičov. Jeho
podstatou je nezáujem o dieťa. Rodičia sa
starajú o svoje aktivity a nie o to, ako sa ich
deti učia, s kým sa stretávajú, čo robia vo
voľnom čase a pod. Je to odmietavá
výchova bez lásky, v extrémnom prípade sa
týka nielen psychického, ale aj fyzického
zanedbávania. Absencia citových väzieb,
ľahostajnosť, pasivita a nedôslednosť v
stanovovaní a kontrole požiadaviek vedie
podľa mnohých odborníkov veľmi často k
delikventnému správaniu detí.
Zavrhujúca výchova, pri ktorej rodič dieťa
zjavne alebo skryte odmieta a zároveň ho
fyzicky alebo duševne týra, sa netýka len
alkoholikov, drogovo závislých, či iných
patologických osobností, ako by sa mohlo
zdať. V našej praxi sme sa viackrát stretli s

týmto štýlom výchovy u matiek, ktoré
nespracovanú nenávisť voči bývalému
manželovi presunuli na svojho potomka. Ide
o skrytý psychický mechanizmus obrany,
ktorého si tieto osoby ani neboli vedomé.
Zavrhujúca výchova má vždy devastujúci
účinok na psychiku dieťaťa, čo sa
samozrejme odráža aj v jeho správaní voči
ľuďom
a
veciam,
kde
prevažuje
deštruktivita.
Okrem vyššie uvedených výchovných
štýlov sú dôležité aj metódy, ktoré rodičia
zvyknú používať. Výchovné metódy možno
definovať ako určité postupy, smerujúce k
danému
výchovnému
cieľu.
Sú
prostriedkom na reguláciu správania a
konania detí. Je dôležité ich používať s
ohľadom na vek a individuálne zvláštnosti
dieťaťa. Výchovné metódy sú mnohorakým
spôsobom ovplyvnené minulou výchovnou
skúsenosťou a predstavami, ktoré si otec a
matka nesú zo svojich pôvodných rodín. Ich
výber je však závislý hlavne od
bezprostrednej výchovnej situácie. Do istej
miery reflektujú tiež aktuálne preferované
názory spoločnosti o výchove (viď časť
venovanú odmenám a trestom). V
učebniciach pedagogiky nájdeme rôzne
členenie výchovných metód, ako napríklad:
metódu
požiadaviek,
presvedčovania,
precvičovania, povzbudzovania a metódu
kladného vzoru [14]. Z iného pohľadu sa
metódy výchovy delia na:
a) slovné
(vysvetľovanie,
presvedčovanie, sugerovanie),
b) názorné (demonštrácia, ukážka,
príklady),
c) činnostno-praktické
(cvičenie,
nácvik, výcvik, tréning),
d) hodnotiace metódy (odmena, trest,
povzbudenie).
Spoločným znakom klasickej pedagogickej
literatúry je, že považuje metódu
presvedčovania (persuázie) a sugescie za
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jednu najdôležitejších výchovných metód.
Rovnako účinne sa táto silová metóda
využíva (aj zneužíva) v reklame a
marketingu. Zakladá sa na predpoklade „my
vieme najlepšie, čo je pre vás dobré“. Ale je
to skutočne tak? Vedia rodičia a
vychovávatelia najlepšie, čo je pre dieťa
dobré? Poznajú dokonale jeho psychiku,
zákonitosti jeho vývinu v súčasnosti a vedia
urobiť aj správny odhad do budúcnosti?
Keby to bola pravda, bolo by oveľa menej
prispôsobivých, stádovitých, poslušných a
konformných ľudí, ktorí sa naučili nežiť svoj
autentický život, len poslúchať a prípadne
kritizovať. Žiaľ, naša pedagogická skúsenosť
potvrdzuje, že niekde sa stala chyba.
Zostavili sme rebríček výchovných metód od
najčastejšie využívaných, hoci z dlhodobého
pohľadu a z hľadiska dosiahnutia
optimálnych výchovných cieľov málo
efektívnych, až po metódu rodičovského
príkladu. Tú považujeme za zásadnú napriek
tomu, že rodičmi takmer vôbec nie je
reflektovaná (dalo by sa povedať, že je skôr
prehliadaná a ignorovaná).
1. Presviedčanie.
2. Žiadosť, príkaz.
3. Negatívne
posilnenie
prostredníctvom trestov (hlavne
zákazy typu nesmieš, nerob to...).
4. Poskytovanie
hotových
rád
(usmernenie).
5. Vysvetľovanie.
6. Cvičenie, nácvik činnosti.
7. Povzbudzovanie.
8. Pozitívne
posilnenie
prostredníctvom odmien.
9. Príklad, vzor.
Odmenami možno posilniť správanie,
ktoré chce rodič u dieťaťa dosiahnuť. K tejto
téme sa ešte vyjadríme v kapitole o
komunikácii v rodine Rodičia používajú
mnohoraké druhy odmien: slovné odmeny
(pochvala, uznanie „si perfektný“, „si

šikovný“ a pod.), sociálne posilnenie (úsmev,
pohladenie, privinutie, bozk), a samozrejme
aj vecné odmeny.
Tresty používajú rodičia v situácii, keď
dieťa opakovane porušuje stanovené
pravidlá. Medzi najčastejšie druhy trestov
patrí: a) sociálny trest – vyhrážanie,
dohováranie, zvýšenie hlasu, vynadanie,
odňatie
nejakého
práva,
zámerné
odmietanie komunikácie, pozornosti, ba i
lásky; b) predmetný trest – zákaz sledovania
TV, odňatie hračky atď.; c) telesný trest. Náš
prieskum u študentov vysokoškolákov z
odboru pedagogiky ukazuje, že u drvivej
väčšiny z nich rodičia používali v ich detstve
telesné tresty, hoci len v miernej forme. V
mnohých rodinách je trest bežnou,
každodennou súčasťou výchovy (pozri
pozn.36)
Identifikácia nedostatkov vo výchove
V každom okamihu života robíme iba to,
čo vieme, čo dokážeme. Napriek tomu
(alebo práve preto) mnohí rodičia zlyhávajú
vo výchovnej praxi, pretože komunikujú
stereotypne, podľa zaužívaných vzorcov z
minulosti, ktoré im nijako neslúžia, no
nevedia, čím by ich mohli nahradiť.
Kvalitatívna analýza výsledkov výskumu [6]
36

Pozn.
Väčšina európskych krajín už dávno zakázala
používanie telesných trestov v školách. Prvou takouto
krajinou bolo Poľsko (1783). Celkom iná je situácia v
rodinách. Zatiaľ čo v SR a ČR, ako aj v niektorých
ďalších európskych, ázijských či afrických štátoch sú
telesné tresty v rodine považované za adekvátny
výchovný prostriedok, v škandinávskych krajinách,
Rakúsku, Nemecku aj inde sú formálne zakázané a
morálne odsudzované. Iniciatívu zmeniť postoje
spoločnosti k používaniu telesných trestov vyvíja Rada
Európy i množstvo neziskových organizácií a
odborníkov. Telesné tresty nielen v škole, ale aj v
rodine sú zakázané v týchto krajinách [8]: vo Švédsku
(1979), Finsku (1983), Nórsku (1987), Rakúsku (1989),
na Cypre (1994), Dánsku (1997), Litve (1998), Grécku
(1999) a Nemecku (2000).
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zameraného na výchovné konanie rodičov
ukazuje, že:
• Výchovné konanie rodičov je
nesystematické, neuvedomelé, so
znakmi nedôslednosti, nezváženia
alebo
neznalosti
výchovných
princípov.
• Správanie rodičov v interakcii s
dieťaťom je zúžené na vykonávanie
vybraných parciálnych činností,
často celkom nepodstatných, ktoré
majú len okrajové prepojenie s
výchovou.
• V rodičovskom konaní sa objavujú
dve rozporuplné tendencie: na
jednej strane prevaha odmietania
(ironizovanie,
zosmiešňovanie,
vyhrážanie, zákazy atď.), na strane
druhej
infantilné,
nevhodné
správanie dospelých, ktorí sa úplne
podriaďujú dieťaťu a neposkytujú
mu žiadne hranice, prípadne sa
identifikujú s rolou jeho kamaráta a
dôverníka.
• V iných prípadoch možno pozorovať
nevšímavý postoj k dieťaťu (napr.
rodič neustále telefonujúci v jeho
prítomnosti) alebo naopak –
extrémny dohľad nad dieťaťom a
neumožnenie mu slobodne konať.
• Často bývajú deti zapájané do
neadekvátnych tém, nevhodných z
hľadiska ich veku a stupňa vývinu.
• Rodičia neraz nevedia odhadnúť,
kedy ich dieťa reálne potrebuje
pomoc a kedy sa snaží len
manipulovať
(napokon
manipulatívne techniky používajú aj
samotní rodičia).
• Je tu kategória výchovne slabých
rodičov, ktorí nemajú predstavu o
tom, čo si výchova vyžaduje.
Nahrádzajú ju neusporiadaným

sledom občasných, situačných,
náhodných
zásahov
do
momentálneho správania dieťaťa.
• Mnohí pripúšťajú, že v otázkach
výchovy sú „úplne stratení“ a
potrebujú pomoc odborníkov.
Takisto aj my sa v poradenskej a
terapeutickej praxi stretávame s týmito
typmi rodičov. Viacerí si svoju výchovnú
insuficientnosť jasne uvedomujú, inokedy
ich k pochopeniu dovedú až patologické
príznaky u detí – psychické alebo somatické.
Narušená rodinná výchova sa u malých detí
do troch rokov najčastejšie prejavuje:
• psychosomatickými
poruchami
(telesnými
ťažkosťami
bez
organického podkladu, znížením
imunity, horúčkami, častejšími
chorobami dýchacích ciest a
tráviaceho systému);
• stratou chuti do jedla;
• predráždenosťou
nervového
systému, zvýšenou aktivitou a
motorickým nepokojom;
• narušením vývinu reči;
• anxietou, skľúčenosťou, zvýšenou
plačlivosťou a neistotou;
• poruchami spánku a nočnými
desmi;
• regresom
vo
vývine,
napr.
objavením sa sekundárnej enurézy.
Tieto rôznorodé symptómy a syndrómy
majú často jeden a ten istý etiologický
základ, spočívajúci v konfliktoch medzi
dospelými, v problematických vzťahoch s
deťmi a nevhodnej, „antivýchovnej“
komunikácii s nimi. Niekedy však aj
dostatočne zrelí a láskyplní rodičia nechtiac
podľahnú nátlaku, ktorý na nich spoločnosť
ako taká vyvíja.
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Potreby rodičov
Niet pochybností o tom, že väčšina rodičov
si praje, aby ich deti boli čo najlepšie
pripravené na život. Hľadajú preto cesty k
sebazdokonaľovaniu,
zlepšovaniu
rodičovských kompetencií a komunikačných
zručností
prostredníctvom
literatúry,
vyhľadávaním informácií na internete alebo
prostredníctvom kurzov. Posilnenie rodiny z
nášho pohľadu spočíva najmä v posilnení
osobnostnej výbavy rodičov. Čo teda
potrebujú rodičia na to, aby svoje deti
namiesto
poškodzovania
výchovne
obohacovali?
• Zmena filozofie výchovy, presun od
neefektívych
komunikačných
stratégií k efektívnym.
• Nové vedomosti, schopnosti a
zručnosti.
• Jasná koncepcia výchovy a zreteľne
stanovené ciele.
• Hlbšia zmena postojov k sebe
samým, najmä zvýšenie sebaúcty,
sebalásky, lebo to umožňuje oveľa
intenzívnejšie a pravdivo cítiť
rešpekt, úctu a lásku ku svojim
deťom.
• V emocionálnej oblasti rozvíjať
empatiu a kongruenciu, objavovať
všedné denné radosti, naučiť sa
zdieľať svoje emócie s inými,
posilňovať emocionálnu stabilitu
[13].
• Slovne označiť, určiť a účinne
spracovať citové zranenia z
minulosti a záťaže prítomnosti,
napríklad nami overenou metódou
TNPP (transformácia negatívneho
prežívania na pozitívne [10].
Potrebujú sa zbaviť hnevu voči
deťom aj dospelým, ktorí sa
nesprávajú v súlade s ich
očakávaniami. Takisto strachu, že

•

•

•

urobia nejakú chybu, ktorá deťom
ublíži, alebo ich poškodí. Trápia ich
tiež pocity viny za chyby, ktoré už
urobili. Cítia, že sú pod ohromným
tlakom zodpovednosti, ak by chceli
napríklad
vyskúšať
nenásilnú
komunikáciu. Potrebujú znížiť strach
z toho, že keď prestanú viesť dieťa k
výkonu a ono poľaví, okolie ich za to
odsúdi.
Zvýšiť sebaistotu a sebadôveru, aby
sa mohli cítiť kompetentnými na
výchovu. Najmä ak ich deti trpia
nejakými
psychickými
či
somatickými
problémami
a
poruchami správania, potrebujú
vedieť, ako im majú pomôcť. To im
umožňuje znovuobnoviť stratenú
dôveru v seba samých.
Neraz
potrebná
aj
zmena
organizácie
života,
nastolenie
nového funkčného systému a
režimu v oblasti voľnočasových
aktivít a pri rozdelení domácich
povinností. Niektorí tak dlho a
„tvrdo“ pracujú, až kým nezistia, že
medzitým sa im rodinné vzťahy
rozpadli
a
deti
odcudzili.
Neuvedomili si, že budovanie
spoločenstva rodiny a kvalitných
vzťahov vyžaduje mnoho času a
energie.
V neposlednom rade mať potrebnú
vnútornú motiváciu a výdrž na to,
aby všetky potrebné zmeny
dosiahli.

Zhrnutie
V tejto kapitole sme sa zamýšľali nad
výchovným vplyvom rodičov. Uvažovali sme
nad cieľmi, ktoré by si pri výchove mali
klásť, hoci väčšina z nich ich nemá nijako
jasne
a
jednoznačne
pomenované.
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Spomenuli sme, aký bol vývoj názorov na
výchovu detí v minulosti a aká je ich súčasná
rozmanitosť. Načrtli sme rozdielne štýly a
metódy pri výchove a ich dopad na
osobnosť a správanie detí. V závere kapitoly
sme
identifikovali
najčastejšie
sa
vyskytujúce nedostatky vo výchovnej praxi a
naznačili, čo rodičia potrebujú na posilnenie
pozitívneho výchovného vplyvu na deti.
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5.3 KOMUNIKÁCIA V RODINE A V ZARIADENIACH
Peter Ostradický – Miroslava Pirháčová Lapšanská
Komunikácia v spoločenstve človeka/ľudí
predstavuje širokospektrálny a spletitý
fenomén, ktorému je venovaná nemalá
pozornosť na odbornej, ale aj laickej úrovni.
Komunikácia v rodine je však ťažko
uchopiteľná na obidvoch úrovniach, pretože
je málo prístupná psychologickému a
pedagogickému bádaniu a rovnako ani
rodičia nemajú žiadne alebo len malé
možnosti preniknúť do rodiny inej, ako tej
vlastnej, ak chcú tento fenomén pozorovať,
diskutovať o ňom s inými rodičmi a pod.
Komunikácia v rodine je teda okrem svojej
spletitosti (množstva faktorov, ktoré ju
utvárajú a podmieňujú) charakteristická
svojou intimitou. Táto zdanlivá izolovanosť
rodinnej komunikácie pred „zrakmi“
ostatných je však prítomná len do istého
obdobia života detí. Postupom času sa
začína odzrkadľovať v interakcii s inými
členmi spoločnosti ako sú vrstovníci,
pedagógovia, príbuzní a inými dospelými
osobami v rôznych spoločenských situáciách
(lekári, predavačky a podobne). Je preto
nesporné, že komunikácia v rodine
zásadným
spôsobom
ovplyvňuje
komunikáciu (sociálne správanie) dieťaťa a
neskôr dospelého v spoločnosti, a tým
predurčuje jeho začlenenie sa do jej
štruktúr. V nasledovných častiach bude
pozornosť venovaná rodinnej komunikácii v
rámci nukleárnej rodiny37 v súvislosti s
raným vychovávaním dieťaťa/detí z
perspektívy otca rodiny.
Čo, s akým cieľom a akým spôsobom je
komunikované v rodine, závisí od množstva
faktorov, no predovšetkým to ovplyvňujú

zúčastnené (subjekty) osoby. V základnej
rodine sú to matka, otec, dieťa. V súvislosti
s výchovou dieťaťa treba komunikáciu
chápať nielen ako prenos informácií, ale pre
rodiča (opatrovateľa) by mala predstavovať
aj prostriedok na integráciu dieťaťa
(človeka) do spoločnosti a obohatenie jeho
života. Komunikácia by v nemalej miere
mala byť zásadnou súčasťou výchovy38. Na
výchove dieťaťa sa v základnej rodine
podieľajú obaja rodičia, pričom ich spôsob
výchovy v ideálnom prípade smeruje ku
konkrétnemu a jednotnému cieľu. Cieľ
výchovy v ľudskom spoločenstve, rovnako
tiež spôsoby výchovy, voľba výchovných
postupov a metód determinujú (určujú)
najskôr
všeobecné,
celospoločensky
kultúrne podmienené a uznávané sústavy
hodnôt, ktoré sa ďalej špecifikujú a
konkretizujú
v
rodinnej
výchove.
Zjednodušene však môžeme tvrdiť, že za
optimálnych podmienok by mal spôsob
výchovy v rodine smerovať k cieľu uspokojiť
biologické, emocionálne, sociálne a
materiálne potreby dieťaťa v súlade s
celospoločensky uznávaným výchovným
ideálom. Z hľadiska komunikácie a výchovy
v rodine je veľmi dôležitá najmä jednota
rodičov pri konkretizovaní cieľa alebo cieľov
výchovy. O tom, čo je cieľom výchovy
dieťaťa v rodine, v konečnom dôsledku
rozhodujú rodičia. Ich predstavy a vízie sa
však často rozchádzajú, napr. z dôvodu
odlišných skúseností z detstva, inej
hierarchie hodnôt, ktorú prijali v rámci ich
rodín a podobne. Rovnako odlišné názory
na výchovu môžu mať otcovia a matky pri
výchove dcéry alebo syna, napríklad, už z

37

Nukleárna (základná) rodina ako jeden z hlavných
typov rodiny z hľadiska jej usporiadania – otec, matka,
dieťa/deti.

38

Spôsob výchovy predstavuje celkovú komunikáciu a
interakciu rodičov (dospelých) s dieťaťom [1].
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uvedených dôvodov. Komunikácia medzi
matkou, otcom a dieťaťom sa tak dostáva
do spleti vzájomne sa ovplyvňujúcich
faktorov, ktoré v konečnom dôsledku určujú
chápanie výchovy. Výskumné zistenia
ukazujú, že v prvých rokoch života je
výchova detí častokrát v kompetencii
matky. Ona má určitú konkrétnu predstavu,
snaží sa ju vo výchove aplikovať a súčasne
sa snaží oboznámiť so svojimi konštruktmi
výchovy39 ostatných členov rodiny, najmä
otca a starých rodičov [2].
V nasledovnej časti sa preto budeme
venovať komunikácii medzi matkou a otcom
v rodine s cieľom vytýčiť tie procesy, obsahy
a vzťahy v komunikácii, ktoré môžu prispieť
k
optimalizácii
(výberu
najlepšieho
variantu/variantov) ranej výchovy dieťaťa.
Pravá kvalitná rodinná výchova môže v sebe
skrývať veľký potenciál na to, aby formovala
dieťa (človeka) k zrelosti [1].
A to si kde videl/videla? Doma?
Komunikácia v rodine medzi matkou a
otcom ako
komunikácia obojstranná,
demokratická, partnerská, na báze dôvery,
úprimná, otvorená, zacielená na naplnenie
potrieb a všestranný rozvoj dieťaťa/detí.
Rodina ako systém40, typicky sa odlišujúci
v zmysle svojej funkcie a vzťahov od iných
ľuďmi
vytvorených
spoločenských
systémov, a rodinné prostredie tvoria
hlavný základ na výchovu dieťaťa. Ak teda
chápeme výchovu dieťaťa ako základnú
funkciu rodiny, systematickosť rodiny
spočíva v zasadení jej zvyšných členov
(matku a otca) do určitých rolí, ktoré sú
relatívne
stabilné
(spoločnosťou
konštituované) v závislosti od aktuálnej

úrovne rodinného životného cyklu41.
Individuálne životné cykly ľudí tiež
prechádzajú istými predvídateľnými, ale nie
nemennými fázami, ktoré závisia od veku
človeka, jeho vzdelania, charakteru, ale v
nemalej miere aj od zvyklostí zaužívaných
spoločnosťou. Napríklad vo fáze skorej
dospelosti (okolo 20. roku života) sa
jednotlivec postupne odpútava od pôvodnej
rodiny, štruktúruje si svoj vlastný súkromný
život, buduje intímne vzťahy s inými a
podobne.
S príchodom dieťaťa prichádzajú pre
(zväčša manželský) pár nevyhnutné zmeny v
štruktúre a organizácii ich životných cyklov,
ktoré sú charakteristické ich spoločným
zameraním sa na novorodenca. Dovtedajšie
zameranie
sa
na
uspokojovanie
biologických, psychických a iných potrieb
manželského páru sa s touto zásadnou
zmenou presúva na dieťa. Zabezpečenie
naplnenia týchto potrieb je v prvom roku
života dieťaťa výlučne v réžii rodičov. To si
od rodičov vyžaduje, aby na seba prevzali
úlohu, na ktorú pred príchodom dieťaťa na
svet viac-menej neboli (a ani nemohli byť)
pripravení. Zámerne uvádzame formuláciu
„viac-menej“, pretože isté predstavy o tom,
ako funguje rodina, si každý z nás utvára na
základe skúseností z rodín, v ktorých
vyrastal. Tieto naše skúsenosti a spomienky
na vlastné detstvo nemôžu stačiť, pretože
to, čo platilo v dobe, keď sme vyrastali, už
dnes
platiť
nemusí.
Pripravenosť
manželského páru na výchovu vlastných
detí nikdy nebude stopercentná, ale môže
sa aspoň zvýšiť tým, že si manželia
vzájomne vykomunikujú42 istú stratégiu
41

39

Výchovné konštrukty sú všetky teórie, modely,
plány, scenáre a pod. ,ktoré nejakým spôsobom
ovplyvňujú alebo určujú reálne výchovné procesy [3].
40
Rodina ako systém s jeho vlastnými životnými
cyklami a úlohami [4].

Rodinný životný cyklus ako očakávané životné
udalosti, ktorými prejde väčšina rodín v jasne
predvídanej, ale nie nemennej následnosti [4].
42
Schopnosť páru jasne komunikovať, aby vyriešili
problémy a dosiahli vzťah primerane oslobodený od
projekcií a nezlučiteľného konania, je založená na
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spoločného „projektovania“ rodiny ešte
pred jej založením. V tomto období môžu
spoločne hovoriť o svojich skúsenostiach z
detstva a o predstavách, ktoré zdieľajú o
výchove a naopak. Komunikácia o vzťahoch
a postojoch k rodine, z ktorej pochádzajú,
môže uľahčiť ich spoločné rozhodovanie sa
v otázkach výchovy vlastných detí tým, že
im to mnohé napovie o ich súčasnom (a
budúcom) chápaní rolí matky a otca /
manželky a manžela. Muž a žena, v rodine
sú to otec a matka, v roliach ochrancov,
živiteľov a vychovávateľov, čelia nutnosti
prehodnotiť
dovtedajšie
stratégie
prekonávania rôznych fáz v rámci svojich
životných cyklov. Istú výhodu v prvých
mesiacoch po narodení dieťaťa majú matky,
ktoré svoju novonadobudnutú rolu prijímajú
o čosi skôr (v období gravidity). Tým, že sa
„nový život“ stáva ich integrálnou súčasťou,
si budujú intenzívny vzťah k dieťaťu ešte
pred jeho narodením. Mnohé výskumy
potvrdzujú, že dieťa a matka spolu
komunikujú už v období prenatálneho
vývoja. Dieťa citlivo reaguje na psychické
rozpoloženie matky, jej náladu a pocity
radosti, či obavy. Prakticky hneď po
narodení sa tento ich vzťah (počiatočná
väzba) ešte prehlbuje a získava na intenzite
pri dojčení, plači dieťaťa, zdieľaní
spoločného lôžka (kontakt medzi matkou a
dieťaťom vo dne aj v noci) a podobne. V
tomto období je dôležité, aby sa otec
stotožnil s novou rolou, ktorá spočíva v
zabezpečení optimálnych podmienok pre
matku a dieťa. Rolu otca však nemožno
chápať ako menej dôležitú (najmä otec by ju
mal chápať ako rovnako dôležitú), pretože
práve optimálne podmienky pre matku a
intrapsychických
potrebách
jednotlivcov,
na
reflexívnom správaní, ktoré si priniesli zo svojej
pôvodnej rodiny, na vyvinutej manželskej dynamike a
na stave manželského vývoja [4].

dieťa predstavujú pevné základy na
budovanie si (jeho) vzťahu k dieťaťu/rodine
do budúcna. Často sa stáva, že otec dieťaťa
sa cíti zo vzťahu matka – dieťa vyčlenený, čo
spôsobuje jeho frustráciu, ktorá sa môže
prehlbovať až na úroveň patologických
pocitov k matke a v niektorých prípadoch i k
dieťaťu. Ako uvádzame vyššie, matkin vzťah
k dieťaťu je vo svojom počiatku podmienený
biologicky (gravidita, pôrod, dojčenie).
Vzťah otca sa buduje buď prostredníctvom
lásky k žene (k matke dieťaťa), alebo sa tvorí
priamym kontaktom s dieťaťom [5]. Otcom
zastávanú rolu v podobe zabezpečenia
optimálnych podmienok si môžeme chybne
vysvetliť len ako ekonomické (materiálne)
zabezpečenie. To síce tiež predstavuje
dôležitú súčasť zlepšovania podmienok na
realizáciu komplexnejších funkcií rodiny, ale
rovnako dôležitá, ak nie viac dôležitá, je
podpora matky pri prekonávaní ťažkostí
súvisiacich s pôrodom (alebo už počas
gravidity) a budovanie si vzťahu k dieťaťu,
ktorú otec demonštruje svojou aktívnou
participáciou v podobe svojej fyzickej a
mentálnej/emocionálnej prítomnosti na
dianí v rodine. Na to, aby sa otec vedel
aktívne a efektívne zapojiť do výchovy v
rodine, slúži práve komunikácia medzi ním a
matkou dieťaťa. Otec nemá materinské
inštinkty, vďaka ktorým prirodzene vie, čo je
pre jeho dieťa najlepšie. Preto je pre neho,
matku a dieťa výhodná taká komunikácia,
pri ktorej je prítomná kladná vzťahová
rovina43. Inými slovami, matka a otec
43

Kladná vzťahová rovina ako vzájomná Interpretácia
(čo najadekvátnejšie pochopenie a vysvetlenie)
komunikovanej informácie. Človek je subjekt, bytosť,
ktorá vždy aktívne štruktúruje novú konkrétnu
situáciu a prideľuje jej konkrétny význam. Potom nie
samotná situácia, ale jej interpretácia rozhoduje o
tom, ako sa človek zachová. Medzi jednotlivými
významami v porozumení konkrétnej situácie a jej
psychologickým charakterom sa odohráva dynamická
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dieťaťa v spoločnej diskusii vzájomne
pátrajú
po
porozumení
(objasnení)
informácie, ktorú si odovzdávajú na báze
úprimnosti, otvorenosti, úcty a rešpektu.
Otec otvorene a úprimne hovorí o svojej
neistote v tom, čím by mal/mohol prispieť v
rámci starostlivosti o dieťa, a matka zase
úprimne a otvorene hovorí o svojej
predstave, podporuje otca v jeho
činnostiach a rozhodnutiach, ktoré sú
zacielené na výchovu, a spoločne hľadajú
možné prieniky vo svojich výchovných
koncepciách. Otec si v takejto komunikácii s
matkou
uvedomuje
a
chápe
jej
nenahraditeľnosť v období ranej výchovy
(hlavne do prvého roku života dieťaťa) a
toto jeho chápanie demonštruje záujmom o
matkine názory, postrehy v otázkach
napĺňania potrieb dieťaťa. Inšpirovanie sa
otca matkou dieťaťa a uvedomovanie si jej
nenahraditeľnosti v otázkach ranej výchovy
spolu s premietnutím tohto jeho
uvedomenia si do komunikácie s matkou
založenou na úprimnej snahe (s)poznať a
pochopiť príčiny matkinho rozhodovania sa
a konania vo výchove je postavené na báze
jeho chápania matky ako tej, ktorá trávi s
dieťaťom najviac času, preto citlivejšie
interpretuje potreby dieťaťa, lepšie
rozpoznáva to, čo sa momentálne vo
výchovnej situácii odohráva, čím vie
optimálnejšie reagovať a výchovne pôsobiť.
Inými slovami, ak otec pochopí a prijme
fakt, že matku nahradiť nedokáže a ani to v
rodine, kde je matka prítomná, prirodzene
robiť nemusí, môže sa uvoľnene sústrediť
na úlohu, ako sa stať otcom, a prijíma túto
svoju úlohu s hrdosťou a plnou
zodpovednosťou za všetko, čo táto rola
prináša. Na druhej strane, matka chápe otca
interakcia. Ak konanie nevedie k očakávanému
efektu, človek analyzuje situáciu odlišným spôsobom
[6].

ako toho, ktorý jej a dieťaťu poskytuje
stabilitu, bezpečie, lásku, je spoľahlivým
ochrancom, priateľom a kamarátom, ktorý
svojimi
prirodzenými
osobnostnými
kvalitami (má prirodzenú autoritu) dáva
pozitívny príklad rodine a svojmu okoliu (je
z hľadiska osobnostného rozvoja prísny na
seba i na druhých) a predstavuje pre matku
dôležitého partnera vo výchove dieťaťa.
Takéto
vzájomné
inšpirovanie,
ovplyvňovanie44 a chápanie sa umožňuje
otcovi efektívnejšie zapojenie sa do
výchovy, prináša mu pocit súnáležitosti a
uspokojenia v novonadobudnutej role.
Matka svoju rolu chápe nielen ako
biologicky a spoločensky podmienenú, ale aj
v tom, že zmysel nachádza aj vo svojej
vlastnej individualite a sebaúcte a v
spoločnej identite tvorenej manželmimatkou-otcom/rodinou.
Podstatou
komunikácie medzi matkou a otcom je
prítomnosť afektívnej zaangažovanosti
oboch komunikujúcich, v ktorej sú pozitívne
emócie kľúčovým aspektom ovplyvňujúcim
ich schopnosť kooperovať a v konečnom
dôsledku majú zásadný vplyv na výchovu
detí v rodine. Pozitívne emocionálne
prejavy, ktoré si komunikujúci navzájom
prejavujú v komunikácii za účelom
symbiózy, musia byť aj v súlade so
správaním a kontextom.
Rodičovská a súrodenecká koalícia ako
garancia dôslednosti, konzistentnosti a
hraníc vo výchove
Tímová spolupráca rodičov neprináša osoh
len rodičom dieťaťa/detí, ale aj deťom
samotným. Dieťa, ktoré v rodine vidí
44

Podľa výskumných zistení a skúseností manželstvá,
ktoré sa zdajú byť najstabilnejšie sú tie, v ktorých je
každý partner ochotný byť ovplyvnený tým druhým a
podieľať sa na kompetenciách. Prediktory rozvodu
zahŕňajú „obštrukcie, kritizovanie, obranné postoje a
pohŕdanie partnerom“ [4].
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rodičov, ktorí dokážu spolupracovať pri
riešení problematických situácií, prirodzene
preberá tieto vzory a učí sa princípom
budovania kvalitných sociálnych vzťahov.
Efektívne a kompromisné riešenia konfliktov
medzi matkou a otcom učia dieťa efektívne
riešiť problémy v kooperácii s inými. Na
základe odpozeraného správania dokáže
dieťa vyhodnocovať situácie, ktorých
účastníkom sa stáva v priestore, kde nie je
prítomný ani jeden z rodičov, a to mu
napomáha k správnemu rozhodovaniu sa v
rámci prípadného konfliktu. Koalícia rodičov
zároveň tvorí prirodzenú hranicu medzi
svetom dospelých a detí. Takéto rozdelenie
nemá za cieľ izolovať deti od dospelých v
zmysle narušenia spolupatričnosti. Dospelý
človek, teda i rodič dieťaťa, si musí
uvedomiť a úplne sa zmieriť s faktom, že
dieťa nie je malý dospelý, a hranice, ktoré
rodič vytvorí, napomáhajú dieťaťu cítiť sa
bezpečne a prežívať svoje pocity na úrovni,
ktoré mu ako dieťaťu prináležia. Dieťa
jednoducho nemôže byť zodpovedné za
chod rodiny, má mať svoje túžby a sny, ale
rodič je ten, kto splnenie týchto túžob
podmieňuje určitým žiaducim správaním
dieťaťa, ktoré sa týmto spôsobom učí
napríklad pomáhať v domácnosti a
podobne.
V rodine s viac ako jedným dieťaťom
existujúca koalícia medzi rodičmi inšpiruje
súrodencov k vytvoreniu ich vlastnej
súrodeneckej
koalície,
v
ktorej
odpozorované princípy komunikácie a
riešenia problémov uplatnené rodičmi
autonómne uplatňujú vo svojej koalícii.
Súrodenecká a rodičovská koalícia je
tvorená najprirodzenejším spôsobom, v
ktorom komunikačný kód –
jazyk a
diskurzívne praktiky45 figurujú ako primárne
45

Subjektívne prežívanie a sociálno-diskurzívne
praktiky v konkrétnom (historickom) čase a (kultúrno-

determinanty sociálne konštruovaného
poznania ako nástroj na spoločné (v
spolupráci s inými členmi rodiny) učenie sa.
V oboch koalíciách sa uplatňujú primerané
prostriedky komunikácie a porozumenie
toho, čo je jej obsahom. Obsahy
komunikované v oboch koalíciách sú
tvorené ich členmi (deťmi a rodičmi), ktoré
sú
primerané
veku,
skúsenostiam,
schopnostiam a mentálnej abstrakcii. Tieto
dve koalície umožňujú deťom a dospelým
učiť sa spolupracovať, riešiť problémy,
vzájomne vyjednávať a diskutovať a
dohadovať sa bez strachu z toho, že by boli
nepochopené, že by nevedeli uplatniť
primerané stratégie a nenachádzali vlastné
riešenia. Je prirodzené, že dospelí (otec a
matka) operujú s inými obsahmi v rámci
diskurzu a prispôsobujú im konverzačný
aparát než tie, ktoré v diskurze aplikujú deti.
Princípy uplatnenia rokovacích stratégií sú
však rovnaké v každom dohadovaní sa
nezávisle od veku a vo výchove detí
predstavujú dôležitú „výbavu“ do sveta
sociálnych interakcií. V obidvoch koalíciách
sú kľúčové práve generačné hranice a ich
neprekračovanie by mali konzistentne
dodržiavať obaja rodičia. Je samozrejmé, že
rodičia sa nedokážu vždy zhodnúť vo
všetkom, pre dieťa je však dôležité vidieť, že
aj v konfliktných situáciách sú rodičia
schopní hľadať kompromisné riešenia, a aj v
prípade, že nie sú úspešní, ich vzťah to v
zásade nenaruší. Dieťa by malo vedieť a byť
ubezpečené, že láska v rodine konfliktom
politickom) priestore určujú spôsob, akým spoločne
diskutujeme, interpretujeme a prežívame. Určujú
utváranie, pretváranie, ale aj zanikanie (abstraktných,
ako aj zhmotnených) konštruktov a konceptov našej
spoločnosti, kultúry. Tento proces však nesmie
prebiehať na báze dominancie a subordinácie
zúčastnených. Musí byť neustále udržiavaný hlavný
princíp diskurzu, ako princíp vydiskutovávania
(uplatňovania rokovacích stratégií) [7].
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nekončí, naopak, konflikt aktivizuje rodinu k
tomu, aby našla riešenie vyhovujúce
všetkým jej členom (vrátane detí), a tak
posilnila vzájomné väzby.
Problematicky a výchovne patologicky
pôsobí (jedným alebo oboma) rodičmi
uplatňovaná stratégia riešenia problémov či
konfliktov, v ktorej hľadajú podporu u
dieťaťa a vystavujú ho konfliktu takpovediac
v prvej línii. Od takto „rukojemnícky“
situovaného dieťaťa očakávajú, že rozhodne
v prospech jedného alebo druhého a
vystavujú ho tak do preň nepríjemnej a
neprirodzenej pozície parentifikácie46 a
konfliktu ohľadne jeho lojality. Dieťa v takej
situácii nevie rozlíšiť, že to neznamená, že
ak sa prikloní na stranu jedného z rodičov,
stratí lásku a pozornosť druhého. V
dysfunkčnej rodine47 sa preto často stáva,
že súrodenci sa spoja, aby spolu aspoň
sčasti obnovili fungovanie rodiny z hľadiska
porozumenia a podpory, ktorá im chýba.
Taktiež je zrejmé, že v rodinách, kde sa
rodičia neustále dohadujú, bojujú o vedúce
postavenie, toto správanie zrkadlia i deti. V
takejto rodine sa potom stane, že rodičia
začnú bojovať nielen medzi sebou, ale aj s
deťmi, situácia sa stáva neúnosná a je nutná
pomoc zvonka.
46

Parentifikácia ako rola poskytovania starostlivosti
[4].
47
Úplná a zdravá rodina pôsobí na proces fyzického a
psychického zrenia dieťaťa kladne, v takejto rodine sú
stredobodom záujmu a pozornosti deti, v negatívnom
prostredí stojí v popredí problém vzájomného vzťahu
rodičov.
Rodinné
prostredie
s
negatívnou
charakteristikou, nemôže ovplyvňovať vývin dieťaťa
priaznivým smerom. Dieťa začne pociťovať nedôveru
voči svojim rodičom, ale aj ostatným ľudom. Rodiny
plné konfliktov a nedorozumení nepriamo ovplyvňujú
proces citového a sociálneho dozrievania dieťaťa. Za
nevhodnú nepovažujeme len rodinu plnú konfliktov,
patologickú a rozvedenú, ale aj takú, ktorá navonok
funguje normálne, ale nedokáže citovo uspokojiť
svojich členov [5].

