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Predhovor 

Vedecké štúdie v predloženom časopise STUDIA SCIENTIFICA 

FACULTATIS PAEDAGOGICAE sú orientované na rodinu s dieťaťom, 

ktoré je ohrozené (či už prostredím, alebo aktuálnym zdravotným stavom) 

a zároveň vytvárajú priestor pre konkrétne stratégie riešenia v rámci 

problematiky porúch správania, ktorú považujem za vysoko aktuálnu tému.  

Úvodnou štúdiou od A. Hudecovej má čitateľ možnosť vstúpiť do 

prostredia detí, ktoré vyrastali a aj aktuálne vyrastajú bez biologických 

rodičov, ktorí im nedokážu dať to, čo pre zdravý a kvalitný život potrebujú. 

Autorka tvrdí, že životné príbehy detí sú priestorom aj k tomu, aby sa 

vytvárali opatrenia na vytváranie podpory a rezliencie detí do ďalšieho ich 

života. Na danú štúdiu nadväzujú informácie orientované na konkrétne 

problémy rodín s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Autorka štúdie 

J. Hrčová popisuje na postavenie (a rolu) rodiča v odbornom tíme, ktorý bol 

zostavený v rámci komplexnej podpory dieťaťa s viacnásobným znevýhodnením. 

Okrem rodičov je nevyhnutné zohľadňovať aj pomoc a podporu iných rodinných 

príslušníkov. Na starých rodičov ako na významnú podporu pre rodinu 

s dieťaťom s detskou mozgovou obrnou sa zameral autorský kolektív 

(K. Molnárová Letovancová et al.). Podľa autorov sú starí rodičia často pre 

tieto rodiny zdrojom finančnej, emocionálnej či praktickej podpory. Zároveň 

sú tými, ktorí uľahčujú rodinám s dieťaťom s postihnutím aj reálne 

fungovanie. Pri starostlivosti o rodinu s dieťaťom so špecifickými poruchami 

učenia sú prítomné záťažové faktory. Tie popisuje M. Magová v ďalšej štúdii, 

v ktorej sa konkrétne zameriava aj na možnosti podpory z pohľadu 

špeciálneho pedagóga smerom k rodine dieťaťa so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia. 

Druhú časť príspevkov autori zamerali na dieťa s poruchami 

v správaní – na jeho starostlivosť, či preventívne ako i intervenčné stratégie. 

H. Orieščíková sa konkrétne zamerala na dieťa s poruchami správania, na 

jeho problémy aj s existovaním v bežných sociálnych interakciách. Na tento 

príspevok nadväzuje B. Kováčová s charakteristikou konkrétnych špecifických 

prejavov, s ktorými sa dieťa stretáva v materskej škole. Na vybraných 

príkladoch z výskumu je v štúdii autorkou popisované skryté agresívne 

správanie, ktoré narúša vzťahy a je založené na postupnom vylúčení 

jednotlivca zo skupiny rovesníkov. Práve ich emocionálne prežívanie je 

často obtiažne identifikovať. Jednou z možností ako identifikovať, rozvíjať, 

či tlmiť (ne)žiaduce emocionálne prežívanie dieťaťa popisuje L. Minichová. 

Autorka tvrdí, že zážitok a z neho vyplývajúci spôsob vyjadrovania je 

previazaný množstvom emócii dieťaťa v rôznej intenzite, čo sa môže 

odzrkadliť vo výtvarnom prejave dieťaťa.  
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Na daný príspevok nadväzuje Z. Ťulák Krčmáriková, ktorá poukazuje 

na fakt, že vo výtvarnom prejave dieťaťa sa odráža jeho emocionálny svet, 

jeho postoje, skúsenosti, silné i slabé stránky. Pomocou výtvarných aktivít 

z pohľadu autorky je možné odhaliť latentné problémy dieťaťa. Dieťa sa cez 

výtvarné zobrazovanie učí rozumieť sebe samému, ako i ostatným ľuďom, či 

svetu. Výtvarnú stránku je možné využiť pri výrobe bábky. Deťmi vyrobené 

bábky majú pre samotného tvorcu aj symbolický význam. B. Kováčová 

opisuje prácu s bábkou ako jednu z možných nedirektívnych stratégií nielen 

v  procese intervencie, ale aj prevencie. Upozorňuje na skutočnosť, v skupine 

detí s poruchou správania prebieha intervencia s animovaným predmetom 

v rámci akcie s bábkou, z terapeutickej intervencie pri probléme dieťaťa s bábkou 

(v pozadí terapeuta a ostatných detí) a z reakcie dieťaťa komunikujúceho 

prostredníctvom bábky s vytvorením návrhu/návrhov na riešenie problému. 

S. Kaščáková prezentuje možnosti využitia konkrétneho knižného diela, 

v ktorom je odhalené agresívne správanie ostatných detí voči dieťaťu so 

zdravotným znevýhodnením. Príťažlivosť nepríťažlivých tém, ktoré človek 

môže považovať za záťažové a zároveň môžu byť témami, môžeme ponúkať 

prostredníctvom komiksu. Tejto téme sa venuje D. Valachová, ktorá tvrdí, že 

komiks nemusí byť len na zobrazenie zábavných a humorných tém, ale môže 

vizuálne predstavovať konkrétne vybrané morálne ponaučenia, ktoré vyplývajú 

z vizuálneho príbehu komiksu.  

Spracované štúdie sú nevyhnutným teoreticko-výskumno-praxeolo-

gickým základom pre každý poradenský proces, lebo ten si vyžaduje inter-

disciplinárnu, intradisciplinárnu a aj transdisciplinárnu spoluprácu.  

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 
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Preface 

The scientific studies in the journal STUDIA SCIENTIFICA 

FACULTATIS PAEDAGOGICAE are focused on families with a child at risk 

(either of his/her background or his/her health condition) and they also create 

space for concrete strategies of solutions within the issue of behavioural 

disorders, which I consider to be a highly contemporaneous topic.  

The introductory study by A. Hudecová enables its readers to get 

acquainted with the background of children who grew up, and are currently 

growing up, without their biological parents, who cannot ensure them healthy 

and good-quality life. The author claims that the life stories of these children 

should incite the creation of supporting and resilience measures to help these 

children in their lives. This study is followed by information focused on 

specific problems of families with children with health disadvantages. The 

author of the study, J. Hrčová, describes the role of parents in the team of 

professionals that was assembled for complex support of a child with multiple 

disadvantages. Besides parents, it is inevitable to consider also the help and 

support of other family members. Grandparents, as a significant support for 

a family with a child with cerebral palsy, have become the centre of attention 

of the collective of authors (K. Molnárová Letovancová et al.). According to 

the authors, grandparents often represent a source of financial, emotional or 

practical support for these families. They also help these families to function 

normally. There are many stress factors in the family care of families with 

children with specific learning disabilities. They are described by M. Magová 

in the next study, in which she focuses on the supporting options of a special 

pedagogue towards families with children with specific developmental 

learning disabilities. 

In the second part of the journal, the authors focused on children with 

behavioural disorders – on childcare, or on preventive and intervention 

strategies. H. Orieščíková focused on children with behavioural disorders, on 

their problems with common social interactions. This contribution is followed 

up by B. Kováčová with a description of concrete specific manifestations that 

children encounter in kindergarten. The author describes on selected examples 

from her research the hidden aggressive behaviour, which disturbs the 

relationships and which is based on gradual exclusion of an individual from 

the group of his/her peers. Their emotional experience is often difficult 

to identify. One of the possibilities to identify, develop or attenuate the  

(un-)desirable emotional experiencing of children is described by L. Minichová. 

The author states that experience and the way of expression resulting from it 

is connected with many emotions of a child, in varying intensity, which can 

manifest themselves in the artistic expression of the child.  
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This article is followed up by Z. Ťulák Krčmáriková, who points out 

that the artistic expression of children reflects their emotional world, their 

attitudes, experiences, strengths and weaknesses. According to the author, 

through art activities it is possible to uncover the latent problems of children. 

Children, through artistic expression, learn to understand themselves, as well 

as other people and the world. Artistic side can be used in creating puppets. 

Puppets made by children have symbolic meaning for their authors. 

B. Kováčová describes work with puppets as one of the possible non-directive 

strategies not only in the process of intervention, but also in prevention. She 

draws attention to the fact that in the group of children with behavioural 

disorder the intervention works with an animated object within actions with 

a puppet, from therapeutic intervention with problems of a child with the 

puppet (on the background of the therapist and other children) and from the 

reaction of the child communicating through the puppet with creation 

problem solution design/designs. S. Kaščáková presents the possibilities to 

use specific books that disclose aggressive behaviour of children towards 

a child with disabilities. Attractiveness of unattractive topics that can be 

considered stressful can be presented through comics. This topic is worked 

out by D. Valachová, who states that comics doesn’t have to depict only 

funny and humorous topics, but it can also provide visual stories with 

selected moral lessons.  

The presented studies are the inevitable research-praxeological basis 

for each counselling process which requires interdisciplinary, intradisciplinary 

and transdisciplinary cooperation.  

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. 
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Historický pohľad na deti v ohrození 

v kontexte sociálno-právnej ochrany 

Historical View on Children at Risk 

in the Context of Socio-legal Protection 

Anna Hudecová 

Abstract 

The paper presents the issue of protection of abandoned and endangered 

children in historical context. It provides an insight into the position of 

a child and childhood in society from the earliest times to the present. 

Keywords: Foster family care. Social and legal children protection. Child in 

need. The best interest of the child. 

Úvod 

V živote sa stretávame s príbehmi detí, ktorým ich biologickí rodičia 

nedokážu dať to čo pre zdravý a kvalitný život potrebujú. Neraz sú to 

dojemné prípady detí opustených, nechcených tyranizovaných, postihnutých 

a inak znevýhodnených. Ich rodičia pri plnení svojho rodičovského poslania 

zlyhali a ohrozenie detí sa stalo tak závažným, že je nevyhnutné hľadať 

možnosti ako im pomôcť. Významnou pomocou sa v tejto súvislosti stáva 

vyňatie dieťaťa z rodiny a umiestnenie do náhradného prostredia. Náhradná 

starostlivosť je forma pomoci, ktorá mala v minulosti a má aj v súčasnosti 

svoje opodstatnenie. Dôvodom je skutočnosť, že stále existujú deti, ktorým 

rodičia nedokázali vytvoriť vhodné prostredie pre ich optimálny rozvoj, alebo 

vo svojej rodičovskej role zlyhali. Rodina sa tak stáva prostredím pre dieťa 

nebezpečným a ohrozujúcim. Veľmi často sa v takejto situácii ocitnú deti 

postihnuté a inak znevýhodnené. Každé dieťa sa rodí s inými dispozíciami. 

Musíme si priznať, že  milovať niektoré deti je oveľa ľahšie ako iné.1 Týka sa 

to aj detí, ktoré sklamali predstavy rodičov, detí znevýhodnených. Zodpovednosť 

v tomto prípade musí na seba prevziať štát. Štát poskytuje právnu ochranu 

dieťaťa. Aktuálnosť problematiky náhradnej starostlivosti v súčasnosti súvisí 

aj so spoločenskými zmenami. Sme svedkami toho, že deti sú často obeťami 

násilia, zanedbávania či zneužívania.  

                                                 
1 DOBSON, J. 1985. Rodičovství chce odvahu. Praha: Návrat domu. 
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Výzvou pre spoločnosť je hľadať možnosti ako zabezpečiť, aby aj 

tieto deti mali šancu rozvíjať svoj potenciál v prostredí, ktoré vytvára 

najvhodnejšie podmienky pre rozvoj ich možností. Ak to nedokáže alebo 

nemôže zabezpečiť vlastná rodina šancou pre dieťa je nájsť rodinu náhradnú 

a predísť tomu, aby bolo odkázané vyrastať v prostredí, ktoré je preň 

ohrozujúce.  

Rozhodujúcim a nezastupiteľným faktorom preto, aby deti žijúce 

mimo vlastnej rodiny prospievali, aby došlo k reparabilite psychickej deprivácie, 

spôsobenej nevhodným výchovným pôsobením rodiny a dlhodobým neuspo-

kojovaním ich biologických i psychických potrieb, je kvalita výchovného 

pôsobenia v náhradnom prostredí a predovšetkým v náhradnej rodine. Tieto 

rodiny by sa mali vyznačovať adekvátnou motiváciou, vyrovnanosťou 

racionálnej a citovej zložky, toleranciou voči zvláštnostiam dieťaťa a snahou 

optimálne rozvinúť dispozície dieťaťa. 

Starostlivosť o deti v ohrození podlieha v priebehu času zmenám 

a trendom, ktoré ju ovplyvňujú. 

Cieľom príspevku je priblížiť stručnú históriu vývoja náhradnej 

starostlivosti o opustené a inak ohrozené deti v historickej retrospektíve. 

Poskytnúť stručný prehľad vývoja sociálnoprávnej ochrany o deti a mládež 

v historickej retrospektíve až po súčasnosť na Slovensku.  

Historický náčrt postavenia dieťaťa v spoločnosti 

Postavenie dieťaťa v spoločnosti a chápanie detstva, ako jedného 

z vývojových období, sa odvíja od celého radu spoločenských faktorov a od 

vývoja ľudskej spoločnosti. V rámci jednotlivých vývojových období je 

chápanie detstva a postavenia dieťaťa v spoločnosti poznamenaný viditeľnou 

rozmanitosťou prístupu k detstvu a deťom vôbec. Od ľahostajnosti a nezáujmu 

až po snahu pomáhať deťom v núdzi, napĺňať ich potreby a venovať im 

náležitú starostlivosť. Náhradné rodičovstvo nie je teda moderným objavom, 

má svoju históriu. Už v starovekých kultúrach sa stretávame s prípadmi 

adopcie a neskôr aj pestúnskej starostlivosti. Tieto opatrenia mali zabezpečiť 

pomoc deťom, ktoré ju potrebovali. Najvýraznejší posun v rešpektovaní 

dieťaťa ako svojbytnej bytosti však z pohľadu histórie  zaznamenávame až 

v 20. storočí. V tomto období sa intenzívnejšia pozornosť venuje  poznaniu 

dieťaťa ako svojbytnej osobnosti s jeho špecifikami. Cesta k takémuto chápaniu 

dieťaťa a detstva bola však dlhá. Z historického pohľadu zaznamenávame 

niekoľko vývojových etáp. 

Prvá etapa sa začína v staroveku a trvá v podstate do 4. storočia n. l. 

Pre obdobie antiky bolo typické minimálne uznávanie hodnoty dieťaťa. Dieťa 

bolo považované za bezprávneho tvora, o jeho ďalšom osude často rozhodoval 

otec. Dieťa bolo chápané ako predmet, s ktorým sa mohlo beztrestne 

manipulovať. Bolo úplne závislé na vôli rodičov, ktorí ho mohli predať do 
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otroctva, obetovať alebo dokonca zabiť. Na základe tejto okolnosti sa celé 

toto obdobie nazýva obdobím infanticídy.2 Detstvo ako etapa v živote človeka 

prakticky neexistuje a dieťa ako človek bolo brané do úvahy až po dosiahnutí 

dospelosti, alebo po prehlásení za dospelého po absolvovaní iniciačných 

Takémuto chápaniu zodpovedali aj tendencie zbavovať sa detí cudzích alebo 

vlastných. Súviselo to s tým, že život dospelého človeka mal v prírodných 

podmienkach väčšiu cenu ako život dieťaťa. Rodina sa preto zbavovala detí 

nadbytočných., postihnutých, neželaných. V dobách hladu, prírodných katastrof 

a vojen sa deti stávali príťažou a podľa toho sa s nimi aj zaobchádzalo. 

Z histórie sa však dozvedáme aj o inej motivácii zameranej proti dieťaťu. 

Zabíjanie detí bolo motivované v mnohých prípadoch pomstou, strachom 

o mocenské postavenie, žiarlivosťou a pod. Celá táto situácia zodpovedala 

vtedajšiemu postaveniu dieťaťa v spoločnosti a chápaniu dieťaťa ako bezcennej 

bytosti, s ktorou mohol dospelý manipulovať podľa svojich predstáv. S jeho 

postavením v spoločnosti veľmi úzko súvisí aj realizácia jednotlivých foriem 

starostlivosti o deti. Už v najstaršej histórii sa stretávame s realizáciou adopcie 

a neskôr aj pestúnskej starostlivosti, ktoré potrebovali ochranu a pomoc. 

Právny pojem „adopcia“ sa objavil už v republikánskom Ríme. Podľa 

rímskeho práva boli formulované právne podmienky osvojenia takmer vo 

všetkých právnych poriadkoch európskych krajín3 (Matějček, 1999). Vývoj 

adopcie zhruba kopíruje vývoj kultúry v európskej spoločnosti a jej postupnú 

humanizáciu. Obsah tohto pojmu sa menil s vývojom spoločenských vzťahov, 

vzdelanosti a morálneho cítenia v spoločnosti. Podmieňovala ho aj skutočnosť 

ako bolo chápané detstvo a aké postavenie malo dieťa v spoločnosti. Vodák 

(1967) rozlišuje päť fáz vo vývoji adopcie.  

Pre prvú fázu, ktorá sa spájala s republikánskym Rímom bolo typické, 

že slúžila predovšetkým záujmom osvojiteľa. Záujem dieťaťa bol druhoradý. 

Cieľom bolo zabezpečiť kontinuitu rodu, celistvosť majetku, alebo udržať 

svojmu rodu mocenské postavenie. Aj keď Rimania poznali viacero druhov 

adopcie zo súčasného pohľadu môžeme konštatovať, že každý z nich chránil 

predovšetkým záujmy osvojiteľa. 

Zmeny v ponímaní dieťaťa a jeho postavenia v spoločnosti preniesol 

so sebou príchod kresťanstva a rímsky zákon r. 374, podľa ktorého sa 

usmrtenie dieťaťa považovalo za vraždu. Kresťanstvo prinieslo so sebou 

myšlienku rovnosti dieťaťa a dospelého a novú ideu neubližovať dieťaťu. 

Vnieslo do postoja k dieťaťu zásadný obrat, dovoláva sa milosrdenstva pre 

dieťa. Tejto myšlienke boli venované aj prvé cirkevné koncily. Praktické 

uplatnenie nachádza táto idea v zriaďovaní nálezincov a útulkov pre opustené 

                                                 
2 DUNOVSKÝ, J. 1999. Sociální pediatrie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada. S. 42.  
3 MATOUŠEK, O.; PAZLAROVÁ, M. 2010. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Praha: 

Portál. 
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deti.4 Napriek týmto myšlienkam však aj naďalej pretrváva manipulatívny 

postoj k dieťaťu. Skutočná hodnota dieťaťa sa príliš nezmenila. Celé toto 

obdobie je označované ako obdobie nevšímavosti a nedbanlivosti k dieťaťu.5 

podobne ako v predchádzajúcich etapách vývoja ľudskej spoločnosti sa aj 

v tomto období sa stretávame s formou adopcie detí. Deti si adoptuje 

predovšetkým vládnuca trieda. Adopcia zostáva však aj naďalej mocenským 

opatrením. Zabezpečovala predovšetkým kontinuitu mena, majetku, alebo 

poskytovala náhradu za vlastné zomrelé deti. Na duševný život dieťaťa a jeho 

potreby sa nebral ohľad. Nižšie spoločenské vrstvy sa ujímali cudzích detí 

takisto veľmi často zo zištných dôvodov. Osvojené dieťa bolo lacnou 

pracovnou silou. Osudy týchto detí boli nezriedka žalostné. 

Zmenu v pohľade na detstvo prináša 16.-17. storočie. Je to obdobie 

ambivalentného prístupu k dieťaťu.6 Objavuje sa tu záujem o vývin dieťaťa 

a poznanie jeho potrieb. Detstvo sa považuje za významné obdobie 

predovšetkým z hľadiska prípravy na dospelosť. Na druhej strane však aj 

naďalej je vystavené najrôznejšiemu násiliu, nedostatku, vysokej miere 

chorobnosti a veľmi zlých podmienok, ktoré negatívne ovplyvňovali jeho 

vývin. Na túto skutočnosť poukazuje významný predstaviteľ tohoto obdobia 

Ján Amos Komenský, ktorý priniesol mnoho nových a  zásadných poznatkov 

o dieťati. Detstvu pripisuje neobyčajný význam nielen z hľadiska samotného 

dieťaťa, ale zdôrazňuje jeho význam pre celú spoločnosť. Z hľadiska 

poznania dieťaťa a detstva mnoho pokrokových myšlienok prináša so sebou 

18. storočie. Toto obdobie možno považovať za zlomové z hľadiska postoja 

k dieťaťu a jeho potrebám. Vďaka osvietenstvu a pokrokovým myšlienkam 

tohoto obdobia reprezentovaných predovšetkým J. J. Rousseauom a J. H. 

Pestallozim sa situácia dieťaťa podstatne mení. Do popredia sa dostávajú 

prirodzené potreby dieťaťa a snaha  ich uspokojovať. Od jednoduchej, holej 

starostlivosti o dieťa sa prechádza k filantropizmu a snahe o výchovu dieťaťa. 

Je to obdobie intrúzie.7 O deti v stave ohrozenia sa začína zaujímať verejnosť, 

štát. Je tu viditeľná snaha  pomôcť dieťaťu a vstúpiť do jeho života vtedy, ak 

to nedokázala jeho vlastná rodina. Pre toto obdobie sa stalo charakteristickým 

aj to, že sa dôraz zo záchrany života dieťaťa presúva na jeho výchovu. 

Z hľadiska jednotlivých foriem náhradnej starostlivosti o deti podstatnú 

zmenu priniesla Francúzska revolúcia. Na vtedajšiu dobu išlo o prijatie 

pokrokového Občianskeho zákonníka „Code civil“ (1804), ktorý bol vytvorený 

s cieľom kodifikovať niektoré výdobytky Francúzskej revolúcie a pripúšťal 

niekoľko foriem adopcie. Tento zákon povoľoval len osvojenie dospelých, 

                                                 
4 MATĚJČEK, Z. 1999. Možnosti a úskalí socializace dítěte v adopci a pěstounské péči. In 

Sborník ze 6. konference o náhradní rodinné péči. Praha, 1999. s. 17. 
5 DUNOVSKÝ, J. 1999. Sociální pediatrie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada. s. 43.  
6 DUNOVSKÝ, J. 1999, s. 43. 
7 DUNOVSKÝ, J. (ibidem).  
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jedinou výhodou pre deti bolo dobrovoľné poručníctvo tzv. „tutelle officielle“, 

opatrenie, ktoré dovoľovalo osvojenie na základe poslednej vôle a vstúpilo 

v účinnosť až v prípade smrti poručníka.8  

Ďalšou formou adopcie v tomto období bola adopcia ako odmena, 

v takom prípade ak osvojenec zachránil život osvojiteľovi. Významnú úlohu 

zohrala aj adopcia z politických dôvodov. S takouto formou adopcie sa 

stretávame za cisára Napoleona I, ktorý po bitke pri Slavkove vyhlásil „štátnu 

adopciu” detí padlých dôstojníkov a vojakov.9 Osvojením sa najčastejšie riešil 

osud nemanželských detí. Aj keď musíme podotknúť, že záujem o adopciu 

týchto detí bol nízky. Matějček v tejto súvislosti uvádza, že existovali dve 

kategórie potencionálnych osvojiteľov. Buď to boli bezdetní zámožní manželia, 

alebo pestúni, ktorí si deti nechávali aj po uplynutí šiesteho roku veku 

dieťaťa, kedy malo byť dieťa vrátené do nálezinca.10    

Hlbšie a všestrannejšie poznanie dieťaťa a detstva z najrôznejších 

aspektov, ktoré výraznejšie iniciovalo osvietenstvo, sa mohlo realizovať 

v ďalšej vývojovej etape, ktorú označujeme za etapu socializačnú. Typickým 

znakom je podnecovanie a podporovanie začleňovania dieťaťa do spoločnosti. 

Časovo možno túto etapu obmedziť na obdobie 19. storočia a prvú polovicu 

20. storočia. Charakteristické pre toto obdobie je zvyšujúca sa hodnota 

dieťaťa, hlbšie poznávanie jeho života a jeho potrieb. Rozvíja sa starostlivosť 

o deti všade tam, kde je ohrozené ich zdravie a život. 

Obrat k zlepšeniu situácie dieťaťa a jeho postavenia v spoločnosti bol 

ovplyvnený novými objavmi a poznaním, ktoré sa dotýkalo dieťaťa a detstva 

v jeho najranejšom období. Boli to poznatky, ktoré zdôraznili význam obdobia 

detstva, jeho dôležitosť nielen pre rané obdobie života dieťaťa, ale pre celý 

jeho ďalší život i život spoločnosti. Na základe týchto poznatkov sa ukázala 

nevyhnutnosť bezpodmienečne rešpektovať dieťa a chrániť detstvo.  

S väčšou naliehavosťou sa v tomto období do popredia dostáva aj 

problém riešenia opustených, postihnutých a znevýhodnených detí. Dialo sa 

to vo svetle humanitných ideálov a nových psychologických a pedagogických 

poznatkov. Výchova detí sa demokratizuje. Zdôrazňuje sa záujem a potreby 

dieťaťa. Významným medzníkom zmeny v chápaní dieťaťa a detstva, ako 

významného vývinového obdobia, bolo prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. 

Organizácia spojených národov (OSN) tento dokument prijala v roku 1989. 

Prijatím Dohovoru o právach dieťaťa sa otvorilo ďalšie obdobie – obdobie 

podpory a pomoci dieťaťu. Dieťa sa stáva plnohodnotnou ľudskou osobnosťou, 

nositeľom všetkých práv v súlade s Listinou ľudských práv a slobôd. Zreteľnejšie 

                                                 
8 VODÁK, P. et al.1967. Problémy osvojení dětí. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství. 244 s. 
9 MATĚJČEK, Z. 1999. Možnosti a úskalí socializace dítěte v adopci a pěstounské péči. In 

Sborník ze 6. konference o náhradní rodinné péči. Praha, 1999, s. 18.  
10 MATĚJČEK, Z. 1999. Možnosti a úskalí socializace dítěte v adopci a pěstounské péči. In 

Sborník ze 6. konference o náhradní rodinné péči. Praha. 
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sa dostáva do popredia význam rodiny pre dieťa Akcentuje sa jej nezastu-

piteľnosť a nenahraditeľnosť, ale na druhejstrane sa upozorňuje aj na jej 

nebezpečnosť v negatívnom zmysle (dysfunkčná a afunkčná rodina). Súčasne 

sa dostávajú do popredia závažné sociálno-patologické javy, ktoré Dunovský 

nazýva novou chorobnosťou (syndróm CAN, zvyšujúca sa agresivita a i.).11  

Historický vývoj sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže  

Potreba chrániť dieťa má svoju históriu. Jej vývoj pokrýva celé 

ľudské dejiny a zodpovedal ekonomickým možnostiam konkrétnej spoločnosti 

ako aj poznatkom o dieťati a jeho postaveniu v spoločnosti, ako sme na to už 

upozornili. Legislatívne normy jednotlivých štátnych útvarov nás oboznamujú 

o tom aké bolo postavenie dieťaťa v spoločnosti, aké práva a povinnosti sa 

uznávali jej dospelým a nedospelým členom. K najstarším a najprepraco-

vanejším právnym normám patrí Chamurapiho zákonník (1792 – 1750 p. n. l.), 

ktorý venoval pozornosť aj problematike detí v spoločnosti, vzťahom dospelých 

a detí a zo súčasného pohľadu by sme mohli povedať, že aj problému náhradnej 

starostlivosti. V Chamurapiho zákonníku vidíme snahu upraviť vzťahy legitím-

nych a nelegitímnych detí, detí vlastných i prichýlených.12 Základom moderného 

práva, ktoré sa stalo pilierom pre celú európsku civilizáciu, je rímske právo. 

Rímske právo, vzhľadom k jeho vynikajúcemu prepracovaniu vytvorilo pre 

mnohé oblasti normatívny rámec, ktorý pretrval bez väčších zmien až do 

začiatku 19. storočia. Postavenie dieťaťa v rímskom práve sa odvodzovalo od 

jeho schopnosti uvedomovať si dôsledky svojho konania. Preto v rímskom 

práve nájdeme nasledovné prerozdelenie detí podľa veku: 

a) infantes – deti do sedem rokov, ktoré boli podľa rímskeho práva 

nespôsobilé k právnym úkonom, 

b) impuberes – nedospelí chlapci do 14 rokov a dievčatá do 12 rokov. 

Takisto nespôsobilí k právnym úkonom, označovaní aj ako nedospelci, 

c) puberes – dospelí, čiže chlapci vo veku 14 rokov a dievčatá od 12 

rokov, ktorí boli spočiatku plne spôsobilí, neskôr bol v rímskom práve 

zriadený ochranný režim nad dospelými, blízkymi veku nedospelých. 

Pričom ženy nemali rovnoprávne postavenie, boli obmedzené 

v spôsobilosti k právnym úkonom. 

Neplnoprávne postavenie žien bolo dôvodom aj pre tzv. poručníctvo 

nad ženami, ktoré síce postupne zaniklo, ale rímske ženy nemohli vziať na 

seba starostlivosť za výchovu detí, o ich výchove rozhodoval otec.  

                                                 
11 DUNOVSKÝ, J. (ibidem).  
12 LEVICKÁ, J., ZEMAN, K. 1999. Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže. Trnava : Slovak 

Academic Press, 1999. s. 10. 
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Rímske právo obsahovalo aj ochranu práv počatého, ale nenarodeného 
dieťaťa. Z nasledovných úvah je zrejmé, že ženy boli z hľadiska rímskeho 
práva neplnoprávnymi osobami, v rímskej rodine mal zvláštne postavenie 
muž – otec. V rímskom práve sa stretávame s pojmom „pater familias”, čo 
znamená otec rodiny, či rodu. On stál na čele rodiny a disponoval zvláštnymi 
právomocami (patria potas), ktoré zahŕňali absolutne právomoci nad osobami 
a majetkom osôb združených v rodine. Obsahom tejto moci bolo: 

 právo nad životom a smrťou,  

 právo uznať či odložiť novorodenca, 

 právo predať podriadené dieťa do otroctva, 

 právo prenechať dieťa k osvojeniu 

 právo odovzdať syna do moci iného a pod. 13  

Z hľadiska sociálnoprávnej ochrany teda rímske právo rozpracovalo 
viaceré oblasti súvisiace s právnou spôsobilosťou, jej obmedzením, poručníc-
tvom, opatrovníctvom ako aj materiálnym zabezpečením pri úmrtí a v rámci 
dedenia. Vytvorilo normatívny systém, ktorý pretrval až do začiatku 19. storočia, 
kedy bol nahradený Napoleonovým „Code Civil“, z roku 1804. Platnosť 
rímskeho práva, takmer v celej Európe, definitívne ukončil nemecký „Občiansky 
zákonník“ z roku 1900.14  

Napriek uvedeným snahám o ochranu neplnoletých členov spoločnosti 
sa však v histórii stretávame s celým radom porušovania práv detí a mládeže. 
Výraznou snahou o ochranu ich práv bola encyklika pápeža Leva XIII. – 
Rerum Novarum (1891), ktorá sa venovala sociálnym otázkam a vyzývala 
mocných tohto sveta, aby prevzali zodpovednosť pri riešení sociálnych 
problémov v spoločnosti.15  

Koniec 19. storočia a začiatok 20. storočia je teda začiatkom novej 
kapitoly v riešení otázok sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže. Sociálnoprávna 
ochrana detí a mládeže ako činnosť zameraná na predchádzanie vzniku 
nežiadúcich situácií v ich živote, na riešenie problémov, ktoré sú spojené 
s týmito situáciami a na odstraňovanie ich dôsledkov sa dotýka aj detí, ktoré 
sú zanedbávané, zneužívané, psychicky a fyzicky týrané. Detí, ktoré z rôznych 
dôvodov nemôžu vyrastať vo svojej pôvodnej rodine.   

Sociálnoprávna ochrana spočíva: 

 vo vytvorení takých podmienok v spoločnosti, ktoré zabezpečia pre 
všetky deti možnosti optimálneho fyzického i psychického rozvoja,  

 v rozšírení sociálnoprávnej ochrany aj na rodinu dieťaťa a to vrátane 
všetkých foriem náhradnej rodiny. 

                                                 
13 HUDECOVÁ, A., BELKOVÁ, V. 2008. Náhradná rodinná starostlivosť. Problémy a perspektívy. 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, UMB, 2008. s. 10 – 12. 
14 LEVICKÁ, J., ZEMAN, K. 1999. Sociálnoprávna ochrana detí a mládeže. Trnava : Slovak 

Academic Press, 1999. s. 12. 
15 Dokumenty sociálnej náuky cirkvi. Spolok svätého Vojtecha, 2007, s. 31. 
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Vývoj sociálnoprávnej ochrany a starostlivosti o deti na Slovensku 

Právne základy starostlivosti o opustené a osirelé deti boli na území 

dnešného Slovenska položené koncom 19. storočia zavedením domovského 

práva v r. 1863 a stanovením povinnosti obce starať sa o im patriacich 

chudobných. Významným zákonom v tejto oblasti bol rakúsky zákon 

“O chudobe” z roku 1868, ktorý ukladal domovským obciam povinnosť 

postarať sa aj o siroty. Do konca 19. storočia starostlivosť o opustené deti 

a siroty bola zabezpečovaná obcami, charitatívnymi a cirkevnými spolkami. 

Štát prevzal zodpovednosť o nájdené a opustené deti roku 1901, ktorý platil 

na Slovensku i po vzniku prvej Československej republiky.16 Na začiatku 

20. storočia mala starostlivosť o opustené a osirelé deti charakter charitatívnej 

činnosti, zabezpečovali ju obce, dobrovoľné a náboženské spolky. V období 

1. ČSR fungovala štátna aj dobrovoľnícka starostlivosť. Starostlivosť o túto 

kategóriu detí sa realizovala však aj naďalej v zmysle uhorských zákonných 

opatrení.17  

Základné ustanovenia týkajúce sa sociálnoprávnej ochrany v ďalšom 

období upravoval zákon č. 256/1921 Zb. O ochrane detí v cudzej starostlivosti 

a detí nemanželských.18 Podľa tohto zákona bola ochrana poskytovaná všetkým 

deťom do 14 rokov veku, ktoré mohli byť umiestnené v náhradnej starostlivosti 

len s povolením príslušného štátneho orgánu. Pri hodnotení starostlivosti 

o osirelé a opustené deti koncom 20-tych rokov dvadsiateho storočia môžeme 

konštatovať, že išlo o dobre organizovanú, sústavnú a odborne riadenú 

starostlivosť. Starostlivosť o deti a mládež zabezpečovali tri kategórie inštitúcií: 

 verejnoprávne, 

 poloverejné, 

 a súkromnoprávne inštitúcie.19  

Okrem štátnej starostlivosti na Slovensku existovala aj starostlivosť 

realizovaná Okresnou starostlivosťou o mládež a Krajinským ústredím 

starostlivosti o mládež. Pôvodne to boli dobrovoľné, neskôr poloverejné 

inštitúcie.20  

                                                 
16 KOVÁČIKOVÁ, D. 2010. Filozofické, náboženské a historické východiská sociálnej práce. 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, UMB, s. 48. 
17 HUDECOVÁ, A., BELKOVÁ, V. 2008. Náhradná rodinná starostlivosť. Problémy a perspektívy. 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, UMB, 2008. 
18 MATĚJČEK, Z., KOLUCHOVÁ, J., BUBLEOVÁ, V. et al. 2002. Osvojení a pěstounská 

péče. Praha: Portál, s. 48. 
19 HUDECOVÁ, A.; BELKOVÁ, V. 2008. Náhradná rodinná starostlivosť. Problémy a perspektívy. 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, UMB, 2008. 
20 KOVÁČIKOVÁ, D. 2010. Filozofické, náboženské a historické východiská sociálnej práce. 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, UMB. 
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Historický exkurz do oblasti sociálnoprávnej ochrany nám umožňuje 
vidieť aj ďalší typ starostlivosti o ohrozené deti, ktorými boli detské domovy. 
Mali charakter prechodných zariadení. Plnili úlohu akýchsi záchytných staníc 
v naliehavých prípadoch. Cieľom týchto inštitúcií bolo zabezpečiť telesné 
a duševné zotavenie detí. Detský domov mal status prechodného zariadenia aj 
na základe toho, že pracovníci v tejto oblasti videli nebezpečenstvá ústavnej 
starostlivosti. Uvedomovali si, že najvhodnejším prostredím pre dieťa a jeho 
zdravý vývoj nie je ústavné zariadenie, ale náhradné rodinné prostredie. 
Pozitívnou skutočnosťou bolo to, že po krátkodobom pobyte detí v detskom 
domove a po vybavení súdnych formalít bolo dieťa možné vrátiť späť do 
rodiny ak došlo k náprave, alebo nájsť dieťaťu novú rodinu pestúnsku alebo 
adoptívnu. Len v krajných prípadoch bolo dieťa umiestnené v detskom domove. 
Domovy boli určené pre deti nemanželské, telesne alebo fyzicky zanedbané, 
týrané a zneužívané.21  

Významnú úlohu v starostlivosti o opustené deti zohrala v histórii 
pestúnska starostlivosť. Existovalo viacero foriem: 

 Nalezenecká – nadväzovala na pobyt dieťaťa v „nalezinci“ alebo 
sirotinci. Deti prijaté do ústavu bezprostredne po narodení boli 
zverované do pestúnskej starostlivosti cudzím osobám (najčastejšie 
manželom) za odmenu. V určitom veku sa dieťa muselo do ústavu 
vrátiť. Trvalý dozor a výber pestúnov vykonával materský ústav na 
základe ústavného poručníctva.22  

 Zverenie detí cudzím osobám na výchovu – realizovala sa na základe 
súkromnej dohody medzi rodičmi a týmito osobami bez súdneho 
rozhodnutia. Tento typ pestúnskej starostlivosti pozvoľna prechádzal 
do zverovania detí prarodičom, alebo iným príbuzným a ako jediný 
typ pretrval z obdobia 1. ČSR až do 70-tych rokov dvadsiateho 
storočia.23  

Rozhodné zmeny v systéme starostlivosti o opustené deti sa uskutočnili 
po druhej svetovej vojne, čo súviselo so zmenami politickej situácie. „Sociálna 
starostlivosť v súlade so zámermi štátnej sociálnej politiky smerovala k štátnej 
kolektívnej starostlivosti. Zákonom č. 48 z 19.3.1947 Zb. o organizácii starost-
livosti o mládež boli zrušené spolky okresnej starostlivosti o mládež a Slovenská 
ústredná starostlivosť o mládež. Všetky úlohy, ktoré zabezpečovali pre ohrozené 
deti prešli do právomoci štátnych orgánov – ministerstiev a sociálnych odborov 
pri okresných národných výboroch.“24 

                                                 
21 CHOVANEC, V. 1985. Výchova detí mimo vlastnej rodiny. Bratislava: SPN. 
22 MATĚJČEK, Z. 1999. Možnosti a úskalí socializace dítěte v adopci a pěstounské péči. In 

Sborník ze 6. konference o náhradní rodinné péči. Praha, 1999. s. 29-30. 
23 MATĚJČEK, Z., KOLUCHOVÁ, J., BUBLEOVÁ, V. et al. 2002. Osvojení a pěstounská 

péče. Praha: Portál, 2002. s. 49-50. 
24 HUDECOVÁ, A., BELKOVÁ, V. 2008. Náhradná rodinná starostlivosť. Problémy a perspektívy. 

Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, UMB, s. 19. 
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Právny poriadok bývalej Československej republiky upravil sociálno-

právnu ochranu zákonom č. 69/1952 o sociálnoprávnej ochrane mládeže. § 2 

tohto zákona uvádza, že sociálnoprávna ochrana spočíva:  

 vo vykonávaní hromadného poručenstva a opatrovateľstva, 

 v osobitnej ochrane detí, ktoré nie sú v starostlivosti rodičov,  

 v činnosti poradnej a pomocnej, 

 v tom, že štát prispieva na úhradu osobných potrieb detí, ktoré to 

potrebujú. 

Zákon určil priamu rezortnú zodpovednosť za kolektívnu starostlivosť 

o mládež. Mladším ako trojročným deťom starostlivosť poskytovali zdravotnícke 

ústavy, starším deťom detské domovy a iné výchovné zariadenia v rezorte 

školstva.25  

Toto obdobie sa aj u nás vyznačuje zmenou v postavení dieťaťa, 

poukázaním na nepriaznivé sociálne a psychologické činitele, ktoré by mohli 

ohroziť úspešný vývin dieťaťa. Pod vplyvom vtedajšej ideológie sa však 

preferovala kolektívna výchova, do úzadia sa dostáva rodina. Na základe tejto 

skutočnosti sa vybudovala celá sústava ústavov pre deti „bez rodín“.26 Postupne 

bol zlikvidovaný dokonale prepracovaný systém starostlivosti o ohrozené deti 

z 1. ČSR. Celá starostlivosť bola zoštátnená, zrušila sa samostatnosť územných 

orgánov a takisto akákoľvek charitatívna činnosť.27 Aplikovaním sovietskej 

koncepcie starostlivosti o opustené deti v Československu zaniká pestúnska 

starostlivosť. Prijala sa koncepcia vychovávať veľké skupiny detí vo veľkých 

ústavoch. Nebral sa ohľad a nerešpektovali sa základné psychické potreby 

detí, súrodenecké vzťahy, dôležitosť vzťahov vytváraných v ranom období 

života dieťaťa. Celá koncepcia bola v ostrom protiklade s najnovšími poznatkami 

západoeurópskych bádateľov o vývine dieťaťa. Najmä teórie vzťahovej väzby, 

teórie deprivácie.28 29 

Napriek tomu, že o tieto poznatky sa opierala a z nich vychádzala 

koncepcia starostlivosti o opustené deti v prvej Československej republike 

politická orientácia vtedajšieho obdobia neumožňovala ďalej rozpracovať 

a rozvíjať tento systém. Tu môžeme hľadať príčiny mnohých problémov aj 

súčasnej ústavnej výchovy.  

Posun k lepšiemu nastáva v 60-tych rokoch. K obratu dochádza po 

zverejnení nepriaznivých skúseností s ústavnou výchovou. V súvislosti s novými 

poznatkami o psychickej deprivácii a o vývine dieťaťa boli dokázané nepriaznivé 

                                                 
25 FILAS, J. 1988. Ide nám o každé dieťa. Bratislava: SPN, s. 22. 
26 VODÁK, P. et al.1967. Problémy osvojení dětí. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství.  
27 MATĚJČEK, Z.; KOLUCHOVÁ, J. BUBLEOVÁ, V. et al. 2002. Osvojení a pěstounská 

péče. Praha: Portál. 
28 BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. 2011. Sanace rodiny. Praha: Portál. 152 s.  
29 HAŠTO, J. 2005. Vzťahová väzba – Ku koreňom lásky a úzkosti. Trenčín: Vydavateľstvo F, 

Pro mente sana s. r. o. 300 s.  
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dôsledky realizovanej kolektívnej starostlivosti. Objavili sa prvé pokusy 

o rozpracovanie nového systému ústavnej starostlivosti. Pozitívne výsledky 

tohto úsilia sa prejavili prijatím zákona o osvojení z roku 1957 a zákona 

o rodine v roku 1963. Zákonom o rodine z roku 1963 sa rodine vrátilo jej 

oprávnené postavenie a otvorili sa nové perspektívy aj pre jednotlivé formy 

náhradnej rodinnej starostlivosti. Zákon 69/1952 Zb. bol zrušený zákonom 

č. 94/1963 Zb. o rodine. Do predmetu právnej úpravy zahrnul aj problematiku 

sociálnoprávnej ochrany. Tieto zákony poskytli právnu ochranu ohrozeným 

deťom a presadili nový diferencovanejší prístup v systéme náhradnej výchovnej 

starostlivosti. 

Legislatívnou normou upravujúcou sociálnoprávnu ochranu detí 

a mládeže v ďalšom období bol zákon 195/1998 Zb. o sociálnej pomoci 

v znení neskorších predpisov. Tento zákon upravoval sociálnoprávnu ochranu 

ako činnosť na ochranu práv a právom chránených záujmov občanov, najmä 

maloletých, ktorí si ich nemôžu chrániť pre svoj vek, zdravotný stav a iné 

sociálne udalosti, alebo ak dochádza ku kolízii záujmov osôb, ktoré nemajú 

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu so záujmami osôb, ktoré ich 

zastupujú. Situáciu v oblasti sociálno-právnej ochrany nebolo možné hodnotiť, 

napriek tejto skutočnosti ako vyhovujúcu.  

Zmeny spoločenských podmienok a s tým súvisiace zmeny v oblasti 

výchovy a starostlivosti o deti ohrozené viacerými rizikami ako aj medzinárodné 

dohovory vyvolali silnejúci záujem chrániť záujmy detí a reagovať na nové 

podmienky. Táto situácia vyústila  do vydania nového zákona č. 305/2005 Z. z. 

o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, ktorý vstúpil do platnosti 

25. mája 2005. 

K významným zmenám v rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 

kurately prišlo prijatím novely zákona č. 305/200530, ktorá bola prijatá v roku 

2018. Zavŕšila dlhodobo realizované transformačné systémové zmeny 

v detských domovoch a to smerom k pôvodným rodinám ako aj náhradným 

rodinám. Cieľom navrhovaných zmien bolo zvýšiť kvalitu výkonu a zlepšiť 

podmienky v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Vytvoriť podmienky na zvýšenie dostupnosti rôznych foriem odbornej pomoci 

ohrozeným rizikovým rodinám. Právna norma vytvára podmienky pre rozvoj 

ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou. 

Zámerom zákona je najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí 

ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade ich vyňatia Novela zákona upravila 

vznik a vytvorenie nového druhu zariadení. Z detských domovov, krízových 

stredísk a resocializačných stredísk vznikli Centrá pre deti a rodiny. 

                                                 
30 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
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Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „Centrum“) podľa vyhlášky 

č. 103/201831 je zariadenie zriadené na účel vykonávania: 

 Opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné 

prostredie alebo náhradné rodinné prostredie na základe rozhodnutia 

súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného 

opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len „pobytové 

opatrenie súdu“).  

 Výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d), výchovných 

opatrení, ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu 

poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu („ambulantné 

výchovné opatrenie“).  

 Opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania: 

1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí 

alebo náhradnom rodinnom prostredí, 

2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho 

vývinu dieťaťa. 

 Špecializovaného programu. 

 Resocializačného programu. 