Vplyv kariéry otca a matky na funkčnosť
rodiny
Ako sme už spomenuli, po narodení
dieťaťa sa beh rodiny zmení od základov.
Otec zväčša pokračuje vo svojej kariére,
matka svoju kariéru preruší, aby sa naplno
mohla venovať dieťaťu. V našich
podmienkach žena neraz preruší svoju
kariéru i na viac ako tri roky, čo môže
znamenať, že sa k svojej pôvodnej profesii
už nemusí vrátiť. Takáto situácia je pre ženu
často frustrujúca a prináša širokú škálu
negatívnych pocitov. Je to bod, keď sa muž
môže zachovať rôznymi spôsobmi. Je preto
nevyhnutné, aby svoju partnerku vnímal
citlivo, dokázal sa vžiť do jej situácie a snažil
sa vytvoriť podmienky na jej sebarealizáciu.
Za deštrukčný považujeme postoj, keď muž
využije takúto situáciu vo svoj prospech,
vyzdvihuje svoj ekonomický prínos pre beh
rodiny a znevažuje prácu, ktorú vykonáva
žena v domácnosti s deťmi. Ak sa pri
narodení dieťaťa muž cítil odstrčený,
nedokázal komunikovať svoje pocity so
svojou partnerkou adekvátnym spôsobom,
je pravdepodobné, že bude reagovať práve
týmto deštrukčným spôsobom, aby takto
získal späť svoju stratenú istotu. Silný vplyv
na otcovo chápanie jeho sebadôvery má
nielen kvalita jeho komunikovania48 s
matkou dieťaťa, ale aj konzumne
orientovaná, moderná spoločnosť, v ktorej
sa práve úspešnosť jedinca posudzuje podľa
kariéry a ekonomického statusu rodiny. Na
Slovensku je ešte stále typické, že
ekonomicky zabezpečuje rodinu práve otec.
Pod vplyvom globalizačných trendov sa
zmenil aj pracovný trh, ktorý v poslednom
období ovládli zahraničné korporácie, ktoré
48

Takýto proces si vyžaduje spoločné dohovory medzi
ľuďmi, ktorých sa to týka. Tieto dohody môžu spočívať
v jasných pravidlách a naznačených pravidlách, s
ktorými by pár súhlasil, keby si ich bol vedomý [4].
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kladú dôraz na výkon. Otec rodiny musí
častokrát všetku svoju energiu a čas
orientovať
práve
na
dosiahnutie
požadovaného výkonu v práci, a tak jeho
rola otca ustupuje do úzadia, pričom
prednosť dostáva kariéra a rola, ktorá mu
prináleží v zamestnaní. Otcovia, ktorí
naopak uprednostnia rodinu, nie sú
celospoločensky
vyzdvihovaní
a
nestretávajú sa až s takým obdivom a
uznaním svojho okolia. Je preto dôležité,
aby obaja partneri spoločne prehodnocovali
svoje priority a všetko svoje úsilie smerovali
k jednotnému cieľu. V ideálnom prípade sa
obidvaja rodičia zhodnú na tom, že prioritou
ich života sa stala rodina a navzájom sa
podporujú a ubezpečujú o správnosti svojho
rozhodnutia, aj napriek celospoločenským
tendenciám. Takto orientovaní rodičia
dávajú prednosť osobným a citovým
väzbám a vzťahom v rodine pred jej
materiálnym a ekonomickým zabezpečením
či kariérnym úspechom v situáciách, keď
tieto narúšajú chod rodiny. Toto
rozhodnutie by malo vyplynúť zo zdieľania
spoločného názoru oboch rodičov, pretože
ak je jeden z nich v tomto bode
nekonzistentný, nebude s touto víziou
vnútorne plne stotožnený, môže to mať
ďalekosiahle
dôsledky
na
všetkých
vzťahových úrovniach v rodine. Otec, ktorý
nie je ochotný od svojich kariérnych cieľov
ustúpiť, zvyšuje riziko citovej deprivácie vo
vzťahu k žene, dieťaťu a deťom, čo môže
viesť k dlhodobej frustrácii jedného alebo
všetkých členov rodiny. Rovnako sa v tejto
situácii môže ocitnúť aj matka, ktorá z
dôvodu núteného prerušenia kariérneho
života zrazu stráca vo svojom osobnom
živote zmysel. Na istý čas sa v nej zrejme
prebudí prirodzený materinský inštinkt, ale
pokiaľ sa nestretne s podporou svojho muža
(otca rodiny) a okolia, môže sa dostať
rovnako do stavu dlhodobej frustrácie a

odcudzenia a stratiť istotu v seba a v svoju
rodinu49. Aj napriek žiaducej zhode rodičov
v ich spoločnej najvyššej hodnote v podobe
rodiny, je to stále matka, ktorá s dieťaťom a
deťmi trávi najviac času. Vzťahová väzba
matka – dieťa je teda stále jedna z
najstabilnejších,
pričom
väčšina
zodpovednosti za výchovu a starostlivosť o
dieťa a celkový chod rodiny ostáva na
matke. Muži v takomto modeli plnia rolu
pomocníka a nie rovnocenného partnera a
to aj vtedy, ak sa stále častejšie aktívne
podieľajú na výchove50. Z uvedeného
dôvodu
je
rozhodujúcim
faktorom
schopnosť otca prijať takúto hierarchiu rolí
ako fakt. Otec nemôže ostať zaujatý
vlastnou sebarealizáciou vo výchove, ale
centrom jeho pozornosti má byť podpora
vzťahu matka – dieťa, pretože ten je stále
najdôležitejší v rámci (ranej) výchovy.
Pracovná vyťaženosť otca obmedzuje jeho
fyzickú prítomnosť v rodine a zväčša
krátkodobé výchovné pôsobenie otca, ktorý
príde večer domov, by nemalo ostať na báze
autoritárskeho výchovného štýlu, pre ktorý
je typické množstvo príkazov, zákazov a
hrozieb. Nemal by pre deti a matku
predstavovať despotu,51 niekoho, z koho
49

Najdôležitejšie v rodine by mala byť láska, istota,
uznanie a viera vo všetkých členov, bez ohľadu na
spoločenské uplatnenie a kariéru [5].
50
Niekedy sa v súvislosti s týmto fenoménom používa
pojem „noví otcovia“. Výskumy dokazujú, že za
posledné desaťročia sa s otcovstvom udiala zmena.
Narastá počet otcov aktívne participujúcich na
starostlivosti o dieťa. Otcovia trávia viac času so
svojimi deťmi ako predchádzajúca generácia otcov a
pozdvihla sa emocionálna úroveň vzťahu otec – dieťa.
„V priebehu 80. rokov bolo možné sledovať ako
mnohé prvky citovej výchovy detí už nie sú len
materskou záležitosťou, ale sa stali súčasťou
modernej otcovskej roly“ [8].
51
Otec despotický – je obávaným typom otca a nikto
v rodine ho nemá rád. Strach, ktorý vyplýva z jeho
spôsobu správania sa, nedovoľuje nadviazať s ním
priateľské kontakty [5].
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majú strach a na koho sa nik neteší. Príchod
otca by mal v deťoch a matke vyvolať radosť
a spoločné tešenie sa, pretože otec má byť
tvorcom a nositeľom dobrej nálady,
pozitívnej atmosféry a konštruktívnych
riešení pri urovnávaní sporov. Otec spory
urovnáva vždy v spolupráci s matkou a s
danou situáciou sa dôkladne oboznamuje.
Pri riešení sporov dbá na názor všetkých,
ktorých sa spor týka a rozhoduje vždy v
prospech upevnenia a harmonizácie
vzájomných vzťahov. Prípadné tresty
udeľuje prísne a spravodlivo v zhode s
matkou dieťaťa/detí. Otec pre rodinu
(matku-dieťa/deti) zosobňuje stabilitu,
spoľahlivosť,
bezpečie,
láskavosť,
prirodzenú autoritu a spravodlivosť.
Výchovne sa realizuje zväčša v kratších
časových intervaloch, ale o to intenzívnejšie
a dôslednejšie. Väčší priestor pre najskôr
nadviazanie vzťahov otca s deťmi a potom
ich prehlbovanie umožňuje riadená hra, v
ktorej uplatňuje svoju koncepciu výchovy.
Matka a otec vo vzájomnej komunikácii,
ktorú charakterizuje vzájomný rešpekt a
spolupráca,
uplatňujú
(a
deťom
demonštrujú) princíp jednoty a dôležitosti
každého člena ich spoločenstva.
Komunikácia otca s dieťaťom/deťmi
V predchádzajúcich častiach textu sme sa
venovali komunikácii v rodine so zreteľom
na komunikáciu medzi matkou – otcom –
dieťaťom/deťmi, v rámci ktorej sme načrtli
niektoré aspekty vedúce buď k pozitívnemu
alebo negatívnemu ovplyvňovaniu ranej
výchovy dieťaťa/detí. V nasledovnej časti sa
zameriame konkrétne na komunikáciu
medzi otcom a dieťaťom v rodine, na
princípy „kvalitnej“ komunikácie, ktorú otec
uplatňuje, ak sa stotožňuje s chápaním seba
ako jedného z primárnych prispievateľov do
mozaiky vývoja svojho dieťaťa, ktorého
cieľom má byť harmonický a všestranný

rozvoj. Tak ako u matky, v podobe
počiatočnej vzťahovej väzby medzi ňou a
dieťaťom, komunikácia (budovanie si vzťahu
a väzby) medzi otcom a dieťaťom nastáva už
v prvých dňoch života dieťaťa, keď je
novorodenec schopný rozlišovať medzi
matkiným a otcovým hlasom. V tomto
období
dieťaťa
otec
komunikuje
prostredníctvom
hovoreného
slova,
priameho fyzického kontaktu (nosí ho na
rukách a túli sa k nemu a podobne), a tak
umožňuje dieťaťu rozoznávať aj odlišné
dotyky a vône. Časté nosenie dieťaťa na
rukách v období novorodenca/dojčaťa sa
preukazuje ako pozitívny faktor vplývajúci
celkovo na výchovu, ale hlavne sa
odzrkadľuje v senzibilite/vo vnímavosti
rodiča/otca voči signálom, ktoré k nemu
vysiela (komunikuje) dieťa [9]. Medzi
dieťaťom a otcom sa už v tomto štádiu
buduje vzťah, ktorý stojí na princípoch
dôvery (aj v seba samých) a bezpečia. Otec,
ktorý vďaka tomuto kontaktu s dieťaťom
dokáže citlivejšie rozpoznávať/dekódovať
signály
vysielané
dieťaťom,
dokáže
adekvátnejšie a efektívnejšie reagovať na
jeho potreby, a to zvyšuje jeho sebadôveru
vo vzťahu k jeho roli otca. U dieťaťa takýto
intenzívny kontakt posilňuje budovanie jeho
sebadôvery v zmysle v jeho schopnosti
dôverovať
svojim
komunikačným
spôsobilostiam.
V neskoršom období batoľaťa sa už dieťa
priamo dožaduje prítomnosti otca napríklad
tým, že sa na neho pýta v čase jeho
neprítomnosti a po jeho príchode prejavuje
nadšenie a túžbu po priamom kontakte.
Komunikácia
medzi
otcom
a
dieťaťom/deťmi v ranej výchove má svoje
špecifiká, ktoré sú charakteristické svojou
odlišnosťou od interakcie medzi matkou a
dieťaťom/deťmi.
Typický
spôsob
uplatňovania výchovnej koncepcie otcov je
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prostredníctvom riadenej hry52 s dieťaťom.
Otec v interakcii v hraní sa s dieťaťom často
navodzuje situácie, ktoré dieťa nabádajú k
zvýšeným, niekedy až hraničným výkonom,
čo má za následok, že dieťa v interakcii s
otcom musí vynaložiť väčšie (často fyzické)
úsilie. Otec týmto pripravuje dieťa na iné,
zvýšené nároky, ktoré ho očakávajú v
prostredí mimo rodiny. Dieťa je otcom
nabádané, povzbudzované k väčšej
sebadôvere, k prirodzenej túžbe dosahovať
ciele (víťazstvá) a úspechy aj vtedy, ak na
prvýkrát neuspeje. Otec v rámci takto
situovanej komunikácie dbá na posilňovanie
kladných vlastností, ako sú zdravá
sebadôvera, vytrvalosť, tímová spolupráca,
čestnosť, empatia a schopnosť prijať
neúspech a dopriať ho iným a podobne.
Naopak, eliminuje prejavy agresivity,
ponižovania, frustrácie, neschopnosti prijať
neúspech a vyhýba sa prejavom, ktoré vedú
k celkovému znižovaniu sebavedomia a
motivácie dieťaťa. V komunikácii s dieťaťom
uplatňuje totožné princípy ako s matkou a
chápe dieťa ako seberovného partnera.
Otec v rámci komunikácie s dieťaťom
využíva všetky vhodné prostriedky na to,
aby sa dieťa postupne čoraz viac
osamostatňovalo a stalo sa autonómne
konajúcou bytosťou. Otec sa tak pre dieťa
stáva akýmsi prepájacím elementom, ktorý
ho vedie do spoločnosti [10].
Je teda zrejmé, že len samotná prítomnosť
otca vo výchove nestačí, otec sa musí na
výchove zúčastňovať, byť vo vzťahu k deťom
samostatným a aktívnym. Otec je pre svoje
deti nenahraditeľným vzorom. Hoci syn a
dcéra vnímajú svojho otca rozdielne, pre
oboch je dôležité, aby bol otec emočne

zrelý natoľko, aby dokázal prijať porážku od
dospievajúceho syna a zároveň si zachoval
svoju prirodzenú autoritu pre dcéru, pre
ktorú je vzorom pri hľadaní vlastného
partnera. Musí si uvedomovať, že pre deti je
obrazom mužského sveta a že od jeho
postoja k deťom sa často odvíja ich emočná
a psychická zrelosť. Nemal by sa hanbiť
prejaviť svoje city, pretože pre deti oboch
pohlaví je láska otca dôležitým prvkom na
ich ceste k samostatnosti, sebarealizácii a
uvedomovaniu si svojej hodnoty ako
emočne vyspelého človeka. Odporúčame
preto všetkým otcom, aby sa smelo zapájali
do výchovy svojich detí a vyhľadávali
relevantné informácie a vzdelávali sa i oni,
pretože vzdelávať sa v oblasti výchovy
vlastných detí je investícia, ktorá sa odrazí v
správaní a rozhodovaní detí nie hneď, ale
práve v neskoršom období ich života.
Rodičia sú tu pre deti nie preto, aby
vytvárali iba materiálnu pohodu a dostatok,
ale práve preto, aby ich psychicky a
emocionálne pripravili do budúceho života v
dospelosti, a to je nesmierne dôležitý fakt, s
ktorým sa treba naučiť rátať.
V nasledovnej časti bude pozornosť
venovaná komunikácii vychovávateľa v
súvislosti
s
raným
vychovávaním
dieťaťa/detí.
Každý z nás, zámerne či nezámerne,
vysiela do sveta určité signály, impulzy
smerom k iným ľuďom. Deje sa tak
prostredníctvom celého nášho tela. Iní ľudia
naše signály prijímajú prostredníctvom
svojich zmyslov (zrak, sluch) a spracovávajú
ich, vyhodnocujú a reagujú tak, ako našim
signálom porozumeli. Hovoríme tomu
komunikácia53.
Komunikácia
pomáha

52

V interakčnom štýle otcov prevládajú herné
interakcie, otec viac napodobňuje mimické prejavy a
viac podpichuje, pošťuchuje. Matky dieťa viac nosia
na rukách, hovoria s ním, usmievajú sa naň [10].

53

Termín komunikácia pochádza z latinského
communicare, čo znamená communem reddere –
urobiť spoločným, t. z. sprostredkovať svoje
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človeku integrovať sa do ľudského
spoločenstva, obohacuje jeho vnútorný
život. Ak sa sprostredkovávanie informácií
deje výhradne medzi ľuďmi, hovoríme o
sociálnej komunikácii. V kontexte našich
zámerov je pozornosť sústrediť na špecifický
typ sociálnej komunikácie – pedagogickú
komunikácia54, prostredníctvom ktorej
vychovávateľ vychováva, teda realizuje
proces vychovávania, čo zahŕňa výchovu a
učenie sa/vzdelávanie. Prenos informácií sa
pri tomto špecifickom druhu komunikácie
deje verbálnym alebo neverbálnym
spôsobom v určenom čase a priestore. Oba
tieto typy komunikácie sa vzájomne
dopĺňajú, podporujú.
Komunikácia
je
najprirodzenejším
prostriedkom, ktorý používa vychovávateľ a
rodič na rozvoj osobnosti dieťaťa [12]. Je
veľmi dôležitá pre jeho budúci vývin reči,
ktorú si osvojuje postupne v určitých
štádiách, z ktorých sa žiadne nedá preskočiť
a ani urýchliť. Proces osvojovania
materinského jazyka sa dá uľahčiť jedine
tým, že svoju reč prispôsobíme reči dieťaťa
(dieťaťu sa prihovárame jednoduchším
spôsobom, ale stále o úroveň vyššie, než je
aktuálna komunikačná úroveň dieťaťa) [13].
Komunikácia s dieťaťom je od jeho
najútlejšieho veku pre jeho budúci vývin
reči nesmierne dôležitá. Vychovávateľ
(rodič) by mal vytvárať také príležitosti,
situácie, v rámci ktorých môže rozvíjať reč
dieťa. No na to, aby sa tak mohlo stať,
potrebuje poznať, ako sa detská reč vyvíja a
tiež aj ako vzniká.
Reč u dieťaťa nevzniká naraz, ale začína sa
objavovať postupne. Než dôjde k vysloveniu
prvých slov, ktoré budú mať nejakú

významovú (sémantickú) hodnotu, objavia
sa jej určité predstupne (krik, plač), ktoré sú
považované za prvý prejav ľudskej reči.
Neskôr sa postupne začnú objavovať určité
hlásky, slabiky, slová, časti viet, vety a reč sa
stáva čoraz zložitejšou. Z časového hľadiska
predchádza
aktívne
porozumenie
(receptívna zložka) reči vo vývine vlastnej
aktívnej tvorbe reči (expresívnej zložke)
[14].
Z vývinovej psychológie vyplýva, že vo
vývine človeka existujú určité medzníky
(napr. motorika – medzník: sedenie, státie,
chodenie), ktoré jedno dieťa dosahuje skôr,
iné neskôr. Reč na rozdiel od motoriky
nemá presne vytýčené medzníky a jej vývin,
„objavenie jednotlivých prejavov reči, závisí
od toho, ako dozrievajú určité časti
ľudského mozgu“, ktoré sú zodpovedné
nielen za jej vývin, ale aj za udržanie
rečových schopností. Reč je výsledkom
zložitého reťazca vzájomne prepojených
centier mozgu [14].
Vývin reči je spontánny proces, znak vyššej
nervovej činnosti a vyvíja sa nezávisle od
priania alebo vôle jedinca. Je závislý od
sluchu, zrelosti mozgu a mentálnej úrovne,
nepoškodených artikulačných orgánov a
veľmi podstatnej rečovej stimulácie55.
Aby ľudská reč vôbec vznikla a vyvíjala sa,
je okrem správnej činnosti mozgu
nevyhnutná aj rečová stimulácia: vzájomná
komunikácia človeka s človekom (rodič –
dieťa, vychovávateľ – dieťa), venovanie sa
dieťaťu, prostredníctvom ktorého dochádza
k obohacovaniu jeho slovnej zásoby a
vyjadrovania (rozprávanie sa, počúvanie
hovoreného, čítanie kníh atď.). Pri
55

myšlienky, predstavy alebo zámery niekomu inému
[11].
54
„Výmena informácií medzi účastníkmi výchovnovzdelávacích cieľov“ [12].

Základné podmienky nevyhnutné pre vývin reči:
dostatočný sluch, nepoškodený CNS (centrálny
nervový systém a mechanizmy spätnej väzby),
nepoškodené fonačné a artikulačné ústrojenstvo,
hovoriace okolie – rečová stimulácia [14].
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nedostatku rečových podnetov dochádza k
rečovej deprivácii a vývin reči sa spomaľuje,
prípadne je pozastavený. Z uvedeného
dôvodu má závažný vplyv na rozvoj reči
dostatok pozitívnych podnetov z okolia,
preto by sme sa mali snažiť deťom pripraviť
také prostredie, ktoré bude prirodzene
podnecovať ich vlastný rozvoj.
Vývin detskej reči prechádza určitými
štádiami, ktoré uvedieme v nasledovnej
časti textu.
Reč dieťaťa sa začína vyvíjať už v
prenatálnom období (prihováranie sa
dieťaťu, hladenie tehotenského bruška) a
pokračuje po celý život. Najmarkantnejšie
zmeny sa však odohrávajú počas prvých
troch rokov života dieťaťa [15].
Prípravné (predverbálne) štádium –
obdobie dojčaťa – obdobie pragmatizácie
reči
Keďže ide predovšetkým o osvojovanie si
spôsobilostí, návykov, dozrievanie funkcií,
na základe ktorých sa neskôr tvorí skutočná
reč dieťaťa, nepovažuje sa toto obdobie za
obdobie vývinu skutočnej reči [15]. Toto
obdobie trvá približne do 12. mesiaca života
dieťaťa a vnútorne sa člení na:
a) predrečové hlasové prejavy,
b) porozumenie slovám,
c) tvorenie slov (okolo 12. mesiaca).
a)
Predrečové hlasové prejavy
Prejavujú sa tu najmä vrodené vzorce
správania ako krik, plač a tiež aj výskot a
hrkútanie (spontánna tvorba všetkých
možných hlások okolo tretieho mesiaca). Je
to reflexná činnosť, ktorá si vyžaduje fixáciu
pomocou
spätnej
väzby
z
okolia
(vychovávateľ/rodič). Dieťa sa snaží
počúvať, napodobňovať zvuky, mimiku a
artikuláciu. Čím je dieťa viac stimulované
rozprávaním, tým je väčší predpoklad, že sa
skôr naučí hovoriť a aj kvalita reči bude
lepšia za predpokladu, že sú splnené

základné podmienky pre vývin reči.
Uvedené štádium je štádiom nezámernej
komunikácie a predchádza samotnému
vývinu hovorenej reči. Džavotanie sa
objavuje okolo 6. mesiaca. Dieťa spája
samohlásky a spoluhlásky do slabík a dokáže
vyslovovať napr. „ba“, „da“ okolo 7.
mesiaca, čo možno považovať za prípravu
na rozvoj reči. Hrá sa s jazykom i perami,
vydáva zvuky, čím na seba upozorňuje.
Dôležitú úlohu tu zohráva jeho sluch, ktorý
slúži ako spätná väzba. V tomto období si
rozširuje repertoár zvukov, ktoré majú
komunikačnú
funkciu.
Je
na
vychovávateľovi/rodičovi,
aby
dieťaťu
poskytol spätnú väzbu, korigoval ho a
pozitívne motivoval do ďalšej komunikácie
[16].
b)
Porozumenie slovám
Je to obdobie medzi 8. – 10. mesiacom.
Reč dieťaťa je receptívna – rozumie viac ako
hovorí. Dieťa začína postupne kombinovať
slabiky, napr. ba-ba, da-da, ta-ta. Stále viac
sa rozvíja motorika úst. Aj keď okolo 10.
mesiaca
začína
rozumieť
významu
niektorých slov, ako napr. nie, daj, nesmieš
a reaguje na vlastné meno, stále skôr
reaguje na intonáciu ako význam slov.
Významy slov spája nielen s ich zvukovou
podobou, ale vychádza aj z kontextu
situácie a správania sa dospelých [17].
Opakovane je dôležité poznamenať, že
každé dieťa prechádza jednotlivými
vývinovými štádiami reči vlastným tempom,
a to aj na základe toho, že je vo vzájomnej
interakcii
s
rozvojom
poznávacích
procesov56.

56

Poznávacie procesy: pociťovanie, vnímanie,
predstavivosť (predstavy a fantázia), myslenie, pamäť
a pozornosť.
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c)
Tvorenie slov – okolo 12. mesiaca
V tomto období dieťa začína používať
jednoslabičné až dvojslabičné slová, ktoré
sú nesklonné, viacvýznamové, vyjadrujúce
potreby, afektívne stavy a priania. Tieto
slová majú komunikačnú funkciu. Vzhľadom
na pozornosť dieťaťa sa odporúča hovoriť
pomaly, zrozumiteľne, presne artikulovať,
opakovať a hovoriť v krátkych a gramaticky
jednoduchých vetách [17].
Vlastný vývin reči – obdobie batoľaťa
a) Jednoslovné situačné vety – obdobie
sémantizácie
Jednoslovné vety sú považované za prvý
skutočný verbálny prejav dieťaťa a vyskytujú
sa približne okolo 12. mesiaca a niekedy i
skôr [15]. Napr. slovo mama, baba, tata je
jednoslovnou
vetou
s
komplexným
významom. Táto jednoslovná veta má
viacero významov v závislosti od
momentálnych potrieb dieťaťa alebo
situácie, v ktorej sa dieťa nachádza.
Rozlišujeme tri typy jednoslovných viet,
ktoré sa od seba odlišujú na základe
intonácie dieťaťa: oznámenie, otázka a
žiadosť. Prvé slová chápe dieťa všeobecne.
Jeho slovná zásoba sa orientuje na veci a
ľudí, ktorí sú objektom jeho záujmu.
Nezáleží na tom, z akého prostredia dieťa
pochádza, jeho slová sa týkajú bežných
aktivít a záujmov, do ktorých je
zainteresované, napr. slovná zásoba
súvisiaca s jedlom, časťami tela, rodinou,
obľúbenými hračkami atď. [18]. Neskôr, keď
už dieťa pozná viacero slov, považuje slová
iba za názvy určitej veci, pričom každá vec,
činnosť má akoby svoje vlastné meno napr.
tata je len jeho otec [15] [17]. Až si dieťa
uvedomí, že predmet existuje, je trvalý, má
stabilné vlastnosti, tak pochopí, že má aj
svoje stále pomenovanie. Keď má dieťa
okolo 15. mesiacov, komunikuje zmesou
vlastných
nezrozumiteľných
slov
a

skutočných slov. Jeho reč sa stáva postupne
zložitejšou a začína sa pýtať jednoduchými
otázkami, napr. „Kde je?“. Na tieto otázky
vie aj jednoslovne alebo dvojslovne
odpovedať. Používa privlastňovacie zámená
napr. „moje“ a aj negatíva napr.
„nemôžem“. Okolo 18. mesiaca sa začína
„hrať“ so slovami a hovoríme tu o prvom
veku otázok „Čo je to?“ [15].
b) Viacslovné neohybné (agramatické)
vety
Prvé rečové prejavy detí sú agramatické
(pomocou izolovaných slov) a ich trvanie je
približne do 18. až 24. mesiaca [17]. V
tomto období postupne nastupujú aj
dvojslovné vety, v ktorých sú slová bez
správneho slovosledu. Prvé slovo býva
nositeľom myšlienky, hlavnej informácie, a
druhé býva upresňujúce („Papá tam.“).
Syntax sa vyvíja pomaly a pre dieťa má väčší
význam obsah než forma. Vzhľadom na
obmedzenú slovnú zásobu sa deti v ranom
veku vyjadrujú úsporným spôsobom, svoj
prejav zjednodušujú, lebo takto vnímajú
skutočnosť. Ich prejav je nazývaný aj
telegrafický (strohý), pretože slová radia
jedno za druhým bez ohýbania [17]. V
období medzi 14. – 24. mesiacom dieťa
využíva svoju reč ako nástroj myslenia a
dorozumievania [19].
c) Gramatické obdobie
Je to obdobie medzi druhým a tretím
rokom, keď je dieťa v štádiu rozvoja
komunikačnej reči. Pomocou nej sa učí
dosahovať drobné ciele. Začína v nej
používať gramatické pravidlá (slová ohýba,
časuje) a začínajú sa objavovať prvé vety s
rešpektovaním slovosledu. V tomto období
dieťa používa už rozvité vety a medzi 30. –
36. mesiacom aj súvetia. Taktiež sa učí
používať správne gramatické formy
transferom podľa analogizácie. Transfer je
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natoľko presný, že nezohľadňuje gramatické
výnimky57 [15].
Počas vývinu reči deti ešte aj v tomto
období mnohé slová používajú nepresne,
pretože buď nepoznajú správny výraz na
označenie konkrétnej veci, skutočnosti,
alebo
nepoznajú
presný
význam
používaného slova. V tomto období sa
dieťaťu zlepšuje plynulosť reči, vie
prednášať dlhé monológy a zaujíma sa o
nové slová [16]. Tiež správne používa
zámená ja, ty, mne a rozumie im. Začína
rozlišovať medzi prítomnosťou, minulosťou,
budúcnosťou a následne používa slová,
ktoré vyjadrujú čas. Preferuje rozprávanie s
rovesníkmi pred dospelými, preto by malo
čo najviac prichádzať do kontaktu s deťmi.
Reč prestáva byť egocentrickou a stáva sa
viac spoločenskou.
Po tomto období detský rečový prejav
napreduje a rozvíja sa slovná zásoba. Od nej
závisí schopnosť dieťaťa dorozumieť sa.
Dieťa má pasívny slovník – slovné výrazy,
ktorých významu dieťa rozumie a nepoužíva
ich vo svojom prejave, a tiež aktívny slovník
– slovné výrazy, ktoré dieťa reálne aktívne
využíva vo svojom prejave. Uvedené údaje o
vývoji reči sú približné a v živote človeka sa
vyskytujú obdobia, keď dochádza k
zrýchleniu alebo spomaleniu jej vývoja.
Rozvoj dieťaťa je podporovaný interakciami
s hmotným prostredím (Piaget, 1972) i
nehmotným
(sociálnym)
prostredím
(Vygotskij, 1962) [19]. Interakciami s týmito
prostrediami pomáhame deťom rásť.
Komunikácia s dieťaťom je pre rozvoj jeho
myslenia nesmierne dôležitá, a preto je
prospešné
dieťa/deti podporovať v
komunikácii s vychovávateľom/rodičom, ale

aj vo vzájomnej komunikácii. Zvyčajne to
znamená
viesť
dialóg,
byť
jeho
spoluúčastníkom. Nie je to vôbec
jednoduché. Preto sa treba tomuto umeniu
naučiť a začať už v ranom detstve.
V nadväznosti na uvedené štádia vývinu
detskej reči uvádzame prehľad efektívnych
komunikačných stratégií rozdelených podľa
jednotlivých vekových období [13].
Komunikačné stratégie v období
nezámernej komunikácie (do 8. mesiaca)
Zoči-voči je významná komunikačná
stratégia, pretože pre dieťa je tvár
vychovávateľa
(rodiča)
nesmierne
zaujímavá. Treba byť dieťaťu zoči-voči, aby
mohlo pozorovať a ľahšie nadväzovať očný
kontakt, napodobňovať výrazy tváre a
pohyby úst. Vždy keď s dieťaťom
komunikujeme,
priblížime
sa
mu.
Vymieňame si pohľady a úsmevy, pri hre aj
denných rutinách.
Interpretácia je dominantná stratégia
tohto obdobia. Dieťa priraďuje význam jeho
nezámerným a náhodným komunikačným
prejavom. Vychovávateľ (rodič) by mal
nahlas hovoriť slová, vety, ktoré by dieťa
povedalo, keby vedelo rozprávať (formou
oznamovacích viet). Na prejavy treba
reagovať nielen slovom, ale aj činom. Učí sa
tým, že môže takto riadiť činnosť iných osôb
a ovplyvňovať
prostredie
(zámerné
správanie). Komunikačným správaním pre
nás môže byť čokoľvek, ako napr. zmena
pohľadu, pohyb rukou, zmena polohy tela,
vydávanie zvukov.
Rutiny.
V
živote
dieťaťa
má
vychovávateľ/rodič vytvoriť čo najviac
rutín58, pri vykonávaní ktorých má

57

Ak dieťa počuje napr. zelený – zelenší, červený –
červenší utvorí spojenie dobrý – dobrejší, pekný –
peknejší atď., čo je logicky správne, ale gramaticky
nesprávne [15].

58

„Opakované vykonávanie činnosti s predvídateľným
sledom
krokov.“
Denné
rutiny:
kŕmenie,
prebaľovanie, spánok, prezliekanie; sociálne rutiny –
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komentovať každý krok (napr. ideme papať
mliečko.... pekne piješ mliečko....teraz si
odgrgneš). Po čase vie dieťa predpokladať
nasledovný krok rutiny a neustálym
opakovaním rutín sa naučí do nich čo raz
viac zapájať.
Nasledovanie
záujmu
dieťaťa.
Komunikačné stratégie majú význam len
vtedy, ak vychádzajú z momentálneho
záujmu dieťaťa. Dôležité je tu pozorovanie
dieťaťa a hovorenie slov a viet vyjadrujúcich
záujem dieťaťa nahlas.
Zrkadlenie. Dieťa spočiatku napodobňuje
iba pohyby, ktoré už samo zvládlo, a môže
ich pozorovať na sebe alebo na iných.
Vychovávateľ/rodič by mal dieťa pozorovať
a napodobňovať jeho pohyby, výrazy tváre,
zvuky (mávanie rukou, tlieskanie, hádzanie
predmetov na zem, kašľanie, hrkútanie,
džavotanie atď.).
Komentovanie. Dieťaťu sa sa treba
prihovárať už od narodenia, aj keď nám
nerozumie. Hovoriť s ním o veciach, ktoré
robíme, čo vidí, o ľuďoch o prostredí.
Spočiatku nezáleží na téme, dôležitá je
intonácia a melódia reči. Od šiesteho
mesiace sa má vychovávateľ/rodič zamerať
na témy blízke životu dieťaťa (spánok, hra,
kúpanie atď.). Dieťa sa tak učí rozumieť
slovám a vetám.
Čakanie. Dieťa potrebuje veľa trpezlivosti.
Vychovávateľ/rodič by sa mal prihovárať
dieťaťu s prestávkami a po položení otázky
by mal počkať, ako sa dieťa prejaví (usmeje
sa, pohne rukou, zrýchli dych atď.). Tieto
prejavy sú pravdepodobne náhodné, ale
učia dieťa základom konverzácie a
pravidlám striedania rolí (dialóg).
Raz ty, raz ja. Komunikácia dieťaťa je
nezámerná, ale vie sa naučiť vymieňať si
roly na slovnej alebo zvukovej úrovni. Treba
prvé vzájomné hry s dieťaťom; rutiny s hračkami –
narábanie s predmetmi a hračkami [13].

len príležitosť. Napr. počkajte, kým dieťa
vydá zvuk, potom vydajte zvuk aj vy a
počkajte na reakciu dieťaťa.
Vylaďte sa na rečovú úroveň dieťaťa. V
tomto období vychovávateľ/rodič môže
komunikovať v dlhých a rozvitých vetách s
prirodzenou alebo mierne prehnanou
melódiou, pretože dieťa vníma komunikáciu
ako celok a napodobňuje skôr melódiu vety.
Okolo ôsmeho mesiaca musíme začať
používať jednoslovné alebo dvojslovné
prehovory.
Gestá. Dieťa v tomto období len veľmi
málo rozumie reči vychovávateľa/rodiča, k
reči je preto vhodné pridávať gestá a
mimiku (výrazy tváre). Napríklad ukazovať
na predmety, o ktorých sa hovorí,
prikyvovať hlavou na znak súhlasu atď.
Dieťa tak lepšie porozumie, o čom je reč a
zároveň sa učí gestá používať.
Komunikačné stratégie v období zámernej
komunikácie (8. – 12. mesiac)
Zoči-voči. Komunikujte s dieťaťom zočivoči (pohľad, ústa) z toho dôvodu, že očný
kontakt a pohľad na predmety sa stávajú
pre neho veľmi dôležité. Dieťa tak vyjadruje
svoj zámer ovplyvňovať prostredie.
Gestá. Rozvoj komunikácie pomocou gest
je typický pre obdobie zámernej
komunikácie. Dôležité je u dieťaťa
podporovať používanie gest vlastným
príkladom (gesto sa pre dieťa stáva nielen
modelom, ale pomáha mu chápať reč).
Interpretácia je stále dominantná stratégia
tohto obdobia, hoci správanie dieťaťa sa
stáva
čoraz
viac
zámerné.
Vychovávateľ/rodič by mal nahlas hovoriť
slová, vety, ktoré by dieťa povedalo, keby
vedelo rozprávať (formou oznamovacích a
krátkych viet). Nahlas treba hovoriť slová
(správny rečový vzor) vhodne sa vzťahujúce
na danú situáciu, ktoré sa čoskoro pokúsi
vysloviť.
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Čakanie.
Na
základe
pozorovania
vychovávateľ/rodič zistí, že k nezámerným
prejavom (plač, krik, úsmev, hrkútanie,
výrazy tváre atď.) postupne pribúdajú
zámerné
pokusy
o
nadviazanie
komunikácie. Dieťa sa pokúša usmerňovať
okolie striedavým pohľadom na predmety a
vychovávateľa/rodiča. Tento prejav je po
zachytení vhodné odmeniť okamžitou
reakciou (napr. dieťa pozerá na bábiku a
rodiča, nahlas povedať chceš bábiku? a
bábiku mu aj dať). Je to obdobie, keď sa
objavujú prvé gestá (napr. priklonenie sa
vychovávateľovi ako žiadosť o pomoc).
Nasledovanie
záujmu
dieťaťa.
Komunikačné stratégie majú význam len
vtedy, ak vychádzajú z momentálneho
záujmu dieťaťa. Preto je vhodné pozorovať
dieťa, hovoriť nahlas slová a vety, ktoré
vyjadrujú jeho záujem.
Rutiny. Aj keď dieťa už pomerne dobre
pozná denný režim a denné rutiny, naďalej
komentujte každý krok rutiny. Okrem
denných rutín sa dieťa vie zapojiť do
spoločenských hier (sociálnych rutín): Ťapťap-ťapušky; Hijó, hijó na koníčku alebo hra
na schovávačku. Hry možno využiť na
komunikáciu, ak dieťa pozná nasledovný
krok. Taktiež sa vie zapojiť do rutín s
predmetmi (napr. stavanie a zhadzovanie
veže z kociek, miešanie čaju v pohári atď.).
Činnosti ako je komentovanie treba s
dieťaťom mnohokrát opakovať.
Vylaďte sa na rečovú úroveň dieťaťa.
Používajte krátke a jednoduché vety. Toto
pravidlo pomáha dieťaťu lepšie chápať reč a
vytvára aj lepšie podmienky na jej
napodobňovanie.
Komentovanie,
modelovanie, interpretácia, pomenovanie
alebo otázky formulované do jedno- a
dvojslovných prehovorov pomáhajú dieťaťu
rozumieť a v ďalšom období vysloviť prvé
slová.

Raz ty, raz ja. Vymieňajte si roly s
dieťaťom na zvukovej úrovni (zvukový pingpong) alebo v rámci hry. Podporujte dieťa
byť raz v aktívnej roli a inokedy čakať.
Vymieňajte si roly navzájom (Teraz ja.).
Zrkadlenie. Dieťa stále napodobňuje
zložitejšie pohyby, ktoré odpozorovalo na
sebe alebo iných. Dôležité je napodobňovať
gestá dieťaťa, ako napr. ukazovanie hračiek
prstom, podávanie hračiek, a tým
posilňovať ich používanie. Okrem gesta je
vhodné napodobňovať aj zvuky (pri hre s
autom – brrr, ha – pri telefonovaní), ktoré
dieťa vydáva. Využite každú príležitosť na
napodobňovanie uvedených gest, pohybov,
zvukov.
Komentovanie. Rozprávajte sa o tom, čo
práve robíte, a aj o tom, čo robí dieťa, čo sa
deje v okolí. Dieťa opakovane počuje tie isté
kľúčové slová (papať, bába, spinkať atď.) a
postupne slová priraďuje k veciam a
udalostiam, ktoré sa okolo neho dejú, a
začína im rozumieť. Hovorte v krátkych
vetách
(jednoslovné
a
dvojslovné),
vytvárate tak lepšie podmienky na
napodobňovanie svojich slov.
Nálepky. Približne v tomto období
prichádza prvé slovo, a preto je dôležité,
aby
malo
dieťa
pomenované
vychovávateľom/rodičom množstvo názvov
predmetov a udalostí z jeho prostredia, o
ktoré sa aktívne zaujíma. Odporúča sa
používať len jeden názov na označenie
jedného predmetu alebo udalosti (mačka
bude mačka alebo cica). Pracujte s
jednoduchými slovami použiteľnými v
rôznych situáciách a hrách (napr. bum, kuk,
tam atď.).
Otázky. V tomto období je vhodná otázka
typu Kde je Katka? Pri odpovedi je však
nevyhnutná
výrazná
podpora
opatrovateľa/rodiča pohľadom, výrazom
tváre alebo rovno ukázať ukazovákom, aby
dieťa chápalo. Ak kladieme otázku, treba
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počkať na odpoveď, reakciu dieťaťa (pohyb,
gesto, pohľad). Ak dieťa nereaguje ani po
dlhšom čase, môžeme odpovedať zaň
(poskytneme tak rečový vzor).
Komunikačné stratégie v období prvých
slov (12. – 18. mesiac)
Zoči-voči. Sú to prvé slová. Dieťa používa
zvuky, ktoré sa ľahko napodobňujú.
Vychovávateľ/rodič má dbať na to, aby pri
komunikácii s ním videlo jeho ústa.
Vylaďte sa na rečovú úroveň dieťaťa.
Používajte reč o stupeň zložitejšiu, ako sú
komunikačné spôsobilosti dieťaťa. Hovorte
krátke a jednoduché vety. Ukladajte
dôležité slová na začiatok alebo koniec viet
a trochu ich akcentujte (Ninka, kde je lopta?
Nájdi loptu! atď.)
Čakanie. V tomto období dochádza k
nárastu požívania gest a inej neslovnej
komunikácie. Tiež je pre toto obdobie
príznačné množstvo pokusov o vyslovenie
prvých slov. Je vhodné, ak vychovávateľ
(rodič) prijme akýkoľvek pokus dieťaťa o
komunikáciu za plnovýznamový (napr.
gesto, úsmev, odvrátenie hlavy atď.) a
odmení dieťa za tieto pokusy (úsmev,
radosť). Následne ponúknite správny rečový
vzor (modelujte, interpretujte, komentujte).
Nasledovanie
záujmu
dieťaťa.
Komunikačné stratégie majú význam len
vtedy, ak vychádzajú z momentálneho
záujmu dieťaťa. Dôležité je tu pozorovanie
dieťaťa a hovorenie slov a viet vyjadrujúcich
záujem dieťaťa nahlas.
Gestá. Je to obdobie prudkého nárastu
používania gest, ktoré často nahrádzajú
slová, ktoré dieťa nedokáže vysloviť.
Podporujte dieťa v používaní gest vlastným
príkladom a gestá pridávajte k svojim
slovám a vetám. Dieťaťu tak poskytnete
model, ako sa vyjadrovať, a uľahčíte mu
porozumenie.