Záver 

Pre každé dieťa je dôležité, aby vyrastalo v zdravo fungujúcom 

prostredí, ktoré stimuluje a ovplyvňuje jeho ďalší rozvoj. Nie každé dieťa 

však môže v takomto prostredí vyrastať. Významnú pomoc v tejto zložitej 

situácii má poskytnúť spoločnosť. V histórii ľudskej spoločnosti sa uplatňovali 

rôzne formy pomoci opusteným deťom.. Boli vždy istým obrazom úrovne 

spoločnosti a ich chápania postavenia dieťaťa v spoločnosti. Nie vždy 

rešpektovali i záujem dieťaťa. V príspevku približujme historický aspekt 

starostlivosti o opustené a znevýhodnené deti, v rámci konceptu sociálnoprávnej 

ochrany, ktorý prešiel pod vplyvom historického, kultúrneho a sociálneho 

vývoja spoločnosti mnohými zmenami. Súčasnosť v tejto oblasti je prezentovaná 

prijatím ostatného Zákona č. 305/2005.32  

                                                 
31 Vyhláška č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 

Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
32 Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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Rodič ako člen interdisciplinárneho tímu v komplexnej 

podpore žiaka s ťažkým a viacnásobným postihnutím 

z pohľadu odborníkov 

Parent as a Member of Interdisciplinary Team 

in Complex Support of Pupil with Profound and Multiple 

Disabilities from the View of Professionals 

Jana Hrčová 

Abstract 

Pupils with profound and multiple disabilities have complex needs and 

therefore team cooperation is needed in order to be effective in their 

complex support. Important place and role in the team should be 

credited to parents. The presented text is focused on status of parents 

within complex support of their child, their asset and perception from 

the view of other members of the team. It presents partial results of 

qualitative research study realised through semistructured interviews 

focused on interdisciplinary cooperation. 

Keywords: Pupil with profound and multiple disabilities. Interdisciplinary 

team. Team cooperation. Parents of a pupil with profound and 

multiple disabilities. 

Teoretické východiská 

Rozmanité a rozsiahle potreby pomoci, ktorú potrebujú ľudia s ťažkým 

a viacnásobným postihnutím, sa nedajú pokryť v rámci jednej jedinej disciplíny.1 

Ich predpoklady na život a učenie sa v určitej miere javia ako individuálne 

a zároveň komplexné. S ohľadom na edukačný proces si okrem pedagogickej 

podpory vyžadujú zintenzívnenú terapeutickú podporu a dôležitou súčasťou 

školského dňa je aj ošetrovateľská starostlivosť.2 Tieto situácie sú neodmysli-

                                                 
1 JANZ F. 2006. Interprofessionelle Kooperation in Klassenteams von Schülerinnen und Schülern 

mit schweren und mehrfachen Behinderungen. Eine Empirische Untersuchung in Baden-Wüttenberg. 

Dissertation. Heidelberg: Pädagogische Hochschule.  
2 KLAUSS, T., LAMERS, W., JANZ, F. 2005. Die Teilhabe von Kindern mit schwerer und 

mehrfacher Behinderung an der schulischen Bildung – eine empirische Erhebung. 
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teľnou súčasťou vyučovacieho procesu a sú pedagogickými situáciami.3 

Vyžadujú si celostnú alebo komplexnú podporu. Ak má byť táto požiadavka 

naplnená, je potrebná spolupráca viacerých profesií. Vyžaduje si teda 

transdisciplinárne myslenie a prácu.  

Tímová spolupráca má zásadný vplyv na efektivitu výchovy 

a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.4 

Spoluprácu (kooperáciu) možno definovať ako spôsob priamej interakcie 

medzi aspoň dvomi rovnocennými stranami, ktoré sú dobrovoľne zapojené 

a pracujú na dosiahnutí spoločného cieľa. Uvedený autor definuje základné 

charakteristiky spolupráce nasledovne: rovnosť účastníkov, dobrovoľné 

zapojenie, potreba spoločného cieľa, zodpovednosť za rozhodovanie, zdieľanie 

zdrojov a spoločná zodpovednosť za výsledky.5 Kooperácia je viac ako len 

spoločná práca na rovnakom projekte. Kooperácia je proces, v ktorom 

odborníci z rôznych oblastí pracujú spoločne, aby identifikovali potreby 

a problémy a našli spôsoby na naplnenie potrieb a riešenie problému. Aby 

bola kooperácia medzi odborníkmi úspešná, vyžaduje si splnenie nasledovných 

požiadaviek: vytýčenie si spoločných cieľov, uznanie rôznych oblastí odbornosti, 

zdieľanie odbornosti – poznatkov a skúseností, rovnosť členov tímu – vrátane 

rodičov, robenie rozhodnutí na základe konsenzu, zdieľanie zodpovednosti.6 

Okrem vyššie spomenutých podmienok možno doplniť vzájomný rešpekt 

a úctu, pripravenosť ponúknuť a prijať pomoc a koordináciu činností, ktoré 

majú viesť k dosiahnutiu spoločného cieľa.7 

 

Podľa miery spolupráce a interakcie v tíme sa dá uvažovať o troch 

rôznych úrovniach tímovej spolupráce.8 9 10 11 

Multidisciplinárny tím – bežný tímový prístup využívaný v špeciálnych 

školách, kde miera spolupráce je minimálna. Každý člen tímu pracuje nezávisle 

vo svojej špecializácii. Robí vlastnú diagnostiku, správy, plánovanie, poskytuje 

                                                 
3 OPATŘILOVÁ, D. 2013. Edukace osob s těžkým postižením a soubežným postižením více 

vadami. Brno: Masarykova univerzita. 
4 KMEŤ, M. Tímová spolupráca pri deťoch so špeciálnymi edukačnými potrebami a súčasná 

škola. In HELLER, D., PROCHÁZKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, I. (ed.). 2004. Psychologické dny 

2004: Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování. 
5 PAGLIANO, P. 2001. Using a Multisensory Environment. London: David Fulton Publishers. 
6 WESTLING, D. L., FOX, L. 2004. Teaching students with severe disabilities. Upper Saddle 

River, NJ: Pearson. 
7 LEYENDECKER, CH. 2005. Motorische Behinderungen: Grundlagen, Zusammenhänge und 

Födrerungsmöglichkeiten. Stuttgart: Kohlhammer. 
8 PAGLIANO, P. 2001. Using a Multisensory Environment. London: David Fulton Publishers. 
9 PAWLYN, J., CARNABY, S. (eds.) 2009. Profound Intellectual and Multiple Disabilities. 

Nursing Complex needs. Oxford: Wiley-Blackwell. 
10 WESTLING, D. L., FOX, L. 2004. Teaching students with severe disabilities. Upper Saddle 

River, NJ: Pearson. 
11 TERFLOTH, K., BAUERSFELD, S. 2012. Schüller mit geistiger Behinderung unterrichten. 

München: Ernst Reinhardt Verlag. 
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vlastné služby a hodnotí pokrok žiaka/klienta. Rodičia sú z tohto tímu 

väčšinou vylúčení. Tento spôsob práce má určité výhody, ale aj viaceré 

nevýhody. Najväčšou výhodou je, že žiak môže profitovať z odborných 

znalostí a skúseností viacerých odborníkov. Na druhej strane si nevyžaduje 

interakciu a kooperáciu medzi odborníkmi. Nie sú nútení ísť nad ich hlavnú 

oblasť odbornosti. Vracia sa k medicínskemu modelu a prierez disciplín je 

minimálny. Mnohí odborníci si uvedomujú, že multidisciplinárny prístup nie 

je adekvátny, pretože nedokáže dostatočne naplniť potreby žiakov s ťažkým 

postihnutím. 

Interdisciplinárny tím – členovia tímu taktiež pracujú nezávisle, ale 

na rozdiel od multidisciplinárneho tímu zdieľajú informácie na tímových 

stretnutiach, aby prediskutovali záležitosti ešte pred samotnou diagnostikou, 

písaním správy, alebo diskutujú pred vypracovaním plánu pre žiaka 

a nachádzajú spoločný konsenzus pri tvorbe tohto plánu. Tento prístup 

umožňuje lepšiu organizáciu a lepšie zaistí napĺňanie potrieb jednotlivých 

žiakov. Rodič je považovaný za spolupracovníka. Jednotliví členovia pracujú 

nezávisle, ale sú si vedomí toho, aké aktivity a prečo vykonávajú iní členovia. 

Konzultácie medzi jednotlivými členmi sú bežné, ale každý udržiava jasné 

hranice pri práci (učiteľ učí, terapeut robí terapiu...). Práve nezávislé 

vykonávanie jednotlivých činností je nevýhodou tohto modelu, ale 

v porovnaní s multidisciplinárnym prístupom tu exituje komunikácia medzi 

jednotlivými členmi tímu. 

Transdisciplinárny tím − zvyšuje efektivitu predchádzajúcich 

modelov. Mnohými považovaný za preferovaný spôsob koordinácie služieb 

a zlepšovania fungovania žiakov s ťažkým postihnutím.12 Miera spolupráce je 

najvyššia. Jednotlivci prekračujú hranice svojej špecializácie v závislosti na 

potrebách dieťaťa. Rodičia sú rovnocennými členmi tímu. Všetci členovia 

tímu spolupracujú tak, aby žiakom umožnili dosiahnuť ciele, ktoré by inak 

možné neboli. Transdisciplinárny tím poskytuje služby naprieč disciplínami 

a nie izolovane v rámci jednotlivých disciplín. Aj v tomto tíme by mal byť 

jeden odborník (napríklad špeciálny pedagóg), ktorý je zodpovedný za 

koordináciu služieb a ostatných členov tímu, vrátane tých, ktoré sú doménou 

iných odborníkov. 

 

Ak by sme sa preniesli do našich podmienok, pri podpore a edukácii 

žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím nie je v dokumentoch formulovaná 

požiadavka transdisciplinárneho ani interdisciplinárneho prístupu. Školský 

zákon13 hovorí len o spolupráci školy a poradenského zariadenia pri vypracovaní 

                                                 
12 WESTLING, D. L., FOX, L. 2004. Teaching students with severe disabilities. Upper Saddle 

River, NJ: Pearson. 
13 Zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Školský 

zákon). 
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individuálneho vzdelávacieho programu alebo o spolupráci centra špeciálno-

pedagogického poradenstva so zákonnými zástupcami a ďalšími fyzickými 

osobami. Kmeť14 vo svojom výskume uvádza, že stretnutia tímu a tímová 

spolupráca je väčšinou pedagógmi hodnotená ako ,,utópia“. Definovaní sú 

aspoň odborníci, ktorí majú participovať na edukačnom procese. Vzdelávací 

program pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia15 

určuje povinné personálne zabezpečenie. Okrem špeciálneho pedagóga sa na 

edukácii podieľa aj: asistent učiteľa, školský logopéd, školský psychológ, 

rehabilitačný pracovník, pomocný zdravotnícky personál. 

 

Je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že títo odborníci sú síce 

definovaní ako ,,povinné personálne zabezpečenie“, ale to, či sa reálne budú 

môcť podieľať na edukačnom procese a podpore týchto žiakov, závisí od 

konkrétnych podmienok a možností danej školy. Ani v prípade, že si to 

vyžaduje povaha postihnutia a potrieb žiakov, nemusia byť niektorí odborníci 

k dispozícii (fyzioterapeut, asistent, zdravotnícky personál) alebo nemusia 

poskytovať intervencie pre žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím 

(logopéd), hoci na danej škole pôsobia.16 Aby mohol žiak profitovať 

z kooperatívneho prístupu, je nevyhnutné, aby každý člen tímu plnil svoje 

úlohy na základe svojich kompetencií a odbornosti. Od určitej úrovne 

spolupráce sú pevnou a rovnocennou súčasťou tímu aj rodičia žiakov 

s ťažkým a viacnásobným postihnutím. Úzka spolupráca s rodičom má veľkú 

hodnotu, pretože rodič ako osoba, ktorá má s dieťaťom veľmi blízky vzťah, sa 

v tejto oblasti stáva kompetentným a citlivým na potreby svojho dieťaťa. 

Navyše nesie zodpovednosť za každé rozhodnutie, ktoré vo vzťahu k dieťaťu 

urobí. Preto je dôležitá úzka spolupráca odborníka a rodiča a pravidelné 

zdieľanie informácií. Rodič sa stáva spojovacím článkom medzi rodinou 

a školou, čo sú dve najdôležitejšie životné oblasti žiaka s ťažkým postihnutím.17 

Ďalej by sme mohli spomenúť fakt, že rodič je najväčším odborníkom 

na  svoje dieťa a môže poskytovať veľmi cenné informácie pre ostatných 

odborníkov (napríklad pri diagnostike), ktorých získanie by bolo bez pomoci 

rodiča náročnejšie a zdĺhavejšie.  

 

                                                 
14 KMEŤ, M. Tímová spolupráca pri deťoch so špeciálnymi edukačnými potrebami a súčasná 

škola. In HELLER, D., PROCHÁZKOVÁ, J., SOBOTKOVÁ, I. (ed.). 2004. Psychologické dny 

2004: Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování. 
15 Štátny vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 – primárne vzdelávanie. 
16 HRČOVÁ, J. Tímová spolupráca ako jeden z determinantov edukačného procesu žiakov 

s ťažkým a viacnásobným postihnutím. In PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al. 2014. Od inkluze 

ve školním prostŕedí k sociální inkkluzi a participaci ve společnosti. Brno: Masarykova Univerzita. 
17 Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung. Unterricht und Förderung von Schülern 

mit schwerer und mehrfacher Behinderung. München: Ernst Reinhardt Verlag, 2010. 
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Na druhej strane rodičia, ktorí vychovávajú alebo sa starajú o dieťa 

s ťažkým a viacnásobným postihnutím, sú vystavení emocionálnej, psychickej 

aj fyzickej záťaži. Môže dôjsť k nesprávnemu spracovanie alebo zoradeniu 

informácií zo strany rodičov, čo môže mať za následok nedorozumenia 

medzi nimi a odborníkmi, a to následne sťaží prácu odborníkov a aj celkovú 

spoluprácu.18 Spoluprácu s odborníkmi môžu sťažiť aj nerealistické očakávania 

rodiča od odborníkov a nejednotné predstavy o práci s dieťaťom. Problém 

môže nastať aj vtedy, ak sa rodič príliš angažuje a snaží sa podniknúť všetko, 

aby zmiernil postihnutie dieťaťa a vyhľadáva mu všetky dostupné terapie 

a programy podpory.19  

Metodológia a čiastkové výsledky výskumného šetrenia 

Výskumné šetrenie bolo realizované v roku 2016 a jeho hlavným cieľom 

bolo zistenie úrovne personálneho zabezpečenia a miery interdisciplinárnej 

spolupráce pri komplexnej podpore žiakov s ťažkým a viacnásobným 

postihnutím. Jedným z čiastkových cieľov bolo zistenie miery a spôsobov 

spolupráce jednotlivých členov tímu podieľajúcich sa na jeho podpore. V rámci 

uvedeného čiastkového cieľa bol osobitný priestor venovaný postaveniu 

rodiča v tíme, jeho miera zapojenia a jeho ponímanie zo strany ostatných 

členov tímu.  

Výskumné šetrenie malo kvalitatívny design a použitá bola metóda 

pološtrukturvaných rozhovorov, ktoré boli spracované otvoreným a axiálnym 

kódovaním. Pri otvorenom kódovaní sme text rozdelili na analytické jednotky – 

slová, vety odseky a priradili im príslušné kódy. Pri axiálnom kódovaní sme 

jednotlivé pojmy priradili do príslušných kategórií a subkategórií. Výskumnú 

vzorku tvorilo 12 informantov rôznych profesii (špeciálni pedagógovia, 

asistenti učiteľa, logopédi, fyzioterapeut a liečebný pedagóg) podieľajúcich 

sa na komplexnej podpore žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím 

v 4 špeciálnych základných školách. V nasledujúcom texte budeme prezentovať 

analýzu vybranej subkategórie, ktorá zamerala sa práve na vnímanie rodiča 

ako člena tímu, jeho postavenie, prínos, potreby a angažovanosť.  

 

                                                 
18 FRÖHLICH, A. 2003. Basale Stimulation – das Konzept. 1. Aufl. Düsseldorf: Verlag 

Selbstbestimmtes Leben. 
19 HAUPT, U. 2006. Wie Lernen Beginnt. Grundfragen der Entwicklung und Förderung schwer 

behinderter Kinder. Stuttgart: Kohlhammer. 
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Tabuľka 1: Kategória, subkategória a pojmy súvisiace s vnímaním rodiča v tíme 

Kategória Subkategória Pojmy 

tímová spolupráca rodič ako partner nositeľ hodnotných informácií, priama účasť na 

terapii/intervencii, žiadosť o radu, rozdielna 

angažovanosť a záujem o edukačný proces, 

očakávania, sociálny status, dobré zdieľanie 

informácií, záťaž dieťaťa, zmeny v zdravotnom 

stave, ďalšie postupy v podpore dieťaťa 

 

Žiadna tímová spolupráca by nebola efektívna, pokiaľ by na nej 

primerane neparticipoval rodič žiaka. O to viac to platí pri žiakoch s ťažkým 

a viacnásobným postihnutím. Je dôležité, aby bol braný ako rovnocenný 

partner, ktorý je zdrojom dôležitých a hodnotných informácií a môže byť 

rovnako prínosný ako ktorýkoľvek odborník. Môžeme povedať, že má 

rozhodujúci vplyv na úspech a efektivitu edukácie svojho dieťaťa a môže jeho 

progres ovplyvniť rovnako v pozitívnom ako aj v negatívnom zmysle. Všetci 

informanti sa zhodli na dôležitosti postavenia rodiča v tíme a berú ho ako jeho 

pevnú a rovnocennú súčasť. Na spoluprácu a komunikáciu s rodičom treba 

klásť veľký dôraz, čo potvrdzuje aj riaditeľ ŠZŠ 2: ,,Kladieme veľký dôraz na 

komunikáciu s rodičom a snažíme sa im aj vychádzať v ústrety a priebežne 

a podrobne ich informujeme o zdravotnom stave a ich edukačných a kompen-

začných potrebách, lebo od toho závisí celá efektívnosť edukačného procesu.“ 

Riaditeľ ŠZŠ 1 dopĺňa: ,,Je dôležitým nositeľom informácií o dieťati, pretože 

dieťa vám nepovie, pokiaľ nedokáže verbálne komunikovať. Rodič dáva 

informácie a on si to dieťa pozná najlepšie. Je najväčší odborník na svoje 

dieťa.“  

 

Intenzita a miera spolupráce a komunikácie jednotlivých odborníkov 

a rodiča sa líši. Niektorí odborníci ho považujú za hlavného a kľúčového 

partnera a komunikujú s ním na dennej báze. Iní s rodičom spolupracujú 

menej intenzívne a komunikujú s ním zriedkavejšie (logopédi, liečebný 

pedagóg). Hlavným partnerom je rodič najmä pre špeciálnych pedagógov, čo 

je logické, keďže sú v dennom kontakte a špeciálny pedagóg má dieťa počas 

vyučovacieho dňa najdlhšie. Tu je vzájomná komunikácia najintenzívnejšia. 

Okrem toho je rodič kľúčovým partnerom aj pre rehabilitačného pracovníka, 

hoci ich vzájomná komunikácia a kooperácia nie je každodenná, ale rodič je 

pre neho prvoradý. Často pracuje na podnet rodičov. Ako uvádza rehabilitačný 

pracovník ŠZŠ 1: ,,Od rodiča potrebujem poznať hlavne jeho požiadavky, 

pretože on má najviac informácií o dieťati. Ak aj niečo o dieťati neviem, 

pýtam sa rodiča.“ Aktívne sa na spolupráci s rodičom podieľa aj jeden 

z asistentov učiteľa. Ide o asistenta ŠZŠ 1, ktorý zodpovedá za prijímanie 

a odovzdávanie detí a s rodičmi komunikuje a odovzdá im potrebné informácie. 

Asistent ŠZŠ 2 neparticipuje na spolupráci s rodičom, všetko ide cez špeciálneho 

pedagóga.  
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Pre logopéda a liečebného pedagóga je rodič tiež dôležitý, ale nie je 

hlavným partnerom alebo osobou, s ktorou by intenzívne komunikovali. Skôr 

sprostredkujú potrebné informácie o priebehu terapie, intervencie, prípadne 

ďalšie odporúčania cez špeciálneho pedagóga (zošity na zápis, možnosť 

rodiča zastaviť sa za liečebným pedagógom alebo logopédom na konzultáciu). 

S rodičmi prichádzajú do kontaktu len vtedy, ak dieťa končí vyučovanie 

terapiou alebo individuálnou logopedickou intervenciou. Vtedy sprostredkujú 

rodičovi informácie priamo. Liečebný pedagóg ŠZŠ 1: „S rodičmi detí v škole 

je to náročnejšie, pretože nie vždy môžem byť ráno alebo na obed, keď rodič 

po dieťa prichádza. Niektorí rodičia to majú vymyslené spôsobom, že majú 

zošity, kde im ostatní terapeuti, ktorí s dieťaťom pracujú, zapisujú, čo bolo na 

terapii, prípadne nejaké inštrukcie.“ Logopéd ŠZŠ 4: ,,Pri týchto deťoch to 

skôr smerujem cez učiteľa... Niektorí rodičia prídu aj tu do kabinetu na 

logopédiu, ale je to veľmi individuálne.“ Podobné rieši situáciu aj logopéd 

ŠZŠ 2, ktorému v intenzívnejšej spolupráci s rodičom bráni aj nedostatok 

priestoru a ďalšie faktory. Situáciu bližšie ozrejmuje: ,,S rodičmi menej spolu-

pracujem, lebo väčšinou s rodičmi komunikuje triedny učiteľ. Ja v podstate 

ani nemám priestor, aby som ich vyhľadal, keď idú domov, takže tam je to 

menej.“ Možnosť priamej účasti majú rodičia aj v prípade cvičenia s reha-

bilitačným pracovníkom. Rehabilitačný pracovník ŠZŠ 1: ,,Často mám rodiča 

prítomného na cvičení. Hlavne pri mladších žiakoch je rodič so mnou. Deje sa 

to približne raz za mesiac.“  

 

Jednou z podmienok úspešnosti edukačného procesu je vzájomné 

zdieľanie informácií medzi zamestnancami školy a rodičmi, ktoré je obojsmerné. 

Zdieľanie informácií je najintenzívnejšie po línii rodič – špeciálny pedagóg, 

prípadne rodič – asistent učiteľa, pretože títo spolu komunikujú najčastejšie. 

Menej intenzívna, no o to dôležitejšia, je línia rodič – rehabilitačný pracovník. 

Najmenej intenzívne vzájomné zdieľanie informácií prebieha po línii rodič – 

logopéd a rodič – liečebný pedagóg.  

 

Zdielanie informácií od rodičov je zo strany jednotlivých odborníkov 

vnímané pozitívne. Takmer všetci informanti sa zhodli na tom, že poskytovanie 

informácií zo strany rodiča je na dobrej úrovni Majú snahu informovať hneď 

a poskytnúť všetky potrebné informácie o stave a zmene stavu dieťaťa. Sú si 

vedomí faktu, že zdieľanie informácií je v prospech ich dieťaťa. V tomto 

smere sú rodičia dostatočne iniciatívni a aktívni. Informácie zdieľajú najmä so 

špeciálnym pedagógom. Informácie sa týkajú najmä zdravotného stavu, zmien 

v zdravotnom stave, v medikácii, správaní a reakciách dieťaťa v domácom 

prostredí, sprostredkovanie informácií z lekárskych vyšetrení, úspešnosti 

dieťaťa pri plnení domácich úloh – pokiaľ sú mu zadané. Špeciálny pedagóg 

ŠZŠ 1 uvádza: ,,Veľmi často komunikujeme spolu cez telefón. Najmä ak sa 

niečo stane, rodičia sa mi snažia hneď dať informácie. Taktiež s rodičmi 

riešime domáce úlohy, či ich dieťa zvládlo, ako ich zvládlo, prípadne, či je 
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potrebná zmena záťaže.“ Špeciálny pedagóg ŠZŠ 2: ,,Ak je aj drobná zmena 

zdravotného stavu, tak rodič nám vždy povie.“ Špeciálny pedagóg ŠZŠ 3: 

,,Rodičia sú veľmi komunikatívni. Nie je problém, že by niečo zatajovali. 

Práve naopak vždy mi hovoria o zmene zdravotného stavu, priebehu liečebného 

pobytu, zmene liekov. Tiež mi hovoria, ako dopadli lekárske vyšetrenia.“  

 

Zdieľanie informácií smerom k rodičom sa týka priebehu edukačného 

procesu, priebehu a úspechoch počas edukácie, rehabilitácie, priebehu terapie, 

prípadne individuálnej logopedickej intervencie. Ako sme uviedli vyššie, 

informácie sú sprostredkované priamo rodičovi alebo cez špeciálneho 

pedagóga. Sú sprostredkované ústnou aj písomnou formou. Rodičia dostávajú 

aj ďalšie inštrukcie na prácu a stimuláciu v domácom prostredí. Špeciálny 

pedagóg ŠZŠ 2 odporúča rodičom najmä zapájanie detí do seba obslužných 

činností v domácnosti. ,,Kolegyne predo mnou dávali deťom aj domáce úlohy 

a pracovné listy, ale domácu úlohu vždy vypracovali rodičia. Domácou 

úlohou pre mojich žiakov je, aby doma pomáhali pri seba obslužných 

činnostiach.“ Špeciálny pedagóg ŠZŠ 1 naopak zadáva aj domáce úlohy, 

pokiaľ je to v možnostiach žiakov a v prípade zmien správania žiada od rodiča 

dôkladnejšie pozorovania. Špeciálny pedagóg ŠZŠ 3 odporúča rodičom vhodné 

formy stimulácie. ,,Odporúčam im, aby deti doma aspoň trochu masírovali 

alebo aby ich polohovali do polohy hniezdo a vykonávali aspoň nejaké 

základné prvky bazálnej stimulácie.“ Ďalej dostávajú rodičia odporúčania na 

kompenzačné pomôcky, od rehabilitačného pracovníka odporúčania na ich 

správne používanie, odporúčania na návštevu ďalších odborníkov. Od logopéda 

inštrukcie na prácu doma neprichádzajú. Skôr je snaha odporučiť rodičom 

ďalšie intervencie u klinického logopéda, ak si to dieťa vyžaduje. Logopéd 

ŠZŠ 4: ,,Domov zadania nedávam, skôr riešim s učiteľmi. Myslím si, že rodičia 

toho majú aj tak dosť.“   

 

Rodičia síce nemajú problém a ochotne zdieľajú potrebné a hodnotné 

informácie o svojich deťoch, ale plnenie inštrukcií a usmernení odborníkov, 

prípadne ich vlastná iniciatíva a záujem o pokroky a výsledky dieťaťa, sú 

menej intenzívne. Niektorí rodičia sú sami aktívni a pýtajú sa na priebeh 

a výsledky edukačného procesu a plnia aj inštrukcie v domácom prostredí. 

Ako uvádza špeciálny pedagóg ŠZŠ 1: ,,My máme skvelých rodičov. Ich prístup 

je veľmi dobrý. Väčšina rodičov je aktívna, zaujímajú sa o ich pokroky, pýtajú 

sa, čo majú robiť. Dokonca rozumejú, že ich deťom oveľa dlhšie trvá, kým sa 

naučia tie najzákladnejšie veci a že deti nebudú podávať také výkony ako 

ostatní.“ Liečebný pedagóg ŠZŠ 1: ,,Je to veľmi individuálne. Niektorí rodičia 

veľmi chcú. Keď už tu majú dieťa a má k dispozícii liečebného pedagóga, 

špeciálneho pedagóga, fyzioterapeuta, logopéda. Niektorí rodičia sú dychtiví 

po terapiách a chcú, aby sa na dieťa pôsobilo komplexne.“ Veľmi pozitívne 

vnímame aktivitu niektorých rodičov vo vzťahu k rehabilitačnému pracovníkovi. 

Tí s ním komunikujú aj mimo vyučovania prostredníctvom sociálnych sietí 
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a zdieľania videí, aby si overili správnosť postupov. Rehabilitačný pracovník 

ŠZŠ 1: ,,Dokonca mi rodičia posielajú videá cez Facebook ako ich dieťa stojí 

vo vertikalizačnom stojane a či je poloha správna. Ja im hneď dám odpoveď, 

prípadne ich zavolám do školy a všetko im ukážem a vysvetlím.“ Ostatní sú 

málo aktívni a javia malý záujem o vzdelávanie svojho dieťaťa. Špeciálny 

pedagóg ŠZŠ 3: ,,Iniciatíva rodičov je malá. Ja im aj ukážem, čo sme robili so 

žiakmi, ale oni na to len pozrú a nereagujú... Sú zmierení so stavom dieťaťa.“ 

Podobné skúsenosti má aj špeciálny pedagóg ŠZŠ 2: ,,Keďže ten stav majú 

deti taký, aký majú, doma s nimi pracujú veľmi málo... Niektorí len prinesú 

dieťa do školy a vyzdvihnú si ho a pokiaľ sa ja neangažujem v komunikácii, 

ani by sa nespýtali.“ Záujem a aktivita rodičov môže závisieť od rôznych 

faktorov ako vek dieťaťa, sociálny status rodičov, prostredie, v ktorom dieťa 

žije, reálnosť očakávaní, ktoré majú, možná rezignácia a každodenná záťaž, 

ktorej čelia pri starostlivosti o dieťa s ťažkým a viacnásobným postihnutím. 

Nízky záujem rodičov súvisí podľa niektorých informantov aj s dôležitosťou, 

ktorú rodičia vzdelávaniu prikladajú. Logopéd ŠZŠ 4: ,,Ak je dieťa staršie, tak 

tam už rodič zázraky nečaká. Skôr je to zo začiatku, keď dieťa nastúpi do 

školy. Potom keď je dieťa staršie vzniká rutina a zabehnutý systém a rodič už 

pracuje menej.“ Špeciálny pedagóg ŠZŠ 1: ,,Jeden rodič zo sociálne znevý-

hodneného prostredia a rodič žiaka, ktorý chodí do školy menej, nejavia 

záujem a ich prístup je len aby bolo. Dokonca keď sme boli zapojení do 

hipoterapie, musela som rodiča presviedčať, aby dieťa do školy priviedol.“ 

Podobne situáciu vníma aj logopéd ŠZŠ 2: ,,Máme viacero rodičov žiakov so 

sociálne znevýhodneného prostredia a u nich je ten záujem malý, oni doma 

s deťmi už nepracujú, takže to ani nemá zmysel im dávať inštrukcie.“ Asistent 

ŠZŠ 1 dopĺňa: ,,Ak je situácia v rodine horšia, tak u týchto rodičov dlhšie 

trvá, kým sa niečo vybaví. Človek musí byť trpezlivý...“ Špeciálny pedagóg 

ŠZŠ 2 vysvetľuje: ,,Viete, iná je situácia z pohľadu učiteľa a inak to vníma 

rodič. Oni na začiatku najprv skúšajú a skúšajú, ale potom ich prejde 

trpezlivosť a už sa vôbec nepýtajú ani netrvajú na požiadavkách a určitých 

princípoch.“ Pre niektorých rodičov je hodnotnejší obyčajný neformálny 

rozhovor so špeciálnym pedagógom ako riešenie pokroku dieťaťa. Špeciálny 

pedagóg ŠZŠ 3 uvádza: ,,Skôr sú naše rozhovory vedené smerom, čo si rodičia 

potrebujú povedať a porozprávať sa. Sú to rodičia, ktorí sú celý čas s deťmi 

doma a nemajú možnosť ísť len tak niekam preč... Vždy si nájdem pre nich čas 

na rozhovor o tom, čo bolo doma v rodine. Je medzi nami veľká dôvera.“ 

Rodičia majú otvorený priestor na vyhľadanie a konzultáciu s jedno-

tlivými odborníkmi v škole a aj to využívajú. Využívajú ju najmä pri rehabi-

litačnom pracovníkovi, ak niečo nevedia, prípadne si nie sú istí pri používaní 

pomôcok.  

Polovica informantov vníma ako jednu z prekážok v tímovej spolupráci 

práve rodiča a jeho prístup k vzdelávaniu svojho dieťaťa alebo prístup 

k školskej dochádzke ako takej. Problémy s prístupom rodičov majú špeciálni 

pedagógovia, rehabilitačný pracovník aj logopédi. Túto problematiku vníma 
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aj jeden z riaditeľov. Sme toho názoru, že ide o pomerne citlivý problém, 

pretože samotná situácia, v ktorej sa ocitli, a to starostlivosť o dieťa s ťažkým 

a viacnásobným postihnutím, stojí množstvo energie a záujem o školskú 

dochádzku a výsledky svojho dieťaťa ide do ústrania a nezostáva na to 

dostatok síl. Podobného názoru sú aj jednotliví odborníci, ktorí sa k téme 

rodičov vyjadrovali. Síce uvádzali ťažkosti so spoluprácou, malý záujem 

o edukáciu svojho dieťaťa, slabú spoluprácu, plnenie pokynov špeciálneho 

pedagóga alebo iného odborníka, neprimerané očakávania rodiča, rezignácia... 

Toto všetko sa odzrkadlí aj v prístupe rodiča ku školskej dochádzke svojho 

dieťaťa. Nastávajú potom situácie, že rodič, pokiaľ uzná, že to nie je potrebné, 

dieťa do školy neprivezie. Nie je však možné paušalizovať a generalizovať 

tento problém na všetkých a sú si toho vedomí aj informanti, ktorí ocenili 

snahu a úsilie niektorých rodičov. Zároveň tiež vyjadrili snahu porozumieť 

situácii rodičov a pripisovali to tiež nedostatku energie alebo rezignácii. 

Rehabilitačný pracovník ŠZŠ 1: ,,Pre mňa je prekážka to, ak rodičom niečo 

poviem alebo odporučím, oni to jednoducho ignorujú. Ja potom stojím 

a nemám výsledok, pretože s dieťaťom nemôžem cvičiť určité veci alebo 

nemôžem cvičiť určitým spôsobom. Tým pádom sa nemôžem posunúť ďalej 

a nenapreduje ani dieťa.“ Špeciálny pedagóg ŠZŠ 1: ,,Možno taká nedôslednosť 

rodičov. Chvíľu vydržia to tempo a plnia pokyny a potom sa stane, že z toho 

vypadnú a už to nefunguje tak, ako by malo.“ Špeciálny pedagóg ŠZŠ 2: 

,,Rodič je veľmi dôležitý člen tímu, bez neho to jednoducho nejde a nemôže 

fungovať. Ak nespolupracuje, okamžite sa to na žiakovi odzrkadlí.“ Logopéd 

ŠZŠ 4: ,,Ako prekážku vnímam skôr zo strany rodičov. Sú tam príliš veľké 

očakávania alebo príliš nízke, totálny nezáujem alebo taká rezignácia od 

rodičov, respektíve neprijatie diagnózy... Na strane rodiča vidím najväčšie 

rezervy... Rodič sa v prvom rade snaží zabezpečiť, aby dieťa bolo zdravé po 

fyzickej stránke a tu treba dať klobúk dolu, čo všetko musí zvládať. Máme na 

škole aj viacero dvojčiat, a tu sa ani nečudujem, že nemajú energiu ani chuť 

niečo riešiť. Logopéd ŠZŠ 4 ešte vysvetľuje: ,,Niektorí rodičia dieťa nechcú 

dať do školy, aj keď dieťa by trebárs bolo schopné byť v škole každý deň. 

Radšej prehovorí lekára, lekár napíše, že dieťa nie je schopné a dá odporučenie 

dvakrát do týždňa na dve hodiny.“ Podobne vníma prístup niektorých rodičov 

aj riaditeľ ŠZŠ 1: ,,Áno, nájdu sa aj rodičia, ktorí takto pristupujú k školskej 

dochádzke. A sú aj rodičia, ktorí napríklad, keď príde do školy divadlo a my 

im chceme sprostredkovať aj iný zážitok, tak oni vtedy jednoducho dieťa do 

školy neprivedú, lebo si myslia, že ich dieťa z toho aj tak nič nebude mať. Aj 

canisterapiu, ak by sme mali mimo budovy školy, tak ani vtedy by dieťa do 

školy nepriniesli.“ 
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Záver 

Rodič žiaka je veľmi dôležitým partnerom pre jednotlivých odborníkov. 

Je považovaný za rovnocennú súčasť tímu. Výskumné šetrenie zistilo rôznorodý 

pohľad na mieru zapojenia a spolupráce rodičov. Rodič ako nositeľ hodnotných 

informácií o svojom dieťati je veľmi aktívny v informovaní pedagógov 

o zdravotnom stave, jeho zmenách, prípade správach z lekárskych vyšetrení. 

Jeho aktívna spolupráca a záujem o priebeh a pokrok v edukácii svojho dieťaťa 

už nie je hodnotená tak pozitívne. Na jednej strane je rodič považovaný za 

rovnocenného partnera a člena tímu, na druhej strane je niektorými odborníkmi 

problémový článok, ktorý môže spomaľovať a brzdiť prácu interdisciplinárneho, 

prípadne transdisciplinárneho tímu. Časť rodičov je aktívna, snaží sa plniť 

pokyny, dokonca vyhľadáva radu odborníkov v škole, ale väčšia časť rodičov 

nejaví aktívny záujem o výsledky a školskú prácu, čo sa u niektorých odráža 

aj na postoji ku školskej dochádzke ako takej, ktorú potom môžu vnímať ako 

niečo, čo musia urobiť, aby rešpektovali zákon. Takéto konanie rodičov býva 

podmienené rôznymi faktormi: rezignácia, príliš veľká záťaž v starostlivosti 

o dieťa, neprimerané očakávania. Nedostatočná angažovanosť a aktivita 

v prístupe rodičov potom spomaľuje prácu odborníkov a zároveň sa prejaví aj 

na žiakovi, ktorý nenapreduje tak, ako by mohol.   

Problém rodičov by z časti mohlo vyriešiť odľahčenie od starostlivosti 

a zaistenie aj popoludňajšej starostlivosti a podpory dieťaťa, prípadne aj práca 

so samotnými rodičmi, aby si boli plne vedomí významu školskej edukácie. 

Toto sa deje vo včasnej intervencii, ale len čo dieťa dosiahne školský vek, už 

rodič ustupuje do úzadia, ale to neznamená, že pomoc nepotrebuje. Sme 

názoru, že nemálo rodín v súčasnosti školopovinných detí s ťažkým a viac-

násobným postihnutím nebolo zachytených v ranom veku a nedostalo sa im 

včasnej intervencie (modelu, zameraného na rodinu, ktorý sa u nás presadzuje 

len v posledných rokoch), čiže im mohla chýbať takáto forma pozitívnej 

podpory. Domnievame sa, že aj takáto forma podpory môže čiastočne 

ovplyvniť mieru ďalšej spolupráce a angažovanosti rodiča na edukačnom 

procese a jeho pokrokoch. Je to však otázka, ktorú by bolo potrebné hlbšie 

preskúmať. 
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Úloha starých rodičov v starostlivosti o dieťa s DMO 

The Importance of Grandparents in Caring 

for a Child with DMO 

Katarína Molnárová Letovancová, Miriam Slaná, 

Michaela Hromková 

Abstract 

In the paper we present the results of qualitative research, which 

examined the importance of grandparents in the care of children with 

DMO. We consider the findings significant because the topic of the 

impact of a child's disability on the lives of their grandparents, whether 

emotionally or practically, and the importance of grandparents in caring 

for a child with disability is a little researched and discussed topic in 

Slovak conditions as well as in the world. Our results can be helpful in 

clarifying the role of grandparents in caring for a child with disability, 

in our case with cerebral palsy. Our research has shown that grandparents 

are an important support for a family with a child with DMO. When 

they are intensively involved in the care of a disabled child, they experience 

similar emotions as the parents and often assume a number of parenting 

competences. It even seems that they replace and supplement missing 

services to a family with a disabled child. They are a source of financial, 

emotional or practical support for the family and thus facilitate its 

functioning. 
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Úvod 

Detská mozgová obrna (ďalej len DMO) sa považuje za najčastejšiu 
príčinu vzniku telesného postihnutia. Ide o syndróm poškodenia mozgu, ktorý 
spôsobili činitele svojím pôsobením na CNS počas pôrodu alebo v rannom 
postnatálnom období. Prevažne sa prejavuje poruchou hybnosti s častým 
pridruženým postihnutím napr. intelektuálnym, záchvatovým, citovým či 
emočným.1 DMO je typom postihnutia, ktoré závažným spôsobom narúša 
vývin dieťaťa. Dieťa je preto častokrát úplne odkázané na pomoc a starostlivosť 
svojej rodiny, najmä rodičov. Vzhľadom na závažnosť postihnutia a v snahe 

                                                 
1 BOLDIŠOVÁ, O. 2016. Kapitoly z vývojovej kineziológie. Trnava: Universitas Tyrnaviensis. 
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dosiahnuť u dieťaťa s DMO čo najväčší možný stupeň samostatnosti sú do 
starostlivosti zapojení aj tichí pomocníci – starí rodičia.  

Narodenie dieťaťa so zdravotným postihnutím je pre starých rodičov, 
rovnako ako pre rodičov dieťaťa, stresovou a emocionálne veľmi náročnou 
situáciou. Starí rodičia môžu dokonca pociťovať veľmi podobné emócie ako 
samotní rodičia. Rovnako prechádzajú fázami vyrovnávania sa s postihnutím 
svojho vnúčaťa. Môže sa u nich objaviť bagatelizovanie, ľútosť či popieranie2. 
Mnohí z nich môžu mať problémy sa na vzniknutú situáciu adaptovať, môžu 
popierať skutočnosť, dokonca odmietať vnúča s postihnutím3,4. Úspešná 
akceptácia vnúčaťa je veľmi ovplyvňovaná vzťahmi v rodine, vzťahom 
k partnerovi ich potomka, životnými skúsenosťami a hodnotami, ale aj 
diagnózou dieťaťa a jeho prejavmi2.  

Viaceré výskumy potvrdili význam podpory zo strany starých 
rodičov, iné poukázali na skutočnosť, že jej význam je pre rodičov veľký, ale 
nelíši sa od podpory starých rodičov u zdravých detí5,6. Starý rodič je 
špecifická rodinná rola, ktorá nenahrádza rodičov, ale dopĺňa ju. Význam 
starých rodičov v živote dieťaťa tkvie v ich funkciách ako sú schopnosť byť 
tolerantní, trpezliví, venovať dostatok času pri prejavení záujmu o potreby 
vnúčat, mať odvahu pochváliť a povzbudiť do lepších výkonov, oceniť ich 
aktivity. Rovnako medzi starými rodičmi a vnúčatami existuje dôverný vzťah. 
Starí rodičia sú pre vnúčatá poradcami, diskutujú s nimi ich problémy a hovoria 
o ich budúcnosti.7 Sú taktiež nápomocní pri upevňovaní rodinných vzťahov 
a celkovej rodinnej atmosféry a majú význam v podpore osobného rozvoja 
a zdravia vnúčaťa a tým aj vo zvyšovaní kvality jeho života.8  

Téme starých rodičov a ich významu v starostlivosti o dieťa so 
zdravotným postihnutím je u nás zatiaľ venovaná malá pozornosť. Vo svete sa 
jej začala výskumne venovať pozornosť na konci 20. storočia9,10. Výskumy 

                                                 
2 KUNHARTOVÁ, M., POTMĚŠIL, M., POTMĚŠILOVÁ, P. 2017. Náročné otcovství, být 

otcem postiţeného dítěte. Praha: Karlova Univerzita. 
3 CARPENTER, B. 2000. Sustaining the Family: Meeting the Needs of Families of Children 

with Disabilities. British Journal of Special Education, 27:135-144. 
4 VÁGNEROVÁ, M., STRNADOVÁ, I., KREJČOVÁ, L., 2009. Náročné mateřství, být matkou 

postiţeného dítěte. Praha: Karolinum. 
5 FINDLER, L. S. 2000. The role of grandparents in the social support system of mothers of 

children with a physical disability. Families in Society, 81:370-381. 
6 PIT-TEN CATE, I. M., HASTING, P. R., JOHNSONS, H., et al. 2007. Grandparent Support 

for Mothers of Children With and Without Physical Disabilities. Families in Society: The Journal 

of Contemporary Social Services, 88(1):141-146. 
7 ŠIMOVÁ, E. 2002. Medzigeneračná komunikácia v rodine. In: TOKÁROVÁ, A. (ed.). 2002. 

Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých: zborník 

z príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov : FF PU, s. 210-215. 
8 BALOGOVÁ, B. 2009. Seniori v spektre súčasného sveta. Prešov: Akcent print. 
9 HASTINGS, R. 1997. Grandparents of children with disabilities: a review. International Journal 

of Disability, Development and Education, 44:329-340. 
10 SANDLER, A. G. 1998. Grandparents of children with disabilities: A closerlook. Education 

and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 33:350-356. 
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dokázali všeobecný narastajúci trend v osvojovaní si rodičovských rolí zo 
strany starých rodičov. Jedným z dôvodov je pomoc v starostlivosti o dieťaťa 
so zdravotným postihnutím alebo v prípade, ak rodičia nie sú schopní 
z nejakého iného dôvodu plniť svoju rolu sami11,12,13. Druhým dôvodom je ich 
význam v poskytovaní podpory priamo rodičom, ktorí vychovávajú deti so 
zdravotným postihnutím. Starí rodičia poskytujú širokú škálu praktickej 

(napr. nakupovanie, starostlivosť o domácnosť, stráženie detí cez deň alebo 
ich prenocovanie, poskytovanie finančnej podpory a asistencia pri terapeutických 
a liečebných úkonoch) a emocionálnej (napr. byť k dispozícii na prediskuto-
vávanie problémov, načúvanie, byť v pravidelnom telefonickom kontakte) 
podpory rodičom detí so zdravotným postihnutím.14,15,16,17,18 Viaceré štúdie 
potvrdili, že podpora zo strany starých rodičov má pozitívny vplyv najmä 
pokiaľ ide o zníženie rodičovského stresu a depresie18 tak na strane otcov19, 
ako aj matiek20,21. Podľa Mitchella22, je však táto problematika oveľa komplex-
nejšia a podpora zo strany starých rodičov môže stres rodičov nielen redukovať, 
ale ho aj podporovať. Autor Seligman23 v roku 1991 definoval dva typy 
starých rodičov. Jedným typom sú starí rodičia, ktorých označujeme ako 

                                                 
11 FULLER-THOMSON, E., MINKLER, M., DRIVER, D. 1997. A profile of grandparents 

raising grandchildren in the United States. The Gerontologist, 37:406-411. 
12 GRANT, R. 2000. The special needs of children in kinship care. Journal of Gerontological 

Social Work, 33:17-33. 
13 MAYER, M. 2002. Grandparents raising grandchildren: Circumstances and interventions. 

School Psychology International, 23:371-385. 
14 BARANOWSKI, M. D., SCHILMOELLER, G. L. 1999. Grandparents in the lives of 

grandchildren with disabilities: Mothers’ perceptions. Educationand Treatment of Children, 

22:427-446. 
15 FINDLER, L., TAUBMAN-BEN-ARI, O. 2003. Social workers’ perceptionsand practice 

regarding grandparents in families of children with adevelopmental disability. Families in 

Society, 84:86-94. 
16 HORNBY, G., ASHWORTH, T. 1994. Grandparents’ support for families who have children 

with disabilities. Journal of Child and Family Studies, 3:403-412. 
17 SCHERMAN, A., GARDNER, J. E., BROWN, P., et al. 1995. Grandparents’ adjustment to 

grandchildren with disabilities. Educational Gerontology, 21:261-273. 
18 TRUTE, B. 2003. Grandparents of children with developmental disabilities: Intergenerational 

support and family well-being. Families in Society, 84:119-126. 
19 SANDLER, A. G., WARREN, S. H., RAVER, S. A. 1995. Grandparents as asource of 

support for parents of children with disabilities: A briefreport. Mental Retardation, 33:248-250. 
20 HELLER, T., HSIEH, K., ROWITZ, L. 2000. Grandparents as supports to mothers of persons 

with intellectual disability. Journal of Gerontological Social Work, 33:23-34. 
21 HASTINGS, R. P., THOMAS, H., DELWICHE, N. 2002. Grandparent support for families 

of children with Down syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 

15:97-104. 
22 MITCHELL, W. 2007. Research Review: The role of grandparents in intergenerational support 

for families with disabled children: a review of the literature. Child and Family Social Work, 

12:94-101. 
23 SELIGMAN, M. 1991. Grandparents of disabled children: hopes, fears and adaptation. Families 

in Society, 72:147-152. 
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chápajúcich a poskytujúcich podporu. Tento typ starých rodičov pomáha 
svojim deťom vyrovnať sa so situáciou, poskytuje emočnú podporu, finančnú 
podporu a pomáha pri starostlivosti. Takáto podpora od starých rodičov 
potom pomáha znižovať stres rodičov, ktorý je spojený s postihnutím ich 
dieťaťa, posilňuje kompetencie rodičov a rovnako aj zvyšuje spokojnosť 
v manželstvách. Ďalším typom sú starí rodičia ako zdroj stresu, ktorí nie sú 
oporou, nechápu a nechcú akceptovať situáciu. Nie vždy poskytujú svojim 
deťom podporu a dokonca môžu byť zdrojom stresu, ktorý sa prenáša na 
partnerov/manželov.  

V našom výskume sme sa zamerali na skúmanie významu starých 

rodičov v starostlivosti o dieťa s DMO z pohľadu samotných starých rodičov. 

Čiastkovými cieľmi výskumu bolo: 

1. Zistiť ako ovplyvnil život rodiny príchod dieťaťa s DMO z pohľadu 

participanta. 

2. Zistiť ako vníma participant svoj význam v starostlivosti o dieťa s DMO. 

Metodológia 

Predmetný výskum bol založený na kvalitatívnej výskumnej stratégii, 

nakoľko bola vhodná vzhľadom k cieľu nášho výskumu. Kvalitatívny výskum 

totiž umožňuje získavať detailné informácie o jave, ktorý sa ťažko skúma 

kvantitatívnymi metódami24. Má sklon poskytovať participantom oveľa väčší 

priestor na vyjadrenie ich chápania sveta, t. j. vysvetlenia toho, ako mu 

rozumejú, ako aj postojov, presvedčení a predstáv o ňom25.  

Ako techniku zberu dát sme si zvolili pološtrukturovaný rozhovor. 

Pološtrukturovaný rozhovor umožňuje v čo najväčšej miere využiť čas na 

interview. Participant sa môže počas rozhovoru odkloniť od stanovených 

okruhov a zaoberať sa aj tým, čo v danej chvíli považuje k otázke za dôležité. 

Tým pádom je možná, ako výsledok pološtruktúrovaného rozhovoru, 

rekonštrukcia subjektívnych teórií26. Náš rozhovor bol zostavený z otvorených 

otázok. Tie boli tvorené hlavnými výskumnými otázkami doplnenými o pomocné 

otázky, ktorých cieľom bolo poskytovať participantovi určitý návod na lepšiu 

orientáciu a ich lepšie pochopenie. Tieto boli fixné. Počas nášho rozhovoru 

sme však participantom dávali aj pomocné otázky, ktoré si vyžadovala 

situácia a ktoré sme prispôsobovali podľa meniacich sa okolností.  

                                                 
24 STRAUSS, A., CROBINOVÁ, J. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert. 
25 Rogers In: PETRJÁNOŠOVÁ, M., MASARYK, R., LÁŠTICOVÁ, B. 2008. Kvalitatívny 

výskum vo verejnom priestore. Bratislava: Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie 

SAV Bratislava. 
26 HENDL, J. 2005. Kvalitativní výskum, Praha: Portál. 
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Každý z opýtaných participantov bol pred začiatkom rozhovoru 

oboznámený s cieľom výskumu, s obsahom rozhovoru a so zámerom, ktorý 

ním sledujeme. Rovnako sa od každého participanta pýtal informovaný súhlas 

s realizovaním, spracovaním rozhovoru a využitím získaných dát na účely 

publikovania. Všetky rozhovory spolu s informovaným súhlasom boli nahrávané 

na diktafón, čo nám umožnilo zozbieranie presných dát. Na základe etických 

požiadaviek pre výkon kvalitatívneho výskumu bolo dôležité participantov 

upozorniť na fakt, že rozhovory budú úplne anonymné a ich mená alebo údaje 

prezrádzajúce ich anonymitu nebudú použité. Participantov budeme v celej 

výskumnej časti označovať ako P1 – P6 (t.z. Participant 1 až Participant 6).  

Prepisy rozhovorov boli podrobené obsahovej analýze. Záznamy 

boli pozorne prečítané, pričom obsahová analýza prebehla tak, že v súlade 

s výskumnou otázkou boli vybrané v texte charakteristiky či kategórie fenoménov 

v troch krokoch. V prvom kroku bol celý text podrobený sekvenčnej analýze 

a prvotnému otvorenému kódovaniu. Kódovanie predstavuje operáciu, pomocou 

ktorej sú údaje rozoberané, konceptualizované a zložené novým spôsobom. 

Pri otvorenom kódovaní je text ako poradie rozložené na jednotky, týmto 

jednotkám sú pridelené mená a takto s novo označenými fragmentmi textu, 

výskumná osoba ďalej pracuje27. Neskôr pokračovala analýza textu vytváraním 

kategórií, ktoré v treťom kroku boli označené vzťahmi pre konceptuálnu 

reprezentáciu dát týkajúcich sa výskumného problému. 

Výskumná vzorka 

Pre stanovenie výskumnej vzorky sme použili zámerný nenáhodný 

výber. Participantmi nášho výskumu boli starí rodičia detí s DMO. Pre 

získavanie participantov sme kontaktovali denný stacionár v Trnave, ktorý 

nám sprostredkoval kontakt s nimi. Všetkých participantov sme oslovili na 

realizáciu výskumu osobne. Nášho výskumu sa zúčastnilo 6 participantov 

z toho 3 ženy a 3 muži.  

Interpretácia výskumných dát  

Obsahovou analýzou výskumných dát sme identifikovali dve hlavné 

kategórie približujúce život starého rodiča dieťaťa s detskou mozgovou obrnou. 

Prvá kategória vypovedá o emocionálnom prežívaní postihnutia vnúčaťa starými 

rodičmi a druhá kategória identifikuje rolu starého rodiča v starostlivosti 

o dieťa s DMO. 

                                                 
27 ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. 2014. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: 

Portál. 
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Kategória I: vnútorné prežívanie (emócie ako rodič) 

Kategória I. identifikuje skutočnosť, že starí rodičia podieľajúci sa na 

starostlivosti o dieťa s DMO prežívajú veľmi podobné pocity ako rodičia detí 

so zdravotným postihnutím. Vo výpovediach participantov sme identifikovali 

ľútosť a hnev, strach z budúcnosti, strach z predsudkov, ale aj pozitívny proces 

adaptácie na vzniknutú situáciu zapríčinený nájdením určitého zmyslu v danej 

situácii, či v poskytovanej starostlivosti. 

Ľútosť a hnev 

P2: „Mňa len štve, že nie je úplne zdravý. Že musí byť na vozíku. 

Tešil som sa, že s ním budem môcť zažívať všetko, čo so starým vnukom. 

Učiť ho hrať futbal, majstrovať v garáži, kosiť trávnik, brať ho von na ihrisko, 

viete tak sa pochváliť ostatným dedkom. Že mi je to ľúto, najradšej by som 

bol, keby chodil a mohli by sme spolu zažívať tie chlapské šibalstvá.“ 

P5: „Keď som sa dozvedela, že má vnuk DMO, celé dni som len 

plakala. Veľmi ma to zasiahlo. Tešili sme sa na ďalšieho vnuka, na to, ako 

spolu budeme všade chodiť, hrať sa, vymýšľať, chodiť pre neho do škôlky 

a zrazu toto. Hnevala som sa, že je to veľmi nespravodlivé, že im sa toto 

muselo stať a vnuk musí trpieť.“ 

P6: „Odstrihol som sa. Manželka chodila na návštevy pravidelne, 

alebo chodili k nám, no ja som sa tomu vyhýbal, nemohol som sa na to 

pozerať, nie žeby mi vnuk vadil, ale neskutočne ma to hnevalo, že sa 

nenarodil zdravý a nechcel som ho vidieť na tom vozíčku... Moja manželka 

videla môj hnev a vyhýbanie sa a často sme sa kvôli tomu hádali, vznikali 

spory.“ 

Strach z predsudkov 

P1: „Keď nám dcéra oznámila, že vnuk má DMO, bol to pre nás 

s manželom samozrejme šok. Viete v tej dobe, keď sa narodil, nikto o takejto 

diagnóze nepočul... A viete, ľudia postihnutých ľudí diskriminujú, ukazujú 

prstom, šepkajúc si... voľakedy takí ľudia medzi nami neboli...“ 

P5: „Iní ľudia to odsudzujú, žeby dali radšej také dieťa do ústavu, ale 

to nepripadalo v úvahy, radšej by som zomrela ako žiť s pocitom, že môj vnuk 

je niekde v ústave.“ 

P6: „Dnes mi je z toho až trápne, ale vtedy mi to pripadalo ako 

tragédia. Môj vnuk je postihnutý, čo na to povedia susedia a moji kamaráti... 

to ma trápilo. Viete, čo poviem ostatným? Môj vnuk je postihnutý, na 

vozíčku? Absolvoval niekoľko operácií? Nikoho to zaujímať nebude. A tiež 

sa tomu nerozumeli.“ 
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Strach z budúcnosti 

P1: „Nevedela som, čo si mám pod diagnózou DMO predstaviť, 

myslela som si, že vnuk bude len ležať a nič viac a nebude vedieť ani 

rozprávať. Tiež som nevedela, ako sa mám správať k dcére a vnukovi, mala 

som strach, aby som ju nejako svojim správaním nezranila.“  

P2: „Pri DMO som mala predstavu, že vnučka bude mať mentálne 

postihnutie. Mala som veľký strach z toho, čo bude, čo nás ako rodinu čaká.“  

P3: „Cítim sa pre ňu veľmi dôležitá, je na nás odkázaná, potrebuje 

starostlivosť, sprievod, trápi ma, keď si pomyslím na to, že my už tu raz 

s manželom nebudeme... nie je schopná zamestnať sa a celkovo... Ale pokiaľ 

vládzem, budem sa o ňu starať...“ 

P4: „Ten strach, ktorý som cítila, čo bude s vnučkou, a ako to celé 

dopadne to bolo jako strašne ťažké. Nedávali jej príliš veľké nádeje a mala 

som rôzne predstavy, že čo keď bude musieť ísť do ústavu alebo kam.“  

P5: „Veľmi ma to zasiahlo, nevedela som si to vôbec predstaviť, čo 

teraz bude moja dcéra s manželom robiť, ako to aj oni zvládnu. Tak 

rozumiete, ja som sa nikdy nestretla so žiadnym postihnutím, to kedysi 

nebolo...“ 

Nájdenie zmyslu  

P1: „Síce vnuk nie je úplne zdravý, ale prežil, to je hlavné. Viete Pán 

Boh naloží na chrbát ľuďom len toľko, koľko unesú. Narodenie vnuka ma 

naučilo, že sa musia aj nezdravé deti rodiť na tento svet. Nemôžeme byť 

všetci rovnakí. Ale som šťastná, že ho máme, robí nám radosť, síce nevie 

chodiť a musíme pomáhať sa o neho starať, ale rozpráva, sranduje, smejeme 

sa, hráme sa. Je iný ale je náš a dáva nám veľa lásky.“  

P2: „Som starý otec a neviem si to bez svojich vnukov predstaviť, 

som tu pre nich vždy, keď ma potrebujú.“  

P4: „Viete, už sa vám raz narodí vnúča s DMO, už to DMO mať 

bude. Vyrovnali sme sa s tým. Nič iné nám neostávalo, nemali sme nejako na 

výber. Nechceli sme v žiadnom prípade, aby skončila niekde v ústave, tak 

sme museli spojiť sily a pomáhať.“  

P5: „Naučila som sa s tým pomaly bojovať a pomaly sa zmierovať 

s tým, že nie všetko ide zmeniť. Dalo mi to nový rozmer, že sú na svete aj deti 

s postihnutím, zaslúžia si žiť na tomto svete s pomocou nás rodiny. A tým, že 

spolu trávime čas od pondelka do piatku mi pomohlo sa pomaly úplne 

vyrovnať s tým, že vnuk nie je a nikdy nebude úplne zdravý. A tiež sa 

vnímam ako dôležitá v starostlivosti oňho, lebo dcéra by si naozaj nemala čas 

kedy oddýchnuť alebo vybaviť si svoje veci.“  
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P6: „Na začiatku som sa s tým vôbec nechcel zmieriť, vadilo mi to. 

Potom ma to zlomilo a začal som sa snažiť, i keď to išlo najprv pomaly a dnes 

môžem povedať, že som na svojho vnuka hrdý a mám ho veľmi rád. Vnuka si 

užívame vrátil som sa s ním do čias, keď boli ešte naše deti malé. Ako každé 

dieťa potrebuje otca, tak podľa mňa potrebuje aj starého otca, aby mal pocit, 

že okrem rodičov sme tu ešte my starí rodičia, ktorí pomôžu, postarajú sa.“ 

Kategória II: rola starého rodiča 

Kategória II. identifikuje rolu starého rodiča v starostlivosti o dieťa 

s DMO. Jednotlivé kódy poukazujú na formy podpory, ktorú starí rodičia 

poskytujú tak rodičom ako aj vnúčaťu s DMO.  

Praktická pomoc a podpora 

P1: „Som si vedomá, že moju pomoc potrebujú, aj keď niekedy nepo-

máham až tak veľa, ale snažím sa pomáhať variť, oprať, nakúpiť, byť doma 

s vnukom, keď chce ísť dcéra so zaťom niekam preč, von, alebo na predĺžený 

víkend.“ 

P2: „Keď je treba, zoberiem vnuka na prechádzku, na futbal pozrieť, 

alebo si ideme spolu len tak sadnúť na malé pivo ako chlapi.“ 

P3: „Ja sa spolu s manželom sa veľmi podieľam na výchove. Viete, 

syn s nevestou celé dni pracujú, no a dosť sa aj na nás spoliehajú, že my sa 

postaráme, vnučke musíme byť stále k dispozícií. Od malička som s ňou 

cvičila Vojtovu, chodila som s ňou taktiež do kúpeľov. Tiež po ňu chodím do 

denného stacionára. Idem s ňou k lekárom a prakticky všade, kde potrebuje.“ 

P4: „Už roky pomáham v starostlivosti o vnučku aj tým, že ich všade 

vozím. Vozil som ju do školy, lekárom, na cvičenia a teraz do stacionára a zo 

stacionára. Takže moje postavenie, význam je v tom, že je vnučka je na mňa 

odkázaná v preprave a samozrejme jej pomáham so všetkým, čo treba. 

Chodím na nákup, zabezpečím chlapské úpravy okolo domu. Upravuje 

a vyrábam jej rôzne pomôcky, takže sa vnímam ako taká chlapská ruka.“  

P5: „Pomáham sa starať o vnuka, veľa už toho nevládzem, ale aspoň 

vnuka povarujem, rozprávame sa, pozeráme TV, navarím a tiež chodíme na 

prechádzky do parku a záhrady. Dcéra tak má možnosť ísť k lekárom, 

nakúpiť, alebo sem tam odbehne ku kaderníkovi alebo na masáž si odpočinúť 

a samozrejme nie je na to sama.“ 

P6: „Keďže manželka býva od pondelka do piatku u dcéry a pomáha 

sa starať o vnuka, tak ja tam chodím rovnako, akurát, že vždy večer odídem 

domov. Pomáham pri starostlivosti, hrám s vnukom hry, čítam mu knihy, 

pozeráme futbal. Tiež sa mu snažím na záhrade ukázať a vysvetliť nejaké 

chlapské práce, tiež drobné chlapské práce doma. I keď viem, že nikdy by 

nevymenil žiarovku, či neopravil vodu, aspoň to vidí, počuje. Snažím sa mu 
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ukázať rôzne činnosti, berieme ho s manželkou von a tým pádom odbremeníme 

dcéru a zaťa od toľkých povinností, svojou pomocou im dáme čas na oddych 

a aktivity, ktoré majú radi.“ 

Druhá mama/Náhradný rodič 

P1: „Vnímam sa tak, že som potrebná ako babka, keby sa niečo nedaj-

bože stalo dcére, tak by som ju zastúpila ja, som taká druhá mama.“ 

P2: „Cítime sa ako náhradní rodičia.“ 

P3: „Tak je tu veľký rozdiel, viete ako. Ja s vnučkou žijem odmalička, 

starám sa o ňu, je iné, kebyže fungujem ako babka, ktorá chodí na návštevy za 

vnúčaťom. Som jej ako druhá mama.“ 

P5: „Tým, že dcéra sa nevládala už starať o syna sama, tak sme sa 

dohodli, že budem u nich od pondelka do piatku. Takže sa vnímam ako druhá 

mama, pomocníčka, ktorú neodkladne potrebujú.“ 

Nie bežný život starého rodiča 

P3: „Tak, život sa zmení, pretože už si človek nemôže chodiť kam 

chce, kde chce, kedy chce, je odkázaný na vnúča, premýšľa, či ho má zobrať 

niekam so sebou alebo zostať s ním doma. Všetko, celý život rodiny a môj 

život, je zameraný na moju vnučku. Neužívame si dôchodok, že by boli 

odrastené deti a vnúčatá samostatné, tak je toho na nás niekedy príliš.“ 

P4: „Vnučka musela absolvovať operácie, liečenia, lekárov, stále samé 

problémy, človek si niekedy nevedel dať rady. Ostatní naši rovesníci a priatelia 

majú zdravé vnúčatá, chodia na výlety a kam chcú. U nás je to ťažšie s ňou 

niekam chodiť. Život nám to dosť sťažilo, skomplikovalo, človek si už nežije 

tak bezstarostne, trápia ho iné veci ako ľudí v našom veku. Najprv myslíme na 

vnučku a až potom na seba.“ 

Emocionálna podpora  

P1: „Viem, že rodina ma potrebuje, teda potrebuje ma hlavne moja 

dcéra a Zdenko, môj manžel, oni najviac. Rodina je základ, rodičia a my starí 

rodičia, máme si pomáhať, podporovať sa, držať sa v ťažkých chvíľach, keď 

je zle.“ 

P2: „Cítim, že potrebuje moju podporu ako od chlapa ešte okrem 

svojho otca, že aj on je chlap, tak ako my, aj keď nechodí a je na vozíku. 

A chcem aby vedel, že aj keď má rodičov, stále tu má mňa i babku a môže sa 

na nás spoľahnúť, zveriť sa nám.“ 

P5: „Snažím sa im byť maximálnou oporou. Je lepšie, keď som tam ja. 

Keď vnuk spí, rozprávame sa, keby tam má byť dcéra stále sama, tak je to 

naozaj na zbláznenie.“ 
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P6: „Snažím sa k nemu správať tak, akoby bol zdravý, nechcem mu 

dať najavo, že by som ho bral ako chorého, ktorý nič nevie a my sa musíme 

oňho len starať. Chcem aby vedel, že som tu preňho.“ 

 

Tabuľka 1: Výsledky prezentovaného výskumu 

Starý rodič dieťaťa s DMO 

 

KATEGÓRIA I: VNÚTORNÉ 

PREŽÍVANIE 

 Ľútosť a hnev (prežívanie straty) 

 Strach z predsudkov 

 Strach z budúcnosti 

 Nájdenie zmyslu  

 

 

KATEGÓRIA II: ROLA STARÉHO 

RODIČA 

 Praktická pomoc a podpora 

 Druhá mama/Náhradný rodič 

 Nie bežný život starého rodiča 

 Emocionálna podpora  

 

Diskusia 

Výsledky výskumu považujeme za významné vzhľadom k skutočnosti, 

že téma dopadov zdravotného postihnutia na život starých rodičov či už po 

emocionálnej alebo praktickej stránke ich života a významu starých rodičov 

v starostlivosti o dieťa s postihnutím je v slovenských podmienkach málo 

skúmanou a diskutovanou témou. Prinášame preto zistenia, ktoré môžu byť 

nápomocné v objasňovaní významu starého rodiča v starostlivosti o dieťa so 

zdravotným postihnutím a jeho postavení v rodine s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím, v našom prípade s detskou mozgovou obrnou. Z výpovedí 

participantov nášho výskumu je zrejmé, že všetci sa veľmi aktívne podieľajú 

na starostlivosti o svoje vnúčatá. Sú oporou nie len rodičom, ale aj samotným 

deťom vo viacerých oblastiach ich života.  

Na základe obsahovej analýzy sme vo výpovediach participantov 

identifikovali dve kategórie približujúce život starého rodiča dieťaťa s detskou 

mozgovou obrnou. Prvá kategória vypovedá o emocionálnom prežívaní 

postihnutia vnúčaťa starými rodičmi a druhá kategória identifikuje rolu 

starého rodiča v starostlivosti o dieťa s DMO. Participanti nášho výskumu sa 

počas výskumného rozhovoru dotýkali najmä svojho zaťaženia v podobe 

nevyhnutnej podpory poskytovanej ich vnúčaťu s postihnutím, ale zároveň aj 

lásky k nemu. 

Rovnako ako vo viacerých výskumoch starí rodičia dieťaťa s DMO 

pociťujú veľmi podobné emócie ako samotní rodičia2,3,4. Mitchell22 hovorí 

o prežívaní obdobia smútku, šoku či tragédie. U našich participantov sme 

identifikovali strach z predsudkov, strach z budúcnosti, ktorá bola spôsobená 
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ako u veľkej časti rodičov nevedomosťou a nedostatok informácii o postihnutí28, 

ale aj ľútosť a hnev nad skutočnosťou, že ich vnúča má zdravotné postihnutie, 

ktoré obmedzuje jeho pohyb a bežné fungovanie v živote. Rovnako ako vo 

výskume Janicki et al.29 strach z budúcnosti bol u našich participantov 

spojený aj so strachom, čo bude s vnúčaťom a so životom ich detí ak už 

nebudú schopní poskytnúť im takú istú podporu a pomoc ako teraz, nakoľko 

vidia jej opodstatnenosť. Rovnako sme identifikovali ťažší proces adaptácie 

na danú skutočnosť, u jedného zo starých rodičov dokonca odmietanie 

vnúčaťa s postihnutím, čo sa zhoduje s tvrdeniami autorov uvádzanými 

v úvode článku2,3,4. Z našich zistení sme dospeli k záveru, že identifikované 

emócie súviseli najmä v prvých rokoch života dieťaťa s procesom na strane 

starých rodičov pripomínajúcim prežívanie straty, čo potvrdzujú aj zistenia 

Hastingsa9. Sami participanti opisovali ako veľmi sa tešili a predstavovali si, 

čo s vnúčaťom budú zažívať a ako budú tráviť spoločný čas. Tieto ich predstavy 

neboli vzhľadom k postihnutiu vnúčaťa naplniteľné, čo spôsobilo hlboký 

zármutok a u niektorých participantov aj hnev. Práve úzkosť, hnev a smútok 

sú rovnako súčasťou fáz smútenia popísaných autorkou Kübler-Ross30. Zároveň 

však popisuje aj fázu prijatia, ktorú sme vo výpovediach participantov 

identifikovali tiež. Podľa zistení Vágnerovej et al.4 proces prijatia postihnutia 

starými rodičmi je jednoduchší pokiaľ sa jedná o pohybové postihnutie. Toto 

zistenie vzhľadom k nášmu výskumu nevieme potvrdiť ani vyvrátiť avšak 

z výpovedí našich participantov vyplynulo, že fáza prijatia v ich prípade bola 

ovplyvnená osobnosťou dieťaťa, intenzívnym trávením spoločného času, ale 

aj nájdením určitého zmyslu v starostlivosti o vnúča. Starí rodičia sa cítili 

potrební a prežívali aj určitý pocit zodpovednosti za blaho dieťaťa a tým aj 

rodiny. U niektorých bol určitý nový rozmer v nazeraní na danú situáciu 

ovplyvnený aj ich vierou. Schilmoeller a Baranowski31 zistili, že aj keď prvé 

stretnutie s vnúčatami môže byť často sprevádzané pocitom znepokojenia, 

strachu, smútku a bezmocnosti, časom sa väčšina starých rodičov adaptuje 

a objavujú sa pocity prijatia, nádeje a iné pozitívne emócie.  

Intenzita trávenia voľného času nebola v našom výskume faktorom 

ovplyvňujúcim len proces vyrovnávania sa s postihnutím vnúčaťa, ale je to 

faktor, ktorý ovplyvňuje aj množstvo podpory rodine zo strany starých 

rodičov. Výsledky výskumov naznačujú, že čím starí rodičia bývajú bližšie ku 

                                                 
28 SLANÁ, M., HROMKOVÁ, M., MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K. 2017. Včasná 

intervencia. Vývoj, súčasný stav a teoretické východiská. Trnava. 
29 JANICKI M. P., MCCALLION P., GRANT-GRIFFIN L., et al. 2000. Grandparents caregivers I.: 

Characteristics of the grandparents and the children with disabilities for whom they care. 

Jorunal of Gerontological Social Work, 33:35-55. 
30 KÜBLER-ROSS, E., KESSLER, D. 2007. On Grief and Grieving: Finding the Meaning of 

Grief Through the Five Stages of Loss. Scribner; Reprint edition. 
31 SCHILMOELLER, G. L., BARANOWSKI, M. D. 1998. Intergenerational support in families 

with disabilities: Grandparents’ perspectives. Families in Society, 79:465-476. 
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svojmu vnúčaťu a čím viac času s ním strávia, tým väčšej podpory sa vnúčaťu 

a jeho rodičom dostane. Geografická vzdialenosť teda ovplyvňuje intenzitu 

trávenia voľného času starého rodiča s vnúčaťom ako aj veľkosť podpory 

rodičom dieťaťa31. Zároveň však geografická vzdialenosť neovplyvňuje obavy 

alebo záujem starého rodiča o dieťa. Tie sa objavujú aj v situáciách, kedy 

starý rodič býva vo vzdialenosti, ktorá mu neumožňuje také intenzívne 

trávenie voľného času32. Výsledky výskumov okrem toho naznačujú, že to či 

bude predstavovať starý rodič pre rodinu s dieťaťom s postihnutím podporu 

alebo nie závisí od ich predchádzajúcich vzťahov. Pokiaľ boli tieto vzťahy 

pozitívne aj pred narodením dieťaťa s postihnutím starí rodičia budú 

predstavovať významný podporný faktor v starostlivosti o dieťa s postihnutím 

s pretrvávajúcou pozitívnou rodinnou interakciou32,33,34. Menšia zapojenosť 

starých rodičov v starostlivosti o dieťa s postihnutím je podľa Mirfin-Veitch et 

al.33,34 spôsobená zlými predchádzajúcimi vzťahmi, nie samotným postihnutím 

dieťaťa. Môže sa však stať, že nedostatočná podpora zo strany starých rodičov 

plynie zo skutočnosti, že nemajú dostatok informácií o postihnutí vnúčaťa 

a oni sami nemajú dostatok podpory31,35 a práve vtedy môže vzniknúť konflikt 

medzi členmi rodiny, prispievajúci k znižovaniu podpory zo strany starých 

rodičov16. Zároveň výskumy dokázali, že starí rodičia zo strany matky, 

zvyčajne poskytujú väčšiu podporu, ako starí rodičia zo strany otca a staré 

mamy poskytujú rovnako viac podpory ako starí otcovia18,32,33,34. Aj z nášho 

výskumu vyplynulo, že najmä staré mamy poskytovali značnú časť praktickej 

ako aj emocionálnej podpory. Zároveň sa nášho výskumu zúčastnili starí 

rodičia, ktorí bývali v dostupnej vzdialenosti od domácností svojich vnúčat 

a ich predchádzajúce vzťahy boli pozitívne, čo mohlo rovnako ako predchá-

dzajúce výskumy naznačili, ovplyvniť aj intenzitu podpory poskytovanej zo 

strany starých rodičov. Faktorom, ktorý však rovnako ovplyvnil prístup 

starých rodičov k podieľaniu sa na starostlivosti o ich vnúčatá so zdravotným 

postihnutím bol už vyššie spomínaný pocit zodpovednosti, ale aj pocit, že 

nemajú na výber, keď si uvedomili záťaž kladenú na rodičov dieťaťa 

vyplývajúcu zo zdravotného postihnutia dieťaťa. Niektorí dokonca spomínali 

strach, že by vnúča bez ich podpory skončilo v ústave medzi cudzími ľuďmi, 

                                                 
32 NYBO, W. L., SCHERMAN, A., FREEMAN, P. L. 1998. Grandparents’ role in family systems 

with a deaf child. American Annals of the Deaf, 143:260-267. 
33 MIRFIN-VEITCH, B., BRAY, A., WATSON, M. 1996. “They really do care”: Grandparents 

as informal support sources for families of children with disabilities. New Zealand Journal of 

Disability Studies, 2:136-148. 
34 MIRFIN-VEITCH, B., BRAY, A., WATSON, M. 1997. “We’re just that sort of family”: 

Intergenerational relationships in families including children with disabilities. Family Relations, 

46:305-311. 
35 BURNS, C., MADIAN, N. 1992. Experiences with a supportgroup for grandparents of children 

with disabilities. Paediatric Nursing,18:17-21. 
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čo nechceli dopustiť. Túto skutočnosť uvádza aj Shakya et al.36, ktorá zistila, 

že mnoho starých rodičov, avšak primárne vychovávajúcich dieťaťa so 

zdravotným postihnutím, neočakávali, že budú musieť vychovávať svoje 

vnúčatá a majú pocit, že boli uväznení v záväzku, ktorý nemohli odmietnuť. 

V skutočnosti mnohí majú pocit, že v tejto veci nemali na výber, pretože 

nechceli, aby bolo dieťa vychovávané v detskom domove. 

Z výsledkov nášho výskumu vyplynulo, že naši participanti poskytujú 

veľké množstvo najmä praktickej podpory. Mohli by sme tvrdiť, že v niektorých 

prípadoch sme identifikovali až preberanie rodičovských kompetencií. Starí 

rodičia sa stávali v podstate alternatívnymi rodičmi a aj sami seba vnímali ako 

náhradných rodičov. Išlo však o nevyhnutnosť preberania daných kompetencií 

vzhľadom k postihnutiu vnúčaťa a v záujme poskytnúť rodičom dieťaťa podporu, 

ktorú v bežnom živote potrebujú. Participanti nášho výskumu sa podieľali na 

aktivitách ako starostlivosť o domácnosť, varenie, nakupovanie, vozenie vnúčat, 

trávenie voľného času s vnúčatami, prechádzky, hry, niektorí participanti sa 

dokonca podieľali na terapeutických cvičeniach, poskytovali finančnú a emo-

cionálnu podporu, čo sa zhoduje aj s výsledkami ďalších výskumov6,22. Čo sa 

emocionálnej podpory týka, rovnako ako v iných výskumoch aj my sme 

identifikovali emocionálnu podporu poskytovanú rodičom, avšak emocionálna 

podpora zo strany starých rodičov bola podľa výsledkov nášho výskumu 

nasmerovaná najmä na samotné vnúčatá so zdravotným postihnutím. Táto 

bola rovnako poskytovaná starými matkami ako aj starými otcami. Starí rodičia 

sa za každých okolností snažili podporiť svoje vnúča s postihnutím, poskytnúť 

mu pocit, že tu sú vždy preňho, že sa im môže zdôveriť, poskytovali mu pocit 

bezpodmienečného prijatia a lásky atď. 

Ako sme v úvode článku spomínali, výsledky iných výskumov 

naznačujú, že identifikovaná podpora rodiny s dieťaťom so zdravotným 

postihnutím zo strany starých rodičov sa nelíši od podpory zo strany starých 

rodičov rodine s dieťaťom bez zdravotného postihnutia. Výsledky nášho 

výskumu toto tvrdenie úplne nepotvrdzujú. Je to dané najmä záťažou 

vyplývajúcou zo starostlivosti o dieťa so zdravotným postihnutím. Stotožňujeme 

sa s tvrdeniami autorov Findlera a Taubmana37, podľa ktorých je definícia 

starých rodičov podieľajúcich sa na výchove vnúčaťa s alebo bez postihnutia 

rovnaká. Starý rodič podieľajúci sa výraznejšie na výchove o svoje vnúča, 

v ich prípade primárne vychovávajúci vnúča, bude pociťovať záťaž. Avšak 

keď sa k tejto záťaži pridajú osobitné ťažkosti pri výchove dieťaťa špecificky 

so zdravotným postihnutím, štúdie ukazujú, že sa starí rodičia, tak ako rodičia 

vychovávajúci dieťa s postihnutím, môžu cítiť zahltení29. Výchova a starostlivosť 

                                                 
36 SHAKYA H.B., USITA, P.M., EISENBERG, C., et al. 2012. Family well-being concerns of 

grandparents in skipped generation families. Jorunal of Gerontological Social Work, 55:39-54. 
37 FINDLER, L., TAUBMAN-BEN-ARI, O. 2016. Grandparents of Children with Disabilities: 

Theoretical Perspectives of Intergenerational Relationships. Springer. 
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o dieťa so zdravotným postihnutím má dokázateľne negatívny dopad na viaceré 

oblasti života rodičov dieťaťa38, ako aj na kvalitu života rodiny39. Preto aj 

pomoc zo strany starých rodičov je spojená s väčšou či už emocionálnou ako 

aj fyzickou záťažou. Tak ako zasiahne zdravotné postihnutie do života rodiča, 

tak dokáže zasiahnuť aj do života starého rodiča, pokiaľ sa ten podieľa aktívne 

na starostlivosti a podpore rodiny. Participanti nášho výskumu považujú svoj 

život po narodení dieťaťa s DMO do ich rodiny za nie úplne bežný život 

starého rodiča. Z ich výpovedí je zrejmá veľká obeta v snahe pomôcť svojim 

deťom s výchovou dieťaťa s DMO a so zabezpečením bežného chodu ich 

domácnosti. Janicki et al.29 taktiež tvrdia, že starostlivosť o dieťa so zdravotným 

postihnutím zo strany starých rodičov, najmä aj sa jedná o primárnu starostlivosť, 

si vyžaduje určité osobné obety. Tí sa často krát skôr zameriavajú na potreby 

svojich vnúčat so zdravotným postihnutím ako na svoje vlastné. Málokedy 

majú voľný čas pre seba a často sa ocitajú mimo sociálneho kruhu svojich 

rovesníkov, čo sa čiastočne zhoduje aj s výsledkami nášho výskumu. 

Záver 

Z výsledkov nášho výskumu vyplynulo, že starí rodičia predstavujú 

významnú formu podpory pre rodinu s dieťaťom s DMO. V prípade ich 

intenzívneho zapojenia do starostlivosti prežívajú podobné emócie ako rodičia 

dieťaťa so zdravotným postihnutím a preberajú na seba množstvo rodičovských 

kompetencií, dokonca by sa dalo povedať, že aj suplujú chýbajúce služby 

rodine s dieťaťom so zdravotným postihnutím v snahe poskytnúť im na jednej 

strane odľahčenie, na druhej strane nevyhnutnú finančnú, emocionálnu či 

praktickú podporu, aby bola rodina schopná zvládnuť bežný život so zvýšenou 

záťažou zapríčinenou samotným zdravotným postihnutím dieťaťa. 

Ako sme v úvode starých rodičov detí s DMO označili, sú to tichí 

pomocníci. Ich význam v starostlivosti, ale aj ich záťaž, ktorú vzhľadom na 

poskytujúcu starostlivosť často krát prežívajú, nie je predmetom veľkého 

odborného záujmu tak vo svete ako aj v našich podmienkach. Pri spracovávaní 

tohto článku sme zistili, že nie je dostatočné množstvo výskumov ani zdrojov, 

o ktoré sa môžeme oprieť. Je prirodzené, že primárny záujem je venovaný 

téme dopadov zdravotného postihnutia na rodičov, ktorí primárne poskytujú 

starostlivosť dieťaťu so zdravotným postihnutím a sú zodpovední za jeho 

výchovu a ďalšie napredovanie. Významu starých rodičov v starostlivosti o dieťa 

so zdravotným postihnutím a dopadom tejto starostlivosti by však mala byť 

                                                 
38 RAINA, P., O’DONNELL, M., ROSENBAUM, P. et al. 2005. The health and well-being of 

caregivers of children with cerebral palsy. Pediatrics, 115:626-636. 
39 MOLNÁROVÁ LETOVANCOVÁ, K., HROMKOVÁ, M., SLANÁ, M. 2018. Faktory 

ovplyvňujúce kvalitu života rodičov dieťaťa s DMO. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae 

Universitas Catholica Ružomberok, 17(4):63-69. 
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podľa nášho názoru venovaná väčšia odborná pozornosť nakoľko intenzita 

zapojenia starých rodičov a veľkosť ich podpory v podstate vypovedá aj 

o chýbajúcich službách a formálnej podpore pre rodiny s deťmi so zdravotným 

postihnutím. 
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Problémy rodiny s dieťaťom 

so špecifickými vývinovými poruchami učenia 

Problems of Family with Child 

with Specific Developmental Learning Disorder 

Martina Magová 

Abstract 

The purpose of this paper is to describe problems of a family with a child 

with specific developmental learning disorder. The paper deals with 

burdening factors that the family of this pupil have to confront. The 

paper also focuses on supporting strategies for these families with a child 

with specific developmental learning disorder from the view of special 

pedagogue. 

Keywords: Child with specific developmental learning disorder. Family. 

Family support. 

Špecifické vývinové poruchy učenia neznamenajú záťaž len pre dieťa, 

ale taktiež pre jeho sociálne prostredie, v ktorom vyrastá. Rodina môže 

prostredníctvom akceptácie a optimálnej emocionálnej podpory prispieť 

k zmierneniu následkov u detí s týmito poruchami1. 

Prežívanie rodičovstva dieťaťa, ktoré trpí špecifickou vývinovou 

poruchou učenia, je náročným a záťažovým faktorom. Ide hlavne o sklamanie 

z jeho neúspechu a problematické pochopenie rozporu medzi inteligenciou 

dieťaťa a jeho horším, či subjektívne neuspokojivým prospechom dosiahnutým 

v škole2. Diagnóza špecifických vývinových porúch učenia je častokrát veľká 

úľava pre rodičov, ale predovšetkým pre dieťa. Konečne majú pomenovanie 

pre zlyhanie svojho dieťaťa v škole. V momente, keď dieťa dostane diagnózu, 

vedia skutočné príčiny, ktoré viedli k jeho neúspechu a je to pre nich úľava3.  

Pre rodičov detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia nie je 

ľahké zmieriť sa len so znevýhodnením a horšími výsledkami ich detí 

v školských výkonoch, ale i s náročnou domácou prípravou na školu. Ako 

                                                 
1 VAŠUTOVÁ, M. 2008. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve 

školním prostředí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 274 s.  
2 MATĚJČEK, Z., VÁGNEROVÁ, M., et al. 2006. Sociální aspekty dyslexie. 1. vyd. Praha: 

Karolinum. 271 s.  
3 LANGEN, E. G., IVEN, C., MAIHACK, V. (Hrsg). 2005. Legasthenie beim Namen nennen: 

Prävention, Diagnostik und Therapie von Störungen des Schriftspracherwerbs. Köln: ProLog. 217 s. 
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najnáročnejší faktor označujú časovú náročnosť a veľkú mieru trpezlivosti pri 

učení. Rodičia veľmi problematicky prežívajú taktiež neúmernú dĺžku domácej 

prípravy, ktorá často nevedie k uspokojivým školským výsledkom. Trpezlivosť 

nesúvisí len so značne dlhou dobou strávenou s dieťaťom s jeho prípravou do 

školy, ale aj so zníženou schopnosťou dieťaťa so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia sústrediť sa na prácu a zapamätať si naučenú látku. Pre 

mnohých rodičov je namáhajúce učiť sa s dieťaťom, ktoré sa nedokáže 

sústrediť, neustále odbieha a nakoniec čo sa s ťažkosťou naučilo, zabudne. 

Rodičia veľmi ťažko vedia pochopiť, čo je vlastne špecifická vývinová 

porucha učenia, porozumieť jej podstate a jej dôsledkom a nepovažovať svoje 

dieťa pri školských neúspechoch za lajdáka, alebo hľadať príčiny neúspechu 

v jeho nedostatočnej inteligencii4. 

Ďalej majú rodičia strach, či ich dieťa bude zvládať školu v sociálnej 

oblasti. V súčasnosti je často rozšírený poznatok, že deti so špecifickými 

poruchami učenia môžu mať sociálne a emocionálne problémy hlavne kvôli 

svojim poruchám učenia, ale často si nevšimneme, že zhoršenie sociálnych 

schopností samo o sebe môže byť formou poruchy učenia. Nazýva sa to 

porucha sociálneho poznania (alebo sociálneho učenia). Pre tieto deti je 

typické, že majú malý alebo žiadny pohľad na to, ako sú vnímané. Vypadajú, 

že sú neschopné naučiť sa schopnostiam, ktoré sú od nich požadované. Veľmi 

často sa z nich stávajú samotári alebo sa kamarátia buď so staršími alebo 

mladšími deťmi. Medzi mladšie deti zapadnú vďaka svojej nezrelosti. Tieto 

problémy sú veľmi stresujúce pre rodičov. To sa často spája s tým, že si 

neuvedomujú, že správanie dieťaťa nie je jeho chybou. Tieto deti je potrebné 

učiť sociálnym schopnostiam, ale ako v prípade iných foriem špecifických 

porúch učenia, je pokrok často pomalý5. 

Mnoho detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia môžu mať 

jeden alebo viacero emocionálnych problémov. To, že má dieťa emocionálne 

alebo sociálne problémy, nezáleží len na jeho temperamente, ale tiež na 

povahe jeho problému. Pri emocionálnych a sociálnych problémoch môže ísť 

hlavne o nasledovné problémy: o prispôsobovanie sa svojej slabosti, vyhýbanie 

sa škole, vyhýbanie sa domácim úlohám, podvádzanie, agresia, kontrola 

správania druhých, vzdávanie sa, ústup a iné6. 

                                                 
4 MATĚJČEK, Z., VÁGNEROVÁ, M., et al. 2006. Sociální aspekty dyslexie. 1. vyd. Praha: 

Karolinum. 271 s.  
5 SELIKOWITZ, M. 2000. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak 

se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, 

jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada. 136 s.  
6 SELIKOWITZ, M. 2000. Dyslexie a jiné poruchy učení : co jsou specifické poruchy učení a jak 

se diagnostikují, o poruchách koordinace a o nemotornosti, sociální a emocionální vývoj dítěte, 

jak mohou svým dětem pomoci rodiče a jak to bývá v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Grada. 136 s. 
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U detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia môže ísť 

o nasledovné emočné problémy: 

 dieťa trpí pocitmi úzkosti, pocitmi, že jeho vynaložené pracovné úsilie 

neodpovedá jeho výsledku, 

 je veľmi citlivé na akúkoľvek kritiku, 

 na zadané úlohy reaguje rezignáciou, bez toho aby začalo pracovať, 

 má problémy zvládnuť situácie vyžadujúce si vyššiu mieru frustračnej 

tolerancie7. 

 

Dieťa nie je frustrované len svojím neúspechom, ale tiež ho frustruje 

pocit, že sklamalo svojich rodičov8. Dieťa, ktoré je chronicky frustrované 

svojimi školskými neúspechmi a necíti sa dostatočne pozitívne prijímané ani 

svojou rodinou, sa dostáva do napätia, ktoré má problémy samé kompenzovať. 

Pre dieťa sa to v určitom momente stáva neznesiteľné. Ak toto napätie trvá 

dlhšiu dobu, vyvoláva toto napätie rôzne neurotické príznaky, ako nechutenstvo, 

bolesti hlavy, žalúdku, poruchy spánku, tiky a podobne9. Aby dieťa dosiahlo 

vyrovnanosť, musí používať niektorý z náhradných spôsobov správania. 

Najčastejšími obrannými reakciami sú rôzne formy úniku alebo útoku. Únik 

sa môže prejavovať ako rezignácia, uzavieranie sa do vlastného sveta alebo 

vytváranie pomyselnej steny medzi sebou samým a ostatnými. Ak si vezmeme 

do úvahy žiaka na základnej škole, ktorý má  rôzne problémy v oblasti 

školských schopností, za ktoré nemôže a musí vynaložiť na ich prekonávanie 

maximálne úsilie (oveľa väčšie ako jeho rovesníci) a jeho výsledky aj tak 

neodpovedajú jeho snahe, je pochopiteľné, že problémy sa u neho začínajú 

stupňovať. Žiak postupne nestačí tempu svojich spolužiakov. S týmito 

problémami úzko súvisia vznikajúce sekundárne problémy, ktoré bývajú 

dôsledkom špecifickej vývinovej poruchy učenia. Dieťa cíti pocit 

menejcennosti, odpor ku škole, problematicky sa začleňuje do sociálnej 

skupiny rovesníkov – triedy, má problémy vo vzťahu ku svojim rodičom, 

učiteľom. Pokiaľ sa takému žiakovi včas nepomôže, môžu jeho problémy 

prerásť do neurotizmu10. 

                                                 
7 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. 2007. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: 

Paido – edice pedagogické literatury. 159 s.  
8 VAŠUTOVÁ, M. 2008. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí 

ve školním prostředí. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 274 s. 
9 POKORNÁ, V. 2001. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 3., rozš. a opr. 

Praha : Portál. 333 s. ISBN 80-7178-570-9. 
10 MICHALOVÁ, Z. 2001. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních: 

materiál určený učitelům a rodičům dětí s dyslexií, dysgrafií, dysortografií. 1. vyd. Havlíčkův 

Brod : Tobiáš. 102 s.  
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Jedným z viditeľných znakov rodiny je pri výchove detí s vývinovými 

poruchami učenia súrodenecká rivalita. Ak je v rodine úspešnejší súrodenec, 

ktorý je rodičmi neustále preferovaný a dávaný za príklad, môže menej 

výkonné dieťa zažívať pocity menejcennosti11. Taktiež sa môže stať, že 

rodičia musia venovať viacej pozornosti dieťaťu so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia a súrodenec môže zažívať pocit menejcennosti. Pozornosť 

na seba môže upútavať problémovým správaním, lebo vie, že vtedy rodič 

musí riešiť vzniknutú situáciu. 

Rodina má spravidla širšie spoločenské zázemie. Preto je veľmi 

potrebné, aby aj ostatní členovia rodiny boli informovaní o situácii v rodine. 

Ich postoje významne ovplyvňujú výchovnú atmosféru v rodine. Takisto 

môžu prispievať k upokojeniu a pozitívnemu vyrovnaniu rodičov, avšak na 

druhej strane pri nedostatočnej informovanosti môžu situáciu v rodine zhoršiť. 