Interpretácia. Okrem gest na vyjadrenie
potrieb dieťa používa už aj prvé slová, ktoré
pokrývajú celé výpovede (slovo baba môže
znamenať babka, ale tiež som smädná,
chcem piť alebo poď sa so mnou hrať). Pri
komunikačných pokusoch dieťaťa je dôležité
poskytovať mu slová, ktoré by mohli byť pre
danú situáciu dôležité.
Zrkadlenie. Pohyby, výrazy tváre, gestá,
zvuky a slová sa čoraz viac podobajú na
prejavy vychovávateľa/rodiča. Dieťa dokáže
napodobniť aj nové, neznáme činnosti a
dokonca aj dva pohyby za sebou. Hrajte sa s
dieťaťom, napodobňujte ho, ale buďte stále
o krok vpred (napr. dieťa pokrčí papier,
vychovávateľ pokrčí papier a hodí ho do
koša).
Komentovanie a nálepky. Neustále
hovorte o tom, čo sa okolo dieťaťa deje, čo
kto robí s použitím jednoduchých viet.
Pomenúvajte veci a ľudí okolo seba, aby si
dieťa mohlo rozširovať slovnú zásobu.
Modelovanie. Prvé slová dieťaťa nie sú
ešte ako u dospelého a dieťa potrebuje
počuť správny rečový vzor. Nastupuje
obdobie nekonečného modelovania prvých
slov, v rámci ktorého je potrebné tešiť sa z
komunikačných pokusov dieťaťa, ale
zároveň mu poskytovať správnu podobu
slova. Povzbudzujte dieťa, prejavujte radosť.
Len tak podporíte jeho ďalšie pokusy.
Premosťovanie. Dieťa svojimi prvými
slovami pomenúva viac rôznych predmetov,
dejov. Preto je vhodné uplatniť stratégiu
premosťovania a hovoriť dieťaťu o veciach a
udalostiach v jeho okolí. Opisovať mu
základné vlastnosti alebo funkcie predmetu.
Dieťa postupne začína chápať, že sa veci
líšia (napr. ak si dieťa pýta cukrík slovom
„cucu“, treba ho za prejavenú snahu
odmeniť, vyjadriť radosť a vysvetliť mu:
Áno, prosíš si cukrík. Cukrík je guľatý. Cukrík
papáme. Mňam.).
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Otázky. Dieťa rozumie jednoduchým
otázkam Kde? Kto?, Čo? Používame otázky,
ktoré zapoja dieťa do komunikácie.
Poskytneme mu čas na odpoveď zvukom,
gestom alebo slovom. Ponúkneme mu aj
otázku s možnosťou výberu (Prosíš si piť čaj
alebo mliečko? – a ukážeme fľašu s mliekom
a čajom), úlohou ktorých je komunikáciu
rozšíriť. Dieťa odpovie, alebo ukáže
a vychovávateľ
(rodič)
interpretuje
komunikačný pokus, alebo namodeluje
správnu odpoveď.
Raz ty, raz ja. Dieťa má základnú
predstavu o výmene rolí, ale ešte potrebuje
pomoc. Preto je vhodné pokračovať v hrách,
ktoré si vyžadujú striedanie rolí (napr. hra s
loptami, kockami atď.). Počas denných rutín
používajte slová a vety, ktoré vyjadrujú toto
striedanie (napr. teraz idem ja, teraz počkaj,
teraz ideš ty) a ak dieťa nevie zahrať svoju
rolu, pomôžte mu.
Rutiny. Dieťa dobre pozná denné rutiny,
vie predvídať, čo bude nasledovať a ak má
možnosť, tak sa aktívne zapojí do činnosti.
Zapája sa do hier bez hračiek (sociálne
rutiny) i do hier s hračkami. Modelujte
predstieranú hru (napr. varenie polievky),
napodobňujte dieťa a pridajte stále krok
navyše (napr. ak dieťa varí polievku, vy ju
môžete jesť atď.).
Komunikačné stratégie v období
dvojslovných spojení (18. – 24. mesiac)
Nasledovanie
záujmu
dieťaťa.
Komunikačné stratégie majú význam len
vtedy, ak vychádzajú z momentálneho
záujmu dieťaťa. Dôležité je tu pozorovanie
dieťaťa a hovorenie slov a viet vyjadrujúcich
záujem dieťaťa nahlas.
Čakanie. Dajte dieťaťu čas na vyjadrenie
jeho potrieb. Nerobte všetko za dieťa a
nepredvídajte jeho potreby.
Vylaďte sa na rečovú úroveň dieťaťa.
Hovorte v krátkych vetách len o čosi

zložitejších, ako sú prehovory dieťaťa.
Pokúste sa vyhnúť dlhým a zložitým vetám a
používajte krátke dvoj- alebo trojslovné vety
zrozumiteľné pre dieťa.
Komentovanie, nálepky a premosťovanie.
Dieťa si potrebuje vybudovať dostatočnú
slovnú
zásobu,
preto
je
vhodné
pomenovávať predmety, činnosti, ktoré sa
vykonávajú (napr. ideme, hráme sa, pozri
atď.) v okolí dieťaťa a tiež aj vlastnosti
(napr. páli, mokré, mäkké atď.) predmetov a
ich umiestnenie (napr. tam, tu, hore, dole
atď.). Dieťa potrebuje počuť viac ako len
mená predmetov, a preto komentuje okolie
a premosťuje známe s neznámym.
Zoči-voči. Prispôsobte sa úrovni dieťaťa a
prisadnite si k nemu pri hre na zem, zohnite
sa k nemu, keď sa ho pýtate, posaďte si ho
na kolená, pretože dieťa potrebuje vidieť
tvár osoby, s ktorou komunikuje.
Modelovanie. Prvé slová sú zvukovo
vzdialené slovám dospelého. Aby sa začali
podobať na slová dospelých, dieťa
potrebuje rečový vzor. Prvé slová dieťaťa
rodič/vychovávateľ nemá používať vo svojej
reči, ale má mu poskytnúť správny rečový
vzor. Dieťa má v tomto období dosiahnuť
schopnosť kombinovať dve slová, preto mu
treba poskytovať množstvo modelov
dvojslovných
kombinácií,
keď
komentujeme,
premosťujeme,
alebo
kladieme otázky. Netreba zabudnúť ani na
dvojfázovú hru.
Otázky. Dialóg s dospelým sa zdokonaľuje,
ale dieťa stále potrebuje pomoc. Nejde tak
o množstvo otázok, ale o použitie dobrých
otázok s dostatkom času na odpoveď, ktorý
pomáha dieťaťu zapojiť sa do rozhovoru a
vyjadriť vlastné myšlienky a želania (gestom,
slovom). Používajte otázky ponúkajúce
výber (Zahráme sa s bábikou alebo
medvedíkom?), otvorené otázky (Ktorú
knižku prečítame?), otázky podporujúce
myslenie a tvorivosť (Čo nakreslíme?) atď.
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Raz ty, raz ja. Dieťa sa vie zapojiť do
krátkeho rozhovoru alebo hry, v ktorej si s
ním vymieňame roly. Pokračujeme v hraní
takýchto hier. Rozvíjame jeho konverzačné
schopnosti tak, že mu kladieme motivujúce
otázky, reagujeme na jeho prehovory,
komentujeme a vysvetľujeme.
Gestá. V tomto období dieťa stále používa
gestá, a to hlavne vtedy, ak sa nevie vyjadriť
slovom alebo zvukom. Často spája dve gestá
(napr. ukáže na keks a prikývne hlavou)
alebo gesto so slovom (napr. ukáže keks a
povie áno), čo je predzvesťou dvojslovných
kombinácii v reči. Aby sme podporili
používanie gest u dieťaťa, sami musíme
gestá používať a pridávať ich k svojej reči.
Rutiny a komentovanie. V tomto období
dieťa dobre pozná svoje denné rutiny, do
ktorých je aktívne zapojené a dokonca si ich
aj vyžaduje (napr. po prebudení vypiť
mlieko, na spánok si zobrať medvedíka
atď.). Počas týchto rutinných činností sa
vytvára priestor na učenie sa reči, pretože
ich dieťa vykonáva automaticky. Sociálne
rutiny sú stále dôležité, ale hry s hračkami
začínajú dominovať. Odporúča sa hrať s
dieťaťom rutinné hry s hračkami a
nezabúdať vždy komentovať, čo robí dieťa a
čo vy. Opakovaním takýchto hrových rutín si
dieťa zdokonaľuje hrové spôsobilosti a
rozvíja aj svoju reč.
Zrkadlenie. V tomto období sa vyvíjajú
rozumové a pamäťové schopnosti v takej
miere, že dieťa dokáže napodobniť aj zložité
pohyby, ktoré pozorovalo hodiny alebo dni
predtým. Vie napodobniť aj slová, ktoré
počulo
dávno
predtým.
Význam
napodobňovania
ako
komunikačnej
stratégie má v tomto štádiu klesajúcu
tendenciu, i keď je stále vhodné na upútanie
pozornosti dieťaťa a na nadviazanie
kontaktu
alebo
predĺženie
reťazca
komunikačných výmen.

Komunikačné stratégie v období rozvitých
viet (24. – 30. mesiac)
Čakanie. V tomto období už netreba dlho
čakať na odpoveď dieťaťa. U hanblivých detí
je čakanie vhodnou stratégiou, pretože aj
tiché dieťa je spôsobilé komunikovať.
Odporúča sa vytvoriť príjemnú atmosféru
na komunikáciu, poskytnúť dieťaťu dostatok
času, aby sa mohlo vyjadriť svojím
spôsobom. Nezabudnite dieťa odmeniť za
každý komunikačný pokus úsmevom,
pretože žiadna akcia by nemala ostať bez
reakcie.
Vylaďte sa na rečovú úroveň dieťaťa. Dieťa
v tomto období už rozumie pomerne veľa a
vyjadruje sa v krátkych vetách. Obmedzenie
u dieťaťa stále badať vo vyjadrovaní
časových, priestorových a príčinných
vzťahov. Vychovávateľ/rodič by sa mal
dieťaťu
prihovárať
v
krátkych,
niekoľkoslovných vetách. Ak mu chceme
pomôcť vyjadrovať sa v dlhších vetách ako
už dokáže, pokúsime sa rozšíriť jeho
prehovor o jedno alebo dve slová. Ak dieťa
povie chcem keksík, výpoveď rozšírime o
jedno slovo: Chceš čokoládový keksík? Dieťa
sa pokúsi vychovávateľa/rodiča napodobniť
a možno hneď alebo v blízkej budúcnosti si
vypýta už čokoládový keksík.
Raz ty, raz ja. Do komunikácie na slovnej
úrovni sa dieťa zapája pomocou otázok,
komentárov alebo odpovedí. Spoločná
konverzácia má niekedy iba niekoľko výmen
(dve alebo tri) a inokedy je reťazec slovných
výmen dlhší. Treba rozvíjať konverzačné
schopnosti dieťaťa tak, že budeme reagovať
na jeho otázky a komentáre. Motivujeme
dieťa kladením správnych a efektívny
otázok. Napovedáme mu, ak má problém
vyjadriť
sa.
Rozširujeme
spoločnú
konverzáciu vždy o jednu ďalšiu výpoveď
(otázka, odpoveď, komentár) a počkáme na
jeho reakciu. Ak reaguje, pokračujeme v
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rozhovore a dovolíme mu ukončiť spoločnú
komunikáciu.
Modelovanie.
Stáva
sa
stále
dominantnejšou komunikačnou stratégiou.
Dieťa pozoruje vychovávateľa/rodiča počas
vykonávania domácich prác (umývanie,
upratovanie, stolovanie), počas hry alebo
rozprávania.
Čokoľvek,
čo
vychovávateľ/rodič povie a urobí, môže byť
pre dieťa modelom toho, čo v budúcnosti
povie alebo urobí ono. Buďme mu vhodným
vzorom. V tomto období modelujeme
dieťaťu vety vyjadrujúce blízku budúcnosť
(napr. ideme domov, počkáme tata, ideme
sa hrať) alebo blízku minulosť (napr. videli
sme psíka, čítali sme knižku atď.) a
používame slová vyjadrujúce časové vzťahy
(napr. včera, dnes, zajtra atď.). Taktiež
používame slová súvisiace s miestom
predmetov (napr. tam, tu) a predložky
(napr. v, do, na, pod a tiež s, k atď.).
Modelujeme aj správne používanie zámen
(napr. podaj mi kocku, nalejem ti džús atď.),
prídavných mien (táto kocka je malá, ale
táto je veľká) a slovies (napr. chcem sa hrať,
nechcem špinavý uterák). V tomto veku vie
dieťa používať aj niektoré zdvorilostné frázy
(napr. ďakujem, prosím, páči sa), repertoár
ktorých postupne rozširujeme. Okrem
spomínaného rozvíjame aj hrové sekvencie,
reťazce činností do niekoľkých krokov (napr.
dieťa varí polievku pre bábiku a potom ju
kŕmi, my k tomu pridáme utretie pusy).
Používame reč počas hry, hovoríme o tom,
čo sa deje (napr. varím polievku).
Modelujeme používanie imaginatívnych
predmetov (napr. predstierame, že
hladkáme veľkú mačku, pijeme čaj z
prázdnej šálky atď.) alebo nahrádzame
jeden predmet iným (napr. vreckovka sú
šaty bábiky, leporelo je cesta atď.). To je
spôsob, ako rozvíjať u dieťaťa viacfázovú
hru (hra s niekoľkými krokmi), symbolické
používanie predmetov a myslenie.

Otázky a napovedanie. Na stimuláciu
rozhovoru a vzájomnej komunikácie môže
vychovávateľ/rodič využiť otázky. Dieťa už v
tomto období mnohým otázkam rozumie a
dokáže na ne odpovedať. Dobré otázky
vytvárajú atmosféru očakávania (napr. Kto
to môže byť? Čo ak začne pršať?),
podporujú myslenie (Čo si myslíš? Ako sa
teraz cítiš?), rozvíjajú tvorivosť (Čo
postavíme z lega?). Uvedené otázky
motivujú dieťa k ďalšej komunikácii a
zároveň mu aj modelujú otázky, ktoré bude
možno samo používať v nasledovnom
období.
Nasledovanie
záujmu
dieťaťa.
Komunikačné stratégie majú význam len
vtedy, ak vychádzajú z momentálneho
záujmu dieťaťa. Dôležité je tu pozorovanie
dieťaťa a hovorenie slov a viet vyjadrujúcich
záujem dieťaťa nahlas.
Komentovanie a premosťovanie. Slovná
zásoba dieťaťa prudko narastá. Dieťa je
zvedavé a zaujíma sa o to, čo sa okolo neho
deje alebo čo sa práve stalo. Zaujímajú ho
nezvyčajné, nové situácie (napr. keď sa
niečo rozbije, vyleje, pokazí atď.). Tieto
situácie je vhodné využiť a vysvetliť dieťaťu
v jednoduchých vetách, ako možno situáciu
napraviť, alebo čo bude nasledovať ďalej.
Odpovedáme na otázky dieťaťa Čo je to?
Kto je to? Čo sa stalo? Poskytujeme mu
nové skúsenosti, zoberieme ho na výlet
vlakom, do lesa atď. Komentujeme veci a
udalosti okolo seba a premosťujeme s
neznámym. Takto pomôžeme dieťaťu
rozvíjať slovnú zásobu a používať dlhšie
vety.
Nálepky a premosťovanie. Čo je to? Pri
odpovedaní na túto nekonečnú otázku
treba mať trpezlivosť a poskytovať dieťaťu
množstvo nálepiek. K nej pridáme vetu,
ktorá vysvetlí nové slovo. Okrem
predmetov, ktoré máme okolo seba,
pomenúvame aj činnosti (napr. piť, hrabať,
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čítať, bagrovať), vlastnosti predmetov (napr.
mäkký, hladký, suchý) a ich umiestnenie
(napr. na stole, pod stolom).
Zoči-voči. Komunikácia zoči-voči má aj v
tomto veku svoje opodstatnenie. Reč sa u
dieťaťa zdokonaľuje po všetkých stránkach,
vrátane výslovnosti. Hoci výslovnosť nebude
ešte chvíľu čistá, vyskytujú sa nové hlásky
(h, g, s, c), ktoré dieťa v reči používa a
postupne sa vyčisťujú na základe správneho
rečového
vzoru.
Blízkosť
vychovávateľa/rodiča hovorí dieťaťu, že má
o neho záujem a aj o to, čo hovorí.
Opakovanie. Počas prvých dvoch rokov
hrali rutiny (denné, sociálne, s hračkami) v
živote dieťaťa významnú úlohu. Život aj po
druhom roku obsahuje nejaké rutiny, ale
fantázia
a
zvedavosť
sa
stávajú
dominantnejšími. Pre vývin reči je aj tak
naďalej dôležité, aby dieťa malo mnoho
príležitostí opakovane počuť nové slová a
slovné spojenia, dostávať sa do nových
komunikačných situácií a samo si ich
precvičovať. Platí tu, že opakovanie je
matka
múdrosti.
Preto
vytvárame
príležitosti na komunikáciu, opakujeme
situácie, v ktorých dieťa počuje, zažíva alebo
si precvičuje novú spôsobilosť. Tiež
reagujeme na dieťa, hráme sa s ním, čítame
mu viackrát tie isté knižky. Pomáhame mu
tak zdokonaliť jeho komunikáciu.
Komunikačné stratégie v období súvetí (30.
– 36. mesiac)
Premosťovanie. Naďalej dochádza u
dieťaťa k spresňovaniu významov slov
prostredníctvom
vlastnej
skúsenosti,
manipulácie s predmetmi a toho, čo počuje
(napr. používanie slov v situáciách, vo
vetách). Príbuzné slová si môže zamieňať, a
preto potrebuje vysvetliť rozdiely (napr.
varenie – pečenie). Potrebuje vysvetliť slová
súvisiace s časovými vzťahmi (dnes, zajtra,
pozajtra atď.), priestorovými vzťahmi

(medzi,
nad,
pod
atď.),
slovami
vyjadrujúcimi poradie (najprv, potom,
nakoniec) a s príčinnými vzťahmi (preto,
pretože). Vychovávatelia/ rodičia by mali
mať v tomto období trpezlivosť vysvetľovať
slová, s ktorými sa dieťa v priebehu dňa
stretlo.
Modelovanie. Je to dominantná stratégia
tohto obdobia, pomocou ktorej môžeme
rozvíjať nielen rečové schopnosti, ale aj
správanie
a
hrové
schopnosti.
Vychovávateľ/rodič
má
byť
dieťaťu
modelom, poskytuje mu vzory, ktoré môže
dieťa napodobňovať. V reči to môžu byť
napr. gramatické spojenia – ľahko zdôrazní
tie časti vety, ktoré chce dieťa naučiť (napr.
Prečítame si knižku o kačičke.). Pri
komunikácii používa jednoduché vety a
súvetia so spojkami (napr. Vyzlečieme sa a
potom sa pôjdeme hrať. Uvidíme mačku a
psíka a koňa.). Je vzorom pre správnu
výslovnosť hlások, ktoré dieťa ešte
nevyslovuje správne. Dieťa neupozorňuje,
že zle vyslovuje, ale poskytne mu správny
rečový vzor zvýraznením tej hlásky, ktorú si
má dieťa rozvinúť. Zdôrazňuje jednu, dve
hlásky v kľúčových slovách. Dieťa sa
zdokonaľuje aj v rozprávaní príbehov
(krátkych). Dieťaťu opíšeme zážitok z blízkej
minulosti alebo ľudí, miesta, zvieratá v
jednoduchom príbehu a necháme ho príbeh
prerozprávať. Ak sa dieťaťu nedarí, treba
mu pomôcť otázkami, napr. Čo robil psík v
parku?
Otázky a nápoveda. V tomto období vie
dieťa veľmi dobre odpovedať na otázky a
vďaka nim môže vychovávateľ/rodič
rozširovať dialóg. Pomocou otázok tiež
rozvíja myslenie dieťaťa. Zároveň treba mať
na pamäti, že aj veľké množstvo otázok
môže byť škodlivé, a preto je vhodné pridať
do konverzácie aj komentáre, odpovede,
opisy, vysvetlenia. Ak dieťa na otázku
neodpovedá
(nevie
sa
vyjadriť),
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vychovávateľ/rodič mu môže dať na výber
(napr. Nakreslíme si koňa alebo psíka?),
napovedať prvú časť slova (napr.
Nakreslíme si ko-..), alebo opíšme význam
slova (Nakreslíme si zviera, ktoré má kopytá
a erdží.).
Komentovanie
a
nálepky.
Vychovávateľ/rodič
by
mal
dieťaťu
rozprávať o tom, čo sa okolo neho deje. Tiež
hovoriť o tom, čo sa stalo v minulosti, a čo
bude nasledovať (pomáha chápať časové
súvislosti a vyjadriť ich slovami).
Nálepkovať, znamená označovať neznáme
predmety (napr. časti auta, kuchynské
potreby). Používať rôzne výrazy na
označenie jedného predmetu (napr. veľký,
obrovský, gigantický). Pomáha tým dieťaťu
rozvíjať slovnú zásobu.
Raz ty, raz ja. Dieťa si s rodičom
(vychovávateľom) ochotne vymieňa roly
počas konverzácie i počas neslovnej hry.
Niekedy potrebuje pomôcť, aby nezabudlo,
že je na rade, a niekedy, aby počkalo.
Vhodné je s dieťaťom hrať hry, kde sa učí
byť trpezlivé a čakať.
Čakanie. Vo veku okolo 36 mesiacov
dieťa výborne komunikuje. Od jeho
temperamentu,
vnútornej
motivácie,
rečovej úrovne, ale aj od jeho
momentálneho záujmu závisí, či bude treba
na jeho reakciu počkať, alebo zareaguje
hneď. Vychovávateľ/rodič má dať dieťaťu
priestor (dostatok času) na vyjadrenie
vlastných potrieb a pocitov bez pomoci
druhej osoby, bez upozorňovania na
neplynulosť (napr. hovor pomalšie, povedz
to ešte raz atď.).
Nasledovanie záujmu dieťaťa. Akákoľvek
komunikačná stratégia má význam len v
prípade, že vychádza z momentálneho
záujmu dieťaťa.
Opakovanie. S dieťaťom si nestačí
opakovať len jedno slovo alebo vetu, ale
treba mu vytvárať situácie, v ktorých si

môže opakovane precvičovať osvojené
rečové schopnosti a tiež sa učiť nové (napr.
hra na lekára niekoľko dní za sebou), hrať
hry pripomínajúce situácie z jeho života.
Vylaďte sa na rečovú úroveň dieťaťa. Ako
vychovávateľ/rodič treba používať vety a
súvetia tak, ako ich dieťa už používa.
Nepoužívame abstraktné slová a zložité
vzťahy, ktorým by dieťa nerozumelo.
Hovoríme pomalým, prirodzeným tempom.
Zoči-voči. Blízkosť vychovávateľa (rodiča)
je vo vývine reči stále kľúčovou. Mal by sa
prispôsobiť úrovni dieťaťa (sadnúť si k nemu
na podložku, posadiť si ho na kolená,
zohnúť sa k nemu), aby dieťa pocítilo, že je
jeho rovnocenným partnerom (dieťa sa
podelí o zážitky z návštevy, zo škôlky atď.).
Dieťa sa tak môže sústrediť na slová, vety a
budem im lepšie rozumieť.
Uvedené komunikačné stratégie môžu
napomôcť vychovávateľom a rodičom stať
sa efektívnym komunikačným partnerom
dieťaťa, nech je na akejkoľvek komunikačnej
úrovni.
V nasledovnej časti sa pokúsime zhrnúť
sedem základných princípov vzťahujúcich sa
na
komunikáciu,
interakciu
vychovávateľa/rodiča
s
deťmi
[19].
Uvádzané princípy sa nachádzajú v
príkladoch prvej časti tejto kapitoly.
• Princíp prvý: Zámernosť
Detské správanie je pre vychovávateľa
(rodiča) veľmi bohaté na informácie. Dieťa
sa rodí s množstvom reflexov (plač, sací
reflex, úchopový reflex atď.), ktoré sú
vonkajšími ukazovateľmi vnútorného vývoja
mozgu a v prvom roku života sa menia.
Niektoré úplne vymiznú a iné sa zmenia z
reflexného na voľné konanie. Aj napriek
tomu, že majú vysokú výpovednú hodnotu,
dieťa ich nevykonáva úmyselne, teda s
cieľom odovzdať nejakú informáciu. Časom
sa však dieťa naučí zámerne používať svoje
správanie, napríklad plač. Ten je spočiatku
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reflexnou reakciou až do času (okolo
deviatich mesiacov), keď si dieťa uvedomí,
že prostredníctvom plaču prinúti ostatných
k určitej činnosti (venovať mu pozornosť).
Začína úmyselne využívať plač na
dosiahnutie svojich vlastných cieľov
(pohladiť, zdvihnúť do náručia). Z toho
dôvodu treba rozpoznať účelový plač (dieťa
plače, chvíľu prestane, aby zistilo, či sa k
nemu niekto blíži, a ak nie, tak začne plakať
ešte naliehavejšie), ktorý znie ako keby
menej „úprimne“. Pokiaľ sa dieťa nedočká
odozvy, jeho naliehavosť sa stupňuje.
Uvedený spôsob správania môže byť
niekedy úmyselný a inokedy neúmyselný,
treba len porozumieť obom typom signálov
a rozlíšiť ich. Kedykoľvek svoju pozornosť
upriamime na správanie dieťaťa, mali by
sme brať do úvahy, čo sa nám snaží dieťa
zámerne povedať. Nech je jeho správanie
akékoľvek, je nevyhnutné zamyslieť sa, či ho
dieťa využíva úmyselne. Ak sa na detské
správanie budeme pozerať z tohto uhla
pohľadu, napomôžeme tým rozvoj dieťaťa a
lepšie rozoznáme začiatky skutočnej
komunikácie. Podstatné je, aby sme boli
citliví vo vzťahu k typom signálov, ktoré
budeme podporovať ako komunikačný
prostriedok,
Pretože
povzbudzovať
zámernosť je pre vývoj prospešné. Rovnako
si treba uvedomovať, kedy dieťa začína
zámerne používať nežiaduce signály a
jednoducho neposilňovať ich.
• Druhý princíp: Vizuálne signály
Dieťa sa pri svojej komunikácii spolieha na
vizuálne komunikačné signály. Vizuálny
kontext umožňuje uskutočniť interakciu a
vysielať neverbálne signály (pohľad, gestá
rúk, výrazy tváre atď.). Je základom
schopnosti dieťaťa odovzdávať svojmu
okoliu vlastné myšlienky, pocity a súčasne
porozumieť
ostatným
ľuďom.
Prostredníctvom vizuálnych signálov, ktoré
deti
používajú,
sme
v
úlohe

vychovávatelia/rodičia schopní nahliadnuť
do ich emocionálnych, fyziologických a
kognitívnych stavov. Prostredníctvom nich
získavame rôzne typy informácií o emóciách
a tiež známkach myslenia. Bez vizuálneho
kontaktu (napr. telefonický rozhovor,
nevidomé dieťa) je detská komunikácia do
veľkej miery ochudobnená.
• Tretí princíp: Komunikácia je
vrodená
K problematike vrodených a získaných
schopností existujú tri prístupy. Prvý hovorí
o tom, že konkrétne schopnosti alebo črty
sú vrodené. Ak sa určitá schopnosť (napr.
výrazy tváre súvisiace s emocionálnym
stavom) vyskytuje aj u nižších živočíchov,
hovoríme, že daná schopnosť má korene v
evolučnej minulosti. Druhý prístup vychádza
z toho, že ak sa daná schopnosť vyskytuje vo
všetkých kultúrach a možno ju považovať za
univerzálnu, potom musí mať táto
schopnosť korene v našom genetickom
základe, lebo jej výskyt nie je ovplyvňovaný
rôznymi
skúsenosťami
v
rozličných
kultúrach. Tretí prístup je založený na tom,
že ak si deti osvoja určitú schopnosť vo
veľmi ranom veku oveľa skôr, než by sa ju
podľa všetkého mohli naučiť, je to dôkaz, že
sa narodili s touto schopnosťou alebo s
dôležitými predpokladmi pre ňu. Môžeme
tvrdiť, že neverbálna komunikácia je
vrodená a jej vrodené základy sú významne
ovplyvňované získanými a naučenými
skúsenosťami.
• Štvrtý princíp: Komunikácia je
naučená
Každé dieťa sa rodí so značnou genetickou
výbavou, ktorá by sa mala rozvinúť a utvoriť
tak priestor na zrod dobrého komunikátora.
Dosiahnutie tohto cieľa značne ovplyvňujú
skúsenosti, s ktorými sa človek stretáva v
období detstva. V tomto čase sa deti musia
naučiť, ako najlepšie využívať svoje
neverbálne schopnosti a ako sa vyznať v
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signáloch, ktoré vysielajú iní. Signály ako je
pohľad, výrazy tváre začne dieťa využívať
ešte skôr, ako dokáže úplne pochopiť ich
význam,59 ale aj pravidlá. Len kvalitná
medziľudská interakcia umožňuje dieťaťu
používať
a
taktiež
rozvíjať
jeho
komunikačné spôsobilosti.
• Piaty princíp: Dospelí by mali byť
pozorní
Pozornosť je zásadným predpokladom na
citlivosť voči detským potrebám. Pokiaľ
deťom budeme venovať dostatočnú
pozornosť a budeme načúvať ich
neverbálnemu a tiež verbálnemu prejavu,
dokážeme správne interpretovať jeho
potreby.
• Šiesty princíp: Schopnosť reakcie
Schopnosť reagovať je nevyhnutným
doplnkom pozornosti, bez ktorej nemožno
dosiahnuť kvalitnú komunikáciu s dieťaťom.
Ak sa na potreby dieťaťa reaguje v
rozumnom časovom rozmedzí a dôsledne,
pomáha to dieťaťu získať sebaistotu. Dieťa
pozná hranice a je presvedčené, že
vychovávateľ/rodič mu je k dispozícii. Ak
budeme reagovať na pokusy dieťaťa o
komunikáciu, pomôžeme mu rozvíjať jeho
porozumenie komunikácii.
• Siedmy princíp: Opora
Kvalitná komunikácia vytvára nevyhnutný
mostík medzi myslením a znalosťami
dospelého a myslením a znalosťami dieťaťa.
Je to spôsob prenosu informácií od jedného
k druhému, ktorý je súčasne podstatným
zdrojom učenia sa. Dá sa povedať, že veľká
časť vývoja dieťaťa sa deje v dôsledku
individuálneho skúmania a objavovania, ale
významná časť vývoja pramení zo sociálnych
interakcií a toho, aké ponaučenie si z nich
59

Schopnosť porozumieť nonverbálnym prejavom sa
rozvíja ešte v mladšom školskom veku a v prípade
niektorých aspektov výrazov tváre až v období
dospievania [19].

dieťa odnesie. Opora je pomoc dospelého,
ktorú dieťaťu poskytuje na základe
presného posúdenia schopností a úrovne
vedomostí dieťaťa. Jedine tak možno v
správny čas podať dieťaťu nové informácie a
pomôcť mu. Cesta k správnemu úsudku
vedie cez pochopenie toho, čo dieťa
verbálne i nonverbálne oznamuje o svojich
vedomostiach.
Ak uplatní vychovávateľ/rodič tieto
princípy v konkrétnej komunikačnej situácii
(napr. dieťa plače a nedokážete určiť
príčinu; dieťa sa nám snaží niečo vysvetliť a
my mu nerozumieme a i.), mal by si spolu s
nimi položiť aj niektoré z nasledovných
otázok: Venujem dostatočnú pozornosť
všetkým komunikačným signálom, ktoré
mám k dispozícii? Aké zrakové signály ku
mne dieťa vysiela? Gestikuluje? Pozerá sa
na mňa alebo sa vyhýba očnému kontaktu?
Upútava moju pozornosť úmyselne?
Vykonáva niečo, čo sa naučilo robiť v
podobných
situáciách?
Ak
sa
vychovávateľ/rodič pokúsi nájsť odpovede
na tieto otázky v situáciách, keď mu dieťa
bude chcieť niečo povedať alebo keď sa mu
bude pokúšať porozumieť, pomôže mu to
odhaliť skryté komunikačné významy.
Zhrnutie
Na záver tejto kapitoly pripomenieme, že
je nevyhnutné neustále povzbudzovať deti
ku komunikácii, vytvárať im také situácie, v
ktorých môžu komunikovať. Správne
vedená komunikácia v ranom veku je
jedinečným prostriedkom komplexného
rozvoja osobnosti dieťaťa.
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5.4 KOMUNIKÁCIA RODIČOV S DEŤMI
Jitka Derková
Riziká hodnotiacej komunikácie60
V pedagogike pod pojmom hodnotenie
rozumieme proces, ktorým sa posudzuje
určitá činnosť, jav, situácia, konanie a
správanie dieťaťa pomocou verbálnych a
neverbálnych prostriedkov. Hodnotenie sa
považuje za jednu z najdôležitejších súčastí
pedagogickej diagnostiky. S hodnotením sa
všetci stretávame už od narodenia. Najskôr
zo strany rodičov, potom v materskej škole,
neskôr v škole a v dospelosti u
zamestnávateľov. Ani v partnerskom vzťahu
sa nevieme bez hodnotenia zaobísť a kvality
partnera posudzujeme podobne, ako nás
posudzovali učitelia, dávame mu „známku“
za dobré a zlé správanie, niekedy úsmevom,
pochvalou, inokedy kritikou, ignorovaním
alebo vyhrážkami.
V posledných desaťročiach sa ale ukazuje,
že externé hodnotenie deťom nepomáha k
tomu, aby si budovali morálku, opierajúcu
sa o zvnútornené hodnoty. Takú, ktorá im
bude v živote oporou aj vtedy, ak na blízku
nebude žiadna kontrola. Výsledky výskumu
[7] sú v tomto smere alarmujúce. Ukazujú,
že až 73% detí od 10 – 15 rokov koná na
základe externej motivácie, ktorej cieľom je
uspokojenie vonkajšej požiadavky (učiteľa,
vychovávateľa). V prípade dobrého
správania
očakávajú
odmenu,
pri
nevhodnom správaní trest. Odmenu chápu
ako niečo materiálne alebo ako hmatateľnú
výhodu. Ďalšou možnosťou je, že od
dospelých túžia získať ocenenie a pochvalu.
60

Kapitola predstavuje globálnejší pohľad na otázky
vychovávania prostredníctvom komunikácie, preto
obsahovo presahuje tematicky zúžený rámec
vychovávania detí od 6 mesiacov do 36 mesiacov.
Text poskytuje ucelenejší a konkretizovaný obraz o
tom, aká je dôležitá komunikácia a ako ju treba s
deťmi viesť.

Niektoré deti konajú podľa toho, čo chcú
dospelí, iba preto, aby sa vyhli pocitom viny
a hanby. Vzťahy v triede sa stávajú účelové
a formálne, prevláda rivalita nad
spoluprácou. Katastrofou je, že tieto deti
úplne strácajú záujem o učenie, ich aktivita
je veľmi nízka, stále „čakajú na inštrukcie“.
Iba 27% detí sa rozhoduje aj na základe
vnútorného chcenia. Prežívajú uspokojenie v
prípade, ak sa môžu učiť niečo, čo považujú
pre seba za významné. Aj ony z veľkej časti
očakávajú od dospelých pochvalu a
povzbudenie, ale nie je to pre ne
rozhodujúci motivačný faktor. Dokážu byť
iniciatívne, osobne sa angažujú vo
vyhľadávaní aktivít, ktoré im pomáhajú
rozvíjať ich vlastné kapacity a talenty. K
podobným zisteniam sme dospeli aj v
našom výskume týkajúcom sa morálky [9].
Tieto výsledky sa iba zdanlivo netýkajú
ranného detského veku. Ukazuje sa však, že
práve v tomto období treba položiť základy
nehodnotiaceho prístupu, ktorý tu chceme
podrobne rozobrať.
Zdá sa, že je najvyšší čas, aby spoločnosť
zmenila svoje doterajšie hodnotiace
praktiky. Je jedno, či sme v pozícii učiteľa,
vychovávateľa alebo rodiča. Nielen pre
nedostatok vnútornej motivácie detí na
učenie sa, ale aj pre nedostatočnú
schopnosť
sebaregulácie,
najmä
v
záťažových situáciách. Naše skúsenosti
potvrdzujú názor Gajdošovej [3], ktorá píše
o generácii Z, t. j. mladých ľuďoch
narodených v 21. storočí, nasledovné: ...“Sú
technologicky vyspelí, vedia si vyhľadať
množstvo informácií v krátkom čase a
objaviť veci, o ktorých sa nám ani len
nesnívalo... Majú rozsiahlu sieť sociálnych
kontaktov nelimitovanú svetadielmi, túžia
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po maximálnej nezávislosti ... Na druhej
strane potrebujú neustále usmerňovanie...
Nie sú naučení sami prísť na to, čo ďalej...
Keď príde vážna životná situácia ohrozujúca
ich zabehaný životný štýl, nevedia ju riešiť...
často volia únikové stratégie“... (s. 25 – 26).
Ďalším významným faktorom je, že dieťa,
ktoré nemá možnosť konať na základe
svojich vnútorných potrieb (hlavne potreby
vhodných podnetov, potreby zmysluplnosti,
potreby byť bezpodmienečne prijímaný a
uznávaný), si iba s ťažkosťami utvára zdravé
sebavedomie. Sebavedomie predpokladá
dôveru vo vlastné sily a schopnosti. Ide o
presvedčenie o tom, že v živote dokážeme
naplniť okrem svojich vlastných cieľov aj
ciele určené druhými osobami. Z našej
psychoterapeutickej
praxe
môžeme
potvrdiť, že čoraz viac mladých ľudí trpí
nedostatkom sebavedomia, hoci navonok
tento deficit maskujú často ľahostajným
alebo hrubým správaním.
Čo sa týka uplatňovania odmien a trestov,
dá sa súhlasiť s Matějčekom [8], ktorý píše,
že sú deti citlivé a menej citlivé, deti so
sklonom k neurotickým reakciám a bez nich.
A tak pre niektoré bude aj malé pokarhanie
traumatizujúce a môže pre ne znamenať
duševný otras, zatiaľ čo druhým môže byť
trest prijímaný ako úľava. Ďalší jedinec si z
neho nemusí zobrať vôbec nič a je k týmto
prostriedkom ľahostajný. Rovnaký trest či
rovnaká odmena môže mať pre každé dieťa
iný význam a deti na ne môžu odlišne
reagovať. To záleží nielen na individuálnej
osobnosti dieťaťa, ale napríklad aj na
vývinovom
období,
ktorým
práve
prechádza, na duševnom stave, v ktorom sa
nachádza v okamihu výchovného zásahu a
pod. Aj rodičovo konanie v konkrétnej
výchovnej situácii bude závisieť od mnohých
faktorov, najmä však od toho, ako je
aktuálne
mentálne
a
emocionálne
nastavený voči dieťaťu.

Riziko trestov vo výchove
Téma odmien a trestov je predmetom
odbornej diskusie aj vedeckého bádania. V
rokoch 1994 a 2003 bol v neďalekom
zahraničí opakovane realizovaný výskumný
projekt
s
touto
tematikou
[12].
Reprezentatívny súbor tvorili deti 4. ročníka
základných škôl v ČR. Výskumníci zisťovali, či
v rodinách prevažujú skôr odmeny alebo
tresty. Výsledky ukazujú, že zhruba polovica
rodín používa odmeny aj tresty približne v
rovnakej miere (44% v roku 1994, 56% v
roku 2003). Výlučne negatívne posilnenie
prostredníctvom trestov je charakteristické
pre 7% rodín (v roku 1994) a v 6% (v roku
2003). V ostatných rodinách prevažovali
odmeny nad trestami. Ukázalo sa, že
najčastejším dôvodom na udelenie odmeny
alebo príčinou na udelenie trestu je školská
známka, ďalej domáce práce a správanie.
Podľa oboch výskumov najviac používanými
druhmi odmien boli pochvaly, darčeky,
peniaze, kredit do mobilu, splnenie priania a
umožnenie tráviť čas na počítači. Ako trest
sa najviac využíva pokarhanie, vynadanie,
bitka, zákaz televízie, mobilu, počítača či
videa a tiež zákaz návštevy u kamaráta.
Zástancovia trestov argumentujú, že
nemožno ich nepoužívať, „lebo by si deti
inak robili, čo chcú“. Automaticky
predpokladajú, že odporcovia trestov
zastávajú voľnú výchovu bez hraníc. Osobne
súhlasíme s názormi [6], že:
• Trestanie
môže
poškodiť
emocionálny, sociálny a morálny
vývin človeka.
• Najväčším rizikom trestov je prenos
mocenského modelu do iných
vzťahov a vtiahnutie ďalších
účastníkov do mocenskej hry kto z
koho.
• Skrytým posolstvom trestov je, že v
živote je normálne ubližovať iným.
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•

Jediné, čo na to treba, je zaistiť si
nad nimi moc.
Väčšina rodičov trestá deti pre
potvrdenie si mocenskej pozície
alebo
z
nevedomosti,
no
najčastejšie pre časový stres,
osobný
problém
(náladovosť,
únava, odreagovanie vlastného
napätia) a taktiež pre pohodlnosť (je
to rýchle riešenie). Tradície a
prevzatý sociálny model od
vlastných rodičov tu tiež zohrávajú
významnú rolu. Takíto rodičia
argumentujú vetou aj mňa trestali a
vyrástol zo mňa slušný človek.