Často sa stáva, že práve oni posilňujú neužitočné obranné postoje rodičov12. 

Prístup ostatných členov rodiny je pri výchove detí s vývinovými poruchami 

učenia veľmi závažným momentom. Veľmi často nebývajú používané rovnaké 

kritériá hodnotenia ako na súrodencov bez poruchy. Na diferencovaný prístup 

nielen rodičov, ale aj ostatných členov rodiny sú deti veľmi citlivé. Pokiaľ 

nevedia, čo je skutočnou príčinou odlišného prístupu, môžu na súrodenca so 

špecifickou vývinovou poruchou žiarliť13. 

Možnosti pomoci z pohľadu špeciálneho pedagóga rodiny dieťaťa 

so špecifickými vývinovými poruchami učenia 

Rodičia sú prvými a najtrpezlivejšími učiteľmi vlastných detí. Kladie 

sa dôraz na to, že rodičia a odborníci by mali spolupracovať už v rámci ranej 

intervencie. Raná intervencia je dôležitá vzhľadom na včasné podchytenie 

problémových oblastí u dieťaťa. Efektívna spolupráca s rodičmi v rámci ranej 

intervencie, má pozitívny dopad na rozvoj dieťaťa a jeho učenie14. 

Ako sme uvádzali v úvode, včasná intervencia sa pri špecifických 

vývinových poruchách učenia dá chápať v dvoch rovinách. Jednak ako 

prevencia vzniku špecifických vývinových porúch učenia v predškolskom 

veku alebo ako včasné podchytenie špecifických vývinových porúch učenia. 

Podľa toho sa budú odvíjať aj možnosti pomoci rodine dieťaťa so špecifickými 

vývinovými poruchami učenia. 

                                                 
11 VAŠUTOVÁ, M. 2008. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve 

školním prostředí. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 274 s. 
12 MATĚJČEK, Z. 2001. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. 3. přeprac. vyd. 

Jinočany : H & H. 147 s.  
13 VAŠUTOVÁ, M. 2008. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve 

školním prostředí. Vyd. 1. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta. 274 s. 
14 MITTLER, P. 2005. Working Towards Inclusive Education social contexts. London : David 

Fulton Publishers Ltd. 212 s.  
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Pomoc rodičovi dieťaťa v predškolskom období (u ktorého sa jedná 

o deficity čiastkových funkcií) spočíva v poskytnutí informácií smerom k tomu, 

ktoré oblasti je potrebné u dieťaťa rozvíjať, aby sa neprehĺbili do špecifických 

vývinových porúch učenia. Je potrebné, aby boli rodičia oboznámení so 

stimulačnými programami určenými pre predškolákov, respektíve pre deti 

s odloženou povinnou dochádzkou. Vhodné je tu využívanie niektorých 

programov KUPROG (KU – Kuncová, autorka programov; PROG – programy). 

 

Tabuľka 1: Typy programov podľa Kuncovej 

Druh 

programu 
Popis programu Pre koho je program určený: 

KUPREV 

(PREV – prevencia): 

primárny preventívny párový 

program (rodič-dieťa) pre deti 

od 3 do 10 rokov 

pre deti s oslabením kognitívneho výkonu 

alebo s mentálnym postihnutím, 

pre deti s dysfáziou, 

pre deti  s detskou mozgovou obrnou, 

pre deti  s poruchou autistického spektra, 

pre deti s ADHD, ADD, 

pre deti, ktoré pochádzajú z národnostne 

zmiešaného manželstva, 

KUMOT 

(MOT – motorika): 

skupinový program pre rozvoj 

motorických a sociálnych 

zručností, je určený pre deti 

od 5 do 8 rokov 

pre deti s ADHD 

pre nesmelé deti, 

pre motoricky neobratné deti, 

KUPOZ 

(POZ – pozornosť):  

program určený pre deti vo 

veku od 8 do 12 rokov 

pre deti s pomalším psychomotorickým 

tempom, 

pre deti s ADHD a ADD, 

pre deti s poruchami učenia, 

pre deti s neurotickými problémami, 

Zdroj: Morávková Krejčová, Hutyrová, Valenta. J. a P. Babtie In Valenta, 

Morávková Krejčová, Hlebová a kol.15 

 

Pokiaľ už dieťaťu bola diagnostikovaná nejaká špecifická vývinová 

porucha učenia, je potrebné, aby boli rodičovi poskytnuté informácie smerom k: 

 príčinám vzniku špecifických vývinových porúch učenia, 

 tímovej spolupráci (rodič by mal vedieť na akých odborníkov sa má 

obrátiť v prípade potreby), 

 zásadám správneho prístupu k dieťaťu so špecifickými vývinovými 

poruchami učenia, 

 reedukácii špecifických vývinových porúch učenia, 

                                                 
15 MORÁVKOVÁ, KREJČOVÁ, L., HUTYROVÁ, M., VALENTA, M., BAPTIE J. a P. 

Speciálněpedagogická intervence u dětí a žáků s deficity dílčích funkcí a s oslabením kognitivního 

výkonu. In: VALENTA, M., MORÁVKOVÁ, KREJČOVÁ, L., HLEBOVÁ, B. a kol. 2020. 

Znevýhodněný žák – Deficity dílčích funkcí a oslabení kognitivního výkonu. Praha : Grada. 

s. 133 – 160.  
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 domácej príprave na vyučovanie, 

 vypracovanému individuálnemu vzdelávaciemu plánu, 

 hodnoteniu žiaka. 

 

Ako sme už vyššie uvádzali, pre rodiča je veľmi náročná domáca 

príprava s dieťaťom so ŠVPU. Veľmi dôležité je poskytnúť rodičom kontinuálne 

poradenstvo a sprevádzanie, ktoré by malo význam v dvoch rovinách. V prvej 

rovine ide o to, aby rodičia dostávali konkrétne postupy pri domácich cvičeniach 

žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia. V druhej rovine ide 

o interakciu medzi rodičom a dieťaťom pri domácich cvičeniach. V žiadnom 

prípade by domáce cvičenia nemali pre rodičov a deti znamenať emocionálnu 

záťaž16. Pravidelné cielené čítanie a tréningy zamerané na písanie prinášajú 

u žiaka so ŠVPU úspechy, ale upozorňuje na ťažké texty pri čítaní a nezmyselné 

cvičenia zamerané na písanie, ktoré sú kontraproduktívne17. Pri domácich 

cvičeniach je dôležitejšia kvalita ako kvantita. Ďalej uvádza, že denne desať 

minút zmysluplných cvičení je dôležitejších a hodnotnejších ako viachodinové 

drilovanie pod tlakom18. Naegele vymedzuje všeobecné rady pre rodičov 

žiakov so ŠVPU, ako je napr. akceptovanie dieťaťa takého aké je, posilňovanie 

jeho pozitív a zabraňovanie porovnávaniu dieťaťa s inými deťmi. Ďalej si 

myslí, že je dôležité podporovať záujmy dieťaťa. Rodičia by sa mali snažiť 

prelomiť strach a starosti o dieťa. Treba pravdivo a včas hovoriť s učiteľom 

o školských ťažkostiach, ktoré má ich dieťa. Je dôležité nájsť dieťaťu 

rozptýlenie pri učení, aby dieťa nebolo v neustálom napätí19. 

Nástup do školy je v živote rodiny s dieťaťom s postihnutím veľmi 

dôležitým medzníkom. Pre dieťa samotné, ale hlavne pre jeho rodičov 

predstavuje jednu z kríz ich identity. Rodičia môžu mať o schopnostiach 

svojho dieťaťa nereálne predstavy, hlavne pokiaľ nemajú dosť skúseností. 

Môžu tu pôsobiť rôzne druhy obrany, rodičia si nechcú pripustiť, že by ich 

dieťa nebolo schopné zvládnuť požiadavky školy a hľadajú takú variantu 

vzdelávania, ktorá by ich predstavy spĺňala. Zaradenie do školy funguje ako 

dôkaz o normalite dieťaťa, jeho prijatie do školy potvrdzuje, že dosiahlo 

prijateľnú vývinovú úroveň. Rodičia na začiatku školskej dochádzky niekedy 

ani neuvažujú, ktorá z rôznych škôl by pre ďalší vývin ich dieťaťa bola 

najprínosnejšia, ale volia tú, ktorá ho aspoň symbolicky približuje úrovni 

                                                 
16 KLICPERA, Ch., SCHABMAN, A., GASTEIGER-KLICPERA, B. 2010. Legasthenie: 

Legasthenie: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung. 3., aktualisierte Aufl. München: 

Reinhardt. 326 s.  
17 NAEGELE, I. 2011. Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen: LRS, Legasthenie, 

Rechtschreibschwäche – Wie Eltern helfen können. Hemsbach: Beltz. 144 s. 
18 KŰSPERT, P. 2015. Neue Strategien gegen Legasthenie – Lese – und Rechtschreibschwäche: 

erkennen, vorbeugen, behandeln. 4. Aufl. München: Oberstebrink. 197 s.  
19 NAEGELE, I. 2011. Jedes Kind kann lesen und schreiben lernen: LRS, Legasthenie, 

Rechtschreibschwäche – Wie Eltern helfen können. Hemsbach: Beltz. 144 s. 
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zdravých vrstovníkov20. Rodičia majú nárok na vysvetlenie a objasnenie 

problémov, ktoré má ich dieťa v edukačnom procese. Treba sa zamerať aj na 

rozpoznanie minulých skúseností, ktoré získali rodičia vo vzdelávaní dieťaťa, 

a taktiež je dôležité výslovné povzbudenie k ďalšej práci s dieťaťom21. Pri 

edukácii dieťaťa je základ vytvoriť prostredie, v ktorom sa dieťa bude cítiť 

bezpečne. Rodič a pedagóg by sa mali snažiť prediskutovať všetky okolnosti, 

záujmy, schopnosti a potreby dieťaťa, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie 

efektívneho edukačného procesu. Vedomosti rodiča a ostatných rodinných 

príslušníkov sú využívané na podporu vzdelávania dieťaťa. Rodič a odborník 

spolu diskutujú o pokroku dieťaťa a jeho úspechoch. Pedagógovia využívajú 

rôzne možnosti ako informovať rodičov o obsahu vzdelávania, či už formou 

výstav, brožúr alebo videí a taktiež pomocou neformálnych rozhovorov. 

Všetci rodičia by sa mali cítiť vítaní a potrební prostredníctvom množstva 

príležitostí spolupráce medzi rodičom, dieťaťom a pedagógom22. 

Komunikácia s rodičmi je v rámci edukačného procesu veľmi dôležitá. 

Základným predpokladom profesionálneho vedenia rozhovoru s rodičom, či 

stojí na druhej strane učiteľ, špeciálny pedagóg alebo psychológ, je vedomie, 

v akej ťažkej a náročnej situácii sa nachádza ten, ktorý ma neúspešné dieťa. 

Rodičia tento neúspech a bezmocnosť, že svojmu dieťaťu nevedia pomôcť, 

nie sú schopní dlho vydržať. Preto hľadajú vinu v škole a prenášajú zodpo-

vednosť na učiteľov alebo trestajú dieťa. Táto bezmocnosť a sklamanie je 

najčastejšie príčinou toho, že nechodia na triedne schôdzky a vyhýbajú sa 

akémukoľvek kontaktu s učiteľom. Preto je na odborníkovi, aby sa aktívne 

snažil o vytvorenie vzťahu, na ktorom si stavia vytvorenie dôvery. Najdôle-

žitejšou technikou, ktorá môže vzťah dôvery budovať, je pozorné vypočutie 

toho, čo rodič hovorí. Informácie, ktoré nám rodičia poskytnú, sú často veľmi 

cenné. Často so svojím dieťaťom už mnoho vecí vyskúšali, snažili sa mu 

prácu uľahčiť podľa svojich možností. Pozorné počúvanie rodičov neznamená, 

že druhá strana je pasívna. Samozrejme vstupujeme do rozhovoru, ale dôležité 

je to, čo hovorí rodič, nie to, čo hovoríme my. Preto predčasne neradíme, ale 

upozorňujeme na to, že pri vyšetrení dieťaťa budeme mať na pamäti informácie 

z rozhovoru23. Okrem toho pred rodičmi je dieťa potrebné pochváliť a oceniť 

ho. Nie je vhodné vzbudzovať u rodičov pocit viny, naopak rodič musí vedieť, 

že chceme jeho dieťaťu pomôcť. Snažíme sa im poskytnúť čo najviac 

                                                 
20 LECHTA, V. (ed). 2012. Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. Bratislava: 

IRIS. 370 s.  
21 KOOP-DULLER, A., PAILER-DULLER, L. R. 2008. Legasthenie-Dyskalkulie!?  

Die Bedeutsamkeit der pädagogisch-didaktischen Hilfe bei Legasthenie, Dyskalkulie und anderen 

Schwierigkeiten beim Schreiben, Lesen und Rechnen. Klagenfurt: KLL Verlag. 199 s.  
22 MITTLER, P. 2005. Working Towards Inclusive Education social contexts. London: David 

Fulton Publishers Ltd. 212 s. 
23 POKORNÁ, V. 1997. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál. 

310 s.  
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zrozumiteľných informácií. Pokiaľ s rodičmi v rámci rozhovoru preberáme 

alebo spresňujeme anamnestické údaje, je treba ich presvedčiť o ich potrebnosti 

pre riešenie problému dieťaťa. Je samozrejmé, že získané informácie považujeme 

za dôverné24. 
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Poruchy správania u detí v predškolskom veku 

Behavior Disorders in Preschool Children 

Helena Orieščiková 

Abstract 

Children in kindergartens often respond to various stimuli in a dispro-

portionate and undesirable way; they have disciplinary difficulties; they 

fail to respect instructions and guidelines adequately. It is essential to 

realize that it may not be a manifestation of rejection of common 

standards of behavior but rather an inability to control their behavior. 

Not adhering to rules by children in kindergartens may not be intentional. 

Children with behavioral problems also face problems with existing 

social interactions; they are unpopular among other children and can 

become isolated. Only with difficulties, they can control their feelings, 

push back the affects, learn to accept defeat. The issue of child behavior 

and living situations is addressed in the upcoming text. 

Keywords: Preschool-aged child. Family. Behavioral disorders. 

Pri posúdení porúch správania je potrebné vziať do úvahy aj vývinový 

kontext dieťaťa, pretože v istých vývinových obdobiach sa určitý typ správania 

vyskytuje prirodzene, ako napríklad detský vzdor v období 18-36 mesiacov, 

alebo časovo ohraničené problémové správanie spojené s traumatizujúcou 

situáciou v rodine, v blízkom okolí. Dôležité je, ak sa problémové správanie 

objavuje spolu s ďalším maladaptívnym prejavom, alebo sa prejaví u dieťaťa 

pochádzajúceho z nevhodného rodinného prostredia.1  

Deti s problémovým správaním často pochádzajú z rodín, v ktorých 

chýba autorita a rozumná komunikácia. Členovia rodiny zastávajú k diskuto-

vaným problémom negatívne postoje a v závere sa nikdy na ničom nedohodnú. 

Môže to byť spôsobené tým, že v rodine chýba zodpovedná autorita. V normálne 

fungujúcich rodinách neexistuje taký typ dominancie, ktorý by mohol spôsobiť 

zlé správanie dieťaťa. O niečom rozhodujú otcovia, o niečom matky a niektoré 

rozhodnutia robia spoločne. Problémy nastávajú vtedy, keď sa rodičia správajú 

nejednoznačne. Na deti negatívne pôsobí, ak rodičia v prípade konfliktov nie 

sú schopní na ničom sa dohodnúť. Deti potrebujú mať jasnú predstavu 

                                                 
1 DUBAYOVÁ, T. 2016. Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov. 

Prešov: Prešovská univerzita. 
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o rodinných vzťahoch a vzájomne ambivalentné postoje rodičov im nepro-

spievajú. Ďalšia komplikácia môže vzniknúť vtedy, keď rodina žije v úzkom 

vzťahu s prarodičmi. Prarodičia mávajú o deti až prehnaný záujem. Ich 

zámery sú síce šľachetné, ale dôsledky ich snaženia môžu byť katastrofálne. 

Prarodičia môžu dieťa svojím jednaním zmiasť, pretože majú tendenciu 

rozhodovať za rodičov a dieťa potom nevie, kto má v rodine hlavné slovo. 

K tomu najčastejšie dochádza, keď bývajú všetky tri generácie v tesnej 

blízkosti.2 Zdrojom pocitov nenávisti u dieťaťa sú porušené citové väzby 

k blízkym ľuďom. Dieťa, ktoré sa cíti nešťastné a opustené, býva zlé 

a nenávidí svet okolo seba. Tieto pocity môže provokovať aj závislosť dieťaťa 

od hostilného a agresívneho vychovávateľa. Dieťa je za svoje správanie 

(reagovanie na požiadavky dospelých) hodnotené formou odmeny a trestu 

alebo hodnotenia. Dospelý určuje, čo je dobré, zlé, a tak je aktívne iba v jednej 

fáze, a to pri plnení požiadavky. Neskôr je už pasívne, lebo neprezentuje svoje 

vlastné rozhodnutia a je pozbavené vlastnej zodpovednosti. Takéto správanie 

dieťa potom prenáša aj do interakcie s rovesníkmi. Chce vládnuť, klásť 

požiadavky, trestať, manipulovať. Má problém vyjednávať a diskutovať, pretože 

nemalo takúto skúsenosť a zlyháva tak pri riešení sociálnych problémov.3  

Prostredie a poruchy správania 

Správanie dieťaťa po príchode do materskej školy je odrazom výchovy 

v rodine. Nové sociálne prostredie v materskej škole vytvára priestor, kedy sa 

psychický vývin obohacuje o nové skutočnosti, ktoré sa spolupodieľajú na 

utváraní celistvej osobnosti dieťaťa. 4  

Makrosociálne prostredie je tvorené spoločenskými podmienkami 

súčasného sveta so svojimi typickými vonkajšími prejavmi, ktoré pri kontakte 

s jednotlivcom fungujú ako stimuly, na ktoré dieťa reaguje. Prostredníctvom 

opakovaného reagovania na vonkajšie podnety makrosociálneho prostredia 

získava osobné skúsenosti. Ak získa pozitívnu skúsenosť, dochádza k upevňo-

vaniu hodnôt, potrieb, postojov a záujmov. Ak nie, dochádza k vnútorným 

rozporom, ktoré vedú ku spochybňovaniu emočno-motivačných vlastností, ich 

vyhasínaniu a nahradením novými podobami. Avšak dieťa môže na základe 

osobných skúseností potláčať svoje doterajšie prejavy správania a správať sa 

                                                 
2 ŽOLNOVÁ, J. 2018. Osoba s poruchami správania. In: HUČÍK, J., et al. 2018. Špeciálna 

pedagogika pre pomáhajúce profesie II. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.  
3 ŽOLNOVÁ, J. 2014. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. Prešov: Prešovská 

univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. 
4 ŽOLNOVÁ, J. 2018. Osoba s poruchami správania. In: HUČÍK, J., et al. 2018. Špeciálna 

pedagogika pre pomáhajúce profesie II. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 
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tak, ako od neho okolie očakáva. Dieťa predstiera, stáva sa konformným – 

niečo iné si myslí a niečo iné vykonáva.5  

Od bežnej úzkosti z odlúčenia sa odlíši stupňom, ktorý je nezvyčajný 

(vrátane abnormálneho pretrvávania do vyššieho veku) a tým, že sa spája 

s významne zhoršeným sociálnym fungovaním.6 Podľa MKN 10 (2017) sa 

k emočným poruchám so začiatkom špecifickým pre detstvo radí separačná 

úzkostná porucha (F 93.0). V detstve sa prejavuje nadmernou úzkosťou, 

strachom z nebezpečia a neopodstatnenými obavami pri odlúčení od emočne 

významnej osoby. Prejavy nezodpovedajú veku dieťaťa. Často sa objavuje 

plač, emočná labilita, výbuchy vzdoru, poruchy spánku. Dôsledkom je zhoršenie 

sociálneho zaradenia, množstva aktivít a bežného fungovania.7 

Čo majú rodičia robiť, ak dieťa nehovorí pravdu? Nemali by hneď 

dieťa upodozrievať z vedomého klamstva a nekalých úmyslov. Čím je dieťa 

menšie, tým opatrnejší by sme mali byť v úsudkoch. Rodičia by mali zobrať 

do úvahy vek, vyspelosť dieťaťa a celkový kontext situácie. Je potrebné zvážiť, 

aký prospech má z toho dieťa? Niekedy sa dieťa bojí povedať pravdu. Nebojí 

sa bitky, kriku, trestu, ale jednoducho, sklamania dospelého.8 (Mertin, 2011).  

Obdobie prvého vzdoru 

Obdobie prvého vzdoru je veľmi významným obdobím vo vývine 

dieťaťa, pretože predstavuje začiatok rozvoja osobnosti dieťaťa. Typické 

obdobie sa viaže na vek medzi 20. mesiacom až 4. rokom života dieťaťa 

a súvisí s tým, že dieťa objaví svoje vlastné „ja“. Objaví svoju vôľu, objaví, že 

nie je len akousi bábkou, či predmetom z  okolia, ale že môže prejaviť, čo 

chce, alebo nechce. To, ako bude toto obdobie prebiehať a aké náročné úlohy 

vyvstanú jeho rodičom, záleží na viacerých faktoroch. Niektoré súvisia 

so samotným dieťaťom, s jeho povahovými vlastnosťami, napríklad s jeho 

temperamentom (tpráve tieto vlastnosti dieťaťa sa môžu prejaviť už aj 

v novorodeneckom období), niektoré súvisia s tým, ako dokážu rodičia 

budovať hranice a formovať správanie dieťaťa, lebo deti nevyhnutne potrebujú 

počas svojho dospievania určité hranice. Vzdoru sa deti učia veľmi rýchlo. 

Deťom ide o to, aby rodičia vyjednávali, aby im niečo ponúkli.. Až keď vedia, 

aká odmena alebo následok  ich čaká, rozhodnú sa, či danú úlohu splnia. Pri 

troške šťastia sa im môže podariť, že dospelý prestane stáť na splnení úlohy 

                                                 
5 NAVRÁTIL, S., MATTIOLI, J. 2011. Problémové chování dětí a mládeže. Praha: Grada.  
6 ŽOLNOVÁ, J. 2018. Osoba s poruchami správania. In: HUČÍK, J., et al. 2018. Špeciálna 

pedagogika pre pomáhajúce profesie II. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 
7 MKN Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. 

Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 
8 MERTIN, V. 2011. Výchovné maličkosti. Průvodce výchovou dítěte do 12 let. Praha: Portál. 



Orieščiková, H.: 

Poruchy správania u detí v predškolskom veku 

 68 

a urobí si sám, čo potrebuje.9 Správanie dieťaťa je nepriateľské, vzdorovité, 

provokatívne. Deti majú často sklon vzpierať sa požiadavkám a pravidlám 

dospelých, úmyselne trápia druhých. Ich vzdorovitosť má typickú, provokatívnu 

kvalitu. Správanie je najevidentnejšie v interakcii nielen s dospelými, ale aj 

s vrstovníkmi.10  

Deti s opozičnou vzdorovitou poruchou sa vyznačujú tým, že sú 

netrpezlivé, aktívne odporujú dospelým a ich príkazom. Príčinami tejto poruchy 

môže byť: 

 nedôsledné výchovné pôsobenie rodičov na dieťa – zavádzanie disciplíny 

a hraníc správania dieťaťa,  

 identifikovanie dieťaťa so  správaním impulzívneho rodiča, ktorý je 

jeho modelom pre takéto správanie, 

 nedostatok času zo strany rodičov pri výchove dieťaťa. Efektívnou 

stratégiou pri riešení poruchy je edukácia, prípadne reedukácia rodičov 

v zadávaní inštrukcií a vyžadovania ich splnenia, tréning ich schopností 

stratégiou time-out.11  

 

Vzdorovité, negativistické správanie môže byť zamerané voči rodičom, 

súrodencom. Deti sú vnímané ako rozmaznané, dokážu si vynútiť ústupky 

a zvyčajne dosiahnu to, čo chcú. Orel12 uvádza, že najčastejšie je táto porucha 

viazaná na vzťah hyperprotektívnej matky a dieťaťa. Môže sa týkať aj vzťahov 

k iným významným osobám ako je otec, starí rodičia, prarodičia.). V druhom 

až treťom roku života dieťaťa je hnev najsilnejší, lebo súvisí s „objavovaním 

seba“ v tzv. období prvého vzdoru. Počas ďalších rokov sa redukuje a diferencuje. 

Dieťa sa hnevá, ak sa cíti ukrivdené, sklamané, unavené, choré alebo odvrhnuté. 

Hnev sa u malého dieťaťa spája so vzdorovitosťou a môže prerásť do fyzického 

útoku k sebe alebo iným. Pri zvládaní záchvatu hnevu a vzdorovitosti dieťaťa 

má učiteľ v prvom rade ovládať svoj hnev a iné negatívne emócie. Opätovanie 

hnevu hnevom situáciu len zhoršuje. Niekedy hnev dieťaťa po chvíli prejde, 

inokedy mu treba venovať pozornosť, napríklad udržiavaním kontaktu očí 

alebo dotykom ruky na telo dieťaťa, aby cítilo, že nablízku je osoba, ktorá mu 

chce pomôcť.13 

                                                 
9 MORRISH, R. 2002. 12 klíčů k důsledné výchově. Praha: Portál. 
10 MICHALOVÁ, Z. 2012. Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti 

ovlyvnění. Praha: Portál. 
11 DUBAYOVÁ, T. 2016. Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov. 

Prešov: Prešovská univerzita, s. 35. 
12 OREL, M., et al. 2016. Psychopatologie. Nauka o nemocech duše. 2. aktualizované a doplnené 

vydanie. Praha: Grada. 
13 LIPNICKÁ, M. 2014. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. Bratislava: MPC. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 2 

 69 

Fobická anxiózna porucha v detstve (F93.1)  

U dieťaťa sprevádzaná strachom, ktorý je viazaný na určité objekty 

a situácie. Strach je iracionálne neopodstatnený, nadmerný, neprimeraný veku 

a kontextu. Objekty fóbie sa môžu u detí líšiť od dospelých a adolescentov – 

strach zo smrti (thanatofóbia), z výsmechu (kategafóbia), strach zo strachu 

(fobofóbia) a pod. Školská fóbia sa prejavuje odmietaním chodenia do školy, 

je multifaktoriálne podmienená – separácia, adaptácia. Táto diagnóza sa 

vzťahuje na strach v detstve, ktorý sa vyznačuje zreteľnou špecifickosťou pre 

určitú vývinovú fázu a vzniká v istom stupni u väčšiny detí, ale je abnormálny 

svojím stupňom. Strach vznikajúci v detstve, ktorý nie je normálnou súčasťou 

psychosociálneho vývinu14  

Sociálna anxiózna porucha (F93.2) 

Sociálna anxiózna porucha uvádzaná pod skratkou (F93.2), obmedzuje 

styk a kontakt s cudzími ľuďmi. Výrazný strach a obavy z neznámych a nezná-

meho sú spojené s vyhýbaním sa ľuďom, sociálnym situáciám s izoláciou 

a narušením bežných spoločenských aktivít, čo opäť nezodpovedá veku dieťaťa 

a kontextu. Strach z neznámeho a cudzieho je do určitej miery fyziologický 

a ochranný. V prípade uvedenej poruchy však prekračuje svojou kvalitou funkčné 

medze a stáva sa dysfunkčným a poškodzujúcim. 15 

Porucha súrodeneckej rivality (F93.3) 

Porucha súrodeneckej rivality (F93.3) sa môže objaviť pri narodení 

mladšieho súrodenca. Súčasťou býva regresia do prejavov mladšieho veku, 

prítomná je výrazná neposlušnosť, emočné výbuchy, zlosť, agresia, úzkosť, 

somatizácia s cieľom získať si pozornosť rodičov. Do tejto skupiny zaraďujeme 

aj emočné poruchy v detstve, ktoré môžu a nemusia predchádzať do neurotickej 

poruchy v dospelosti. Záleží nielen na osobných dispozíciách, ale rozhodujúcim 

spôsobom aj na stabilite rodinných vzťahov a výchovných prístupov. Do 

emočných porúch je zaradená separačná úzkostná porucha v detstve vyznačujúca 

sa strachom, strachom z odlúčenia od blízkych osôb, z toho, že sa im niečo 

stane.16  

 

                                                 
14 MKN Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. 

Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 
15 MKN Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. 

Praha: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 
16 VALENTA, M., MŰLLER, O. 2003. Psychopedie. Teoretické základy a metodika. Praha: 

Parta. 
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Heterogénna skupina porúch F.94 

Podľa MKN 10 (2017) je pod označením pomerne heterogénna skupina 

porúch, ktorých spoločnou črtou sú abnormality sociálneho fungovania 

začínajúce sa v období vývinu, ktoré na rozdiel od ťažkých vývinových 

porúch prvotne necharakterizuje konštitučná sociálna neschopnosť alebo 

deficit prenikajúci všetkými oblasťami fungovania. Kľúčovú úlohu v etiológii 

mnohých prípadov majú pravdepodobne závažné straty a zmeny prostredia. 

Ide o poruchu sociálneho fungovania so začiatkom v detstve a počas dospievania. 

Pre nesocializovanú poruchu správania je typické samotárske správanie 

s výrazne agresívnymi komponentami. Typickými znakmi sú agresia, bitky, 

vydieranie, krutosť nielen voči ľuďom, ale aj zvieratám. Dieťa je v kolektíve 

neobľúbené, k ostatným deťom sa správa bez rešpektu, empatie, čím sa 

dostáva do sociálnej izolácie. V dospelosti sa môže táto porucha transformovať 

do závažných porúch osobnosti.17 Tento typ poruchy je charakteristický 

kombináciou trvalého disociálneho, alebo agresívneho správania s výrazným 

narušením vzťahov k ostatným deťom. Narušené vzťahy s ostatnými deťmi sa 

prejavujú hlavne izoláciou od ostatných detí v materskej škole. Vzťahy 

s dospelými bývajú poznamenané vzdorom. Často býva pridružená aj emočná 

porucha.18  

 

V pedagogickej oblasti sa pod pojem agresivita zaraďujú výbuchy 

zlosti voči okoliu, sebe. Vyhrážanie bitkou, hryzením, pľuvaním, škrabaním 

sú príkladom toho, ako môžu deti reagovať aj na sebemenší podnet. Výbuchy 

zlosti vyvolávajú strach najmä u mladších, slabších a nepriebojných detí 

v predškolských zariadeniach. Deti, ktoré sa cítia akýmkoľvek spôsobom 

ohrozené trpia častejšie poruchami spánku a jedla, sťažujú sa na bolesť brucha 

a hlavy. Okrem zdravotných problémov sa u detí, ktoré majú z iného dieťaťa 

strach prejavuje nápadné správanie, ktoré môže viesť v najhoršom prípade 

k odmietaniu chodenia do materskej školy. Dôvody, prečo sa deti snažia riešiť 

svoje konflikty agresiou, bývajú rôzne. Najmä po víkendoch môžeme 

v materských školách často pozorovať agresívne správanie detí. Toto môže 

súvisieť so stotožnením dieťaťa s určitou postavou vo filme, rozprávke. Násilné 

scény majú o to väčší vplyv na dieťa, čím dlhšie sedí pred televízorom, alebo 

hrá hru.19 Hyperkinetické poruchy sa objavujú do piateho roku života dieťaťa, 

vyznačujú sa hyperaktivitou, narušenou schopnosťou zotrvať pri činnosti. 

Hyperkinetická porucha sa prejavuje v priebehu vývinu dieťaťa v podobe 

                                                 
17 DUBAYOVÁ, T. 2016. Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov. 

Prešov: Prešovská univerzita. 
18 MICHALOVÁ, Z. 2012. Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti 

ovlyvnění. Praha: Portál. 
19 ERKERT A. 2011. Hry pro usměrňování agresivity. Praha: Portál. 
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deficitov v oblasti kognitívnych, percepčne motorických funkcií, v oblasti 

regulácie afektov, taktiež emócií a sociálnom prispôsobení sa. Je to skupina 

porúch, pre ktoré je charakteristické skorý vznik – zvyčajne v prvých piatich 

rokoch života. Už u dojčiat rodičia uvádzajú zvýšenú aktivitu, dráždivosť, 

poruchy spánku. Polovica  detí s hyperaktivitou sa pri nástupe do školy správa 

hyperaktívne a nápadne. Konfliktné správanie medzi deťmi sa najlepšie rieši 

v skupinovej terapii hrou, kde pre všetkých platia rovnaké pravidlá.20   

Raná intervencia porúch správania prostredníctvom hry 

Odborníci propagujú pri poruchách správania v predškolskom veku 

ranú intervenciu. Aby však bola úspešná je nutné podchytiť faktory signalizujúce 

vznik možnej poruchy správania v neskoršom veku dieťaťa. Niektoré vývinové 

obdobie dieťaťa samé vyzývajú k zahájeniu vysoko efektívnej intervencie 

(prenatálne a postnatálne obdobie).21 Problémové správanie sťažuje dieťaťu 

každodenné fungovanie a bráni mu využívať svoje možnosti. Môže prerásť do 

poruchy správania alebo do ochorenia. V jeho pozadí môžu byť oslabenia vo 

vybavenosti dieťaťa po stránke biologickej, psychickej a sociálnej, v záťažiach 

spojených so stresom a nepriaznivými okolnosťami raného vývinu.  

Výrazným prostriedkom identifikácie dieťaťa s rôznymi rolami je hra, 

ktorá mu umožňuje vyskúšať rôzne stratégie a zistiť reakciu okolia na svoje 

správanie. Identifikácia s rolou vyžaduje od dieťaťa, aby bolo schopné odčleniť 

seba od okolitej reality, vytvoriť vedomie seba (sebapoňatie). Ide tu o pochopenie 

a uvedomenie si, že ja mám iné názory, skúsenosti, postoje ako ostatní. Dieťa 

tu musí realizovať proces decentrácie – odosobnenia sa, čo predstavuje dôležitý 

medzník chápania reality.22  

Hru môžeme chápať aj ako vhodný prostriedok využitý pri riešení 

konfliktov a zámerne vytvorených modelových situácií. Takto koncipované 

hry možno posudzovať z aspektu nadväzovania vzájomných kontaktov. Takto 

je možné napĺňať priestor sociálnej inklúzie bez toho, aby bolo riešené či má 

dieťa odlišnosť, alebo nie. Hra je potom takýmto spôsobom prostriedkom 

k zaktívneniu inklúzie.23 

 

                                                 
20 MICHALOVÁ, Z. 2012. Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti 

ovlyvnění. Praha: Portál. 
21 MICHALOVÁ, Z. 2012. Předškolák s problémovým chováním. Projevy, prevence a možnosti 

ovlyvnění. Praha: Portál. 
22 ŽOLNOVÁ, J. 2014. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. Prešov: Prešovská 

univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. 
23 KOVÁČOVÁ, B. 2019. S inklúziou od raného veku. Dieťa s odlišnosťou a jeho vstup do 

kolektívu. Hliník nad Hronom: Reziliencia.  
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Uvádzame niekoľko hier ako inšpiráciu pre potreby odborných pracovníkov, 

ako i rodičov. 

Názov hry Pomôcky Postup 

Prstové 

farby proti 

hádke 

maliarsky stojan, 

papier, 

prstové farby 

Dieťa kreslí na veľký papier prstovými farbami, 

pocitom sa necháva voľný priebeh. Stojan je veľmi 

dobrý, pretože sa dvaja „kohúti“ k sebe priblížia. Aj 

keď sa poza stojany nevidia, svojou činnosťou sú 

tajomne previazaní.  

Prší, prší 

vrchnáčiky,  

hlbšia nádoba, 

dlhšia šnúra – 

švihadlo 

Deti stoja v kruhu. Ich úlohou je nahádzať vrchnáčiky 

po jednom (dažďové kvapky) do koša. Kôš je 

umiestnený v strede kruhu, do ktorého pri hádzaní 

nesmie nikto vkročiť. Vychovávateľka upozorní deti, 

aby pri hádzaní vrchnákov nikomu neublížili. Keď deti 

vrchnáčiky dohádžu, ich ďalšou úlohou je povyberať 

všetky modré vrchnáčiky a spočítať ich. Hrou rozvíjame 

sociálne a kamarátske vzťahy. 

Hladné 

sýkorky 

vrchnáčiky, štipce, 

šnúra – švihadlo na 

označenie hniezda 

Deti rozdelíme na dve skupiny tak, aby bol rovnaký 

počet hráčov. Všetky deti dostanú rovnaký počet 

vrchnáčikov. Deti prenášajú na určitú vzdialenosť 

pomocou štipcov vrchnáky (semienka pre sýkorky) za 

určitý čas do hniezda. Nakoniec sa vrchnáky spočítajú. 

Radosť mali tie sýkorky, ktorých hniezdo bolo plné 

semienok. Dieťa sa koncentruje na uchytenie a prenos 

vrchnáčika do hniezda. Môžeme sledovať, či má dieťa 

dostatočnú trpezlivosť uchytiť vrchnák štipcom. 

Mravenisko farebné vrchnáčiky 

Deti rozdelíme deti do skupín tak, aby každá skupina 

mala rovnaký počet hráčov. Deti si posadajú do 

tureckého sedu za sebou do radu. Posledný hráč si 

sadne k predposlednému chrbtom, aby mal pred sebou 

miesto na stavanie mraveniska. Pred prvými hráčmi sú 

na zemi vrchnáčiky. Prvý mravček naberie vrchnáčiky 

do dlaní a ponad hlavu ich podá ďalšiemu, ten rovnako 

ďalšiemu – až po posledného. Ten je otočený chrbtom 

a pred sebou stavia z podávaných vrchnáčikov hrad – 

mravenisko. Podávanie trvá počas detskej pesničky, 

ktorú im vyberie vychovávateľka. Mravenisko sa stavia 

dovtedy, kým sa nepoužijú všetky vrchnáčiky, ktoré 

počas prenášania deťom nepopadajú z rúk. Mravčeky si 

potom porovnajú, komu sa podarilo postaviť mravenisko 

z najväčšieho počtu vrchnáčikov. 

Obmena: Vrchnáčiky môžeme podľa zručností podávať 

rôznymi spôsobmi (po ľavej strane, po pravej strane, 

striedavo, v stoji pomedzi nohy alebo v rôznych 

nádobách, ...). Pozorujeme deti pri spolupráci na dosiahnutí 

spoločného cieľa, sledujeme, do akej miery pochopili 

význam spolupráce. Je vhodné sa neskôr o tom poroz-

právať.  

Ovocie 

3 nádoby, maketa 

hrušky, slivky, 

jablka, vrchnáčiky 

modrej, žltej 

a zelenej farby 

Žlté vrchnáčiky sú hrušky – dáme ich do nádoby označenej 

hruškou. Zelené vrchnáčiky sú akože jablká – dáme ich 

do nádoby označenej jablkom a modré vrchnáky sú slivky 

a tie dáme do nádoby označenej slivkou. (Nádoby položíme 

ďalej od seba. Menším deťom môžeme pomôcť tak, že 
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položíme vrchnák danej farby k nádobe.) Vrchnáky 

zbierame vo dvojiciach, ktoré sa držia za ruky a nesmú 

sa pustiť. Ktorá dvojica sa pustí, je vyradená z hry. 

Spoločne skontrolujeme, či je ovocie dobre potriedené. 

Nakoniec môžu deti z vrchnákov na podlahe vytvoriť 

obrázok niektorého ovocia. Pri výbere dvojice sledujeme – 

všímame si, kto s kým je kamarát, koho si volí na 

spoluprácu. Pri plnení úlohy môžeme vidieť, kto je 

v dvojici dominantnejší. Všímame si tiež, ako deti 

dodržiavajú pravidlá hry. Pozorujeme, či poznajú farby, 

či si radia, pomáhajú. 

Na líšku Bez pomôcok 

Postup: Deti kráčajú vo výpone po obvode kruhu spiacej 

líšky a hovoria: 

„Ticho, deti, ticho, líška spí, 

Zje toho, kto ju zobudí!” 

Potom nasleduje pohotová zmena. Deti vydupávajú na 

mieste. 

„Ja mám doma barana, 

môžem dupať do rána. 

Ja mám doma ovce, 

môžem dupať, kde chcem!” 

Na posledné slovo „chcem!” líška začne chytať a deti sa 

rozutekajú na všetky strany. 

Líška môže chytať len po určité hranice. Koho líška 

chytí, stáva sa novou líškou. U detí rozvíjame ohľadu-

plnosť, súťaživosť, disciplínu. 

Na drakov Bez pomôcok 

Hráči vytvoria zástupy (najviac päťčlenné). Prvý hráč 

určeného zástupu naháňa posledných žiakov iných 

viazaných zástupov, v čom mu bráni ich prvý žiak. Zástup 

sa nesmie pustiť. U žiakov rozvíjame pocit spolupatričnosti, 

disciplíny, priateľstva. 

Na hubára Bez pomôcok 

Deti sú v drepe rozídené po miestnosti. Učiteľka chodí 

medzi nimi a hovorí riekanku: 

„Chodí hubár do lesa, 

Zbiera huby do koša.” 

U niektorého dieťaťa sa zastaví, dotykom ruky s výzvou 

„Hop do koša!” sa dieťa zaradí 

za učiteľku a hra sa opakuje, kým sa za ňu nezaradia 

všetky deti. Hrou rozvíjame disciplínu a trpezlivosť detí. 

Na myšičku 

a kocúrikov 
lopty 

Deti sú rozostavené do kruhu. Ich úlohou je prihrávať si 

loptu cez stred a po obvode kruhu tak, aby hráč v strede 

nezachytil ich prihrávku. Hráči prihrávajúci sú "kocúrí" 

a hráč v strede kruhu je "myšička", s ktorou sa pohrávajú. 

Ak myšička zachytí loptu, úlohy sa vymenia. Kocúr ide 

do stredu. 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Záver 

Pozitívna výchova problémového dieťaťa sa zakladá na pochopení 

jeho nedostatkov a na pochvalách a odmenách aj za malé úspechy a snahu. 

Nestačí, že máme pocit, že dieťa máme radi. Tento pocit sa musí nevyhnutne 

prejavovať v činoch. Spolupráca rodičov a pedagógov v tomto úsilí je 

nevyhnutná. Ďalšou neľahkou úlohou u detí s problémami správania je zľaviť 

z nárokov na výkony a správanie v materskej škole a aj v rodine. Chápať to 

však v zmysle, že sa týmto deťom má vyhovieť vo všetkom je nesprávne. 

Deti, tak ako všetky ostatné, sa majú viesť k zodpovednosti za svoje správanie. 

Môžeme však od nich očakávať len to, čo je v rámci ich možností a schopností. 

Tresty u tejto skupiny detí zvyčajne nie sú účinné. Tu musíme rozhodnúť 

o jednotlivých výchovných opatreniach podľa individuálnej potreby každého 

dieťaťa. 
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Prejavy skrytého agresívneho správania sa 

v skupinách detí predškolského veku 

Specific Manifestations of Hidden Aggressive Behavior 

in Groups of Preschool Children 

Barbora Kováčová 

Abstract 

The paper describes specific manifestations, which represent the form 

of hidden aggressive behavior most typical of pre-school age. Hidden 

aggressive behavior disrupts relationships and is based on the gradual 

exclusion of an individual from a group of peers. The specific examples 

from the research describe specific manifestations that have been confirmed 

in preschool children. 

Keywords: Pre-school age. Hidden aggressive behaviour. Specific 

manifestations. 

Sociálna reputácia obete 

Základom latentného agresívneho konania je poškodenie sociálnej 

reputácie obete a s ním súvisiaci status jednotlivca ako obete. Toto konanie 
je realizované akoukoľvek verbálnou i neverbálnou formou so zámerom 
ublížiť a prezentovaná je skryto a sprostredkovane. V súvislosti s poškodzovaním 
sociálnej reputácie bol autormi Buelga et al.1 navrhnutý teoretický model 
(bližšie Kováčová2). Poznatky Buelga et al. sú dôležité pre včasné odkrytie 
fungovania skrytej agresie. Existujú dve premenné, označované ako reálna 
a ideálna situácia, ktoré majú priamy i nepriamy vplyv na vznik skrytého 
šikanovania v školskom prostredí. V prípade priameho vplyvu na reputáciu 
konkrétnej osoby, v súvislosti so skrytou agresiou výsledky naznačujú, že je 
nutné zvýšiť úroveň spoločenského uznania a akceptácie vo vzájomných 
interakciách3. Autori (ibidem) potvrdili, že skupinou vnímaná reputácia 
konkrétnej osoby je v negatívnej korelácii s pocitom osamelosti, zatiaľ čo 

                                                 
1 BUELGA, S., MUSITU, G., & MURGUI, S. 2009. Relaciones entre la reputación social y la 

agresión relacional en la adolescencia. International Journal of Clinical and Health Psychology,  

9 (1), p. 130. 
2 KOVÁČOVÁ, B. 2019. Agresia ohrozujúca sociálne vzťahy v predškolskom veku. Ružomberok: 

Verbum, 2019. ISBN 978-80-561-0714-0. 
3 KOVÁČOVÁ, B. (ibidem). 
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želanie dosiahnuť čo najvyššie spoločenské uznanie zvyšuje pocit osamelosti4. 
Zettergren5 potvrdil, že skutočne vnímaná popularita osoby v skupine, s ňou 
súvisiaca reputácia, manažovanie skupiny a i. ochraňuje v ďalšej životnej 
ceste v období adolescencie, či dospelosti pred samotou. Ak nie je reputácia 
jednotlivca a jej vnímanie spoločensky prijaté (a taktiež uznávané), zvyšujú sa 
pocity osamelosti a nespokojnosti s kvalitou života. Z toho vyplýva, že ak sa 
potvrdí existencia negatívneho vzťahu medzi spokojnosťou s kvalitou života 
a skrytou agresiou, tak vyššia miera spokojnosti s kvalitou života sa stáva 
ochranným faktorom pred skrytým násilím a vyššia miera nespokojnosti je 
považovaná za rizikový faktor skrytého šikanovania. Dané zistenia Buelga et 
al.6 považovali za úspešné, ale upozorňovali, že primárne ide o prieskumné 
tvrdenia, s ktorými je nutné pracovať opatrne a s rezervou.  

Prejavy latentne agresívneho správania v procese sociálneho vylúčenia 

Sociálne vylúčenie je jednou z foriem latentnej agresie, ktorá narúša 
vzťahy a je založená na postupnom vylúčení jednotlivca zo skupiny rovesníkov 
Björkqvist, Österman & Kaukiain popisujú niekoľko prejavov, ktoré je možné 
priradiť k latentne agresívnemu konaniu.7 Každý z prejavov je typický sociálnym 
vylúčením, ktoré je realizované prostredníctvom sociálnej manipulácie.  