Riziko odmien a pochvál vo výchove
Málokomu
napadne
spochybňovať
význam odmien a pochvál. Sú predsa
zdrojom radosti a uspokojenia, prinášajú
dieťaťu množstvo kladných emócií. Autori
[6] vo svojej publikácii podrobne vysvetľujú,
prečo sú odmeny a trest v podstate dve
strany tej istej mince. V oboch prípadoch sú
totiž len vonkajším popudom, motivujúcim
dieťa na to, aby robilo to, čo chce rodič.
• Prvým rizikom odmeny je, že je to
úplatok. Odmenami môžeme primäť
druhých, aby robili presne to, čo
chceme (Ak ty urobíš to, ja ti za to
dám tamto). Odmenou môže byť
čokoľvek žiaduce, ako sme už vyššie
popisovali. Peniaze, veci, udelenie
výhody,
umožnenie
príjemnej
činnosti alebo niečoho, čo je inak
len ťažko dosiahnuteľné.
• Rodič je už vopred presvedčený, že
dieťa o danú vec nemá záujem. Aký
by malo význam odmeňovať dieťa
napríklad za to, že sa chce hrať? Asi
by bolo čudné, ak by rodič v takom
prípade ponúkal dieťaťu odmenu.
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Z toho vyplýva, že kedykoľvek
núkame odmenu, znižujeme tým
význam a hodnotu činnosti, ktorá
má byť vykonaná. Skryté posolstvo
odmeny znie: Tá činnosť asi nemá
veľký význam, zrejme je úplne
nanič... (Pozor: nezamieňať odmenu
za mzdu. Mzda je obojstranne
dohodnutá zmluva).
Mnoho rodičov je presvedčených,
že bez odmeny či trestu, teda bez
neustáleho posilnenia, kontroly a
dohľadu, nebude dieťa ochotné
činnosť vykonávať. U detí do troch
rokov
sa
to
týka
najmä
sebaobslužných prác a pestovania
hygienických návykov. Takýmto
spôsobom však rodičia značne
inhibujú vnútornú motiváciu dieťaťa
robiť to, čo je pre neho užitočné a
chápať zmysel svojho konania.
Pochvala je špecifickým druhom
odmeny. Obvykle sa považuje za
vítaný
a
účinný
výchovný
prostriedok,
ktorým
chce
vychovávajúci dieťa potešiť, urobiť
mu radosť, navodiť príjemnú
atmosféru, povzbudiť ho. Rizikom
je, ak sa využíva ako prostriedok k
manipulácii
a
dosiahnutiu
prehnaných rodičovských cieľov (Ty
si taký šikovný, perfektný, určite to
dokážeš...). Pokiaľ dieťa nie je
vývinovo
na
nejaký
výkon
pripravené, ukotvuje sa v ňom
vedomie
musím,
aby
som
nesklamal.
Tento
negatívny
program v duši je veľmi silný,
prenáša sa aj do dospelosti a podľa
našich skúseností je príčinou
mnohých neurotických porúch,
vrátane tzv. „burn out“ syndrómu.
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Výkonový a mocenský model verzus
nehodnotiaca komunikácia
Celá naša spoločnosť je posadnutá
výkonmi. Výkony sa sledujú v športe –
vyhráva ten, kto doskočí najďalej, dopláva
najrýchlejšie či zdolá najviac osemtisícoviek.
Výkony sú dominantou aj v pedagogike.
Sprevádzajú deti od materskej školy, ba
možno ešte skôr, pretože aj správne
vykonanie potreby či prvý krôčik dieťaťa
býva „ostro sledovaným“ výkonom,
komentovaným celou rodinou. Inak to nie je
ani v škole a neskôr i v zamestnaní. Najmä
veľké medzinárodné korporácie žmýkajú
ľudský potenciál na maximum. Ľudia sa
stávajú viac-menej „biorobotmi“, pretože
ich duchovný, citový a morálny aspekt
osobnosti je potláčaný do úzadia.
Výsledkom je chorá spoločnosť, zničené
životné prostredie a čoraz viac psychicky
vystresovaných ľudí, v mohutnej miere
užívajúcich antidepresíva, stimulanciá, lieky
proti bolesti a zvýšenému krvnému tlaku.
Toto všetko je iba odraz tlaku spoločnosti na
výkon. Hovoríme o spoločnostiach, v
ktorých sú jedni mocní a druhí bezmocní. Je
načase položiť si otázku, či sa to dá aj inak, a
to najmä v oblasti výchovy detí, v rodine a v
škole. Mnohí z nás si nevedia predstaviť,
ako by taký nový model mohol fungovať.
Podľa nášho názoru, alternatívou k
výkonovému a mocensky zameranému
modelu je model partnerský, rešpektujúci, s
efektívnou nehodnotiacou komunikáciou.
Rešpekt – úcta – láska
Východiskovým bodom nehodnotiaceho
prístupu vo výchove je rešpekt človeka k
človeku – vychovávateľa k dieťaťu a dieťaťa
k vychovávateľovi. To v praxi znamená:
1. Správať sa k druhým tak, ako
chceme, aby sa oni správali k nám.
Povedané naopak – nedovoliť si k

nim nič, čo nechceme, aby si oni
dovolili k nám;
2. Prijať fakt, že sa druhí ľudia od nás
môžu líšiť – majú možno iné názory,
túžby, potreby a iné nadanie ako
my. To však neznamená, že sú horší
alebo lepší.
Tak ako autori [6] vtipne poznamenávajú –
deti nie sú iný živočíšny druh ako dospelí.
Viete si predstaviť, že by ste kolegovi, ktorý
pri obede nechtiac rozleje polievku,
vynadali do nešikovných hlupákov a dali mu
za to „poznámku“? Keby to urobil on vám,
zrejme by vás to ponížilo, zahanbilo a
možno aj nahnevalo, že si vôbec niečo také
dovolí. Možno by ste v strese skôr utiekli a
zabudli na to, čo by malo byť v danej situácii
prirodzené a logické: vstať, ísť po handru a
utrieť stôl... Tým, že sa budeme správať k
deťom s rešpektom, prispievame k rozvoju
ich sebaúcty a zároveň im ukazujeme, ako
má vyzerať správanie, ktoré od nich
vyžadujeme. Rešpekt je najprirodzenejším a
najdôležitejším aspektom medziľudskej
komunikácie a interakcie. Každý jeden
človek na svete je hodný toho, aby sme ho
rešpektovali.
Vyššou pojmovou kategóriou je úcta
(obsahuje v sebe aj rešpekt). Maličké deti
majú prirodzenú úctu a rešpekt voči
dospelým. Ako však rastú, úcta sa neraz
vytráca. Často počujeme: ... tí mladí nemajú
žiadnu úctu k starším, alebo súčasní žiaci
nemajú úctu k učiteľom ... Úcta voči človeku
znamená, že si ho vážime napríklad preto,
lebo ho považujeme za múdreho, čestného,
spravodlivého, úprimného. A taktiež preto,
lebo nám je vzorom toho, ako treba žiť. No
položme si otázku: Sú všetci rodičia hodní
úcty a nasledovania? Aj my sa v
terapeutickej
praxi
stretávame
s
problémom neúcty k rodičom. Deti rodičov
poúčajú, napomínajú, kritizujú presne tak,
ako sa to v živote naučili, pretože nič iné ako
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násilnú komunikáciu nepoznali. Vznikajú
tým veľmi „toxické“ vzorce správania. No
nesúhlasíme so všeobecne vžitým názorom,
že je to iba dôsledok doby a devalvácie
hodnôt. Ako najväčší problém vnímame, že
rodičia (ani učitelia) častokrát sami nemajú
dostatok vlastnej sebaúcty, tá sa im potom
cez deti zrkadlí. Neraz vidíme hocikde na
ulici dvoj-trojročné dieťa, ako kope do
matky a tá sa tvári, že je všetko v poriadku...
Prípadne sa mu len bezmocne vyhráža.
Mať v úcte rodičov má však hlboký zmysel.
Znamená to predovšetkým byť si plne
vedomý toho, kto nám daroval život. Z
tohto uhla pohľadu je hodný úcty aj rodič
tyran či alkoholik. Autorka [13] pripomína,
že sväté písma vo všetkých piatich
svetových náboženstvách zdôrazňujú úctu
detí k rodičom ako prikázanie – deti majú
povinnosť ctiť si ich po celý život.
Hinduizmus a budhizmus stavia zarovno
rodičov
a
Boha/bohov,
judaizmus,
kresťanstvo a islam uznávajú v prvom rade
úctu k Bohu a následne aj k rodičom. Všetci
súhlasia, že deti by mali poskytovať
starostlivosť a ochranu rodičom v ich
starobe, rovnako ako ju sami od nich
prijímali, keď boli malí. Sú hodnoty, ktoré
nie sú len religióznymi požiadavkami, ale
univerzálnymi hodnotami, píše autorka.
Úcta medzi ne patrí: „Je to univerzálna,
transkulturálna a nadreligiózna hodnota“
[13, s. 231].
Ešte vyššou pojmovou kategóriou je láska,
keďže vo svojej najčistejšej podobe
obsahuje v sebe rešpekt i úctu.
Pripomíname, že skutočná, nepodmienečná
láska nie je podmienená výkonmi toho
druhého a nemôže byť bez rešpektu a úcty.
Láska je najvyšší cit, no mnohým z nás sa
nedostáva. Všetci ju potrebujeme a túžime
po nej, pretože prináša šťastie, spokojnosť,
napĺňa našu potrebu blízkeho vzťahu, túžbu
milovať a byť milovaný. V skutočnosti sa

nedá vynútiť ani zaplatiť a nefunguje ani ako
výmenný obchod („ja dám tebe, ak ty dáš
mne“...).
Nemožno
automaticky
predpokladať, že dieťa nás bude milovať.
Nie je to teda nárokovateľná položka, hoci
je dokázané, že paradoxne mnohé deti
milujú aj takých rodičov, ktorí ich týrali a
zneužívali.
Slaměník [11] vymenúva viacerých
autorov, ktorí sa zhodujú v najdôležitejších
rysoch lásky: Je pre ňu typický záujem a
starostlivosť o druhého, túžba byť s ním,
možnosť bez zábran hovoriť o čomkoľvek,
záväzok, pocit šťastia, blízkosti, podpory a
dôvery, ale aj obetovanie sa. Väčšina
rodičov miluje svoje deti, mnohí však majú
problém dávať lásku najavo takým
spôsobom, aby ju dieťa bolo schopné
vnímať. Práve určité bloky v dávaní a
prijímaní lásky môžu spôsobiť, že druhý
človek sa cíti byť po celý život nemilovaný
[5]. Rovnako ako spolu súvisia úcta a
sebaúcta, tak aj láska a sebaláska sú spojené
nádoby. Len taký rodič je schopný milovať
svoje dieťa nepodmienečnou láskou, ktorý
sa naučil mať rád aj sám seba. Ide o zložitú,
často nesprávne interpretovanú tmu. Bližšie
ju vysvetľujeme v publikácii na s. 101 [9].
Zaujímavé je, že náboženské texty
emocionálnu dimenziu vzťahu rodič – dieťa
vôbec nezdôrazňujú, akoby emócie detí a
rodičov nehrali v živote a vzťahoch dôležitú
rolu. Je to pravdepodobne dané dobou, v
akej tieto písma pred niekoľkými tisíckami
rokov vznikali [13].
Každý rodič dostáva „vysvedčenie“ z
rodičovstva a ľudskosti a „známky“ sa
dostávajú napríklad podľa toho, koľko lásky
a úcty mu dospievajúce či dospelé deti
preukazujú. Byť rodičom je zodpovedná a
namáhavá úloha, no pripomíname, že
rozhodne nestačí dieťa len milovať. Láska
nie je jediné, čo dieťa vo výchove potrebuje,
ako sa nazdávajú zástancovia krajného
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liberalizmu. Zostáva „slepá“, pokiaľ rodič
koná bez výchovného zámeru, nekladie
žiadne požiadavky a nestanovuje jasné
hranice v správaní a konaní dieťaťa.
Partnerský model verzus uplatňovanie
moci
Mnoho rodičov až doteraz považovalo za
normálne a žiaduce uplatňovať svoju moc
nad deťmi v domnienke, že inak by im
„prerástli cez hlavu“, stali sa neposlušné a
vzdorovité. Je však poslušnosť žiaducim
výsledkom výchovy? V prípade, že sa dieťa
stotožní s pozíciou slabšieho, menej
schopného, málo kompetentného na
riadenie vlastnej činnosti, stane sa ľahko
ovládateľným a manipulovateľným. Naopak,
ak sa stotožní s pozíciou silnejšieho a
schopnejšieho než sú ostatní, rebeluje,
vzdoruje a bojuje voči nim. Niekedy ani
nemusí, pretože slabý, ustupujúci rodič sa
sám vzdáva. Takéto dieťa vie, ako získať
moc, nenaučilo sa však druhých rešpektovať
a mať v úcte. Výsledkom je spoločnosť
rozdelená na dva tábory: Hŕstka ľudí
dosiahla moc, nie je podstatné, či legálnu
alebo
nelegálnu,
politickú
alebo
ekonomickú. Na druhej strane je tu
obrovská masa ľudí bez schopnosti
sebariadenia, poslušných voči autoritám a
presvedčených, že ich život vlastne nezávisí
od nich samých, ale je externe riadený
„niekým zvrchu, niekým, kto je nad nimi“.
Pokiaľ však odmietneme poslušnosť ako
výchovný cieľ, čo je jeho protikladom?
Súhlasíme s názorom [6], že protipólom
poslušnosti nie je vzdor a neposlušnosť, ale
vnútorná zodpovednosť, internalizované
hodnoty a normy správania, ktorými sa
riadime aj vtedy, ak nás nik nevidí a
nehodnotí. Mocenský rodič dáva najavo:
„Prinútim ťa urobiť, čo je správne“.
Rešpektujúci, partnerský rodič povie: „ Táto

vec má takýto zmysel a toto sú jej dôsledky.
Očakávam, že urobíš to, čo je správne“.
Metóda prirodzených a logických
dôsledkov
Metóda
prirodzených
a
logických
dôsledkov [2], [6] umožňuje dieťaťu, aby sa
v určitých medziach mohlo samo
rozhodovať a zároveň nieslo zodpovednosť
za dôsledky svojich rozhodnutí. Podľa našich
zistení rodičia častokrát nedôverujú tomu,
že ich dieťa je schopné si správne zvoliť,
prípadne sa poučiť zo zlej voľby, no
predovšetkým sa boja, aby mu nevhodné
rozhodnutie nejako fyzicky alebo psychicky
neublížilo. Výhodou je, že ak dieťa budú
podporovať v samostatnosti, podporia tým
zároveň aj jeho schopnosť správať sa a
konať zodpovedne. Napríklad dieťa, ktoré
nechce jesť, zostane hladné. Ak si nechce v
zime vziať rukavice, ucíti, že mu je zima na
ruky... Často sa nás rodičia pýtajú, kde sú
hranice toho, čo môžu nechať na
rozhodnutie dieťaťa, a kedy majú trvať na
svojej požiadavke. Odpoveď je jednoduchá.
Pokiaľ je návrh, prosba či žiadosť dieťaťa
aspoň trochu prijateľná, treba jej dať
prednosť. Vráťme sa k príkladu s rukavicami.
Pokiaľ rodič usúdi, že pobyt vonku sa
zaobíde bez poškodenia zdravia, má dieťaťu
vyhovieť. Je celý rad situácií, keď je dobré
nechať deti, ako sa rozhodnú, pretože sa
potrebujú naučiť premýšľať o výhodách a
nevýhodách svojej voľby a jej dôsledkoch.
Žiaľ, rodičia a deti niekedy trvajú na svojom
iba preto, aby navzájom spolu bojovali a
dokazovali jeden druhému vlastnú moc. A
treba podotknúť, že niektoré dvoj až
trojročné deti v období „prvého vzdoru“
dokážu byť priam majstrami v získavaní
moci nad rodičmi.
Treba počítať s tým, že čím je dieťa
menšie, tým náročnejšie pre neho je
správne sa rozhodnúť alebo si vybrať z
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niekoľkých alternatív. V takom prípade rodič
môže napríklad poukázať na výhody alebo
nevýhody jednotlivých možností. Metódu
prirodzených a logických dôsledkov možno
využiť aj ako alternatívu trestov. Rozdiel
medzi trestaním a metódou prirodzených a
logických dôsledkov si ukážeme na
nasledovných príkladoch:
1. príklad.
Trestajúca, mocenská komunikácia:
Mama: „Šimonko, choď do postieľky, už
dávno si mal spať! (bez reakcie) O desať
minút, nervózne a s krikom: „ Ak ihneď
nepôjdeš do postele, zoberiem ti macka a
viac ho neuvidíš!“ (vyhrážanie).
Metóda prirodzených a logických dôsledkov:
Mama: „Šimonko, vidím že sa ti nechce spať,
no je veľa hodín. Zajtra pôjdeme k babičke.
Chcel si ísť vláčikom, pamätáš? Ale treba ísť
do postele, lebo vstávame skoro ráno, tak
aby sme ho stihli. Pokiaľ budeš dlho hore,
ráno sa ti nebude chcieť vstávať a vláčik
môže utiecť“... (empatické porozumenie a
poskytnutie informácie)
2. príklad
Trestajúca, mocenská komunikácia:
Otec (následne potom, ako nechtiac stúpil
na hračku, zabudnutú na zemi): „Do p..., čo
to tu zasa je? Nemôžeš si to odpratať?
Chceš, aby sa na tom niekto zabil? Padaj do
postele, žiadna rozprávka nebude“ (rečnícke
otázky, výčitky, vyhrážanie, trest).
Metóda prirodzených a logických dôsledkov:
Matka: „Šimonko, tie hračky si si ešte stále
neodpratal. Vidíš, ocko sa na tom potkol.
Poď si ich prosím ťa upratať. Vieš, kam ktorá
patrí? Chceš, aby som ti pomohla, alebo to
urobíš sám?„ (opis, vyjadrenie jasného
očakávania a poskytnutie možnosti voľby).
Z príkladov je zrejmé, že zatiaľ čo druh
trestu sa často nevzťahuje k riešenej situácii,
pri metóde prirodzených a logických
dôsledkov má rozhodnutie rodiča alebo jeho
návrh vždy priamu súvislosť s konaním

dieťaťa. Metóda prirodzených a logických
dôsledkov uznáva teda vzájomné práva a
rešpekt. Dieťa, ktoré prekročí isté hranice,
je vedené k uvažovaniu o tom, ako danú vec
napraviť, namiesto uvažovania o tom, ako
sa vyhnúť trestu.
Násilné a nenásilné spôsoby komunikácie
S násilným, mocenským spôsobom
komunikácie máme skúsenosť všetci. Zažili
sme ho v detstve a zažívame ho aj ako
dospelí, pretože násilie (hlavne vo forme
psychického nátlaku) preniká do všetkých
oblastí života. Moc je schopnosť
jednotlivcov alebo skupín presadiť svoju
vôľu pri riešení rôznych spoločenských
záležitostí, a to aj napriek odporu ostatných
ľudí. Na tento štýl sme si zvykli tak veľmi, že
ho vôbec nepokladáme za zvrátený. Mnohí
rodičia sú presvedčení, že vo výchove a
komunikácii s deťmi to iným spôsobom
nejde.
Komunikačné spôsoby, ktoré každý človek
vníma ako nepríjemné a psychicky
ohrozujúce, obsahujú štyri zložky [4], [6]:
1. Negatívne hodnotenie osoby a jej
kvalít.
2. Zameranie sa na to, čo nie je v
poriadku.
3. Negatívne zmienky o minulosti
alebo budúcnosti.
4. Mocenský vzťah, nadradenosť.
Pri mocenskom vzťahu sa vyžaduje
predovšetkým vykonanie toho, čo chce
osoba v dominantnom postavení, pričom
podriadená osoba má len malý alebo nijaký
priestor na vlastnú aktivitu a voľbu.
Nadradenosť nemusí zaznievať v slovách,
ale často len v tóne hlasu. Z nášho pohľadu
je takýto spôsob komunikácie neefektívny,
pretože nevedie k optimálnemu rozvoju
dieťaťa, ani ku harmonizácii vzájomných
vzťahov. V tabuľke 6 ponúkame stručný
prehľad
neefektívnych
mocenských
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spôsobov komunikácie aj so „živými“
príkladmi z našej praxe.
Je samozrejmé, že existujú situácie, v
ktorých sa nezaobídeme bez použitia
príkazu alebo zákazu („Zastav! To nesmieš!“
a pod.). Hlavne vtedy, ak rodič nemá dosť
času na vysvetľovanie a dieťaťu hrozí
nebezpečenstvo. Podobné situácie však nie
sú veľmi časté, a preto by výchova nemala a
pripomínať výnimočný stav. Väčšina z
uvedených
násilných
spôsobov
komunikácie, ako sme už spomenuli vyššie,
predstavuje psychické ohrozenie. To nemusí
byť úplne uvedomované na rozumovej
úrovni. Pocit ohrozenia je spojený s
negatívnymi emóciami ako je hnev, ľútosť,
vzdor, strach, nenávisť a pocit krivdy.
Taktiež sa spája s pocitom nízkej hodnoty:
som na nič, neschopný, nemajú ma radi atď.
Keď sa dieťa cíti v ohrození, sústredí sa na
vlastnú obranu, nie na oznamovanú
požiadavku. Buď sa komunikačne uzavrie,
alebo tvrdošijne obhajuje svoje stanovisko a
neprijíma nový podnet, prípadne spätne
použije niektorý z mocenských spôsobov
komunikácie. Výchovné postupy založené
na nerovných vzťahoch vedú teda buď k
poslušnému vyhoveniu druhej osobe, alebo
vyvolávajú boj o moc. Niektoré z
mocenských spôsobov (napríklad príkazy,
hrozby) na prvý pohľad môžu vyzerať
efektívne, keďže dieťa žiadosti vyhovie.
Mnohým rodičom však uniká, že tým sa
vytvárajú problémy do budúcnosti, pretože
autorita rodiča založená na mocenskom
princípe končí obvykle vo veku dospievania.
Tabuľka 6: Mocenský, hodnotiaci spôsob komunikácie.
Výčitky, obviňovanie (Zasa nechceš jesť..., stále
tu beháš...)
•
Poučovanie,
napomínanie,
moralizovanie (Mal by si si
uvedomiť...)
•
Kritika, posudzovanie, odsudzovanie
(Si zlý chlapček, neposlúchaš...)

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

Citové vydieranie (Ja kvôli tebe
nespím a ty... Budem smutná, keď
pôjdeš k ockovi...)
Zákazy (Nesmieš, nechoď... nerob...)
Negatívne scenáre a „proroctvá“
(Budeš stále nosiť plienky a deti sa ti
budú smiať...)
Pokyny, príkazy, nariadenia, rozkazy
(Okamžite choď a urob...!)
Vyhrážky, varovania, hrozby (Prestaň,
lebo...)
Kričanie
Poskytovanie hotových rád a riešení,
ak si ich dieťa nepýta (Urob to a to.)
Porovnávanie, dávanie niekoho za
vzor (Pozri sa na brata, ako krásne
papá...)
Rečnícke otázky (Chceš ma priviesť do
hrobu? Si normálny?)
Urážky, ponižovanie, zhadzovanie,
irónia (Ty si ale debil! ...Asi si padol na
hlavu, keď nevieš... !)

V tabuľke
7
uvádzame
prehľad
efektívnych, nenásilných, nehodnotiacich
spôsobov komunikácie. Je vhodné sa ich
naučiť a používať nielen v rodine, ale v
ktoromkoľvek inom medziľudskom vzťahu.
Inšpirovaný je dielami [10], [4], [6] ako aj
ďalšími
publikáciami
s
podobným
zameraním.
Tabuľka 7: Nenásilný a nehodnotiaci spôsob
komunikácie
•
Empatické porozumenie (To ťa asi
nahnevalo... Najradšej by si asi bol,
keby si mohol ...)
•
Popis, spätná väzba – pozitívna aj
negatívna (Vidím, že posteľ je už
ustlaná... Zdá sa mi, že to tričko je už
špinavé... Hračky sú ešte stále na
zemi... Veľmi sa teším, že si tie hračky
odložil, kam patria...)
•
Poďakovanie, ocenenie a povzbudenie
(Ďakujem, že si mi pomohol...)
•
Poskytnutie informácie (Prídem za
tebou skôr, než pôjdeš spinkať ... O
chvíľku bude večera... Špinavé
ponožky patria do koša... Jedlo, ktoré
nám padlo na zem, dávame do koša...)
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•

•
•
•

•

Vyjadrenie vlastných očakávaní a
potrieb, tzv. „JA výroky“ (Očakávam,
že... Pomohlo by mi, keby si ...)
Možnosť voľby (Urobíš to tak... alebo
tak...? Môžeš si vybrať)
Dve slová – pripomenutie (Janko,
obed!)
Priestor na aktivitu a spoluúčasť (Čo s
tým urobíme? Ako by sa to dalo
napraviť?)
Návrh (Možno by si mohol...)

Empatické porozumenie a naladenie sa na
prežívanie druhého človeka je vo výchove,
ale aj celkove v živote veľmi dôležité. Rodič
tak dieťa oboznamuje, že chápe a
rešpektuje jeho negatívne emócie a že je
namieste, napr. nahnevať sa. Takýmto
spôsobom sa učí rešpektovať city druhých.
Opis a spätná väzba pomáha dieťaťu uvidieť
súvislosti. Opisovať môžeme chyby,
problémy, ale aj úspechy. Pozitívny opis
(napr. Vidím, že posteľ je už ustlaná.)
umožňuje deťom uistiť sa v správnosti
nejakej činnosti a vytvárať si dobré
sebahodnotenie. Pre spätnú väzbu je
podstatné, že sa zameriava na činnosť alebo
správanie, nehodnotí však osobu, jej kvality
alebo zápory. Pomocou pozitívnej spätnej
väzby (napr. „Páči sa mi, že si sám od seba
pozdravil tú tetu.“) alebo negatívnej spätnej
väzby (napr. „Zabudol si pozdraviť
susedku.“) môžeme poukázať na vhodné
alebo nevhodné správanie a konanie.
Informácia pomáha dieťaťu uspokojiť
potrebu zmysluplnosti. Informácie sú správy
o tom, ako alebo kedy sa niečo odohráva,
taktiež čo sa očakáva a aké sú dôsledky
určitých činností alebo konania. Výroky typu
JA sú svojím spôsobom taktiež informácie,
ktorými rodič dáva najavo, čo potrebuje
alebo očakáva od dieťaťa. Túto informáciu
treba poskytnúť v 1. osobe jednotného čísla,
teda za seba. Dať dieťaťu možnosť voľby
veľmi
napomáha
precvičovanie

rozhodovacích procesov, porovnávanie,
zvažovanie za a proti. Navrhnuté možností
výberu musia byť prijateľné pre obe strany.
Tak napríklad veta (Buď si ihneď upraceš,
alebo ti to vyhodím do koša) nie je výber,
ale hrozba, patriaca k násilným, mocenským
spôsobom komunikácie. Výber nesmie byť
manipuláciou. Dve slová sú asi jednou z
najviac
rozšírených
efektívnych
komunikačných zručností. Súhlasíme s
autormi [6], že šetrí čas aj nervy. A niekedy
stačí iba pohľad alebo gesto, ktorým rodič
dokáže zastaviť nevhodné správanie.
Nesúhlasné gesto je v mnohých prípadoch
celkom postačujúcim signálom, inokedy
treba vyjadriť aj kategorický nesúhlas
(„Žiadne nadávky!. Žiadne bitky!“ a pod.).
Dať dieťaťu priestor na aktivitu a spoluúčasť
je veľmi rozumné. Ak dieťa na otázky napr.
(Čo navrhuješ? alebo Čo s tým urobíme?)
nevie hneď odpovedať, neznamená to, že
rodič má danú vec rozhodnúť a vyriešiť
namiesto neho. Niekedy stačí, ak budú o
probléme a možnostiach jeho riešenia
spoločne premýšľať. Buduje sa tým dôvera
dieťaťa vo vlastné schopnosti uvažovania.
V zásade možno povedať, že efektívnych,
nenásilných a zároveň nehodnotiacich
spôsobov komunikácie je menej než
mocenských. Môžeme sa ich učiť používať
postupne, alebo ich aj navzájom
kombinovať. Niektorí rodičia postupy
efektívnej a partnerskej
komunikácie
používajú úplne prirodzene, pretože mali
šťastie sa s nimi stretnúť v detstve pri
vlastnej výchove. Len ich možno
nepoužívajú celkom vedome a nemajú ich
spojené s pojmami, pod ktorými ich
uvádzame. Väčšina ľudí ich prakticky
nezažila, sú pre nich úplnou novinkou a
skutočnou zmenou v komunikácii. Ale dajú
sa naučiť, hoci, ako vieme z vlastnej
skúsenosti aj od klientov, to nie je ľahká
cesta. Vykročiť na ňu a vytrvať na nej si
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vyžaduje presvedčenie a úsilie. Ľudia, ktorí
objavili a prijali hodnoty rešpektujúceho
prístupu v komunikácii a vzťahoch, sa už
zvyčajne
nechcú
vrátiť
späť
k
autoritatívnemu štýlu [1].
V našej pedagogickej praxi vždy znova a
trpezlivo učíme rodičov hľadať a nachádzať
vhodnejšie alternatívy namiesto ich
zaužívaného
násilného
spôsobu
komunikácie, akým je napr. automatické
používanie negatívnych výrokov (Nehýb sa
toľko! Neskákaj! Nejedz to, bude ťa z toho
bolieť brucho! Nechoď tam, spadneš! Nekrič
toľko! Nehraj sa s tým telefónom! ...).
Častokrát je pre nich veľkým objavom, že sa
to dá povedať aj inak a užitočnejšie z
hľadiska výsledku.
Súhrn princípov nehodnotiacej
komunikácie
1. Každému z nás bola daná potreba cítiť sa
ako hodnotná ľudská bytosť. Preto sú deti
hodné úcty a rešpektu rovnako ako dospelí.
2. Ak sa budete správať k deťom s
rešpektom, úctou a láskou, je veľmi
pravdepodobné, že aj ony sa budú správať
rovnako citlivým spôsobom k ľuďom okolo
seba, k prírode i spoločnosti.
3. Nezámerný vplyv na dieťa je rozhodujúci.
Rodič pôsobí ako pozitívny alebo negatívny
vzor, bez ohľadu na to, nakoľko si to
uvedomuje. Svojimi postojmi, hodnotami,
životným štýlom, správaním a konaním
neverbálne komunikuje a teda vychováva
oveľa intenzívnejšie, než prostredníctvom
vysvetľovania a poúčania.
4. Rodič má byť prirodzenou autoritou,
vyplývajúcou z jeho citovo a morálne zrelej
osobnosti a chápajúceho, podporujúceho
prístupu. Taká autorita je bezpochyby
žiaduca, keďže poskytuje dieťaťu správny
vzor aj pocit bezpečia.
5. Keď tlmočíte druhému človeku svoju
požiadavku, všímajte si, akým tónom to

hovoríte. Priateľský a láskavý tón otvára
cestu k druhým, zatiaľ čo podráždenosť a
nátlak cestu uzatvára.
6. Ak chcete, aby dieťa registrovalo vašu
požiadavku či oznam, pri priamej
komunikácii ho najskôr oslovte menom a
nadviažte s ním očný kontakt. Nehovorte
naň z druhej izby, od počítača, prípadne ak
je úplne ponorené do nejakej činnosti. Ak to
nie je nutné, nedávajte mu odkazy cez tretiu
osobu.
7. Formulujte svoju žiadosť jasne,
zmysluplne, s vhodným načasovaním a
dostatočným časovým priestorom na
realizáciu.
8. Stanovte jasný termín, dokedy má byť
vaša požiadavka splnená.
9. Nechajte dieťaťu priestor na to, aby
mohlo uplatniť vlastný prístup k predmetnej
veci.
10. Kvalitná spätná väzba sa vyznačuje tým,
že začína pozitívnym popisom alebo
informáciou, a pokiaľ treba niečo zlepšiť či
napraviť, ukazuje ako. (Príklad: „Ľavú
topánku máš obutú správne, na pravej máš
zalomený jazyk, mohlo by ťa to tlačiť. Poď,
skúsime ju spolu ešte raz vyzuť a obuť
nanovo“).
11. Dieťa by sa nemalo cítiť obviňované.
Pokiaľ však koná zle, malo by si uvedomiť
nesprávnosť svojho konania. Zvnútra zažitý
pocit hanby a viny má oveľa výchovnejší
efekt než nátlak, citové vydieranie či
obviňovanie dieťaťa rodičom.
12. Je ilúziou myslieť si, že keď deťom
povieme, čo nemajú robiť, budú
automaticky vedieť, čo robiť majú. Dávajte
radšej prednosť pozitívnym výrokom („kaluž
treba obísť“) miesto negatívnym („nešliapni
do tej kaluže“).
13. Vytvárajte dohody a pravidlá spolu s
deťmi.
14. Všímajte si to pozitívne, čo dieťa urobí, a
oceňujte
konkrétnu
činnosť
alebo
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správanie. Ocenenie je vlastne pozitívnou
spätnou väzbou, ktorou kladne hodnotíme
činnosť dieťaťa. („Ten obrázok sa mi páči,
krásne si ho nakreslil.“; „Som rada, že si
susedku pozdravil.“...).
15. Výrazom ocenenia je aj poďakovanie
(„Díky, pomohlo mi to!“). Dieťa sa rýchlo
naučí ďakovať, ak rodičia budú tento
komunikačný prostriedok využívať čo
najčastejšie nielen v rodine, ale aj v
akomkoľvek inom sociálnom styku.
16. Ak si dieťa zvykne na to, že má iba plniť
pokyny, naučí sa vypínať vlastné myslenie.
Nahraďte preto pokyny radšej informáciou
o tom, čo práve treba. Namiesto „Dávid,
choď si umyť zuby!“ radšej povedzte „Dávid,
do postele treba ísť s umytými zubami!“
Informácia o tom, čo je žiaduce,
nezabraňuje dieťaťu samostatne myslieť, a
dáva mu priestor a čas na realizáciu
potrebného.
17. Väčšinu rodičovských pokynov a rád
možno nahradiť informáciami o tom, čo sa
deje. Aby sme dieťa povzbudili do aktívnej
spoluúčasti a zodpovednosti za vlastné
konanie, k informácii možno pripojiť otázku
typu: „Čo s tým urobíme?“.
18. Dať možnosť vyjadriť sa deťom, čo
navrhujú
v
problematickej
situácii,
poskytuje zároveň návod na celý život:
nezostať na problém sám a riadiť sa
príslovím viac hláv, viac rozumu...
19. Rodičovská starostlivosť sa najlepšie
prejavuje prostredníctvom neustáleho
povzbudzovania
k
samostatnosti
a
zodpovednosti.
20. Treba venovať pozornosť potrebám
dieťaťa a vedieť ich dekódovať. Ak sa dieťa
správa nevhodne, treba si položiť otázku,
ktorá z jeho fyzických, psychických alebo
sociálnych potrieb aktuálne nie je
uspokojená.
21. Nikdy neporovnávajte svoje dieťa s
inými.

22. Nikdy nepoužívajte tzv. rečnícke otázky,
t. j. otázky, na ktoré nečakáte odpoveď.
Otázky typu Chceš spadnúť? Ty nevieš, čo
máš robiť? Chceš pár faciek? Si normálny?
sú iba krátkym výpočtom zaobalenej
konverzácie, ktorou v skutočnosti rodič dáva
dieťaťu najavo, že ho považuje za
neschopné. Vhodnou alternatívou je
poskytnutie informácie: Tá stolička ti môže
uhnúť, keď sa na ňu postavíš, nie je na
státie.
23. Ak si všimnete niečo, čo nie je v
poriadku, zamerajte sa na to, ako to
napraviť, než na kritiku a obviňovanie toho,
kto to spôsobil. Zhadzovanie a výčitky typu
Si nemehlo, zasa si polial obrus nahraďme
radšej informáciou o tom, čo je potrebné:
Jurko, drž ten pohár rovno, aby sa ti z neho
nerozlialo... Pozri, toto treba utrieť.
Informácia
pomáha
dieťaťu
uvidieť
súvislosti, ale výčitky a príkazy ho vedú k
obrannej alebo útočnej reakcii.
24. Veľmi účinným postupom je zameranie
sa na pozitíva. Pozitívny popis zvyšuje
vnútornú motiváciu dieťaťa konať správnym
spôsobom: Vidím, že je tu krásne upratané.
Všeobecným pravidlom je, že deťom viac
pomáhajú pozitívne výroky než negatívne
(napr. namiesto klamať sa nemá použite
radšej formuláciu treba hovoriť pravdu).
25. Hovorte s druhými skôr o tom, čo si
prajete, než o tom, čo vám prekáža.
26. Je dôležité, aby rodič jasne vyjadroval,
čo potrebuje, alebo akú pomoc, správanie či
aktivitu očakáva od dieťaťa v konkrétnej
situácii.
27. Rodič má prirodzene záujem vedieť, čo
jeho dieťa robí, keď je mimo dohľadu.
Netreba si však zamieňať záujem s
vyzvedaním, sondovaním, vypočúvaním.
Niekedy je lepšie klásť menej otázok a
nahradiť ich výrokom typu JA (Som zvedavá,
ako bolo na výlete... namiesto Čo si robil?
alebo Čo ste večerali?).
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28. Všetky doteraz uvedené komunikačné
nástroje je lepšie trénovať v pokojnejších
situáciách, keď „o nič nejde“, než vo
vypätých, konfliktných situáciách.
29. Niekedy je lepšie neriešiť veci hneď. Ak
sa rodič na dieťa veľmi hnevá, mal by mu to
dať najavo a riešenie situácie oddialiť do tej
doby, než svoje emócie dokáže zvládnuť a
spracovať. Podotýkame, že podstata
postupu je v odložení riešenia, nie v tom, že
by sa vec neriešila.
30. Ak je dieťa v nepohode, hlasno kričí
alebo plače, je správne zachovať sa voči
nemu empaticky a dať najavo, že chápeme,
ako zle sa cíti. Napokon, nielen deti, ale aj
dospelí majú právo prežívať negatívne
emócie bez toho, aby ich potláčali a skrývali.
V hĺbke duše si všetci prejeme, aby druhí
brali vážne to, čo práve prežívame.
31. Prijatie práve prežívaných emócií bez
posudzovania a odsudzovania je prvý
krokom k tomu, aby sme ich mohli lepšie
poznať, pochopiť a meniť.
32. Dôležité je, aby rodičia emóciu dieťaťa
pomenovali a hypoteticky verbalizovali: Ty
si asi nahnevaný, lebo... Si smutný, lebo ti
odišiel kamarát? Pomenovanie pomáha
deťom lepšie si uvedomovať svoje cítenie,
čo je kľúč k tomu, aby nepríjemné emócie
namiesto potláčania rýchlo a bezo zvyšku
odzneli.
33. Rodič môže pomôcť dieťaťu rozšíriť
slovník aj o pomenovanie očakávaní, prianí,
zámerov (Čakal si asi, že... Počítala si s tým,
že... Ty si sa asi tešil na... Zrejme si si prial
niečo iné...).
34. Aby sme vedeli aj my rodičia hovoriť o
tom, čo prežívame a potrebujeme, alebo o
tom, čo prežívajú a potrebujú druhí, treba
rozširovať svoju slovnú zásobu. Učiť sa
vnímať a pomenovávať svoje emócie,
motívy konania, priania a očakávania. Je
mnoho dospelých, ktorí majú v tomto

smere vzhľadom na svoju výchovu značný
deficit.
35. Vo výchove možno pokladať za úspech,
ak sa deti v neprítomnosti rodičov správajú
rovnako dobre, ako keď sú pod dohľadom.
36. Každý rodič má schopnosť zmeniť
zaužívaný myšlienkový vzorec priestupok –
dohováranie – trest na účinnejší postup
priestupok – spoluúčasť – náprava. Hoci sa v
niektorých prípadoch nedajú veci úplne
napraviť, aj nedokonalá náprava má väčší
výchovný účinok než trest.
37. Hovoriť s niekým ešte neznamená, že
prebieha vzájomný proces vymieňania
informácií. Každý rodič (vychovávateľ) by sa
mal zamyslieť, či je komunikácia s dieťaťom
iba jednostranná alebo obojstranná.
38. Ak je komunikácia jednostranná a dieťa
vás nevníma, neberie do úvahy, môže to byť
následok používania mocenského štýlu.
Možno je len priveľmi zabrané do svojho
veta hry.
39. Efektívne učenie vyžaduje spätnú väzbu,
nie kritiku. Na rozdiel od kritiky je spätná
väzba emocionálne neutrálna, pretože
zásadne nehodnotí človeka, ale jeho
činnosť. Niekedy ide o veľmi jemný, no
dôležitý významový posun. Namiesto Si
pomalý,
nestíhame
autobus!
bude
vhodnejšie povedať Potrebuješ sa rýchlo
obliecť, inak nestihneme autobus!
40. Namiesto musím hovorte chcem. Sú
veci, ktoré robíme s radosťou a nadšením.
No sú aj také, ktoré robíme preto, lebo ich z
nejakého dôvodu považujeme za dôležité či
nevyhnutné. Slovo musím nás zbavuje
vlastnej zodpovednosti a slovo chcem nám
dáva úplné uvedomenie si toho, že sme
tvorcami vlastného života. Namiesto
sťažovania sa, že musím chodiť do práce je
lepšie uvedomiť si, že chcem chodiť do
práce, pretože mám z toho určité benefity.
Pokiaľ žiaden úžitok nevnímate, je načase
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zamyslieť sa nad zmysluplnosťou danej
činnosti.
41. Ideálne je robiť čo najviac takých vecí,
ktoré nás tešia a napĺňajú. Vtedy sme
šťastní, a to je predpoklad na to, aby boli
šťastné aj naše deti.
42. Ak budú dospelí konať zmysluplne a s
vedomím vlastnej zodpovednosti, ich deti sa
tiež budú viac zamýšľať nad zmysluplnosťou
svojho konania.
43. Vyhnite sa používaniu slovného spojenia
mal/a by som, ak chcete konať nie zo
strachu, pocitu viny, hanby alebo
povinnosti, ale z hlbokého vnútorného
presvedčenia, že to, čo robíte, je správne. Z
toho istého dôvodu nepoužívajte u detí ani
výrok mal/a by si...
44. Pri neobľúbených činnostiach dodržte v
komunikácii s deťmi nasledujúce štyri
zásady: a) dajte im priestor na spoluprácu,
b) poskytnite pozitívnu spätnú väzbu, c)
pozhovárajte sa s nimi o dôležitosti danej
činnosti a jej využiteľnosti v praxi, d)
ponúknite aspoň nejakú možnosť voľby
(kedy, ako, s kým, v akom poradí, koľko, čo
robiť...).
45. Zariaďte veci tak, aby si deti samé
prirodzené dôsledky uvedomili a rozpoznali.
46. Pre deti je maximálne dôležité, aby mali
hranice a poznali pravidlá. Uspokojuje to ich
potrebu bezpečia a istoty, že veci sa dejú
predvídateľným spôsobom, že platí určitý
poriadok, pravidelnosť, štruktúra. Taktiež,
že veci dávajú zmysel a ľuďom je možné
dôverovať. Preto je potrebné už odmalička
hovoriť s deťmi o pravidlách a limitoch a
dávať im príležitosť, aby sa na ich tvorbe
podieľali.
47. Nenásilná, nehodnotiaca komunikácia
dáva dieťaťu väčší pocit bezpečia než
mocenská komunikácia. Pocit bezpečia je
pritom základnou podmienkou efektívneho
učenia.

48. Dieťa potrebuje byť milované
bezvýhradnou (bezpodmienečnou) láskou.
Častokrát sú rodičia presvedčení, že dieťa
milujú, a pritom ono cíti pravý opak. Je v
podstate jedno, aká je „objektívna
skutočnosť“ a kto má pravdu. Pre dieťa je
oveľa dôležitejšie to, ako situáciu a vzťah
vníma ono samé. Rodičia by sa mali
zaujímať a snažiť sa porozumieť, prečo sa
dieťa cíti nemilované a čo by od nich ako od
rodičov v tomto smere potrebovalo.
49. Každý človek sa na niečo hodí. Úlohou
rodiča je spoznať to najskôr u seba a naplniť
vlastnú potrebu sebarealizácie. Len potom
bude schopný poznávať možnosti rastu a
rozvoja u svojich detí.
50. Zapojte deti do spoluvytvárania
prostredia, v ktorom žijú. Umožnite im
prejaviť vlastné nápady a kreativitu vo
svojom kútiku, izbe, byte, dome či záhrade.
Vytvárajte také prostredie, ktoré ich
podporuje a neohrozuje. U najmenších detí
to okrem iného znamená odstrániť z ich
dosahu nebezpečné predmety.
51. Zaujímajte sa o to, čo zaujíma vaše
dieťa.
52. Dohodnite si s dieťaťom čas, kedy sa
budete venovať len jemu. Čas spoločne
strávený zmysluplnou činnosťou a v dobrej
nálade sa nedá ničím nahradiť.
53. Postupy, ktoré vedú k rozvoji sebaúcty
dieťaťa, sú založené na prejavoch dôvery
voči nemu. Rodič by mal byť presvedčený,
že dieťa je vo svojej podstate rozumným,
zodpovedným a hodnotným človekom už
teraz, nie niekedy v ďalekej budúcnosti.
54. Sebaúcta rodiča a dieťaťa sú vzájomne
prepojené. Nemožno budovať sebaúctu u
druhého, pokiaľ ju my sami nemáme voči
sebe a nepovažujeme sa v hĺbke duše za
hodnotné bytosti.
55. Dieťa s dobrou sebaúctou je schopné
obhájiť svoje práva, ale tiež je schopné ctiť
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práva druhých a dodržiavať zásady
nenásilnej komunikácie.
56. Zariaďte veci tak, aby dieťa skôr
„mohlo“ než „nesmelo“. Základnou
stratégiou je premýšľať, ako umožniť deťom
zaujímavú činnosť, ktorá by bola pre nich
bezpečná a pre dospelých zároveň
prijateľná.
57. Nacvičujte s deťmi zručnosti, zaisťujúce
ich bezpečnosť. Učte ich používať nôž,
púšťať teplú vodu tak, aby sa neobarili,
chodiť po schodoch... Dôležité je
poskytnutie informácie s nasledovnou
ukážkou a podpory prítomného dospelého.
Nepreceňujte však význam vysvetľovania.
Praktický nácvik je dôležitejší.
58. Čas, ktorý deti potrebujú na vytváranie
novej zručnosti alebo návyku, je
individuálny. Každému dieťaťu treba nechať
dostatočný čas.
59. K upevňovaniu nového návyku
používajte najmä pozitívnu spätnú väzbu,
povzbudenie a ocenenie.
60. Dôležité je, aby rodič bol pri vytváraní
dobrého návyku vzorom. Vety (Prosím ťa,
daj si papuče! Treba si umyť zuby!) sú síce v
súlade s princípmi nenásilnej komunikácie,
avšak celkom inak vyznejú od rodiča, ktorý
zásadne doma papuče nenosí a zuby si
umýva len sporadicky.
61. Menej pravidiel dôsledne a nenásilne
presadzovaných má oveľa väčšiu účinnosť
ako
veľa
pravidiel
presadzovaných
nedôsledne.
62. Urobte si zoznam prijateľných a
neprijateľných spôsobov komunikácie spolu
s deťmi.
63. Testujte to, čo hovoríte svojim deťom, z
dvoch hľadísk: Po prvé, či by ste to rovnako
povedali aj dospelému, a po druhé, či by to
bolo príjemné vám samotným.
64.
Nešetrite
humorom,
uľahčuje
komunikáciu a uvoľňuje prípadné napätie.
Samozrejme, treba odlišovať dobrosrdečný

humor od škodoradosti a irónie. Zásadne
nikdy nevtipkujte o slabostiach a
nedostatkoch alebo zlyhaní a nezdaroch
dieťaťa.
65. Ak vám dieťa niečo rozpráva, naplno ho
počúvajte. Nepredstierajte záujem, ak nie je
ozajstný. Pokiaľ sa pristihnete, že
nepočúvate, radšej prerušte rozhovor a
úprimne priznajte dieťaťu, že práve nie ste
schopní ho naplno vnímať a vysvetlite mu
dôvod.
66. Čím lepšie budete načúvať svojim
deťom, tým lepšie budú ony počúvať vás.
67. Vypočujte si, ako sa druhý človek cíti a
čo potrebuje. Zrazu zistíte, že podstata
našich radostí a trápení je vlastne rovnaká.
68. Sú situácie, kedy je nutné použitie sily,
nie však za účelom trestania, ale ochrany.
Pokiaľ vidíte, že dieťa v záchvate hnevu
kope do človeka alebo ničí veci, zabráňte
mu v tom silou. Pri používaní inak nenásilnej
komunikácie býva takáto situácia celkom
výnimočná. Po nej by mal nasledovať
rozhovor o priestupku, o nezvládnutých
emóciách, vyjadrenie očakávania a nechanie
priestoru na aktívnu účasť dieťaťa pri
náprave.
69.
Je
rozdiel
medzi
ozajstnou,
nefalšovanou prosbou a príkazom. Nielen v
tóne hlasu, ale aj v dôsledkoch. Ak našu
prosbu dieťa splní, budeme samozrejme
radi, ak nie, nemali by sme ho za to
obviňovať a trestať. Pokiaľ sa následne rodič
dieťaťu vyhráža alebo ho trestá, nešlo v
skutočnosti o prosbu, ale o príkaz.
70. Ak o niečo prosíte, je dobré vysvetliť
dieťaťu dôvod.
71. Rozlišujte medzi dávaním zo srdca a
dávaním z pocitu viny.
72. Čo dávate druhým, to sa vám vracia.
Vzťahy s deťmi sú zrkadlom toho, ako ste vy,
rodičia schopní vychovávať. Na nápravu
nikdy nie je neskoro. Majte preto so sebou
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aj s deťmi trpezlivosť. Výchova je dlhodobý
proces.
73. Aj malá zmena môže priniesť veľký
výsledok.
74. Majte na pamäti, že telesné ťažkosti
dieťaťa môžu byť aj psychického pôvodu.
Neraz bývajú „krikom duše“, výstražným
znamením, ktoré rodičom signalizuje, že je
nutná náprava. Pokiaľ býva dieťa často
chorľavé, treba preskúmať, či je rodinná
klíma pre neho vyhovujúca, a ak nie,
namiesto nekonečného a zbytočného
chodenia po lekároch treba zabezpečiť
nápravu vo vzťahoch.
75. Úprimnosť a život v pravde je
nevyhnutným predpokladom zdravých
rodinných vzťahov.
76. Ak sa vám správanie ostatných členov
rodiny nepáči, vyjadrujte jasne svoje
očakávania. Zároveň si stanovte hranice, za
ktorými už končí vaša tolerancia a začína
vyvodzovanie dôsledkov. Neútočná forma
oznámenia dáva druhým šancu správanie
skorigovať. Ak sa tak nestane, zmenu musíte
urobiť vy sami.
77. Používanie nenásilnej, nehodnotiacej
komunikácie nám všetkým dovoľuje vidieť
vzťahy v novom svetle.
78. Ak chcete byť vo výchove úspešní,
musíte kombinovať vlastnú tvorivosť s
intuíciou. Neznamená to, že by vám
odborná literatúra bola zbytočná, iba
nezabudnite, že pravdivý zdroj poznania je
vždy vo vás.
79. Ak vám niekto radí, čo máte robiť,
pozrite sa na to, ako sám žije. Ani vy
nedávajte deťom žiadne rady, ak podľa nich
nežijete.
80. Na záver 6 pravidiel „P“ užitočných pre
každého vychovávateľa: PRIPRAVTE SA –
PREDVÍDAJTE – PLÁNUJTE – PRECVIČUJTE –
POVZBUDZUJTE – POĎAKUJTE (deťom za to,
že ich máte a sebe za svoju trpezlivosť).

Zhrnutie
Táto kapitola sa sústreďuje na hodnotiaci
a nehodnotiaci spôsob komunikácie. Sú tu
spomenuté najdôležitejšie faktory (ako je
rešpekt, úcta a láska), ktoré by mali byť
obojstranne prítomné vo vzťahu medzi
rodičom a dieťaťom a ideálne v každom
medziľudskom vzťahu. Načrtnuté sú prvky v
komunikácii s dieťaťom, ktoré výchovu
uľahčujú a ktoré ju sťažujú. Na záver
ponúkame čitateľom súhrn princípov
nehodnotiacej
komunikácie,
ktorých
osvojenie považujeme za vysoko efektívne.
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6 ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ, ZDRAVOTNÉ A PREVENTÍVNE POŽIADAVKY
NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA
HYGIENA, DEZINFEKCIA, ZDRAVIE, CHOROBA A PREVENCIA
Jana Koláčková
Veľkú časť dennej práce v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov tvorí
osvojovanie si samoobslužných praktických
a hygienických návykov a ich upevňovanie.
Dieťa raného veku sa pri nástupe do
zariadenia starostlivosti o deti do troch
rokov dostáva v kolektíve do kontaktu
okrem svojej pôvodnej rodiny, tiež s
viacerými deťmi a s novým prostredím, kde
sa vyskytujú aj nové mikroorganizmy. Deti
raného veku ešte nemajú dostatočne
vybudované hygienické návyky, často si
prikladajú k ústam hračky, nemajú problém
ochutnávať čo jedol druhý, zabúdajú na
umývanie rúk. Dieťa sa dostáva do kontaktu
s rovesníkmi, ktorí sú zdrojom, rôznych pre
neho
nových
a
neznámych
mikroorganizmov. Pôvodcovia respiračných
ochorení a katarov horných dýchacích ciest
sa prenášajú dotykom i vzduchom a ľahko
sa
šíria
vo
všetkých
kolektívoch,
predovšetkým v detských.
Veľkou chybou rodičov býva, že ich dieťa,
u ktorého sa prejavia prvé symptómy
ochorenia (bolesti hlavy, škriabanie v hrdle,
sekrét z nosa, pokašliavanie, pobolievanie
bruška), často privádzajú do detského
kolektívu, čím zvyšujú možnosť prenosu
infekcie iných detí. A tiež na záver
prekonávaného ochorenia prinášajú do
kolektívu dieťa, ktoré ešte nie je doliečené.
Rodič je zodpovedný za to, aby dieťa s
príznakmi ochorenia alebo dieťa ešte
nedoliečené kolektív nenavštevovalo.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí v
zariadení pre deti do troch rokov
zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od
ich prevzatia, až po ich odovzdanie

zákonnému
zástupcovi
alebo
ním
splnomocnenej osobe. Je dôležité, aby mali
základné vedomosti o príznakoch, prvej
pomoci a liečbe jednotlivých chorôb
detského veku, základné vedomosti o
zásadách bezpečnosti a prevencii úrazov a o
poskytovaní prvej pomoci.
Prevádzkové, dispozičné a hygienické
požiadavky na starostlivosť o dieťa v
zariadení starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa
Zariadenia ranej edukácie detí musia
spĺňať aj požiadavky na priestorové
usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie,
prevádzku, režim dňa, režim stravovania a
pitný režim a na náležitosti prevádzkového
poriadku analogicky dnes už k existujúcim
požiadavkám na zariadenia pre deti a
mládež podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o
ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia. Ide o detailné kritériá, ktoré sú
obsahom
vyhlášky
Ministerstva
zdravotníctva č. 527/2007 Z. z. o
podrobnostiach
o
požiadavkách
na
zariadenia pre deti a mládež. Od 1. 1. 2017
zariadenia pre ranú edukáciu (jasle) musia
spĺňať rovnaké požiadavky ako materské
školy.
Celé zariadenie musí byť riešené ako
bezbariérové. Členenie objektu, priestorové
usporiadanie, funkčné členenie interiéru aj
nové
materiálové
vybavenie
je
prispôsobené normám daným Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva a musí
vyhovovať
charakteru
poskytovaných
služieb, veku dieťaťa a pod. Priestorové
usporiadanie a funkčné členenie objektu a
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materiálne vybavenie musia zodpovedať
charakteru poskytovania služieb pri opatere
detí v zmysle zákonov č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní, č. 355/2007 Z. z. o
ochrane a podpore a rozvoji verejného
zdravia, vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o
podrobnostiach
a
požiadavkách
na
zariadenie pre deti a mládež, vyhlášky MZ
SR č. 210/2016.
V celom areáli musí platiť zákaz fajčenia.
Opatrovateľky zodpovedajú za zdravotnú
starostlivosť, správny fyzický a duševný
vývin detí a podieľajú sa na všetkých
denných
aktivitách
súvisiacich
s
opatrovaním detí. Podporujú zdravie,
ochranu zdravia, bezpečnosť a prevenciu
detí v zariadení.
Preberanie detí ráno
Ranný filter
Každé ráno rodičia zverujú svoje dieťa do
starostlivosti opatrovateliek. Opatrovateľka
zodpovedá za dieťa od okamžiku jeho
prevzatia od rodičov. Vzhľadom na to, že v
detskom kolektíve sa rôzne detské choroby
šíria veľmi rýchlo, je nevyhnutná spolupráca
rodičov pri rannom filtri. Aby sa bezpečne
rozpoznalo, či je dieťa zdravé a môže ísť do
detského kolektívu, treba od rodičov získať
nasledovné informácie:
• ako dieťa spalo počas noci,
• výskyt teploty,
• či sa nesťažovalo na bolesti (hrdla,
uška, zúbkov, bruška a i.),
• akú malo dieťa stolicu večer/ráno
(normálnu, riedku, vodnatú),
• výskyt vyrážok, opuch, poranenia,
úrazy,
• možný výskyt zápalu očných
spojiviek počas noci.
Opatrovateľky vedú zošit ranného filtra, v
ktorom podrobne popisujú všetky odchýlky
od bežného správania a zdravotného stavu

dieťaťa. Zatajenie odchýlok od normálneho
stavu dieťaťa môžu uškodiť nielen jeho
zdraviu, ale môžu ohroziť aj zdravie
ostatných detí. Spoločným cieľom by sa
malo dosiahnuť, aby všetky deti v zariadení
boli zdravé a správne sa vyvíjali. Zdravé
dieťa chráni predovšetkým deti. Tie zdravé,
ale aj tie choré [3]. S príchodom dieťaťa do
kolektívu začína obdobie chorôb. To si
vyžaduje dôslednosť opatrovateľov a
zodpovednosť rodičov. Dosiahneme to iba
dobrou spoluprácou s rodičmi a vzájomným
porozumením.
Neprevzatie dieťaťa pedagógom
Pedagogický zamestnanci môžu v zmysle
ochrany zdravia ostatných detí a
zamestnancov MŠ odmietnuť prevziať dieťa,
ktorého zdravotný stav nie je spôsobilý na
pobyt v kolektíve. Najčastejšími dôvodmi
takéhoto odmietnutia sú kašeľ dieťaťa,
výtok z nosa, zápaly očí, výsypové
ochorenia, vši a pod. Pokiaľ rodič trvá na
tom, že jeho dieťa je zdravé, je povinný
predložiť aktuálne potvrdenie od pediatra
nie staršie ako jeden deň.
V prípade úrazu je opatrovateľka povinná
ihneď informovať rodiča a dohodnúť s ním
spôsob ošetrenia dieťaťa. Ak treba,
prítomná učiteľka zabezpečí pre dieťa rýchlu
lekársku pomoc, prípadne po dohovore s
rodičom
spôsob
ošetrenie
dieťaťa.
Pedagogický zamestnanec o skutočnosti
vykoná záznam.
V prípade výskytu infekčných ochorení
alebo vší sú rodič i pedagóg povinní sa
vzájomne informovať. Pokiaľ bude daná
skutočnosť zistená v zariadení v priebehu
dňa, pedagóg ihneď informuje o tejto
skutočnosti rodiča, ktorý je povinný si dieťa
bezodkladne prevziať zo zariadenia.
Pedagóg zároveň informuje riaditeľku o
danom zistení. Dezinfekciu vykonávajú po
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pokyne riaditeľky poverení prevádzkoví
pracovníci.
Pedagóg je povinný vykonať ranný filter
ráno pri preberaní detí. Pokiaľ zistí, že dieťa
prejavuje príznaky nejakého akútneho
ochorenia alebo na jeho hlave sú vši, má
právo neprevziať dieťa do zariadenia.
Preberanie detí medzi pedagógmi
Preberanie a odovzdávanie detí prebieha
osobným kontaktom počas pobytu dieťaťa v
zariadení a úplne zaň zodpovedá pedagóg,
ktorému nie je povolené nechávať deti bez
dozoru. V prípade, že pedagóg potrebuje
opustiť priestor triedy, je povinný dať deti
do pokojnej činnosti a požiadať iného
zamestnanca o dozor, a to len na
nevyhnutne potrebný čas. Odovzdávanie
detí medzi pedagógmi pri striedaní služieb
je zaznamenané písomne v zošite
preberania a odovzdávania detí. V tomto
zošite sú uvedené aj mená všetkých detí,
adresy bydliska, telefonických kontaktov na
rodičov a splnomocnenia. Prílohu tvorí
jedna z kópií preukazu poistenca, aby aj
pedagóg mal nevyhnutné informácie o
dieťati.
Opatrenia na predchádzanie vzniku a
šírenia prenosných ochorení
Do zariadenia nemožno prijať dieťa, ktoré
prejavuje známky ochorenia. Ak sa u dieťaťa
choroba prejaví počas pobytu v zariadení,
ihneď je kontaktovaný jeho zákonný
zástupca, ktorý sa musí do zariadenia
dostaviť čo najskôr. Do doby jeho príchodu
je dieťa umiestnené v izolačnej miestnosti
pod dohľadom opatrovateľky, prípadne
iného prevádzkového zamestnanca.
Ďalšími opatreniami sú pravidelné
dopĺňanie toaletných potrieb, mydla a
dezinfekčných prostriedkov na ruky. Každé
dieťa má svoj osobný balíček s toaletnými
potrebami. V prípade zvýšeného výskytu
počtu
respiračných
ochorení
alebo

infekčných chorôb sa táto okolnosť ohlasuje
Regionálnemu
úradu
verejného
zdravotníctva.
Povinnosťou zamestnancov zariadenia je
dodržiavať osobnú hygienu, hlásiť zmenu
svojho zdravotného stavu a v prípade
potreby vyhľadať lekára. Do zariadenia sa
prijíma len dieťa zdravotne spôsobilé na
pobyt v kolektíve, ktoré neprejavuje
príznaky prenosného ochorenia a nemá
nariadené
karanténne
opatrenia.
Podmienkou na prijatie dieťaťa do
zariadenia je odporúčanie pediatra, ktoré
nesmie byť staršie ako jeden deň. Ranný
filter u detí vykonáva opatrovateľka každé
ráno, pričom preverí zdravotný stav
každého dieťaťa vlastným pozorovaním a
spoluprácou s rodičmi.
Opatrenia na podporu a rozvoj zdravia
Zákonný zástupca môže do budovy vstúpiť
len do časti „filter“. Z bezpečnostných a
zdravotných dôvodov nevstupuje na
jednotlivé oddelenia a do iných častí
zariadenia. Výnimkou je len prvý vstup
zákonného zástupcu počas adaptácie svojho
dieťaťa, keď je umožnená obhliadka
oddelenia. Prísne je zakázaný vstup do
budovy cudzím osobám bez sprievodu
zamestnanca zariadenia.
Pravidelný ranný filter zahŕňa kontrolu
zdravotného stavu dieťaťa a každodennú
evidenciu do denníka. Ak sa u dieťaťa
prejavia akútne príznaky ochorenia, je
zabezpečená izolácia dieťaťa pod dohľadom
opatrovateľky.
Parazitné ochorenie (napr. zavšivavenie)
opatrovateľka oznámi rodičom, navrhne
návštevu lekára, prípadne prostriedky proti
všiam, ktoré sú dostupné v lekárni. Zároveň
oboznámi všetkých rodičov a zamestnancov
o výskyte vší a požiada, aby si preventívne
umyli vlasy (prípravkami Diffusil, Parasidose,
Capisan). V zariadení sa vykoná kontrola
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detí. Posteľná bielizeň a uteráky sa pošlú do
práčovne, kde sa vyvaria.
Protiepidemiologické
opatrenia
sú
nariadené príslušným regionálnym úradom
verejného zdravotníctva a pri výskyte
infekčného ochorenia sa vykonávajú v
plnom rozsahu. Zodpovedný za ich plnenie
je vedúci zariadenia.
Úrazy a drobné poranenia sa ošetrujú
vybavením lekárničky, ktorá je dostupná na
každom oddelení, pravidelne sa kontroluje a
dopĺňa. Pri závažnejších poraneniach sa
kontaktuje rýchla zdravotnícka pomoc (RZP)
a zákonný zástupca poraneného dieťaťa.
Ak dieťa utrpí úraz, ktorý netreba ošetriť
lekárom, ošetrí ho opatrovateľka obvyklým
spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia
zaeviduje v zošite úrazov. Tento záznam dá
rodičovi na podpis. Ak dieťa utrpí úraz, ktorý
si
vyžaduje
ošetrenie
lekárom,
opatrovateľka sa ihneď skontaktuje s
rodičom dieťaťa, s ktorým sa dohodne na
ďalšom
postupe.
Ak
je
rodič
nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske
ošetrenie. Po návrate z ošetrenia
zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa
pokúsi o telefonický kontakt s rodičom.
Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu
o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.
Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
detí pri aktivitách – organizácia
jednotlivých činností
Hygiena a hygienické návyky detí
Hygienické zariadenie musí byť vybavené
detskými umývadlami, vešiačikmi na detské
uteráky, prebaľovacím stolom a nočníkmi.
Sprchovací kút by mal byť tiež súčasťou
hygienického zariadenia. Opatrovateľky
majú vlastné sociálne zariadenie s
umývadlom.
Zariadenie musí byť vybavené nábytkom,
pomôckami a hračkami, ktoré zodpovedajú
hygienickým predpisom (veľkosť, materiál,

musia byť ľahko umývateľné, adekvátne
veku dieťaťa). Skrinky, nábytok musia byť
zostavené a zabezpečené tak, aby ich dieťa
nemohlo prevrátiť a spôsobiť tak sebe i
druhým zranenie. Podlaha musí byť denne
udržiavaná v čistote. Za dodržiavanie
hygienických predpisov, čistotu, dezinfekciu
a údržbu priestorov zariadenia pre deti
zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci.
Deti majú vlastné plienky uložené v
hygienických miestnostiach na poličkách,
ktoré sú označené menom dieťaťa. Ide o
jednorazové plienky a deti sa prebaľujú
podľa
potreby.
Za
prebaľovanie
zodpovedajú opatrovateľky na oddelení.
Použité plienky sa likvidujú v odpadových
vreckách s dvojitým obalom ihneď po
prebalení, pričom sa používajú ochranné
rukavice. Použité plienky sa vyhadzujú do
nádoby na odpad, ktorá je na to špeciálne
určená a nachádza sa v areáli dvora.
Obsah nočníkov sa vylieva do WC, potom
sa nočníky umývajú v sprchovacom kúte a
následne dezinfikujú. Sprchovací kút sa po
umytí nočníkov dôkladne umyje a
každodenne sa po ukončení prevádzky
zariadenia dezinfikuje.
Deti používajú na udržiavanie hygieny
nosa jednorazové hygienické vreckovky.
Čistota je zásadou, čím mladšie je dieťa,
tým úzkostlivejšia snaha by mala byť pri jej
dodržiavaní v prostredí, kde sa dieťa
pohybuje, pri predmetoch, s ktorými je v
kontakte, a tiež pri strave, ktorú dostáva [4].
Organizácia v umyvárni
Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad
osobnej čistoty individuálne, podľa potreby.
Osobná hygiena sa uskutočňuje pravidelne
pred jedlom, po použití toalety, po pobyte
vonku a po odpočinku. Deti sú vedené aj k
pravidelnému spôsobu otužovania vodou a
vzduchom. Ak treba, opatrovateľka pomáha
s kladaním dieťatka na nočník a vedie ho k
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postupnému odúčaniu od plienok. Deti idú
do kúpeľne vždy v sprievode opatrovateľky,
ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Vedie
ich k samostatnosti pri osvojovaní
hygienických návykov. Ak je v umyvárni
vlhká zem, najskôr zabezpečí jej vysušenie a
až potom tam vpúšťa deti. Sprchovací kút sa
využíva aj v prípade potreby umytia dieťaťa.
Za dodržiavanie hygienických noriem,
čistotu v daných priestoroch a výmenu
uterákov zodpovedá poverený prevádzkový
zamestnanec. Pedagóg zodpovedá za
estetickú úpravu priestorov.

Za vedenie detí k osvojovaniu základných
hygienických návykov a návykov kultúrneho
stolovania zodpovedajú opatrovateľky.
Pozornosť venujú stolovaniu, pričom vždy
dôsledne dbajú na správne a esteticky
prestretý stôl, správne servírovanie,
pestrosť stravy a pitný režim detí počas
celého dňa. Uplatňujú individuálny prístup a
maximálne podporujú samostatnosť aj pri
jedení, nenútia deti jesť, len ich motivujú.
Jedálny lístok sa pripravuje týždeň vopred
a je k dispozícii vo vstupnej chodbe na
nástenke.

Spánok a odpočinok
Počas odpočinku v spálni opatrovateľky
dozerajú na deti, dbajú na správne
rozloženie ležadiel, na čistotu posteľnej a
osobnej bielizne detí. Zabezpečia pravidelné
vetranie spálne pred spánkom aj počas
spánku. Postupne, ako sa deti budia, ich
opatrovateľky pripravujú na ďalší program.
Posteľná bielizeň je vymieňaná raz za štyri
týždne podľa hygienických noriem, prípadne
podľa potreby.

Pitný režim
Dbáme na pitný režim detí. V jedálni je
nachystaný krčah s pitnou vodou, čajom
alebo ovocnou šťavou, ktorú opatrovateľky
nalievajú deťom aj na požiadanie. Pitný
režim je zabezpečovaný v priestoroch
triedy, ale aj počas pobytu vonku v závislosti
od počasia v termonádobách. Za podávanie
nápojov a dodržiavanie pitného režimu a
prípravu i čistotu pohárov zodpovedá
poverený prevádzkový pracovník. Na
dodržiavanie pitného režimu dohliadajú
pedagógovia.
Pobyt vonku
Pri pobyte vonku za bezpečnosť detí a
primerané oblečenie zodpovedá pedagóg. V
rámci denného poriadku je vyčlenený
dostatočný čas na pobyt detí vonku. Za jeho
dodržiavanie sú zodpovedné opatrovateľky,
ktoré zodpovedajú aj za bezpečnosť detí.
Pobyt vonku sa uskutočňuje v každom
ročnom období. Opatrovateľka zabezpečí,
aby boli detičky oblečené podľa potreby a
primerane počasiu. Využíva sa vlastný dvor
zariadenia, ale aj verejné priestranstvá
alebo mestský park. Tiež sa organizujú rôzne
výlety, exkurzie, návštevy kultúrnych
podujatí mimo zariadenia. Za bezpečnosť
detí mimo zariadenia zodpovedajú tiež

Organizácia v jedálni
Pedagóg zodpovedá za bezpečnosť detí,
vedie ich k samostatnosti pri stolovaní,
uplatňuje individuálny prístup. Pedagóg
nesmie dieťa nútiť jesť. Rodičom nie je
dovolené donášať vlastnú stravu. Výnimkou
je jedine dieťa, ktoré má stanovenú
špeciálnu diétu a nemožno mu podávať
stravu ako ostatným deťom. Za čistotu
stolov, obrusov a priestorov zodpovedajú
prevádzkoví zamestnanci.
Stravovanie detí a stolovanie
Stravovanie je organizované tak, aby v
plnej miere poskytovalo deťom zdravé,
hygienicky a zdravotne vyhovujúce jedlo, v
ktorom sú zastúpené všetky potrebné
biologicky a energeticky hodnotné zložky.
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opatrovateľky a v prípade potreby aj v
sprievode prevádzkových zamestnancov.
Pohybové činnosti
Okrem pobytu vonku sa využívajú aj
telovýchovné aktivity medzi jednotlivými
činnosťami a každý deň sú realizované
pohybové a relaxačné cvičenia vo
vyvetranej herni, ktoré napomáhajú deťom
utvárať návyk na pravidelné cvičenie a
radosť z pohybu. Za bezpečnosť pri týchto
aktivitách zodpovedajú opatrovateľky.
Výchovno-vzdelávacia činnosť
V týchto činnostiach sa vzhľadom na
optimálny biorytmus a zdravú životosprávu
malých detí uspokojujú rozmanité potreby a
záujmy
a za celkovú bezpečnosť
zodpovedajú pedagogickí zamestnanci.
Organizácia počas krúžkovej činnosti
Rodič prihlasuje dieťa na krúžok a svojím
podpisom potvrdzuje vedomosť o tom, že
počas
krúžkovej
činnosti
preberá
zodpovednosť za bezpečnosť jeho dieťaťa
lektor. Deti preberá a odovzdáva
pedagógovi osobne. Tak isto lektor daného
krúžku podpisom potvrdí preberanie
zodpovednosti za bezpečnosť detí.
Opatrenia pri výskyte pedikulózy – vší u detí
Prenos ochorenia
Voš parazituje len na človeku, a preto je
zdrojom nákazy zavšivený človek. Vši sa šíria
priamym kontaktom v kolektíve a pri hre.
Šíria sa aj prostredníctvom rôznych
predmetov (hrebeň, kefa, čiapka, osobná
alebo posteľná bielizeň). Ak sa dostanú vši
na golier odevu, môžu preliezať aj na šaty
druhých osôb, napr. aj v spoločných
skrinkách.
Diagnostika pedikulózy
Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, pri
ktorej
hľadáme
vši
a
hnidy.

Charakteristickým miestom nálezu hníd je
najmä časť hlavy za ušami a zátylku.
Jediným spoľahlivým dôkazom trvajúcej
zavšivenosti je nález živých lezúcich vší.
Všeobecným predpokladom boja proti
zavšiveniu je osobná čistota a častá výmena
osobnej a posteľnej bielizne. V prípade
výskytu je nutný včasný začiatok
dezinsekčnej akcie (zneškodnenie lezúcich
vší a hníd účinnými dezinsekčnými
prostriedkami).
Hlásenie pedikulózy
Rodič, ktorý zistí zavšivavenie dieťaťa,
ohlási túto skutočnosť opatrovateľke a
vedúcemu zamestnancovi zariadenia, ktorý
hromadný
výskyt hlási na odbor
epidemiológie RÚVZ.
Preventívne opatrenia pedikulózy
• Dôkladne vykonávať ranný filter v
kolektíve zariadenia (prehliadka
vlasov).
• Venovať
zvýšenú
pozornosť
pokrývkam hlavy, hrebeňom, kefám
na vlasy, bielizni (posteľnej bielizni,
uterákom) a ďalším predmetom, s
ktorými prichádza hlava do styku.
• Používať vlastné predmety osobnej
hygieny (uterák, hrebeň) a zabrániť
ich
vzájomnému
požičiavaniu
(čiapky, šatky, prípadne iné
pokrývky hlavy).
• Pri
akomkoľvek
podozrení
opatrovateľky z možného výskytu
vší (dieťa sa škrabe, je nepokojné,
nesústredené)
oznámiť
túto
skutočnosť vedeniu zariadenia a
rodičovi (zákonnému zástupcovi )
dieťaťa, ktorý si dieťa osobne
prevezme a bude poučený o ďalšom
nutnom
postupe
spoločných
opatrení.
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Opatrenia pri výskyte pedikulózy
• Pri výskyte vší treba okamžité
informovať rodiča a vedúceho
zariadenia a ošetriť hlavu v
domácnosti.
• So príchodu rodiča izolovať dieťa od
kolektívu.
• Dohliadnuť, aby vrchný odev
(hlavne čiapky, šály ), osobná a
posteľná bielizeň, hrebene a ďalšie
predmety, s ktorými prišla hlava
dieťaťa podozrivého zo zavšivavenia
do styku, neboli spoločne uložené (v
šatni, na vešiakoch apod.) s odevmi
a predmetmi ostatných detí, príp.
aby ich iné deti nepoužívali.
• Odporučiť
rodičovi
navštíviť
príslušného obvodného pediatra za
účelom
potvrdenia
diagnózy
zavšivavenia a podľa jeho pokynov
zabezpečiť odvšivavenie dieťaťa.
• Zároveň požiadať rodiča vyvariť
príp. vyprať vo vysokých teplotách
posteľnú a osobnú bielizeň dieťaťa,
dôkladne ju vysušiť a vyžehliť.
• Vykonať odvšivenie u všetkých
postihnutých osôb naraz, aby sa
zabránilo ich ďalšiemu šíreniu.
• Skontrolovať
vankúše
na
postieľkach po spánku detí.
• Informovať všetkých rodičov o
výskyte vší a o vykonaných
preventívnych opatreniach s cieľom
zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto
ochorenia v súlade so schváleným
prevádzkovým
poriadkom
a
regionálnym úradom verejného
zdravotníctva.
• Požiadať rodičov o súčinnosť, tzn.
aby taktiež priebežne kontrolovali
vlasy svojich detí.
• Následne vykonať preventívne
opatrenia, a to priebežným

sledovaním
charakteristických
prejavov možného výskytu vší u
ďalších detí a v rámci ranného filtra
deťom vhodným spôsobom prezrieť
aj vlasovú časť hlavy.
Zásady odvšivenia
Lezúce vši a hnidy možno zneškodniť
pomocou
účinných
dezinsekčných
prostriedkov podľa návodu. Pre úspešnosť
treba liečbu po 7 –10 dňoch zopakovať, aby
sa zlikvidovali prežívajúce hnidy a z nich
vyliahnuté larvy. Osobnú a posteľnú bielizeň
je nutné vyvariť, resp. vyprať vo vysokých
teplotách, dôkladne vysušiť a vyžehliť.
Predmety prichádzajúce do priameho styku
s vlasmi (hrebene, kefy) treba ošetriť
prípravkami na lezúci hmyz, prípadne
namočiť do roztoku s obsahom chlóru.
Opatrenia, ktoré treba vykonať pri výskyte
pedikulózy
Zásadné je zabezpečenie vysokej úrovne
osobnej hygieny. Prevádzkoví zamestnanci
vydezinfikujú osobné vecí detí /hrebene,
skrinky a prezlečú posteľnú bielizeň/. Dieťa,
u ktorého bol výskyt vši detskej, môže byť
prijaté do zariadenia len v prípade, ak je
hlava dieťaťa čistá – bez nálezu hníd
/vajíčok/ a vší. Potvrdenie od lekára treba
priniesť iba v sporných prípadoch, ak
pedagóg po prehliadke hlavy skonštatuje, že
dieťa nie je odvšivavené a rodič tvrdí opak.
Ochrana pred sociálno-patologickými javmi
V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú
učitelia povinní zabezpečiť aktívnu ochranu
detí pred sociálno-patologickými javmi,
monitorovať zmeny v správaní detí a v
prípade dôvodného podozrenia z fyzického
alebo psychického týrania či ohrozovania
mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť
problém v spolupráci s vedením zariadenia,
prípadne s pedagogicko-psychologickou
poradňou, kontaktovať príslušný odbor
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sociálnych vecí, pediatra a
oddelenie policajného zboru.

príslušné

Ochorenia v detskom veku – príznaky a
liečba
Pedagogickí zamestnanci nesmú deťom
podávať žiadne lieky! Podávanie liekov na
dlhodobé užívanie môže realizovať iba rodič
vždy v dohodnutom čase. Ak rodič trvá na
podaní lieku opatrovateľkou, môže to urobiť
iba písomne. Zodpovednosť za prípadné
dôsledky nesie rodič dieťaťa.
Zvýšená telesná teplota a horúčka
Zvýšenie telesnej teploty u detí je jedným
z najčastejších príznakov ochorenia.
Normálna telesná teplota u detí je medzi 36
– 37 °C (meraná v podpazuší). Je výsledkom
rovnovážneho stavu medzi tvorbou a
výdavkom tepla a riadi ju reflexne
termoregulačné centrum v mozgu. Zvýšená
teplota je medzi 37 – 38 °C. O horúčke
hovoríme vtedy, ak teplota vystúpi nad 38
°C. Podľa výšky teploty hovoríme o horúčke
ľahkej (pri teplote do 38 °C ), strednej (do
39,5 °C ), vysokej (nad 39,5 °C ) a nad 41 °C
o hyperpyrexii. Telesnú teplotu meriame
väčším deťom lekárskym teplomerom v
podpazuší tak, aby na jeho tenký koniec
priliehali zo všetkých strán časti tela, teda
nie časti odevu. Teplomer nechytáme v
takej polohe päť až desať minút. Malým
deťom je spoľahlivejšie a ľahšie merať
teplotu v konečníku, tzv. rýchlobežkou, na
ktorej sa stupeň teploty ustáli za jednu až
dve minúty. Teplotu však musíme odčítať na
ešte zasunutom teplomeri, pretože teplota
meraná v konečníku je o 5 °C vyššia ako v
podpazuší.
Znižovanie telesnej teploty
Telesnú teplotu môžeme znížiť fyzikálnymi
metódami (sprchou, kúpeľom, zábalom) v
kombinácii s antipyretikami – liekmi
znižujúcimi teplotu. V prípade znižovania

horúčky antipyretikami postupujeme podľa
pokynov na príbalovom letáčiku alebo
pokynov detského lekára. Pre batoľatá a
deti mladšieho veku sú najvhodnejšie
antipyretiká vo forme sirupu alebo tiež vo
forme čapíkov, najmä ak dieťa zvracia.
Nezabúdajme na pitný režim.
Sprievodné znaky zvýšenej teploty bývajú
najčastejšie nechutenstvo, mrzutosť a
celková malátnosť. Teplota je len
príznakom, prostriedkom, ktorým si telo
pomáha v boji proti choroboplodným
činiteľom. Telesná teplota okolo 38 °C je
teplotným optimom pre zložité imunitné
reakcie. Väčšina detí túto teplotu dobre
znáša, preto sa ju nesnažíme znižovať
antipyretikami.
Febrilné kŕče
Pri horúčke sa niekedy môžu vyskytnúť
febrilné kŕče. Telesná teplota býva vtedy
nad 38 °C, kŕče trvajú menej ako pätnásť
minút, niekedy však záchvat pretrváva až do
dvoch hodín. Horúčkové ochorenie nie je
spôsobené
zápalovým
postihnutím
centrálneho nervového systému. Záchvat sa
najčastejšie vyskytne v prvý alebo druhý
deň horúčky, niekedy i vo štvrtý deň. Po
ňom bývajú deti unavené, zaspia, alebo
občas zvracajú. Kŕče sa objavujú pri náhlom
vzostupe teploty.
Príčina febrilných kŕčov doposiaľ nie je
známa. Vyvolávajú ich viaceré vnútorné i
vonkajšie faktory. Náklonnosť ku kŕčom je s
najväčšou pravdepodobnosťou vrodená, na
60 – 70 % sa vyskytuje u súrodencov, resp. u
rodičov týchto detí. Náchylnejšie na kŕče sú
aj deti, ktorých mozog bol nejako
poškodený ešte pred pôrodom, pri ňom
alebo po narodení. Vysoká horúčka vyvoláva
komplex zmien v organizme (zmeny
metabolické, opuch mozgu, stiahnutie ciev)
a mozog reaguje vo forme kŕčov. Tlmíme ich
liekmi a zrážame teplotu. Približne päť
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percent detí, ktoré trpeli opakovane
febrilnými kŕčmi, trpí epilepsiou.
Prvá pomoc pri kŕčoch:
• zabezpečíme ochranu dieťaťa proti
úrazu – položíme ho na mäkkú
podložku a vložíme mu medzi zuby
pružný predmet,
• položením hlavy nabok zamedzíme
nepriechodnosti dýchacích ciest,
• znížime vysokú teplotu,
• zabezpečíme lekárske ošetrenie.
Nádcha – rinitída
Ide o zápalové ochorenie, ktoré sa
prejavuje zdurením sliznice nosa a
prínosových dutín, neskôr spojeným aj so
zvýšenou tvorbou vodnatých hlienov.
Najčastejšie
je
vyvolávaná
vírusmi
(rinovírusy,
vírus
parainfluenzy,
adenovírusy...), ale často sa komplikuje
rozmnožením baktérií (stafylokokové či
streptokokové kmene, kmene hemophilus a
moraxella – najmä u detí pohybujúcich sa v
detských kolektívoch). Jej prenos je veľmi
jednoduchý,
pretože
sa
prenáša
kvapôčkovou infekciou. Nádchu môžeme
rozdeliť na akútnu, ktorá odznie približne do
jedného týždňa, a chronickú – trvá viac ako
4 týždne, prípadne pretrváva i po celý rok.
Zvyčajne je alergického, ale môže byť i
nealergického pôvodu.
Akútna nádcha je infekčného pôvodu a
prichádza pri nej k rýchlemu rozmnoženiu
vírusov alebo baktérií. Príznaky a prejavy
nádchy sú rovnaké u detí aj dospelých.
Prejavuje sa opuchom nosovej sliznice,
sťaženým dýchaním cez nos, vodnatou
sekréciou z nosa, kýchaním. Pri výraznejšom
opuchu sliznice nosa, nosohltana a
prínosových dutín sa môže pridružiť aj tlak,
či dokonca bolesti v ušiach s následným
zhoršením sluchu. Bolesti spôsobuje podtlak
v stredoušnej dutine pre opuch sliznice

sluchovej trubice. Často sa vyskytuje
pobolievanie hlavy najmä v čelovej oblasti i
slzenie očí. Môže byť sprevádzané i
zvýšenými teplotami, najmä u detí, ale treba
dať pozor – dojčatá môžu mať naopak veľmi
nízku teplotu. Ak je imunitný systém
oslabený, môže sa rozvinúť aj bakteriálna
superinfekcia, ktorá sa prejaví sfarbením
vodnatého výtoku z nosa na žltozelenú
farbu.
Chronická nádcha môže byť alergického,
ale i nealergického pôvodu, v jej popredí
vystupujú príznaky (takmer rovnaké ako pri
akútnej nádche) spôsobené opuchom
sliznice. Pri chronickej nádche nebýva
zvýšená teplota, aj bolesti hlavy sa vyskytujú
len zriedkavo, často zatekajú hlieny do
nosohltana, prítomný je kašeľ – niekedy
suchý, dráždivý, inokedy aj s vykašliavaním
hlienov.
Liečba nádchy
U detí spočíva predovšetkým v smrkaní. U
malých detí, ktoré ešte nevedia smrkať, je
veľmi dôležité používať odsávačky. Na type
odsávačky nezáleží. Dôležité je pravidelne
odstraňovať sekrét z nošteka. U malých
detí, ktoré sa nevedia vysmrkať samé, je
veľkým problémom upchatie nošteka pri
nádche, práve vtedy dochádza k
pomnoženiu baktérií, dokonca môže
opuchnúť nosohltanová mandľa a noštek sa
upchá i zozadu. Následne dieťatko nemôže
dobre dýchať, neprijíma v dostatočnom
množstve potravu, je mrzuté a hrozí riziko
rozšírenia nádchy až do zápalu prínosových
dutín alebo stredného ucha.
Angína – zápal mandlí
Infekcie horných dýchacích ciest sú jednou
z najbežnejších príčin návštevy praktického
lekára. Zápaly sú väčšinou vírusového
pôvodu a zvyčajne sa vyskytujú ako súčasť
bežného prechladnutia. Ak je zápal
lokalizovaný na slizniciach hltanu a
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podnebných mandliach, hovoríme o
faryngitíde (zápal hltanu) alebo tonzilitíde
(angíne – zápale mandlí). Hltan sa používa
na dýchanie aj prehĺtanie. Jeho súčasťou sú
tzv. mandle, tvorené lymfatickým tkanivom.
Tkanivo
podnebných,
hltanových
a
jazykových mandlí spolu s tkanivom hltanu
tvorí tzv. Waldeyerov lymfatický systém.
Tkanivo mandlí významne prispieva k
fungovaniu imunitného systému, a to v
súvislosti
so
vstupom
antigénov
(chorobopodných častíc) do dýchacieho
systému. Najväčší význam pre imunitu majú
podnebné mandle. Lekári rozlišujú medzi
tonzilitídiou – zápalom tkaniva mandlí, a
angínou – hnisavým zápalom mandlí, ktorý
vyžaduje antibiotickú liečbu.
Príčiny vzniku zápalu mandlí
V 40 – 90% prípadoch sú príčinou zápalu
mandlí vírusy – rinovírusy, adenovírusy,
chrípka A a B, parainfluenza. K bakteriálnym
spúšťačom
angíny
patrí
najmä
streptococcus pyogenes, ß-hemolytické
streptokoky. Šíri sa kvapôčkovou formou,
teda najmä vzduchom. Inkubačná doba je
pomerne krátka, 1 – 3 dni.
Klinický obraz
Najčastejšie sú prejavy v krku a ústach.
Patrí k nim bolesť, škriabanie v krku,
upchatý nos, hlieny, problémy s prehĺtaním,
bolestivosť pri prehĺtaní. Ak sa dieťaťu
pozriete do úst, pravdepodobne bude mať
zdurený a červený jazyk a tiež aj mandle. Na
nich sa veľmi pravdepodobne objavia malé
bodky – plné hnisu. Môžu byť zväčšené
lymfatické uzliny, môže sa objaviť teplota,
kašeľ a belavý povlak na jazyku. Typická je
tiež zvýšená únava. Niekedy sa objaví
zimnica, bolesť brucha či nevoľnosť.
Niekedy môžu byť postihnuté aj uši.
Liečba angíny
Väčšina vírusových zápalov prebehne ako
ľahké ochorenie a vyžaduje si iba

symptomatickú
liečbu
založenú
na
pokojovom režime. Odporúčajú sa potné
kúry, vitamín C, prípadne tablety na
dezinfekciu ústnej dutiny a hrdla. Dôležitý je
dostatok spánku, zvlhčovanie vzduchu a
príjem dostatku tekutín – 2,5 l/deň. Pri
vysokých teplotách sprchujte dieťa vlažnou
vodou. Je vhodné vylúčiť zo stravy mliečne
bielkoviny, pretože podporujú tvorbu hlienu
a hnisu. Pri streptokokových a iných
bakteriálnych
infekciách
sa
užívajú
antibiotiká. Pri streptokokových infekciách
lekári volia penicilín. Ak sa stav do 3 – 4 dní
nezlepší, prípadne sa bakteriologickým
vyšetrením zistí necitlivosť na penicilín,
treba antibiotikum zmeniť. Antibiotiká by sa
mali podávať 10 – 14 dní. Problémom pri
liečbe môžu byť opakujúce sa zápaly mandlí.
Výber optimálneho postupu liečby musí byť
potom vždy individuálny. Pátra sa po
možnej alergii, trvalom ložisku infekcie,
zníženej imunite organizmu. Pri liečbe je
nevyhnutná spolupráca špecialistov so
všeobecným lekárom pre deti. V prípade
opakovaných angín je vhodná tzv. odložená
liečba, teda nasadenie antibiotík až 2 – 3 dni
po objavení sa prvých príznakov ochorenia.
Znižuje sa tak počet opakovaní ochorenia,
pretože telu je umožnená tzv. antigénna
stimulácia, teda tvorba protilátok. Ak sa
infekcie nedarí likvidovať a často sa
opakujú, je namiesto zvažovať čiastočné
odstránenie
krčných
mandlí,
tzv.
tonzilektómiu.
Vzhľadom
na
ich
imunologickú funkciu sú lekári pri deťoch
opatrnejší rezervovanejší. Isté pravidlo
hovorí, že o tonzilektómii sa uvažuje, ak
dieťa prekoná 7 zápalov mandlí za rok.
Kašeľ u detí
Ide o dôležitý obranný reflex zaisťujúci
priechodnosť dýchacích ciest . Chráni
dýchacie cesty pred aspiráciou a ochraňuje
nahromadený sekrét [1].
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Z lekárskeho hľadiska delíme kašeľ do
dvoch skupín, pričom každá z nich pozná
dva rôzne typy. Záleží na spôsobe, ale aj
dĺžky obdobia, ako dlho trápi táto
nepríjemnosť vaše deti.
Podľa dĺžky obdobia trvania kašeľ delíme
na:
Akútny kašeľ – je sprievodným znakom
ochorení dýchacích ciest. Obvykle netrvá
dlhšie ako dva až tri týždne. Hlavným
znamením je, že postupne ustupuje a ako
odchádza choroba, doznieva aj jeho
intenzita a podráždenie.
Chronický kašeľ – ide o kašeľ, ktorý sa
opakuje pravidelne viackrát do roka. Môže
byť sprievodným signálom astmy, ale aj
iného vážnejšieho ochorenia. Dokopy musí
dieťa trápiť viac ako tri mesiace počas roka.
Často je sprevádzaný tvorbou hlienov a
niekedy nemusí byť spojený s iným
ochorením. Deti teda nemusí trápiť zvýšená
teplota alebo nádcha. Zároveň môže byť aj
jedným z prejavov alergie.
Podľa tvorby hlienu delíme kašeľ na tieto
dva typy:
Suchý /neproduktívny/ kašeľ – obvykle sa
ukazuje na začiatku ochorenia. Dieťa vtedy
kašle (sucho drhne, občas až štekavo) bez
toho, aby vykašliavalo hlien. Jeho kašeľ je
suchý, spôsobený infekciou a nepomáha
dieťaťu uľaviť od choroby.
Vlhký /produktívny/ kašeľ – v tomto prípade
sa počas kašľania uvoľňuje aj hlien, čo je pri
každom zakašlaní aj počuť. Vlhký kašeľ je
pre dieťa zaťažujúci a môže ho bolieť od
hrdla až ku prieduškám. Dýchacie cesty sa
postupne prečisťujú a dieťaťu sa začne
lepšie dýchať. Hlien môže vychádzať von,
ale môže naďalej zostávať v dýchacích
cestách, a tým sťažovať samotnú liečbu.
Vzniknúť môže aj zo stresu.
Okrem základných delení kašľa môžeme
rozoznať aj ďalšie druhy. Tie sa rozlišujú
potom presne podľa samotného ochorenia.