 
Schéma 1: Prejavy v latentne agresívnom konaní v skupinách detí 
predškolského veku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

                                                 
4 BUELGA, S., MUSITU, G., & MURGUI, S. 2009. Relaciones entre la reputación social y la 

agresión relacional en la adolescencia. In: International Journal of Clinical and Health Psychology, 

9 (1), p. 127. 
5 ZETTERGREN, P. 2005. Childhood peer status as predictor of mid adolescence peer situation 

and social adjustment. In: Psychology in the Schools, 42, p. 745 – 757.  
6 BUELGA, S., MUSITU, G., & MURGUI, S. (ibidem). 
7 BJŐRKQVIST, K., LAGERSPETZ, KAUKIANEN, A. 1992. Do girls manipulate and boys fight? 

Developmental trends in regard to direct and indirect aggression. In: Aggressive Behavior, 18, 

p. 117 – 127. 
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Prvým najčastejším prejavom v rámci sociálnej manipulácie je 

rozširovanie nepravdivých fám, informácií so zámerom úmyselne poškodiť 

reputáciu konkrétnej osoby.  

Fáma je v tomto prípade rozširovaná ústnou formou a zväčša býva 

neoverená, nepravdivá (pomerne ťažko sa vysvetľuje, lebo čím ma viacej 

sprostredkovateľov, tým je obsahovo bohatšia a často je absurdnou). Vzhľadom 

k veku nevzniká potreba, či už zo strany účastníkov alebo agresora overovať 

jej pravdivosť. Obvykle je informácia rozširovaná formou stručnej informácie 

hanlivého, či poškodzujúceho charakteru tak, akoby sa reálne stala.  

V predškolskom veku sú to vymyslené informácie, často s naivným 

a fantazijným obsahom, napr. „On je do nej a ona nie, lebo má zombies sople“, 

„tie zuby má také, lebo jej otec je mutant s králikom, ...“. Opakovaním 

informácie, vtipkovaním na adresu člena skupiny je skupina postupne 

presvedčená, že „On tie sople skutočne má!“ alebo „Ona má skutočne otca 

mutanta“. Dokonca fáma môže nadobudnúť také rozmery, že deti pri 

upozornení učiteľky, že prišiel Kajkin ocko sa všetky otočia a obzerajú si toho 

„ocka – mutanta.“8 Deti sa z dôvodu tejto informácie druhému dieťaťu 

vysmievajú, vyčleňujú ho z hier, odmietajú sa s ním rozprávať, postupne to 

niekedy zájde tak ďaleko, že dieťa je skupinou alebo dobrovoľne izolované 

(je nepriamo donútené skupinou sa izolovať). Je pravdepodobné, že ak dieťa 

bude zastávať dlhodobý (časovo a emocionálne náročný) status obete, vzniká 

riziko celoživotnej stigmatizácie.  

Stigmatizačný proces je typickým sociálnym vylúčením (exklúziou). 

Pre pozíciu obete to znamená postupné oslabovanie vzájomných sociálnych 

väzieb. V procese latentného šikanovania obete (aj ostatní účastníci) nemajú 

počas sociálneho vylúčenia uspokojované potreby týkajúce sa sociálnych 

kontaktov a sociálnej akceptácie (Tabuľka 1). 

 

                                                 
8 KOVÁČOVÁ, B. 2019. Agresia ohrozujúca sociálne vzťahy v predškolskom veku. Ružomberok: 

Verbum. 
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Tabuľka 1: Sociálne vylúčenie9 v súvislosti s konaním účastníkov v latentne 

agresívnom správaní sa 

Sociálne vylúčenie  

A
g

re
so

r 

Agresor – predškolák používaním sociálnej manipulácie spôsobujúcou sociálne 

vylúčenie sleduje svoj cieľ, a to: zvýšenie vlastnej popularity na úkor zníženia 

atraktivity rovesníka v skupine (potenciálnej obete). Agresora môže viesť k jeho 

skrytému agresívnemu konaniu nie túžba po moci, ale môže to byť obava, strach, 

či frustrácia pred samotným zlyhaním 

O
b

eť
 Obeť – predškolák sa stáva sociálne vylúčenou na podnet skupiny (Choď sa hrať 

sám! Ty sem nepatríš!) alebo na základe vlastného rozhodnutia (Nemajú ma radi, 

nebudem tam! Sú na mňa zlí, neviem prečo!) 

S
p

ro
st

re
d

k
o

-

v
a

te
li

a
/ú

ča
st

n
íc

i 

Účastníci – predškoláci si zvyčajne neuvedomujú dôsledky svojho konania. 

Dôvodov je mnoho, napríklad zapáčiť sa agresorovi, ukázať svoju silu, mať 

navrch, alebo jednoducho nebyť v pozícii toho druhého, proti ktorému je to všetko 

nasmerované. 

Zdroj: Bergham10, Kováčová11  

 

Jednoznačne je žiaduce, aby bolo správanie agresora vždy individuálne 

posudzované aj z aspektu prostredia, z ktorého pochádza (stáva sa, že dieťa 

kopíruje. Latentné agresívne konanie v súvislosti so správaním predškoláka 

z prostredia rodiny, vzájomnú komunikáciu a pod.12).  

Agresor – autor hanlivej a nepravdivej informácie o dieťati sa 

úspechom, tzn. vylúčením dieťaťa z konkrétnych aktivít, presviedča o správnosti 

svojho konania a ďalej kalkuluje. Môže byť tak povzbudený úspechom, že 

jeho konanie je viac konšpiračné, s vedomým špekulovaním, či zavádzaním. 

Stigmatizovaná obeť sa nechcene dostáva do priestoru sociálnej izolácie, 

                                                 
9 Sociálne vylúčenie je podľa Bergham (1995) ponímané ako dôsledok zlyhania spoločnosti – 

nie zlyhania jednotlivca (por. Social Exclusion in Europe: Policy Context and Analytical 

Framework. In: Room, G. (Ed): Beyond the Threshold: The Measurement and Analysis of 

Social Exclusion. Bristol, The Policy Press University Bristol, p. 10 – 28.) 
10 BERGHMAN, J., 1995: Social Exclusion in Europe: PolicyContext and Analytical Framework. 

In: Room, G. (Ed): Beyond the Threshold: The Measurement and Analysis of Social Exclusion. 

Bristol, The PolicyPress University Bristol, p. 10 – 28. 
11 KOVÁČOVÁ, B. 2016 (a). Formy skrytého agresívneho konania v rovesníckych skupinách 

detí predškolského veku. In: Problémové dieťa v pred-primárnom vzdelávaní. Bratislava: Dr. 

Josef Raabe Slovensko. s. 1 – 24. 
12 TIŠŤANOVÁ, K. 2008. Kooperácia rodiny a materskej školy pri výchove a vzdelávaní 

dieťaťa predškolského veku. In: Výchova a vzdelávanie od útleho veku, šanca pre všetky deti. 

9.-12.4.2008 v Bratislave. s. 229 – 235.  
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situácia sa môže skončiť napr. preradením dieťaťa do inej inštitúcie, tým aj do 

iného kolektívu, v ktorom sa proces môže i nemusí opakovať. Čím viac 

inštitucionálnych pobytov dieťa v pozícii obete „absolvuje“, tým viac je 

nedôverčivé voči svojmu okoliu, je stigmatizované bez ohľadu na vek 

a prostredie.  

Základným posolstvom pri rozširovaní nepravdivých informácií je 

zdiskreditovať, ponížiť, potupiť, izolovať dieťa sprostredkovane a s plnou 

účasťou členov skupiny, ktorá vznikla z podnetu agresora a vo svojom 

správaní využíva latentne agresívne konanie.  

 

Podpichovanie zvyčajne prebieha verbálnou formou s opakovaným 

úmyslom ponížiť, sociálne izolovať a segregovať obeť. V začiatkoch sú to 

„vtipné poznámky“, „voľnejší prístup pri riešení situácií“, alebo „preroz-

právanie situácie, ktorá sa reálne stala, s tým že agresor-rozprávač zamení 

mená postáv, prípadne im prisúdi zvieraciu podobu a pod.  

Základným úmyslom agresora je snaha vytvoriť priateľskú a ústretovú 

atmosféru pred obeťou. Agresor počas svojho podpichovania neoznačuje obeť 

(konkrétne o nej nehovorí), ale indície napovedajú kto sa tou obeťou stáva 

(v predškolskom veku sú to zvyčajne predmety, oblečenie, alebo konkrétne 

situácie označujúce obeť, Príklad 1).  

 

Príklad 1: Podpichovanie formou vtipu 

Podpichovanie (podnet) Konkretizácia situácie 

Matej, chcel si niečo. Áno, Miška 

(oslovenie pani učiteľky), viem 

vtip, srandu. Môžem? 

Matej začína hovoriť a pri tom výrazne gestikuluje (1). 

Chodím na futbal. Sranda. Beháme tam ako kačky (3) 

(názorne ukazuje beh s imitáciou kačacej chôdze). Sranda, 

hej. To býva sranda, že Feri? Hej. (2) 

Ako to beháte? pýta sa Vilko. Ako kačky, hej odpovedá 

Matej. Sranda. (2). Veď vieš, sranda. 

Matej: Miška, včera som videl 

takého uja. To bol kápo tuti muti 

tuti. Môžem? 

Tak ten ujko-pajko bol celý taký krivý a páchol ako sud 

s rumom. Hej. (2) Tak divno chodil (3). Takto kuknite ... 

(učiteľka chce Mateja prerušiť, ale Matej už napodobňuje 

chôdzu „opitého“ pána (3). 

Deti, čo ste robili cez víkend? 

pýta sa pani učiteľka sediacich 

detí. Ja, môžem ja? prihlási sa 

Matej (pani učiteľka mu prikývla, 

ale rozprávať ho nechala ako 

posledného). 

Pozeral som s apom (oslovenie starého otca) olympiádu 

a tam všetci behali a potili sa (4). Hej. (2) A s takými tyčami 

chodili a lietali, ako povedal apo až do neba. A jeden tam 

už nevládal a prekopŕcol sa už na začiatku. (3) A potom 

tam hopkal a skákal, a točil sa ako opitá kačka (3). 

Zdroj: Kováčová13  

                                                 
13 KOVÁČOVÁ, B. 2018. Skryto agresívne konanie v rovesníckych skupinách detí predškolského 

veku v slovenských materských školách (výskumná sonda, nepublikovaný materiál). 
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Legenda k Príkladu 1 

Nepriame/priame indície vyplývajúce z konania agresora 

(1) Gestikulácia 

Viliam je dieťa maďarskej národnosti a navštevuje materskú školu 

s vyučovacím jazykom slovenským. Počas komunikácie s deťmi si 

pomerne často pomáha výraznou gestikuláciou. 

(2) Rečový prejav 

Viliam pomerne často používa niekoľko slov, ktorými kompenzuje 

nízku slovnú zásobu (tak, lebo-preto, hej?), aj z toho dôvodu, že 

slovenský jazyk používa len v materskej škole. 

(3) Motorický prejav 
Viliam má problémy s celkovou koordináciou, konkrétne so súhrou 

akýchkoľvek pohybov pri činnostiach. Má kolísavú chôdzu. 

(4) Športová činnosť 
Viliam, napriek svojej oslabenej koordinácii, sa rád zapájal do 

športových hier (a nevadí mu prehra). Rád behá a skáče. 

Zdroj: Kováčová14  

 

Popisovaná situácia (Príklad 1) bola zaznamenané v priebehu dvoch 

týždňov. Zvyčajne prebiehali počas raného kruhu a Matej (používajúci pod-

pichovanie ako súčasť sociálnej manipulácie skupiny voči Viliamovi) sa 

prezentoval ako ten, čo pozná veľa vtipov. Jeho zámerom bolo vyčleniť 

Viliama zo spoločných, najmä pohybových hier. Podnetom k vyčleneniu bolo 

Viliamove pohybové oslabenie a opakované prehry tej skupiny, v ktorej bol 

Viliam. Išlo o ťažkosti vo vývine motoriky, konkrétne v celkovej koordinácii 

pohybov. U Viliama boli pozorovateľné od raného veku, po pravidelnom 

cvičení sa zmiernili, ale neustúpili (z výpovede rodičov). Po komplexnom 

vyšetrení, opakovaných rehabilitáciách a kúpeľnej liečbe mu bola diagnosti-

kovaná vývinová porucha koordinácie, vývinová dyspraxia.15  

Skrytým zámerom agresora je neoznačiť konkrétnu osobu, ktorej sa 

podpichovanie dotýka. Nakoľko obeť je sociálne izolovaná, tzn. nie je 

informovaná o útokoch, či „vlastných nedostatkoch“, nemá dostatok času na 

prípravu obranných stratégií v konkrétnych situáciách.  

 

Z rozhovoru s Viliamom: 

„Oni sa tvárili, že hovorí vtipy a všetci sa smiali. A to sa smiali na 

mne, lebo som krivý.“ Systémovo ide o ponižovanie bez priameho útoku na 

konkrétne vytipovaného žiaka, ktoré je pre „vyvolených“ čitateľné a zrozu-

miteľné (často agresor po situácii vysvetlí svojmu „super kamarátovi“ čo bolo 

predmetom srandy).  

                                                 
14 KOVÁČOVÁ, B. (ibidem).  
15 KOVÁČOVÁ, B. 2016 (a). Formy skrytého agresívneho konania v rovesníckych skupinách 

detí predškolského veku. In: Problémové dieťa v pred-primárnom vzdelávaní. Bratislava: Dr. 

Josef Raabe Slovensko. s. 1 – 24. 
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Opakovaný úspech agresora aj okolie povzbudí. Agresor nevyhnutne 

potrebuje ku realizovaniu svojho skrytého konania pomocníkov. Svoj útok 

môže verbalizovať (využíva priamu i nepriamu formu agresie) alebo pokračuje 

v svojej nepriamej agresii. V mladšom školskom veku sú stratégie viac skryté 

a viac zraňujúce pre obeť. 

 

Treťou skupinou prejavov v zmysle sociálnej manipulácie je agresorovo 

nabádanie člena skupiny k uskutočneniu skutkov (činov), ktoré poškodzujú 

vopred vybranú osobu. Ide o skrytý zámer agresora prostredníctvom iného 

člena skupiny zneistiť obeť. Zvyčajne sú tieto prejavy pozorovateľné aj mimo 

skupiny, triedy.  

Pre túto skupinu prejavov je typické (uvádzame len tie, ktoré sú platné 

pre predškolský vek): 

 Sprostredkovane poškodiť obeť, s využitím nového člena (akýsi 

„zápis“, „malý medzi veľkými“). Môže to byť situácia, v ktorej 

skupina detí podmieňuje prijatie medzi seba (hrať sa s nami, byť 

súčasťou futbalového tímu) vykonaním konkrétnej úlohy – a to 

pravidelne bez dôvodu sa agresívne správať voči konkrétnej osobe 

(potenciálnej obeti). Kopni ho a si náš. A musíš ho kopnúť každý 

deň, keď príde do škôlky, usmrkanec jeden. A potom ťa zoberieme 

k nám, budeš náš kamarát. 

 Kreslenie ako odkaz pre obeť, ktorá sa v ňom má nájsť. Deti 

v predškolskom veku keď nakreslia kresbu tak ju pomerne často 

komentujú. V rámci sprostredkovaného poškodzovania je scenár 

nasledovný: Agresor vysvetľuje kamarátovi, čo nakreslil a len náhodou 

sa v blízkosti pohybuje aj obeť. Ak sa obeť zaujíma o kresbu („chytila 

sa rybka na udičku“), agresor ju už nekomentuje. Priestor necháva pre 

sprostredkovateľa.16 

 

Vašutová poukazuje na to, že prevalencia menej invazívnych spôsobov 

šikanovania, ako oslovovanie smiešnymi menami, srandovanie, ohováranie za 

chrbtom, ignorovanie snahy naviazať komunikáciu a vylučovanie zo skupiny 

pravdepodobne prevyšuje výskyt násilnejších podôb, ako branie vecí, ničenie 

vecí, búchanie a kopanie.17  

 

                                                 
16 KOVÁČOVÁ, B. 2019. Agresia ohrozujúca sociálne vzťahy v predškolskom veku. Ružomberok: 

Verbum, 2019. 
17 VAŠUTOVÁ, M. 2007. Šikana a děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. 

In: JABLONSKÝ, T., TIŠŤANOVÁ, K. (ed.). 2007. Problematika sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie. Ružomberok: PdF KU. s. 20 – 32. 
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Štvrtou skupinou prejavov, ktoré sa vyznačujú racionálnymi argu-

mentáciami sú komentáre, posunky k veciam, ktoré patria obeti. Samotná 

vec/predmet je takou bežnou, že ak by sa napríklad otvorili skrinky v šatni, 

tak by účastníci skrytého konania zistili, že tú vec alebo ten predmet vlastnia 

aj oni. Zvyčajne ide o časti oblečenia, alebo hračku. 

 

Príklad 2: Šnúrky v topánkach 

Konkrétny príklad týkajúci sa znevažovania vecí/predmetov v latentne agresívnom konaní 

Aha, Dodo nosí šnúrky v topánkach. A aké sú strapaté! Určite ich má od deda, čo mu zomrel. 

To ja viem, lebo v hroboch sú také šnúrky. 

Zdroj: Kováčová18  

 

Obyčajná vec ako šnúrky v topánkach je podnetom k skryto 

agresívnemu konaniu. Situácia sa pomerne často opakovala, sprostredkovane 

v skupine. Komentovanie skončilo, keď Dodovi rodičia kúpili topánky na 

suchý zips. Sme presvedčení, že nákup iného typu topánok bola náhoda, 

pretože tento prejav latencie bol identifikovaný u iného dieťaťa.19 

 

Príklad 3: Sveter zvláštnej farby 

Konkrétny príklad týkajúci sa znevažovania vecí/predmetov v latentne agresívnom konaní 

Ten sveter je taký zvláštny, Fúha, on má farbu kakačky.  

To je Tibkov?  

Tibko, ty ho umývaš vo vécku? 

Zdroj: Kováčová20  

 

Znevažovanie osobných vecí je častým prejavom v latentnom konaní 

detí predškolského veku. Motívov k tomuto typu konania je mnoho, najčastejšie 

je túžba vlastniť daný predmet/vec. 

 

                                                 
18 KOVÁČOVÁ, B. 2018. Skryto agresívne konanie v rovesníckych skupinách detí predškolského 

veku v slovenských materských školách (výskumná sonda, nepublikovaný materiál). 
19 KOVÁČOVÁ, B. 2019. Agresia ohrozujúca sociálne vzťahy v predškolskom veku. Ružomberok: 

Verbum, 2019.  
20 KOVÁČOVÁ, B. 2018. Skryto agresívne konanie v rovesníckych skupinách detí predškolského 

veku v slovenských materských školách (výskumná sonda, nepublikovaný materiál). 
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Príklad 4: Miňo má ružového zajaca 

Konkrétny príklad týkajúci sa znevažovania vecí/predmetov v latentne agresívnom konaní 

Aha, zajo!! Chlapci si obzerajú hračku. Milan ho popisuje, ale zároveň ich nabáda, aby sa 

zapojili aj ostatní.  

Ha-ha! On je ružový? Koho je? Marekov? Ha-ha, on je baba.  

Kde ho dáme? Ty (ukáže Milan na ticho stojaceho Kamila) daj ho niekam! 

Počkaj, sem ho daj, nech všetci vidia, že „Miňo má ružového zajaca“ (komentuje Milan a 

usmerňuje Kamila pri uložení zajaca na policu). 

Ale ticho, pššt (Kamil sa obráti na ostatných chlapcov a svoje verbálne upozornenie aj 

zdôrazňuje gestom ruky s prekrížením dvoch prstov). 

Zdroj: Kováčová21  
 

Umiestňovanie predmetov na verejnom mieste s komentovaním je 
zamerané nielen na skupinu „kamarátov“, ale pre agresora vzniká nová situácia – 
počet divákov sa zvyšuje (patria k nim aj náhodné, či len tak postávajúce 
osoby). Agresor komentuje „zverejnenú“ vec/predmet ako tajomstvo, o ktorom 
nikto nevie, alebo nemá vedieť. 
 

Čermák konštatuje, že agresia zahŕňa veľkú škálu prejavov, čo je 
dôvodom prečo ponúka toľko významov22. Aj z toho dôvodu tvrdíme, že 
prejavy majú rôzne podoby, pre predškolský vek sú typické uvádzané štyri 
skupiny, na základe ktorých je možné a veľmi pravdepodobné identifikovať 
latentnú agresiu. Je dôležité upozorniť, že každá z uvádzaných situácií sa 
reálne opakovala viackrát, nešlo o „jednorazovú, či náhodnú záležitosť“. 
Taktiež aj identifikácia bola zvyčajne na základe podnetu zo strany rodičov, 
alebo dieťaťa zo skupiny. Je nevyhnutné viesť deti (všetky, ktoré sú súčasťou 
latentne agresívneho správania k tomu, aby boli spôsobilé decentralizovať. 23  

Záver 

Mnohé z prejavov latentnej agresie sú často v tejto skupine detí 
(predškolského veku) údernejšie ako fyzická agresia. Ak jedného dňa dievča 
navštevujúce materskú školu zistí, že na pieskovisku sa s ňou nikto nehrá (ani 
jej najlepšia kamarátka Simonka), je užialená. Nevie si to vysvetliť. Trudy 
Ludwig24, autorka viacerých kníh, ktoré napísala v rámci zabraňovania šika-

                                                 
21 KOVÁČOVÁ, B. 2018. Skryto agresívne konanie v rovesníckych skupinách detí predškolského 

veku v slovenských materských školách (výskumná sonda, nepublikovaný materiál).  
22 ČERMÁK, I. 1998. Lidská agrese a její souvislosti. Žďár nad Sázavou: Fakta.  
23 ŽOLNOVÁ, J. 2014. Dieťa s problémovým správaním v materskej škole. Prešov: Prešovská 

univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. 
24 Je aktívnou členkou Medzinárodnej asociácie prevencie šikanovania (International Bullying 

Prevention Association). Spolupracuje s viacerými organizáciami zameranými na zverejňovanie 

problematiky šikanovania zároveň aj vytvárania možností ako bojovať proti tomuto sociálno- 

-patologickému javu.  
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novaniu tvrdí, že malé deti nerozumejú tomu, že ovplyvňovať, zasahovať do 
priateľstiev, prikazovať, s kým sa hrať môže a s kým nie, je už agresiou voči 
všetkým v skupine. V publikácii (My Secret Bully, 2005), ktorú autorka určila 
pre čitateľov od 5 rokov, poukazuje na silu priateľstva, konkrétne vysvetľuje 
na faktoch, čo je charakteristické pre priateľstvo/priateľstvá. Poukazuje, že 
priateľ nemôže byť neľútostným a krutým voči svojmu priateľovi. Ide o jednu 
z mála kníh, ktorá sa venuje skrytej agresii, ale zároveň je jedinečnou v tom, 
že nesie v sebe posolstvo. Žiadne dieťa si nezaslúži byť terčom (obeťou) 
takéto typu správania. Theresa Markowitz, klinická psychologička, na margo 
svojej publikácie tvrdí, že ide o nástroj, ktorý (na)pomôže všetkým, ktorí majú 
záujem riešiť rast emočného šikanovania s poškodzovaním sociálnych vzťahov.25 
Za primárnu prevenciu v procese identifikácie skrytého agresívneho konania 
považujeme pregraduálne i postgraduálne vzdelávanie26 nielen pedagógov, ale 
aj odborníkov z oblasti pomáhajúcich profesií. Podporujúcou v súvislosti so 
vzdelávaním je supervízia, ktorá je Vaskom považovaná „za metódu kontinuál-
neho rozvoja profesionálnych spôsobilostí odborníka, ktoré dosahuje za pomoci 
kvalifikovaného supervízora prostredníctvom reflexie, podpory, supervíznych 
metód a techník“. 27 
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Emočné prejavy ako súčasť expresívneho vyjadrovania 

v procese výtvarnej tvorby detí v predškolskom veku 

Emotional Expressions as a Part of Expression 

in the Process of Art Creation of Children 

at Preschool Age 

Lucia Minichová 

Abstract 

In the following text we focus on the expression of a preschool child in 

the context of art creation. We emphasize emotional experience in relation 

to the creative process. The experience and the resulting way of expression 

are intertwined with the amount of emotions of the child in varying 

intensity, which is reflected in the artistic expression, creativity. The 

expressive conception of many art techniques allows the child a variety 

of ways of expressing and releasing the accumulated emotional burden. 

Keywords: Emotions. Expressivity. Artistic expression. Creativity. Child. 

Preschool age. 

Úvod 

Expresívne vyjadrovanie, ktoré v najširšom význame chápeme ako 

citovo zafarbený prejav, ktorý sa odráža v špecifickom výraze, považujeme za 

prirodzenú súčasť výtvarného pôsobenia detí v predškolskom veku. Prostred-

níctvom emócii, ktoré dieťa prežíva, sa výtvarné vyjadrovanie v tomto veku 

mení na originálne, tvorivé a zachováva si individualitu každého jedného 

dieťaťa. Szobiová poukazuje na zdroje tvorivosti v oblasti emócii a motivácie 

v školských podmienkach, ale aj voľnočasových aktivitách.1 Podľa Valachovej 

je možné výtvarnú expresiu vnímať ako vhodnú formu na poznávanie, diagnosti-

kovanie a konštruovanie poznania prostredníctvom výtvar-ného vyjadrenia.2 

Ak dieťa dokáže porozumieť svojim pocitom, dokáže sa učiť svoje 

emócie ovládať, pochopiť vlastné reakcie a prežívanie. Rovnako môže 

porozumieť emóciám svojich rovesníkov, alebo blízkych ľudí, ktorí ho 

obklopujú. Expresívne vyjadrovanie prostredníctvom výtvarných aktivít 

                                                 
1 SZOBIOVÁ, E. 2016. Tvorivosť – poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk. 
2 VALACHOVÁ, D. 2017. Výtvarná expresia ako zdroj poznania dieťaťa. In Expresívne terapie 

vo vedách o človeku 2017. Kooperácia rodín a inštitúcií v starostlivosti o klienta. Ružomberok: 

VERBUM, vydavateľstvo KU. s. 14-30.  
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prináša radosť, nadšenie, alebo má upokojujúci, či relaxačný účinok. Môže 

pôsobiť preventívne, odbúravať strach zo sociálneho kontaktu, alebo prejavu 

pred ostatnými. Niektoré spôsoby nemusia byť úplne najvhodnejšie vzhľadom 

na kolektív, nájdu skôr uplatnenie pri individuálnej práci s dieťaťom, najmä 

za účelom tvorivosti. Podľa Beana3 je vhodné, aby malo dieťa pre tvorivosť 

vytvorené podmienky, s ktorými sa spája samota, aby bolo dieťa osamote 

a pracovalo tak samo so sebou. Tvorivosti skupina zväčša neprospieva, ak sa 

však spoja správni ľudia, môžu sa aj u jednotlivca prejaviť a uplatňovať 

tvorivé schopnosti.  

Aby malo dieťa možnosť expresívne pristupovať, vyžaduje si to danú 

situáciu prežívať, teda vzbudiť v dieťati záujem, zážitok. Ten aktivizuje emócie 

ktoré sa premietajú do tvory. Zároveň dieťa výsledok svojej tvorby reflektuje, 

čo mu umožňuje emócie vnímať a ďalej s nimi pracovať. Rovnako platí, že 

vyrovnanosť dieťaťa, emočná stabilita, či kontrola emócii sa odzrkadľujú 

v tvorivom prejave. 

Vymedzenie najdôležitejších pojmov v kontexte témy  

V psychologickej terminológii sa pojmy emočný a emocionálny 

významovo považujú za synonymá. Slovník súčasného slovenského jazyka 

(2015)4 definuje pojem emočný ako súvisiaci s emóciami. Čačka definuje 

emócie ako ,,bezprostřední, mimovolné subjektivní duševní reakce s reaktivně-

-orientační (libost – nelibost, averze – apetence, vzrušení – uklidnění) a moti-

vačně-regulační (steničnost – asteničnost, napětí – uvolněnost) funkcí.“5 

Za základnú charakteristiku emócii pokladá Nakonečný ich komplex-

nosť. Z pohľadu psychológie vymedzuje emócie ako: ,,fenomenálně specifické 

a komplexní psychické jevy hodnocení situace či stimulace; mají komponentu 

zážitkovou (citovou), která je klíčová, protože se konstituuje v jednotě 

s poznáváním významu situace, a dále komponentu behaviorální (inkluzive 

výrazovou) a somatickou (zejména viscerální); jako takové jsou reakcí na 

životně významné situace, která vedle identifikace jejich významu zahrnuje 

také aktivaci individua k účelné adaptaci daným situacím.“6 

                                                 
3 BEAN, R. 1995. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha: Portál. 
4 Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N. 2006, 2011, 2015. In Jazykový 

ústav Ľ. Štúra SAV. [online]. 2015. [cit: 2020-03-22]. Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk 
5 ČAČKA, O. et al. 1999. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání a příklady aplikace. 

Brno. s. 192. 
6 NAKONEČNÝ, M. 2000. Lidské emoce. Vydání 1. Praha: Academia. s. 16. 
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Emócie z pohľadu psychológie je náročné definovať, v čom sa zhodujú 

mnohí odborníci. Viacerí tvrdia, že emócie sa skladajú z troch zložiek:7 

 fyziologického nabudenia, 

 expresívneho správania,  

 kognitívneho hodnotenia. 

V našom záujme je expresívny prejav dieťaťa v podobe vonkajších 
prejavov, ktoré možno pozorovať bežne pri kontakte s dieťaťom. Budeme sa 
zaoberať expresívnym správaním dieťaťa v kontexte edukácie výtvarnej výchovy 
v predškolskom veku, v prostredí materskej školy a v domácom prostredí, kde 
sa výtvarne aktivity realizujú pomerne často. Na základe realizovaného výskumu 
môžeme povedať, že domáce prostredie, predovšetkým rodina vo väčšej miere 
prihliada na vlastný záujem dieťaťa o túto činnosť. V školskom zariadení, ak 
vyžaduje kreslenie, ide najčastejšie o spoločnú – kolektívnu činnosť viacerých 
detí. Na druhej strane nemusí rodič, v prípade prejaveného záujmu dieťaťa 
kresliť, disponovať dostatočným rozhľadom vo výtvarnej oblasti a môžu mu 
chýbať niektoré súčasné odborné informácie, alebo ich môže nesprávne 
aplikovať. 

Expresia sa vzťahuje k emóciám, je spontánna a má svoju usporia-
danosť, ktorá vypovedá o vnútornom svete človeka. Aj takto sa o expresii 
vyjadruje Slavík8 a stručne definuje expresiu ako: ,,specifickou, citově zabarvenou 
a více, nebo méně záměrně strukturovanou reprezentaci vnitřního světa 
člověka.“ Slavík pojednáva o expresii v súvislosti s umením. Expresívne 
kvality umožňujú umelcom interpretovať ich skúsenosti a tiež určujú formy 
vytváraných obrazov (Arnheim 1974).9 Čačka považuje za najpriamejšiu cestu 
do sveta detských zážitkov ich živú schopnosť ,,projektívní exprese“, v tomto 
prípade prostredníctvom kresby.10 

Expresívne vyjadrovanie umožňuje dieťaťu v predškolskom veku taký 
spôsob vyjadrovania, ktorý je mu najbližší. Premieta sa takmer do všetkých 
jeho činností, vrátene tej výtvarnej. Niektorí autori (Hlavsa, Jurčová, 1978, 
Valachová, 2010) hovoria v tomto veku o ,,expresívnej tvorivosti“. Ide v nej 
o spontánny prejav, ktorý sa podieľa na vzniku mnohých výtvorov. Takáto 
tvorivosť je typická najmä pre deti predškolského veku. 

Zjednotenie názorov na tvorivosť možno nájsť v novosti, ktorá je tu 
dominantná, pričom sa chápe rôzne. Ďalšie kritéria, spolu s definíciou tvorivosti, 
ktoré uvádza Szobiová11 sú hodnotnosť, alebo užitočnosť a prijateľnosť. 

                                                 
7 KASSIN, P. 2007. Psychologie. Brno: Computer Press, a.s.  

KENNEDY-MOORE, E., WATSON, J. 2001. How and When Does Emotional Expression Hepl? 

In Review of General Psychology, Vol. 5, No. 3, p. 187-212. 
8 SLAVÍK, J. 1997. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. 1. vydání. Praha: Karolinum 

UK. s. 104. 
9 In: SLAVÍK, I. (ibidem). 
10 ČAČKA, O. 1997. Psychologie dítěte. 3. vydání. Tišnov: SERSUM. s. 96. 
11 SZOBIOVÁ, E. 2004. Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Chápanie, zisťovanie a rozvíjanie 

tvorivosti. 2. vydanie. Bratislava: STIMUL. s. 21. 
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,,Tvorivosť je taký prejav istého systému osobnostných charakteristík, 
schopnosti a motivačných tendencií človeka v sociálnom kontexte, ktorý je 
nový, nezvyčajný, akceptabilný a objavný pre subjekt, referenčnú skupinu 
alebo spoločnosť.“ Podľa Chalupu „(...) jde o poznání a přetváření neznámé 
reality pomocí produktivního myšlení a produktivní činnosti. Tvořivé myšlení 
stojí proti reproduktivnímu chápání faktů, dedukci, řešení úkolů podle pravidel 
nebo návyku.“12 

Jurčová13 sa prikláňa k názoru mnohých uznávaných výskumníkov 
ktorí nepovažujú za vhodné pokúšať sa vytvoriť fixnú a všeobecne akceptovanú 
definíciu tvorivosti, pretože by bola ,,nevyhnutne vždy nekompletná s ohľadom 
na jej senzitívnu podobu.“ 

Adams14 vychádza z presvedčenia, že každý človek je od prirodzenosti 
tvorivý, ale predovšetkým prostredníctvom učenia sa u človeka vytvárajú rôzne 
prekážky, teda bariéry tvorivosti. Názor Amabileovej (1983)15 patrí k mladším 
a progresívnejším názorom. Podľa nej je tvorivosť prejavom správania. 
Nepovažuje tvorivosť za osobnostnú črtu alebo schopnosť, ale ako prejav 
správania, ktoré vyplýva zo vzájomného pôsobenia osobnostných charakteristík, 
kognitívnych schopností a sociálneho prostredia.  

Tvorivosťou je výsledok celej osobnosti, všetkých jej dielčích 
vlastností, či schopností. To, čo odlišuje vysoko tvorivú osobu od mierne 
tvorivej je spôsobené spolupôsobením množstva faktorov, ako len vysokou 
mierou jedného faktora či určitým charakteristickým rysom osobnosti.16 

Emočná výpoveď dieťaťa 

Dieťa ma potrebu emócie spracovať. Nemusí ísť len o pozitívny zážitok, 

aby si ho dieťa pripomínalo a snažilo sa ho nejakým spôsobom vyjadriť. Potreba 

voľnenia emočnej záťaže môže vyzerať tak, že o nej dieťa hovorí, zobrazuje 

ju v kresbe, alebo vyjadruje iným spôsobom. Snaží sa pochopiť negatívnu 

emóciu, napríklad strach, ako v nasledujúcom príklade. Ide o konkrétnu situáciu, 

pri ktorej autori Siegel a Bryson17 poukazujú na to, že nie je v tomto prípade 

                                                 
12 CHALUPA, B. 2005. Tvořivé myšlení: Tvořivost jako dobrodružství poznání. Vyd. 1. Brno: 

Barrister & Principal. s. 6.  
13 JURČOVÁ, M. 2009. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Vydavateľstvo Iris. s. 18. 
14 In: ZELINA, M. 2011. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy výchovy). 

3. vydanie. Bratislava: IRIS. s. 221. 
15 In: SZOBIOVÁ, E. 2016. Tvorivosť – poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk. 
16 LUK, 1981. (In: SZOBIOVÁ, E. 2016. Tvorivosť – poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk.) 

LUBART, 1994. (In: SZOBIOVÁ, E. 2016. Tvorivosť – poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk.) 

SZOBIOVÁ, E. 2004. Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Chápanie, zisťovanie a rozvíjanie tvorivosti. 

2. vydanie. Bratislava: STIMUL. 

GARDNER, H. 1999. Dimenze myšlení. 1. vydanie. Praha: Portál. 
17 SIEGEL, J. D., BRYSON, P. T. 2015. Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte. 1. vydání. Brno: 

CPress, s. 17-18. 
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vhodné negatívnu emóciu, ktorú dieťa prežíva, potlačiť, ale skôr o nej 

hovoriť, opakovať si ju a vracať sa k nej: 

,,Jednoho dne Marianě zavolali do práce, že její dvouletý syn Marek 

měl spoločně s chůvou autonehodu. Marek byl v pořádku, ale chůvu, která 

řídila, odvezla sanitka do nemocnice. (...) Mariana našla hasiče, který se 

neúspěšně snažil jejího synka utišit. Vzala Marka do náručí, konejšila ho a on 

se okamžitě začal uklidňovat.  

Jakmile přestal plakat, začal Marek memince vyprávět, co ste stalo. 

(...) Marek neustále opakoval frázi ,,Ije hú hú“. ,,Ije“ byl jeho výraz pro 

,,Sofie“, jméno milované chůvy, a slovy ,,hú hú“ obvykle popisoval sirénu 

hasičského auta (v tomto případě sanitky). Tím, že mamince pořád opakoval 

,,Ijé hú hú“, dával Marek najevo, že se soustředí pouze na ten detail celého 

příběhu, který je pro něj nejdůležitější: odvezli mu pryč Sofii. 

To je přesně situace, ve které by řada z nás sítila nutkání ujistit 

Marka že Sofie bude v pořádku, a pak rychle začít mluvit o něčem jiném, 

abychom odvedli jeho pozornost od traumatizujíci situace: ,,Co kdybychom si 

dali zmrzlinu?“ (...) 

Mariana však tuhle chybu neudělala. (...) Ten večer a celý příští 

týden, kdy se Markovi neustále vracely vzpomínky na autonehodu, mu 

Mariana pomáhala celý příběh pořád dokola vypravovat. (...) 

Tím, že Markovi dovolila příběh znovu a znovu vyprávět, mu Mariana 

pomohla pochopit, co se stalo, aby se tím mohl emocionálně vypořádat.“ 

Podobnosť uvedeného príkladu môžeme nájsť vo výpovediach matiek, 

ktoré podrobne sledovali kresbu svojich detí a ktoré sa zúčastnili nášho 

výskumu. Výskum bol zameraný na prejav tvorivosti pri organizovanej a voľnej 

kresbe dieťaťa predškolského veku v školskom a rodinnom prostredí. Výskumnú 

vzorku tvorili deti vo veku 3 – 6 rokov:  

,,(...) mám pocit, že potrebuje takto vypustiť to, čo sa dialo v tej hlave.“ 

,,(...) že on ako sa hral a vymýšľal a to, tak potom tie emócie chcel dať 

na ten papier. (...)“ 

,,Áno, áno, aj si myslím, že nejako sa potrebuje vyhovoriť a on nie len 

hovoriť, ale to potrebuje asi aj znázorniť.“ 

Napriek motivačným pohnútkam, ktoré vyplývajú z emočnej potreby 

,,vyjadriť sa“, majú emócie aj negatívny vplyv na tvorbu dieťaťa. Z času na 

čas mu môžu spôsobovať problémy v prejave, brániť v tvorivom výtvarnom 

vyjadrovaní. Do akej miery sú tieto emócie kontrolovateľné, vedomé riadené? 

Vzťahom emócii a kognitívnych procesov sa ešte stále zaoberá množstvo 

vedných disciplín.  

Kassin18 sa zaoberá otázkou, či je kognícia potrebná. Spolu s ďalšími 

autormi zastáva názor, že pri prežívaní emócii je úloha kognície dôležitá. 

                                                 
18 KASSIN, P. 2007. Psychologie. Vydání první. Brno: Computer Press, a.s. 
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,,(...) ani jedna z teórií emócií však nemôže ignorovať vzájomný vzťah 
medzi emóciami a kognitívnymi procesmi, ktorý môže prebiehať v neskoršej 
fáze psychického spracovania situácie“19 

Na tomto mieste je vhodné spomenúť autorov, ktorí podávajú 
zaujímavé vysvetlenie fungovania mozgu dieťaťa. D. J. Siegel a T. P. Bryson20 
sa vo svojej odbornej publikácii snažia o jednoduché, na konkrétnych 
príkladoch založené, sprístupnenie vedeckých poznatkov o mozgu rodičom, 
učiteľom a všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom. Podrobne sa 
zaoberajú integráciou mozgu dieťaťa v dvoch podobách – horizontálnej 
a vertikálnej. Horizontálna integrácia mozgu predstavuje prepojenie jej ľavej 
a pravej časti. Ľavá hemisféra podporuje logické uvažovanie, práva hemisféra 
zastupuje emócie. Pri vertikálnej integrácii ide o prepojenie fyzicky vyšších 
časti mozgu s nižšími. Vyššie časti umožňujú hodnotiť myšlienky a premýšľať 
nad spôsobom jednania, nižšie časti sú zodpovednejšie za inštinkty, alebo 
reakcie vnútorných orgánov. Autori tvrdia, že vďaka integrácii, kedy jednotlivé 
časti mozgu koordinovane a vyrovnane spolupracujú, dochádza k lepšiemu 
sebaporozumeniu, zlepšovaniu vzájomných vzťahov a tým a aj školských 
úspechov. Dieťa, ktoré nie je v tomto význame ,,integrované“, chápu ako 
dieťa, ktoré je zaplavené pocitmi, ktoré sú plné zmätku a chaosu. Takéto dieťa 
nedokáže pokojne reagovať na situáciu, čo sa odráža v neprimeraných 
reakciách v podobe záchvatov hnevu, či agresie v rôznych podobách.  

Emócie dieťaťa spojené s kresbou 

Podľa Vágnerovej21 je prevažná časť emócii viazaná na aktuálnu 
situáciu a súvisí s uspokojením aktuálnych potrieb dieťaťa. Emočné prežívanie 
je intenzívne.  

Citové procesy u detí veľmi ľahko vznikajú a podobne aj zanikajú. Po 
nástupe do školy, ich začína dieťa efektívnejšie ovládať. Spočiatku slabšie, ale 
postupne klesajú na intenzite. Pomáha tomu aj kladený dôraz na ovládanie, 
ale aj skutočnosť, že sa afektívne výbuchy stretávajú stále viac s negatívnym 
hodnotením okolia.22 Detské emócie sa vyznačujú určitými charakteristikami, 
ktoré popisuje Nakonečný:23 

 sú krátkodobé, majú krátky priebeh a rýchlo odznievajú, 

 sú labilné, nestále, jednoducho a rýchlo sa menia, môžu v okamihu 
nadobudnúť protikladnú povahu, 

                                                 
19 JURÁSOVÁ, K., ŠPAJDEL, M. 2012. Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho 
zhodnotenia. In Ostium – internetový časopis pre humanitné vedy, ročník 8, číslo 2, s. 6. 
20 SIEGEL, J. D., BRYSON, P. T. 2015. Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte. 1. vydání. Brno: 
CPress. 
21 VÁGNEROVÁ, M. 2005. Vývojová psychologie I.. Dětství a dospívání. Vydání první. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze, Karolinum. 
22 ČAČKA, O. 1997. Psychologie dítěte. 3. vydání. Tišnov: SERSUM. 
23 NAKONEČNÝ, M. 2000. Lidské emoce. Vydání 1. Praha: Academia. 
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 paradoxne sú výrazovo veľmi silné a súčasne povrchné,  

 sú expresívne, spontánne, ich výraz je nepotlačiteľný, dieťa sa ich učí 

postupne ovládať v súlade s požiadavkami spoločnosti. 

Vágnerová24 zhrňuje spôsob emočného prežívania dieťaťa v pred-

školskom veku do niekoľkých bodov nasledovne: 

 Zlosť, či hnev sa v tomto veku objavujú predovšetkým pri kontakte 

s rovesníkmi, pod vplyvom príkazov a zákazov, ktoré dieťa nie je 

schopné emočné zvládať. 

 Strach sa prevažne vzťahuje k detskej predstavivosti, ktorá je bohatá 

a má schopnosť vytvárať imaginárne postavy a situácie. So strachom 

sa spája napätie a preto deti v tomto veku uprednostňujú tajomné 

a strašidelné hry, vzájomné si navodzujú pocity strachu – vzrušenia, 

v tomto prípade s príjemným pocitom. Prílišný strach môže prerásť do 

negatívnej skúsenosti, ktorá bude dieťa sprevádzať v neskoršom veku. 

 Zmysel pre humor a prejavovaná radosť sú častými a pozitívnymi 

emočnými stavmi v predškolskom veku. Vytváranie vtipných situácii, 

schopnosť zabávať sa s ostatnými je odrazom pozitívnych kamarátskych 

vzťahov. 

 Potešenie z toho, čo príde. Očakávania dieťa prejavuje nadšením, 

radosťou. Očakávania môžu mať aj negatívnu stránku, ak dieťa 

pociťuje z niečoho, čo má prísť, strach. 

Bajnarová25 považuje city v umeleckej činnosti, zvlášť v tej výtvarnej 

za dôležité, pretože navodzujú osobitý vzťah autora k realite, pričom stimulujú 

jeho fantáziu a sú základom jeho tvorivosti.  

K osobitému a zároveň tvorivému spôsobu vyjadrovania bránia 

dlhodobé pocity strachu, neistoty, alebo ak sa jedná o chvíľkové stavy, dieťa 

sa zľakne, prípadne je emočne napäté, nervózne, hnevá sa a tieto emócie už 

nedokáže ovládať. Emócie sú podľa Bajnarovej26 v ich rôznorodej podobe 

a intenzite súčasťou umeleckých aktivít. Nekonečné množstvo emočných polarít 

v rôznej intenzite, ktoré sa v priebehu výtvarnej činnosti objavuje, môže byť 

motiváciou a inšpiráciou pre tvorbu. Pocity, ktoré autor v priebehu tvorivého 

procesu prežíva, to všetko sa premieta do jeho kresebného rukopisu. Zvlášť 

deti sa pri kreslení nedokážu pretvarovať, kresba je jeden zo spôsobov ako 

komunikovať s dospelými. 

                                                 
24 VÁGNEROVÁ, M. 2005. Vývojová psychologie I.. Dětství a dospívání. Vydání první. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, Karolinum. 
25 BAJNAROVÁ, M. 2018. Umělecko-komunikační procesy ve tvůrčích aktivitách. In Kreatívne 

reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie. Banská Bystrica: Pedagogická 

fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2018. s. 51-59. 
26 BAJNAROVÁ, M. (ibidem). 
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V nasledujúcich riadkoch uvádzame niektoré výskumné zistenia, 

sprevádzané citáciami respondentov. Vyjadrujú emócie, ktoré prežíva dieťa 

počas kresby. Chceme poukázať na značne odlišné emočné prejavy dieťaťa 

v závislosti od toho, či ide o organizovanú, alebo o voľnú kresbu.  

 

Tabuľka 1: Emócie dieťaťa spojené s kresbou 

Emócie dieťaťa spojené s kresbou (prevažne organizovaná kresba) 

Neprejavujú sa, neutrálnosť (pozitívne emócie v prípade, že kresba dieťa zaujme) 

Strach, odstup, vážnosť (rešpektovanie autority) 

Pokles záujmu, znechutenie 

Emócie dieťaťa spojené s kresbou (prevažne voľná kresba) 

Neprejavujú sa, neutrálnosť  

Radosť z kresby – radosť, zvedavosť, spokojnosť, nadšenie (smiech, návaly smiechu), 

vzrušenie (hra), úľava 

,,A tu je už pes ešte. Tuto za ním mačka a tu pes.(...) Už to mám hotové. ...Ja už to mám 

hotové. Toto je (zľava doprava) pes, lopta, mačka a búda? Áno. 