Na to, aby sme dokázali rozoznať jednotlivé
zmeny, potrebujeme viac skúseností a
bystrý sluch. Z laického hľadiska môžeme
bližšie určiť problém podľa toho, že zistíme,
kde dieťa bolí alebo pichá pri kašľaní. Ak sa
tento problém objavuje veľmi často, môže
sa týkať aj alergií alebo astmy. Dieťa si však
týmto spôsobom môže kompenzovať aj
stres. A prostredníctvom suchého a rýchlo
ustupujúceho kašľa takto prekonáva
stresujúce situácie.
Liečba suchého kašľa
Kašeľ nemožno chápať len ako zlý príznak
ochorenia, ktorý je nutné potlačiť. Práve
vďaka nemu možno uvoľniť dýchacie cesty a
uľaviť tak aj od všetkých ťažkostí. Ak má
dieťa suchý kašeľ a nejde o infekčný pôvod,
mali by sme čo najskôr pomôcť k uvoľneniu
hlienu a jeho premene na vlhký. Keď sa ho
dieťa zbaví, ustúpi i samotné ochorenie.
Jednou z prvých rád je vypitie teplého až
horúceho nápoja, ktorý kašeľ uvoľní.
Pripraviť môžeme skorocelový alebo
majoránkový čaj, do ktorého vmiešame
lyžicu medu. Pomôže aj horúce mlieko s
medom a deťmi neobľúbený cibuľový sirup,
ktorý pripravíme vrstvením cibule a medu
alebo cukru. Niekedy pomôže aj
naparovanie. Hruď môžeme natrieť
masťami, ktoré uvoľňujú hlien.
Liečba vlhkého kašľa
V tomto prípade treba podporiť
odstránenie hlienu. Snažíme sa ho
nezastaviť, pretože tým len potlačíme
samotné ochorenie. V prvom rade musí
dieťa veľa piť, aby hlieny vychádzali vonku.
Varíme bylinkové čaje, ktoré uvoľňujú
dýchacie cesty. Môže to byť napríklad slez
alebo lipa. Pomáha aj kaša z citrónovej šťavy
a medu. Vyskúšať možno teplé obklady,
ktoré vyrobíme napríklad z kokosového
alebo olivového oleja, ktorý stačí ohriať a
natrieť na hrudník. Potom priložíme hrubší
uterák a necháme pôsobiť. Niekedy pomáha
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zamiešať lyžicu masla do horúceho mlieka,
no deti to nemajú veľmi radi.
Chronický kašeľ
Keď dieťa kašle, má vysoké teploty a
zapchatý nos, mali by sme zájsť k lekárovi čo
najskôr. Pokiaľ dieťa iba kašle, môžeme sa
pokúsiť vyliečiť ho dostupnými sirupmi proti
kašľu a domácimi prostriedkami. Treba
venovať zvýšenú pozornosť najmä pri
chronickom opakovaní. V takom prípade
môže byť signalizovaná astma, chronický
zápal dýchacích ciest, alergia alebo náznak
vážnejších ochorení ako zápal pľúc,
tuberkulóza
alebo
rakovina.
Lekár
prostredníctvom výterov a potrebných
vyšetrení určí presnú diagnózu. Niekedy
pomôže liečba v kúpeľoch alebo dovolenka
pri mori, keď sa deti natrvalo zbavia
problémov s kašľom.
Zápaly uší
Zápal vonkajšieho ucha
Ochorenie sa nazýva aj „plavecké ucho“.
Ide predovšetkým o infekciu vonkajšieho
zvukovodu ucha. Najčastejším obdobím
výskytu je leto. V uchu sa nachádzajú 2
kanáliky – vonkajší zvukovod a Eustachova
trubica, ktoré sú oddelené jemnou
membránou, bubienkom. Kanáliky sú
pokryté vrstvou kože, ktorá ich chráni pred
vonkajšími „nepriateľmi“ ako sú baktérie.
Príčiny vzniku:
• Baktérie
ako
Pseudomonas
aeruginosa
(je
fyziologickou
súčasťou vonkajšieho zvukovodu),
Staphylococcus
aureus
a
Enterobacter.
• Úraz alebo poranenie vonkajšieho
zvukovodu.
• Mykotické infekcie – aspergillus.
• Pseudomonas aeruginosa a ďalšie
baktérie môžu pretrvávať v

zvukovode aj niekoľko týždňov a
spôsobovať chronickú infekciu.
• Niektoré kožné ochorenia – ekzém,
seborea (nadmerný mazotok),
zápaly kože a alergické reakcie
(napr. na lieky) môžu iritovať
zvukovod,
ktorý
je
potom
náchylnejší na infekcie.
Klinické príznaky:
• Bolesti okolo ucha.
• Svrbenie v uchu.
• Pocit upchatého ucha.
• Pohyby, ktoré vznikajú kontrakciou
svalov okolo ucha sú bolestivé.
• Žltkasto-šedý výtok z postihnutého
ucha.
• Začervenanie okolo ucha.
• Môžu bolieť aj zuby múdrosti na
postihnutej strane.
Ak sa infekcia rozšíri do okolitých kostí, do
mozgu a do stredného ucha, vzniká
komplikovaný zápal vonkajšieho ucha, pre
ktorý sú charakteristické nasledovné
príznaky:
• Horúčka.
• Neurologické príznaky – bolesť
hlavy, slabosť, paralýza polovice
tela, problém udržať rovnováhu.
Diagnostika
• Klinické príznaky, vyšetrenie ucha
otoskopom, vyšetrenie okolia ucha
palpáciou (pohmatom).
• Laboratórne vyšetrenie výteru z
ucha (alebo výtoku z ucha).
• Vyšetrenie krvi, ak sa pacient cíti
veľmi zle, alebo ak trpí aj iným
ochorením (napr. cukrovka, starší
ľudia).
• Rtg – ak je podozrenie na rozšírenie
infekcie do lebečných kostí a do
mozgu.
Rizikové faktory
• Plávanie.

231

VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

•
•

Horúci a vlhký vzduch.
Ľudia s oslabenou imunitou (napr.
AIDS, nádory, po transplantácii
orgánov,...) načúvacie zariadenia
kožné ochorenia.

Liečba
• Pri miernom zápale sa podávajú
lieky
odstraňujúce
bolesť
a
antibiotiká počas 7 – 10 dní.
• Pri vážnejšej infekcii je nutné
podávať antibiotiká 14 dní.
• Pri
mykotických
infekciách
antifungálne prípravky.
• V prípade kožnej infekcie je
nevyhnutná jej liečba steroidmi,
príp. antibiotikami.
• Pri
komplikovanom
zápale
vonkajšieho ucha je potrebná
hospitalizácia
a
vnútrožilová
aplikácia antibiotík.
•
Zápal stredného ucha
Za možnú príčinu sa medzi laickou
verejnosťou často uvádza zlé chránenie
ušiek. V takom prípade by išlo iba o
jednoduchý prievan, ktorý nesprevádzajú až
také komplikácie. Zápal stredného ucha v
skutočnosti spôsobuje vírus – vírusové
ochorenie. Veľmi často je sprievodným
príznakom iných ochorení. Pridružiť sa
zvykne napríklad k nádche, chrípke a k iným
respiračným ochoreniam. Najčastejšou
príčinou vzniku sú však baktérie. I z tohto
dôvodu sa tak rýchlo šíri medzi deťmi a
ochorieť naň môže celý kolektív. Istú úlohu
v tom zohráva i dedičnosť. Ak mal jeden z
rodičov v detstve alebo v dospelosti časté
problémy s týmto ochorením, je dosť
pravdepodobné, že potrápi i dieťa. Niekedy
sa môže objaviť ako vedľajší efekt úrazu. A
občas sa ukazuje aj u alergikov v kritickom
peľovom období.

Klinické príznaky
V prvé dni tohto ochorenia je najmä u
malých bábätiek ťažké rozoznať možné
príčiny. Dieťatko je totiž veľmi mrzuté pre
bolesti, no ostatné príznaky zostávajú ešte
skryté. Tie sa ukážu zvyčajne až o dva dni,
keď je nutné zájsť k lekárovi, ktorý ihneď
stanoví liečbu. Pri zápale stredného ucha je
nutné sledovať u detí najmä tieto príznaky:
• Stupňujúca sa bolesť v uchu, ktorá
neskôr prechádza až do bolesti celej
hlavy a miestami pulzuje.
• Dieťa počuje šumenie v ušiach.
Nemusí byť neustále, miestami sa
môže dieťaťu uľaviť, no potom sa
tento pocit vráti.
• Na druhý alebo tretí deň sa objaví aj
zvýšená teplota.
• Pri dlhšom neliečení sa môžu
objaviť aj zväčšené lymfatické
uzliny, pretože organizmus takto
bojuje proti silnému zápalu.
• Neskôr to môže byť aj zhoršenie
počutia a nekoncentrovanosť v
dôsledku silnej bolesti.
• Ojedinelými
symptómami
sú
vracanie, citlivosť na dotyky v okolí
uší a zhoršenie videnia, ktoré je už
jednou z možných komplikácií pri
jeho neliečení.
Bolestivý hnis
Hlavnou príčinou bolesti je hnis, ktorý
vzniká v zapálených lokalitách. Keď sa
dostane von z uška, bolesť začne postupne
uľavovať, pretože zápal bude už pomaly
ustupovať. Pokiaľ dieťatku vytečie z ucha
táto tekutina, postupne sa začne zotavovať.
Niekedy je však nutné mechanicky pomôcť
pri jeho odstránení. Vtedy sa natrhne
vzniknutá blanka a hnis vyjde von. I keď ide
o prasknutie bubienka, nemusíte a obávať.
Ten opäť zrastie a dieťa nebude mať žiadne
problémy so sluchom.
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Liečba
• Nosné kvapky a antibiotiká:
Odstránenie zápalu ucha prebieha v
dvoch fázach. K tej druhej sa
pristúpi len v tom prípade, ak sa
stav nezlepší. Vtedy musí lekár
nasadiť i antibiotiká, ktoré zabijú
všetky baktérie. Používanie nosných
kvapiek: Pretože ide o kombinovaný
zápal, užívanie ušných kvapiek sa v
tomto prípade neosvedčuje. Nosné
kvapky uvoľňujú hnis a pomáhajú k
jeho odtoku z ucha. Lieky proti
bolesti utlmujú nepríjemný stav a
pomáhajú
zároveň
rýchlejšie
bojovať proti zápalu. Kvapky alebo
mastičky s octovým výťažkom
pomáhajú k rýchlejšiemu uvoľneniu
hnisu a začiatku procesu hojenia.
• Naparovanie: veľmi účinné najmä v
situácii, keď je zápal stredného ucha
spojený aj s nachladnutím. Vtedy
treba čo najskôr uvoľniť aj
priechodnosť dýchacích ciest.
• Teplé obklady: prikladajú sa k uchu
a taktiež majú za cieľ pomôcť hnisu
rýchlejšie sa uvoľniť.
Chronické opakovanie zápalu stredného
ucha
Zápal
stredného
ucha
nemožno
podceňovať a zanedbávať. V prípade jeho
neliečenia môže dôjsť k poruchám sluchu.
Taktiež môže nastať chronické opakovanie
zápalu, ktoré bude nutné neustále liečiť
pomocou antibiotík. Ak sa bude zápal
zväčšovať, môže dôjsť až k zápalu
mozgových blán a vnútorného ucha, čo je už
oveľa nebezpečnejšie, pretože k tomu sa
môže pridružiť aj strata rovnováhy. Taktiež
sa môže zapáliť kosť – mastoitída, pri ktorej
nastanú oveľa väčšie bolesti a liečba trvá o
dosť dlhšie.

Bolesť brucha
Prvým znakom ešte neprepuknutej
choroby v tele je zvyčajne bolesť –
prirodzený systém včasného varovania.
Tento nepríjemný, niekedy až mučivý pocit
je dobre známy každému z nás. Za určitých
okolností môže byť bolesť telu veľmi
užitočná. Signalizuje mozgu, že niečo nie je
v poriadku. Opísať charakter bolesti je
problém i pre dospelého, nieto ešte pre
dieťa. Pochopiť druh bolesti je častokrát
kľúč na určenie diagnózy. Rodič je hlavným
zdrojom informácií. A preto by mohlo byť
užitočné vedieť, aké veci si všímať, keď dieťa
niečo bolí, a tak výrazne napomôcť pri
správnom určení diagnózy [1]. Bolesti
brucha predstavujú jeden z najčastejších
príznakov sprevádzajúcich väčšinu chorôb
tráviaceho traktu [4]. Dôležité je určenie
intenzity a charakteru bolesti (bodavá,
pálivá, tlaková a pod.), jeho trvania (stála,
dlhodobá, krátka atď.).
Dôležité je všímať si:
1. Začiatok bolesti, jej trvanie a častosť
objavovania sa – v ktorej časti dňa, ktoré dni
v týždni, časový vzťah k poslednému jedlu.
2. Lokalizáciu bolesti na brušku a jej
charakter (sústavná, prerušovaná bodavá
bolesť – kŕčovitá, narastajúca...).
3. Či má dieťa ťažkosti so stolicou (kedy ju
malo naposledy, aká bola, či neobsahuje
krv), s močením (časté resp. bolestivé
močenie),s príjmom potravy (nechutenstvo,
chudnutie).
4. Čo dokáže bolesť tlmiť (mlieko, hra, teplý
termofor) a naopak, čo ju zhoršuje.
Dôležitým varovným znakom je, ak bolesť
zobudí dieťa zo spánku!!!
5. Všetky vonkajšie okolnosti, ktoré bolesti
predchádzali (úraz, podobné ťažkosti u
iných detí v kolektíve, stresujúce faktory).
6. Ostatné pridružené ťažkosti: horúčka,
zvracanie,
hnačka,
zápcha,
infekcia
dýchacích ciest (u detí často reagujú brušné
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lymfatické uzliny zväčšením i pri takýchto
infekciách, čo spôsobuje bolesti brucha),
žltačka, pokles hmotnosti.
Liečba bolestí brucha
Pri bolesti brucha, ktorého príčinu
nepoznáme, nikdy dieťaťu nepodávame liek
proti bolesti V prípade, že ide o vážny
problém, liek môže maskovať typické
príznaky daného ochorenia.
Príčin a dôvodov bolestí brucha je
nesmierne množstvo, a preto neexistuje
univerzálny návod, ako pomôcť. Dieťaťu
treba pomôcť nájsť úľavovú polohu – často
pomôže stočiť sa do klbka, dať mu teplý
termofor a čaj (harmančekový). Ak sú
príčinou zastavené vetry, pomôže fenyklový
resp. rascový čaj a poloha na štyroch s
rukami a hlavou položenými na podložke
(zadok sa tým dostane do zvýšenej polohy).
Hnačka a zvracanie
Hnačky v detskom veku
Na hnačku ochorie každé dieťa do
dospelosti
niekoľkokrát.
Najčastejšími
vyvolávateľmi hnačky sú vírusy, na druhom
mieste baktérie – a to predovšetkým
salmonely.
Tým, že deti navštevujúci kolektívne
zariadenia, dostanú vírusové hnačkové
ochorenie viac ako raz, čím si postupne
vytvárajú obranné látky, ktoré neskôr
zabezpečujú ľahší priebeh tohto ochorenia.
Časom môže byť jediným príznakom iba
bolesť brucha, ktorú nemusí sprevádzať
hnačkovitá stolica.
Šírenie nákazy hnačkou
Nákaza sa šíri veľmi ľahko, priamym
kontaktom medzi deťmi a dospelými a jej
rýchlemu šíreniu pomáha nedôsledná
osobná hygiena. Vírusy sú navyše odolné i
proti mnohým dezinfekčným prostriedkom.
Ochorenie sa začína väčšinou po dvoch
dňoch od
nákazy a
prejaví
sa
nechutenstvom, vzostupom teploty a

vracaním. Až na ďalší deň sa dostávajú do
popredia ťažkosti chorého, hnačka a
vracanie. Hnačka trvá zvyčajne 4 – 5 dní.
Vracanie a hnačka môžu viesť k rýchlemu
odvodneniu, dehydratácii.
Salmonelóza
Hnačka vyvolaná salmonelou máva
podobný priebeh. K ochoreniu dochádza po
zjedení nakazených potravín alebo vody.
Prenos kontaktom medzi ľuďmi je zriedkavý.
Ochorenie môže prepuknúť už po
niekoľkých hodinách a môže mať
najrôznejšie neskoršie komplikácie [8].
Liečba hnačky
Ak je dieťa schopné piť, základom liečby je
dostatok tekutín a minerálov s následným
diétnym režimom. Podávané tekutiny
nesmú byť sladké. V lekárni je dostupný
rehydratačný roztok s obsahom minerálov.
Mlieko a mliečne výrobky počas akútnej
hnačky deťom starším ako jeden rok
nepodávame. Vhodné sú rožky, žemle, ryža,
banán, strúhané jabĺčka, zeleninová
polievka, zemiaky. Jedlo nesmie byť
sladené, mastné a nemalo by obsahovať
laxatívnu vlákninu.
Ku kratšiemu trvaniu hnačky prispievajú
lieky, ktoré na seba viažu nežiaduce látky v
postihnutých črevných klkoch a pomáhajú
ich tak rýchlejšie vylúčiť z tela (napr.
Smecta, Santax S).
Preventívne opatrenia
• Dbať na osobnú hygienu dieťaťa
(umývanie rúk po návrate z toalety
a pod.).
• Dodržiavať hygienické pravidlá pri
príprave pokrmov a pri konzumácii
surovej zeleniny a ovocia (umývanie
ovocia a zeleniny pred jedlom,
príprava surového mäsa v kuchyni
na osobitnej doske atď.).
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•

Neochutnávať a nepožívať surové
alebo
nedostatočne
tepelne
spracované mäso (nedostatočne
ugrilované kurčatá a pod.).

Zvracanie
Zvracanie je reflex ovládaný centrom
zvracania, ktorý sa nachádza v predĺženej
mieche. Toto centrum prijíma informácie z
rôznych častí tela. Ak dostane signál,
aktivuje príslušné nervové bunky a vyvolá
zvracanie. Zvracanie sa vyskytuje často u
ochorení
tráviaceho
ústrojenstva.
Organizmus sa tak prirodzene bráni
hroziacemu nebezpečenstvu z jedovatej
alebo inak škodlivej látky. Pokyn k zvracaniu
môže vzniknúť aj pri dráždení rovnovážneho
aparátu. K tomu dochádza u detí pri jazde v
dopravných prostriedkoch. Podobne aj
úrazy hlavy, vnútrolebečná hypertenzia či
migréna môžu viesť k vyvolaniu vracania [8].
Keď dieťa zvracia
• Držte dieťa naklonené nad lavórom
a upokojujte ho, keď vracia. Potom
mu utrite tvár a dajte mu napiť vody
(po dúškoch – v malom množstve).
• Dbajte o zvýšený príjem tekutín (1 –
1,5 l, chladné nápoje) v malých
množstvách a často. Vhodné nápoje
– vyprchaná minerálka (Budiš,
Slatina, Santovka) osladená 20 g
cukru na liter, detský čaj osladený,
mierne
osolený,
rehydratačný
roztok – možno zakúpiť v lekárni.
• Vysaďte normálnu stravu. Prvé
hodiny nepodávajte nič okrem
tekutín.
Neskôr
pridávajte
nedráždivú prisolenú stravu –
sucháre, ryžu, zemiaky, cestoviny,
zrelý banán, mäsový vývar (bez
tuku).
• Pokojový režim.

Kontaktujte pohotovosť, ak zvracajúce
dieťa:
• má príznaky dehydratácie,
• vracia zelenožlté zvratky,
• opakovane vracia dlhšie než šesť
hodín,
• má bolesti brucha trvajúce niekoľko
hodín,
• má čiernu stolicu alebo krv v stolici,
• má silné bolesti hlavy,
• má ploché tmavočervené škvrny na
koži, ktoré pod tlakom nemiznú.
Ochorenia
sprevádzané
výsypom
(vyrážkami)
Detský vek sprevádza celý rad väčšinou
vírusových ochorení, ktoré sa prejavujú aj
charakteristickým výsypom na tele.
Niektoré z nich sú už vďaka očkovaniu
minulosťou, alebo sa objavujú len veľmi
zriedkavo (osýpky, ružienka), iné sú bežné a
dostane ich prakticky každé dieťa (ovčie
kiahne). Vyrážky sprevádzajú aj niektoré
choroby bakteriálneho pôvodu, ako je
napríklad
záškrt,
šarlach
alebo
meningokoková infekcia. Veľké množstvo
kožných reakcií má však aj alergický pôvod
(kontaktná alebo potravinová alergia), alebo
ich môže spôsobiť uštipnutie hmyzom či
parazitické ochorenie (svrab).
Ovčie kiahne, varicella
Ovčie kiahne sú vysoko nákazlivou
chorobou, ktorá je spôsobovaná vírusmi. Sú
charakteristické chorobným priebehom s
typickými zmenami na koži. Liečenie
pacienta nastáva výlučne symptomaticky.
Pre vysoký potenciál nákazlivosti sa ovčie
kiahne medzi nechráneným obyvateľstvom
šíria veľmi rýchlo. Následkom môžu byť
epidémie ovčích kiahní.
Po prekonaní klinickej infekcie vírus
pretrváva v spiacom stave v nervovom
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systéme človeka a po oslabení organizmu
iným ochorením, úrazom alebo liečbou, sa
môže reaktivovať. Potom prebieha ako
ochorenie známe ako Herpes zoster s
bolestivými pľuzgiermi tej oblasti kože,
ktorá je inervovaná postihnutým nervom.
Pôvodca ochorenia
Pôvodcom ovčích kiahní je vírus varicellazoster.
Prenos ochorenia
Infekciozita (nákazlivosť) osoby sa
nezačína až prvými symptómami, ale už
začiatkom infekcie a končí sa približne o 3
týždne zahojením najneskôr vzniknutých
eflorescencií – pľuzgierikov. Najdôležitejšou
cestou šírenia vírusov ovčích kiahní je
kvapôčková infekcia. Pod tým rozumieme
šírenie pôvodcov ochorenia jemnými
kvapôčkami sekrétu dýchacích ciest
vzduchom, napr. pri hovorení, kýchaní alebo
kašľaní. Táto skutočnosť znamená prísne
bezpečnostné opatrenia pri izolácii chorých.
Inkubačná doba
Inkubačná doba (bezpríznakové obdobie
od infekcie organizmu po prvé klinické
prejavy ochorenia) je 14 až 21 dní [4].
Klinický obraz
Ochorenie začína 1 – 2 dni trvajúcimi
necharakteristickými ťažkosťami, ako napr.
horúčkou alebo príznakmi ako pri iných
bežných vírusových ochoreniach. V tomto
štádiu sa objavujú už aj dočasné kožné
vyrážky.
Po krátkom klesnutí horúčky dochádza k
typickým kožným zmenám. Objavujú sa v
tomto poradí: drobné ružové makuly (fľaky
v úrovni kože), červené papuly (pupence –
pevné kožné vyrážky), vezikuly (pľuzgiere –
kožné vyrážky, ktoré sú naplnené tekutinou)
obklopené červeným lemom, ktoré sa
potom menia na krusty (chrasty). Táto
premena trvá 2 – 4 dni. Krusty odpadnú za 7
– 21 dní. Hojenie týchto chrást je spojené so
silným svrbením. Chrasty sa vyhoja bez

zanechania jazvy, ak nie sú druhotne
infikované. Po prvom výsype nasledujú vo
vlnách ďalšie, preto sú na tele súčasne
makuly, papuly, vezikuly aj krusty. Kožné
zmeny sa objavujú najprv na tvári a vo
vlasoch a potom sa rozšíria na celé telo.
Končatiny sú postihnuté menej. Na
slizniciach najmä v ústach sa môžu objaviť
bolestivé afty. Vážny priebeh môže mať toto
ochorenie u detí s nedostatočnou funkciou
imunitného systému.
Liečba
Keďže antibiotiká sú účinné len proti
baktériám, ale nie proti vírusom, liečba sa
obmedzuje na symptomatické opatrenia,
ako napr. pokoj na lôžku, podávanie liekov
znižujúcich horúčku, vyvážený prísun
tekutín, ako aj kalorická, ale ľahko
stráviteľná strava. Na zníženie svrbenia sa
podávajú antihistaminiká. Pri ťažkom
priebehu sa môžu podať antivirotiká.
Prevencia a profylaxia
Očkovanie proti kiahňam nepatrí na
Slovensku medzi povinné očkovania. V
prípade záujmu ho rodič hradí úplne.
Odporúča sa očkovať dvoma dávkami
očkovacej látky. Podľa typu vakcíny môže
byť dieťa zaočkované už od deviatich
mesiacov, spravidla sa však očkujú deti vo
veku od 15. – 18. mesiaca.
Aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu
ochorenia v kolektívoch, musia byť choré
deti izolované v domácnosti. Pri riziku
ťažkého priebehu ochorenia sa odporúča
podať deťom, ktoré prišli do kontaktu s
chorým, varicella zoster – imúnny globulín.
Atopický ekzém
Atopický ekzém je geneticky podmienené
chronické zápalové postihnutie kože, ktoré
sa spravidla objavuje v prvých mesiacoch
života
s
charakteristickým
vývojom
klinického obrazu od detstva až do

236

VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

dospelosti. Kožné prejavy sa líšia podľa
štádia ochorenia.
Rodinný výskyt atopie (vrodený sklon k
zvýšenej tvorbe protilátok vedúcich k vzniku
alergického ochorenia) a alergie sa zisťuje u
60% pacientov. Atopický ekzém je prvou
klinickou manifestáciou atopie. V prvom
roku života sa prejaví asi u 60%
postihnutých, v 85% do 5. roku života. Až u
1/3 postihnutých sa okrem atopického
ekzému vyskytuje aj astma, alergická
nádcha, zápal spojoviek či zápal sliznice
čreva. Prejavy alergických ochorení sa
vyskytujú aj u príbuzenstva.
Príčina vzniku
Ochorenie je výsledkom interakcie
genetickej predispozície, včasnej expozície
alergénnych bielkovín a faktoru vonkajšieho
prostredia (typu pasívneho fajčenia a iných
látok znečisťujúcich ovzdušie) a rôznych
infekcií.
Klinický obraz
Hlavným príznakom je svrbenie, ktoré
trápi dieťa hlavne nad ránom a vyskytuje sa
so striedavou intenzitou vo všetkých
štádiách atopického ekzému. Lokalizácia a
charakter kožných zmien závisia od aktivity
imunologických procesov, veku dieťaťa,
sekundárnej infekcie a iných faktorov.
Klinické prejavy na koži majú rôznorodý
charakter.
Vyskytuje
sa
erytém
(začervenanie), na povrchu ložísk sú papulky
(pupence – pevné kožné vyrážky) a
vezikulky (pľuzgiere – kožné vyrážky, ktoré
sú naplnené tekutinou), ktoré prechádzajú
do ošupovania a následne dochádza k
zhrubnutiu kože v dôsledku trvalého
škrabania.
Atopický ekzém prebieha v štyroch fázach:
1. fáza sa začína obvykle už po prechode na
umelú výživu (približne v 3. mesiaci života),
ale prvé príznaky so môžu objaviť aj neskôr.
Hlavné alergény, ktoré spúšťajú patologickú
imunitnú reakciu, sú bielkoviny kravského

mlieka. V neskoršom období sa uplatňujú
alergény vaječného bielka, gliadín (lepok) a
rozličné baktérie. Ekzém je u dojčiat typicky
lokalizovaný na lícach ako ostro ohraničené
začervenanie, suchá koža, trhliny a výsev
papulovezikúl. Voľná zostáva oblasť okolo
úst a očí, ako aj hrot nosa.
2. fáza trvá približne od druhého roku života
do puberty. Typické kožné prejavy postihujú
oblasti v kožných zhyboch, ale môžu
zasahovať aj chrbát ruky a tvár. Ložiská sú
zhrubnuté, pokryté šupinami a chrastami.
Dieťa má suché pery, v ústnych kútikoch a
za ušnými lalôčikmi sú nehojace sa
praskliny. Ekzémové prejavy môžu byť aj na
genitáliách a v okolí očí.
3. fáza sa začína okolo 12. roku života.
Kožné zmeny sa rozširujú po celom tele.
Koža je suchá, na tvári sú vrásky a
pigmentácie najmä okolo očí, zjavná je
dvojitá ryha na dolnej mihalnici.
V 4. fáze sú v štádiu pokoja zmeny hlavne v
oblasti zhybov (zákolenná jamka, lakťová
jamka). Koža je bez lesku, suchá,
hnedočervenej farby, často zhrubnutá,
vyskytujú sa praskliny, pigmentácie.
Komplikácie
Pri škrabaní sa poruší prirodzená bariéra
kože, preto často vzniká druhotná
baktériová infekcia. Osobitne závažná je
infekcia herpetickým vírusom, ktorá sa po
ekzematickej koži rýchlo šíri.
Liečba
Ošetrovanie
ekzematickej
pokožky
prebieha hlavne vďaka liekom a mastiam, sú
to zväčša produkty na lokálnu liečbu:
zmierňujú svrbenie a podporujú hydratáciu
kože. Známe sú predovšetkým kortikoidy.
Zvykne sa začať so slabšími masťami a v
prípade, že liečba nepokročila, skúšajú sa
silnejšie. Výskumy uvádzajú do praxe stále
nové a nové liečivá. Aktuálne je na svete pre
pacientov postihnutých atopiou zásadný
vedecký objav: za atopiu je okrem kožnej
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bariéry spoluzodpovedný mikrobióm –
spoločenstvo mikroorganizmov v našom
tele, unikátny u každého z nás.
Šarlach
Šarlach je relatívne časté ochorenie
spojené s typickým výsypom na tele.
Pôvodcom je baktéria zvaná streptokok. Ide
o tú istú baktéria, ktorá spôsobuje hnisavú
angínu. Ochorenie sa prejaví 2 – 4 dni po
nákaze zvýšením teploty a bolesťou hrdla.
Jazyk je začervenaný, malinový, krčné uzliny
sú zdurené [4].
Klinický obraz
Väčšinou sa v priebehu druhého dňa
objavia drobné vyrážky v dolnej časti
brucha, na slabinách a vnútornej strane
stehien.
Liečba
Neliečený šarlach môže viesť k postihnutiu
obličiek a srdca. Včasná antibiotická liečba
je nevyhnutná a zabráni komplikáciám.
Piata a šiesta choroba
Ide o vírusové ochorenia s vyrážkami
väčšinou s nekomplikovaným priebehom.
Od nákazy po začiatok prvých príznakov
prejde asi 10 dní.
Piatu chorobu charakterizujú splývavé
vyrážky začínajúce sa na tvári a šíriace sa na
chrbty rúk a stehná. Vyrážky môžu
sprevádzať príznaky ľahkého kataru horných
dýchacích ciest. Do týždňa až 10 dní vyrážky
samy zmiznú.
Pre šiestu chorobu je typické, že vyrážkam
predchádza vysoká teplota trvajúca asi 3
dni. Teplota klesne a na trupe sa objavia
drobné ružové vyrážky, šíriace sa na krk a
plecia. Vyrážky nie sú na tvári. Príznakom
môžu byť zdurené uzliny na krku a šiji.
Do dvoch dní vyrážky samy zmiznú.
Liečebne podávame len liek na zmiernenie
teploty (paracetamol, ibuprofen).

Meningitída – zápal mozgových plien
Je to ochorenie postihujúce obaly mozgu,
ktoré sa však môže rozšíriť aj na mozgové
tkanivo. Pôvodcom zápalu mozgových plien,
meningitídy, sú vírusy, ale aj baktérie. V
našich podmienkach je najčastejší zápal
mozgových plien prenášaný kliešťami, vtedy
ide o tzv. kliešťovú meningoencefalitídu.
Klinický obraz
Od nákazy trvá týždeň až 14 dní, kým sa
objavia prvé príznaky ochorenia, ktoré
bývajú rovnaké ako pri bežnej viróze –
zvýšená teplota, malátnosť, únava, bolesti v
hrdle, bolesti hlavy, pocit na vracanie,
niekedy hnačka. Po niekoľkých dňoch
ťažkosti ustúpia, pacient sa cíti lepšie. Po
krátkom období zlepšenia opäť vystúpi
teplota, dieťa má nápadne silné bolesti
hlavy, vracia, je spavé a citlivé na svetlo. Pre
toto ochorenie je charakteristický práve
dvojfázový priebeh s krátkym zlepšením
stavu pacienta medzi oboma fázami
choroby [4].
Prevencia
Po návrate z prírody sa odporúča dieťa
prezrieť. Ak nájdeme prisatého kliešťa,
ihneď ho odstránime kývavým nebo
krúživým pohybom. Čím dlhšie je kliešť
prisatý, tým väčšie je riziko nákazy
kliešťovou encefalitídou. Dieťa by sa malo
do prírody obliekať tak, aby bola možnosť
prieniku kliešťa na kožu čo najmenšia.
Napriek tomu jedinou spoľahlivou ochranou
pred nákazou je očkovanie. Ak zoberieme
do úvahy výskyt kliešťov a ich zamorenosť
kliešťovou encefalitídou a riziko ochorenia a
možných
komplikácií,
očkovanie
sa
rozhodne vyplatí. Vykonáva sa v troch
dávkach a preočkováva sa vždy po troch
rokoch.
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Alergie a intolerancie u detí
Potravinová alergia
Potravinová alergia nastane vtedy, keď
imunitný systém vyprodukuje protilátky v
reakcii na proteíny v jedle, ktoré sú obvykle
pre organizmus neškodné. Najčastejšie sa
objaví u detí, kde sa už nejaká forma alergie
vyskytla, bez ohľadu na to, či na potraviny,
peľ alebo hmyzí jed. Je síce daná geneticky,
no dieťa obvykle nezdedí po rodičoch
alergiu na konkrétnu látku, ale dispozíciu na
alergiu.
Medzi najčastejšie alergény u malých detí
patrí alergia na bielkovinu kravského
mlieka[2]. U detí do troch rokov je veľmi
častá alergia na vaječný bielok a sóju.
Rizikovosť potravinových skupín sa však
mení vekom, takže u starších detí sa
najčastejšie vyskytuje alergia na mak,
orechy, arašidy, zeler a ďalšiu, hlavne
koreňovú zeleninu.
Klinické príznaky:
• atopický ekzém,
• dojčenské koliky,
• hnačky (niekedy aj s krvou v stolici),
• dýchavičnosť,
• žihľavka okolo úst, nosa a očí, ktorá
sa môže rozšíriť po celom tele,
• opuchy úst, očí a tváre,
• tečúci či upchatý nos, slziace,
vodnaté oči,
• svrbiace ústa a podráždené hrdlo.
Najvážnejším prejavom v reakcii na
alergén je akútna alergická reakcia, ktorej
najzávažnejšou formou je anafylaktický šok.
Spúšťačmi sú nielen potraviny, ale aj lieky,
hmyzie jedy, vakcíny a objavili sa aj prípady
prudkých reakcií na latex. Anafylaktický šok
sa prejavuje náhlymi dýchacími ťažkosťami
a sipotom, opuchom hrdla, jazyka a tváre,
kožnými vyrážkami, svrbením a červenými
škvrnami. U niekoho sa vyvinú príznaky šoku
– bdelosť, potenie, pocit slabosti, vracanie,

ťažko hmatateľný tep. Anafylaktický šok
môže spôsobiť aj smrť, a to v priebehu
niekoľkých minút. V prípade, že sa prejaví,
treba zavolať lekársku pomoc na číslo 155
alebo 112 a zabezpečiť fungovanie
základných životných funkcií podľa pravidiel
prvej pomoci. V prípade bezvedomia treba
dieťa uložiť do stabilizovanej polohy a ak
prestane dýchať, treba začať s masážou
srdca a umelým dýchaním. Každý, kto už
prekonal anafylaktickú reakciu, by mal mať
vždy pri sebe autoinjektor s adrenalínom,
ktorého
aplikácia
zabráni
rozvoju
anafylaktického šoku.
Rýchlosť alergickej reakcie
Alergie na jedlo sa prejavujú obvykle do
niekoľkých minút, zriedkavejšie až hodín. Ak
dieťa zareaguje na alergén rýchlo, je ľahšie
ho odhaliť. Potom už stačí len sledovať,
ktorú potravinu dieťa neznáša a vynechať ju
zo stravy. Uvedomte si však, že všetky
príznaky, ktoré zodpovedajú alergickej
reakcii, sú v ranom detstve pomerne bežné
a alergia môže byť len jednou z možných
vysvetlení ich vzniku.
Intolerancia na potraviny
Alergia a intolerancia sú dva pojmy, ktoré
si ľudia často zamieňajú. Intolerancia na
rozdiel od alergie nie je spôsobená reakciou
imunitného systému. Jej príčinou je
neschopnosť potravinu stráviť, pretože
zvyčajne v tele chýba látka, najčastejšie
enzým potrebný na štiepenie danej
potraviny. Potravinová intolerancia je oveľa
častejšia ako alergia, odhaduje sa, že
nejakou jej formou trpí až 45 % ľudí. Na
rozdiel od alergie sa môže intolerancia
vzťahovať na viac druhov potravín.
Klinické príznaky:
• bolesť brucha,
• kolika,
• nadúvanie,
• vetry,
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• hnačka,
• vracanie.
Reakcia na potravinu pri intolerancii býva
podobná alergickej, ale zvyčajne nastáva
oveľa neskôr, obvykle po viacerých
hodinách či dňoch. Opäť platí, že symptómy
môžu pripomínať iné závažné ochorenia, a
preto treba pozorovanie skonzultovať s
lekárom.
Najčastejšie sa u detí objavuje intolerancia
na mlieko, konkrétne na laktózu. Príčinou je
absencia laktázy, teda enzýmu, ktorý štiepi
mliečny cukor na jednoduchšie cukry, ktoré
telo dokáže ďalej spracovať. Mliečny cukor
– laktóza – potom zostáva v tenkom čreve,
kde dochádza k jej kvaseniu. V posledných
rokoch sa veľmi rozšírila intolerancia na
pšenicu, známa ako celiakia, pri ktorej telo
nie je schopné stráviť lepok. K ďalším
malabsorpčným
syndrómom
patria
intolerancia na sorbitol a fruktózu
(neznášanlivosť bobuľového ovocia, medu,
zaváranín, ale aj žuvačiek, slaných nápojov,
vanilkovej zmrzliny a pod.), intolerancia na
trehalózu (neschopnosť stráviť huby) a
ďalšie.
Rodičia detí, ktoré trpia alergiami a
intoleranciou pri nástupe do zariadenia pre
deti sa musia dohodnúť na spôsobe, akým
sa dieťa bude stravovať, či si bude nosiť
jedlo so sebou, alebo dostávať špeciálnu
stravu. V poslednom prípade by mali
kuchárky
dostať
podrobný
zoznam
povolených potravín. Opatrovateľky musia
byť zakaždým upozornené na to, čím dieťa
trpí, čo môže a nemôže jesť a ako
postupovať v prípade alergickej reakcie.
Zásady bezpečnosti a prevencie úrazov
Najnebezpečnejšie úrazy
Zlomeniny a úrazy hlavy
Sú spôsobené pádmi z vyvýšených miest,
napríklad zo stola, z prebaľovacieho pultu,
zo stoličky, z kuchynskej linky, poschodovej

postele, gauča, zo schodov, z preliezačky,
hojdačky, zo stromu, z kolobežky, bicykla,
pády do jám a výkopov.
Otras mozgu
Zvyčajne sa vyskytuje po tupých
poraneniach hlavy. Ak po úraze došlo k
strate vedomia, ak dieťa zvracia, ak sa po
úraze uloží a zaspáva, má nevoľnosť, bolesti
hlavy, závraty, zmenu nálady – apatiu alebo
podráždenosť, poruchy zraku, treba
okamžite absolvovať lekárske vyšetrenie. Ak
dieťa v dojčenskom veku spadne z
prebaľovacieho pultu, z nezabezpečenej
postieľky, musí ho vždy vyšetriť lekár. Ak sa
nám niečo s dieťaťom nepozdáva, najmä v
dojčenskom období, i keď sme priamo
nevideli, že by došlo k úrazu, treba
zabezpečiť odborné lekárske vyšetrenie
dieťaťa.
Dusenie
Môže
byť
spôsobené
vdýchnutím
drobného predmetu, kúska potravy, malej
hračky, ale aj šnúrkou v oblečení v oblasti
krku alebo kapucni – šnúrky treba odstrániť.
Malé deti nesmú nosiť retiazky, sponky vo
vlasoch. Mimo dosahu detí treba udržiavať
aj igelitové tašky a vrecúška. Deti si ich rady
dávajú na hlavu, preto môže rýchlo dôjsť k
zaduseniu. Pozor aj na mince, šperky, malé
batérie (v žalúdku sa môžu stať
elektrochemicky
aktívne),
odpadnutý
gombík. Potraviny treba udržiavať mimo
dosahu dieťaťa, zvýšenú pozornosť venovať
aj pri konzumácii orieškov a strukovín. Ak sú
úkony prvej pomoci na uvoľnenie dýchacích
ciest neúspešné a dusenie pretrváva,
okamžite treba volať záchrannú zdravotnú
službu.
Obareniny a popáleniny:
• U malých detí tvorí viac ako 90 %
úrazov obarenie horúcou vodou,
kávou, čajom alebo polievkou.
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•
•

•

•

10 percent tvoria popáleniny
horúcim predmetom a plameňom.
Pri malých deťoch nepoužívame
obrusy – hrozí riziko stiahnutia vecí
zo stola priamo na seba; detská
koža je jemná a aj nevinná šálka
horúceho čaju či kávy môže
spôsobiť vážne obareniny.
Všetky horúce predmety treba
uložiť mimo dosahu detí – horúce
predmety neukladať na kraj stola,
kuchynskej linky, na podlahu,
pretože dieťa si časom dokáže
prisunúť stoličku a dočiahne aj do
stredu stola.
Pozor na otvorený oheň (napríklad
plameň plynového horáka, sviečky,
zápalky a zapaľovače vždy treba
držať mimo dosahu detí) a na
elektrické spotrebiče (najmä na
varnú
kanvicu
a
žehličku).
Prevrátením alebo strhnutím na
seba si deti môžu spôsobiť ťažké
obareniny
a
popáleniny
–
prevrhnutie varnej kanvice s
horúcou vodou môže mať pre dieťa
až fatálne následky.

Elektrický prúd:
• Elektrické zásuvky treba zabezpečiť
plastovými ochrannými krytmi.
• Elektrické šnúry starostlivo uložiť za
nábytok, do líšt, prípadne pod
koberce
–
existuje
riziko
prehryznutia, stiahnutia spotrebiča
na seba, zakopnutia.
• Zapnuté
elektrické
spotrebiče
nenechávať bez dozoru; po
ukončení činnosti ich uložiť mimo
dosahu detí a zabezpečiť elektrickú
zásuvku; stolové lampy držať mimo
dosahu detí.

•

•

Elektrické spotrebiče používať v
dostatočnej vzdialenosti od vody,
nesmú sa hasiť vodou.
Elektrické spotrebiče, ktoré sa pri
používaní zahrievajú, používať v
dostatočnej
vzdialenosti
od
horľavých materiálov.

Otravy
• Nebezpečné látky, ako napríklad
lieky, alkohol, čistiace a dezinfekčné
prostriedky,
náterové
hmoty,
riedidlá, lieh, benzín, lepidlá,
odfarbovač,
lak
na
nechty,
odlakovač, krémy na čistenie
topánok, tekuté mydlo, prostriedky
na pranie, bieliace prostriedky,
kozmetické prípravky, insekticídy,
postrekové látky používané v
záhradníctve, otrava na hlodavce a
iných škodcov treba zabezpečiť tak,
aby boli mimo dosahu detí.
Najbezpečnejšie je skladovať ich v
uzamknutých priestoroch.
• Čistiace prostriedky a chemikálie
kupovať s uzáverom s detskou
poistkou a skladovať ich v
originálnom
balení.
Vždy
skontrolujeme byt, či sme niečo
nezabudli odložiť pri čistení bytu –
takto sa deti najčastejšie dostanú k
nebezpečným látkam v domácnosti.
• Preveríme izbové rastliny, či
nepatria medzi jedovaté. Jedovaté
rastliny rastú aj vo voľnej prírode,
preto
treba
mať
deti
na
vychádzkach
neustále
pod
dohľadom.
• Nikdy deťom nehovoríme, že lieky
sú cukríky, keď ich nechcú užiť.
Lieky neužívame pred deťmi. Lieky
nezahadzujeme
doma
do
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odpadkového koša, odovzdávame
ich v lekárni.
• Vedieme deti k tomu, aby neznáme
predmety a látky nebrali do rúk a
ani ich v žiadnom prípade
nekonzumovali.
• Keď budeme s dieťaťom v priestore,
ktoré nie je prispôsobené jeho veku,
musíme byť neustále s dieťaťom.
• Pri akomkoľvek podozrení na otravu
urýchlene treba volať záchrannú
zdravotnú službu.
Základná prevencia
Medzi hlavné zásady účinnej prevencie
úrazov detí patrí:
• účinný dozor nad dieťaťom,
• vytvorenie bezpečného prostredia,
v ktorom sa dieťa pohybuje,
• výchova a výučba bezpečných
návykov.
Nemožno predísť všetkým úrazom, ale
väčšine vážnych a smrteľných úrazov sa
účinnou prevenciou predchádzať dá. Čo
dieťa nedokáže v tomto okamihu, môže
dokázať už o sekundu. Stále treba mať na
pamäti to, že detská fantázia je
nevyčerpateľná. Deti do troch rokov by mali
byť v sprievode dospelého neustále.
Prvá pomoc u detí
Prvý krok
Po zistení nehody a overení si, že nám
nehrozí nebezpečenstvo, treba preveriť, čo
sa dieťaťu stalo a zhodnotiť situáciu:
1. Zistiť prítomnosť vedomia, dýchania a
vonkajšieho krvácania.
2. Dôkladne prezrieť dieťa a vylúčiť
krvácanie pod odevom. Pokúsiť sa sa odhaliť
príznaky, ktoré neohrozujú život, otázkami:
čo dieťa bolí, či mu je teplo/zima, či vidí a
počuje.
Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život
Krvácanie

Uplatňujeme pravidlo 5Z: Zistiť krvácanie,
Zatlačiť v rane, Zdvihnúť nad úroveň srdca,
Zabrániť šoku, Zavolať 112/155.
Dieťa posadiť alebo položiť. Zatlačiť
priamo do rany, je to najúčinnejší spôsob
zastavenia krvácania. Zdvihnúť končatinu
nad úroveň srdca, na ranu priložiť tlakový
obväz.
Šok
Uplatňujeme pravidlo 5T: Ticho, Teplo,
Tíšenie bolesti, Tekutiny, Transport
Dieťa pohodlne uložiť a aktívne ho
upokojovať. Snažiť sa udržať jeho optimálnu
telesnú teplotu. Ošetriť poranenia – jemne
a šetrne. Nikdy nepodávať dieťaťu lieky na
tíšenie bolesti ústami. Väčšina ľudí v šoku
má pocit smädu, preto môžeme dieťaťu
ovlažovať pery, v žiadnom prípade mu však
nedávame piť. Privolať odbornú pomoc a
medzitým kontrolovať vedomie a dýchanie.
Bezvedomie
Jednou z najčastejších príčin býva úraz
hlavy. Môže však nastať aj pri otrave,
vysokých teplotách či neurologických
ochoreniach.
Ak dieťa dýcha, treba ho uložiť do
stabilizovanej polohy na boku, privolať
odbornú pomoc a stále sledovať jeho
dýchanie. Ak je dieťa v bezvedomí a zároveň
nedýcha, treba začať s resuscitáciou a
nečakať.
Kardiopulmunálna resuscitácia dieťaťa:
• Dieťa uložíme na tvrdú a rovnú
podložku.
• Spriechodníme dýchacie cesty,
jednu ruku podložíme dieťaťu pod
krk a druhou spravíme mierny
záklon hlavy, aby sa uvoľnili
dýchacie cesty.
• 5-krát vdýchneme dieťaťu do úst a
nosa (deti do 1 roka) alebo do úst
(väčšie deti).
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•

Pokračujeme
30
stlačeniami
(kompresiami) hrudníka. U dojčiat a
batoliat dvoma prstami (asi 1,5 cm
pod spojnicou medzi prsnými
bradavkami), približne o 1/3 z výšky
hrudnej kosti, u starších detí hranou
dlane.
• Vykonať 2 umelé vdychy s cyklom:
30 kompresií hrudníka a 2 vdychy
striedať asi 1 minútu, pričom pri
vdýchnutiach sledujeme hrudník, či
sa nadvihuje. [6]
KPR treba nacvičiť v rámci kurzov prvej
pomoci na modeloch, aby sme získali istotu
pri stláčaní hrudníka aj intenzite
záchranných vdychov.
Prvá pomoc pri úrazoch
Poranenia hlavy
Ak je dieťa pri vedomí:
• Uložiť ho vodorovne na chrbát s
mierne podloženou hlavou.
• Ošetriť poranenie hlavy.
• Ak je úraz ľahší a dieťa zaspáva,
priebežne ho každé 3 hodiny buiť a
kontrolovať jeho stav vedomia a
orientáciu.
• Nikdy nepodávajte nič ústami
(jedlo, nápoje, lieky).
• Zvážiť zavolanie ZZS alebo dopraviť
dieťa k lekárovi na ošetrenie.
• Ak je dieťa v bezvedomí:
• Zaistiť priechodnosť dýchacích ciest,
skontrolovať
základné
životné
funkcie a dať dieťa do stabilizovanej
polohy.
• Pri otvorenej rane miesto ošetriť a
zastaviť krvácanie.
• Neodkladne volať ZZS.
Rany
Ak je nutné ošetriť dieťaťu rany:

•

•

•

•

Pri silno krvácajúcich ranách
postupovať ako pri zastavení
krvácania (využiť tlakový obväz).
Pri rozsiahlejší ranách šetrne tlačiť k
sebe okraje rany a stiahnuť ich
obväzom.
Samotná
rana
sa
nikdy
nedezinfikuje; ak rana nekrváca,
možno dezinfikovať jej OKOLIE.
Do rany nikdy nič neliať, nesypať a
ani ju nenatierať, zvýši sa tým tým
riziko infekcie a sťaží sa ďalšie
ošetrenie – ranu stačí sterilne
prikryť.

Popáleniny a obareniny:
Nikdy nestrhávame textílie prichytené k
rane. Keď je rana bez textílie, vložíme ju na
10 minút pod studenú vodu. Vzniknuté
pľuzgiere neprepichujeme, priložíme čistú
gázu a vyhľadáme lekára.
Úraz elektrickým prúdom:
Nikdy nechytáme dieťa bez toho, aby sme
mali ruky chránené gumenými rukavicami
pred zásahom elektrickým prúdom.
Prvá pomoc pri otrave
Ak je dieťa v bezvedomí, skontrolujeme, či
dýcha, ak nedýcha, začneme s umelým
dýchaním. Potom ho uložíme do
stabilizovanej polohy. Ak vracia, zaistíme
vzorku zvratkov na rozbor. Pri požití
saponátov, kyselín, lúhov a prchavých látok
(napr. benzín) vracanie nevyvolávame. Ústa
vypláchneme vodou. Okamžité vypitie
väčšieho množstva mlieka alebo vody po
požití kyseliny alebo lúhu môže látku
čiastočne neutralizovať a znížiť riziko
poleptania pažeráka. Neskôr to však stráca
zmysel a tekutiny sa potom skôr
neodporúčajú. Pri podozrení na otravu
liekmi alebo rastlinami zaistíme vzorku látky
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alebo rastliny, ktorú dieťa požilo, aby bolo
možné zistiť, o akú otravu ide.
Podanie 3 až 10 tabliet rozdrveného
živočíšneho uhlia v malom množstve vody je
prospešné pri väčšine otráv, hlavne pri
otravách liekmi, hubami, rastlinami. Nehodí
sa len pri otravách, keď nechceme vyvolať
vracanie (benzínové deriváty, prchavé látky,
kyseliny a lúhy).
Postup privolania rýchlej zdravotníckej
pomoci: Zhodnotenie situácie!
Ak sa dieťaťu stane nejaký úraz, v prvom
rade musíme dobre zhodnotiť situáciu. V
maximálnej možnej miere zachovávame
pokoj.
Prvou vecou je odhadnúť rozsah
prípadného krvácania, pretože jeho
zastavenie je prioritné Následne zistíme, či
je dieťa pri vedomí, či reaguje na otázky.
Následne sledujeme jeho dýchanie a
funkčnosť krvného obehu pomocou farby
kože a prítomnosti pohybov.
Ak nie je dieťa v ohrození života,
vykonáme druhotné zhodnotenie, počas
ktorého vytvoríme jeho anamnézu – zistíme
okolnosti, pridružené ochorenia, aké lieky
užíva, informácie o ňom a kedy a čo jedlo a
pilo. Toto všetko uľahčí prácu privolanej
záchrannej službe. Vyšetrime celé telo a
združíme čo najviac faktov.
Hovoriť nahlas, zreteľne a pomaly.
Nahlásiť dispečerovi RZP:
• informácie o volajúcom (vaše meno
a telefónne číslo),
• presné miesto situácie (adresa,
mesto, ulica s číslom, prípadne
orientačné body),
• čo najpresnejší popis situácie a
informácie o postihnutej osobe,
počet zranených, približný vek,
pohlavie,
• špecifikácia poranení.

Po nahlásení informácií nikdy neskladajte
ako prvý! Počkajte na otázky dispečera a
jeho ukončenie hovoru.
Nevolať
viacero
druhov
pomoci,
dispečingy sú vzájomne prepojené! [7].
Rýchla zdravotnícka pomoc: 155. Číslo
voláme výlučne pri výskyte zdravotných
ťažkostí, ušetríme tým cenné minúty.
Integrovaný záchranný systém: 112. Voláme
vtedy, ak predpokladáme aj potrebu
technickej pomoci – hasičov. Polícia: 158.
Hasiči: 150.
Priemerný
príjazd
záchranárov
k
postihnutej osobe je okolo 10 minút, do
toho času je život dieťaťa výlučne v našich
rukách!
Odporúča
sa
absolvovanie
špecializovaných kurzov prvej pomoci na
najvyššej
kvalitatívnej
úrovni
prostredníctvom profesionálneho tímu
lekárov a záchranárov s dlhoročnou praxou
z oblasti pomoci ľuďom a záchrany ľudských
životov. Cieľom kurzu Prvá pomoc je
osvojenie si vedomostí a zručností pri
základných
postupoch
správneho
poskytovania prvej pomoci laikmi pri
stavoch ohrozujúcich život zameraných na
deti.
Zhrnutie
Nevyhnutnou súčasťou prevencie vzniku
ochorení, je dodržiavanie zásad osobnej
hygieny už v ranom veku dieťaťa. V každom
zariadení starostlivosti pre deti do troch
rokov je preto potrebné zabezpečiť také
podmienky pre osobnú hygienu detí, aby
výchova bola uskutočniteľná a efektívna.
Zabezpečenie mydla na umývanie rúk,
jednorazových papierových utierok na
utieranie rúk alebo vlastných uterákov by
malo byť preto samozrejmosťou. Deti je
potrebné naučiť pravidelne si umývať ruky
mydlom a vodou po ich znečistení, napr. po
kýchnutí, po použití WC, po kontakte so
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zvieraťom, pred jedlom, vždy po návrate do
zariadenia, po pobyte vo verejnom
dopravnom prostriedku a pod. Samozrejme
v kolektívnych zariadeniach pre deti musí
dbať na dodržiavanie zásad osobnej hygieny
aj personál, ktorý kontroluje, aby do
detských kolektívnych zariadení dochádzali
len zdravé deti a aj zdravý personál. Počas
výskytu lokálnej epidémie v zariadení je
jednoduchým, ale účinným opatrením
napríklad aj obmedzovanie nadmerného
styku detí a neorganizovať a nezúčastňovať
sa podujatí, kde je väčšia koncentrácia osôb.
Nevyhnutnú úlohu v prevencii výskytu
ochorení majú i rodičia. Je to v prvom rade
výchova detí už v ranom veku v súlade so
zásadami osobnej hygieny. Umytie rúk po
príchode domov by sa malo stať takou
samozrejmou činnosťou rodičov a ich detí,
ako umytie si rúk pred jedlom.
Ďalšou dôležitou súčasťou výchovy detí v
prevencii ochorení je aj výchova k správnej
životospráve, k vhodnému obliekaniu, k
dostatočnej pohybovej aktivite na čerstvom
vzduchu, či otužovaniu napríklad pri
sprchovaní striedavo teplou a studenou
vodou. Netreba zabúdať na dostatok
spánku, na pestrú a zdravú stravu a pitie
dostatočného množstva tekutín.

[7] SIKOROVÁ, L. (2012). Dětská sestra v
primární a komunitní péči. Praha: Grada
Publishing, a.s.
[8] WATERSTON, A. J. R. (2011). Starostlivosť
o dieťa. Bratislava: Ikar.
[9] http://www.gymrvesf.sk/sites/default/files/
new/Sedlackova/102013/UT_Metodick%C3
%A1%20pr%C3%ADru%C4%8Dka_predlek%
C3%A1rskej_PP_BIO_V.OAVIII.OA_Sedl%C3%A1%C4%8Dkov%C3%A1_
20_21_22.pdf
[10] https://www.employment.gov.sk/sk/rodina
-socialna-pomoc/socialnesluzby/zariadenia-starostlivosti-deti-dotroch-rokov/
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7 RÁMCOVÝ VÝCHOVNÝ PROGRAM VYCHOVÁVANIA DETÍ V RANOM
VEKU – VÝCHODISKÁ TVORBY VÝCHOVNÉHO PROJEKTU
Dušan Kostrub, Eva Severini, Blanka Kožík Lehotayová
Táto kapitola prezentuje základné
myšlienky potrebné na tvorbu výchovného
programu v zariadeniach starostlivosti pre
deti od 6. až po 36. mesiac života dieťaťa. V
Slovenskej
republike
v
súčasnosti
starostlivosť o deti najmladšej generácie
(raný vek) prvotne nespadá do kompetencie
MŠVVaŠ SR, túto kompetenciu má MPSVaR
SR. Ak by vychovávanie detí od 6. až po 36.
mesiac života dieťaťa spadalo pod MŠVVaŠ,
tak by sa práca na výchovných programoch
zintenzívnila predovšetkým preto, lebo
rezort školstva v ňom môže a má vidieť
príležitosti komplexnej edukácie týchto detí,
napr. aj v nadväznosti na ich ďalšiu
edukáciu. Rezort sociálnych vecí v ňom vidí
prednostne poskytovanie sociálnych služieb
rodičom, rodinám. V zmysle platnej
legislatívy
MPSVaR
sa
hovorí
o
opatrovateľovi a opatrovaní detí, pre
pedagógov by bolo vhodnejšie označenie
vychovávateľ, pedagóg, príp. učiteľ (ak by
spĺňal učiteľské vzdelanie)61. Hoci je
označenie také, aké je, ten, kto sa zaoberá
vychovávaním (výchovnou starostlivosťou),
je postavený pred otázku, ako proces
vychovávania konceptualizovať (prikladať
mu teoretické zázemie, ktoré mu prináleží).
Teoretické základy poskytujú obraz aj o
tom, na čo má byť proces vychovávania
naviazaný a ako ho realizovať tak, aby bol
účinný a prospešný, aby nebol náhodný, ale
systematický a pod.
V etape vychovávania detí raného veku
ide o poskytovanie rôznorodej pozornosti
deťom so zámerom, aby integrovane
61

Preto sa v tomto texte uprednostňuje označenie
vychovávateľ.

nadobudli rozmanité skúsenosti a mali
poskytnuté také výchovne hodnotné
podnety, ktoré zvýšia ich prirodzenú detskú
zvedavosť a túžbu učiť sa. Pojem učiť sa
možno rozvinúť aj o význam objavovať,
spoznávať to, čo tvorí ich okolie vrátane
objavovania a spoznávania seba samých.
Práve kvôli špecifikám detí raného veku
treba dať vychovávaniu individualizovaný
charakter v zmysle individuálnej pozornosti
voči každému dieťaťu na základe
rôznorodosti každého dieťaťa. Vďaka
zapojeniu detí do procesu vychovávania sa
aktivizujú potrebné procesy učenia sa a
možno ich ďalej rozvíjať v nastavených
výchovných prostrediach, ako i zistiť
prípadné odchýlky a čeliť im formou
špecifickej podpory výchovných potrieb. Z
druhej strany, vychovávanie viacerých detí
súbežne umožňuje deťom rozvíjať si
štruktúrovanejšie svoju sociálnu stránku na
báze učenia sa spolupracovať s inými v
rámci spolužitia.
Účelom vychovávania v etape raného veku
je sústavne a zámerne podporovať telesný,
zmyslový,
intelektový
(poznávací
a
jazykový), emocionálny a sociálny rozvoj
dieťaťa. Hlavným cieľom (z pohľadu
pedagogickej vedy) je podporiť dieťa v
utváraní
pozitívneho
a
vyváženého
sebaobrazu, v získavaní sebestačnosti,
samostatnosti; podporiť dieťa v postupnom
ovládaní svojho tela, pohybu a jeho
koordinovanosti; udržiavať rovnováhu,
udržiavať svoju pozornosť a kontrolovať
svoje správanie. Zároveň ho podporiť v
jemu dostupných formách komunikácie,
najmä však v počúvaní, hovorení (v
neskorších etapách aj v čítaní a písaní) tak,
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aby (po)rozumelo, bolo inými porozumené,
ale tiež aby dosiahlo spoločné, vzájomné
porozumenie
medzi
účastníkmi
komunikácie. V procese vychovávania sa má
každý spoznať, rozvíjať sa a nájsť seba
samého; v prípade najmladších detí to
zabezpečujú ich vychovávatelia vyváženým
a vhodným prístupom. Prvá etapa je preto
zameraná na zabezpečovanie potrieb (od
fyziologických, cez emocionálne a výchovné)
v spätosti s rodičmi, rodinami (aby oni mohli
zosúladiť svoj rodinný a profesijný život v
prospech vychovávania). Prvá etapa
vychovávania je založená na nadobúdaní
priamych, praktických skúseností, ktoré
uľahčujú postupné a následné učenie sa
novému. Vychovávatelia preto úzko
spolupracujú s rodinami, rodičmi, aby sa
docielila väčšia súdržnosť a jednota vo
vychovávaní detí;
to je
základná
zodpovednosť vychovávateľov rodičov a
rodín.
Ciele etapy vychovávania detí raného veku
• Poznať seba samého, svoje telo v
rozdielnosti od iných. Spoznať
telesno-pohybové
a
zmyslové
činnosti, ktoré možno vykonať
vlastným telom. Nadobúdať a
prispôsobovať vlastný obraz o sebe.
Rešpektovať rozdiely. Spoznávať
prostredníctvom tela vzdialenosti
(dĺžku), výšku a umiestnenie seba
samého a objektov, predmetov v
priestore.
• Pozorovať svoje fyzické a prírodné
blízke okolie a bádať v ňom,
objavovať, ako sa dá pôsobiť na
predmety, objekty; ako konať s
predmetmi, objektmi a proti
predmetom, objektom; ako veci
menia svoj tvar, obsah, miesto pod
rôznymi vplyvmi.
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Pozorovať svoje sociálne okolie a
bádať v ňom so zámerom
objavovať, ako sa utvárajú sociálne
vzťahy, ako ich možno udržiavať,
príp. meniť. Objaviť a situovať seba
samého v dostupných rozličných
vzťahoch a sociálnych podmienkach
blízkych dieťaťu.
Progresívne získavať a rozširovať si
sebestačnosť a samostatnosť v
bežných situáciách a činnostiach.
Rozvíjať a ovládať emócie vo svojom
konaní ich vyrovnávaním.
Rozvíjať si postoje súvisiace s
hygienou,
zdravím,
stravou,
ochranou a bezpečnosťou v
sebaobslužných činnostiach a v
pomoci iným.
Zaujímať postoje súvisiace s
vytváraním a udržiavaním vzťahov s
inými; postupne získavať postoje na
spolužitie v skupine, postoje
spoločensky prijateľného správania
a
pokojného
riešenia
medziosobných
konfliktov
v
každodennej interakcii.
Rozvíjať si spôsobilosť komunikovať
rôznymi formami jazyka, vrátane
rôznych
foriem
vyslovovania,
komunikovania názorov, myšlienok,
odkazov a pod. Rozvíjať základné
komunikačné činnosti (počúvanie,
hovorenie a neskôr i čítanie,
písanie) v monológu, dialógu i v
konverzovaní. Komunikovaním sa
vzájomne dorozumieť, porozumieť
iným a byť inými porozumený.
Rozvíjať
si
spôsobilosť
matematizovať v manipulačných
činnostiach s využitím základných
matematických operácií a logickomatematických vzťahov v čítaní,
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písaní, pohybe, speve, gestách,
tvorbe a pod.
• Rozvíjať si tvorivosť v praktickom
konaní pri premene známeho na
neznáme a neznámeho na známe.
Inšpirovať sa a tvoriť.
• Rozvíjať si poznanie vedeckých
zákonitostí a utvárať si poznanie v
praktickom bádateľskom konaní pri
objavovaní. Vyvodzovať dôsledky z
pozorovaného a uskutočneného
konania v podobe myšlienok.
• Rozvíjať si cudzojazyčné spôsobilosti
počúvaním, experimentovaním s
cudzím jazykom a hovorením.
Tieto ciele sú hlavnými cieľmi a sú
zostavené rámcovo. Každý cieľ otvára
vychovávateľovi možnosť rozvíjať ho,
konkretizovať ho a spájať ho s vybraným
obsahom
procesu vychovávania.
Je
nevyhnutné, aby vychovávateľ obsiahol
tematiku stanovovania cieľov, prispôsobil
ich na úroveň vychovávaných detí, dokázal
vybrať vhodný obsah a spojiť ho s
konkrétnym cieľom. V etape vychovávania
detí raného veku sa ciele viažu na ich
dosahovanie cez realizáciu praktických
činností vo výchovných aktivitách. Praktické
činnosti sa viažu na obsahy naviazané na
oblasti skúseností tak, ako sú usporiadané v
živote dospelých. Praktické činnosti
sprostredkúvajú deťom kultúrne praktiky.
Zároveň tým, že ich deti vykonávajú,
nadobúdajú
prostredníctvom
nich
skúsenosti s kultúrou, lebo robia činnosti
tak, aby boli čoraz viac spoločensky
prijateľné. Praktické činnosti a v spolupráci s
vychovávateľom sa aj slovne sprevádzajú
(diskurzívne praktiky), čo znamená, že
nadobúdanie skúseností má sociokultúrnu
hodnotu. Ich plánovanie, príprava, realizácia
a vyhodnocovanie vychovávateľa zaväzuje
byť zodpovedným. Zoskupenie viacerých na

seba nadväzujúcich či prelínajúcich sa
činností je výchovná aktivita. V etape
vychovávania detí raného veku ide o
globalizované výchovné aktivity, ktoré
vzbudzujú detský záujem a majú pre dieťa
zmysel, a to tak pre ich každodenný život,
ako i pre ich otvorenosť voči novým
skúsenostiam
spätým
s
poznaním,
spôsobilosťami, hodnotami a postojmi.
Vyššie uvedené ciele sa môžu zdať ako
nadnesené, precenené, ale ciele sú
koncipované v odbornej terminológii a
vychovávateľ má vedieť, čo má z nich, a
najmä ako prispôsobiť. Z týchto cieľov tiež
vychovávateľ vytvára detské ciele, príp.
hrové ciele a tie oznamuje deťom.
Prispôsobený cieľ by mal obsahovať
ašpiračnú úroveň (kam sa má dieťa jeho
dosiahnutím dostať vo svojom rozvoji),
proaktívne slovo/á (ktoré upriamujú
pozornosť vychovávateľa na to, čo treba
urobiť) a výchovný obsah (konkretizovanie
toho, čoho sa má praktická činnosť týkať).
Vychovávatelia prispôsobujú ciele a zámery
ich tvorením, preformulovávaním (príp.
rozšírovaním, upravovaním a pod.),
definovaním, stanovovaním tak, aby v
praktickom profile vychovávania deťom
uľahčovali ich dosahovanie, nie však ich
znižovaním nárokov na dieťa, ale
aktualizovaním potencialít dieťaťa.
Ukážka
konkretizovaného
cieľa
Podporovanie tvorivých spôsobilostí v
plošnom zobrazení jesennej prírody.
Podporovanie je proaktívnym slovom,
tvorivé spôsobilosti sú ašpiračnou úrovňou a
plošné zobrazenie jesennej prírody je
výchovný
obsah.
Podporovanie
komunikačných spôsobilostí v opakovaní
obsahu známej rozprávky. Podporovanie
samostatnosti a rozvíjanie tvorivých
spôsobilostí pri príprave vianočného
darčeka.
Podporovanie
sociálneho
porozumenia v rolových hrách. Stimulovanie
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jemnej motoriky úchopu v jednotlivých
motorických
úkonoch.
Stimulovanie
optimálneho
fyziologického
pohybu
chodidiel pri chôdzi. Rozvíjanie poznania pri
určovaní dôsledkov pochádzajúcich zo
zmeny počasia (príp. ročného obdobia).
Podporovanie porozumenia pojmu pri
opisovaní základných znakov Vianoc.
Výchovné oblasti vychovávania detí raného
veku62,63 (Kultúrna gramotnosť)
1. Kultúra komunikovania je kultúra, ktorá
je spätá s jazykom, rečou, komunikáciou;
počúvaním, hovorením, čítaním, písaním a
dorozumievaním sa v materinskom i
cudzom jazyku.
2. Kultúra pohybovania sa je kultúra spätá s
telom, pohybom, zmyslami, ich poznaním a
progresívnym ovládaním v priestore a v
rôznom prostredí, a to závisle i nezávisle od
iných.
3. Kultúra zabezpečovania (si) starostlivosti
a bezpečnosti je kultúra naviazaná na zdravý
životný štýl, starostlivosť o seba samého,
ochranu vlastného zdravia a ochranu pred
rôznymi nebezpečenstvami.
4. Kultúra spoznávania je kultúra, ktorá
súvisí s poznávaním, experimentovaním,
objavovaním, začleňovaním vedeckých
súvislostí s praktickým dosahom a
uplatňovaním, využívaním nadobudnutého
poznania o fyzickom a prírodnom prostredí.
5. Kultúra správania a spolužitia je kultúra
naviazaná na život človeka, ľudí v sociálnom
prostredí (zvyky, tradície, spoločensky
prijateľné správanie, ustálené formy
správania) a na spolužitie s ostatnými. Táto
kultúra je spojená s emóciami, postojmi,
činmi človeka a ich vzájomnou rovnováhou.
6. Kultúra interpretovania je kultúra
previazaná so všetkými druhmi umenia
62
63

Uvedené poradie nie je zámerné.
Autor koncepcie je Dušan Kostrub (2018).

vrátanej ich foriem, prostriedkov a
umeleckých odkazov (autorov). Je spätá s
umeleckým autorstvom, interpretáciou
vlastných, ale i prevzatých myšlienok, diel.
Zároveň je naviazaná na využívanie techniky
a rôznych technológií (vrátane digitálnych
technológií) na prezentovanie vlastných
obsahov, myšlienok a pod. ako dôsledku
tvorivého procesu.
Socializačný proces v sebe zahrnuje proces
enkulturácie, proces začleňovania sa,
skultúrňovania64, čo znamená pre dieťa
nielen prijať kultúrne praktiky dospelej
kultúry, stotožniť sa s nimi, ale aj pochopiť
ich význam a miesto, ktoré v spoločnosti
zaberajú. Proces enkulturácie začína v
ranom detstve; je to postupný proces
celistvého začleňovania dieťaťa/detí do
spoločnosti a jej rôznych oblastí. Proces
vychovávania je jedným zo základných
(výchovných) prostriedkov enkulturácie a
koncepcia výchovných oblastí ako zoskupení
oblastí kultúry sa prezentuje ako jedna z
možností. V prípade vychovávania detí
raného veku sa oblasti a ich obsahy
redukujú vzhľadom na špecifickosť vývinu
detí a ich rozvojatvorné možnosti. Inak
povedané, deti raného veku sa nemôžu
vychovávaním (na)učiť hneď a všetko naraz,
preto musia byť obsahy výchovného
konania prispôsobované. Práve raný vek
dieťaťa otvára výchovné možnosti naučiť sa
niektoré (aj výnimočné) kultúrne praktiky,
ktorým sa v budúcnosti nemusí už venovať
pozornosť. Výchovné oblasti vychovávania
detí raného veku sú teoretickým
rozvrstvením obsahu preto, aby sa mohol
vychovávateľ
lepšie
orientovať
v
prislúchajúcich obsahoch a oblastiach
64

Enkulturovať sa; vstúpiť do príslušnej kultúry a
stotožniť sa s ňou. Nadobudnúť zodpovedajúce
kultúrne praktiky danej spoločnosti a jej kultúry,
stotožniť sa s nimi a úspešne ich uplatňovať.
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kultúry a aby pri výbere činností mohol
vzájomne prepájať rôzne obsahy. Rozvíjanie
týchto obsahov v procese vychovávania je
založené tiež na skutočnosti, že zrenie
centrálneho
nervového
systému
je
dlhodobým (a nepretržitým) procesom,
každé dieťa má iný rytmus svojho
dozrievania a práve preto tento obsah musí
byť
prispôsobovaný
individuálnym
výchovným potrebám dieťaťa. Rozvíjanie
konkrétnych výchovných oblastí je logickým
spojením, vetvením, ako to kultúra človeku
vlastne umožňuje chápať, vysvetľovať si a
zaraďovať čo patrí pod čo. Napr. kultúra
komunikovania v sebe zahrnuje kultúru
plynulosti reči, kultúru hovoreného slova,
kultúru počúvania, kultúru komunikatívnej
výmeny významov, kultúru rečového
porozumenia si, kultúru zrozumiteľnosti reči,
kultúru prednesu a mnohé ďalšie. Každá
jedna kultúra predstavuje naučiť sa
uplatňovať vo svojom živote určité kultúre
praktiky. Výber jednotlivých praktík a ich
zaradenie do procesu vychovávania
podlieha redukcii, ale je to práve proces
vychovávania, ktorý má dieťaťu priblížiť,
priniesť kultúrne praktiky na jeho rozvojovej
úrovni, aby boli ďalej dieťaťom rozvíjané a
(čoraz
viac
úspešnejšie)
dieťaťom
uplatňované. Nadobúdanie kultúrnych
praktík je dlhodobý proces65. Výsledkom
65

Inou otázkou, ktorá rozvíja zmysel enkulturácie
môže byť otázka: Čo je typické pre našu kultúru v
určitých ustálených situáciách? Príkladom môže byť
kultúra stolovania (a stravovania), ktorá je u nás
zastúpená tak, že jedlo sa podáva v riade, pokladá sa
na jedálenský stôl a konzumuje sa príborom. Pred
jedlom i po ňom si ľudia umývajú ruky (niektorí
uprednostňujú aj dentálnu hygienu). Pri jedle sa ľudia
nesprávajú hlučne, jedlom sa neobhadzujú. Zvyšky
(zväčša pokazených) jedál a odpadky sa odhadzujú do
odpadkových košov a následne sa vynášajú do
kontajnerov. Jedlom sa neplytvá. Nedojené jedlo (so
zámerom skonzumovať ho neskôr) sa odkladá do
chladničky, mrazničky a pod. Miesto po konzumácii sa

enkulturácie je kultúrna gramotnosť dieťaťa,
kultúrne gramotné dieťa, zámerom je
vycho(vá)vať kultúrneho človeka. Kultúrne
gramotné dieťa (podľa jedného z autorov
tejto kapitoly) je:
1) Pohotové dieťa – dieťa dokáže primerane
(za)reagovať na intelektovú výzvu. Prijať
výzvu, reagovať na ňu sebetypickým
spôsobom a využiť ju vo svoj prospech.
Preukazuje postoj prirodzenej zvedavosti
ako dopadne situácia, vlastné konanie a ako
bude prijatý výsledok vlastného konania
dieťaťa. Pohotové dieťa má postreh.
2) Pripravené dieťa – dieťa, ktoré úspešne
zvládne a ovládne situáciu, v ktorej sa
nachádza. Dokáže jej čeliť očakávaným a
prijateľným spôsobom. Preukazuje postoj
prirodzenej zaujatosti činnosťou a je
orientované na dosiahnutie výsledku.
3) Sebestačné dieťa – dieťa, ktoré koná
samostatne (s minimálnou alebo žiadnou
pomocou zvonku) na základe vlastného
uváženia, a ktoré nesie primeranú osobnú
zodpovednosť za to, čo vykonalo.

zanecháva čisté. Riad sa po jedle umýva. Táto ukážka
kultúrnych praktík je ukážkou toho, že proces
vychovávania v zmysle enkulturácie najmladšej
generácie má svoje opodstatnenie. Iným príkladom
môže byť kultúra merania dĺžky predmetov/objektov.
V kultúrnom rozmere našej spoločnosti používame
konvenčné meradlá dĺžky akým je meter, meracie
pásmo,
laserový
zameriavač.
Je
výchovné
opodstatnené, že sa deti oboznamujú aj s
nekonvenčnými meradlami dĺžky vzhľadom na
poznanie, ktoré si utvárajú, ale práve proces
vychovávania (v zmysle enkulturácie) im zabezpečí, že
sa stotožnia s kultúrou merania dĺžky konvečným
meradlom napr. metrom už len preto, lebo výsledok,
ktorí odmerajú a komunikujú s inými; tí výsledku
odmeranému metrom rozumejú. Nie je zvykom v
našej kultúre dospelých, aby ľudia merali dĺžku napr.
lakťom, alebo chodidlom a dohadovali si tak zemné, či
stavebné práce. Čitateľovi sa iste vybavia aj iné ukážky
vzťahujúce sa na jednotlivé kultúry našej spoločnosti,
života.
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Preukazuje postoj prirodzenej akčnosti vo
svojom konaní.
4) Spolupracujúce dieťa – dieťa, ktoré
dokáže nadviazať sociálny kontakt s inými,
udržiavať ho, meniť ho, príp. ho ukončiť.
Preukazuje postoj prirodzenej sociálnej
náklonnosti a teší sa zo spoločnej činnosti,
výsledku a spoločne prežívanej radosti.
V každom prípade je kultúrne gramotné
dieťa kompetentné (spôsobilé) dieťa.
Kompetentné (spôsobilé) dieťa je dieťa
postupujúce minimálne na troch úrovniach:
a) vo svojom rozvoji, b) v procese
vychovávania a c) v každodennom živote (v
situáciách,
ktoré
život
prináša).
Kompetentné dieťa je dieťa, ktoré sa dokáže
vynájsť v situáciách; také dieťa si (s
podporou i bez nej) rozvíja základnú životnú
spôsobilosť akou je viabilita (spôsobilosť
prežiť).
Inou,
nemenej
závažnou
kompetenciou je docilita (spôsobilosť učiť
sa). Kompetentné (spôsobilé) dieťa sa s
istotou pohybuje v rámci využívania
verbálnych komunikačných prostriedkov, v
rámci
neverbálnych
komunikatívnych
prostriedkov
a
vo
vedeckom
a
environmentálnom rámci konania a
diskutovania. Tento typ kompetencií
vzhľadom na raný vek dieťaťa nemôže byť
chápaný nadnesene, ale čisto prakticky. To
napomáha
proces
vychovávania
nasmerovaný
(uskutočňovaný)
na
vychovávanie dieťaťa sebou samým
(podpora sebavychovávania dieťaťa). Etapa
vychovávania detí raného veku je
predovšetkým zameraná na získanie
základných zdravotných návykov a pohody,
zlepšenie ich motorických a praktických
spôsobilostí, vývinu jazyka, vytvorenie
citovej väzby s ostatnými a progresívnu
reguláciu emócií. Proces vychovávania v
tejto etape sa zakladá na procese hrania sa
dieťaťa, detí a na výchovných aktivitách
(ktoré tiež obsahujú hernú činnosť detí) so

zámerom nadobudnúť konkrétne praktické
skúsenosti podporené jazykom. Hranie sa,
realizovanie globalizovaných výchovných
aktivít
a
činností
spojených
so
starostlivosťou sa majú uskutočňovať v
atmosfére náklonnosti a dôvery, so
zvyšovaním sebaúcty a sociálnej integrácie
detí do skupiny vychovávaných detí a
vychovávateľa. Proces vychovávania má
uľahčovať dieťaťu vyvolať a udržiavať
vlastnú iniciatívu, sebarozhodovanie a
osobnú zodpovednosť.
Hodnotenie v procese vychovávania detí v
ranom veku:
1) Hodnotenie v etape vychovávania detí
raného veku má slúžiť na identifikáciu toho,
čo konkrétne dieťa nadobudlo v procese
vychovávania (rozvoj dieťaťa) vrátane
hodnotenia rytmu a charakteristík vývinu
každého dieťaťa.
2) Hodnotenie vychovávania detí má byť
globálne, kontinuálne a formujúce. Priame a
systematické pozorovanie je hlavnou
metódou procesu hodnotenia.
3) Vychovávatelia rovnako realizujú
hodnotenie svojej výchovnej praxe.
Hodnotenie možno zamerať na tri
základné okruhy uvažovania vychovávateľa:
1. Okruh je spätý s otázkou čo má66 dieťa
ovládať vzhľadom na to, že je vychovávané
66