Ďakujem veľmi pekne. Ja ti dám teraz ten čistý papier a teraz už môžeš kresliť všetko to, 

o čom si mi rozprával.(...) Janko, koľko máš rôčkov prosím ťa? 

4 a pol. A som zajko.(nadšene sa púšťa do kresby vlastnej témy) ...Ja najprv musím spraviť 

karosériu. A ja musím mať čiernu, lebo potrebujem ešte nakresliť kolesá.(...)“ 

Prudké reakcie – hnev, znechutenie, frustrácia (v rámci interakcie) zásah iného dieťaťa, 

únava, iný program/povinnosti (krik) 

Striedanie nálad (opatrnosť, istota, spokojnosť/zúrivosť, hnev, nespokojnosť) 

Odzrkadľujú sa v kresbe/téme, ktorá je spojená so silným zážitkom dieťaťa, tému často 

nezobrazuje, v záujme o tému (zážitok, udalosť) prekračuje vlastné možnosti formálneho 

zobrazovania  

Nespokojnosť, hnev, znechutenie, pohŕdanie (ak sa nepodarí nejaký prvok, (seba) kritické 

myslenie) 

,, (...) ale vždy to boli veľké emócie, že buď to prečiarkol, alebo dokonca aj pokrčil ten 

papier, zahodil do koša, doma potom zase z koša ho išiel vyťahovať a hladkal ho...(...)“, 

alebo: ,, (...) Najskôr nakreslil kruh (...), rozčúlil sa, že to nie je taký, ako chcel, trucoval 

a sedel, že končí ale nechcel povedať, že čo konkrétne mal v pláne nakresliť... .“, alebo: ,,Ale 

ja už som sa naučil kresliť požiarne auto. Lenže robím krivé kabíny....a...ale, ale aj takú 

normálnu kabínu. Aj normálny rebrík, ale neviem robiť tie trojuholníky.“, alebo: 

,,(...) A keď sa jej niečo nepodarí, tak aj trikrát, štyrikrát odznova začne. Pokým to nie je 

podľa jej predstáv. Tak je spokojná. (...)“. 

Emócie v súvislosti s dejom (rozprávky) – kopírovanie emócii hrdinov/postavičiek (dieťa 

uprednostňuje pozitívne postavy, hrdinov, víťazstvo dobra) 

Emócie spojené s prekvapením (darček, potečenie, venovanie) – prekvapenie, radosť 

Pokojný stav, vyrovnanosť spojená s kresbou, so záujmom o kresbu, sústredením (dôvera) 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Emócie dieťaťa pri organizovanej kresbe boli prevažne neutrálne, 

neprejavovali sa, alebo sa spájali s odstupom, poklesom záujmu a znechutením 

dieťaťa. Pozitívne emócie sa prejavili, ak kresba dieťa zaujala, alebo si dieťa 

kresbu pretváralo podľa vlastných predstáv. 

Pri voľnej kresbe boli emócie najčastejšie prejavom a zrkadlením 

toho, čo dieťa kresbou prežívalo, čo prežívali postavy a čo sa aktuálne 

v kresbe odohrávalo, na aký zážitok sa kresba vzťahovala, komu mala byť 

kresba určená alebo koho mala potešiť. Dieťa dávalo svoje pocity výraznejšie 

najavo. Prejavovalo nadšenie a radosť, keď sa kresba vydarila. Hnevalo sa 

a zúrilo, keď s kresbou nebolo spokojné alebo niekto negatívne ovplyvnil jej 

priebeh. Často sa tieto emócie striedali. Dieťa bolo prevažne v pokojnom, 

uvoľnenom a vyrovnanom stave. 

Záver 

Výtvarná tvorba ako možnosť zážitku, zážitok ako aktivizujúci činiteľ 

emócii. Výtvarná tvorba ako jeden zo spôsobov expresívneho prejavu detí 

v predškolskom veku a expresívny prejav ako možnosť nových a tvorivých 

objavov. Detská zanietenosť a odhodlanosť tvoriť si vyžaduje trpezlivosť, 

podporu. Dieťa v tomto veku premieta do kresby svoju bohatú fantáziu a to sa 

odzrkadľuje v jeho spôsobe zobrazovania a interpretácii obsahu. Je vhodné, až 

nevyhnutné poskytnúť dieťaťu priestor, aby sa voľne vyjadrilo vždy keď je to 

čo i len trochu možné. Pre dieťa je dôležité aby mohlo činnosť nie len začať, 

ak má tu potrebu, ale ju aj dokončiť. Je potrebné minimalizovať obmedzenia, 

zásahy do kresby a odstrániť nacvičovanie foriem. Tiež je potrebné zabezpečiť 

menej rušivých vplyvov a odstrániť spôsoby, kedy je kresba využívaná v rámci 

opatrení spojených s trestom a zmysluplným využitím času dieťaťa. Toto 

všetko sa podieľa na obmedzovaní tvorivého prístupu dieťaťa v kresbe. 

Bibliografia 

BAJNAROVÁ, M. Umělecko-komunikační procesy ve tvůrčích aktivitách. In 

Valachová, D., Lipárová, L., Gašperová, J. (Eds.). 2018. Kreatívne 

reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie. Banská 

Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2018. s. 51-59. 

ISBN 978-80-557-1519-3. 

BEAN, R. 1995. Jak rozvíjet tvořivost dítěte. Praha: Portál, 1995. s. 86.  

ISBN 80-7178-035-9. 

ČAČKA, O. 1997. Psychologie dítěte. 3. vydání. Tišnov: SERSUM, 1997. 

156 s. ISBN 80-85799-03-0. 

ČAČKA, O. et al. 1999. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání 

a příklady aplikace. Vydání první. Brno: 368 s. ISBN 9788072390342. 



Minichová, L.: Emočné prejavy ako súčasť expresívneho vyjadrovania v procese výtvarnej 

tvorby detí v predškolskom veku 

 96 

DAVIDO, R. 2008. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Vyd. 2. Praha: Portál, 

2008. 208 s. ISBN 9788073674151. 

GARDNER, H. 1999. Dimenze myšlení. 1. vydanie. Praha: Portál, 1999. 

360 s. ISBN 80-7178-279-3. 

HLAVSA, J., JURČOVÁ, M. 1978. Psychologické metódy zisťovania 

tvorivosti. Vydanie prvé. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické 

testy, 1978. 264 s. 

CHALUPA, B. 2005. Tvořivé myšlení: Tvořivost jako dobrodružství poznání. 

Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2005. 120 s. ISBN 80-7364-007-4. 

JURÁSOVÁ, K., ŠPAJDEL, M. 2012. Vzťah emócií a kognície z hľadiska 

teórie kognitívneho zhodnotenia. In Ostium – internetový časopis pre 

humanitné vedy, ročník 8, číslo 2. [online]. 2012. [cit: 2020-03-23]. 

ISSN 1336-6556. Dostupné na: http://katpsych.truni.sk/spajdel/ 

fulltexty/jurasova_spajdel_ostium2012.PDF 

JURČOVÁ, M. 2009. Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. 

Vydavateľstvo Iris, 2009. 266 s. ISBN 978-80-89256-42-6. 

KASSIN, P. 2007. Psychologie. Vydání první. Brno: Computer Press, a.s., 

2007. 772 s. ISBN 978-80-251-1716-3. 

KENNEDY-MOORE, E., WATSON, J. 2001. How and When Does 

Emotional Expression Hepl? In Review of General Psychology, Vol. 5, 

No. 3, p. 187-212. [online]. 2001. [cit: 2020-03-15]. Dostupné na: 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 

10.1.1.1029.2940&rep=rep1&type=pdf 

NAKONEČNÝ, M. 2000. Lidské emoce. Vydání 1. Praha: Academia, 2000. 

336 s. ISBN 80-200-0763-6. 

SIEGEL, J. D., BRYSON, P. T. 2015. Rozvíjejte naplno mozek svého dítěte. 

1. vydání. Brno: CPress, 2015. 172 s. ISBN 978-80-264-0863-5. 

SLAVÍK, J. 1997. Od výrazu k dialogu ve výchově. Artefiletika. 1. vydání. 

Praha: Karolinum UK, 1997. 199 s. ISBN 80-7184-437-3. 

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N (2006, 2011, 2015). 

In Jazykový ústav Ľ. Štúra SAV. [online]. 2015. [cit: 2020-03-22]. 

Dostupné na: https://slovnik.juls.savba.sk 

SZOBIOVÁ, E. 2004. Tvorivosť, od záhady k poznaniu. Chápanie, zisťovanie 

a rozvíjanie tvorivosti. 2. vydanie. Bratislava: STIMUL. 2004. 371 s. 

ISBN 80-88982-72-3. 

SZOBIOVÁ, E. 2016. Tvorivosť – poznávanie tajomstiev. Plzeň: Aleš Čeněk. 

2016. 388 s. ISBN 9788073806132. 

VÁGNEROVÁ, M. 2005. Vývojová psychologie I.. Dětství a dospívání. 

Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2005. 

467 s. ISBN 80-246-0956-8. 

VALACHOVÁ, D. 2010. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní 

a mimoškolskej činnosti. Prvé vydanie. Bratislava: Univerzita 

Komenského UK, 2010. 126 s. ISBN 978-80-223-2778-7. 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 2 

 97 

VALACHOVÁ, D. Výtvarná expresia ako zdroj poznania dieťaťa. In 

Kováčová, B., Jablonský, T., Gallová, M. (Eds.). 2017. Expresívne 

terapie vo vedách o človeku 2017. Kooperácia rodín a inštitúcií 

v starostlivosti o klienta. Ružomberok: VERBUM, vydavateľstvo KU, 

2017, s. 14-30. ISBN 9787-80-561-0473-6. 

ZELINA, M. 2011. Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa (metódy 

výchovy). 3. vydanie. Bratislava: IRIS, 2011. 242 s.  

ISBN 978-80-89256-60-0. 

 

 

Mgr. Lucia Minichová, PhD. 

Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 

Račianska 59, 813 34 Bratislava 

minichova@fedu.uniba.sk 
 
 



Ťulák Krčmáriková, Z.: 

Latentné problémy v kontexte detského výtvarného prejavu 

 98 

Latentné problémy v kontexte 

detského výtvarného prejavu 

Latent Problems in the Context 

of Children's Artistic Expression 

Zuzana Ťulák Krčmáriková 

Abstract 

The artistic expression of children is part of childhood and is also 

a natural part of their education and learning. Managing it or not can 

have several causes as well as impacts on their further life and 

education. Art expression in childhood is one of the few and therefore 

an even more important source of information about the child him/herself, 

as well as how he/she perceives the world and what is happening in 

his/her life. It reflects his emotional world, his attitudes, experiences, 

strengths and weaknesses. With the help of art activities we can 

discover latent problems of the child and at the same time help to solve 

them. The child learns to understand him/herself, other people and the 

world. It answers the question of why art expression is so important to 

a child. How it is influenced by modern technology and world-class 

performance settings. What changes in artistic expression and why it is 

necessary to preserve it in its original form. 

Keywords: Children's art expression. Creative material. Dyspinxia. Drawing 

diagnostics. 

Dieťa v predškolskom veku sa učí o sebe, o druhých a o svete najmä 

cez hranie sa a pozorovanie. Nie len cez hru všeobecne, ale cez hru v chápaní 

hravého objavovania sveta pomocu výtvarných, dramatických, hudobných 

a pohybových aktivít. Tie majú svoje zameranie pre ten ktorý vek a pomáhajú 

dosahovať individuálne možnosti dieťaťa v jeho vývinových štádiách. Tieto 

aktivity majú pomáhať pri rozvíjaní kreativity, pozornosti, pamäte, kognitívnych 

funkcií a pod. Pohyb, hra, spev, recitovanie a kreslenie sú aktivity, ktoré deti 

radi prirodzene rozvíjajú a vykonávajú. Tu však v ostatných rokoch pozorujeme 

niekoľko zmien, ktoré tým, že prichádzajú postupne, ušli cielenej pozornosti 

vychovávateľov (rodičov, učiteľov a pod). V našom príspevku sa zameriame 

na zmeny, ktoré nastali vo výtvarnom prejave detí v predškolskom veku, ktoré 

pokračujú a majú dopad na výtvarný prejav (a nielen naň) detí i v neskorších 

vekových obdobiach. 
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Výtvarné aktivity patrili a zatiaľ ešte i patria u malých detí k obľúbeným 

aktivitám. A to i bez ohľadu na to, aký výtvarný materiál majú k dispozícii. 

Niekedy stačí na výtvarné vyjadrenie sa dieťaťa naslinený prst, konár namočený 

v mláke, či blato, krieda, kamienok, tráva a pod. V súčasnosti je ponuka 

kreatívneho výtvarného materiálu veľmi bohatá a široká. A to v zmysle ponuky, 

ceny i kvality. Táto ponuka má svoje pozitíva ale i negatíva. Rovnako ako 

môže byť problém prílišné zahltenie hračkami, kedy si dieťa vlastne už ani 

nevie vybrať s čím sa chce hrať a následne o hru stráca záujem, pretože je 

presýtené, rovnako môže byť presýtené množstvom výtvarného materiálu. Ak 

skutočne chceme rozvíjať jeho kreativitu, je lepšie ponúknuť menej, ale zato 

kvalitného materiálu.  

Význam výtvarného materiálu 

Kvalita výtvarného materiálu sa neodráža v jeho cene, ale v kvalite 

stopy, ktorú zanecháva a jednoduchosti pri manipulácii (používaní) s ním. 

Výrazom „menej” nemáme na mysli obmedziť sa len na pastelky. Pre deti 

v predškolskom veku sú vhodným kresliacim materiálom prstové farby, 

akvarelové farby, pastelky (progresky), giocondy, mastný pastel, suchý pastel, 

tuš, temperové farby, tempera v sticku (vyzerá ako lepidlo, dieťa sa ňou 

nezašpiní, nepotrebuje vodu, má intenzívnu farebnú stopu, zachováva si 

farebnosť a rýchlo schne). Deti potrebujú trénovať aj rôzne zručnosti, preto 

odporúčame používať aj rôzne kvality a štruktúry podkladového materiálu 

(rôzne druhy a veľkosti papiera i odpadového materiálu, dosky…) i techniky 

spracovania (koláže, frotáže, opačné koláže, roláže a pod.) kde deti pracujú 

i s nožnicami, lepidlami, špajdlami, rydlami a pod. A v neposlednom rade sú 

veľmi vhodné tvarovacie materiály, ako sú hlina, slané cesto a pod. Rôznorodosť 

materiálu a technického spracovania udrží ich záujem a dieťa si môže nájsť 

spôsob výtvarného vyjadrenia, v ktorom bude úspešné. Nie každému dieťaťu 

ide dobre práca s temperou, alebo kreslenie pastelkami a pod.  

Materiál má na pocit úspechu v danej aktivite významný vplyv. Ak 

napríklad pastelka či mastný pastel zanechávajú nevýraznú stopu na podklade 

napriek vyvinutej sile prítlaku, dieťa stráca motiváciu tvoriť. Výtvarné aktivity 

môžu výrazne pomôcť deťom pri problémoch v jemnej i hrubej motorike, pri 

rozvoji gramotnosti, podpore komunikácie, sebavyjdrení i ventilácii rôznych 

pocitov. No v prípade, že dieťaťu ponúkneme materiál a techniku, pri ktorej 

zažíva neúspech, môžeme naopak vyvolať v ňom hnev, frustráciu, nechuť 

a obavy. Čo sa môže prejaviť problémovým správaním, prípadne už prítomné 

problémové správanie negatívne podporiť. Nekvalitná stopa môže byť nielen 

demotivujúca, ale zároveň bráni tomu, aby sme vedeli vyhodnotiť spôsob, 

akým dieťa k materiálu pristupuje, ako s ním pracuje a tak prichádzame 

o mnoho dôležitých informácií o dieťati, ktoré práve vďaka výtvarnému prejavu 

a spôsobu ako dieťa pracuje s výtvarným materiálom môžeme získať. Napr. 
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Ak má pastelka sama o sebe slabú a nevýraznú stopu, nevieme zistiť, či je 

slabá stopa spôsobená len materiálom, alebo je znakom toho, že dieťa je 

opatrné, introvertné alebo úzkostné. Podľa toho ako dieťa s materiálom 

zaobchádza, vieme vypozorovať jeho motiváciu, prežívanie, spôsob narábania 

so sebou, emocionálne nastavenie, sebavnímanie ale i jeho (psycho)motorické 

zručnosti, komunikačné zručnosti atď. 

Význam technického spracovania výtvarného prejavu 

Výtvarné aktivity nemajú za úlohu len vyplnenie voľného času 

zábavnou aktivitou. Ide o zmysluplnú činnosť, pomocou ktorej prebieha 

skutočné učenie sa. Toto učenie prebieha v dvoch rovinách. Prvou rovinou je 

praktické učenie sa. Teda učíme deti praktickým zručnostiam, ktoré sú im 

nápomocné pri zvládaní techniky správneho úchopu ceruzky a neskôr pera, 

zvládnutie základných tvarov má vplyv na ich grafomotoriku (budúce 

písanie). Strihanie, lepenie, kreslenie a ďalšie techniky majú vplyv na 

schopnosť orientácie na ploche a v priestore, vnímanie a správne rozlišovanie 

tvarov, farieb, vzdialenosti, perspektívy a pod. Obsahuje i základy fyziky. 

Nakoľko výtvarne nepracujeme len vizuálne ale i hmatovo, pri dostatočne 

širokej škále použitého materiálu sa dieťa učí vnímať rôzne povrchy, 

štruktúry, kvality, skupenstvá a pod. Teda ide o podporu učenia kognitívneho, 

zameraného na intelektové a percepčno-motorické schopnosti a zručnosti. 

Patrí sem kresba, tvar, forma, ktoré sú zástupcami priestorovej projekcie 

zážitku1. Druhá rovina je učenie sa o sebe, o druhých a o svete v zmysle 

prežívania, vnímania, chápania vzťahov a hraníc, emócií a pod. Táto rovina 

má vplyv na sebavnímanie, sebaúctu, sebavedomie dieťaťa i na jeho úroveň 

odolnosti/reziliencie. Zástupcom emočnej stránky projekcie zážitku je farba2. 

V oboch prípadoch môžeme odhaliť v rámci výtvarného spracovania aj skryté 

ťažkosti, ktoré dieťa v oboch rovinách má. To, že aktivity prebiehajú ako 

bežné aktivity dňa v rámci pobytu v materskej škole, a tým, že ponúkneme 

rôzne možnosti technického spracovania, prebieha pre dieťa tento proces 

bezbečne, nie je stigmatizované a môžeme ho podľa potreby cielene 

stimulovať. Používaním rôznych techník pomáhame dieťaťu v objavovaní 

jeho silných stránok, dieťa si môže opakovane zažívať aj pocit úspechu, čím 

podporujeme jeho motiváciu k učeniu sa, tak i jeho odolnosť. 

 

                                                 
1 ŠUPŠÁKOVÁ, B. 2013. Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom. 

Bratislava: Dolis, s.r.o. 
2 ŠUPŠÁKOVÁ, B. (ibidem). 
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Problémy vo výtvarnom prejave detí v predškolskom veku  

a možnosti ich zvládnutia 

Pri detskom výtvarnom prejave sa môžeme stretnúť s rôznymi 
problémami. Prvým z nich je dyspinxia. Dyspinxia ako ju popisuje je 
špecifická porucha kreslenia3. Poznanie a posúdenie úrovne kreslenia podľa 
nej pomáha predvídať niektorú zo špecifických porúch učenia, najmä 
dysgrafiu. Dyspinxia sa vyznačuje neobratným držaním a narábaním s ceruzkou 
alebo štetcom. Dieťa ťažko usmerňuje pohyb ruky pri kreslení čiar, zmene 
smeru čiary, pri kreslení podľa kontúr. Často preťahuje čiary, nedodržiava 
vyfarbovanú plochu, ťahy pri kreslení sú kŕčovité a neisté. Závažným 
problémom pri dyspinxii je, že dieťa nie je schopné zobraziť určitý objekt – 
postavu, dom, strom, alebo napodobniť nejaké kompozície. Kresebný prejav 
dieťaťa je na nízkej úrovni, niekedy až bizarný a môže odhaľovať narušenie 
názorovej orientácie dieťaťa. Pôvod poruchy môže byť v postihnutí vizuálnej 
a/alebo motorické oblasti.4 Ak dieťa opakovane vo výtvarných úlohách 
zlyháva, môže sa objaviť až nechuť či odpor k výtvarným aktivitám. Dieťa 
nevie a neskôr už nechce kresliť či maľovať. Niekedy to zachytia rodičia už 
pri prvých pokusoch o výtvarný prejav doma a definujú to tak, že dieťa 
nechce/nevie kresliť. Teda nejde o stratu schopnosti výtvarne tvoriť, len je 
tam prekážka v oblasti vizuálneho vnímania alebo jemnej motoriky. Sekundárne 
môže prísť k strate motivácie k výtvarnému prejavu v zmysle opakovane 
zažívaného neúspechu pri pokusoch o kreslenie. Prípadne negatívneho hodno-
tenia nakresleného inou osobou (čo býva problémom v neskoršom veku). Pri 
diagnostike dyspinxie sa využívajú testy obkresľovania. Úlohou dieťaťa je 
napodobniť predlohy. Postupujeme od najjednoduchších k zložitejším. Danú 
predlohu, ktorú má dieťa stále pred sebou, má za úlohu prekresliť. Tým, že ju 
má stále pred sebou, môže si ju stále kontrolovať, či pracuje správne. Ako 
predloha môže byť na obrázku napr. kruh, kríž, trojuholník, hviezda. Dávame 
také predlohy, ktoré by dieťa vzhľadom k svojmu veku malo v rámci vývinu 
detskej kresby zvládať. Ak dieťa v obkresľovaní zlyháva, je potrebné zistiť, 
ktorá zo spomenutých oblastí je nedostatočne vyvinutá (zraková, motorická). 
Aby sme zistili o ktorú oblasť ide, kladieme dieťaťu po dokončení obkresľovania 
(prekresľovania) otázky. Napr. Nakreslil si rovnaký obrázok/tvar, ako je na 
predlohe? Ak odpovie, že sa líši, tak sa ho spýtame v čom sa líši, čo sa mu 
nepodarilo, čo je inak. Ak to vie dieťa posúdiť problém nebude v zrakovom 
vnímaní, ale v oblasti motoriky. Ak to vizuálne nerozpozná, ide pravdepodobne 
o nedostatky v oblasti zrakovej percepcie. Náprava sa zameriava na podporu 
problémovej oblasti. Ak je problém v jemnej motorike môžeme využiť 
cvičenia na jej podporu, ako sú navliekanie korálok, skladanie lega alebo 
iných drobných stavebníc, skladanie puzzle, prstové hry (napodobňovanie 

                                                 
3 ČOPÍKOVÁ, L. 2020. Špecifické (vývinové) poruchy učenia. 18.02.2020 In 

https://babetko.rodinka.sk/vychovavame/poruchy-a-terapie/specificke-vyvinove-poruchy-ucenia. 
4 ČOPÍKOVÁ, L. (ibidem). 
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solenia, drobenia, vyklopkávanie, lúskanie…). Ak je problém v zrakovom 
vnímaní môžeme použiť tie isté cvičenia s doplňujúcimi otázkami, čo kde je 
(čo je hore, čo je dolu, čo sa zmenilo, je inak…), alebo iné hry, kde je dôležité 
zrakové vnímanie (pexeso, obrázkové prešmyčky = skladanie nesprávne 
zložených obrázkov a pod.). 

Využitie moderných technológií u detí v materskej škole má rovnako 
svoje pozitíva i negatíva. C. Hickmen je programátor, ktorý vytvoril program, 
v ktorom sa zameral na rozvoj prirodzenej detskej kreativity, s využitím 
personálneho počítača. Tak vznikol program s názvom KID PIX, ktorý 
umožňuje kresliť a maľovať rôznymi spôsobmi a farbami. Z ponúkaných 
nakreslených obrazcov si dieťa môže vyberať, vytvárať z nich koláže, pri 
ktorých vznikajú dielka s prekvapujúcimi siluetami a efektami. Toto kreslenie 
môže byť spojené aj so zvukovými efektami. Do obrázkov môže dieťa 
vkladať písmená a číslice, ktoré program pomenováva. Môžu ho využívať 
i deti, ktoré nevedia čítať a písať. Hotové dielko si môžu vytlačiť. Jeho 
správne a vhodné použitie môže učiteľ korigovať.5 Zároveň moderné 
technológie a digitalizácia priniesli množstvo zmien, ktoré sa odzrkadľujú aj 
vo výtvarnom prejave detí. Zo skúseností učiteliek výtvarnej výchovy na 
základných školách i základných umeleckých školách vieme, že deti v súčasnosti 
vedia perfektne obkresľovať, no často zlyhávajú pri voľných témach, 
ktoré majú kresliť podľa vlastnej fantázie. Nechýba im technická (motorická) 
zručnosť kresliť, no v momente, keď majú kresliť z pamäti, podľa vlastnej 
fantázie, alebo voľne bez zadania témy, zlyhávajú. Tento fenomén sa z roka 
na rok prejavuje dôraznejšie. Deti strácajú vieru a istotu vo vlastný výtvarný 
prejav a vlastné výtvarné vyjadrenie. Nekreslia, ale obkresľujú, napodobňujú. 
Potrebujú barličku, o ktorú sa môžu oprieť. Nedôverujú svojmu rukopisu, 
videniu sveta, boja sa neprijatia a negatívneho hodnotenia. Aj výtvarný prejav 
sa stal na jednej strane hodnotením výkonu (honba za dokonalosťou, súťaže, 
porovnávanie, podceňovanie a negovanie vlastnej invencie dieťaťa) a na 
druhej strane sa mu venuje malý priestor, nakoľko je vnímaný ako nemej 
dôležitý ako iné predmety. Tento fenomén začíná už u detí v predškolskom 
veku, kedy sa aj vymaľovanky vyfarbujú klikom na ikonku v počítači, tablete 
či mobile. Dieťa vidí, že je to možné urobiť rýchlo a bez chýb (nevychádzajú 
za čiaru), môžu meniť ľubovoľne farby, ktoré sú dokonale na ploche vyplnené. 
Potom je pre nich papierová omaľovanka zdrojom zlyhania a stresu, lebo 
majú inú skúsenosť, ktorá je vo výsledku neporovnateľná. V počítači môžu 
donekonečna korigovať chyby. Prevládá snaha po dokonalom stvárnení a túto 
dokonalosť sa snažia deti prenášať do svojich bežných prác a ak sa im to 
nedarí, strácajú motiváciu, cítia sa ohrozene a vnímajú to ako prehru a zlyhanie. 
Ak sa nestretávajú s chybou a možnosťou ju kreatívne riešiť, tento model si 
prenášajú aj do iných životných situácií. Boja sa či niečo nové skúšať, 

                                                 
5 HOLÁ, I. 2012. Kreslím – farbím – maľujem : Návrh na metodiku z výtvarnej výchovy podľa 

ISCED 0. Bratislava. 
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obávajú sa či to zvládnu, boja sa urobiť chybu, zlyhať, majú strach z prehry, 
ktorú vnímajú ako svoje celkové zlyhanie. Čo má zároveň rovnako vplyv aj 
na ich celkovú odolnosť/rezilienciu. Okrem tlaku na výsledný efekt, je 
prítomný aj faktor času. Teda rýchlo a dobre (dokonalo). Dieťa, ktoré má veľa 
skúseností s rýchlou prácou v počítači (tablete, telefóne), netrénuje svoju 
trpezlivosť a systematickú prácu. Ak má niečo nakresliť manuálne, je 
netrpezlivé, frustrované, hnevá sa a nakoniec sa vzdáva a aktivitu opúšťa, 
vzdáva sa jej, opäť prežíva pocit zlyhania a neschopnosti. 

Detská kresba nám približuje okrem ich psychických vlastností 
i vyjadrenie toho, čo sa v ich živote odohráva. Dieťa do svojich kresieb 
projektuje to, čím žije. Preto môže byť ako odrazom ich harmonického 
vývoja, tak i nástrojom odhaľujúcim rôzne vývinové odchýlky, traumy, 
sexuálne problémy, týranie apod. Tieto sa objavujú v ich spontánnom, ale 
i tématickom výtvarnom prejave, kde sa môže opakovať určitá symbolika, 
špecifická farebnosť alebo motívy, ktoré pedagóg zachytí. Na potvrdenie 
alebo vyvrátenie sa používa niekoľko kresebných testov, ktoré už administruje 
a vyhodnocuje iný odborník/špecialista (najčastejšie psychológ). Avšak aj 
pedagóg má svoje možnosti v rámci pedagogickej diagnostiky použiť témy, 
ktoré sa v rámci testovania používajú. Môže ich prirozeným spôsobom 
zakomponovať do svojho výchovno-vzdelávacieho plánu. Dieťa je v bezpečnom 
a známom prostredí, pri aktivite, ktorá je mu tiež z bežného programu 
materskej školy známa a tým je aj jeho výtvarné vyjadrenie autentickejšie. 
Z tohoto dôvodu je pre pedagóga veľmi dôležité poznať jednotlivé štádiá 
detskej kresby, ich obsahy, aby prípadne vedel rozpoznať čo v kresbe chýba, 
čo je pre daný vek typické, čo je tam navyše, alebo inak a pod. Týká sa to ako 
obsahu, tak i použitia farieb, umiestnenia obrázku na papieri, veľkosti obrazu 
a jeho obsahu, použitého prítlaku, celkového spracovanie témy a narábanie 
s materiálom, ako dieťa pracuje (hlučne, v tichosti, vyrušuje, gumuje, opravuje, 
komentuje...). 
 

Možnosti použitia detskej kresby v pedagogickej diagnostike detí 
v predškolskom veku, môžeme ako popisuje Bóriková vymedziť na niekoľko 
oblastí záujmu aplikácie kresby: 

 Kresba ako odhad celkovej vývojovej úrovne dieťaťa, pričom kresbu 
môžeme použiť ako screening rozumových schopností dieťaťa. 

 Kresba ako indikátor pre zisťovanie úrovne senzomotorických schop-
ností, vývoj jemnej motoriky a zrakového vnímania. 

 Kresba ako odraz citového prežívania, emočného reagovania a aktuál-
neho citového stavu. Kresba pomáha pedagógovi poznať určité 
špecifické vzťahy a postoje a je jednoduchším alebo jediným možným 
spôsobom, ako ich dieťa dokáže prejaviť.6 

                                                 
6 BÓRIKOVÁ, M. 2015. Detská kresba ako diagnostický prostriedok v materskej škole: Osvedčená 

pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 
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Valachová uvádza, že pri využívaní kresby v pedagogickej diagnostike 

je dôležité mať na mysli, čo kresba odráža. Výsledný výtvor dieťaťa závisí od 

úrovne jeho pamäte, predstavivosti, schopnosti reprodukcie, od úrovne jemnej 

motoriky a grafomotoriky, ale tiež aj od úrovne pozornosti.7 Do každej detskej 

kresby sa projektuje emocionalita, temperament, osobnostná a sociálna 

charakteristika dieťaťa. Autorka ďalej upozorňuje, že kresbové techniky je 

potrebné voliť s ohľadom na vek dieťaťa, aby sme vhodne zvolili i spôsob 

motivácie dieťaťa ku kresleniu. Podľa zvolenej kresbovej techniky volíme 

i rovnaké standardnépomôcky pre všetky deti v skupine. 

Dôležité je zaznamenávať si miesto i okolnosti kreslenia. Odporúča sa 

nasledovný priebeh pre kresbu, pozorovanie a zaznamenávanie: 

 Dieťa by malo kresliť v pokojnej a povzbudivej atmosfére. Tá umožňuje 

analýzu emocionálneho naladenia dieťaťa. 
 Sledujeme ako dieťa drží kresliaci materiál, ako vedie čiary, ako 

využíva priestor. 
 Pozorujeme ako dieťa kreslí, aká je jeho motiváciu ku kresleniu. 
 Vnímáme si, či nad kresbou premýšľa alebo začína kresliť bez 

rozmyslenia. 
 Sledujeme, či je dieťa počas kreslenia spokojné a vyrovnané alebo 

roztržité a nekľudné. 
 Pozornost treba venovať tiež gumovaniu a snahe opraviť niektorú 

časť kresby. 
 Zaujímame sa, akú mienku má dieťa o svojom výtvore. 
 Zvláštnu pozornosť venujeme analýze čiar, ich kvalite a smeru. 
 Ďalšie dôležité informácie o výtvarnom prejave dieťaťa získame 

rozhovorom po ukončení kresby.8  

 

Viac sa pedagogickej diagnostike aj kontexte výtvarných aktivít 

v materskej škole venujú Medveďová a Bamburová.9 Na záver uvádzame 

stručný a prehľadný zoznam hlavných znakov detskej kresby (Tabuľka 1) 

v predškolskom období.10  

 

                                                 
7 VALACHOVÁ, D. 2005. Výtvarný prejav detí z multikultúrneho prostredia. Bratislava: 

Psychodiagnostika.  
8 VALACHOVÁ, D. (ibidem). 
9 MEDVEĎOVÁ, D., BAMBUROVÁ, Ľ. 2014. Farebná pedagogická diagnostika v materskej 

škole – námety a aktivity. Bratislava: Raabe.  
10 RAFFAJOVÁ, E. 2015. Tvorivé dielne v materskej škole – náměty a aktivity. Bratislava: 

Raabe.  
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Tabuľka 1: Hlavné znaky v detskej kresbe (do 6 rokov)11 

Vekové obdobie Charakteristické znaky v detskej kresbe 

1 – 2 roky Dieťa sa učí držať ceruzku, robí bodky, škvrny, bezobsažné čmáranice. 

2 roky 

Bodky, krátké čiary, bezobsažné čmáranie, obsažné čmáranie, napo-

dobňujúce a lokalizované čmáranie, náhodné tvary: guľaté, elipsy, špirály, 

klbká, čiarky, hrubé čiary. 

3 roky 
Čmáranin rôzneho typu, husté čmáranie, krúživý pohyb, kruh špirála, 

ovál, vodorovná a zvislá čiara, hlavonožce-panáky, slnko, dážď. 

4 roky 

Dieťa začína pracovať uvedomele, symbolické kresby, konkretizácia 

formy, začína sa rozvíjať farebné cítenie, krížik, vertikálne a horozontálne 

línie, niektoré geometrické tvary, diagramy, jednodimenzionálne končatiny, 

jednoduchý kmeň stromu, strom pomocou vertikálnych a horizontálnych 

línií, čiary naznačujúce vetvičky na stromoch, kvety, domy, dopravné 

prostriedky, hrady. 

5 rokov 

Začíná sa rozvýjať proporcionálny zmysel, pokus o realistickú kresbu, 

jazero, plot, auto, štvornohé zviera, vták, slnko, nábytok, postava s niekoľ-

kými detailami. 

6 rokov 

Kompletná postava človeka: podstatné detaily a primerané proporcie, 

anatomické náležitosti sú na správnom mieste, trojuholník, oblečenie, 

ilustrartívna kresba.  

 

Dieťa na konci predprimárneho vzdelávania má: 

 Z hľadiska motoriky dokázať nakresliť dom, strom, zviera, postavu 

s ôsmimi detailami, musí vedieť správne držať ceruzku a napodobňovať 

tvary. 
 Z hľadiska vizuálneho vnímania vedieť doplňovať vzory, vyfarbovať 

predklreslené obrázky, rozlišovať podobné tvary, chápať súvislosti. 
 Z hľadiska auditívneho vnímania reagovať na ústne príkazy (aj ich 

plniť), rozoznávať pravú a ľavú stranu (Raffajová, 2015). 

Záver 

Cognet zároveň vyzývá k opatrnosti. I keď je kresba bez ohľadu na 

svoju estetickú kvalitu priamym svedkom duševného sveta autora, našom 

prípade dieťaťa, je dôležité nesiliť ničím interpretáciu, ak ju nemáme ako 

overiť. Apeluje na správny profesijný prístup, ktorý sa prikláňa ku koherencii 

a vytiahnuť z kresby len taký význam, ktorý je v súlade s ďalšími skutočnosťami, 

ktoré vzišli z kontaktu s dieťaťom.12  

                                                 
11 RAFFAJOVÁ, E. (ibidem). 
12 COGNET, G. 2013. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Praha: Portál.  
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Bábka ako podporný prostriedok pri odhaľovaní 

vzťahovej agresie v skupine detí v predškolskom veku 

Puppet as a Supportive Element in the Process 

of Detection of Relational Aggression in a Group 

of Children at Preschool Age 

Barbora Kováčová 

Abstract 

The paper describes a puppet as one of the means of solving problems 

with hidden aggression in social groups of children. It can be perceived 

as part of preventive strategies, in terms of disrupting the aggressor's 

efforts to implement excretion. Specifically, it describes the findings of 

research that was carried out in kindergartens. 

Keywords: Puppet. Hidden aggression. Inhibitory strategies. 

Hra s bábkou u klientov s poruchami správania 

Interakcia, vzťahy a skupinová dynamika sú prvkami, ktoré 

zabezpečujú deťom od raného veku získať skúsenosť byť s niekým vo vzťahu. 

Deti majú možnosť počas tohto vzťahu zoznámiť sa s rôznymi typmi 

spoločenského aj nežiaduceho správania sa, porovnávať a hodnotiť individuálne 

rozdiely v rámci fungovania aktuálneho vzťahu, či možnosť konfrontovať 

správanie blízkeho dieťaťa s ďalším dieťaťom zo skupiny.1 Deti sa v tomto 

období stretávajú aj s tým, že sa im kamarát môže vyhrážať v súvislosti 

s ukončením ich priateľstva (Nie si mojím kamarátom!), či úplným sociálnym 

vylúčením zo skupiny (Poviem im, ty tam už teraz nie si!). V tomto prípade 

ide o vzťahovú agresiu, ktorá je špecifickou priamymi i nepriamymi prejavmi 

v rámci správania sa. Aj dieťa, ktoré nezavolá svojho kamaráta na oslavu 

a zároveň pri prosbách kamaráta si zakrýva uši je nepriamo (nepozvanie na 

oslavu) i priamo (zakrývanie si uší) agresívne voči nepozvanému dieťaťu.  

 

                                                 
1 KOVÁČOVÁ, B. 2019. Agresia ohrozujúca sociálne vzťahy v predškolskom veku. Ružomberok: 

Verbum. 
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V skupine detí s poruchou správania prebieha terapia s bábkou ako 

dynamický reťazec, pozostávajúci z troch zložiek, a to: z akcie s bábkou, 

z terapeutickej intervencie pri probléme dieťaťa s bábkou (v pozadí terapeuta 

a ostatných detí) a z reakcie dieťaťa komunikujúceho prostredníctvom bábky 

s vytvorením návrhu/návrhov na riešenie problému (bližšie Kováčová2). Túto 

skutočnosť približujeme formou grafického spracovania (Schéma 1). 

 

Schéma 1: Zložky terapeutického procesu s použitím bábky 
 

 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Štruktúrovanie a vymedzenie hraníc v bábkopriestore v skupine klientov 

s poruchami správania sa stáva pre odborníka primárnym krokom v terapii 

s bábkou. Spomínaný priestor je budovaný vznikajúcimi, prebiehajúcimi a ďalej 

formujúcimi sa vzťahmi, na základe ktorých sú vytvárané hranice. Premeny, 

ktorým bábka v priestore zdanlivo „podlieha“ sú prechodným obdobím cez 

iluzívne prežívanie k prežívaniu reálnemu. Samotný proces prechodu od ilúzie 

k realite je podmienený napr. aj vekovým zložením aktérov diania.  

 

Pri riešení situácií, kedy klient zámerne prekračuje stanovené hranice 

Ginnot3 odporúča v prípade priamej agresie ponúknuť klientovi vhodnejšiu 

náhradnú bábku a naučiť klienta prenášať svoj hnev na túto, tzv. absorbčnú 

bábku. Od r. 1936 bol potvrdený terapeutický účinok bábok na korekciu 

                                                 
2 KOVÁČOVÁ, B. 2009. Možnosti terapeutického ovplyvnenia agresívneho správania špecifickými 

postupmi terapie s bábkou. In: Remsová (ed.): Dramatická výchova pro děti se speciálními 

potřebami v kontextu RVP ZV. Brno: Masarykova univerzita. 
3 GINNOT, H. A. 1971. Die Gruppen psychoterapie mit Kinder. Weinheim, Berlin, Basel.  
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správania sa v skupinách detí s poruchami správania (konkrétne išlo o redukciu 

agresívneho konania voči iným deťom v rovesníckej skupine).  

Nie každá činnosť s bábkou musí začínať s novým výberom bábky 

tzv. novou ponukou. Dieťa v bábkovom procese môže prehrávať rozličné situácie 

s tou istou bábkou, napriek tomu, že situácia je výrazne odlišná v konfrontácii 

s uskutočnenou (odohranou) situáciou. Bábku, s ktorou klient vstupuje a mani-

puluje v bábkopriestore, môžu v domácom prostredí podľa výpovedí matiek 

stvárňovať tzv. domáci maznáčikovia (animované hračky). Síce nespĺňajú 

kritériá na vlastnosti terapeutickej bábky (porov. Gauda4, Kováčová5), ale 

predstavujú prostriedok stimulácie hry dieťaťa v terapeutickej miestnosti.  

Počas terapie s bábkou sa okrem excesívneho správania objavuje aj 

deficientné správanie, ktoré je špecifické absenciou určitého správania sa, 

resp. jeho oslabenia (nedostatok sebakontroly, disciplíny a i.). V prípade 

deficientného správania ide predovšetkým o realizáciu reedukačných bábkových 

predstavení. Taktiež to môžu byť preventívne programy s možnosťou preverenia 

optimálneho i žiaduceho správania. 

 

Bass spracovala postupnosť v terapii s bábkou v skupinách detí od 

raného po školský vek. Realizovala intervenčnú hru s konkrétnou bábkou, 

bábkou bez tváre nazvanou Bobo. Typickou črtou bábky Bobo je chýbajúca, 

resp. nespracovaná časť tváre6. Na tvári predmetnej bábky nie sú žiadne 

detaily tváre, ako oči, nos, ústa, obočie. Na tvári nie je možné vizuálne 

postrehnúť štylizáciu emócií. Gauda7 v spojitosti s terapeutickou hrou s bábkou 

tvrdí, že bábka bez očí je skôr raritou ako samozrejmosťou. Je na terapeutovi, 

ako bude prebiehať terapeutická hra. Môže klienta vyzvať k tomu, aby naznačilo 

oči a doplnilo tvár. Uvedeným spôsobom bábka získava kompletné tvárové 

vyjadrenie podobné človeku. Oči sú dôležitým detailom bábky, lebo oni 

predurčujú život terapeutickej bábke, jej konaniu a správaniu sa. Bábka Bobo 

je umiestňovaná do úrovne očí klienta. Snahou terapeuta/odborníka je nadviazať 

vizuálny kontakt s klientom.  

Zámerom vytvorenia predmetnej terapeutickej bábky Bobo je ponúknuť 

dieťaťu/deťom možnosť verbálne vyjadriť svoju agresiu (hnev, zlosť, neúspech, 

hanbu atď.) voči fiktívnej osobe. Bábka Bobo môže zastúpiť ktoréhokoľvek 

terapeuta v prípade, ak dieťa má tendenciu vyjadriť svoju fyzickú – verbálnu, 

pasívnu – aktívnu agresiu (hnev, zlosť), ktorou skrýva napr. strach o niekoho, 

                                                 
4 GAUDA, G. 2007. Theorie und Praxis des therapeutischen Puppenspiels. Books on Demand 

GmbH, Norderstedt, 2007. ISBN: 978-3-8334-9881-7; GAUDA, G. 2008. Traumatherapie und 

Puppenspiel. Wie Dornröschen sich selbst erlöste. Books on Demand GmbH, Norderstedt. 
5 KOVÁČOVÁ, B. 2012. Terapia s bábkou. Bratislava: Univerzita Komenského. 212 p. 
6 GREF, A. 2003. Kukly kak pedagogičeskaja pomošč v rabote s otstajuščimi deťmi. In Doktor – 

Кukla. Programma psicholo-gičeskoj pomošči deťiam. Moskva. 55 p.  
7 GAUDA, G. 2001. Therapeutisches Puppenspiel – eine alte, neue Therapiemethode. In Therapie 

kreativ, No.3, pp. 3-23. 
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niečo; strach pred bolesťou alebo pred opakovanými neúspechmi v škole. 

Bábka je dostupná len v miestnosti, kde intervencia prebieha.  

Terapeutická hra s bábkou v skupine detí mladšieho školského veku 

s poruchami správania sa odohráva najčastejšie na úrovni: katarzie vonkajších 

a vnútorných konfliktov. Je pozorovateľná aj pri samotnom manuálnom a/alebo 

výtvarnom spracovaní bábky; korekcie správania a komunikácie prostredníctvom 

situácii „ako keby“ alebo „čo by sa stalo, keby“ a tréningu rozlišovania vhodných 

a nevhodných spôsobov v oblasti sociálno-komunikačných zručností. 

Hra s terapeutickými bábkami zväčša zasahuje do afektívnej a sociálnej 

oblasti, v ktorej sa deti pri hraní pohybujú napr. medzi kategóriami dobra – 

zla, moci – bezmocnosti. Dieťa má možnosť prostredníctvom bábky byť zlou 

mamou (macochou) – hádať sa, závidieť, byť lakomé – vtedy vstupuje do role 

a prezentuje svoju predstavu zla. V skupine detí s poruchami správania sa 

vyskytujú problémy najmä v diferencovaní polarity bábok, čo je pozorovateľné 

aj v ich samotných vzorcoch správania sa z rodinného prostredia. Ak sa 

zameriame na sociálne postavenie niektorého člena rodiny, napr. dieťa 

prostredníctvom bábky otca „precíti“ moc v porovnaní s „bezmocnými“ bábkami 

matky, dcéry, tak odborník/terapeut získava cenné informácie pre ďalší priebeh 

intervencie.  

V individuálnej a skupinovej terapii, ktorá sa zameriava na klienta/klien-

tov s vývinovou poruchou správania vzniká problém najmä v diferencovaní 

polarity bábok. Túto skutočnosť možnosť zaznamenať v ich samotných vzorcoch 

správania sa. Ak sa odborník/terapeut zameria na sociálne postavenie hrajúcich 

bábok v kontexte s bábkovým dejom, tak dieťa má možnosť konať v rozličných 

pozíciách. Napríklad pociťuje moc v pozícii bábky otca, bábky policajta v porov-

naní s bezmocnými bábkami matky, dcéry.  

Hra s terapeutickou bábkou odzrkadľuje aj mocenské, agresívne 

správanie dieťaťa s problémami v správaní sa. Svojou fyzickou a verbálnou 

mocou, ktorú demonštruje skryto za bábkou môže skrývať svoju vnútornú 

bezmocnosť. Preto je pri hre s bábkou je nevyhnutné definovať, prípadne 

popisne objasniť polaritu bábkovej postavy alebo bábkových postáv.  