Ak sa od dieťaťa istým spôsobom požaduje, aby
graficky zobrazilo napr. žabu, rybu, či hada, očakáva
sa (len to), že dieťa predloží zobrazené objekty tak, že
budú kultúrne rozpoznateľné, slovne opísateľné a
druhovo, či typovo kategorizovateľné. Ak dieťa
predloží čmáranicu s náznakom objektov a slovne
sprevádza ich zobrazenie, vychovávateľ akceptuje
zobrazenie, lebo zodpovedá úrovni, toho-ktorého
dieťaťa. Ak je však cieľ, aby dieťa uplatnilo tvorivosť,
potom žaba, ryba, či had nemusia byť kultúrne
rozpoznateľné,
ani
druhovo
či
typovo
kategorizovateľné a slovne sa bude opisovať (len) to,
čo dieťa v skutočnosti zobrazilo. Vychovávateľ si nemá
zamieňať ciele; vždy musí cieľ konkretizovať a
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(rozvíjané, učí sa) systematicky, zámerne a
cielene. Znamená základnú, štandardnú
úroveň, ktorá je typická pre populáciu detí v
ranom veku. Od tejto úrovne sa zvažujú
výchovné zásahy, výchovné aktivity, ktoré
iniciujú rozvoj dieťaťa v zmysle jeho posunu
na inú, vyššiu úroveň. Hodnotenie,
posudzovanie
na
tejto
úrovni
je
neodmysliteľné
pre
zodpovedného
vychovávateľa, od tohto hodnotenia sa
odvíja ďalšia výchovná činnosť.
2. Okruh je spätý s otázkou, čo by malo
dieťa ovládať vzhľadom na to, že je
vychovávané
(rozvíjané,
učí
sa)
systematicky,
zámerne
a
cielene.
Hodnotenie, posudzovanie na tejto úrovni z
jednej strany nadväzuje na hodnotenie v
prvom okruhu a z druhej strany na to, čo sa
(už) dosiahlo procesom vychovávania. To
slúži na to, aby vychovávateľ určil, čomu
bude dieťa v nadchádzajúcom procese
vychovávania vystavené a čím konkrétne
bude kontaktované v zóne jeho najbližšieho
rozvoja. Vychovávateľ vymedzí výchovný
priestor, vyplní ho výchovnými aktivitami
(prislúchajúceho obsahu a činnosťami),
situáciami, zodpovedajúcimi podmienkami;
určujúcim je však vzťah medzi aktuálnou
úrovňou dieťaťa a úrovňou, ktorá má byť
dieťaťom dosiahnutá. Súbežne s tým stanoví
ciele.
3. Okruh je spätý s otázkou, čo by mohlo
dieťa ovládať vzhľadom na to, že je
vychovávané
(rozvíjané,
učí
sa)
systematicky,
zámerne
a
cielene.
Hodnotenie, posudzovanie na tejto úrovni
zhodnotiť, či jasne definovaný a slovne konkretizovaný
cieľ bol dieťaťom na tejto základnej, štandardnej
úrovni dosiahnutý a ako. Zámena cieľov, ich
nesprávne slovné oznámenie dieťaťu, vyvoláva
nakoniec zmätok, lebo vzniká rozpor medzi tým, čo
(nejasne) vychovávateľ slovne oznámil dieťaťu (čo od
neho požaduje), a tým, čo dieťa vykonalo, urobilo,
vyhotovilo.

je vysoko individualizované, lebo sa viaže na
osobitosti, špecifiká každého jedného
vychovávaného dieťaťa, ktoré sa však
nemusia týkať iných detí (iné deti nimi
nemusia disponovať). Preto vychovávateľ
rozšíri individualizovaný plán o také
výchovné aktivity, ktoré budú určené na
rozvoj konkrétnych oblastí so zámerom
vhodnejšie štruktúrovať rozvoj, učenie sa
dieťaťa.
Aby mal proces vychovávania pre deti
zmysel, spájal ich záujmy a motivácie a
vytváral zodpovedajúce podmienky na
učenie sa, ktoré im umožňuje postupne
pochopiť svet a zasahovať do neho, do
rozvíjania výchovného obsahu sa majú brať
do úvahy tieto aspekty:
a) Vzhľadom na procesnú povahu etapy
vychovávania detí raného veku majú
výchovný program a výchovný plán
(kurikulum) umožňovať rôzne úrovne
konkretizácie; majú sa kontextualizovať a
prispôsobovať
potrebám
dieťaťa
a
výchovným realitám.
b) Proces vychovávania detí raného veku
teoreticky
zodpovedajúci
výchovným
oblastiam sa realizuje prostredníctvom
komplexného
prístupu
a
proces
vychovávania treba chápať ako plánované,
vzájomné závislé a súčasne integrované a
kontextualizované spôsoby prispôsobované
na rozvojové charakteristiky/možnosti,
záujmy a potreby detí. Preto sa tieto
spôsoby majú v praktickej rovine považovať
za zmysluplné kontexty učenia sa.
c) Vzhľadom na výchovnú povahu konania
má byť každodenný život v zariadení
považovaný za skutočnosť, ktorou sa dieťa
učí, a v ktorom sa dieťa dozvedá, či sa
poznanie týka jeho samého (seba), alebo či
sa poznávanie vzťahuje na poznanie
fyzického, prírodného, sociálneho či
kultúrneho prostredia.
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d) Podporuje sa využívanie rôznych zdrojov
informácií a ich využitia v prostredí, ktoré sú
špecifické pre informačnú a digitálnu
spoločnosť, najmä kultúrne zdroje, médiá a
nové technológie.
e) Výchovné oblasti majú priečne integrovať
rozvoj demokratických, občianskych a
etických hodnôt našej spoločnosti, kultúrnu
rozmanitosť,
udržateľnosť,
mierové
spolužitie,
racionálne
spotrebiteľské
správanie, zdravý spôsob života a primerané
využívanie voľného času.
f) Podporovať skutočnú rovnosť medzi
dievčatami a chlapcami (ženami a mužmi).
g) Rozvíjanie výchovných oblastí sa má
realizovať z perspektívy, ktorá umožní
zhodnotiť prínos rozvoja ľudstva – rôznych
spoločností, civilizácií a kultúr.
h) Venovať pozornosť kultúrnemu a
prírodnému dedičstvu našej spoločnosti, jej
histórii, krajom, folklóru, rôznym druhom a
formám
komunikovania,
rozmanitosti
umeleckého
výrazu
–
hudobného,
výtvarného, slovesného, dramatického
vrátane vkladu osobností do rozvoja a
udržiavania kultúrneho dedičstva Slovenskej
republiky; to je tiež súčasťou diagonálneho
rozvíjania výchovných oblastí.
Proces
vychovávania
je
istým
komponentom, ktorý v sebe spája
charakteristiku výchovných oblastí, ktoré
vychovávateľ v aktivitách (a ich činnostiach)
s deťmi konkretizuje a výchovne
kontextualizuje (prikladá im náležitý
výchovný význam). Tento komponent je
zároveň spojený s koncepciou rozvoja detí
raného veku a ich výchovným potenciálom.
Na základe toho si vychovávateľ vytvára
určitý štýl vedenia, manažovania procesu
vychovávania,
rozhoduje
sa
pre
uplatňovanie určitého výchovného prístupu
a volí metodiku výchovnej činnosti
zameranú na optimalizáciu integrálneho
rozvoja detí. Pedagogický prístup etapy

vychovávania detí raného veku zahrnuje
konkretizáciu výchovného obsahu v
integrujúcej jednote (v tematickom
zoskupení činností v spojitosti s cieľom) pre
každú plánovanú výchovnú aktivitu.
Samozrejmosťou je individuálna pozornosť,
opatrenia a zmysel pre rôznorodosť,
plánovanie
výchovného
priestoru,
organizácia času, kritériá pre výber a
využívanie materiálnych zdrojov (a herných
a výchovných pomôcok), plánované akcie na
udržiavanie spolupráce s rodičmi, rodinami,
usmernenia pre koordináciu rôznych iných
odborníkov zapojených do spolupráce, ako
aj opatrenia na hodnotenie výchovnej
praxe.
Plánovanie procesu vychovávania a
výchovných aktivít
Vychovávateľ si pripravuje Výchovný plán
na celý školský rok, resp. na obdobie
celoročnej prevádzky zariadenia podľa
konkrétnych podmienok zariadenia a detí,
ktoré ho navštevujú. Zariadenie si
pripravuje Výchovný program zariadenia,
čím deklaruje, že proces vychovávania nie je
náhodný,
ale
je
systematizovaný,
rozvrhnutý,
usmerňovaný
a
prispôsobovaný. Výchovný program je istým
pedagogickým
dokumentom,
ktorý
reprezentuje
konkrétne
zariadenie.
Výchovný program obsahuje rovnocenne
obe zložky, a to vychovávanie detí a
starostlivosť o deti raného veku.
Vychovávateľ si pripravuje výchovný plán na
týždeň a realizuje aj denné plánovanie
individualizovaných
a
skupinových
výchovných aktivít. Výchovný plán na
týždeň obsahuje vybrané ciele, výchovné
aktivity a pod. Denný plán je sumarizáciou
toho, čo sa bude v konkrétny deň realizovať
v zmysle plánu. Plánovanie pre skupinu
vychovávaných detí predstavuje zvážiť také
aktivity, ktoré spoja deti s približnými či
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rovnakými
výchovnými
potrebami
(odhadnutými,
posúdenými
vychovávateľom) do jednej skupiny, v ktorej
činnosti budú v prospech konkrétnych detí.
• Ktoré
skúsenosti
potrebujú
nadobudnúť deti? O čo sa deti
zaujímajú?
• Ktoré hračky, pomôcky a materiál
deti často využívajú? Čo deti
uprednostňujú?
• Čo si deti rozvíjajú preferovanou
činnosťou?
• Čo deti nerealizujú alebo čo nechcú
realizovať?
• Čo ide deťom dobre? Čo deťom
nejde dobre?
• Aká je zmysluplnosť výchovnej
aktivity pre konkrétnu skupinu detí?
Aký konkrétny profit z nej získajú
zapojené deti?
• Do čoho môžeme zapojiť rodičov
detí, ak budú pozvaní zúčastniť sa?
Individualizované plánovanie je späté s
individuálnym procesom vychovávania
konkrétneho
dieťaťa
a
prístupom
vychovávateľa. Zohľadňuje rozvoj dieťaťa,
jeho rytmus, potreby, záujem, špecifiká a
pod. Individualizované plánovanie je
prispôsobenie na rozvíjanie kvality každého
osobitne. Individualizované plánovanie
znamená aj individualizované stanovanie
cieľov na úroveň konkrétneho dieťaťa.
Tvorba výchovného projektu v procese
vychovávania dieťaťa raného veku [2]
Hlavným dôvodom, pre ktorý vytvárame
výchovné projekty, je práve skutočnosť, že
pri ich navrhovaní i realizácii vychádzame z
prirodzeného prostredia a životných
sociokultúrnych situácií, pri ktorých sa
súčasne rozvíjajú výchovné skúsenosti –
emocionálna,
somaticko-motorická,
lingvistická,
logicko-matematická,

umelecko-expresívna,
prírodovedná
a
sociomorálna. Prostredníctvom aplikácie a
realizácie výchovných projektov v procese
vychovávania dieťaťa raného veku sa
podnecuje stretnutie dieťaťa s výchovnými
a/alebo životnými problémami, navrhujúc
mu ich v otvorenom a neštruktúrovanom
spôsobe tak, ako sú prítomné v
každodennom živote. Výchovné a/alebo
životné problémy nie sú nič iné, než
spracovávanie každodenného a súčasného,
ktoré obklopujú dieťa raného veku. Sú to
najmä:
• Materiály, ak sú konštituované a
dieťaťu predkladané ako rámec
určitých výchovných problémov
vďaka ich percepčných kvalitám:
farba, konzistencia, zvukovosť,
forma, chuťové a hmatové stimuly,
pohyb, manipulácia s objektmi a
pod.
• Prostredie, v ktorom dieťa žije, sú
kontinuálnymi výzvami a návrhmi
výchovných problémov pre ich
aspekty priestorového, relačného,
vzťahového, funkčného a iného
organizovania: domov, zariadenie,
mesto, obchod a pod.
• Osoby, ktoré dieťa stretáva, sú pre
ich rozdielnosť alebo podobnosť
charakteru, funkcií, rolí a pod.
zdrojmi výchovných problémov.
Výchovný
projekt
má
formu
pedagogického dokumentu, je tematickoobsahovým a cieľovým stvárnením procesu
vychovávania dieťaťa raného veku a
predstavuje prevahu niekoľkých alebo
všetkých
oblastí
detskej
výchovnej
skúsenosti v integrovanom prepojení s
obsahom procesu vychovávania. Rovnako sa
zakladá na integrácii niekoľkých alebo
všetkých výchovných oblastí (kultúrnej
gramotnosti) do jedného celku pre
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ktorúkoľvek tému z prirodzeného a
životného sociokultúrného prostredia. V
analýze procesu vychovávania treba chápať
učenie sa a rozvoj dieťaťa raného veku ako
učebný problém, o riešenie ktorého sa má
vychovávateľ s ním rozdeliť. Proces
vychovávania
má
byť
procesom
sprostredkujúcim
koncepty,
hodnoty,
postoje a rozvíjanie spôsobilosti. Poznanie
nevzniká tam, kde je určené všetko alebo
kde nie je určené nič. Objektom poznávania
a myslenia nie je obyčajne jeden izolovaný
objekt (vybraný z obsahu procesu
vychovávania), ale celá problémová situácia.
Ako sa dieťa raného veku rozvíja? Dieťaťu je
najprirodzenejšia hra. Z jeho pohľadu je to
výlučne hra, ktorou si vypĺňa scénu a scenár
svojho raného detstva. Hra je tou aktivitou,
ktorou možno (pokiaľ ju vychovávateľ
využíva
koncepčne
a
metodicky
premyslene)
veľa
dosiahnuť.
Vychovávateľom navrhnutá a deťom
ponúkaná (realizáciou rozmanitých činností
a konania) výchovná (hrová) aktivita
zabezpečuje a má zabezpečiť celkový,
kompletný
rozvoj
všetkých
stránok
osobnosti dieťaťa, ako aj priestor a čas na
zmysluplné a postupné učenie sa. Proces
učenia sa stavia v súčasnosti na postupoch,
ktoré vychádzajú z riešení výchovných
problémov v snahe podmieniť u dieťaťa
reakcie a stimulovať ich na výbere z
viacerých možností riešenia. Vychovávateľ
však má neustále vidieť a chápať rozdiel v
tom, čo je dieťa spôsobilé vykonávať samo,
a v tom, čo sa od neho očakáva. Čas výberu
aktivít je prvý momentom časového úseku a
plánovania – projektovania – realizovania –
hodnotenia. Je to prvý moment v priebehu
dňa, keď vychovávateľ skupine prítomných
detí pomáha plánovať, vyjadrovať svoje
predstavy, návrhy o tom, čo by rady
vykonávali (ako by sa hrali) v ten deň.
Vychovávateľ pomáha deťom pri vytváraní

postupnosti
v
nimi
navrhovaných
rozmanitých činnostiach a spolu s nimi tak
vytvára programovú skladbu prepájaním
deťmi
navrhovaných
činností
s
prislúchajúcimi
výchovnými
(hrovými)
aktivitami, ktoré má v súlade s príslušným
výchovným projektom na daný deň
pripravené.
Výchovný projekt je vychovávateľom
výchovne premyslený výňatok, spracovanie
procesu
vychovávania
v
podobe
konkretizovania
výchovnej
témy,
vymedzenia
konkrétneho
výchovného
obsahu, výchovných cieľov, hodnotiacich
kritérií, spracovaný do podoby projektu.
Výchovný obsah je spracovaný ako riešenie
učebného problému, ktorý predkladá
vychovávateľ
na
riešenie
deťom
individuálne alebo skupinovo. Deti majú
nájsť problém, objasniť a analyzovať ho
ďalej nájsť najvhodnejší spôsob jeho
riešenia a poskytnúť ho ostatným. Ide o
konkrétny návrh metodického realizovania
procesov učenia sa prostredníctvom
hry/hrania sa a metodiku výchovnej činnosti
vychovávateľa. Metodický postup výchovnej
aktivity má nasledovné fázy [3]:
• Preaktívnu fázu vychovávania: Ide o
posudzovanie, vytváranie hrových
(učiacich sa) skupín a dvojíc
iniciačnou tematickou diskusiou,
prezentáciou výchovného obsahu
vychovávateľom
výlučne
v
rámcových bodoch, dohodnutie
časového manažmentu, výchovných
podmienok, pravidiel, prevzatie a
predstieranie rol a prezentáciu
výchovných cieľov v súvislosti s
výchovným obsahom.
• Interaktívnu fázu vychovávania: Ide
o evokáciu (využitie vnútornej
motivácie) výchovných situácií vo
výchovnej aktivite, uvedomelú
spoločnú činnosť dieťaťa/detí v
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•

67

hrovej (učiacej sa) skupine na
podklade vzájomnej interakcie67.
Súbežne ide o prevzatie a
prestieranie
rol
v
konaní
dieťaťa/detí a s nimi súvisiacich úloh
vzťahujúcich
sa
na
experimentovanie s výchovným
obsahom
i
o
zapájanie
individuálneho, hodnotiaceho a
kreatívneho myslenia. V tejto fáze
sú rámcové body, prezentácia
výchovných cieľov i pravidlá
manažovania výchovnej skupiny
prítomné tak, aby ich dieťa/deti
nestrácali so zreteľa; sú uvedené na
viditeľnom mieste vo výchovnom
priestore, čo slúži ako externý
mediátor (čím nie je nevyhnutne reč
vychovávateľa). Hlavným zámerom
interaktívnej fázy výchovy je
zabezpečiť, udržiavať interakciu
myslí s prepojením na vybraný
výchovný obsah, aby nastalo
sociálne konštruovanie poznania v
hrovej (učiacej sa) skupine v zmysle
princípov participatívnej výchovy.
Postaktívnu fázu vychovávania: Ide
o zavŕšenie výchovných situácií vo
výchovnej aktivite. Referovanie o
uskutočnených
činnostiach
(s
poukázaním na podiel spolupráce),
zodpovedanie,
rekapituláciu
postupu,
interiorizáciu,
exteriorizáciu
(seba)reflexiu,
prezentáciu
nadobudnutých
materiálnych i nemateriálnych
výsledkov. Súbežne ide o vytváranie
záznamov, sumarizovanie krokov a

Interakcia musí byť kolaboratívna so zreteľom na
zámery hrajúceho sa (učiaceho sa); interakcia musí
byť podporujúca hrajúceho sa (učiaceho sa) v jeho
zóne najbližšieho rozvoja a interakcia má stupňovito
posúvať hrajúceho sa (učiaceho sa) tak, aby sa on
stával kompetentnejším [3].

poukázanie na ich potenciálnu
nadväznosť v ďalších výchovných
aktivitách, poskytovanie návrhov,
nápadov, uvedomenie si chýb a
možností vyhnutia sa chybám.
Neoddeliteľnou
súčasťou
postaktívnej fázy výchovy sú
posudzovanie a (spolu)hodnotenie.
Návrh tvorby výchovného projektu na
konkrétnu výchovnú tému
Výchovný projekt presne a jednoznačne
vymedzuje výchovné zámery a sleduje
výchovné ciele. Je prepojený s ostatnými
výchovnými prostriedkami, ako i s
výchovným priestorom a podmienkami
využiteľnými na hranie sa (učenie sa) a
proces vychovávania.
Výchovný projekt DOPRAVA
Výchovná téma poskytuje dieťaťu/deťom
raného veku množstvo podnetov rôzneho
charakteru. Jedným zo všeobecných cieľov
tohto výchovného projektu je vytvárať
podmienky poznávania a porozumenia
prostredníctvom hrových činností o
bezpečnosti v cestnej premávke a o
spôsoboch dopravy. Vzhľadom na životné
skúsenosti sú podnety pre dieťa/deti raného
veku výzvou – prirodzenou túžbou
(s)poznávať.
Výchovný
projekt
s
bádateľským zmeraním (aj) v otvorenom
výchovnom prostredí68 je zameraný na
možnosti skúmania v okolitom prostredí a
(s)poznávania charakteristík a špecifík
dopravy a bezpečnosti na cestách (dieťa ako
chodec, dieťa ako spolujazdec, dieťa ako
cestujúci). Cez rozmanité zmysluplné
výchovné aktivity majú deti možnosť
68

Otvorené výchovné prostredie je výchovný priestor
prioritne exteriérový výchovný priestor, ktorý má
poskytovať možnosť výchovného zámeru v reálnom
sociokultúrnom prostredí dieťaťa (ako napr. dopravné
detské ihrisko alebo rôzne dopravné situácie v
reálnom prostredí) [1].
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pozorovať, porovnávať, vytvárať, bádať
svoje okolie, prostredníctvom ktorého
(s)poznávajú využitie dopravy a dopravných
prostriedkov. Jedným zo všeobecných cieľov
účasti dieťaťa/detí raného veku v realizácii a
aplikácii tohto výchovného projektu je
podporiť ich poznanie a porozumenie
obklopujúcej realite, ktorej sú súčasťou.
Výchovný obsah sa viaže na problematiku
dopravy. Dieťa/deti sa oboznámia s rôznymi
druhmi dopravy a pravidlami o bezpečnosti
v cestnej premávke. Stanovené výchovné
ciele vo výchovnom projekte majú deti
dosiahnuť vlastnou hrovou aktivitou
(niektoré hrové aktivity viac, iné menej
podnecujú vykonávať konkrétne činnosti
dieťaťa/detí). Výchovný projekt obsahuje
výchovné aktivity, v rámci ktorých sú
výchovné činnosti nadväzujúce na aktuálne
detské poznanie a skúsenosti. To si vyžaduje
úzku spoluprácu s rodičmi/rodinou,
spoločné činnosti rodičov, dieťaťa/detí a
vychovávateľov pri tvorbe a realizácii
výchovného projektu.
Výchovná téma: Čo sa deje na ceste?
Tematizácia (výchovný obsah):
1. Dopravné prostriedky.
2. Doprava v meste.
3. Bezpečnosť v cestnej premávke.
Zameranie:
Výchovný
projekt
je
zameraný na stimulovanie poznávania a
rozvoj porozumenia o doprave a
bezpečnosti na ceste v obklopujúcom
prostredí dieťaťa/detí raného veku.
Východiská:
1. Dopravné prostriedky podľa miesta
pohybu (cesta, koľajnice; zem, voda,
vzduch, podzemie).
2. Druhy dopravných prostriedkov (osobné
a nákladné).
3. Preprava ľudí v mestskej /prímestskej /
medzimestskej
doprave
(kultúra
cestovania).

4. Svetelné dopravné značenie (napr.
semafor, priechod pre chodcov a pod.).
5. Pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke.
Problematizácia (stanovenie výchovného
problému): Každý výchovný problém treba
formulovať v rovine otázky, lebo tak sa
vytvára určitý výchovný priestor na
skúmanie a bádanie. Napríklad východisko:
Doprava umožňuje utváranie uvedomelých
postojov dieťaťa/detí raného veku k
bezpečnosti na cestách a používaniu ciest,
ako aj k ohľaduplnosti a zdvorilosti v
doprave. Poskytuje základné poznanie o
dopravných predpisoch a pravidlách cestnej
premávky. Toto východisko umožňuje
stanoviť si nasledovný výchovný problém a
poskytnúť výchovný priestor na zisťovanie
pravdivosti tvrdenia: Je to pravda? Nie je to
pravda?. Učebný problém rozvrstvený v
otázkach: Kde sa pohybujú dopravné
prostriedky? Ako sa pohybujú dopravné
prostriedky? Čo/koho prepravujú dopravné
prostriedky? Kde si videl semafor? Prečo je
semafor na križovatke dôležitý? Prečo sa
nehráme na ceste? Prečo neprechádzam
sám cez cestu?
Deskripcia (opis výchovného problému):
Opis učebného problému, ktorý sme
zadefinovali, má byť stručný, racionálny,
výstižný, vystihujúci podstatu. Odpovedá na
to, čo riešiteľov znepokojuje. Opis učebného
problému:
Poznanie
a
rozlišovanie
niektorých
druhov
dopravných
prostriedkov, pravidiel správania sa pri
cestovaní, bezpečnosť chodcov v cestnej
premávke.
Preskripcia (výchovné ciele): Preskripcia je
predpísanie výchovných cieľov, ktoré majú
byť dosiahnuté účasťou dieťaťa/detí na
učebnom
projekte.
Formulovanie
výchovného cieľa je nevyhnutnosťou. Bez
cieľov ako orientačných záchytných bodov
nemožno ľudskú činnosť, individuálnu i
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skupinovú, vôbec plánovať. V prípade
procesu vychovávania dieťaťa/detí raného
veku sa chápe výchovný cieľ ako maximum
rozvoja všetkých fyzických a psychických
potencialít
dieťaťa/detí
v
procese
vychovávania.
Výchovné ciele:
1. Slovne označiť základné dopravné
prostriedky podľa ich miesta pohybu.
2. Poznávať základné pravidlá bezpečnosti
cestnej premávky.
3. Rozlíšiť dopravné svetlá a zvukové
signály na križovatkách.
4. Poznať spoločenské normy a spoločne
prijaté
pravidlá
v
zmysle
ľuďmi
akceptovaných a preferovaných hodnôt a
byť spôsobilý správať sa podľa nich (v
dopravných prostriedkoch: správanie sa pri
čakaní na verejný dopravný prostriedok, pri
nastupovaní, za jazdy a pri vystupovaní,
správanie sa voči starším osobám, vlastná
bezpečnosť).
Distribúcia času: Deskripcia času je určenie
časového rozpätia, ako dlho bude trvať
aplikácia a realizácia výchovného projektu v
procese vychovávania. Časová distribúcia
danej výchovnej témy: jeden týždeň
(doplnkovo ju bude možné aplikovať aj v
ostatných výchovných témach počas celého
roka).
Hodnotiace kritériá (Ako je potrebné
aplikovať výchovný projekt do procesu
vychovávania? Ako ho realizovať?):
• Čo má dieťa poznať, vedieť a byť
spôsobilé – faktická úroveň.
Poznatky: Poznať základné dopravné
prostriedky.
Kompetencie: Byť spôsobilé viesť rozhovor o
vybranom dopravnom prostriedku.
Hodnoty: Pomoc, potreba a dôležitosť
základných dopravných prostriedkov.

Postoje: Aktívny postoj k bezpečnosti v
súvislosti s cestovaním v dopravnom
prostriedku.
• Čo by malo dieťa poznať, vedieť a
byť spôsobilé – hypotetická úroveň.
Poznatky: Poznať svetelné a zvukové signály
na križovatkách.
Kompetencie: Byť spôsobilé opísať svetelné
a zvukové signály na križovatkách.
Hodnoty: Význam dôležitosti svetelných a
zvukových signálov na križovatkách.
Postoje: Uplatňovať aktívny postoj v
správaní sa podľa svetelných a zvukových
signálov na križovatkách, priechodoch,
cestách.
• Čo by mohlo dieťa poznať, vedieť a
byť spôsobilé – kondicionálna
úroveň.
Poznatky: Poznať kultúru cestovania vo
verejných dopravných prostriedkoch.
Kompetencie: Byť spôsobilé opísať kultúru
cestovania vo verejných dopravných
prostriedkoch.
Hodnoty: Kultúra cestovania vo verejných
dopravných prostriedkoch.
Postoje: Zaujímať pozitívny a zodpovedný
postoj v kultúre cestovania vo verejných
dopravných prostriedkoch.
Odporúčania:
1. Každý vychovávateľ by si mal uvedomiť:
čo má, musí; čo by mal; čo by mohol urobiť,
aby sa dieťa komplexne rozvíjalo a
zmysluplne učilo v súvislosti s výchovnou
témou, výchovným obsahom a cieľmi
výchovného projektu.
2. Dôležité je dostatočne si rozšíriť
poznanie o danej výchovnej téme u
vychovávateľa a zistiť aj úroveň kvality
poznania u detí raného veku.
3. Využiť spoluprácu s rodičmi, zapojiť ich
do prípravy výchovného projektu, príp.
pomoci pri realizácii projektu.

258

VYCHOVÁVANIE A STAROSTLIVOSŤ O DETI DO TROCH ROKOV VEKU
TVORBA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

4.
Uplatňovať
spoluprácu
medzi
vychovávateľmi, pretože tvorba a realizácia
výchovného projektu si to vyžaduje.
5. Pri tvorbe výchovného projektu je
dôležité stanoviť si východiská, lebo z nich
sa definujú jednotlivé výchovné problémy,
ktoré sa na záver buď potvrdia alebo
vyvrátia.
6. Zvýšiť odbornosť a profesionalitu
vychovávateľa, jeho výchovné poznanie a
myslenie, lebo dôkladná príprava je jednou
z podmienok úspešného a efektívneho
procesu vychovávania, t. z. zmysluplného
učenia sa a komplexného rozvoja dieťaťa ,
rovnako aj jeho radosti a potešenia z
vlastného všestranného napredovania v
kontexte procesu vychovávania.
7. Výchovno-projektové materiály treba
spracovať tak, aby zohľadňovali výchovné
potreby, pretože práve tie v mnohom
ovplyvňujú konanie detí.
8. Vychovávateľ je (a ostáva naďalej)
neodmysliteľným faktorom v procese
učenia sa a rozvoja dieťaťa raného veku.
Výchovná aktivita:
DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
Výchovný cieľ:
• Poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť
dopravné prostriedky podľa miesta
pohybu (zem, voda, vzduch,
podzemie).
Metodický postup výchovnej aktivity
• Preaktívna fáza vychovávania:
Motivačná
stratégia
a
konkrétna
komunikatívna
situácia
v
podobe
problémových otázok: Ktoré dopravné
prostriedky poznáme? Ako sa pohybujú?
Ponuka hier – s podporou vnútornej
motivácie – prvá fáza procesu hrania
(učenia sa). Deti si vybavujú to, čo si myslia
o výchovnej téme, čo o nej vedia, čo sa len
domnievajú, aké otázky k nej majú, čo majú
deti na začiatku hrania sa (učenia sa) v mysli

a čo si vybavujú (evokácie), štruktúrujú,
vďaka čomu sa v ďalšej fáze môžu nové
informácie zaradiť do väčšej kognitívnej
schémy. V procese vybavovania sa vyvoláva
vnútorná motivácia na hranie sa (učenie sa)
a zvedavosť na to, ako to je naozaj; potreba
získať nové informácie na vyriešenie otázky;
chuť niečo zažiť alebo si vyskúšať, čím by
sme mohli potvrdiť alebo vyvrátiť svoju
hypotézu a pod. Už v tejto fáze sa deti hrajú
(učia) – nejde len o prípravu na hranie
(učenie) sa. Navodenie výchovnej situácie
vychádza z výchovnej témy (rozhovor,
diskusia).
• Interaktívna fáza vychovávania:
Stratégia
podnetových
otázok,
experimentovanie s výchovnou témou,
riešenie výchovného problému: Deti majú
na výber pripravené dopravné prostriedky.
Vytvárajú si pravidlá konkrétnej hry a jej
stratégiu (evokácia). Druhá fáza procesu
hrania (učenia) sa – deti aktívne
spracovávajú zdroj nových informácií,
prechádzajú novou skúsenosťou. Deti
prepájajú nové informácie, ktoré v tejto
fáze prichádzajú z vonkajšieho zdroja
(výchovné
aktivity
pripravené
vychovávateľom, videoprojekcia, vychádzka
do okolitého prostredia a pod.), s
informáciami, ktoré si vybavili a utriedili v
prvej fáze procesu hrania (učenia) sa.
Rozvojová
primárna
činnosť:
Počas
predmetnej
činnosti
s
dopravnými
prostriedkami a samotným hraním sa,
vzniká
vychovávateľovi
priestor
na
komunikáciu s deťmi. Podľa úrovne rozvoja
reči konkrétneho dieťaťa možno o učebnom
probléme viesť rozhovor, ktorý sa
zameriava
na
konkrétny
dopravný
prostriedok, jeho názov, miesto pohybu a
pod. Vychovávateľ akceptuje rozvoj
konkrétneho dieťaťa a nadväzuje na jeho
vlastnú skúsenosť – zónu jeho najbližšieho
rozvoja. Formalizovanie, reprezentovanie a
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symbolizovanie skúseností: Podľa záujmu
detí o hru s dopravnými prostriedkami
vychovávateľ navrhne, aby deti odložili
dopravný prostriedok na miesto, kam podľa
miesta
pohybu
patrí.
Zámerom
vychovávateľa
je
docieliť
splnenie
stanoveného výchovného cieľa, ktorým je
priradenie
a
triedenie
dopravných
prostriedkov
podľa
miesta
pohybu
(pozemnej, vzdušnej, vodnej doprave a
podzemnej).
Deti
triedia
dopravné
prostriedky na vopred pripravenú plochu
(plocha s vyznačenými cestami, plocha s
koľajnicami, vodná plocha a pod.).
• Postaktívna fáza vychovávania:
Formalizovanie,
reprezentovanie
a
symbolizovanie skúseností: Pohybová hra
„Na dopravné prostriedky“. Vychovávateľ
vytvorí identifikátor priestoru (napr.
dostatočne veľká maketa dopravného
prostriedku)
pre
jednotlivé
druhy
dopravných prostriedkov. Na tieto miesta sa
môžu deti premiestniť podľa toho, akú rolu
budú mať vychovávateľom určenú (napr.
sme autá, vlaky, lode). Otázky sú kladené
deťom
vo
vzťahu
s
rozvíjanými
kompetenciami
a
hodnotením
vychovávateľa v súvislosti s výchovným
cieľom. Tretia fáza procesu hrania (učenia)
sa – dieťa sa ohliada za procesom hrania
(učenia) sa, ktorým práve prešlo, a
formuluje si svoj nový obraz o téme a/alebo
učebnom probléme (čo teraz o tom vie, čo
si potvrdilo, čo si opravilo, aké otázky zostali
nezodpovedané, čo by sa chcelo o
výchovnej téme ešte (nabudúce) dozvedieť
a čo u/robiť). V tejto fáze sa vynárajú otázky
pre vychovávateľa: Ktorých omylov sa
najľahšie dopúšťam vo fáze reflexie?
Ponáhľam sa? (napr. najčastejšie pri prvej
fáze poskytujem svoje správne alebo
potrebné informácie (najmä v reflexii).
Kontrolujem úlohy, otázky, ktoré deťom
dávam v reflexii? Niekedy poskytujú

vychovávateľovi iba kontrolu, ale rozdiel
medzi reflexiou a kontrolou je v tom, že pri
reflexii sa dieťa stále ešte učí. Deti sa
potrebujú sústrediť a mať priestor a pokoj
na to, aby svoju konštrukciu poznania
dotvorili.
Výchovná aktivita:
BEZPEČNOSŤ V CESTNEJ PREMÁVKE
Výchovný cieľ:
• Dodržiavanie
pravidiel cestnej
premávky vzhľadom na bezpečnosť
– vidieť a byť videný.
Metodický postup výchovnej aktivity
• Preaktívna fáza vychovávania:
Motivačná stratégia v podobe ponuky
reflexnej vesty. Konkrétna komunikatívna
situácia v podobe problémovej otázky: Načo
potrebujeme reflexnú vestu? Ponuka hier –
podpora vnútornej motivácie – prvá fáza
procesu hrania (učenia sa). Deti si vybavujú
to, čo si myslia o výchovnej téme, čo o nej
vedia, čo sa len domnievajú, aké k nej majú
otázky, čo majú deti na začiatku hrania sa
(učenia sa) v mysli a čo si vybavujú
(evokácia) a štruktúrujú, vďaka čomu sa v
ďalšej fáze môžu nové informácie zaradiť do
novšej kognitívnej schémy.
• Interaktívna fáza vychovávania:
Situácie experimentovania s výchovnou
témou: Rozprávanie, prípadne rozhovor o
tom, prečo nosíme reflexné vesty oblečené.
Rozvojová primárna činnosť: Rozprávanie o
dodržiavaní pravidiel pri pobyte vonku, o
rizikách pre chodcov. Deti si (s pomocou
vychovávateľa) oblečú reflexné vesty.
Vychovávateľ upriami pozornosť na výraznú
farebnosť reflexnej vesty, ktorá je viditeľná
počas dňa. Následne prostredníctvom
žalúzií vychovávateľ zatemní miestnosť.
Prítmie v miestnosti by malo byť také, aby
bol po odraze baterky, ktorou vychovávateľ
zasvieti na vestu, viditeľný reflexný prvok.
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Vychovávateľ má príležitosť komunikovať s
deťmi o situáciách, ktoré nadväzujú na ich
skúsenosti pri pobyte vonku počas dňa, keď
je svetlo, šero a tma.
• Postaktívna fáza vychovávania:
Formalizovanie,
reprezentovanie
a
symbolizovanie skúseností: Predpokladom
je, že deti budú poznať význam reflexnej
vesty, ktorú používajú pri pobyte vonku.
Tretia fáza procesu hrania sa (učenia sa) –
dieťa sa ohliada za procesom hrania
(učenia) sa, ktorým práve prešlo a formuluje
si svoj nový obraz o téme alebo učebnom
probléme (čo teraz o tom vie, čo si
potvrdilo, čo si opravilo, aké otázky zostali
nezodpovedané, čo by sa chcelo o
výchovnej téme ešte dozvedieť a čo
u/robiť).
Ukážky výchovných aktivít prezentujú
rozpracovaný metodický postup v procese
vychovávania dieťaťa raného veku (v
základných myšlienkach), ktoré sú prioritne
zamerané na rozlišovanie dopravných
prostriedkov
a
praktických
situácií
uplatňovania zásad bezpečného správania
sa v cestnej premávke v role chodca.
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Zhrnutie
Zámerom vychovávania dieťaťa v ranom
veku je sústavne a zámerne podporovať
jeho
telesný,
zmyslový,
intelektový
(poznávací a jazykový), emocionálny a
sociálny rozvoj.
V kapitole sa prezentujú základné
myšlienky, ktoré treba považovať za
podstatné pri tvorbe výchovného programu
v zariadeniach starostlivosti pre deti raného
veku. Výchovný projekt, ktorý má formu
pedagogického dokumentu, je tematickoobsahovým a cieľovým stvárnením procesu
vychovávania dieťaťa raného veku vo
všetkých oblastiach detskej výchovnej
skúsenosti v integrovanom prepojení do
obsahu procesu vychovávania.
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ZÁVER
Zamerali sme sa na skúmanie vychovávania prostredníctvom subjektov, ktorých sa
vychovávanie bezprostredne dotýka, a to rodičov detí raného veku, vychovávateľov
(opatrovateľov) týchto detí a rovnako tiež detí. Naše výskumné úsilie trvalo sedem rokov,
pričom tri roky z celkového počtu išlo o výskum rámcovaný projektom KEGA č. 070UK4/2016 (2016-2018). Vedecká monografia je koncipovaná na základe nadobudnutých
výsledkov skúmania a čitateľom ponúka kombináciu pohľadov subjektov výskumu a
odborníkov, ktorí sa zaoberajú tematikou vychovávania. Kapitoly prezentujú pohľad na
rôzne aspekty vychovávania a spoločne tvoria koncepčný základ uvažovania, ako koncipovať
proces vychovávania v zmysle jeho pedagogickej významnosti. Jednotlivé kapitoly sú vo
vedeckej monografii usporiadané v línii postupnosti. Kapitoly majú rovnako i prehľadový
charakter, sprehľadňujú hľadiská prepojené s vychovávaním, čím zároveň ponúkajú aj
možnosť vytvoriť si výchovný program. Vedecká monografia je určená každému, kto prijíma
názor, že vychovávanie detí raného veku musí byť systematizované, pedagogicky podložené
a vedecky odôvodniteľné a zároveň uskutočňované v súlade s deťmi v najkritickejšom
období ich rozvoja.
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RESUME
We focused on the study of upbringing through subjects, directly concerned, namely
parents of early aged children, educators (caregivers) of these children, as well as children.
Our research effort lasted for seven years, while three years from this period were
deducated to KEGA project number 070UK-4/2016 (2016-2018). The scientific monograph is
conceived on the basis of the results of the research and enables its readers to overlook on
the combination of views of research subjects and experts in the field of unbringing. The
chapters present a view of various aspects of education and together form the conceptual
basis of thinking about how to design a process of education in terms of its pedagogical
significance. The individual chapters are arranged in a sequential order in a scientific
monograph. The chapters also have a plan character, they make the points linked to the
upbringing more transparent, offering the opportunity to create an educational program.
The content of the monograph is presented to the reader preferably by the narrative style,
because the authors are aware that the monograph readers can come from diverse group.
The scientific monograph is intended for anyone who has the opinion that early childhood
education needs to be systematized, pedagogically grounded and scientifically justifiable
but also conducted in accordance with children in the most critical period of their
development.
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