Pre klientov raného a predškolského veku je podstatný vzhľad bábky. 

Čím má bábka menej komplikovaných detailov, je jednoduchšia, tým je pre 

dieťa čitateľnejšia.  

Design výskumu 

V rámci výskumu sme sa zamerali na prostredie triedy v materskej 

škole, v ktorej bolo identifikované problémové správanie sa počas voľnej hry 

(zo strany výskumníka ide o dlhodobé výskumné zameranie sa na skupiny 

detí s problémovým správaním sa v materskej škole).  
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Konkrétne sme výskumný zámer diferencovali: 

a) na pozorovanie voľných hier, v ktorých deti použili akýkoľvek animo-

vaný predmet s podmienkou vytvorenia krátkej dramatickej sekvencie, 

b) na analýzu programu, ktorý bol zostavený a realizovaný počas jedného 

roka ako preventívny, podporný zameraný na oblasť sociálnych a komu-

nikačných kompetencií. 

Výskumná skupina 

Výskumu sa zúčastnili dve kontrolné a štyri experimentálne skupiny 

detí od 5-7 rokov, v celkovom počte 58 detí. Z hľadiska pohlavia išlo o hete-

rogénnu skupinu, z hľadiska zdravotného stavu išlo o skupinu homogénnu 

(ani jedno dieťa nemalo diagnostikované telesné alebo zdravotné postihnutie). 

Každá experimentálna skupina bola zostavená zo 4-6 detí s problémami 

v správaní sa, ktoré boli diagnostikované ako dificilty v oblasti komunikačno-

-sociálnych kompetencií.  

Z výskumných zistení 

A: Prvým parciálnym cieľom bolo zaznamenať hier, aktivitu, v ktorej 

deti použili animované predmety s podmienkou vytvorenia krátkej dramatickej 

sekvencie, alebo kratšieho príbehu. V prípade, že sa vyskytla hra s animovaným 

predmetom, požadovaný počet sme zaznamenali do záznamového hárku aj 

s popisom hry.  

Uvádzame komplexné zhodnotenie jednotlivých hier v rámci pozoro-

vania po dobu 17 týždňov. Všetky zaznamenané hry v jednotlivých skupinách 

(skupina 1 a 2 sú kontrolné skupiny, skupina 3 – 6 sú experimentálne skupiny) 

sme rozdelili do piatich kategórií a uvádzame ich na základe výskytu podľa 

výsledkov výskumu (Schéma 2, Graf 1). Počas pozorovaní sme zaznamenali 

300 sekvencií (hrová situácia) s animovaným predmetom s rôznym námetom, 

charakterom postáv, či dramatickým stvárnením.  
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Schéma 2: Diferencovanie hier s bábkou v hrách detí 

 
 

Deťmi sú najčastejšie využívané hry (bližšie Graf 1) s doplnením 

o hudobný či literárny doprovod (hra s animovaným predmetom v rámci 

piesne, básne, 22 %) a hra s animovaným predmetom vo dvojici (22 %). 
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Graf 1: Zastúpenie jednotlivých hier v pozorovaných situáciách 

 

LEGENDA 

1 – hra s animovaným predmetom, kde dieťaťa je samostatným protagonistom  

2 – hra s animovaným predmetom ako súčasť rozprávky  

3 – hra s animovaným predmetom v rámci prespievanie piesne, krátkej básne  

4 – hry s animovaným predmetom ako súčasť prehrávania reálnych udalosti, 

primárne zo „sveta dieťaťa dotýkajúceho sa pobytu v materskej škole a v rodine  

5 – hra s animovaným predmetom vo dvojici, bez slov  

 

Na základe zastúpenia jednotlivých hier s animovaným predmetom 

uvádzame spracovanie dichotonických odpovedí z pozorovaní. Na úrovni 

pravdepodobnosti 0,05 bolo potrebné získať hodnotu (cv) najmenej 9,49, aby 

bol rozdiel štatisticky významný.  

 

Tabuľka 1 

χ2 14,63 

cv (p = 0,05) 9,49 

df  4 

LEGENDA 

χ2  chí kvadrát 

df  počet stupňov voľnosti 

cv  kritická hodnota pre χ2 
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Výsledné hodnoty z Tabuľky 1 poukazujú na kritickú hodnotu cv, 

ktorá je menšia ako vypočítané χ2  t.j. 9,49 < 14,63. Je preukázateľné, že hry 

s animovaným predmetom sú súčasťou hier detí predškolského veku, 

najčastejšie sa využívajú hry: hra s animovaným predmetom ako súčasť 

rozprávky alebo hra s animovaným predmetom s podporou piesne, básne. 

Zistenie je signifikantné na hladine významnosti α = 0,05 (len pre 5 prípadov 

zo 100 toto tvrdenie neplatí).  

 

Ďalším cieľom výskumnej sondy bolo vytvoriť a bližšie konkretizovať 

jednotlivé kroky terapeutického programu s použitím terapeutickej bábky. 

Výsledkom experimentu sú výskumné zistenia, ktoré autorka priebežne 

publikovala.8 Štruktúra terapeutického bábkového programu bola primárne 

určená pre prácu s deťmi s poruchami správania. Ďalej popisované intervenčné 

kroky v hre s bábkou je možné modifikovať. V prípade využitia konkrétnej 

štruktúry krokov v terapeutickom programe, je žiaduce oddiferencovať, kedy 

nastane ten správny čas a klient je schopný pracovať na priamej činnosti 

s bábkou, alebo je len vo fáze prípravy. 

 

Schéma 3: Proces a kroky v terapii s bábkou 

 
 

Prvým krokom terapeutického programu je ponuka bábky/bábok pre 

klienta. Terapeut ponúkne klientovi súbor bábok. Ten má k dispozícii dve 

možnosti, a to vybrať si bábku z ponuky, alebo si bábku vytvoriť.9 (Gauda, 

2001).  

 

                                                 
8 KOVÁČOVÁ, B. 2005. Aplikácia bábkového programu u detí predškolského veku. In Pokorná, V.: 

Inkluzívní a kognitívní edukace. Praha: Karlova univerzita. s. 326-331; KOVÁČOVÁ, B. 2006. 

Spoločenská potreba bábkového programu pri rozvoji rečového prejavu detí predškolského 

veku a jeho uplatnenie v praxi. In Efeta – otvor sa, r. XV, 2006, č. 3, s. 8-12. 
9 GAUDA, G. 2001. Therapeutisches Puppenspiel – eine alte, neue Therapiemethode. In Therapie 

kreativ, No.3, pp. 3-23. 
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Tabuľka 2 

Špecifikácia kroku 

v terapii s bábkou 
Zásady pri práci s klientom 

výber bábky 
(ponechať na klienta) 

Neopakovať ponuku viackrát 

Ponechať výber priestoru k hre s bábkou 

Akceptovať hru s využitím len jedného z výrazových prostriedkov 

Aktivizovať hru s bábkou vlastnou hrou 

Zabezpečiť súhlas klienta  

Zdroj: Kováčová10  

 

Ak je výber bábky ponechaný na klientovi, pre terapeuta platí zásada 

neopakovať ponuku viackrát. Napríklad detského klienta môže samotná 

ponuka prekvapiť, taktiež nemusí byť pre neho atraktívnou (vzhľadom na 

jeho aktuálne potreby). Túto skutočnosť nemusí terapeut vedieť, preto zostáva 

v pozícii toho, čo „len“ ponúka.  

Je potrebné zdôrazniť, že nie každá hra sa musí začínať s novým 

výberom bábky tzv. novou ponukou. Každý klient má individuálne a jedinečné 

potreby. Preto môže prehrávať rozličné situácie s tou istou bábkou, napriek 

tomu, že hrová situácia je výrazne odlišná v porovnaní s reálnou situáciou.  

 

Terapeutická bábka môže vystupovať ako: 

 bábka/predmet bez života (pohyb, zvuk, hlas nie sú zjavné), bez 

minimálnej snahy zo strany klienta animovať (adaptačné problémy, 

trauma, zneužívanie) 

 bábka ako kontrast k hrajúcemu (v zmysle kontrastu vlastností a sprá-

vania sa), 

 bábka ako figúra, ktorej identita je známa až počas hry (môže byť 

prítomná zmena aj niekoľkokrát), 

 bábka znázorňujúca svoju postavu, tzv. „loutka loutková“ (pri „loutke 

loutkovej“ sú jednoznačne rešpektované jej vlastnosti, podľa 

Jurkowského), 

 bábka ako partner/kamarát, nápomocná pri hre (je zjavná vzájomná 

komunikácia). 

 

Pri výbere bábky musí byť klientovi ponúknutá možnosť vybrať si 

z viacerých bábok, ktoré sú k dispozícii len v terapeutickej miestnosti. Prípadne 

v priestore, v ktorom prebieha terapeutický program. Spomedzi viacerých 

bábok klienta môže zaujať aj bábka s konkrétnymi odlišnosťami alebo 

nápaditými tvarmi napr. znetvorená tvár, bábka bez očí (napr. bábka Bobo), 

                                                 
10 KOVÁČOVÁ, B. 2012. Terapia s bábkou. Bratislava: Univerzita Komenského. 212 p. 
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poškodená bábka, alebo bábka, ktorú je potrebné dotvoriť (napr. bábka 

Kiwanis). Samotný výber bábky podlieha jasne stanoveným pravidlám, ktoré 

sú špecifické pre hru s bábkou/bábkami (bližšie Franzke11). Počas výberu 

bábky je u klienta posilňovaná zodpovednosť za výber bábky, schopnosť 

dodržiavať hranice a akceptovať pravidlá, a zároveň sa iniciuje tvorivosť ku 

kreovaniu zatiaľ neživej hmoty, ktorá bude postupne animovaná.  

 

Tabuľka 3 

bábky, ktoré zaujmú jednotlivcov 

s agresívnym správaním 

bábky, ktoré zaujmú jednotlivcov 

s problémovým správaním 

drsný, hmatovo nepríjemný materiál 

atypické bábky  

jednoduché vzhľadom na celkový výzor 

a spracovanie (čím menej komplikované, 

tým skôr sú zaujímavým podnetom) 

ostré detaily  

ostré zuby, pazúry, pichliače 

bábky bez tváre a detailov 

(bábky bez spracovania, tzv. „polotovar“) 

farebná kombinácia  

červená-čierna,  

čierna-sivá-červená,  

biela 

čierna-tmavofialová-červená 

zástupné bábky  

(vhodné časti oblečenia ako ponožky, 

topánky, rukavice, šál, pánska vreckovka) 

bábky „akoby“ poškodené 

hlava, kostým (ako súčasť oblečenia na ruku) 

miniatúrne bábky 

(zmenšenina postavy bábky, ktoré sú 

bežnou súčasťou terapie hrou, bábiky sú 

skôr stavané do pozície odkrytej animácie) 

zástupné bábky  

(klbko vlny, kašírovaný predmet) 

prstové bábky 

(zvieracie) 

Zdroj: Kováčová12  

 

Konkrétny výber bábky je spätý aj so symbolmi (bližšie Gauda13). 

Prostredníctvom nich terapeut získava informácie k ďalšiemu priebehu inter-

vencie. Klientovi sú otázky formulované tak, aby odborník zistil, čo pre klienta 

symbolizuje tá – ktorá bábka, napr. akú persónu/osobu v nej vidí, ako ju popíše, 

aké vlastnosti jej prisúdi, do akej bábkovej situácie vybranú bábku integruje 

a pod. V prípade špecifických odlišností môže terapeut svojimi otázkami pod-

nietiť vznik a rozvíjanie dialógu. Príkladom môžu byť otázky, ktoré terapeut 

zadával počas činnosti klienta s bábkou Bobo. Prečo táto bábka nemá tvár? 

A kde má oči? Odtrhli sa alebo odpadli? Vidím, že ju chceš udrieť ... atď.  

                                                 
11 FRANZKE, E. 1991. Die Verwendung von Handpuppen als gestaltungstherapeutische Arbeitmittel 

in der Psychotherapie. In Petzold, H. – Orth, I. (Hrsg.): Die neuen Kreativitätstherapie. Paderborn. 

pp. 449-461. 
12 KOVÁČOVÁ, B. 2012. Terapia s bábkou. Bratislava: Univerzita Komenského. 212 p. 
13 GAUDA, G. 2010. Therapeutic Puppet Play [online dokument] 2010 [cit. 2011-12-02]. 

www.puppenspieltherapie.de/docs/therapeutic_puppet_play.pdf 
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Irwin14 odporúča pracovať so štandardným repertoárom bábok, alebo 
s vlastnoručne vytvorenými bábkami, ktoré sú spracované na základe 
individuálnych predstáv klienta. Činnosť, ktorú autorka (ibidem) popisuje 
platí aj v terapii s dospelým klientom.  
 

Pri tvorbe vlastnej bábky má klient možnosť rozhodnúť o jej 
vzhľade, napr. z akého materiálu bude vyrobená, aký bude jej výraz tváre, aké 
farby použije. Taktiež rozhoduje aj o charakterových vlastnostiach bábky, 
napr. je dobrá, hysterická, otravná, ochotná pomôcť a i. Dospelý (rodič, 
pedagóg) participuje pri tvorbe bábky vtedy, ak je dieťaťom oslovený, príp. 
sám predpokladá potrebnosť a nutnosť kooperácie.  

Pri vytváraní bábky ako súčasti (psycho)terapeutického procesu je 
významným aspektom kvalita použitého materiálu. Práve ten symbolicky 
predurčuje bábke typické vlastnosti, ktoré evokujú dobro alebo zlo 
v rozličných podobách. Krok – výber bábky alebo jej tvorba – je zo strany 
odborníka/terapeuta doplňovaný otázkami, ktoré odhaľujú symbolické 
myslenie a prežívanie klienta/klientov.  
 

Dieťa tým, že má možnosť bábku hapticky aj vizuálne spoznávať, 
akceptuje príležitosť s ňou aktívne manipulovať a pracovať. Terapeutická 
bábka môže substitučne zastúpiť terapeuta (dospelého, iné dieťa) v bábkovom 
dianí. Intervencia s bábkou je prispôsobená potrebám klienta, napr. má 
potrebu vyjadriť svoju fyzickú agresiu (hnev, zlosť), potrebu objať niekoho, 
a pod. Pravdepodobne ňou symbolizuje strach o niekoho, niečo; strach pred 
bolesťou alebo pred opakovanými neúspechmi. Činnosť s bábkou prebieha 
pod dohľadom terapeuta. Animovaná bábka je so svojimi prirodzenými 
prejavmi plastickou náhradou reálneho prežívania klienta. Ak dieťa udrie – 
odborník verbalizuje emocionálne prežívanie bábky – jaj, ach to bolí! Taktiež 
môže verbalizáciou objasniť prežívanie  fyzického útoku voči bábke, aj keď 
v symbolickej rovine. Nie je ničím nezvyčajným, že klient na zvýšenú 
verbalitu bábky promtne zareaguje. Natlačí (napchá) do jej otvorených úst 
rozličné predmety, a to hračky, natrhaný papier a pod. Dôvod je prozaický, 
umlčať rozprávajúcu bábku, neprezradiť ta-jomstvo, či odmietať spolupracovať. 
Je žiaduce podotknúť, že aj neartikulované zvuky sú náležitou kompenzáciou 
prebiehajúceho diania (Kováčová15).  

Aj vypchatie (vyplnenie) kostýmu predmetmi „skoro na prasknutie“ je 
možné verbálne vyjadriť. Rozličné spôsoby prežívania musia byť konkrétnym 
spôsobom proklamované, pretože reakcie samotného klienta sú pre terapeuta 
cenným materiálom k objasneniu konfliktu, ktorý klient prežíva a konfrontuje 
sa s ním v priestore reality. 

                                                 
14 IRWIN, C. E. 1985. Puppets in Therapy: An Assessment Produce. American Journal of 

Psychotherapy, Vol 39, No 3, pp. 389-399.  
15 KOVÁČOVÁ, B. 2012. Terapia s bábkou. Bratislava: Univerzita Komenského. 212 p. 
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Po reakcii (katarzii) dieťaťa nastáva akcia (rekonštrukcia) stavu bábky. 

Zo strany terapeuta musí byť inštrukcia verbalizovaná tak, aby samotnou 

inštrukciou bol akceptovaný vek i mentálne schopnosti dieťaťa. Napríklad 

Buď taký dobrý(á), prosím ťa, skús dať bábku ako si ju našiel (do pôvodného 

stavu), Pomôž mi opraviť bábku tak, ako by podľa Teba mala vyzerať. 

Dynamický proces môže byť daným krokom ukončený, alebo môže naďalej 

pokračovať vo vyššej forme, a to v samotnej improvizovanej hre s bábkami. 

Prostredníctvom bábok nastáva druhý krok terapeutického programu, 

ktorým je prvotné spoznávanie a zadefinovanie príčiny konfliktu. Bábka 

v rukách terapeuta a bábka v rukách dieťaťa spoločne komunikujú. Odborník 

získava informácie, na základe ktorých posudzuje problém. Preto aj animovaná 

bábka v rukách terapeuta nemala byť nadradenou, najmä čo sa týka postavenia 

a veku klienta. Gauda16 odporúča využívať bábku/bábky v súčinnosti s vekom 

a prípadným znevýhodnením klienta, čo sa týka typu, veľkosti a materiálu 

bábky. Napríklad nepoužívať výškovo väčšiu bábku v ranej intervencii.  

Prostredníctvom bábky odborník umožňuje klientovi spracovávať 

konflikt na základe špecifických otázok a tak získaných odpovedí. Pracovať 

s otázkami a odpoveďami znamená aj vedieť formulovať otázky a odpovede 

nielen zo strany terapeuta, ale najmä zo strany dieťaťa. Celkovo sa nácvik 

formulácií otázok a odpovedí odohráva predovšetkým v dialógu, ktorý môže 

byť riadený alebo voľný (Repková, 2004). Názory klienta formulované za 

bábkou a názory klienta vo voľnom rozhovore bývajú rozdielne. Môže ísť 

o obranný mechanizmus pred niečím konkrétnym. Rambert17 tvrdí, že obsah 

prehrávaného deja nemusí mať nutne obrannú funkciu, taktiež nemusí vždy 

redukovať psychické napätie. Autorka (ibidem, s. 194) poukazuje na fakt, že 

klient prezentuje cez konanie bábky dianie, čím odkrýva obsah svojho 

vnútorného stavu, individuálnych potrieb a taktiež motív svojho konania. 

K interpretácii bábkového diania je nevyhnutná dostatočná skúsenosť a fun-

dovanosť odborníka nielen s identifikovaním prehrávaného ale aj s dostatočným 

množstvom informačného materiálu, ktorý sa (do)týka klienta. 

Z analýzy jednotlivých krokov terapeutického programu jednoznačne 

vyplýva, že terapia s bábkou nemusí mať všetky nami popisované kroky 

(Kováčová, 2011b). Ide o rýdzo špecificky konštruovaný proces, ktorý závisí 

od schopnosti klienta sa vyjadriť a konať či s bábkou ako odkrytý herec-hráč 

alebo za bábkou s použitím paravánu. Celkovo hra s bábkou je jedinečnou aj 

v tom, že klient často bábku vníma ako niekoho za koho sa môže skryť 

a zároveň v animovanej bábke pociťuje dôveru. 

                                                 
16 GAUDA, G. 2010. Therapeutic Puppet Play. [online dokument]. 2010. [cit. 2011-12-02]. 

www.puppenspieltherapie.de/docs/therapeutic_puppet_play.pdf 
17 RAMBERT, M. L. 1988. Das Puppenspiel in der Kinderpsychotherapie. Ernst Reinhardt 

Verlag Műnchen Basel. s. 194.  
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Hra s bábkou v terapii, znamená pracovať s dejom, v ktorom má klient 

možnosť prehrať ním vytvorený príbeh. Pomáha si cez konanie bábky/bábok, 

ktoré integruje do deja tak, ako to vníma on sám. Pred samotnou hrou klient 

vytvára osnovu príbehu, o ktorej môže informovať aj odborníka/terapeuta. 

Postupne prehráva príbeh s bábkou/bábkami. Odborník/Terapeut sa môže 

zapojiť do bábkového diania, ale potrebuje k tomu súhlas klienta. Podmienkou 

je, že musí hrať podľa inštrukcií klienta, preto ho ten  musí oboznámiť s tým, 

akú rolu hrá. Navrhované zmeny v hre s bábkou nemusí klient akceptovať. 

Dokonca môže terapeuta upozorniť, že nehrá tak, ako ho inštruoval.  

V skupine detí predškolského veku s problémovým správaním sú 

príbehy doplnené aj o improvizáciu, výmenu bábok, zmenu scenára a pod. 

Vzťah k spoluhráčovi, v tomto prípade k odborníkovi/terapeutovi je významnou 

zložkou, napríklad pri prehrávaní sporu, konfliktu a pod. Bábka svojou zástup-

nou funkciou môže substituovať všetky zábrany, čím sú v hre načrtnuté nové 

pravidlá, použiteľné v reálnom živote. Tak klient získava iný uhol pohľadu 

na stvárňovaný konflikt cez konanie bábok. K poznaniu sa dostáva vlastnou 

aktivitou, čím dochádza k integrite osobnosti, k zachovaniu alebo obnoveniu 

sociálnej a psychickej rovnováhy.  

Záver 

Terapeutická hra s bábkou je bez publika a bez kritiky. Aj preto možno 

tvrdiť, že terapia s bábkou zostáva z psychologického, psychoterapeutického, 

sociologického, dramatoterapeutického hľadiska, stálou výzvou v diagnostike, 

terapii a profylaxii. Vzťah k spoluhráčovi – terapeutovi je dôležitou zložkou 

napr. sporu, konfliktu a pod. terapeut prostredníctvom symbolov, ktoré dieťa 

predostiera môže dieťaťu porozumieť a pomôcť mu. Prelínanie umeleckého 

a terapeutického potenciálu v terapii s bábkou podporuje osobnostný a sociálny 

rozvoj, k ďalšiemu optimálnemu priebehu života človeka.  
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Kniha ako podpora pri probléme s agresívnym správaním 

A Book as a Supporting Means in Dealing 

with the Problem of Aggressive Behavior 

Silvia Kaščáková 

Abstract 

The article presents bibliotherapy at pre-school age as an educational- 

-therapeutic modality. Through the concrete literary work (Daniel Rušar: 

Strakáč a Tíoni), in which the handicap of the child (the main character) 

reveals aggressive behaviour of other children (minor characters), it 

offers possibilities of artistic/therapeutic-educational impact. 

Keywords: Bibliotherapy at pre-school age. Handicap. Aggressive behaviour. 

Book. 

Biblioterapia a agresivita 

Agresivita je súčasťou ľudskej prirodzenosti, má významnú úlohu vo 

vývine dieťaťa, vnútorná prudkosť posilňuje dieťa energiou a dodáva mu 

motiváciu, aby dokázalo prekonávať samého seba. Ak zostane pod kontrolou, 

môže podporovať úspech. Výchova nemá za úlohu agresivitu úplne odstrániť, 

ale usmerňovať ju a mobilizovať jej energiu, aby bola využitá na dosahovanie 

pozitívnych cieľov.1 Usmerňovať a mobilizovať dieťa je aj jedným z cieľov 

expresívnych terapií, ktoré majú dieťaťu pomôcť vysporiadať sa napríklad aj 

s ťažkosťami života, s rôznymi sociálnymi problémami. K expresívnym 

terapiám patrí aj biblioterapia a podľa Valešovej Malecovej2 je biblioterapia 

dynamická a interaktívna forma pomoci, ktorá je realizovaná medzi osobnosťou 

čitateľa a vybranou literatúrou (v nutnom „sprievode“ biblioterapeuta). Na 

človeka majú dôležitý vplyv spoločnosť a kultúra už od narodenia, už vtedy 

ovplyvňujú jeho sklony, správanie atď. Práve tu sa uplatňuje aj literárne 

umenie a literárna komunikácia.  

                                                 
1 VADKERTIOVÁ, S. Delikvencia a kriminalita v detských domovoch. In MÁTEL, A. et al. 

(eds.). 2011. Sociálna patológia a intervencia sociálnej práce. Zborník z medzinárodnej vedeckej 

konferencie. Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety. s. 309 – 317.  
2 VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. 2018. Vymedzenie biblioterapie ako formy pomoci. In 

Biblioterapia v ranom a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

s. 7. 
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Biblioterapiu definujú odborníci3 ako aplikáciu literatúry so zámerom 

pomôcť ľuďom (rôzneho veku) meniť a zmeniť ich myslenie, správanie a mnohé 

ďalšie osobnostné predpoklady individuálne aj spoločensky prijateľným smerom. 

Biblioterapia ako:  

 prostriedok personálno-sociálneho rastu jedinca, 

 terapeutická disciplína s využitím vybranej literatúry s cieľom integrácie 

citovej a rozumovej sféry osobnosti s dôrazom na dosiahnutie seba-

reflexie, reedukácie či kompenzácie poruchy alebo psychosociálnych 

problémov. 

Teoretické východiská biblioterapie v predškolskom veku (0 – 6 rokov) 

vychádzajú z teoretických základov biblioterapie. Biblioterapia v predškolskom 

veku sa cielene zameriava na hľadanie rozličných spôsobov aktivizovania 

dieťaťa v podpornom procese.4 Prostriedkom biblioterapie je text a uplatňovať 

sa môže formou čítania (čitateľ), počúvania (poslucháč), pozerania (divák), 

tvorby vlastných textov (autor).5 Terapeutické a výchovné možnosti biblioterapie 

v ranom a predškolskom veku sú ovplyvnené daným vývinovým obdobím. 

Výchovné možnosti: Rodič sprostredkuje dieťaťu stretnutie s knihou, necháva 

na dieťa pôsobiť ilustrácie aj knihu celkovo. Dieťa môže pri činnosti pozorovať 

a analyzovať jeho správanie.6 

Terapeutické možnosti knihy 

Okrem rodiča ich využíva aj terapeut. Prostredníctvom knihy sa 

zameriavajú na objavovanie rozličných spôsobov podpory dieťaťa so znevý-

hodnením. Pre terapeutickú prácu je primárne dôležitý výber knihy (formát, 

žáner, téma a pod.). Kováčová7 upriamuje pozornosť na vytvorený monológ 

zložený z otázok a odpovedí jednej osoby (rodiča alebo terapeuta), ktorý 

môže dieťa naviesť k rôznym typom reakcií podľa druhu znevýhodnenia. 

Ďalej ako možnú stratégiu čítania uvádza popisné čítanie s paralelným 

ukazovaním. Neskôr sa môže využívať aj spoločné čítanie, čítanie pomocou 

                                                 
3 VALENTA, M. a kol. 2014. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 

Praha: Portál; VALENTA, M., MÜLLER, O. a kol. 2007. Psychopedie. Praha: Parta.  
4 VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. 2018. Vymedzenie biblioterapie ako formy pomoci. In 

Biblioterapia v ranom a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

s. 10. 
5 KOVÁČOVÁ, B., VALEŠOVÁ MALECOVÁ, B. 2018. Vzťahový rámec v ranej biblioterapii. 

In Biblioterapia v ranom a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 

s. 69-70. 
6 KOVÁČOVÁ, B. 2018. Saturácia potrieb dieťaťa v ranej biblioterapie. In Biblioterapia 

v ranom a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 40. 
7 KOVÁČOVÁ, B. 2018. Prolegoména k ranej biblioterapii. In Biblioterapia v ranom a predškolskom 

veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 24. 
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obrázkov, čítanie s prerozdelením si rolí (striedanie čitateľ a poslucháč).8 

Mnohé spôsoby čítania sa však aj prelínajú.  

Biblioterapia a dieťa v predškolskom veku  

Biblioterapia v ranom a predškolskom veku sa týka detí vo veku 0 až 

6 rokov. Päť až šesťročné dieťa sa dokáže sústrediť na rozsiahlejšie príbehy 

s väčším množstvom textu. Text dokáže prijímať aj bez veľkého obrazového 

materiálu, ale bohaté ilustrácie mu pomáhajú lepšie sa sústrediť na obsah, 

nestratiť dejovú líniu, udržiavať pozornosť. Čo sa týka „čitateľstva“ päť až 

šesťročného dieťaťa, už dokáže rozoznávať písmená a čísla, vie ich čítať – 

vymenovať, všíma si ich prostredníctvom nápisov na obchodoch, budovách, 

v reklame, časopisoch a pod., aj keď sa ešte môže mýliť a hľadať správny tvar 

pri ich vyslovovaní aj prepisovaní. V rámci tvorby, z formálneho členenia ide 

o expresívnu časť biblioterapie, dieťa dokáže tvoriť z oblasti poézie jednoduché 

rýmy, veršíky, riekanky. Z oblasti prózy a narácie dokáže prerozprávať svoje 

obľúbené príbehy z kníh aj bez obrazového materiálu a často aj do najmenších 

detailov (vie zopakovať repliky postáv a pod.). Dokáže sa zapájať do tvorby 

príbehov (ak rodič tvorí/vymýšľa príbeh, dieťa navrhne postavy alebo zápletku, 

pointu príbehu a pod.). Príbehy z kníh dokáže (spolu s dospelým) spájať so 

svojimi skutočnými zážitkami.  

Daniel Rušar: Strakáč a Tíoni 

Literatúra pre deti a mládež je významným faktorom pri tvorbe 

detského povedomia o zložitosti života aj o osobnej úlohe každého človeka 

v ňom. V ďalšej časti ponúkame interpretáciu literárno-výtvarného diela 

v kontexte preberanej problematiky s dôrazom na emocionálnu citlivosť 

dieťaťa. Tematickú orientáciu na fyzický hendikep a prejavy agresívneho 

správania si všímame v knihe D. Rušara: Strakáč a Tíoni (2019). Kniha 

opisuje svet citlivého chlapca, zachytáva jeho pocity zmätku, neistoty, 

smútku, strachu a hnevu, ktoré sám nevie zmeniť ani poraziť. Interpretácia je 

zameraná na literárnu postavu s hendikepom, na možnosti literárnej komu-

nikácie prostredníctvom textu aj ilustrácie a na prieniky s biblioterapiou v pred-

školskom veku. 

                                                 
8 KOVÁČOVÁ, B. 2018. Saturácia potrieb dieťaťa v ranej biblioterapie. In Biblioterapia v ranom 

a predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 43. 
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V knihe Daniela Rušara9 – Strakáč a Tíoni (2019) vystupuje chlapec 

Strakáč, ktorý sa veľmi trápi, lebo je celkom iný ako jeho rovesníci. Nositeľom 

jeho odlišnosti je hendikep – kožná choroba vitiligo (biele škvrny, strata 

pigmentu). Chlapec má škvrny po celom tele a ostatné deti sa mu kvôli tomu 

posmievajú. Meno hlavnej postavy odkazuje na kožné prejavy choroby – 

Strakáč a všetky ostatné postavy nazýva autor združeným pomenovaním – 

menom Tíoni (tí druhí, oni, tí, ktorí sa vysmievajú). Chlapec vidí na svojom 

tele škvrny a považuje ich za hrozné, strašia ho. Snaží sa ich všemožne 

zbaviť. Kričí na ne, aby odišli, pýta sa ich, čo od neho chcú, ale ony zostávajú 

a zväčšujú sa, usídľujú sa na jeho tele a pribúdajú. Najprv si však škvrny ani 

Strakáč, ani iné deti nevšímajú a hrajú sa spolu, hádajú sa a udobrujú. Ale 

neskôr ho deti začnú prezývať Batika, Dalmatín (čo je tiež odkaz na chorobu). 

Chlapec sa skúša s problémom vysporiadať, bojovať proti nemu. Odíde 

z ihriska a plače, ale slzy mu škvrny nezmyjú. Prestane sa s ním hrať najlepší 

kamarát. Strakáč chce byť silný, a tak si zakryje škvrny oblečením, ale necíti 

silu. Mama mu natrie škvrny opaľovacím krémom, ale ani to mu nepomôže. 

Otec odstráni škvrny z fotografií, ale chlapec sa stále necíti silný. Vonku sa 

hráva, až keď sa stmieva, aby ho nikto nevidel, ale necíti silu, cíti sa neistý 

a vôbec mu to nepomáha. Stratil všetkých priateľov.10 A tak sa začne správať 

ako Tíoni. Začne prezývať chlapca, ktorý má veľký nos – Tukan a dievča, 

ktoré má veľké uši – Fenek. Chlapec Tukan aj dievča Fenek sa rozplačú. 

Strakáčovi to znova nepomôže a nedodá mu to silu. Ukáže im svoje škvrny 

a začnú sa spolu kamarátiť. Kým neprídu Tíoni a všetkých troch nezačnú 

častovať prezývkami. Útoky od Tíoných sa ich veľmi dotknú. Strakáč dostane 

nápad a začne si škvrny na tele maľovať, vytvorí z nich pestré machule alebo 

farebné zvieratá. Podobne urobia aj jeho dvaja kamaráti a je z toho veľká 

zábava. Smejú sa oni aj rodičia. Neskôr si urobia aj kostýmy a stále sa smejú. 

Smejú sa susedia, ľudia na ulici, učitelia v škole. Je to veselý radostný smiech. 

V závere knihy sa smiechom nakazia aj Tíoni a Strakáč11 sa práve vtedy cíti 

silný.  

 

                                                 
9 Daniel Rušar je autor, ktorý pochádza z Českej republiky a okrem spisovateľskej tvorby pracuje 

ako osobný lektor. Z jeho tvorby vyberáme knihy pre deti Kamzíkův velký skok (2016) – 

vyrovnávanie sa so smrťou blízkych; Vlk a tma (2016) – prekonávanie strachu; Jaro kriplů 

(2011) – deti s telesným postihnutím. Kniha Strakáč a Tíoni vyšla v slovenčine aj v češtine, 

v oboch prípadoch s ilustráciami Adely Režnej.  
10 „Prepojenie priateľstva s používaním skryto latentných stratégií sa odzrkadlilo vo výskumných 

štúdiách mnohých autorov. Výsledkom skúmania vzťahov v peer-skupinách sa zistilo, že 

priateľstvo a popularita sú primárnymi aspektmi k sociálnych kontaktoch vo vývine dieťaťa. 

Dieťa predškolského veku ich považuje za rozhodujúce pre vlastnú existenciu v danej societe. 

Koncept priateľstva vyjadruje konkrétny, intenzívny, afektívny dyadický vzťah medzi dvomi 

deťmi, zatiaľ čo koncept popularity vyjadruje vnímanie dieťaťa celou skupinou.“ (Kováčová, 

Bellová, 2018, s. 24). 
11 RUŠAR, D. 2019. Strakáč a Tíoni. Prešov: Občianske združenie Slniečkovo. 48 s. 
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Znevýhodnenie a agresívne správanie 

Kniha Strakáč a Tíoni12 je o odlišnosti a o hľadaní sily vysporiadať sa 

s ňou. Hendikep sa stáva spúšťačom reakcie okolia – neprijatia, výsmechu, 

prezývania. Hendikep a agresívne správanie detí, predtým kamarátov, oberá 

hlavnú postavu o sebavedomie a chlapec stráca silu a radosť. V úvode sa síce 

zmobilizuje a pokúša sa chorobu poraziť, ale jeho naivné a zúfalé pokusy 

zbaviť sa škvŕn u čitateľa len zväčšujú pocity súcitu, ľútosti. Zobrazené 

pokusy eliminovať škvrny zodpovedajú autentickej detskej psychike. V texte 

sa objavujú aj najbližší – rodičia, ktorí sa tiež snažia chlapcovi pomôcť, hoci 

neúspešne. Chlapec škvrny skrýva, aby sa znova cítil silný, neohrozený, aby 

odvrátil výsmech ostatných detí. Keď sa mu to ani po viacerých pokusoch 

nepodarí, zvolí inú stratégiu. Začne aplikovať rovnaký postup ako jeho 

protivníci, ktorých vníma ako silných. Začne sa posmievať iným deťom, ale 

hneď pochopí, že týmto spôsobom sebavedomie nezíska. Vágnerová13 uvádza, 

že útok je aktívnou obranou a znamená všeobecnú tendenciu s ohrozením 

a neprijateľnou situáciou zápasiť. Človek tak môže urobiť rôznymi spôsobmi, 

môže zaútočiť na zdroj ohrozenia alebo na náhradný objekt. Chlapcovo 

prežívanie zobrazil autor v dvoch základných emocionálnych polohách – 

smútok a hnev. Kniha odkrýva aj dve podoby agresívneho správania – 

agresivitu detí, ktoré sa vysmievajú hendikepu kamaráta a vyčleňujú ho 

z kolektívu pre jeho inakosť a agresivitu hlavnej postavy, ktorá kopíruje 

agresívne správanie ako stratégiu sebaobrany. Agresívne správanie ale ani 

v jednom prípade nevíťazí a neudrží si svoju silu.  

Smiech ako výsledok premeny 

Autor14 vložil silu (ktorá zachráni) do krehkosti smiechu, ktorý je 

v tomto prípade symbolom radosti a veselosti, vtipu a ľahkosti. Smiech pôsobí 

odzbrojujúco a oslobodzuje z napätia všetkých zúčastnených, je protikladom 

chlapcovho smútku a úzkosti. Tíoni, ako predstavitelia agresorov, zisťujú, že 

smejúce sa obete si ich agresívne správanie nevšímajú a nemajú nad nimi 

žiadnu moc. Smiech, ako nadhľad v ťažkom životnom rozpoložení, v závere 

príbehu dodáva silu, zaháňa smútok a priťahuje nových priateľov. Úľava, 

ktorú smiech prináša, lebo znižuje vnútornú tenziu, je aj silným nástrojom 

biblioterapie. Smiech sa neobjavuje v príbehu iba „odrazu“ náhodou ako 

jednoduché riešenie. Neznamená ani zľahčovanie ťažkej životnej situácie 

hlavného hrdinu. Smiech vzniká na základe premeny, prerodu hendikepu – 

                                                 
12 RUŠAR, D. (ibidem). 
13 VÁGNEROVÁ, M. 2002. Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie 

lidské psychiky. Praha: Portál. 
14 RUŠAR, D. 2019. Strakáč a Tíoni. Prešov: Občianske združenie Slniečkovo. 48 s.  
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nevýhody – na výhodu. Strakáč začne svoje monotónne (strašidelné) biele 

škvrny premaľovávať farbami, čím vznikajú farebné škvrny a farebné zvieratá. 

Autor pracuje s vizuálnou premenou, keď mení bezfarebnosť škvŕn a mení aj 

ich celkový vzhľad na farebné zvieratá. Škvrny sú beztvaré, nemajú žiadny 

význam, ale farby ich premieňajú na vtip a na konkrétne zobrazenia a neskôr 

aj na pestré masky, ktoré si deti zhotovia. Pestrofarebnosť odkazuje aj na 

pestrosť – originalitu človeka. Výnimočnosť každého dieťaťa, jeho osobnosti, 

prežívania a napríklad aj jeho fyzického výzoru, ktorý je tiež neopakovateľný 

a teda vždy iný. Aj keby malo mať veľké uši ako dievčatko Fenek, veľký nos 

ako chlapec Tukan alebo biele škvrny ako hlavná postava. Kniha nekončí 

happyendom, ktorý prináša chlapcovo fyzické uzdravenie. Riešením je 

sebaprijatie, ktoré podporuje aj prijatie okolia. Človek s hendikepom, ktorý 

ho od ostatných odlišuje až do takej miery, že sa musí okolie s jeho odlišnosťou 

vyrovnávať, naráža na rôzne prekážky, normy a pravidlá spolužitia. Veľmi 

často naráža aj sám na seba a bojuje s vlastnou sebahodnotou, vlastným 

sebaprijatím. V knihe hendikep (zlo) premôže iba dobro. Dobro má podobu 

sebaprijatia, prijatia spoločenstvom. Bolo potrebné opustiť smútok, hnev – 

bezfarebnosť – a uznať pestrosť. Spisovateľ sa podujal na ťažkú úlohu – 

zobraziť dieťa v zúfalej situácii. Využil krátky rozsah textu, ktorý významne 

dopĺňa výtvarná stránka knihy. Režná z pozície výtvarníčky rozsahom 

a kvalitou ilustrácií vstupuje do príbehu ako spoluautorka, jej ilustrácie nie sú 

len plochým popisným zobrazením, ale umeleckým jazykom znázorňujú 

pestrú škálu emócií. Sila umeleckého stvárnenia problematiky hendikepu 

u dieťaťa, ktoré sa zo všetkých síl pokúša so svojou situáciou vysporiadať, 

nespočíva v rozsiahlych opisoch, prílišnej verbalizácii pocitov a emócií, 

fotodokumentácii a pod. Umelecká literatúra pre deti nedidaktizuje, nezastupuje 

edukačnú literatúru, ale využíva umelecké prostriedky, aby vypovedala aj tie 

najťažšie témy a obsahy, ktoré dieťa vo svojom prežívaní stretlo alebo stretá, 

ktorým sa musí postaviť samo za seba a ktoré ho formujú v jeho ďalšom 

životnom smerovaní.  

Práve biblioterapia využíva pôsobenie literárneho textu s rovnakými 

cieľmi aj u detí. Kniha Strakáč a Tíoni ponúka na biblioterapeutické pôsobenie 

viacero tém: 

 úloha a dôležitosť priateľstva, 

 súcit s utrpením iných, 

 ako môže bolieť vysmievanie sa iným (prezývky), 

 hľadanie vlastnej hodnoty, 

 prijatie samého seba, 

 dôležitosť prijatia rodinou (mama, otec), 

 dôležitosť prijatia spoločenstvom (susedia, ulica, učitelia), 

 ako z nedostatku urobiť prednosť, 

 smiech lieči každé trápenie, 

 smiech spája a pozýva k sebe ďalších. 
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Netradičná téma hendikepu v podobe kožnej choroby je vhodným 

východiskom na zdieľanie zážitkov medzi dieťaťom a rodičom alebo dieťaťom 

a terapeutom. Vydavatelia aj predajcovia knihy sa pri určení odporúčanej vekovej 

kategórie čitateľa svojimi návrhmi mierne líšia, stretneme sa s odporúčaním 

pre 5 ročné dieťa, 6 ročné dieťa alebo len všeobecne pre deti do 10 rokov. 

Knihu odporúčame používať v rámci biblioterapie od 5 rokov. Vhodné je popisné 

čítanie s paralelným ukazovaním, čítanie pomocou ilustrácií, striedavé rozprá-

vanie príbehu a pod.  

V slovenskej literatúre pre deti a mládež sa tematika hendikepu 

sporadicky objavuje. D. Hevier sa venuje problému hemofílie spolu s deťmi, 

ktoré sú postihnuté touto diagnózou, v knihe KR.V alebo Krajina V. čiže 

Kráľovná Viktória15. V knihe Xaver s nohami do X16 sa zameriava na chlapca 

s krivými nohami. Inakosť determinovaná fyzickou odlišnosťou sa vyskytla 

v autorskej rozprávke O Bezvláske17. V knihe symbolizuje znevýhodnenie 

„bezvlasosť“ hlavnej postavy – princeznej Bezvlásky, a recipient ho ľahko 

prijíma, lebo vychádza z rodového stereotypu, podľa ktorého sú vlasy pre 

ženu určujúcou súčasťou. V českej literatúre (z ktorej sa u nás dostupné aj 

viaceré preklady) sa téme venujú autori I. Březinová, M. Sykorová, J. Dědková 

a i. Motív spolužitia s ľuďmi, ktorí svojou odlišnosťou narúšajú stereotypy, sa 

objavuje aj v rámci celoeurópskej kultúry a aj za jej hranicami.18 Neprijatie 

znevýhodnených ľudí, ktoré často súvisí s predsudkami, tradíciami, politickou 

situáciou, náboženskými pravidlami, ekonomickou situáciou a pod., sa môže 

zmeniť aj na rôzne podoby agresívneho správania voči hendikepovaným a nie 

je len záležitosťou jednotlivca. Vágnerová19 podotýka, že na rozvoji agresivity 

sa spolupodieľa aj spoločenská klíma, sociokultúrny vzorec, ktorý je pre danú 

spoločnosť reprezentatívny a je normou pre všetkých členov spoločnosti. 

Odzrkadľuje sa v ňom história skupiny aj aktuálne vplyvy, ktoré podporujú 

určité typy správania.  

                                                 
15 HEVIER, D. 2012. KR.V. alebo Krajina V. čiže Kráľovná Viktória. Bratislava: Trio Publishing. 

120 s.  
16 HEVIER, D. 2010. Xaver s nohami do X. Bratislava: Prefekt. 64 s.  
17 FUTOVÁ, G. 2016. O Bezvláske. Bratislava: Dobrý anjel. 40 s.  
18 Každé dva roky oceňuje Medzinárodná únia pre detskú knihu (IBBY) výnimočné knihy 

o živote detí a mladých ľudí s rôznymi formami postihnutia spolu s knihami vytvorenými vo 

formátoch zodpovedajúcich ich špeciálnym potrebám. Knihy nominujú národné sekcie IBBY 

z viac ako 70 krajín sveta. Odborná porota má teda možnosť vyberať zo stoviek zaslaných kníh. 

Prioritne zohľadňuje súlad literárnej a ilustračnej hodnoty diel, ktoré dôstojne prezentujú obraz 

mladých ľudí s postihnutím a predovšetkým zdôrazňujú podobnosti namiesto rozdielov. 

V roku 2019 pripravila BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, zo svojich 

medzinárodných knižničných zbierok výstavu pod názvom „Zmysel to má aj bez zmyslov“ 

a postupne ju predstavila návštevníkom v rámci putovania po Slovensku. Viac informácií na: 

http://www.bibiana.sk/ 
19 VÁGNEROVÁ, M. 2002. Psychopatologie pro pomáhající profese: Variabilita a patologie 

lidské psychiky. 2002. Praha: Portál. 
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Záver 

Biblioterapia v predškolskom veku využíva aplikáciu literárnych textov, 

aby podporila pozitívne zmeny, okrem iných osobných oblastí, aj v správaní 

dieťaťa. Agresívne správanie zahŕňa nielen fyzické napádanie, ale aj nepriamu 

agresiu (žalovanie, klamstvo, zákernosť a i.). K agresívnemu správaniu patrí 

to, čo dieťa koná vedome a s úmyslom ublížiť. Agresívnym správaním rozumieme 

porušovanie sociálnych noriem stanovených spoločnosťou, obmedzovanie práv 

a narušovanie integrity živých jedincov a neživých objektov.20  

Preventívne opatrenia voči agresii v predškolskom veku treba neustále 

rozvíjať, zo strany rodiča, terapeuta, dospelého je dôležité zachytiť odsudzovanie 

jednotlivca skupinou. Identifikácia verbálnych aj neverbálnych výpovedí dieťaťa 

v priamom rozhovore a pri rôznych biblioterapeutických aktivitách, keď môžeme 

dieťa pozorovať a usmerňovať, je nenahraditeľným zdrojom informácií a mož-

ností ako agresívnemu správaniu predchádzať. V predškolskom veku je možné 

využiť pri rozhovoroch s dieťaťom objasňovanie, spoločné hľadanie dôvodov 

vzniknutej situácie aj hľadanie riešení, argumentáciu a pod. V tomto veku je 

táto forma intervencie účinná aj cez výchovno-terapeutické možnosti umeleckej 

literatúry pre deti.  
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Vnímanie sociálnych situácií prostredníctvom komiksu 

Perception of Social Situations through Comics 

Daniela Valachová 

Abstract 

The paper describes comics as a part of human visual culture. It captures 

the views of the comics from different perspectives of artists. It also 

provides space for how social situations can be perceived using comics. 

Keywords: Comics. Art processing. Social situation. Space. 

Úvod 

Komiks je fenomén sociologický, historický, či ekonomický a je 

súčasťou modernej vizuálnej spoločnosti a jej produktov. Bol dlhodobo 

pokladaný za nižší druh masovej zábavy a sme radi, že sa mu podarilo 

vymaniť z tohoto hanlivého označenia. Od čitateľa vyžaduje inú aktivitu ako 

pri čítaní bežných textov. Pri vnímaní obrazov pracuje naše vedomie v akomsi 

operatívno-ikonickom programe. Obraz – ikon, či už ide o slovo – pojem 

alebo obraz – vizuálna predstava, sa generujú a vytvárajú proces komunikácie, 

medzi autorom a prijímateľom. Ak zvážime, že komiks predostiera rôzne 

sociálne situácie, môžeme predpokladať, že je aj možným nástrojom na ich 

ovplyvňovanie v skupinách detí a mládeže, ktoré sú ohrozené prostredím. Ak 

píše Kováčová1 využitie komiksu významne zvyšuje príťažlivosť nepríťažlivých 

tém, ktoré človek môže považovať za záťažové a zároveň môžu byť témami, 

ktoré nie sú ničím zaujímavé. Komiks zároveň prináša zobrazenie osobného 

príbehu alebo viacerých príbehov. V ňom je vizualizovaná konkrétna skutočnosť 

a práve tvorca (i čitateľ) sa s príbehom pravdepodobne ľahšie stotožní.2 

                                                 
1 KOVÁČOVÁ, B. 2020. Komiks (Výtvarné spracovanie príbehu) ako nástroj v procese identi-

fikovania problémov v sociálnych vzťahoch detí predškolského veku. In Štúdie o latentnej 

agresii II. Ružomberok: Katolícka univerzita, s. 82. 
2 KOVÁČOVÁ, B. 2020. Komiks (Výtvarné spracovanie príbehu) ako nástroj v procese identi-

fikovania problémov v sociálnych vzťahoch detí predškolského veku. In Štúdie o latentnej 

agresii II. Ružomberok: Katolícka univerzita, s. 85. 
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Pri vizuálnych prejavoch je nevyhnutné si uvedomiť základné funkcie 

komunikácie, ktoré Kapsová definuje nasledovne:  

 operatívno-sociatívna funkcia. Vedomie si štrukturuje výpoveď o svete, 

so zámerom sociálnej orientácie. Obrazy, pre potreby rýchleho použí-

vania v praxi, sú zjednodušené do symbolu alebo zrozumiteľného 

znaku (piktogram, značka, logo);  

 pojmovo-ikonická funkcia vizuálnych obrazov. Obraz sa stáva akousi 

vizuálnou definíciou exaktne stanovených vzťahov skutočnosti. Napr. 

šípka je formalizovaný znak, ktorý na mape znamená smer, ale pôvod 

a historické potvrdenie skúseností vyplýva zo šípu, ktorý letí vystrelený 

z luku, či kuše; 

 ikonicko-zážitková funkcia komunikácie alebo hovorenie oniečom. 

Nevyžaduje zvláštne nadanie „existuje celá stupnica podávania obrazov 

sveta od strohého, oznamujúceho, nezáživného až po výkony skvelých 

rozprávačov, ktorí veľmi plasticky a farbisto (s impulzom pre vizuálnu 

imagináciu) vedia podať najrozličnejšie príbehy, ale aj opisy vecí, 

ktoré by od iných, menej zdatných rozprávačov mali celkom inú 

podobu (to je vlastne vizuálna kvalita)” 3 

 umelecká informácia. Dať rozprávaniu formu, svyužitím výtvarných 

zručností, vyrozprávať obrazmi, rozvinúť vizuálnu formu rozprávania 

do artistického, umeleckého tvaru.  

Obrazy sa stali základným stavebným kameňom komiksu. Pričom ich 

obsah je silne symbolický, ikonický. Pomocou obrazov je rozprávané to, čo 

v románe môžeme vyjadriť textom – charakter postavy, opis prostredia, 

vyjadrenie pocitov, dejový posun v príbehu. To, čo nám dokáže román textom 

opísať, to nám komiks svojim obrazom ukáže. Dochádza tak ku predstave, že 

takéto obrazy bez slov a vyvolávajú skutočnosť, že reprezentujú primitívnejšiu 

formu grafického rozprávania, a že potrebujú určitú znalosť, či sofistikovanosť 

čitateľa alebo diváka, aby dokázal dostatočne identifikovať obsah v komikse. 

Ide o osobnú skúsenosť a akoby históriu pozerania sa, aby bolo možné 

využiť ju následne pri interpretovaní vnútorných pocitov komiksových postáv.4 

Charakteristika komiksu 

Komiks ako taký je pojem veľmi zložitý a vysvetliť jeho význam je 

pomerne náročné. V rámci definície tohto pojmu v súčasnosti neexistujú 

jednotné pravidlá a definície v domácej ani v zahraničnej odbornej literatúre. 

                                                 
3 KAPSOVÁ, E. 2012. K systematike vizuálneho zážitku. In GERŽOVÁ, Jana: Maľba v kontextoch. 

Kontexty maľby. Bratislava: Slovart.  
4 FORET, M. – KOŘÍNEK, P – PROKŮPEK, T – JAREŠ, M. 2012, Studia komiksu: možnosti 

a perspektivy, 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
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Slovo komiks má svoj pôvod z „comic strip“, čo bol a stále je termín, 

ktorým sa označoval pruh obrázkov, ktorých bolo medzi tromi až piatimi. 

Objavoval se prevažne v novinách, alebo v časopisoch. Strip využíva niekoľko 

konvencií. Tie sa využívajú a zasahujú jednak do vizuálneho spracovania ale 

aj do textvoej časti. Uvedené konvencie umožňujú čitateľovi orientáciu 

v prezentovanom diele a jeho príbehu. Konvecie vizuálneho charakteru sa 

dotýkajú rámčekov a usporiadania vizuálnych symbolov a spracovania v nich. 

Ďalšie konvecie sa týkajú aj bublín, textového spracovania komiksu. Text by 

mal byť jasný, ľahko čitateľný a prezentujúci hlavné myšlienky príbehu5.  

Označenie „comic book“ pripadá samostatnej zošitovej forme komiksu. 

Rovnako nachádzame v literatúre nepresné pomenovania ako grafická novela, 

obrázkový príbeh, obrázkový zošit. Čo sa týka významu komický, nie každý 

komiks by sa dal označiť týmto termínom. V histórii bol zavedený aj pojem 

grafický román, ktorý mal špecifikovať čitateľskú základňu zameranú na 

dospelých čitateľov. Pôvodne sa komiks zameriaval na zábavné, humorné 

témy, z ktorých preberali aj určité morálne ponaučenia, vyplývajúce z príbehu. 

„Umělecká forma – médium – známá jako komiks, to je nádoba 

schopná po- jmout jakékoli množství myšlenek a obrazů. Jaký bude obsah 

těchto myšlenek a obrazů, to samozřejmě závisí na tvůrcích, protože každý 

máme jiný vkus. Hlavní je nikdy si neplést poselství... s poslem.“6  

Pospiszyl nazýva komiks systémom, ktorý je postavený na špecifickom 

vizuálnom jazyku, ktorý je sám o sebe zaujímavý pravidlami svojho fungovania, 

kedy môžeme sledovať ako komiksové obrazy získavajú a premieňajú svoje 

významy a ako pôsobia v spoločnosti.7  

Komiks je druhom umenia,  ako hudba, film alebo literatúra. Priradiť 

komiks ku konkrétnemu typu či druhu umenia je pomerne zložité. Umenie vo 

všeobecnosti je radené do ôsmych sfér – architektúra, sochárstvo, maľba, 

divadlo, poézia, film a fotografia.  

Zo začiatku bol komiks označovaný ako jeden zo žánrov literatúry. 

Podoba bola v súvislosti s obsahom, rovnako ako to vidíme vliteratúre, či vo 

filme, ktoré zahŕňajú veľké množstvo žánrov. Rozlišujú romantické, komediálne, 

tragické, detektívne alebo historické romány či filmy. Rovnako aj v komikse 

odlišujeme rôzne druhy žánrov. Existujú komiksy dobrodružné, hrdinské, 

fantasy, sci-fi, westernové, dokonca poslednú dobu obľúbené zombie komiksy, 

komiksy určené vyslovene deťom, naopak komiksy určené mládeži či dospelému 

čitateľovi. A to všetko s veľmi kvalitnou grafickou úpravou, ktorou nepohrdne 

ani ten, kto má rád kvalitné umelecké diela. Komiks je natoľko obsahovo 

široký, že nie je možné, aby sa zmestil pod literatúru iba ako žáner. Pre 

                                                 
5 EISNER, W. 1985. Comics and Sequential Art (extended edition, 1990) Paramus, N.J.: Poorhouse 

Press. 
6 McCLOUD, S. 2008. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o.  
7 POSPISZYL, T. 2008. Vzpoura mozku in Možnosti vizuálnich studií, Brno: Barrister & Principal. 
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literatúru je typická reprezentácia statického umenia, filmový žáner je naopak 

umením dynamickým. Rovnako naratívne techniky komiksových stripov sa 

podobajú viac filmovej syntaxi ako kompozícii klasického literárneho diela. 

Komiks je síce typický svojim grafickým prostredím, ktoré určuje jeho tak 

charakteristickú podobu, ale tým ho zároveň aj obmedzuje.  

Pre komiks sa ujalo označenie „deviate umenie“, ktoré ako prvý 

použil francúzsky filmový kritik Claud Beylie8 začiatkom 60-tych rokov. 

Termín bol prijatý z dôvodu trefného pomenovania stále rôznorodejších 

prejavov nového média, ale vyjadroval rovnako aj nárok na ligitímnu 

existenciu „komiksu“ medzi už zavedenými, tradičnými formami umenia. 

Rovnako McCloud9 sa vyjadril: „keby sa našla správna definícia, mohla by sa 

odhaliť lživosť, klam týchto stereotypov, spájaných s komiksom a tým by sa 

dalo preukázať, že potenciál komiksu je úžasný a bezhraničný.“  

Asi najvýstižnejšie sa k pojmu komiks vyjadril Eco10 (2006) „Komiks 

je priemyselný výrobok, objednaný a vnútený zhora, a funguje podľa pravidiel 

skrytého presviedčania, predpokladá u čitateľa únikový postoj, ktorý zas 

okamžite rozbieha paternalizmus výrobkov. Autori sa tomuto stavu vecí 

väčšinou prispôsobujú, čo znamená, že komiksy vo väčšine prípadov zrkadlia 

impicitnú pedagógiu systému a súčasne utvrdzujú platné mýty a hodnoty“. 

Eisner11 a aj McCloud12 nazývajú komiks sekvenčným umením. Ide 

o obrazy (najčastejšie kresby, ale aj maľby, koláže či fotografie), ktoré sú 

radené za sebou do sekvencií. Sekvencia – z lat. sekvencia – sled častí, 

tvoriacich uzavretý celok. Sekvencia sa pokladá za najnižšiu kompozičnú 

jednotku komiksu. Jednotlivé sekvencie sú formálne zvýraznené orámovaním. 

Súčasťou je aj verbálna zložka, keďže pri rozprávaní príbehu dochádza 

ku kombinácii obrazu a slova. Dokonca aj samotný pojem sekvenčné umenie 

sa McCloudovi13 zdal veľmi obšírny, a tak prikladá názov komiks ako 

sekvenčné vizuálne umenie. Pri oponovaní, že aj animovaný film je vizuálne 

umenie a rovnako je aj rozdelený na jednotlivé sekvencie tvrdí, že zásadný 

rozdiel je v tom, „že sekvencia u animácie mohlo byť „komiks je zámerná 

juxtaponovaná sekvencia kreslených a iných obrazov, prebieha v čase, nejde o 

priestorovú juxtapozíciu ako pri komikse“. Juxtapozícia – položenie dvoch 

rovín reality, textov vedľa seba za účelom ich objektivneho porovnania, 

posúdenia, vyhodnotenia. Filmové rámčeky sú rovnako radené vedľa seba, ale 

sú premietané na stále ten istý priestor (plátno, či obrazovku), pričom komiksový 

                                                 
8 RYŠKA, P. 2012. Co studují comics studies. Studia komiksu: možnosti a perspektivy. Olomouc: 

Univerzita Palackého.  
9 McCLOUD, S. 2008. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o. 
10 ECO, U. 2006. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo. 
11 EISNER, W. 1985. Comics and Sequential Art (extended edition, 1990) Paramus, N.J.: Poorhouse 

Press. 
12 McCLOUD, S. 2008. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o. 
13 McCLOUD, S. 2008. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o. 
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strip potrebuje svoje vlastné miesto pri radení. To, čo tvorí pri filme čas, tvorí 

v komikse priestor. Takže výstižným názvom pre podstatu komiksu by určená 

k sprostredkovaniu informácie alebo vyvolanie estetického zážitku“.14  

Z histórie komiksu 

Spôsob zdieľania informácií pomocou kresby je staré ako samo 

ľudstvo. Najstaršie mapovanie, či zobrazovanie informácií pomocou kresby, 

môžeme nájsť napríklad v jaskyni Altamira v španielskej Kalábrii, rovnako 

môžeme spomenúť i kresby, ktoré boli objavené v Afrike (Jabbaren), či 

v Austrálii a tak ďalej. K prvému predchodcovi komiksu by sme mohli 

považovať aj nástenné maľby v Egypte z 2. tisícročia pred naším letopočtom. 

Tieto obrazy zobrazujú v podstate príbeh či predchodcu akejsi komiksovej 

podoby, formou pásov, obrázkov a textu. Mohli spomenúť obrazy krížovej 

cesty v slovenských kostoloch. Biblické texty boli do polovice 15. storočia 

šírené len rukopismi a kresbami, ručná tvorba rukopisov bola zdĺhavá 

a ťažkopádna. Veľkým medzníkom bol Gutenbergov vynález tlače, ktorý 

v priebehu doby prispel k masívnemu šíreniu kultúry textu.  

Komiks, vo svojej modernej arelatívne krátkej tradícii, sa od konca 

19.st. stal celosvetovým fenoménom. Asi ťažko by sme hľadali v rozvinutých, 

dokonca aj tých menej rozvinutých, krajinách niekoho, kto sa s komiksom 

nestretol. V roku 1933 dvaja zamestnanci v tlačiarenskej firme v Amerike 

neúmyselne spôsobili zrod moderného komiksu, keď vložili kreslený seriál do 

bulvárneho časopisu. Počas desaťročí, tento ich čin splodil finančne multi- 

-miliónový priemysel a americký kultúrny fenomén, ktorý sa postupne rozšíril 

do celého sveta. Zlatým obdobím komiksu boli 30.-50. roky minulého storočia. 

V komikse nastúpil fenomén superhrdinu Superman, postupne sa pridalo viac 

ako 400 superhrdinov, medzi nimi Batman, Kapitán Amerika. Strieborné 

obdobie sa datuje medzi roky 1957-1970. Vydavateľstvo Marvel publikuje 

komiksy typu Spiderman, X-men a iní. Títo hrdinova začínajú zaujímať 

dokonca aj filmový priemysel, ktorý si na komiksových príbehoch vystaval 

novú éru filmových príbehov, ktoré neustále priťahujú veľké množstvo 

fanúšikov.  

Nesmieme vynechať aj prvky humoru v komikse. Ide oreakciu na 

rozpad transcendencie, popierane noriem, princípov, skepticizmus spoločnosti, 

ktorý sa vo forme humoru, satirických kresieb v novinách postupne stal 

východiskom komiksu. V súčasnosti sú hlavnými „konzumentami“ komiksovej 

literatúry USA a Japonsko. V Japonsku dokonca vznikol subžáner komiksu – 

manga. Ide o typicky štylizovanú kresbu postáv a prostredia sveľkým dôrazom 

na detail. Postavy sú charakteristické svojimi veľkými očami, malými ústami 

                                                 
14 McCLOUD, S. 2008. Jak rozumět komiksu. BB/art s.r.o. 
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a špecifickým strihom vlasov. Zaujímavosťou je aj čítanie komiksov z opačnej 

strany, oproti európskym pomerom. Odzadu, dopredu, sprava-doľava. Anime 

je typický spôsob filmovej animácie, ktorý vychádza z manga. Dokonca pri 

získavaní prehľadu komiksovej literatúry v kníhkupectvách, sme narazili na 

knihy z oblasti psychiatrie, filozofie, antropológie, štatistiky, genetiky, sociológie, 

umenia ako úvody do štúdia, pre študentov vedných odborov, ktoré práve 

grafickou, komiksovou formou odpovedajú na otázky, čo je skutočným obsahom 

jednotlivých vedných odborov.  

Umenie sa už dávno nesnaží o reprodukciu skutočnosti ako takej, či 

už by sme hovorili ohmotnej alebo nehmotnej podobe, ale jeho podstatou je 

viac evokácia, kreatívna rekonštrukcia živo vnímanej skutočnosti v akomsi 

stave zrodu. Na parcipovanie a samotnej percepcii umenia je ale potrebné 

poznať daný kód, pomocou ktorého môžeme dešifrovať – dekódovať posolstvo. 

Bycko15 definuje nasledovne: „Symbióza človeka s prírodou zosynchronizovala 

aj jeho vizuálny a percepčný vzťah k tvaru na základe súhrnu vnemov, ktoré 

u jednotlivých príjemcov nemusia byť tie isté, ako vnútorný vnem jedného 

z nich. Celý princíp tohto procesu netkvie v mechanickom súhrne pocitov, ale 

v tvorivom osvojení si skutočnosti, plnej fantázie, významu a krásy.“ 

Záver formou inšpirácií 

Začiatok 21. storočia so sebou priniesol záujem o vznik domácich 

štúdii komiksu. Môže za to zvýšenie záujmu o tento žáner a takisto príchod 

nových autorov, ktorý sa komiksu venujú už nielen s cieľovou skupinou – 

deťmi. Boli to hlavne práce Jiřího Grusa, Vojtěcha Maška, Džiana Babana, 

Branka Jelinka, Karla Jerieho, Jaroslava Rudiša, Jaromíra 99 a mnohých 

ďalších, ktorý preniesli do komiksu svoje umelecké i scenáristické ambície. 

V posledných rokoch takisto vychádzajú okrem zovšeobecnených publikácii 

venujúcich sa komiksu aj ucelené historické analýzy autorské (Kája Saudek 

od Heleny Diesling, 2010), parciálne exkurzy historické (Komiks od 01. poloviny 

20. století od Hleny Diesling, 2011), problémovo orientované analýzy (kolektivní 

monografie – Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012)16, ale aj prehľadové 

publikácie zamerané na neodborného čitateľa (Encyklopedie komiksu v Česko-

slovensku 1945-1989 I a II od Josefa Ládka a Roberta Pavelky, 2010, 2012).17  

Komiks si prevzal z dejín umenia tie prvky, ktoré sa mu najviac hodili 

k výrazovej interpretácii. V kontexte svojho vzniku a vývinu preberal z jedno-

tlivých výtvarných smerov základné výrazové prvky. Kto je milovníkom 

                                                 
15 BYCKO, M. 2000. Engram a sugescia pri vnímaní umeleckého diela. Prešov, Cuper. 
16 PROKUPEK, T. – KOŘÍNEK, P. – FORET, M. – JAREŠ, M. 2014. Dějiny Československého 

komiksu 20. století. 1. vyd. Praha: Akropolis. 
17 PROKUPEK, T. – KOŘÍNEK, P. – FORET, M. – JAREŠ, M. 2014. Dějiny Československého 

komiksu 20. století. 1. vyd. Praha: Akropolis. 
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alebo teoretikom umenia určite zaeviduje vo vizuálnej stránke komiksu 

nasledovné stopy umeleckých štýlov. A to prvky fauvizmu, svojim typický 

zamieňaním a zintenzívňovaním farieb pre dosiahnutie maximálneho výrazu 

alebo odlíšenie jednotlivých kompozičných prvkov, postáv či elementov 

prostredia. Samotný výber farby prezrádza mnoho o momentálnom stave 

príbehu. Vyjadruje pocit napätia, hrôzy, smútku, uvoľnenia, pohody, či rôzne 

podivné „komiksové“ stavy. Farby pomáhajú vyjadriť i rôzne druhy zlosti, 

radosti či irónie, dávajú jemný podtón zamilovaným idylkám, či môžu podráždiť 

receptory pri erotických scénach, farby vedia „kričať a expolodovať“.  

Pop artové18 
 
jasné a pestré farby sú jedným zo základných predpokladov 

efektívnej pôsobnosti (hlavne v komiksoch určených deťom), ich výrazné, 

čisté farby kreslených seriálov vytvorili neoddeliteľnú súčasť systému reči 

modernej doby. Naplno sa prejavili v pop-arte, kedy farby získali ešte ďalšiu 

škálu rafinovaných odtieňov a rôznych kombinácií. Tu treba podotknúť, že 

ešte stále vychádza veľké množstvo komiksov, ktoré sú výtvarne založené na 

grafickom účinku čiernobielych, kreslených variácií. V nich je farba používaná 

iba ako doplnok.  

Kubizmus pri tvorbe objemu v priestore aj pri voľbe postáv býva 

uplatňovaný technický postup skladania tiel, svalov hrdinov, vnád žien 

z geometrických prvkov typických práve pre výtvarný smer kubizmis. Základné 

telesá, kocka, kváder, guľa, valec zjednodušujú prírodné tvary nielen v detských 

komiksoch kvôli ľahšej pochopiteľnosti. Kubizmus vniesol do umenia aj 

využívanie koláži, ktoré sa tiež aplikujú do komiksov. Tu nám nedá nespomenúť, 

že aj Pablo Picasso do svojich diel zakomponoval prvky komiksu ako formu 

obrázkovej sekvencie.  

Princípy futurizmu sú aplikovateľné pri hľadaní výrazu pre pohyb. 

Futurizmus využíva spôsoby, ako dej rozpohybovať – aby postavy kráčali, 

leteli, padali, rútili sa... Prvým a najrozšírenejším zo spôsobov sú takzvané 

„pohybové čiary“. Tie vyjadrujú akési zárezy či trajektóriu vo vzduchu, ktoré 

zanecháva pohybujúci sa objekt. McCloud ich prirovnáva k americkej 

špecialite, keďže sú dlhodobo využívané pri znázorňovaní akcie, aby vyznela 

dramaticky. Tiež spomína aj ďalšie konkrétne činitele znázornenia pohybu 

ako rozmazanie pohybu objektu, pridanie viacerých, menej výrazných obrázkov 

pohybujúceho sa predmetu do dráhy pohybu. Z filmu preberá komiks rozma-

závanie pozadia, kedy sa objekt v popredí stáva ostrým atď. Dej mnohých 

komiksov využíva veľmi dynamické poňatie pohybu, útočné akcie, rýchlosť, 

výbušnosť či samotné výbuchy. Secesia vniesla do výtvarnej zložky komiksu 

abstrakce línie, komplikovanú ornamentálnu kresbu.  

                                                 
18 KARPINSKÝ, P. 2014. Poetika komiksu v texte a kontexte. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove.  
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Individuálna podpora žiaka s mentálnym postihnutím 

a problémami správania v kontexte zostavenia 

individuálneho vzdelávacieho programu 

Individual Support for a Pupil with Intellectual Disability 

and Behaviour Problems in the Context of Individual 

Educational Programme Conception 

Jarmila Žolnová 

Abstract 

Education of a pupil with disability in a mainstream school requires 
from pedagogues and professional team to be competent to harmonize 
the needs and limits of such pupil with the educational goals. This paper 
aims to elaborate an individualised educational programme for an 
individually integrated student with intellectual disability and behavioural 
problems, based on a case study. For this goal there was created the 
structure of the programme, the content of which corresponds with the 
first part of its creation and is expressed in three sheets of the 
programme. The first sheet contains psychological, special-educational 
characteristics of the pupil and recommendations for educational practice. 
The content of the second and third sheets is based on the needs and 
limitations of the pupil and educational goals. Individual mechanisms 
of support are recorded in the inventory of sources of functioning of 
individually integrated pupils in a classroom, or on a specific subject 
respectively. 

Keywords: Individually integrated student. Intellectual disability. Behaviour 

problems. Individual educational programme. 

Žiak s mentálnym postihnutím a problémami v správaní 

V edukačnom prostredí je snaha kompetentných o spoločné vzdelávanie 

žiakov intaktných so žiakmi s mentálnym postihnutím. Napĺňanie potreby po 

spoločnom vzdelávaní vyžaduje porozumenie edukačným potrebám a limitom 

žiaka s mentálnym postihnutím, ktorý sa vyznačuje neúplnosťou alebo 

nedostatočnosťou psychických funkcií najmä v intelektovej oblasti. Pre učiteľa 

to znamená, že žiak oproti spolužiakom pomalšie vníma, neuvedomuje si 

časti, vlastnosti predmetov, ťažko dospieva k poznaniu celku. Predmety poznáva 

v prirodzenej polohe. Ak sa zmení poloha, dochádza k zámene poznania, 

nedostatočne diferencuje sluchové vnemy a vnímanie hĺbky a veľkosti je 
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nesprávne. Predstavy sú nejasné, útržkovité, nezachovávajú súvislosti. 

Nedostatok myšlienkových operácií analýzy a syntézy má dosah na učenie. 

Istý poznatok si osvojí, ale nevie vytvárať zložitejšiu štruktúru.1 V edukácii 

má často spomalené správanie, zníženú prispôsobivosť k školským požiadavkám, 

býva sugestibilný, náladový. Na vyučovacích hodinách sa prejavuje jeho 

nerovnováha medzi ašpiráciou a výkonom.  

Edukačné potreby 

Dôležitý je prísun podnetov a stimulácia, potreba učenia a poskytnutie 

užitočných informácií v primeranom množstve, potreba citovej istoty a bezpečia, 

potreba sebarealizácie je ovplyvnená mierou rozumových schopností. Odporúča 

sa v učení využívať názornú a emotívnu motiváciu. Dobrou motiváciou 

v priebehu učenia je používanie exemplifikácie z praxe, názorná demonštrácia. 

Vhodnými špecifickými metódami sú: 

 metóda viacnásobného opakovania informácie za účelom motivácie, 

zanechania pamäťovej stopy, pochopenia, 

 metóda nadmerného zvýraznenia informácie pre uľahčenie prijatia 

informácie, 

 metóda nadmerného zvýraznenia informácie inštrukčnými médiami 

ako sú textové, optické, akustické, plastické, kombinované znázornenie, 

 metóda multisenzorickej percepcie, 

 metóda optimálneho kódovania, intenzívnej spätnej väzby a pozitívneho 

posilňovania, 

 metóda algoritmizácie obsahu učiva, t. j. rozloženie obsahu na menšie 

časti, 

 metóda individuálneho prístupu.2 3 

Zapojenie žiaka do života v školskej triede, aktivity v školskom klube 

detí sú prostredím sociálnych skúseností zvyšujúce jeho pozitívnu socializáciu. 

Žiak vo vzťahu k závažnosti svojho postihnutia môže vyžadovať aj intenzívnu 

zdravotnú starostlivosť, obslužnú asistenciu, rehabilitáciu. V edukačnom prostredí 

je vhodné, ak sa odborné intervencie zapracujú do denného režimu žiaka. 

Efektívne sú aktivity s obľúbenými predmetmi a pozitívne posilňovanie. Za 

vhodný model prístupu k žiakovi považujú Orelove a Sobsey tzv. trans-

disciplinárny model – v podpornom tíme je určená jedna alebo dve osoby, 

                                                 
1 VALENTA, M. A MÜLLER, O. 2003. Psychopedie – teoretické základy a metodika. Praha: 

Parta.  
2 BAJO, I. A VAŠEK, Š. 1994. Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia. 
3 VAŠEK, Š. 2011. Základy špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Sapientia. 
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ktorí sú primárnymi sprostredkovateľmi služieb a ďalší pôsobia ako poradcovia.4 

Tento model si vyžaduje vysoko odborne pripraveného špeciálneho pedagóga, 

ktorý vie identifikovať špeciálne edukačné potreby žiaka, vie ich implementovať 

do edukačného procesu v škole hlavného prúdu. Súčasne poskytuje podporu 

pri rozvíjaní pozitívnych vzťahov medzi žiakom s mentálnym postihnutím 

a spolužiakmi.  

Prejavy problémového správania 

Nebratie vo vyučovaní do úvahy limity žiaka, t.j. kladenie neprimeraných 

edukačných požiadaviek vedie u žiaka k prejavom v správaní, ktoré sú prejavom 

neuspokojovaných potrieb. Učiteľ môže pozorovať u žiaka kývavé pohyby 

tela, krik, seba poškodzovanie. Časté je pozorované agresívne správanie, ktoré 

má formu búchania, strkania, ťahania, trhania hlavou. Vzorec seba zraňujúceho 

správania je prejavom štípania sa do pokožky, búchania sa po hlave, narážanie 

hlavou na predmety a pod. Žiak má tendenciu uspokojovať svoje potreby 

neodkladne.5 „Neuspokojenie potrieb vedie k rozvíjaniu enormného psychického 

napätia, čo následne vedie k problémovému správaniu ako je agresia, stav 

úzkosti alebo auto agresia, k regresii, transgresii“6... Často býva pomenovanie 

stotožňované s ťažkosťami v správaní, s problémovým správaním, ktoré je 

prechodného charakteru.  

Individuálna podpora žiaka implementovaná v písomnom dokumente – 

individuálny vzdelávací program  

Rýchle porozumenie potrebám žiaka s mentálnym postihnutím a problé-

mami v správaní považujeme za dobré východisko pre poskytnutie včasného 

poradenstva žiakovi, jeho rodičom ale i kolegom – pedagógom. Takto možno 

predpokladať, že problémy v správaní sa nerozvinú v závažnejšie poruchy 

správania. Včasnú intervenciu môžeme vyhodnotiť ako proces, keď pred 

samotným vznikom porúch správania posilňujeme zdravie, predchádzame 

rôznym formám rizikového správania. Pomenúvame ju primárna prevencia 

porúch správania jednotlivca, skupiny. Je to dynamický proces formovania 

optimálnych podmienok na rozvoj človeka. Zahŕňa predovšetkým výchovné, 

vzdelávacie, voľnočasové, poradenské aktivity. Cieľom aktivít primárnej 

                                                 
4 HREBEŇÁROVÁ, L. 2013. Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym 

postihnutím. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.  
5 EMERSON, E. 2008. Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: 

Portál.  
6 ŽIAKOVÁ, T. A ŠLOSÁR, D. 2018. Súčasná perspektíva sociálnej inklúzie ľudí s mentálnym 

znevýhodnením. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta.  
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prevencie je predchádzanie vzniku sociálno-patologických správania vytváraním 

podmienok pre zdravý vývin žiaka.  

V záujme ireverzibilnosti narušenia škola má možnosti, ako vytvoriť 

priaznivé podmienky, ktoré správanie žiaka nebudú zhoršovať. Medzi 

dynamickú podmienku patrí práca podporného tímu odborných zamestnancov 

školy. Svoje miesto má v nej aj špeciálny pedagóg.  

K jeho úlohám na škole môže patriť koordinácia podporného tímu pri 

zostavovaní individuálneho vzdelávacieho programu.  

Individuálnej integrácii žiaka s mentálnym postihnutím a problémami 

správania predchádza plánovaný proces diagnostikovania. Žiak má absolvovať 

diagnostiku v zariadení výchovnej prevencie a poradenstva. O prijatí žiaka 

s mentálnym postihnutím do školy rozhoduje riaditeľ školy na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Stratégie, ciele edukácie sú formulované 

v Návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

do základnej školy, strednej školy, ktorý je súčasťou osobnej dokumentácie 

žiaka. Poskytuje informáciu o komplexnom obraze osobnosti, o jeho vývine 

od raného detstva po súčasnosť. Škola v spolupráci s Centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva vypracuje individuálny vzdelávací program, ktorý 

sa stáva jeho súčasťou (§ 11, ods 9, písm. a Zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). Zákonný zástupca žiaka je s obsahom programu oboznámený, do 

programu vstupuje vyjadrením potrieb dieťaťa a zúčastňuje sa na plnení 

stanovených úloh viac menej v domácom prostredí.7 

Písanie programu je procesom spolupráce medzi pracovníkmi školy, 

rodičmi a žiakom, ktorí tvoria tzv. podporný tím a realizuje sa v troch fázach – 

prípravná, realizačná a záverečná.8 Vo všeobecnosti môžeme povedať, že 

program je písomná podoba navrhnutého reálneho edukačného konštruktu pre 

žiaka individuálne začleneného, ktorý je postavený na funkčnosti žiaka 

v edukačnom prostredí. Má zefektívniť prácu pedagóga a to v cielenom 

systematickom prístupe k žiakom v triede, zjednotiť špeciálno-pedagogické 

a pedagogické aktivity, konkretizovať aktivity asistenta pedagóga vo výchovno-

-vzdelávacom procese. Pre odborného pracovníka školy, t. j. školský psychológ, 

špeciálny pedagóg, školský logopéd, liečebný pedagóg je dokumentom na 

analyzovanie úspešnosti konkrétne použitých špecifických metód, odborných 

postupov, plánovanie usporiadania individuálnych a skupinových aktivít so 

žiakmi v kmeňovej triede alebo pri individuálnej odbornej intervencii. Učiteľ 

má možnosť porovnať obsah školského vzdelávacieho programu s indivi-

duálnymi cieľmi žiaka.  

                                                 
7 Zákon č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
8 DOLEŽAL, J. KRÁTKY, J. A CINGL, O. 2013. 5 kroků k úspěšnému projektu. Praha: Grada.  
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Vytýčenie a postupovanie od krátkodobých k dlhodobým cieľom 

umožňuje hodnotiť proces učenia. Proces hodnotenia môže byť opísaný ako 

dialóg, v ktorom si žiaci budujú zručnosti „krok za krokom“. Učiteľ získava 

informácie ako žiak postupuje v učení a plánuje ďalšie postupy učenia.  

Manažment školy vytvára a upravuje školské podmienky pre indivi-

duálne začlenenie žiaka, kontroluje vynaložené finančné prostriedky.  

Spoluúčasť rodičov na programe umožňuje rodičom získavať priebežnú 

spätnú väzbu o edukačnej úspešnosti svojho dieťaťa a stávajú sa spoluzod-

povednými za realizáciu a splnenie vytýčených cieľov. 

Žiak individuálne začlenený pracuje podľa svojich schopností, napĺňa 

svoje základné psychické potreby, ako je potreba stimulácie, zmysluplného 

sveta, životnej istoty, pozitívnej identity a otvorenej budúcnosti. Má priestor 

na rozvíjanie záujmov, je motivovaný učiť sa a byť spoluzodpovedným za 

splnenie individuálnych cieľov. Žiak self-monitorovaním plnenia edukačných 

úloh a cieľov, hodnotí svoju úspešnosť, vyjadruje spokojnosť, kladie požiadavky, 

navrhuje úpravy školského prostredia. Spolužiaci a žiaci školy rešpektujú 

rovnosť vo vzdelávaní. Sú členmi žiackej podpory pre žiaka individuálne 

začleneného. Účelom plánovania je podporiť žiaka pri získavaní kompetencií, 

vplývať na dlhodobý edukačný pokrok a úspech. 

Zo strany školy je nutné splniť isté požiadavky a vytvoriť priaznivé 

podmienky a predpoklady pre úspešné vzdelávanie a výchovu. Manažment 

školy má zabezpečiť dostupnosť odborných a technických zamestnancov, 

ktorí budú tvoriť podporný tím pre žiaka so špeciálnou výchovno-vzdelávacou 

potrebou. Odbornými zamestnancami sú psychológ, školský psychológ, školský 

logopéd, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny 

pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg. Súčasťou podporného tímu sú 

aj pedagogickí zamestnanci, ktorí aktívne pripravujú individuálny vzdelávací 

program. Škola zabezpečuje režijné materiálne podmienky pre edukáciu. 

Najčastejšie ide o papier kancelársky, tonery, špeciálny papier na reliéfnu 

grafiku, fixky, zakladače, zvýrazňovače. Dôležité je aj zabezpečenie technickej 

podpory na spracovanie textov, ako sú čítače obrazovky, elektronické lupy, 

asistenčné technológie na ovládanie počítača, zväčšovací program do počítača, 

skener s hlasovou syntézou a iné. Pre odborných zamestnancoch je potrebné 

zabezpečiť miestnosti, ktoré budú slúžiť na individuálnu odbornú prácu so 

žiakom s mentálnym postihnutím a administráciu s tým spojenú. Nevyhnutnou 

súčasťou edukácie je používanie špeciálnych alebo alternatívnych učebníc, 

cvičebníc, zošitov, pracovných zošitov, písacích nástrojov.9  

                                                 
9 ŽOLNOVÁ, J. 2015. Individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiaka individuálne 

začleneného v škole hlavného prúdu. In: HREBEŇÁROVÁ, L. a kolektív. Vybrané oblasti 

inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom 

vzdelávaní. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. s. 22. 
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Spolupráca školy s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, 

centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je orientovaná 

na diagnostikovanie, rediagnostikovanie, zabezpečovanie školenia pedagógov, 

konzultácie alebo poradenstvo.  

Škola, ktorá prijíma žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami má vytvárať pozitívne sociálne prostredie. Na poprednom mieste je 

vytvorenie priaznivej klímy v učiteľskom zbore pre prijatie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na dosiahnutie edukačných 

cieľov, kvalitnej spolupráce medzi pedagógmi je potrebné, aby boli zapojení 

do diskusií o odlišných stanoviskách na aspekty vzdelávania žiakov s mentálnym 

postihnutím. 

Kľúčovým činiteľom v edukácii žiaka je pedagóg. Má zvládať 

plánovanie a zosúladenie edukačných cieľov predmetov so špecifickými 

potrebami žiaka. Všestranná pedagogická činnosť sa rozvíja v tímovej práci 

pri príprave a vyhodnocovaní individuálneho vzdelávacieho programu. Pedagóg 

si rozvíja komunikačné, diagnostické kompetencie, získava vedomosti 

o špeciálnych pedagogických intervenciách, psychologickom odbornom 

prístupe k žiakovi. Poznáva rôznorodosť odborných prístupov na jednu 

edukačnú realitu. Pedagóg má mať vedomosti o silných stránkach každého 

žiaka a tie využívať pre skupinové alebo individuálne činnosti zodpovedajúce 

ich potrebám. V triede má vytvorený a používa jasný poriadok pre všetkých. 

Stotožňujeme sa s myšlienkou, že ide o systém riadenia, v ktorom sa 

netoleruje nevhodné správanie tak u žiaka s postihnutím, ako u žiaka 

intaktného. Jasne vymedzené pravidlá, podpora v učení a posilňovanie 

pozitívneho správania žiaka vedie naratívnym spôsobom k uspokojovaniu 

potrieb, pocitu sebarealizácie, sebahodnoty, čím sa zmierňujú až sa strácajú 

prejavy nevhodného správania. Úspešné individuálne začlenenie žiaka sa 

uskutočňuje modifikáciou edukačných podmienok, používaním špeciálnych 

pomôcok, digitálnych a asistenčných technológii. odporujúci odborný 

personál, materiálna úprava prostredia sú podmienkami, ktoré v školách 

hlavného prúdu majú vytvárať čo najmenej obmedzujúce školské prostredie. 

Sú písomne v dokumente deklarované. 

Zo strany rodiny dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami ide o zabezpečenie dopravy do školy a späť, zaistenie kvalifikovanej 

pomoci pri učení sa doma. Rodičia upravujú domáce pracovné prostredie, 

komunikujú s ďalšími odborníkmi. Príprava a plnenie cieľom vyplývajúcich 

z individuálneho vzdelávacieho programu nie je jedinou činnosťou rodičov. 

Vhodné je na škole vytvoriť priestor na stretávanie sa rodičov detí s postihnutím 

v tzv. svojpomocných skupinách, kde rodičia diskutujú na rôzne témy, ktoré 

sú pre nich významné. Rodičia spoznávajú osudu iných rodín. Strach, úzkosť 

postupne zmierňuje sociálna podpora v skupine. Spoločne hľadajú efektívne 

metódy ako zlepšiť život svojich detí a zvyšovať kvalitu života. 
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Analýzou žiakových individuálnych vzdelávacích programov pripra-

vených a používaných v priebehu niekoľkých školských rokov:  

• overujeme efektívnosť používaných metód, rehabilitačných, kompen-

začných pomôcok a prístupov; 

• poznávame optimálny spôsob práce so žiakom;  

• modifikujeme podmienky začlenenia žiaka so špeciálnymi výchovno-

-vzdelávacími potrebami; 

• analyzujeme a komparujeme použité intervenčné postupy; 

• získavame o žiakovi informácie, aké učebné štýly v učení používa, 

silné stránky osobnosti, záujmy. 

Štruktúrovaný individuálny vzdelávací program je zložený z troch 

listov, pričom každý má svoj význam. List 1 sme pomenovali ako východiskový 

stav žiaka a členovia podporného tímu (správa z poradenského centra a podpismi 

vyjadrená účasť kompetentných pedagógov, rodičov na príprave individuálnej 

podpory). V druhom liste sú zadefinované individuálne ciele žiaka (dlhodobé, 

resp. krátkodobé ciele, ktoré napĺňajú potreby žiaka). V treťom liste si pedagóg 

vytvára všeobecné inštrukcie fungovania žiaka v triede, zaznamenáva podporné 

mechanizmy a služby.  

Štruktúrované listy boli autorkou príspevku vypracované a ďalej 

prepracované po konzultácii a praktickom overovaní na praxi študentmi 

pregraduálneho štúdia špeciálnej pedagogiky.10  

Prípadová štúdia žiaka s mentálnym postihnutím a problémom 

v správaní spracovaná formou štruktúrovaného IVP 

Cieľom je poznanie histórie žiaka, odbornú edukačnú, špeciálno- 

-edukačnú alebo i medicínsku diagnózu z sprostredkovaných informácií od 

rodičov dieťaťa, odborníkov z poradenského zariadenia a štúdium osobných 

a pedagogických dokumentov, prehodnotenie záverov individuálneho vzdelá-

vacieho programu z predchádzajúceho školského roka. Ak bol žiak v pred-

chádzajúcom školskom roku vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu, zostavovatelia sa opierajú aj o závery tohto individuálneho programu. 

Zohľadňujú dosiahnutú úroveň vedomostí, zručností. Posilňujú pozitívne 

rozvinuté stránky osobnosti žiaka, na ktorých stavajú individuálne ciele, 

prehodnocujú úspešnosť/neúspešnosť použitých metód, foriem, efektívnosť 

debarierizácie. 

                                                 
10 Porovnaj ŽOLNOVÁ, J. 2015. Individuálny výchovno-vzdelávací program pre žiaka individuálne 

začleneného v škole hlavného prúdu. In: HREBEŇÁROVÁ, L. a kolektív. Vybrané oblasti 

inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v primárnom 

vzdelávaní. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove. s. 22. 
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Obr. 1: List 1 – charakteristika špeciálnopedagogických potrieb žiaka 

a zloženie podporného tímu 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Stanovenie cieľov v liste 2 (obrázok 2) je viazané na edukačný proces, 

kurikulárne ciele, ktoré majú byť merateľné a vykazujúce rozvoj žiaka 

individuálne začleneného. „Sú to špecifické (konkrétne) ciele, ktoré definujú 

aktuálnu úroveň edukačnej kompetencie a správanie sa žiaka, ktoré sa 

majú dosiahnuť“ za určité edukačné obdobie.11 Pri definovaní konkrétnych 

individuálnych cieľov pre žiaka individuálne začleneného, rešpektujeme úroveň 

individuálnych osobitosti postihnutia, narušenia. V tejto rovine prípravy 

programu sa prelínajú odborné kompetencie, primárne špeciálneho pedagóga 

a učiteľa s individuálnymi potrebami žiaka. Učiteľ sa primárne sústreďuje na 

kurikulárne ciele a ciele vyučovacích hodín. Zjednotenie sa na cieľoch je 

predmetom odborného diškurzu, do ktorého vstupujú aj ďalší členovia tímu. 

Výsledkom je definovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré sú 

výstupom merateľnej kompetencie žiaka. 

 

                                                 
11 TUREK, I. 2008. Didaktika. Bratislava: Iura Edition.  
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Obr. 2: List 2 – individuálne ciele žiaka 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 



Žolnová, J.: Individuálna podpora žiaka s mentálnym postihnutím a problémami správania 

v kontexte zostavenia individuálneho vzdelávacieho programu 

148 

V liste 3 podporný tím identifikuje potreby individuálne začleneného 

žiaka (obrázok 3). a konfrontuje s aktuálnymi možnosťami školy. Ak sú 

v škole bariery, stanovuje si úlohy na ich odstránenie, modifikáciu a úpravu. 

Môže ísť o: 

• zakúpenie technickej podpory, špeciálnych učebníc, didaktických 

pomôcok; 

• určenie formy výučby, ktorá umožňuje žiakovi plniť úlohy – 

rozmiestnenie lavíc v triede pre potreby skupinovej, samostatnej práce; 

• domáca práca, písanie domácich úloh v škole; 

• úprava a modifikácia edukačných postupov – predĺžiť čas na plnenie 

úloh, vysvetľovať učivo v krokoch, využívať paralelný postup pri 

demonštrácii učiva, pri používaní pomôcok, voliť efektívne postupy 

zadávania úloh, pred testovaním a iné.  

 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 2 

 149 

Obr. 3: List 3 – všeobecné inštrukcie fungovania žiaka v triede 
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Zdroj: vlastné spracovanie 

Záver 

Navrhnutý individuálny vzdelávací program je materiálom na ďalšiu 
odbornú diskusiu, ako najobjektívnejšie zaznamenať stav a dynamický proces 
vývinu učebných kompetencií individuálne začleneného žiaka s postihnutím, 
ochorením v škole hlavného prúdu vzdelávania. Možno si v priebehu diskusie 
klásť tieto otázky. Prečo zostavovať program práve o toľkých listoch? Môže 
byť táto štruktúra použitá aj pre žiaka s iným druhom postihnutia? Je štruktúra 



STUDIA SCIENTIFICA FACULTATIS PAEDAGOGICAE 
UNIVERSITAS CATHOLICA RUŽOMBEROK 2020, č. 2 

 151 

dobre čitateľná pre všetkých členov tímu? Aké má výhody a zápory? Ako ho 
zjednodušiť? Čo je v programe dôležité zaznamenať, zvýrazniť? Individuálny 
vzdelávací program hodnotíme ako „živý“ dokument, v ktorom sú zapracované 
edukačné požiadavky začleneného žiaka smerujúce k dosiahnutiu svojho 
maximálneho rozvoja.  
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